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Summary : 

The auction is a commercial economic phenomenon known to the 

Romans in ancient times, And has continued and spread until 

recently has seen a significant spread of this phenomenon. The 

auction, like other economic mechanisms, has roots in the old past, 

The presence and spread of such phenomena in our time is often a 

major reason for researchers to research and investigate their 

origin. The auction has spread in ancient Rome, especially in the 

Republican and the Imperial eras. Literary sources provided us with 

valuable information that shed light on the repeated use of this 

commercial process by rulers and emperors as a profitable 

business process during the two preceding eras. So that these 

sources will convey to us a complete picture of the auctions, Goods 

sold, buyers, buyers and their economic and social status 

The importance of this topic is that although there are many 

researches that dealt with the auction, it was limited to use in 

Rome in the Republican and Imperial era. None of the researchers 

mentioned it to be used in Egypt as a Roman state. And the extent 

of conformity and difference between the uses, and the extent of 

the application of the Romanian government to use the auction in 

Egypt through the documentation papyrus relied on in this study. 
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Although the Romanian government followed a different economic 

policy from the Ptolemaic government, in promoting the principle 

of private ownership, And encouraging individual investments in 

Egypt, It was, however, an exploitative colonial policy. They did not 

like people's salience while seeking to exploit them and drain their 

resources. And avoid the risk of lack of financial resources of the 

Romanian treasury. With this policy and the deterioration of 

economic conditions in Egypt, many owners lost their property 

because of their inability to pay their taxes, And all the dues of the 

state. The state confiscated their property and offered for sale by 

auction. I will try in this study to present the subject in a way that 

shows how to use the auction in the banks of this Roman policy. 

The bidding process was in which Competitors competed to win 

the sale of goods either by the state or individuals. 

Keywords: Auction - Bid – Competitors 
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اطددتوز  ّ، الزّهددرى عزفِددرق يودد   تزرريدد  اقتصددر ي  ظددرُز   الوددشا  يعدد 

فرلوشا   .لِذ  الظرُز  هلحْظر إًتشررا  حتٔ شِ   األًّ  األخيز    اًتشز ّ

كغيزٍ هي األلير  االقتصر ي  لَ رذّر فٔ الورضٔ الق ين ، ّكخيدزا  هدر يندْى 

ّرْ  هخل ُذ  الظْاُز ّاًتشدررُر فدٔ سهٌٌدر الحدرلٔ طدررر  رًيظدير  هى يتزدَ 

قد يور  ال  رّهر فٔ .ّق  اًتشز الوشا طتقصرء عي أصلِر الررحخْى للرحج ّاه

 األ بي ،حيددج أهدد تٌر الوصددر رّاههرزاطْٓ الزوِددْرٓ العصددزيي فددٔطدديور 

بوعلْهر  قيو  تلقدٔ الودْء علدٔ االطدت  ام الوتندزر لِدذ  العوليد  التزرريد  

هي قرل الحنرم ّاألبدرطز  بععترررُدر عوليد  تزرريد  هزبحد  خدصر العصدزيي 

)الظربقيي
1
ُذ  الوصر ر تٌقل لٌر صْر  كرهل  عي الودشا ا   حتٔ أصرحت .(

ّضددددعِن االقتصددددر ٓ الوشددددتزيي ّ،ّالرودددرًل الوررعدددد  ، ّعددددي برًعيِددددر، ّ

  ّاالرتورعٔ

ّتزرددل أُويدد  ُددذا الوْضددْه إلددٔ أًددَ علددٔ الددزدن هددي ّرددْ  الع يدد  هددي 

األبحرث التٔ تٌرّلت الوشا  إال أًِدر كرًدت قرصدز  علدٔ اطدت  اهَ فدٔ رّهدر 

)اههرزاطدْرٓرٓ ّلزوِْفٔ عصزيِر ا
2
ّلدن تتٌدرّر كيةيد  اطدت  اه  فدٔ .(

                                                           
1
 - Herodotus, The Histories, 2, 13 ;  Strabo, Geography , book 14, chapter 3;4,6;  

Polybius, Histories, book 4, chapter 77; Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, 

Books XVIII-XX; XI,XXXIX; Appian, Mithridatic Wars,XI; Cicero, For Publius 

Quinctius,4; Livius (Livy), The History of Rome,II,XIV;4,22;21,51;26,11; 

Tacitus, The Annals,3,67; Suetonius Tranquillus, Caligula,38; Pliny the Elder, The 

Natural History,7,39; 

2
 - M. G. Morcillo, STAGING POWER AND AUTHORITY AT ROMAN AUCTIONS, 

Ancient Society, Vol. 38 (2008), pp. 153-181; I. O. CHANCE, THE AUCTION AND 

ITS RÔLE IN COMMERCE, J. R. S, Vol. 119, (APRIL 1971), pp. 294-300;P.Klemperer 

and P.Temin,An Early Example of The "Winner's Curse" in An 

Auction,JPE,109(6),2001; H. C. Youtie,  "A Rhodian Auction Sale of a Slave" ,JEA, 

55, 1969, pp.191-210; John F. Oates, A Rhodian Auction Sale of a Slave Girl,JEP, 

Vol. 55 (Aug., 1969), pp. 191-210. 
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اطددت  ام   إلددٔ هددر رددرء فددٔ الوصددر ر هددياطددتٌ   تلددب األبحددرث حيددج  هصددز.

هي خدصر ّردْ  ال ّل  الزّهرًي  للوشا ا  علٔ الزرًريي الو ًٔ ّالعظنزٓ. 

هشا ا  خرص  فدٔ الوزتوعدر  الو ًيد  فدٔ أهدركي الظدْ  لريدل هدْا  تزرريد  

ه تلةدد  . ّكددذلب علددٔ الزرًددى العظددنزٓ اطددت  هت الوددشا ا  ًتيزدد  لتْطددل 

ال ّلدد  الزّهرًيدد  ّهصددر ر  هوتلنددر  الْاليددر  ّدٌددرًن الحددز  ّبيعِددر فددٔ 

)الودددشا  العلٌدددٔ 
1

ل بعدددن هدددي ( ّكدددذلب اطدددت  هت الودددشا ا  كْطددديل  لحددد

التد ابيز التدٔ األسهر  التٔ هز  بِر اههرزاطْري ، هٌِر علٔ طريل الوخدرر ،

م( لوْارِدد  األسهددر  181-161هرزاطددْر هددرركْص أّريليددْص )اهات ددذُر 

التدٔ أ   إلٔ اطتٌشاف هْار ُدر . ّ ّالتٔ الطرحٌ  التٔ ألوت ب شاً  ال ّل  

حدزّ  الردررحييي علدٔ الحد ّ  الشدزقي  ّالِزودر  الززهرًيد   كرى هدي بيٌِدر

. ّكدددذلب الْبدددرء الشددد ي  الدددذٓ تعزضدددت لدددَ خرصددد   قررًدددل الورركْهدددرًٔ 

ريددل بعددن هددي بلحرلدد  الطدْارذ ُددذ  يعلددي االهرزاطْريد  رعددل االهرزاطددْر 

 ّالددذٓ طددؤ فددٔ الوصددر ر  بظددْ  ظددْ الفددٔ ًةددرًض الريددت االهرزاطددْرٓ 

عدز  خصلِدن اههرزاطدْر هتتدرليي لوشا  لو   شِزيي ّق  اطتوز ا  تزاررى

 النزيظددترر هددي ّأكددْا  ، الددذُى ّ زاطددْرٓربعددن هددي أحددرث القصددز االه

 ، برلدذُى هطدزس  سّرتدَ ت صدَ ُدْ ّ التي ّبعن هي الوصبض الحزيزي  

)ّالزْاُز الحلي ّكخيز هي
2

 أح  الحلْر الوشا  ك ل(. ُّذا يْضح كيةي  ّض

                                                           
1
 -. Morcillo, STAGING POWER,pp.155-160 

2
 - Εutropius,xiii,xiii,ii: Ingenti ergo labore et moderatione, cum apud Carnuntum 

iugi triennio perseverasset, bellum Marcomannicum confecit, quod cum his 

Quadi, Vandali, Sarmatae, Suevi atque omnis barbaria commoverat, multa 

hominum milia interfecit, ac Pannoniis servitio liberatis Romae rursus cum 

Commodo Antonino, filio suo, quem iam Caesarem fecerat, triumphavit. Ad 

huius belli sumptum cum aerario exhausto largitiones nullas haberet neque 

indicere provincialibus aut senatui aliquid vellet, instrumentum regii cultus facta 

in foro divi Traiani sectione distraxit, vasa aurea, pocula crystallina et murrina, 

uxoriam ac suam sericam et auream vestem, multa ornamenta gemmarum. Ac 

per duos continuos menses ea venditio habita est multumque auri redactum. 
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) (م193)تصدزف بزتيٌدركضأيور  كذلب .األسه لل زّد هي تلب 
1
لدن عٌد هر (

هي تْسيل هررلغ هرلي  ًظدزا   يتْرٓازٌْ  الحزص الرزلّع   يظتطل ّفرًَ بور

-181)هوددر اضددطزٍ إلددٔ بيددل هوتلنددر  كْهددْ ّص     .لودديخ خشاًدد  ال ّلدد

هي تورحيل ّأطلح  ّخيْر ّأحرث .ّق  عز  ُذ  األشيرء الخويٌ  فٔ  م(192

)πυληηήπιον 
2
ونددي القددْر أى كددذلب يالونددرى الددذٓ يقددرم فيددَ الوشا .ُّْ (

االهرزاطدْر  اطدت  ام كدذلب.هُرً  األشد ر   أحيرًر  ور  يالوشا  ق  اطت  م أ

الوصر ر  لوْارِد  ًد ر  األهدْار  وتلنر للوشا ا  للو  م(41-38) كرليزْال

) بٌةظَ  κήπςξ الرب ّر ال ّقيرهَ  فٔ ال شاً  العره 
3
).  

 املزاد فى مصز كوالية رومانية:

وح اى األبرطز  الزّهرى اعتر ّا علٔ اطت  ام الودشا ا  بطدز  هور طرخ يت

ه تلة  ّق  تٌرّلِر الع ي  هي الررحخيي بشئ هدي التةصديل ،ّلديض ٌُدر الوزدرر 

اطدت  اهَ فدٔ هصدز كْاليد  لتٌرّر الوشا  فدٔ رّهدر . بدل هْضدْه ال راطد  

ّهددد ٓ للحنْهددد  الزّهرًيددد  ، ّكأحددد  أليدددر  ال عرهددد  االقتصدددر ي  رّهرًيددد  .

خدددتصف بددديي االطدددت  اهيي ّهددد ٓ تطريدددخ الحنْهددد  الزّهرًيددد  التطدددربخ ّاه

                                                           
1
 - P.Klemperer and P.Temin,An Early Example of The "Winner's Curse" in An 

Auction,JPE,109 (6),2001; 

يدى بعض من ثم لقى مصرعه على أ 193تولى برتيناكس الحكم  ثالثة أشهلر فقط حيث تولى أول يناير 

  193مارس  28فرق الجيش فى 

2
 - Dio.Cassus ,Roman history,book,LXXIV,5.5: “ [5] κακ᾽ ἑκατὸν 1 δραχμάσ. 

ςφμπαντα γὰρ ὅςα ὁ Κόμμοδοσ ἐπί τε τῇ τρυφῇ καὶ ἐσ ὁπλομαχίαν ἢ καὶ ἐσ 

ἁρματθλαςίαν ἐκζκτθτο, ἐσ τὸ πωλθτιριον ἐξετζκθ, τὸ μὲν πλεῖςτον πράςεωσ 

ἕνεκα, ἤδθ δὲ καὶ ἐσ ἐπίδειξιν τῶν τε ἔργων αὐτοῦ καὶ τῶν διαιτθμάτων, καὶ 

προςζτι καὶ ἐσ ἔλεγχον τῶν ὠνθςομζνων αὐτά. 

3
 - M. Kleijwegt, CALIGULA AS AUCTIONEER, Acta Classica, Vol. 39 (1996), pp. 55-

66; 

 هذا عن عرف لما خاصة به االباطرة قيام على دليالا  يعد الدور بهذا كاليجوال قيام بان الجزم نستطيع وال

 جنون من االمبراطور
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الطت  ام الوشا  فٔ هصز هي خصر الْحرًخ الرز ي  التدٔ اعتود   عليِدر فدٔ 

 ُذ  ال راط .

لة  عي حنْه  فعلٔ الزدن هي اترره الحنْه  الزّهرًي  طيرط  اقتصر ي  ه ت

الرطرلو  . فٔ تشزيعِر لور أ الولني  ال رصد  ،ّتشدزيل االطدتخوررا  الةز يد  

فٔ هصز، إال أًِر كرًت طيرط  اطتعورري  اطتغصلي  . فلن تني ترغدٔ صدْالح 

إلددٔ اطددتغصلِن ّاطددتٌشاف هددْار ُن ، ّتةددر ٓ بيٌوددر كرًددت تظددعٔ  لوددْاطٌييا

خطددز ًقددم الوددْار  الورليدد  لل شاًدد  الزّهرًيدد  . فوددل ُددذ  الظيرطدد  ّتدد ُْر 

األّضره االقتصر ي  فٔ هصز فق  كخيز هدي الودصأ أهصكِدن بظدرى عزدشُن  

عدددي طددد ا  ضدددزاًرِن، ّكرفددد  هظدددتحقر  ال ّلددد  ّقرهدددت ال ّلددد  بوصدددر ر   

 رلوشا .ضِر للريل بزهوتلنرتِن ّع

 عدة حماور : وتدور حماور هذة الدراسة حول 

تعزيددددم الوددددشا  ّهعٌددددرٍ فددددٔ اللغتدددديي اليًْرًيدددد  ّالصتيٌيدددد  ، ّ كددددز :  أواًل

 .الوصطلحر  ال ال  عليَ فٔ الْحرًخ ّالوصر ر

 .خرص  أّ عره  كرًت طْاء  الوشا ا  أًْاه :ثانيًا

 تزاخيم ، ايزرر ، ّشزاء بيل هي الوشا  هزرال : ثالجًا 

. ّالتدٔ تد ّر حدْر أربدل عٌرصدز ُدن الردرًل ، الظددلع  عٌرصدز الودشا : رابعدر  

 الوعزّض  للوشاي   ، ّال الر ، ّالوظترهْى فٔ الوشا  

ظدعز الدذٓ يرد أ بدَ الودشا  ، ّتحقيدخ هرد أ ال، هدي شدزّط اطدت  اهَ: خامشًا

 ونرى الذٓ يقرم فيَ الوشا . لالوشاي   ّالوٌرفظ  ، ّ فل رطْم للوشا  ، ّا

ردددزاءا  التدددٔ تترعِدددر الحنْهددد  الزّهرًيددد  لتٌظدددين ُدددذ  أُدددن اه: سادساااًا

 طْاء كرًت تحزيز عق  كتربٔ ، ّتٌظين عولي  الريل ، ّّضدل شدزّط العولي .

 ، حن التص يخ عل العق  هلشه  للطزفيي
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 أواًل تعزيف املزاد:

ً   مصدر : المزاد فى اللغة العربٌة  و المزاٌدة، موضع والمزاد: زاد   من مٌم

 المعىرو  الشىً  شىرا  إِلىى الدعوة بطرٌك ٌتم الذي البٌع  هو المزاد: بٌع

فهىو عملٌىة بٌىع وشىرا  السىلع أو   (.1ثمىن    أعلىى ٌعر  من على لٌرسو

 التصىدٌك ثىم.  الخدمات عىن طرٌىك المزاٌىدة فىً السىعر مىن لبىر المشىترٌن

 المختصة الجهات لبر من اإلجرا  هذا على

" التسىىعٌر المتغٌىىر " سٌىىا سىىعر المنىىتل متغٌىىر ل ىىر نىىوم مىىن  المىىزاد فٌعىىد 
المىىزاد ومشىىتري بسسىىى مىىد  ساجىىة المشىىتري و ىىذلن سسىىى سالىىة البىىا ع. 

العلنً عملٌىة بٌىع وشىرا  عىن طرٌىك تمىدٌم سىعر  بواسىطة مىن ٌر ىى فىً 
ل وستىى الوصىور إلىىى السىعر اأ مىدقم سىىابما علىىى الشىرا ( ٌزٌىد عىىن السىعر الم 

الموظى  المسىلور بىردارة ٌمىوم سٌىا ن ٌزٌىد علٌى. . أالذي ال ٌستطٌع أسىد 
، إذن فعملٌة المزاد علٌ. المزاد.  ولمن ٌرس عملٌة البٌع وتسلٌم الشئ المبام 

أو بٌع المزاٌدة على الر م  ونها صورة من صور البٌع إال أنها ٌتسدد ثمنها 
 عامة بٌع عملٌة هو المزاد أن أ  بطرٌمة خاصة تموم على أساس المزاٌدة .

 (2،ثم التصدٌك علٌ.  المشترٌن بٌن عامة منافسة بعد مزاٌد أعلى

وفىىى اللغىىة الٌونانٌىىة نجىىد العدٌىىد مىىن المصىىطلسات التىىى تىىدر علىىى المعىىانى 

السابمة للمزاد والتى وردت فى الوثا ك و المصادر ولوامٌس اللغىة الٌونانٌىة 

وهىىو ٌعنىىى بضىىا ع للبٌىىع  ἀπάπηιονمصىىطل: : مىىن هىىذة المصىىطلسات  

(،  ىىىذلن مصىىىطل: 4 ىىىرت بهىىىذا المعنىىىى عنىىىد بلوتىىىار   ذ(. ولىىىد 3العىىىام 
                                                           
1
 - https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مزاد 

2
 - Marta García Morcillo, STAGING POWER AND AUTHORITY AT ROMAN AUCTIONS, 

Ancient Society, Vol. 38 (2008),p.153.  

3
 - Liddell. and Scott. A Greek-English Lexicon, Oxford. Clarendon Press. 1940,s.v, 

ἀπάρτιον , noun sg. Nut. nom 

4
 - Plutarch, Cicero,27; 

Φαφςτου δὲ τοῦ Σφλλα παιδὸσ διὰ πλῆκοσ δανείων ἀπάρτιον προγράψαντοσ, 

προγράψαντοσ, 

لد أعلن عن بٌع بع  من ممتل ات المنزلٌة سٌا ذ ر بلوتار  ما لال. شٌشرون "أن فاوستوس بن الد تاتور سال 

 للبٌع العام "أ  بٌع المزاد
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διακήπςξιρ  وهى  لمة م ونة من ممطعٌن اأور διά , وهى سر  جر

(  1  بمعنى إعىالن أو موضىع المنافسىة κήπςξιρٌعنى "من خالر" والثانى 

 أ  (ἀποκηπύζζω  3ومصىىىطل:  . (2 العلنىىىىعنىىىى بٌىىىع بىىىالمزاد أ  ت

ل عبىارة عىن (،4  العلنى  بٌع بالمزادللوأ، العلنىٌعر  شئ للبٌع  وهى أٌضا

والىىذ  ٌعنىىى   κηπύζζωوالفعىىر  ἀποفعىىر مر ىىى مىىن سىىر  الجىىر

 أ ثىر المصىطلسات اسىتخداما   فىً نجىد  مىن  وهىذا المصىطل:(   5"أعلن"  

،  بسىعر أعلىىالىذ  ٌعنىى زٌىادة، والبٌىع  αὔξηζιρ. ومصىطل: (6الوثا ك 

و ىذلن ( . 8( ولد استخدم هذا المصىطل: فىى العدٌىد مىن المصىادر 7ومزاد  

والتىىى عرفىىت أسٌانىىا فىىى بعىى  الوثىىا ك بمعنىىى عىىر  أو  αἵπεζιρ لمىىة 

ل مصىىطل:9مىىزاد   الىىذ  ذ رفىىى بمعنىىى عىىر  و πο ζ θ πω   (. أٌضىىا

                                                           
1
 - Liddell. And Scott,s.v, κιρυξισ 

2
 - Liddell. And Scott,s.v,διακιρυξισ, noun sg fem nom.  

3
 - ἀποκιρυττω   فى اللغة االتٌ ٌة 

4
 - Liddell. And Scott,s.v, ἀποκθρφςςω; verb ind act pres 1

st
 pers. Sing.  

5
 - - Liddell. And Scott,s.v, κθρφςςω 

6
- P.Tebt,II,296,123CD,L.9  ;P. Mich,9,572 ,131CD,L.15; SB, 16 12685, L.28, 139 

CE, Sokno. Nesos ; SB,10 10527,L.22, 151 CE - 152 CE, Tebtynis; P.Oxy 4 716, 186 

CE,L20-1,Oxy.; P.Bub 1 2,L.2, 224 CE, Bubastos.; P.Oxy 20 2278,L.4, 226  275 CE; 

Chr.wilck 41, 3,37,232CD, Elephantine=  P.Paris.69. 

7
 - Charlton T. Lewis, Ph.D. and. Charles Short, LL.D. A Latin Dictionary., Oxford. 

Clarendon Press., 1879.; 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0

059%3Aentry%3D auctio, noun sg fem nom. 

8
 - Herodotus, The Histories, 2, 13 ; Polybius, Histories,2,2; Josephus, 

Antiquitates Judaicae,1,60,; Strabo, Geog.,1,1; Diodorus Siculus, Library,11,39; 

Bibliotheca Historica, Books XVIII-XX;  Thucydides, The Peloponnesian War,1,69; 

9
 - P.Oxy, 4.716 , AD186 ,Oxyrhynchus,L 22= Chr.Mitt.360 ;BGU,2,656, II 

century,L, Arsinoite  ; P.Oxy.14.1630, AD223.L,8 ,Oxyrhynchus. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059%3Aentry%3D
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0059%3Aentry%3D
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ل داللىىىىىىىىة علىىىىىىىىى المىىىىىىىىزاد  (1 الوثىىىىىىىىا ك  و ىىىىىىىىذلن مصىىىىىىىىطل:    .أٌضىىىىىىىىا

πλειζηηπιαζμόρ  ٌعنىىى مىىزاد وٌشىىتك منهىىاπλειοδόηηρ   وتعنىىى

 .(2  مزاٌد 

( و لد ذ رها auctiō  3 ب لمةمزاد ال فمد توسد معنى  اللغة الالتٌنٌةأما فى 

 (،4ذ رها  ر من بلٌنى 

وأسٌانىىا  هىىذا بالنسىىبة للمعنىىى اللغىىو  للمىىزاد .. ( 6ولٌفٌىىوس (،5وشٌشىىرون 

توجد بع  العبارات التى ٌفهم منها وجىود المىزاد واسىتخدام. ستىى وإن لىم 

ٌذ ر أ  من المصطلسات السابمة .  ىنن ٌمىور الشىخث مىثال "أننىى أر ىى 

 ο ς λ όμ ενορ  πλεῖον فىىىىى تسصىىىىٌر الزٌىىىىادة للخزانىىىىة العامىىىىة" 

πεπιποιῆζαι ηοῖρ δη[μοζ ίοιρ (7)    وهو ٌعر  سعر أعلىى مىن

ل السعر ال و ذلن  نن ٌعر  السعر الذ  ٌرٌد أن ٌشتر  ب. .معرو  سابما

ل  ىىنن ٌمىىور مىىثالل   δπασμ [ῶνبىىدال مىىن سىىعر ألىىر منىى. موجىىود مسىىبما

ἑκα ηὸν ἑξήκονη[α   ἕκαζηον ἀνη   ηῶ [ν π    [             ρ   8 ) 

 . الغٌر على المزاٌدة على ٌدر وهذا دراخمة 162 من بدال دراخمة 222

                                                           
1
 - SB.10.10527,L.19;  P.Oxy, 1630,L.15,223CD;1633,L.17  ,275CD, .Oxy, 

2
                                                253صمو ٌر  امر عبد السٌد ، لاموس ٌونانى عربى ، ث - 

  

3
 - Lewis & Short,s.v, auctiō, onis 

4
 - Pliny. Nat.His. 7.39, 

5
-M. Tullius Cicero.The Orations of Marcus Tullius Cicero, literally translated by 

C. D. Yonge. London. George Bell & 

Sons.1903.;http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.0

2.0018:text=Quinct.:chapter=4&highlight=auction  

6
 - Livy. The History of Rome, Book 2,14, auctionem 

7
 - P.OXY,2,279,44-5CD ,LL 2-3,Nesla,Oxy. 

8
 - PSI,7,787,L.7-8,2

nd
.Cent. ,Arsinoite . 
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، والمنافسىة.  اإلعىالنمما سبك ٌتض: لنا أن. ال بد وأن ٌتسمك فى بٌع المزاد 

أ  أن المىىزاد عملٌىىة بٌىىع لا مىىة علىىى عىىر  وطلىىى ول ىىن بشىىرط المنافسىىة 

والمزاٌدة ، وٌظهر فٌها عملٌة التسعٌر المتغٌر بٌن المتنافسٌن سٌا ٌعر  

  ر واسد سعر  ٌر الذ  ٌعرض. اآلخر.

 ات:أنواع املزاد: نيًاثا

هى ما بٌن مزادات اختٌارٌة وأخر  جبرٌة ، أما اأخٌرة فالمزادات  وتتنوم

 تمٌمهىا التىى تلىن وهىى بها علىى بٌىع ممتل ىاتهم فىى المىزاد.االتى أجبر أصس

 ملسسىات علىى تمتصىر ال المىزادات وهىذة المصىادرة الممتل ىات لبٌع الدولة

 الملسسىىىات بجانىىى اأفىىراد مىىىن أٌضىىا المشىىار ة تستىىىا  نمىىاإ فمىىط الدولىىة

 للبٌىىع المصىىادرة المل ٌىىات تعىىر  التىىى هىىى الدولىىة  انىىت ،فىىرذا الس ومٌىىة

.وهىى مىا نسىمٌها بىالمزادات  بالشىرا  اأفراد مشار ة أجر من فذلن بالمزاد

 الممتل ىىات لبٌىىع .موظفٌهىىا  فىىى ممثلىىة الرومانٌىىة الدولىىة التىىى تنظمهىىا العامىىة

 وهذا للدولة مستسمات من علٌها ما دفع عن أصسابها عجز التى ، المصادرة

 . رومانٌة  والٌة مصر فى انتشارال  اأ ثر هو المزادات من النوم

أدا  للسىىلطة هىىذة المىىزادات  در علىىى  ىىونٌىىإن در علىىى شىىئ فرنمىىا  ذا. وهىى.

مىىا اعتىىادت علٌىى. االمبراطورٌىىة وهىىذا  والمىىوة والهٌمنىىة مىىن لبىىر الدولىىة .

ل الرومانٌة أن تتبع. فى جمٌع والٌاتها.سٌا  ىان إلامىة المىزادات  علىى  أٌضىا

وبا الطمننٌنة والثمة لد  الجنود الرومان  ،سبٌر الدعاٌة السٌاسٌة الرومانٌة

مر فى مصر  والٌة فرٌدة لٌست  بالى بٌنما اأ (.1 إلنتصاراتهم العس رٌة 

 ىىان تنظىىٌم هىىذة المىىزادات لتسصىىٌر الىىرب:  باإلضىىافة إلىىى ماسىىبك  الوالٌىىات

 املة . ولدٌنا العدٌىد مىن  الدولة  للخزانة العامة . والسصور على مستسمات

الوثىىىا ك البردٌىىىة التىىىى توضىىى: بٌىىىع تلىىىن المل ٌىىىات المصىىىادرة مىىىن الدولىىىة 

                                                           
1
 - Marta García Morcillo, STAGING POWER,p159. 
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نىىذ ر منهىىا بعىى   ( 1  . العلنىىى بىىالمزاد أشىىخاث أخىىرٌن  ٌىىر أصىىسابها

 اأمثلة .

بعنىوان من لرٌة س نوباٌونٌسىوس ( 2 من برد  أمهرستفلدٌنا وثٌمة بردٌة 

لشىرا   "تىاوٌتٌس ابنىة سىوتوتٌس"بٌع مل ٌة مصادرة تتمدم فٌها سٌدة تسىمى 

وفنىىا  مل ٌىة مصىادرة مىن الدولىة هىذة المل ٌىة  انىت عبىارة عىن ثلىا منىزر 

أننى "إذ تمور : العلنى والتى تعرضها الدولة للبٌع  ومعصرة زٌت ال تعمر ،

مىىن المل ٌىىة التىىى بٌىىد الس ومىىة بالمرٌىىة المىىذ ورة والتىىى أر ىىى أن أشىىتر  

ل أنخىورٌمفٌس الشىٌ  " ( . فنجىد 3 معروضة للبٌىع والتىى  انىت تخىث سىابما

عىر  الدولىة ل ىد تى تىال ηῆρ διοικήζεωρ ὑπεπκειμ νων عبارة

 للبٌع .  للمل ٌة المصادرة للبٌع العلنى 

 وهىىىى  ( .4 م 184و ىىذلن وثٌمىىىة أخىىىر  مىىىن أو سىىىٌرٌنخوس ترجىىىع لعىىىام 

عبىىىارة عىىىن اعتىىىرا  مىىىن دٌىىىوجٌنٌس بانىىى. تسىىىلم بنىىىا ال عىىىر ت لٌىىى  مىىىن 

دراخمة عن الممتل ات المنزلٌة المصىادرة والتىى  725مبلغ  اتٌجوسراالست

ولد ذ رت الوثٌمة أن .   انت مملو ة سابما لسرابٌون و تم بٌعها فى المزاد 

نجىد ف( . 5الممتل ات سلمت لمن لدم أعلى سعر عن الممتل ىات المعروضىة  

 ὑ[π επ ε λῆζθαι ηὴν"  عبارة أعلى سعر عن المنىزر المعىرو  

πποκειμ νην οἰκίαν"  المزاد .ل د عملٌة ت  

                                                           
1
 -P.OXY,4,721,13-4CD;  P.Mich,9,572,131CD;P.Oxy.,513,184CD; BGU,156,201CD 

;70,4778,238CD;W. Chr,375, CD246 Hermopolite. =P.Lond,3,.1157v;P.OXY,1633; 

Willis, William H, Oxyrhynchite Documents Among the Robinson Papyri,BASP, 

Volume 25, Issue 1-4,1988,pp(99-127). 

2
 -P.Amh.97,180-192 CD. 

3
 - LL:5-7: βοφλομαι ὠνιςαςκαι ἐκ τῶν εἰσ πρᾶςιν ὑπερκειμζνων τῆσ διοικιςεωσ 

περὶ τὴν προκειμζνθν κϊμθν πρότε[ρ]ον Ἀγχορίμφεωσ πρεςβ(υτζρου) . 

4
 - P.OXY,513,183CD. 

5
 - LL:25-6: [κ]αὶ Διονυςίου ἀνζδωκα ς[οὶ τῷ Σ]ερινῳ ἕνεκα τοῦ 

ὑ[π]ερβεβλῆςκαι τὴν προκειμζνθν οἰκίαν.  
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 اأفراد إلٌها وٌتمدم اأفراد بٌن ت ون التى وهى ختٌارٌةاال مزاداتال أما عن

ل  ( 1  الخاصىة المزاداتبى ما تعر  وهى.البع  بعضهم على للمزاٌدة طوعا

الخاصىىىة ٌىىىتم بٌعهىىىا فىىىى المىىىزاد بعىىىد متل ىىىات الم معظىىىموجىىىدٌر بالىىىذ رأن .

  .مصادرتها فتصب: مزادات جبرٌة من لبر الس ومة 

ضىى: اسىىتخدام مىىن أسىىوان تو (2ولىىدٌنا وثٌمىىة مىىن بىىوا ٌر العصىىر الرومىىانى 
( 3 اأفىراد . سٌىا ٌشىتر  إٌرٌنىاٌوسالمزادات الخاصة أو االختٌارٌىة بىٌن 

سٌىا جىا  فىى .أمة فى مزاد علنى من شىخث ٌىدعى دٌىدٌموس بىن ٌاسىون 
  الطٌبٌىة أسىوان فى برمودة شهر لٌصر س م من الخامس العام فىالوثٌمة :" 

 فىى الىبع  لبىر مىن سمٌت  ما أو اللون دا نة أمة ٌاسون بن دٌدٌموس بام
المىزاد الخىاث الىذ  ٌىتم باختٌىار اأفىراد ول ن ستى إلامىة (. 4" علنى مزاد

ف ىان   ان ال بد من الموافمة علٌ. مىن لبىر الدولىة ممثلىة فىى أسىد موظفٌهىا .
فىىى بٌىىع أ  مىىن ممتل ىىاتهم التمىىدم إلىىى أسىىد مىىوظفى الدولىىة  ٌن علىىى الىىرا ب

( 5. ولدٌنا وثٌمة بردٌة من برد  أو سٌرٌنخوس    للموافمة على عمد المزاد
عبد فى المزاد العلنى وٌىذ ر ناشىر الوثٌمىة أنى.  ىبٌع ثلث( . و انت أٌضا ل5 

من المستمر ان ٌ ون سبى المزاد هنا هىو أن اأطىرا  المعنٌىة تر ىى فىى 
وهذا سبى معمىور لوجىود هىذا النىوم ( 6 ة فٌما بٌنهم على العبد رانها  الشإ

وصىٌا  علىى أطفىار من المزادات . وتشىٌر الوثٌمىة السىابمة أن ثىالا مىن اال
رجىىر تىىوفى ٌىىدعى ثٌىىون ٌتمىىدمون بطلىىى إلىىى الجٌمنازٌىىار  والىىذ  ٌىىدعى 

 ة بٌنهم رلموافمة على عمد مزاد لبٌع ثلثى العبد إلنها  الشل (7 اس لٌبٌادٌس 

                                                           
1
-P.Stras.1.79, 16 – 15 BCD,Syene;P.OXY,4,716,186CD= Chr.mitt.360.; 

2
 - P.Stras.1.79.  

3
 -  LL.6 :παρὰ Εἰρθναί]ο υ τοῦ καὶ ἐωνθμζνου  

4
 LL. 1-3: [(ἔτουσ  πεντεκαιδεκάτου Κα]ί ςαροσ, Φαρμοῦκι vac. ?, ἐν Συιν   [τῆ]σ 

Θθβαίδοσ. ἀπζδετο(*  Δίδυμοσ 

 Ἰάςονοσ - ca.18 -]ῳ κοράςιον δουλικὸν φαιὸν [- ca.11 -]νθ ἢ <εἰ> καί τινι(*  ἑτζρῳ 

ὀνόματι  καλεῖται, ἐξ ἧσ ἐποιι]ςατο ἀπαρτιασ(*  ἐν τῷ προκειμ ζ [νῳ.   

5
 - P.OXY, 716, = Chr.mitt.360. 

6
 -P.Oxy,716,introduction,p.186. 

7
 - LL1-11: Ἀςκλθπιάδ  τῷ καὶ Σαραπί ω [νι γυμν]α ς ι άρχῳ[χαίρε]ιν παρὰ Ὡρ[ί]ωνοσ 

Πανεχϊτου τοῦ Δωρᾶτοσ μθτρὸσ  αο ῦ τοσ καὶ Ἀπολλωνίου Δωρίωνοσ  τοῦ Ἡρᾶτοσ 

μθτρὸσ Θαιςιοσ καὶ Ἀβαςκάντουἀπελευκζρου Σάμου 
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( 1 متل ىى.والىىذ  لىىد أعتىىك ثلىىا العبىىد الىىذ  ٌ. ى بٌىىنهم وبىىٌن أخىىٌهم مىىن اأ
فمن الوثٌمة ٌتض: أن المزاد إما أن ٌ ىون لىد  .وعرض. بالمزاد أعلى سعر

ألٌم إلنها  الشرا ة بٌن اأخوة اأشما  من ناسٌة وأخٌهم من اأى من ناسٌة 
أخر  بر بة منهم . أو أن اأ  الذ  أعتك الجىز  الخىاث بى. مىن العبىد لىد 
جعلهم ٌتجهون لبٌع نصٌبهم من. للسصىور علىى الفا ىدة المادٌىة مىن نصىٌبهم 

 . دون عتم. 

 ثالجًا : جماالت املزاد

 جمال البيع  -1

بصىفة . سوا  من المزادات العامىة  انتشارال مجاالت المزاد أ ثر ٌعد البٌع من

، أو من المزادات الخاصة التى تعمد بٌن اأفراد. ولد سبك أن تناولنا خاصة 

بٌع المزاد  ان ٌتم المنافسة على الشىئ ففى ذلن من خالر أنوام المزادات . 

ومن خالر المصادر نر   ٌ  برم الرومان فى .  المشترٌن من لبر المبام

فىى استخدام هذ  العملٌىة وتنفٌىذها وارتباطهىا بالتوسىع العسى ر  الرومىانى  

 المىىزادات  ،ولىىد أعطىىى بلٌنىىى نمىىاذ  عدٌىىدة لبٌىىع افىىة الوالٌىىات الرومانٌىىة 

 الذٌن لألفراد أصب:  ٌ   و( 2المستخدم خالر توسعات الرومان العس رٌة 

 مىن هىذا النصىر فىى ٌشىار و أن الثمٌنىة الممتنٌىات هذة مثر شرا  استطاعوا

 شئ على در إن وهذا بالغة أهمٌة ذا ممتل ات التنا  أخر  ناسٌة ومن ناسٌة

                                                                                                                                    
Ἡρακλείδου τῶν τριῶν  ἀπὸ  Ὀξυρφγχων πόλεωσ ἐπιτρόπων ἀφθλίκων τζκνων Θζωνοσ 

τοῦ καὶ Δ ι [ον]υ ς ί ου Εὐδαιμονίδοσ μθτρὸσ Σινκεῦτοσ καὶ Διονυςίου καὶ Θαιςιοσ 

ἀμφοτζρων μθτρὸσ  αφριοσ. 

1
 - LL18-22: ἐπιδίδομεν τὸ β ι β λ ίδιον ἀξιοῦντεσ κατὰ τὸ δθλοφμενον τῶν 

ἀφθλίκων δίμοιρον μζροσ 

 τὴν προκιρυξιν γενζςκαι κ α ὶ  τὴν ἀμείνονααἵρεςιν διδόντι παραδοκῆναι. 

2
 - Pliny ,Nat. His.VII,126;XXXIII,148-50. 

سٌا شرح بلٌنى بع  النماذ  للمبٌعات المزادات ،منها  ٌ  تم بٌع إرا أتاللوس الذ  ورث. الرومان 

فى المزاد العام فى السوق  وضم مملطة برجامون .ولد اعتبر بلٌنى أن اأسعار العالٌة التى دفعت خالر 

لمزادات  ان افتتاح عصر للطمع والجشع فى روما.هذة ا  
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(. ولىم 1الرومىانى  المجتمىع فىى ٌنستٌةلالهٌل بالسضارة التندٌد على ٌدر فرنما

 التى  انت، للدولة الرومانٌة  ونها والٌة تابعة ٌتغٌر اأمر  ثٌرا فى مصر 

على ثرواتها لتعود خٌراتها إلى الخزان. الرومانٌة. فمد  ر السرث سرٌصة 

 ان بٌىع المىزاد فىى مصىر مىن ناسٌىة امىداد خزانىة الدولىة بىنعلى سىعر عىن 

لمنهزم سٌا ، فهو بلورة لف رة إخضام االسلعة المباعة . ومن ناسٌة أخر  

ٌىىع الممتل ىىات فب .ٌىىة رومانٌىىةوال أن مصىىر فتسىىت بسىىد السىىٌ  وأصىىبست

ل وض: هذا ٌالمصادرة  مد  الخضوم واإلهانة الذ  أر الٌى. السىار فىى أٌضا

مصر بعد أن ٌخسر اأفراد ممتل اتهم وتبام أمام أعٌىنهم فىى مىزادات علنٌىة 

أمىىام الجمٌىىع . فمىىد  انىىت هىىذة العملٌىىة شىىب. منظمىىة . تبىىدأ منىىذ إثمىىار  اهىىر 

ون من لرو  و ٌرها  ،ثم عجزهم عىن السىداد المواطنٌن بالضرا ى والدٌ

ثم مصادرة ممتل اتهم لسداد الدٌن ، ثم عر  هىذة الممتل ىات للبٌىع العلنىى ،

 .من خالر المزاد 

وهذا تنفٌذ للسٌاسىة الرومانٌىة المتبعىة. وهىى فىى  لتىا السىاالت مسىتفٌدة مىن 

علىىى  فىىى مصىىر النىىاسٌتٌن المادٌىىة والمعنوٌىىة . ولىىد أ ىىدت الوثىىا ك البردٌىىة

(،والوظىىا   4(،والعبٌىىد 3(،والمنىىازر 2عملٌىىة بٌىىع المىىزاد علىىى اأراضىىى 

 ( 6(، وبع  الممتنٌات اأخر  5ال هنوتٌة 

                                                           
1
 - Marta García Morcillo, STAGING POWER,p,185; V.Naas, Le projet 

encyclopédique de Pline l'Ancien , Rome 2002, p. 99-104 , 

2
 - P.Mich.,572,131CD; P.Turner,24,148-54CD,oxy.;SB,10,10527,151-2CD= B. 

Boyaval,Papyrus Romanis de La Sorbonn, BIFAO 65, 1965, p. 76 ;BGU,2,462,155-

6=W.Ch,376; p.oxy.24.2411, 173CD ; P.lond.3.1157v= chr.wilck.375= Sel. Pap. 2 

355,246CD;P.Oxy,62,2411,173CD;BGU,1,156=W.Chr,175,201CD ; P. Oxy. 20 

2278, 225 – 275CD; P.OXY,14,1633, 275CD . 

3
 -P.Oxy,513;P.Amh.,2,97,181CD; P.Rob.inv 4; p.oxy.70.4778,238CD. 

4
- P.Stras.1.79, 16 – 15 BCD,Syene;P.OXY,4,716,186CD= Chr.mitt.360  

5
 - P.Tebt,II,296;297,123 CD;295,(126-138)CD;294,146 CD. 

6
- P.Bub. 1.2 Kol. III – XV 223-4AD 
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تبدأ باإلعالن عن السلعة المباعة من خالر  عادة ماو انت عملٌة بٌع المزاد 

مختلفىىة مىىن المزاٌىىدٌن وإذا مىىا تىىم العرو  البىى ثىىم التمىىدممىىوظفى الدولىىة، 

وهىذا مىا توضىس. الوثىا ك.  للجمهىور ذلىنأ  منها ٌىتم إعىالن  الموافمة علً

(نجد إعىالن مىن اإل سىٌجٌتٌس عىن بٌىع أشىجار السىنط 1ففى اسد  الوثا ك  

 والوثٌمة  التالى :

 السراب  اإلكسريجيتيس ابرن ابوللنيروس "أنا أبوللينيوس الملقب بهيررون   

أ  أن الموظىى  الىىذ  ٌمىىوم بىىاإلعالن ٌىىذ ر اسىىم.  (2أعلررن طبقررا للواجررب" 

ل للواجىى   κεκυρῶςκαι τὰσ ىامالل ووظٌفتى. ونجىد أن عبىارة أعلىن طبمىا

ςθμανκείςασ   المختث لنشىر هىذا اإلعىالن ر ٌس. دلٌر أن. م ل  من .

فىى عىر  السىلعة أ وبعد أن ٌذ ر الموظ  اسم. بال امر ولمب. إن وجد ٌبىد

وذلىىن بىىذ ر تفاصىىٌلها  املىىةل فىىرن  انىىت  .المىىزاد االتىىى ٌعلىىن عنهىىا للبٌىىع فىىى

فىى نفىس الوثٌمىة  أر  ٌذ ر سدودها اأربعة وجٌرانها فعلىى سىبٌر المثىار 

وٌىذ ر تىارٌ  اإلعىالن ثىم  ἀκάνκασهٌرون عن بٌع أشجار سىنط ٌعر  

 توضٌ: لألشجار المعلن عنها  ما ٌلى:

ل سىاراس  "واسدة بواسطة  اتى لرٌة نٌمٌرا على السد الذ   ان ٌخث سابما

سىىٌروفٌس فىىى  (3 بىىن أمىىوٌس فىىى سىىى بٌننىىو،واثنٌن  بواسىىطة  اتىىى لرٌىىة

فالسىىة  ونٌىىون فىىى سىىى سىىٌنٌمٌلو،وواسدة بواسىىطة  اتىىى لرٌىىة سىىٌنتو علىىى 

السىىدود فىىى اأراضىىى المستصىىلسة فىىى العىىام الخىىامس مىىن س ىىم فٌسباسىىٌان 

ذ ىىر ف مىىا هىىو موضىى: فىىى الوثٌمىىة أن  (4 سىىٌنوبوثٌوس"الوالعىىة فىىى شىىمار 

                                                           
1
 -P.Oxy,8,1112,188CD. 

2
 - L.3-4: Ἀπολλϊνιοσ ἀποςυςτακεὶσ Ὡρίωνοσ  Ἀπολλωνίου  ἐξθγθτεφςαντοσ 

δθλῶ κεκυρῶςκ(αι) τὰσ ςθμαν- κείςασ   

3
على الر م من أن الوثٌمة لم تذ ر مصطل:  اتى المرٌة فى السطور التالٌة إال أنها أ دت أن البٌع تم من - 

 خالر  تاى المر  المذ ور فى 

L.21 

4
 -LL6-13: τῆσ Νεμζ(ρων) ἐπὶ χϊ(ματοσ) (πρότερον  Σαρᾶ Ἀμόιτο(σ) περὶ Πεενν    

α, ὑπὸ δὲ τοῦ τῆσ Σερφ(φεωσ  ἐπὶ χϊ(ματοσ  ἔργου Κονίωνο(σ  περὶ 



 

"

1294 

م ان اأشجار ومن  ان ٌموم بزراعتها سوا  سابما ل أو الما م علٌها فى ولت 

 اإلعالن .

ل وثٌمىىىة بردٌىىىة ملرخىىىة مىىىابٌن عىىىامً   ( مىىىن 1م  154-148ولىىىدٌنا أٌضىىىا

أو سٌرٌنخوس تفٌد تمدم سٌدة تدعى  بتولٌماٌس ابنة أجٌنورسفٌدة فلٌس وس 

د صودرت من سىٌمٌاس لشرا  لطعة أر  إلبنتها  لودٌا  و انت اأر  ل

فىىى  ὑπερκειμζνων والمصىىطل:   (2وأعلنىىت للبٌىىع فىىى المىىزاد العلنىىى 

من الوثٌمة ٌوض: عر  اأر  للبٌع ،أ  أن عملٌة البٌع تتم  7-6السطر 

 16ردراخمىة  3222ولىد عرضىت سىعر  المىزاد  اإلعىالن عىن  مىن خىالر

 .  المزاد سعروهذا السعر هولألرورة الواسدة  222أرورة أ  بمعدر 

( ٌتمدم فٌها دٌدٌتوس بن هٌرون من 3م  152و ذلن أٌضا وثٌمة ترجع لعام 

، إلىىىى الٌىىىوس لرٌىىىة تبتىىىونس إللىىىٌم أرسىىىٌنو  لشىىىرا  خمىىىس أرورات مىىىن 

( للبٌىىع والتىىى لىىد 4سىىمراطٌس وو ٌىىر ضىىٌعة لشىىرا  اأر  المعروضىىة 

(.ولىىد  ىىان السىىعر الممىىدم فىىى 5عرضىىها االسىىتراتٌجوس فىىى المىىزاد العلنىىى 

                                                                                                                                    
Σενε κελε  (*  β, καὶ ὑπὸ τοῦ τῆσ Σεντ  ἐπὶ χϊ(ματοσ  ἀπεργαςίασ το ῦ  ε (ἔτουσ  

κεο(ῦ  Οὐεςπ(αςιανοῦ) ὄντοσ ἐκ βορ(ρᾶ  τῆσ Σε νοπ ϊ κ(εωσ  . 

1
 - P.Turner,24, 

2
- LL 2-7 : παρὰ Πτ]ολεμαίδοσ Ἀγινοροσ τοῦ Φιλίςκου ἀπὸ Ὀξυ]ρφγχων πόλεωσ, 

μθτρὸσ Κλαυδίασ Ἀρείασ, διὰ Ἑρμοῦ γραμματζωσ· βοφλομαι [ὠνιςαςκ]αι τῇ 

κυγατρί μου Κλαυδίᾳ Ἀρ[εί]ᾳ 

καὶ ὡσ χρ]θ μ ατίηει ἀπὸ τῶν εἰσ πρᾶςιν ὑπερκειμζνων 

3
 -SB,10,10527,151-2CD= B. Boyaval,Papyrus Romanis de La Sorbonn, BIFAO 65, 

1965. 

4
- LL 1-3:Αἰλίῳ Σωκρατικῷ τῷ κρατίςτῳ ἐπιτρό π παρὰ Διδεῖτοσ τῆσ Ὡρίωνοσ τοῦ 

Κρονίωνοσ 

ἀπὸ κ]ϊμθσ  εβτφνεωσ τοῦ Ἀρςινοείτου  

5
-LL17-8:  ςτρατθγῷ Δθμθτρίῳ τῷ καὶ[Ἁρποκρατίωνι, ὅπωσ προκθρφξ  . 
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وفٌمىا ٌبىدو أن  دراخمىة ل ىر أرورة  122دراخمىة .أ  بمعىدر  522المزاد 

 هذا المزاد من المزادات الخاصة . ول ن تم إلامت. من خالر الدولة .

فمد  ان  (1 فلم ٌ ن اأمر ٌختل  عن اأراضى بالمزاد أما عن بٌع المنازر  

ٌ ون لىد تىم مصىادرت. أوال مىن لبىر الس ومىة  ٌتم عرض. للبٌعالذ  المنزر 

الرومانٌىىة ثىىم ٌعلىىن عنىى. إذا لىىم ٌسىىتطع مال ىى. اأصىىلى دفىىع مىىا علٌىى. مىىن 

تىىىاوٌتٌس ابنىىىة فنجىىىد  اهنىىىة مصىىىرٌة تىىىدعى  ، مسىىىتسمات أو دٌىىىون للدولىىىة

بطلىىىى إلىىىى هىىىاربو راتٌون  مفىىىى لرٌىىىة س نوباٌونٌسىىىوس تتمىىىد سىىىوتٌتٌس

ٌم ارسىىٌنو  مىىن خىىالر زوجهىىا مماطعىىة هٌرا لٌىىدٌس فىىى اللىىسىىتراتٌجوس ا

مىن الس ومىة  متىم مصىادرتهبالفنىا  ومعصىرة زٌىت منىزر جىز  مىن لشرا  

أوالل ر بة السٌدة فى شرا  المل ٌة ( وتذ ر الوثٌمة 2للبٌع بالمزاد  هموعرض

 المل ٌىىىة ىىىر البٌانىىىات الخاصىىىة ب( ثىىىم 3المعلىىىن عنهىىىا والمعروضىىىة للبٌىىىع  

أنخورٌمفٌس الشٌ  بىن بىانٌخونٌس سٌا تذ ر أوال أن.  ان ملن المعروضة 

،ثم تسدد بالضبط ما ( 4 ستوتٌس بن بانٌفرٌمٌس بن بابوس بن با وسٌس، و

هو معرو  للبٌع وهو  ما ذ رت الوثٌمة ثلا المنزر وفنا  ومعصرة زٌت 

( ثم تذ ر الجٌران اأربعة للمنزر فذ رت أن. مىن 5 ة مس ونال تعمر و ٌر 

                                                           
1
 - P.Oxy,513;P.Amh.,2,97,181CD. 

2
 - P.Amh.97,181CD. 

3
 - LL5-6: 5 βοφλομαι ὠνιςαςκαι ἐκ τῶν εἰσ πρᾶςιν ὑπερκειμζνων . τῆσ 

διοικιςεωσ περὶ τὴν προκειμζνθν ν 

4
 -LL 7-8:πρότε [ρ]ον Ἀγχορίμφεωσ πρεςβ(υτζρου  Πανεχϊτου τοῦ Πακφςεωσ 

ἀνκʼ ο ῦ (? (*  [Στοτ]οιτεωσ Πανεφρζμμεωσ τοῦ Παβοῦτοσ  

5
 - LL9-10  : τρίτον μζροσ οἰκίασ καὶ αὐλῆσ καὶ ἐλαιουργίου ἀργοῦ κακεςτῶτοσ 

κ[αὶ] μὴ οἰκουμ(ζνου , 
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ومىن الشىمار  (Εὐνοίδια  1تسىمى      لع منىازر مومن الجنوى والغرى 

( ومن خالر هذة 2منزر تاوٌتٌس ابنة با وسٌس ومن الشرق الطرٌك العام  

للشىرا  إمىا لتسىتفادة  تالجهات نستطٌع أن نستنتل أن السٌدة لد ت ىون تمىدم

واالسىتفادة منهىا فىى  ،من المنزر للس ن أو أنها تر ى فى تشىغٌر المعصىرة

ولد  ان لهذا المنزر مٌزة فى  ون. ٌطر من الناسٌة الدخر والمعٌشة تسسٌن 

الشىرلٌة علىى الطرٌىك العىام أو الر ٌسىى وهىذة تعىد مٌىزة لتشىغٌر المعصىىرة 

ومصدر  سى ال بنس ب. للسٌدة وزوجهىا ممىا ٌسىهر عملٌىة نمىر المساصىٌر 

الزٌتٌة إلى المعصرة سوا  من خىالر سمىالٌن لسملهىا أو مىن خىالر عربىات 

ٌعىىد طرٌمىىة  هنىىا المىىزاد دخىىور إذن نسىىتطٌع المىىور أننمىىر أو سٌوانىىات . 

 للسصور  سى أفضر . 

م لبٌىع منىزر وسظٌىرة وفنىا  فىى 184و ذلن لدٌنا وثٌمة أخىر  ترجىع لعىام 

 أعلى سعر  (3المزاد 

فمد  ان ال بد أٌضا مىن ذ ىر  ىر مواصىفات  ( .4 بالمزاد  بٌع العبٌد أما عن

علىى المىأل ولىد  ىان هىذا اأمىر متبىع لبٌىع بىالمزاد لالعبد أو اأمة العروضة 

ل فى روما نفسىها سٌىا  ىان ٌىتم عىر  العبىد أو اأمىة ،أو علىى سجىر  أٌضا

                                                           
1
- LL 11-2: οἰκόπ(εδα  Εὐνοίδια λεγόμ(ενα  

2
 -L 10-13 : γίτονεσ(*) κακ σ διὰ τῆσ τοῦ ὁριςμοῦ πορείασ δθλοῦ[τ]αι νότου καὶ 

λιβὸσ οἰκόπ(εδα) Εὐνοίδια λεγόμ(ενα) βορρᾶ  αουιτεωσ Πακφςεωσ οἰκία 

ἀπθλιϊ(του) ῥφμθ βαςιλ(ικὴ),  

3
 - P.Oxy,513 

4
 - P.Stras.1.79, 16 – 15 BCD,Syene;P.OXY,4,716,186CD= Chr.mitt.360 
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ل فى المزاد ستى ٌظهر ما ب. (1لسهولة عرض. على المأل شى  مرتفع  عارٌا

مىىن عٌىىوى إن وجىىد وٌ ىىون المشىىتر  علىىى دراٌىىة ب ىىر مواصىىفات العبىىد 

ل فىىى بٌىىع ا   المعىىرو  ( أو 2لعبٌىىد سىىوا  فىىى مصىىر  وهىىذا مىىا  ىىان متبعىىا

ولىىد سىىبك أن تناولنىىا عىىر  لوثىىا ك مىىزادات العبٌىىد مىىن خىىالر (3 خارجهىىا 

السدٌا عن المزادات الخاصة . ورأٌنا أن مزادات العبٌد وإن  ات مىزادات 

خاصىىىة اختٌارٌىىىة للر بىىىة فىىىى السصىىىور علىىىى العبٌىىىد أو الخىىىدم ، أوإلنهىىىا  

  الشرا ة فى عبد أو لتمسٌم مٌراا.

معلىوم أو  ٌىر   ٌىروإذا ماظهر أ  عٌى فى العبد المبىام بىالمزاد أو اأمىة 

 لبىىر مىن المىدفوم السىىعر سىداد البىا ع علىىى فرنى. الشىىرا  بىالمزاد  لبىر مر ىى

بالمزاد  المشتر  تسملها التى النفمات أو الت الٌ  جمٌع وتسمر بر المشتر 

التى سبك   p.stras.1.79  .والوثٌمة البا ع ضد لانونى اجرا  اتخاذ ٌتم وإال

 أن ذ رت فى المزادات الخاصىة لىد أ ىدت ذلىن سٌىا ذ ىرت الوثٌمىة ذلىن "

بعىىد عملٌىىة البٌىىع  ، عٌىىى ظهىىر إذا ول ىىن  عٌىىى  بوجىىود إال ٌىىرف  ولىىم

 لىىد الىىذ  الخىىالث السىىعر سىىداد أو لىىانونً إجىىرا  اتخىىاذ فىىً البىىا ع فسٌشىىرم

                                                           
1
- Plautus, Bacchides,4.7; Harry Thurston Peck, Harpers Dictionary of Classical 

Antiquities (1898),s.v. Auctio= 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0062:ent

ry=auctio-harpers&highlight=auction. 

2
  - P.Stras.1.79;P.Oxy,31,2582,49CD,Euergetis;P.Hamp,1,63,124-5CD, 

Thebes;SB,3,6016,154CD,Alex. 

3
 - ; BGU, 3, 887,157CD,Side Pamphylien= Chrest. Mitt. 272;913, 206CD, Myra; 

1,316,359CD, Ascalon,Syria.= Chr.Mitt. 271 
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. والممصود أن. (1 المشتر " إٌرٌنٌوس ٌطلى  ما والنفمات والت الٌ  تسلم.

لىٌس مىىن سىىك المشىىتر  رفىى  الصىفمة أو التراجىىع عىىن المىىزاد إال إذا وجىىد 

إتمام المىزاد ففىى هىذة السالىة مىن سمى. اسىترداد السىعر الىذ  د عٌى ظهر بع

 دفع. و افة الت الٌ  والممصود هنا ت الٌ  المزاد .

نوتٌىىة بىىر و ىىذلن وجىىدنا انعمىىاد المىىزادات لتىىولى بعىى  مىىن الوظىىا   ال ه

 انىت  ى. مىن هىذة الوظىا   التى وتنافس لتولى مثر هىذة الوظىا   بالمعابىد 

)ّالددذٓ يعٌددٔ الشدد م .(προφθτισ  2تعىىر   فىىى المىىزاد  انىىت وظٌفىىة 

الذٓ يتحد ث عدي اهلدَ ّيةظدز إرا تدَ أٓ العدزاف()
3

حيدج كرًدت الوعربد  (.  

ال يٌيد  ، تحدت إشدزاف هدْظةٔ  هخدل ُدذ  الْظدرًم  تٌظن عوليد  الودشا  لريدل

            ال ّل  . حيج أى الْظرًم الزفيع  فٔ الوعرب  كرًت تشتزٓ هي الحنْه  . 

ّهي حظي الحع اى ل يٌر الع ي  م الْحرًخ التٔ تْضح عق  الوشا ا  هي أردل 

شددزاء ُددذ  الْظيةدد  ّالحصددْر عليِددر )
4

م ، ّحيقدد  123( .فٌزدد  أًددَ فددٔ عددرم 

ترتددًْض ، بعٌددْاى شددزاء ّظيةدد  عددزاف)بز يدد  هددي بددز ٓ 
5

(. ّب ايدد  الْحيقدد  

                                                           
1
 - p.stras.1.79 ,LL7-9 : - ἀναπόριφο]ν πλὴν ἐπαφῆσ. ἐὰν δζ τισ ἐπαφὴ γ ζ ν θ τ α ι, 

ἐγδικιςει(*  ὁ ἀποδόμενοσ 

       [- ca.20 - ἢ ἐ]κτείςει(*  ἣν εἴλθφε τειμὴν(*  ἁπλῆν καὶ τὰ βλάβθ καὶ τὰ 

δαπανιματα ………- ὁ] πριάμενοσ 

2
 Lidd.and Scott,Lexicon,1890,s.v, προφθτισ  

3
-http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=profh%3Dtai&la=greek&can= 

profh%3Dtai0&prior=o(&d=Perseus:text:1999.04.0057:entry=a)rxiprofh/ths&i=1

#le 

4
 - P.Tebt,II,296;297,123 CD;295,(126-138)CD;294,146 CD -  

5
 - P.Tebt,296,Hermopolit 
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هةقْ  ّلني ُٔ عررر  عدي ًظد   هدي خطدر  هدي  هظديّر كريدز فدٔ ال ّلد  

ّهي الوحتول أى ينْى اهي يْص لْرْص كور ظِز فٔ الْحرًخ األخزٓ )
1

 .)

ي رطدددى فيدددَ اطدددتزاتيزْص إقلدددين ُيزهْبْليدددت أى يظدددتلن إرودددرلٔ الورلدددغ 

الشيددر  )
2

يظددلن الْظيةدد  للةددرًش فددٔ الوددشا  ، . ّيتردديي هددي الْحيقدد  أى  (  ، ّأى

شدد م يدد عٔ ُددررحْتيض بددي ُددررحْتيض قدد  تقدد م للوددشا  العلٌددٔ لشددغل ُددذ  

الْظيةدد  ّشددزاء ّظددرًم أخددزٓ بظددعز ّاحدد  ترلٌددت ُّددْ طددعز عددرلٔ عددي 

األطعرر الظربق  عليَ ّأًَ ق  تن تنليةَ بْاطط  ُذا الوظيّر ّالظطْر الترلي  

 : تْضح  لب

 أحيل طلى ُررحْتيض بي ُررحْتيض الذٓ ّقعت عليَ طرقر لإلعصى ال اخلٔ

ّأًَ ق  كلم بْاططتٔ برلوشا  فٔ العرشدز هدي الشدِز الورضدٔ لشدغل ّظيةد  

عزاف ّّظرًم أخزٓ بظعز ّاح  ترلٌت .)
3
) 

كذلب يصحع هي الْحيق  أى طعز ّاح  ترلٌدت ُدْ أعلدٔ طدعز هقد م ّأى  ُدذ  

ر ُْ هْضح فٔ الْحيق  حدصث هدزا  فدٔ طدٌْا  هتترليد  الْظية  ق  بيعت كو

عددي طزيددخ الوددشا  أٓ أًددَ ٌُددرأ حصحدد  هددي الوظددترهْى فددٔ الوددشا  علددٔ ُددذ  

 الْظية  .  

                                                           
1
 -P.Tebt,294 

2
-  LL ,3-4 ου [ἀκολο]φκ [ωσ τα]ῖ σ  [γραφείςαισ ὑ]π ʼ αὐτοῦ  [ἐ]πιςτολαῖσ τὸ ςυναγ 

[ό]μενον [τῆσ] πρ[ο]ςκικθσ 

  ἀνελιφκθ. ἔςτι [δὲ τῶ]ν ἐπιςτ[ο]λῶν 

3
 -LL, 6-10 , βιβ[λίδι]ον Ἁρ[κϊ]του Ἁρκϊτου  ςθμειωςάμενοσ ἔπ [ε]μ ψ α. ο [ὗτοσ] 

οὖν κακ περ διʼ αὐτοῦ δθλοῦται κυρω[κεὶ]σ  ὑπʼ ἐμοῦ ἐν προκθ[ρ]φξει τῇ ι τοῦ 

διελθ[λ]υκότοσ μθνὸσ   

προφθτειασ   καὶ τ [ὰ]σ ἄλλασ τάξεισ (ταλάντου  α      
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الوز  األّلٔ: كرًت فدٔ العدرم ال درهض هدي حندن ُر ريدرًْص ّكدرى الحرصدل 

 . راخو 1511ررحْتيض ّكرى الظعز علٔ الْظية  ُْ ش م ي عٔ أيور ُ

الخرًيدد  : كرًددت فددٔ العددرم الددذٓ يليددَ الظددر ص هددي حنددن ُر ريددرًْص ّالوددز  

 راخودد   3111حيددج يقدد م فيددَ هررطيظددْخْص طددعز أعلددٔ م( 111-138)

 راخو  الذٓ كرى ق   فعِر ّتذكز الْحيقد   1511علٔ أى ي فل الوشاي  األّر 

 أًَ  فعِر لإلعصى الظربخ ّالب  أى برقٔ الورلغ لل ّل  

فٔ العرم الظربل حيج ي فغ ُررحْتيض ًةظَ للوز  الخرًي  طدعز ّالوز  الخرلخ  : 

ّاح  ترلٌت  ليظتز  الْظية  هز  أخزٓ حيدج يدز  لوررطيظدْخْص هدر  فعدَ 

 راخو ) 3111
1

 . ) 

ّير ّ اى ُذا التظرهٔ علٔ ُذ  الْظية   ّعزضِر فٔ الوشا  الو صم هي 

ٔ راتردر طدٌْير قرل ال ّل  يزرل إلٔ  خدل الْظيةد  حيدج كدرى العدزاف يتقرضد

 خددل الوعردد  ) 1/5يوخددل 
2

( . ّقدد  ّضددحت ّحيقدد  أخددزٓ تزرددل لددٌةض العددرم 

م أى الطددزفيي تٌرسعددر بظددرى ُددذا األهددز ّاحتنوددر للقوددرء)123
3

(. ّالْحيقدد  

                                                           
1
 -L L,18-21, Ἁδριανοῦ Καίςαροσ τοῦ κυρίου ⟦χυ⟧ Μεχ(εὶρ  ιε. 

      Ἁρκ(ϊτ ) Ἁρκ(ϊτου  προφθτ(είασ  καὶ τῶν ἄλλων τάξεων ἀπὸ (ταλάντου  α 

  μετὰ τὰσ διομολ(ογθκείςασ  ἐξ ἀναλ(ιψεωσ  ἐν αὐτῷ ὧν(*  ἐκεκφρω(το  [ -

ca.?- ] 

       τῇ κ Μεςορὴ τοῦ ε (ἔτουσ  Αφ κ[αὶ τ]ὰσ διομολ(ογθκείςασ  ϛ (ἔτει  ἐν 

Μαρς[ι]ςοφχ(ῳ 

        Πακιβκ(εωσ  ἄλλασ Αφ ς ε[ς]θ (μείωμαι  [τ]ὰσ λοιπ(ὰσ  Γ.   -  

2
 - P.Louvr,1,4,L,16,  166CD, Soknopaiou Nesos .  ;SPP,XXII,183,L,43 ,138CD 

Soknopaiou Nesos,  

3
 - P.Tebt, 297. 
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بعٌدددْاى إردددزاءا  تتعلدددخ بشدددزاء ّظيةددد  كٌِْتيددد  ُّدددٔ ّظيةددد  العزافددد  

πποθηηεία  (
1

أحددد   ( . ّالْحيقددد  عردددرر  عدددي  فدددره لوحدددرم للددد فره عدددي

الوت رصويي فٔ أحقي  أحد ُور لشدغل ُدذ  الْظيةد  . ّيتودح هدي الْحيقد  أى 

يي يهررطيظْخْص لن يني يشغل الْظية   ّعلٔ الزدن هي  لب أى شِر   التع

ق  ص ر  لَ )
2

(. حيج يذكز الوحرم أى هْكلَ قد  طرلدى بدعرزاء التحقيدخ هدر 

قددزار خددرطٔء  إ ا كددرى كرتددى القزيدد  قدد  كتددى تقزيددز خطددأ . أ ٓ إلددٔ صدد ّر

برلتعيي ّإ ا كرى األهز كذلب فِْ يطرلى بتغزين كرتى القزي  ل طأٍ )
3

(. ّهي 

خددصر الددْحيقتيي الظددربقتيي يتردديي لٌددر أًددَ عٌدد هر فددرس ُددررحْتيض للوددز  الخرًيدد  

برلْظية  الوعلي عٌِر رفل ض ٍ الوتظرهٔ الخرًٔ  عْ  قورًي  الًدَ ايودر قد  

 فرس برلْظية  .

م )138-126خدد  هددربيي عددرهيي ّّحيقدد  أخددزٓ هير
4

( تتعلددخ بشددزاء ًةددض 

الْظية  فٔ هعر  طْكٌيرتًْض  ّبوقررً  ُذ  الْحيقد  بدرلْحيقتيي الظدربقتيي)
5

  )

ًز  اى ُذ  الْحيق  تظزل ترريخ أخز الطت  ام الوشا  علٔ ّظية  العزاف  فٔ 

  الوعر . ّ تْضح الْحيق  أى ُذ  الْظية  كرًت هطلى للريل هدي قردل الحنْهد

هوخلدد   هْظةيِددر هددي حنددرم األقددرلين ، ّأًِددر عزضددت للريددل حددصث هددزا  فددٔ 

                                                           
1
 - P.Tebt, 297, P,72 

2
 -  LL,13-6   , ὁ ςτρ]ατθγὸσ τὸν κωμ[ο]γρ[α]μματζα ἐ [πὶ τ]ῆ σ ἐξετάςεωσ 

προε ν θνο χ [ζναι τὴν ἐπ[ε]νεχκεῖςαν ὑπὸ τοῦ Μαρςιςο[φχου κφρωςιν ἐπὶ τῶν 

τόπων μὴ εἶναι, ἐνζ[τυχε]  

3
 LL11-2, ἵνʼ ἐὰν ὁ κ[ωμογ]ραμματε σ μὴ δεόν τωσ τὴ ν  τάξιν ᾖ με μ θ νυκ σ 

πραχκῇ 

4
 - P.Tebt,295,Tebt. 

5
  - P.Tebt, 297 ;296. 
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م  هددي قرددل حصحدد  هددي االطددتزاتيزْٓ فددٔ 138ّ 126الةتددز  هددربيي عددرهي 

ترتًْض)
1

( . ّكدل ّاحد  هدي ُديالء كدرى ي ردز االطدتزاتيزْص الدذٓ يليدَ أى 

ُددددذ  الْظيةدددد  كرًددددت هطلددددى للريددددل . ّقدددد   كزاالطددددتزاتيزْص كلْ يددددْص 

ْص  عددزّ  ه تلةدد  بدديي الوظددترهيي علددٔ الْظيةدد   كزتِددر الْحيقدد   يًْظددي

 كرلترلٔ:

 راخودددددددد  هق هدددددددد  هدددددددي ُددددددددرربْكزاتيْى بددددددددي  111 العدددددددز  األّر 

كددرُي فددٔ الوعردد  طددرلم  Ἁπποσπαηίυν Μαπετήμευρهرريرظدديويض

الذكز  )
2

  . ) 

هقد م ηὰ πποζδιαγπαθόμενα راخود  ّهد فْعر  إضدرفي  211ّ األخز

 21فدٔ   Μαπζιζοῦσορ  ακ ή κ ευρبي بركيرنيض هي هررطيظْخْص

بزهِر  هي العرم الخرهي )
3

 . ) 

طْب  العرم العرشز هي حندن ُر ريدرًْص قيصدز بوشايد   أعلدٔ  12 بيٌور فٔ 

 راخودد  ّهدد فْعر  إضددرفي  عددي  521تقدد م هررطيظددْخْص طددربخ الددذكز 

و فْه ( ،أّ حرهل الٌ يل ،عي الλεζυνίρ ّظية  عزاف ، ّرًيض النٌِ  ) 

 راخودددر  عدددي  9 راخوددد  ، هدددل  411عدددي حظدددر   طْبددد  للعدددرم العرشدددز ،

 راخودد  رطددْم  13أّبددل هدد فْعر  إضددرفي  ، ّ 3 راخودد  ّ 25اهعددصى ،ّ

                                                           
1
 -P.Tebt,295,LL,2-6 

2
 - LL,6-8  ῆ σ ἐδθλϊκθ πρϊτωσ ὑπε ςχῆς κ (αι (*  Ἁρποχρατίων(*  Μαρεψιμεωσ 

ἱ[ε]ρζα καὶ ςτολειςτ(ὴν (*  τοῦ αὐτοῦ ἱεροῦ (δραχμὰσ  ρ ἃσ καὶ διαγεγ[ραφ]ζναι 

τῷ     (ἔτει  Ἁδρ[ια]νοῦ Καίςαροσ  τοῦ κυρίου 

3
 - LL,8-9  : καὶτῷ θ (ἔτει  Φαμεν κ κ Μαρςι(ςοῦ χ(ον  Πακ [ιβ]κ (εωσ  (δραχμὰσ  

ς καὶ τὰ προςδιαγραφό[μ(ενα ,] καὶ τῷ ι (ἔτει  Ἁδριανοῦ Καίςαροσ 
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أّبدل  ) 3 راخود  411ّإطتصم ، اهرورلٔ 
1

( . ّهدي ُدذ  الظدطْر ًظدتٌتذ 

 ع   أهْر هِو  تتعلخ برلوشا  :

ّقدددْه الودددشا  برلةعدددل فدددٔ الْحيقددد  حيدددج سايددد  هررطيظدددْخْص بدددي  أّال  :

بركظيرنيض فٔ العرم الخدرهي هدي حندن ُر ريدرًْص علدٔ ُدرربْكزاتيْى الدذٓ 

 .كرى فٔ العز  األّر ق  حصل علٔ الْظية  

طْبد  هدي 12حرًير : هي الووني أى ًظتٌتذ أيور  أى ًةض الش م ق  ساي  فٔ

 راخوددد ، برالضدددرف  الدددٔ  521ورلدددغ العدددرم العرشدددز هدددي حندددن ُر ريدددرًْص ب

الو فْعر  االضرفي  عي أخز كرى ق   فل طعز أقل فٔ ًةض العرم .حيدج  فدل 

 راخو  اهرودرلٔ ّفدٔ ًةدض الشدِز ُّدذا أى  ر علدٔ شدائ فعًودر يد ر  441

علٔ ّرْ  ع   احٌيي هي الوظترهيي فٔ الوشا  فٔ ًةض الْقت ّرطٔ الودشا  

رم بعن فٔ الوشا  فٔ ّقدت ّاحد  تقزيردر  . لوي ق م أعلٔ طعز .أٓ طزفرى اه

ًّظتٌتذ هدي  لدب اى هدي الووندي تحد ث الوشايد  فدٔ اى ّاحد  أّ عدل فتدزا  

 هتصحق  .

حرلخدددر  : اى هررطيظدددْخْص الدددذٓ فدددرس برلْظيةددد  فدددٔ العدددرم الخدددرهي هدددي حندددن 

ُر ريرًْص .هي الووني اى يندْى فقد  الْظيةد  فدٔ العدرم الدذٓ يليدَ فدٔ هدشا  

                                                           
1
 LL10-12,  ῦβι ιβ ἐξ ἀναβιβαςμοῦ τὸν αὐτὸν Μ[α]ρςι(ςοῦ χ(ον  ὑπεςχῆςκ(αι  

τῆ[σ] τε   προφθτεί[ασ [κα]ὶ λεςωνίασ τῆσ καὶ βαιο φορίασ(*  (δραχμὰσ  φκ  καὶ τὰ 

προςδιαγραφόμ(ενα , ἐξ ὧν  διαγε[γ]ραφζναι ἰσ(*  ἀρίκ(μθςιν  ῦβι ι (ἔτουσ(?   

(δραχμὰσ  υ, χρθματιςμ(οῦ  (δραχμὰσ  κ, προςδιαγραφόμ(ενα  (δραχμὰσ  κε    

(τριϊβολον , ὁμ(οίωσ  ςυνβολ(ικὰ  (δραχμὰσ  ιγ, (γίνονται  [(δραχμαὶ ] υμη 

(τριϊβολν 
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م الترطل هي ًةض اههرزاطْر خرص   أى الْحيق  لن تذكز شئ عدي أخز فٔ العر

 ُذا العرم . ّاطتطره اى ي خل هشا  العرم العرشز ّيةْس فيَ ّيظتز  الْظية .

ّالْحيق  الترلي  )
1

( تشرَ ّحرًخ ال خْر فٔ هدشا ا  األراضدٔ التدٔ تعزضدِر 

ال ّلدد  للريددل فددٔ الوددشا  العلٌددٔ لطلددى شددزاًِر هددي ال ّلدد  )
2

لنددي فددٔ ُددذ  ( ّ

 الْحيق  طلى لشزاء ُذ  الْظية  النٌِْتي  . 

ّالطلى هق م هي بركيرنيض بي هررطيظْخْص  لشغل ّظية  عزاف فٔ هعر  

طْكٌيرتًْض حيج يدذكز   أًٌدٔ أرددى فدٔ شدزاء ّظيةد  عدزاف فدٔ الوعرد  

طدددربخ الدددذكز الدددذٓ كدددرى هعدددزّ  للريدددل هٌدددذ فتدددز  طْيلددد  )
3

(. ّيعدددز  

 راخودد  )641 راخودد  بدد ال  هددي 2211 ا  ُّددْ بددركيرينيض طددعز عددرر  ردد
4

 .)

ّير ّ أى ُذا الظدعز الوزتةدل ّاالقردرر علدٔ  خدْر الودشا ا  للحصدْر علدٔ 

ُددذ  الْظيةدد  ، أى ينددْى إيددزا ا  الْظيةدد  ًةظددِر قدد  سا  سيددر   هلحْظدد  فددٔ 

االًّ  األخيز  )
5

(. ّيتوح هودر طدرخ اى ٌُدرأ هظدترهْى علدٔ ُدذ  الْظيةد  

ًم النٌِْتي  فٔ الوشا ا  التٔ تقيوِر ال ّل   طٌْير  تقزيردر  ّديزُر هي الْظر

، أّعزّ  هي االش ر  للوشررك  فٔ هخدل ُدذ  الودشا ا  علدٔ أى ت تدرر 

 111ال ّل  أعلٔ طعز .ٌُّرأ تةرّ  فٔ األطعرر بديي ُدذ  الودشا ا  هدربيي 

                                                           
1
- -P.Tebt,294,146CD.=Wilc.Chr,87. 

2
- P.Oxy,513,184CD;721.  

3
 - LL,8-9  , β[οφλομα]ι ὠνιςαςκαι τὴν τοῦ προκιμζνου ἱ(* εροῦ προφθ[τ]εία[ν] 

εἰσ π[ρ]ᾶςιν π[ρ]οκιμζνθν ἔτι πάλαι. ἐπὶ τῶι κα ταχ [               ]ν - 

4
 -LL,14-5 , δραχμῶν ἑξακοςίων τεςςαράκ [ο]ν τ [α] ἐπ[ὶ] τὸ τ α υ τ ο (*  δραχμῶν 

δι[ςχ]ειλ[ίω]ν διακοςίων   

5
 -P.Tebt,294, P,64 
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 راخود  كودر  3111،ّ ،2211، 411ّ521ّ، ّ، 211، 151ّ راخو  ،ّ

 الْحرًخ الظربق  .  ُْ ّاضح هي



 

 : الْحرًخ ال رص  بريل الوشا  هعظن ًْضح هي خصر الز ّر الترلّٔفٔ ًِري  ُذا الوزرر فٔ الوشا  

 الوثٌمة 
 

السلعة  الم ان التارٌ 
المباعة فى 
 المزاد

البا ع أو المسلر عن  المتمدمٌن للمزاد
 المزاد

1 P.Stras,1,79 16-15دٌدٌموس ابن ٌاسون إٌرٌنٌوس أمة أسوان ق.م 

2 P.Tebt,2,296 123وظٌفة تبتونس م 
  هنوتٌة

 ابن هارتوتٌس
 هارتوتٌس

 االستراتٌجوس

3 P.Tebt,2,297 123وظٌفة  تبتونس م
  هنوتٌة

هارثوتٌس 
 ومارسٌسوخوس

 اتى المرٌة مو ر 
 من االستراتٌجوس

4 P.Tebt,2,295 126-138 وظٌفة  تبتونس
  هنوتٌة

هاربو راتٌون بن 
مارٌبسٌمٌس 

ومارسٌسوخوس بن 
 با ٌبٌ ٌس

 االستراتٌجوس

5 P.Mich,14,572 131جاٌوس ٌولٌوس  أر   رانٌس م
 أبوللونارٌوس

______ 

6 SB. 16 12685 = 
Stud. Pal. 22 184 

وظٌفة  س نوباٌو نٌسوس م139
  هنوتٌة

 االستراتٌجوس عدد من اأفراد

7 P.Tebt,2,294=Wil
c.Chr,78 

 وظٌفة تبتونس 146
  هنوتٌة

 بن با ٌب ٌس
 مارسٌسوخوس

 السساى مدٌر
 الخاث

8 P.Turner,24 148-154االستراتٌجوس اجٌنور أر  أو سٌرٌنخوس م 



 

9 SB. 10 10527 151-152دٌدٌتوس بن  أر  تبتونس م
 هٌرون بن  ونٌون

 االسترتٌجوس
 

12 BGU,2,462=Wilc.
Chr,376 

جاٌوس ٌولٌوس  ار  لرٌة  ٌر سوخا م155-156
 أبولونارٌون
 جند  رومانى

 اإلبٌسراتٌجوس

11 P.Oxy,24,2411 

 
لطع  أو سٌرٌنخوس م173

أراضى 
 زراعٌة

 اإلستراتٌجوس سٌدة

 P.Oxy,62,4337 178لرٌة بٌال بالمرى  م
من 

 أو سٌرٌنخوس

 اإلستراتٌجوس سٌدة تدعى أر 

12 P.Oxy,12,1459 179لرٌة بالوسٌن م 
إللٌم 

 أو سٌرٌنخوس

 ال اتى المل ى ٌولٌوس هٌرونوس أر 

13 P.Amh.2,97 181جز  من  سو نوباٌنٌسوس م
منزر و فنا  
 معصرة
 زٌت

تاوٌتٌس بن 
 ستوتوتٌس  اهنة

 اإلبٌسراتٌجوس

14 P.Oxy,  ,513  184منزر و  أو سٌرٌنخوس م
 سظٌرة وفنا 

دٌوجٌنٌس من لبٌلة 
فوال سٌتالٌسان ومن 

 سى ألثٌان

 اإلستراتٌجوس



 

15 P.Oxy,4,716=Chr.
Mitt,360 

 الجٌمنازٌار   عبد أو سٌرٌنخوس م186

16 P.Oxy, 8,1112 
 إعالن

 إ سٌجٌتٌس ال ٌوجد مشترٌن أشجار سنط أو سٌرٌنخوس م188

17 BGU,1,156=Wilc.
Chr,175 

هٌفاٌستوس لسم  م221
هٌرا لٌدٌس إللٌم 

 أرسٌنو 

جاٌوس ٌولٌوس  أر 
 دٌوجٌنٌس جند 

 

18 P.Oxy,20,2278 225-275لرٌة س و فى  م
 أو سٌرٌنخوس

أر   ٌر 
 منتجة

أورٌلٌوس فٌلٌبوس 
وعضو مجلس بولى 

 فى المدٌنة

مستمر أن ال اتى المل ى 
أو اإلستراتٌجوس ٌرسر 
 ل اتى المرٌة إلتمام البٌع

19 P.Oxy,70,4778 238أورٌلٌوس سارابٌون  منزر أو سٌرٌنخوس م
 اتى مجلس المدٌنة 

 "البولى"

نا ى اإلدٌوس 
 لوجوس

22 P.Bub,12, 242أدوات  لرٌة بوباستٌس م
مستعملة 
 خزان مٌاة 
 وسالٌة(

 المل ى و ال اتى 
 اإلستراتٌجوس

21 P.Lonl,3,1157v 246أورٌلٌوس بن  أر  دولة أو سٌرٌنخوس م
أبولودوروس بن 

 سابٌنوس

أورٌلٌوس مار وس 
نٌمٌسٌانوس مسصر 
الضرٌبة ومدٌر 
 م تى اإلستراتٌجوس



 

22 P.OXY,14,1633 275أورٌلٌوس  أر  دولة أو سٌرٌنخوس م
سٌرٌنٌوس 

وسرابٌون من أ ثر 
 مشاهٌر المدٌنة

ٌبدو أن. 
االستراتٌجوس أو 
 اإلدٌوس لوجوس

ل   ان ومن الجدور السابك ٌتض: أن المزاد ل فى مصر خالر المرنٌن الثانى والثالا المٌالد ، وهذا لٌس انع اسا أ ثر استخداما

لسالة من اإلنتعاش االلتصاد  بمدر ما هو تن ٌد على ترد  اأوضام االلتصادٌة خالر تلن الفترة.فمد  ان اإللبار على مثىر 

 ز المرمولىة بالدولىة فنجىد معظمهىم مىن أعضىا  معظمهم من أصساى المراهذة المزادات من خالر ف ة معٌنة من المجتمع ،

ٌعىىد مىىن أ ثىىر األىىالٌم إلامىىة  بمىىرا  المختلفىىة  مجلىىس البىىولى أو مىىن مشىىاهٌر المىىدن . هىىذا باإلضىىافة إلىىى إللىىٌم أ سىىٌرٌنخوس

ة .ٌلٌهىا للمزادات ٌلٌ. لر  إللٌم الفٌوم . هذا باإلضافة إلى أن أ ثر السلع المعروضة فى المزادات  انت اأراضىى المصىادر

 المنازر ، والوظا   ال هنوتٌة 

. وهذا  ل. إن در على شئ فرنم ٌدر على مد  سجم المصادرات التىى تمىت فىى أ  أن معظم المزادات الممامة مزادات عامة

 تلن الفترة وترد  أوضام المصرٌٌن االلتصادٌة .
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 جمال اإلجيار :

مجاالت المزاد خاصة المزادات العامة التى  تنظمها الدولىة ٌعد اإلٌجار أسد 

للسصىىور علىىى أعلىىى عىىر  ممىىدم لتىىنجٌر بعىى  الممتل ىىات المختلفىىة مىىن 

أراضى، ومنازر ، وأالت ،و ٌرها لتسمٌك أعلى منفعة للدولة جىرا  عملٌىة 

اإلٌجىىار . ف ىىان علىىى الدولىىة أن تعلىىن عىىن الممتل ىىات المىىراد تنجٌرهىىا عىىن 

 طر  أور فى عملٌة المىزاد .ثىم تتلمىى العىرو  المختلفىة  طرٌك موظفٌها

من المستامٌن   طر  ثانى( على هذة الممتل ات لتنجٌرها ثىم تمىوم بفسىث 

هىىذة العىىرو  لتوافىىك علىىى أعلىىى عىىر  ممىىدم . وهىىذة هىىى عملٌىىة مزاٌىىدة 

واضىىسة .ولىىدٌنا العدٌىىد مىىن الوثىىا ك التىىى وضىىست عملٌىىة المىىزاد فىىى مجىىار 

 ( . 1اإلٌجار  

( والتىىى 2تضىى: صىىٌغة اإلعىىالن مىىن لبىىر الدولىىة  مىىا فىىى الوثٌمىىة التالٌىىة وت

 :عنوان مزاد علنى إلٌجار أر  دولةب

 المسمى الم ان فى مل ٌة أر  أرورات التسع ٌلجر أن ٌر ى أسد أ  "لو

 بواسىىىطة مسىىىبما المىىىلجرة والسىىىبعٌن السىىىابعة ال ٌلٌروخٌىىىا فىىىى بٌتسٌنوسىىىً

 السبع خار  أرورات الخمس  أٌضا باتسونتٌس سفٌد و فاسٌس بن إٌموثوس

 نفىس فىى مل ٌىة ار  ارورات ببطولٌمىاٌوس،وخمس معابد ار  ارورات

                                                           
1
P.Oxy,2,279,44CD;P.Amh,2,85,78CD=Chr.Mitt,274;P.Flor,1,368,r,96CD, 

Hermoupolis  Magna=SB,1,5658;P.Iand,3,26,98CD,Thead.; P.Iand. 3 27,100-

1CD,Theadelphia;P.Oxy,3,500, 130CD, Athribites.=C.P.Iudaicorum,2,448 

;BGU,2,656,IICent.=W.Chr342;P.Oxy, 4,1630,226CD;P.Giss,50,259CD; 

2
 -BGU,656 
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  لى. ٌسىم:  ارورات 6 اضافٌة مهمة مع ارورات 5  ٌر ٌسوخا وفى الم ان

 ( .1 عرض." وٌمدم باإلٌجار الم لفٌن الموظفٌٌن أمام بالظهور

ن فمىد  انىت الدولىة وٌتر هىا المسىتنجرفعندما  انىت تنتهىى مىدة اإلٌجىار، أو 

تلجىىىىىىن إمىىىىىىا لتنجٌرهىىىىىىا باإلجبىىىىىىار، وهىىىىىىو مىىىىىىا ٌعىىىىىىر  باإلبٌمٌرسىىىىىىموس  

έπιμεριςμόσ   فى سالة مالم تجد الدولة مستنجرٌن لتلن اأراضىى فتمىوم

( سٌىىىا  ىىىان ٌىىىتم اختٌىىىارهم بالمرعىىىة 2برعىىىادة توزٌعهىىىا علىىىى الفالسىىىٌن  

κλθρϊται  3 بالمرعىىىىة ٌىىىىدر علىىىىى ( وٌىىىىر  فىىىىٌل ن أن هىىىىذا اإلختٌىىىىار

(. أو أن تلجن لعىر  هىذة اأراضىى لتٌجىار فىى مىزاد علنىى فىى 4اإلجبار 

( .بىىنن تعلىىن عنهىىا  مىىا وضىىست 5سالىىة اأراضىىى المنتجىىة عالٌىىة الجىىودة  

الوثٌمة  ومن صٌغة اإلعالن السابمة نجد أن افتتاح اإلعالن  ٌدر على تخٌٌر 

ن بعبارة "لو أسد ٌر ى أن اأفراد وتسفٌزهم على اإلٌجار سٌا ٌبدأ اإلعال

ثم ٌتم تسدٌد مساسة اأر   οἱ βουλόμενοι μιςκϊςαςκαιٌستنجر" 

ونوعها . و ان ٌتم ت لٌ  موظفٌن من لبر الدولىة لتلمىى هىذة الطلبىات ومىن 

المتولع فسصها والموافمة علىى أعلىى عىر . ولىد  انىت الدولىة تجعىر هىذا 
                                                           
1
 -LL.1-9 : οἱ βουλόμενοι μιςκϊςαςκαι ἐκ τῆσ οη κλθρουχίασ Ἰμοφκου Φαςει 

Πατςόντεωσ βαςιλικῆσ ἐν τόπῳ Πετςενϊςει λεγομζνου ἀροφρασ κ καὶ 

Πτολεμαΐδοσ ἱερᾶσ ἀπὸ ἀρουρῶν η ἀροφρασ ε ὁμοίωσ βαςιλικῆσ ἀροφρασ ε καὶ 

Κερκεςοφχων προςχ ἀροφρασ ε ς ν ϛ ἀροφραισ προςερχζςτωςαν τοῖσ πρὸσ 

τοφτοισ ἕρεςειν διδόντεσ 

2
 - A.Monson,Communal Agriculture in Ptolemaic and Roman Fayum ,2007,p9-

10. 

3
 -P.Lond,1,27,101CD. 

4
 -Wilcken,Archive,6,1920,p296. 

5
 -A.C.Johnson, Roman Egypt To The Reign Of Diocltian,1936,p118. 
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ذ ىرت إسىد  الوثىا ك "لتعىالن اإلعالن مسدد بفترة لانونٌة عشرة أٌام  ما 

 (.1عن هذا اإلٌجار لفترة لانونٌة مدتها عشرة أٌام " 

 تىىذ ر لىىم ول ىىن.  م تىىوى بىىنعالن أسٌانىىا  ىىان المىىزاد عىىن فىىاإلعالن إذن  
. ثم بعد اإلعالن ٌتم التمدم اإلعالن هذا ٌعر  أو ٌوجد م ان أ  فى الوثٌمة

من المم ن التمىدم لتعىالن  ولد  انمن لبر اأفراد لمن ٌر ى فى اإلٌجار .
علىىى الفىىور مىىن رلٌتىى. والوثٌمىىة التالٌىىة توضىى: صىىٌغة أخىىر  لتعىىالن عىىن 

ل (. سٌىىىا جىىىا  فٌهىىىا "2  المىىىزاد أورٌلٌىىىوس دٌوسىىى ورٌدٌس وٌىىىدعى أٌضىىىا
 سابٌنوس جٌمنازٌار  سابك وعضىو مجلىس بىولى أو  مىا أسىمى بروتىانٌس

لعلنى من خالر نفس ا لعر لفى مدٌنة أو سٌرٌنخوس،ومدٌر مالٌة البلدٌة. 
بالمدٌنة فى ال ابٌتور أسفر اأعمدة الشرلٌة أمىام خاث الالشخث عن مسر 

مدخر السانة ،نسخة للعر  العلنى ل ى ٌعلم الجمٌع على الذٌن ٌر بون أن 
ٌمىىدمون عىىرو  أفضىىر ،أن ٌتمىىدموا دون المسىىاس بىىن  نىىوم مىىن سمىىوق 

مار ٌىانوس و وٌتىوس  المدٌنة. مولع من خاللى .العام اأور من س م سٌدنا
. مىن خىالر الوثٌمىة ٌتضى: لنىا عىدة أمىور خاصىة (3 طوبة"32اأو سطٌن،

وهذا  ἐργαςτιριονالشى  المعرو  هو ورشة عمر باإلعالن أولها أن 

. وأن. لد تم اإلعالن عنها لتنجٌرها على مىرأ  (4من الوثٌمة 31أ د  السطر
أن ٌمىدم عرضى. ، ومسمع من الناس، ستى ٌتسمى لمىن ٌر ىى فىى اإلٌجىار 

                                                           
1
 - P.Amh.,85,LL17-9: ἐὰν φαινθ προτεκ[ῆ]ναι τῆςδε τῆσ μιςκϊςεωσ ἀντίγραφον 

ἐπὶ τὰσ κακθκοφςασ ἡμζρασ δζκα. 

2
 - P.Oxy,17,2109,261CD= Sel. Pap. 2 356. 

3
 -LL1-19: Αὐριλιοσ Διοςκουρίδθσ  ὁ καὶ Σαβῖνοσ γυ(μνθςιαρχιςασ  βουλ(ευτὴσ  

καὶ ὡσ  χρθ(ματίηω , ἔναρχοσ πρφτανισ τῆσ Ὀξυρυγχιτῶν πόλεωσ, 5-διζπων καὶ 

τὰ πολιτικά. τῆσ δοκείςθσ αἱρζςεωσ ὑπὸ τοῦ διʼ αὐτῆσ δθλουμζ- νου πολιτικοῦ 

τόπου Καπιτωλείου ὑπὸ τὴν ἀπθλιω- 10-τικὴν ςτοὰν πρὸσ ἄνοιξιν καπθλείου ἡ 

ἴ(* ςθ δθμοςίᾳ πρόκειται ἵ(* να πάντεσ εἰδῶςι  . καὶ οἱ βουλόμενοι ἀμείνουσ  

αἱρζςεισ διδόναι προςζλκωςι, 15-τθρουμζνου λόγου τῇ πόλει περὶ ὧν ἔχει 

παντοίων δικαίων. ςεςθμ(είωμαι . (ἔτουσ  α τῶν κυρίων ἡμῶν Μακριανοῦ καὶ 

Κυιτου Σεβαςτῶν,  ῦβι λ. 

4
 -L.31: ςτοὰν ἐργαςτιριον 
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وأن اإلعىىالن لىىد وضىى: تسدٌىىدال م ىىان الورشىىة سٌىىا ذ ىىرت الوثٌمىىة أنىى. فىىى 
و ٌىىر موضىى: بالوثٌمىىة هىىر الممصىىود هنىىا العاصىىمة ،أم معبىىد  (1 ال ىىابٌتور

المدٌنة سٌا ذ ر أنى. أسىفر اأعمىدة الشىرلٌة ، أ  مىن ناسٌىة اعمىدة المعبىد 
وٌفضر أن. فٌ. اإلعالن ،الشرلٌة ، ومن الواض: أن. نفس الم ان الذ  نشر 

معبد فىى مدٌنىة أو سىٌرٌنخوس ٌطلىك علٌى. ال ىابٌتور سٌىا ذ ىر فىى وثٌمىة 
ل  ىان اأمىر فالممصىود هنىا  مىا (2أخر  من نفس المدٌنة  هنة ال ابٌتور   أٌا

وضست الوثٌمة أن ٌ ون اإلعالن متاح للرلٌة من الجمٌع سٌا وضىع أمىام 
س الوثٌمىىة ٌتمىىدم هورٌىىون بىىن وفىىى نفىى .سانىىة للخمىىر ٌتىىردد علٌهىىا النىىاس

دراخمىة  8 ولوثوس للمزاد المعلن  لتنجٌر الورشة لمدة عام برٌجار شهر  
ولد تمدم بالعر  ول ن لم ٌبت فٌ. فى الوثٌمة إلعطا  المهلة للسصور على 

دراخمات ثمن بسٌط لتنجٌر ورشىة فىى مولىع  8عر  أفضر من. سٌا أن 
 متمٌز وسط المدٌنة ٌساعد على رواجها.

ٌزاٌىىدون علىىى بعضىىهم الىىبع  . ففىىى وثٌمىىة مىىن بىىرد   د  ىىان اأفىىرادلىىو 

م ٌتمىىدم شىىخث ٌىىدعى ثٌىىوجٌنٌس بىىن 44( ترجىىع لعىىام 3أو سىىٌرٌنخوس  

ثٌوجٌنٌس لتنجٌر أربعٌن أرورة أر  مل ٌة بالمرى من لرٌىة نسىال وٌمىور 

( فنجىىد 4فىىى عرضىى. " أنىى. ٌر ىىى فىىى تسصىىٌر الزٌىىادة للخزانىىة العامىىة "  

التفضىٌر  مىن الصىفة  صىٌغة تعنى "أ ثىر" وهىى صىفة فىى πλεῖονالصفة 

" فصىىٌغة التفضىىٌر هنىىا تىىدر علىىى الزٌىىادة فسٌنمىىا تمتىىرن  Πολύσ" ثٌىىر"  

                                                           
1
ولد ذ ر                                                                                                                                  -

 هذا المصطل:  فى الوثا ك التالٌة  :

     P.Oxy, 17, 2128 ,L.4, 175 – 199CD;45,3248,L.4,3
rd

.cent.;2109,L,8;43,3135,L,7-

8,273-4CD; P. Oslo 3 85,L: 10 – 11,273CD; P. Oxy,1,43 V,col,4,L,3,295CD= Chrest. 

Wilck. 474 = CPJ 3 475. 

2
 - P.Oxy, 43, 3135, L, 7 - 8: ἱερῷ Καπετ[ω]λιακῷ 

3
 - P.Oxy,279 

4
 -LL2-3: παρὰ Θεογζνουσ τοῦ Θεογ[ζνουσ. βο]υ λ όμενοσ πλεῖον περιποιῆςαι 

τοῖσ δθ[μος]ίοισ, 
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ببع  المصطلسات  الرب: وال سىى تىدر علىى المزاٌىدة علىى الغٌر.و ىذلن 

ل"   ( تل د وجود سعر سىابك عىن هىذا السىعر 1عبارة "بدال من المدفوم سابما

لوثٌمة أن ثٌوجٌنٌس لد زاٌد علىى المسىتنجرٌن السىابمٌن وهىم .ولد وضست ا

بىد أن ثٌىوجٌنٌس هىذا  وال( . 2أبنا  ثٌون بن بانٌخوس بالمرى من نٌسال "  

ل أ بر مما ٌمدم من  ٌدرن جٌدال،أن. من خالر هذة المزاٌدة سٌسصر على ربسا

مىىن زٌىىاد  فىىى اإلٌجىىار عىىن المىىزارعٌٌن السىىالٌٌن،وأن الفا ىىدة سىىتعود علٌىى. 

جرا  الفوز فى هىذة المزاٌىدة لىذلن ٌعىر  إٌجىارا أعلىى ،لىٌس هىذا فسسىى 

ل فىى الىدفع العٌنىى، سٌىا ٌعىر   أرادى لمى: ل ىر أرورة  5،بر ٌزاٌد أٌضا

أرورة بىىدالل مىىن السشىىا ش الخضىىرا  التىىى ٌىىدفعها  22لنصىى  المسىىاسة ار

ل للخزانىة العامىة . لزٌىادة سىعر الممى: عىن  المزارم السالى . وهذا رب: أٌضا

م 96و ذلن وثٌمىة مشىابهة للوثٌمىة السىابمة ترجىع لعىام  .السشا ش الخضرا 

االسىىم اأور مبتىىور ومىىذ ور اسىىم اأى بىىن  اسىىتور ( ٌتمىىدم لٌهىىا  ىىر  مىىن 3 

وتاورٌنوس بن تاورٌنوس ودٌمترٌوس بن ألثىاٌوس إلٌجىار لطعىة أر  لىم 

تذ ر الوثٌمىة مسىاستها وال لٌمىة اإلٌجىار بٌنمىا ذ ىرت أنهىم سىٌدفعون إٌجىار 

لمى: ل ىر أردى  1/12أعلى من المزارعٌن الموجودٌن فىى اأر  بممىدار 

  (4أرورة 

  

                                                           
1
 - L.12 : ἀντὶ τῶν προτελουμζν[ων] 

2
 - LL 7-9 : γεωργουμζνων ὑπὸ υἱῶν Θζωνοσ Πανεχϊτου περὶ Νζςλα. 

3
 - P. Flor. 3 36 r,96CD.= SB1,5658. 

4
 -L8-9: Pἑκάςτθσ ἀροφρθσ πυροῦ δεξίμου [ -ca.?- ][ -ca.?- ] ἐ π[ι]κζματι  ἑκάςτθσ 

ἀροφρθσ πυροῦ δε[ξίμου 



 

 καψάρια  بلدٌىىة خزانىىات لتىىنجٌر ممىىدم عىىر  وجىىدنا بىىر طفمىى اأراضىىى علىىى اإلٌجىىار مجىىار فىىىالمىىزاد  ٌمتصىىر ولىىم

πολ ειτικα  ل  المذ ورة الطرٌمة بنفس فٌ. للبت المختصٌن للموظفٌن ٌرفع( 1   الجٌمنازٌوم سى فى  أو بالموافمة سوا  سابما

. ومن خالر الجدور التالى نعر  لوثىا ك اإلٌجىار مىن خىالر الخزانات نفس على الممدمة اأخر  العرو  سسى بالرف 

 المزاد:

 الم ان التارٌ  الوثٌمة م
نوم 
 الوثٌمة

 المتمدم للمزاد
المس ور عن 

 المزاد

1 P.OXY,2,279 44-45م 
 فى نٌسال لرٌة

 أو سٌرٌنخوس
 عر 

ثٌوجٌنٌس بن 
 ثٌوجٌنٌس

 ال اتى المل ى
βαςιλικω 

γραμματευσ 

 
P.Amh,2,85= 
Chr.Mitt,274 

 م78
هٌرموبولٌس 

 ماجنا
 عر 

عدد من اأفراد 
وصفتهم الوثٌمة 
على أنهم 

Ἑρμοπολειτῶν 

 اإل سٌجٌتٌس

1. 4 
P.Flor,1,368r= 

SB,1,5658 
 م96

هٌرموبولٌس 
 ماجنا

 االستراتٌجوس ثالثة أفراد عر 

                                                           
1
- .Giss,50,LL2-5  



 

2. 5 P.Iand,3,26 98عر  ثٌادلفٌا م 
هٌراس بن 

بٌتوسوخوس فارسى 
 الساللة

عٌر واض: فى 
 الوثٌمة

3. 6 P.Iand,3,27 122-121االستراتٌجوس أوونوفٌروس عر  ثٌادلفٌا م 

4. 7 
P.Oxy,3,500=CPI,

2,448 
 م132

 فى تٌتافوس لرٌة
 أو سٌرٌنخوس

 عر 

 اأفراد من عدد
 ٌظهر لم ول ن
 اسم سو  بالوثٌمة
 والبالى فردٌن
 الوثٌمة من مبتور

 االستراتٌجوس
 أثرٌبٌس اللٌم

5. 8 PSI,5,458 155عر  ثٌادلفٌا م 

أورسٌسٌوس 
 الوثٌمة  ٌوص  فى

ἀπάτοροσ 

 المشرفون
ἐπιτθρθτ(αῖ 

9 
P.Ryl,2,98a= Sel. 

Pap. 2 351 
 عر  ثٌادلفٌا م154-55

هٌرون بن 
أبوللونٌوس من سى 

  ٌلٌ ان

 المشرفون
ἐπιτθρθτ(αῖ 

12 
 

BGU,2,656 = 
W.Chr342 

 المرن الثانى

 -بٌتسٌنوسً
  ٌر ٌسوخا
- بطولٌماٌوس
 الفٌوم

إعالن 
من لبر 
 الدولة

______ ________ 



 

11 PSI,7,787 عر   المرن الثانى 
هٌموثٌس من سى 
 متروبولٌتا 

-________ 

11 P.Oxy, 4,1630 223م 
ضٌعة صغٌرة فى 
 أو سٌرٌنوخوس

   ش و 

12 P.Giss,50 259عر  أو سٌرٌنخوس م   

13 
P.Oxy,17,2109=S

e-l. Pap. 2 356 
  إعالن أو سٌرٌنخوس م261

أعضاد مجلس 
 بولى

14 
CPH,2,119 = 
Wilc.Chr377 

 عر  هٌرموبولٌس م266
اورٌللٌوس 
مٌنالوس بن 

 باسخٌوس وإٌجٌوس

عضو مجلس 
 بولى

ومن خالر الجدور نجد أن مزادات  االٌجار تختل  بع  الشئ عن مزادات البٌع فمعظمها عرو  ممدمة من لبر الممبلىٌن 

ل من بٌن الف ات التى تستطٌع التمدم بمثىر هىذة  على المزاد والذٌن وإن لم ٌ ونوا من أثرٌا  المدن أو مشاهٌرها بر  انوا أٌضا

 م  انوا من خالر الوثا ك معظمهم من طبمة المتروبولٌتا  . لٌسوا من المصرٌٌن . العرو  للفوز بالمزاد وهلال  وجدناه
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 جمال الرتاخيص :

 فنجىد الس ومىة، مىن ἒπιχωρθςισ تىراخٌث علىى السصور مجار عن أما

ا أن  اإلسىىتثمار مجىىار فىىً للىىدخور اأشىىخاث بعىى  ٌسىىعى  ىىان مىىا  ثٌىىرل

 ٌىدفعهم  ىان ممىا االسىتثمار، هىذا ورا  مىن المشروم ال سى على للسصور

 إال ٌىىتم ال هىىذا و ىىان مىىا، سىىلعة صىىناعة أو وبٌعهىىا مسىىددة سىىلعة الست ىىار

 الموظىىى  فىىً ممثلىىىة الروما ٌىىة، الس ومىىىة مىىن تىىىراخٌث علىىى بالسصىىور

 .تخصص. مجار فً  ر اأمر ذلن عن المس ور

من الس ومة  لصىناعة و ان السصور على هذة التراخٌث  أو التصرٌسات 

أو مزاولة مهنة عادةل ما ٌتم من خالر تمىدٌم عىرو  مختلفىة مىن المىار مىن 

(. و انت الدولة تمن: هذة التصرٌسات لمن ٌمدم أعلى سعر. 1بع  اأفراد 

أ  ان هذة التصرٌسات ٌتم السصىور علٌهىا مىن خىالر المىزاد أو المزاٌىدة . 

مار ، وعلى الدولة أن تختار سٌا ٌعر   ر فرد ما ٌستطٌع أن ٌدفع. من 

مىىن ٌىىدفع أعلىىى سىىعر مىىن المتمىىدمٌن. ولىىد تىىم تفسىىٌر هىىذة العملٌىىة مىىن خىىالر 

( التىى استىوت علىى مىن: مثىر هىذة التىراخٌث مىن خىالر 2الوثا ك البردٌة  

 سانٌسٌوس(نجد ٌتمدم شخث ٌدعى 3المزاٌدة  . ففى وثٌمة من وثا ك الفٌوم 

على صناعة  ἐπιτθρθτάιمشرفٌن بعر  إلى اثنٌن من  ال أورٌستوس بن

                                                           
1
 - P.Med,6,22BCD.Theoxenis; P.Fay,36,111-

2CD;P.Lond,3,906=W.Chr,318,128CD, Euhemeria; PSI,  , 458,154-

5CD,Theadelphea;P.Ryl,2,98a ,154-5CD;P.Amh.2,92=W.Chr311,162CD. 

Soknopaiu Nesos.;P.Mich,12,628,183CD. Theadelphea. 

2
 - P.Fay,36; PSI, 458;P.Ryl, 98a. 

3
 - P.Fay,36. 
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 82( أن ٌىىدفع مبلىىغ 1  وسىىابٌنوس فٌلىىونالطىىوى فىىى إللىىٌم الفٌىىوم ، وهىىم 

%، وت ىىىالٌ  المىىىزاد 1دراخمىىىة  فضىىىٌة إٌجىىىار ،ومبلىىىغ إضىىىافى ممىىىدر ى 

κθρυκικων 2 ممابر أن ٌسصر على ترخٌث سك صناعة وبٌع الطوى .)

( . وهىذا ٌوضى: عمىد 3 ٌر ٌثىوٌرٌس  مع سك اعطا . لألخىرٌٌن فىى لرٌىة 

مزاد من لبر المشرفٌن للسصىور علىى هىذا التصىرٌ: وإن  انىت الوثٌمىة لىم 

 تعطى رد المشرفٌن على هذا العر  . 

م وهمىىا 5-154( ترجعىىان لىىنفس العىىام 4و ىىذلن وثٌمتىىان مىىن لرٌىىة ثٌادلفٌىىا 

عبىىارة عىىن عرضىىٌن مختلفىىٌن مىىن شخصىىٌن مختلفىىٌن وٌبىىدو أن  ىىر  منهمىىا 

للسصور على تصىرٌ: لمىن:  ىر  منهمىا سىك اإلصىطٌاد  ٌزاٌدان على اأخر

(  ثٌادلفٌىىا للطٌىىور البرٌىىة. ففىىى الوثٌمىىة  δρυμόσ" "5 مىىن أسىىد مسىىتنمعات

( ٌعر  هٌرون بن أبوللونٌوس على فٌلٌبٌىوس بىن أفرودٌسىٌوس 6اأولى  

دراخمىة  42وزمال . من المشرفٌن على المراعى  فىى بسٌىرة ثٌادلفٌىا مبلىغ 

                                                           
1
 - LL2 -5:Φίλωνι καὶ Σαβείνωι ἐπιτθρθταῖσ πλίνκου νομοῦ παρὰ Σανεςνζωσ τοῦ 

Ὀρςεῦτοσ τῶν ἀπὸ κϊμθσ Ναρμοφκεωσ Πολζμωνοσ μερίδοσ. 

2
 - LL.14-18 : ὑφίςταμαι τελζςειν φόρον ἀργυρίου δραχμὰσ ὀγδοικοντα καὶ των 

τοφτων προςδιαγραφομενων καὶ ἑκατοςτων καὶ κθρυκικων. 

3
 - LL6-12: ἐπιχωρθκείςθσ μοι πρὸσ μόνον τὸ  ἐνεςτὸσ πεντεκαιδζκατον ἔτοσ 

Αὐτοκράτοροσ Καίςαροσ Νεροφα  ραιανοῦ κοποιί(* ασ καὶ πλινκοπωλικῆσ καὶ 

ἑτζροισ ἐπιχωρθκεὶσ διδόναι κϊμθσ Κερκεκοιρεωσ 

4
 - PSI, 458;P.Ryl, 98a. 

5
 -  δρυμοσ  فٌها وتنمو الرش: طرٌك عن نشنت مساسة عن عبارة وهو بردي مستنمع تعنً هً و

 هذ  فً ٌنمو الذي البردي أن وٌبدو أسد رعاٌةدون و البردي نبات ومنها ٌا:تلما  البرٌة الما ٌة النباتات

الورق صناعة ماعدا المرا  جمٌع فً ٌستخدم  ان المستنمعات . 

6
 - P.Ryl, 98a 
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( بٌنمىا ٌعىر  هورٌسىٌوس فىى 1ر على هذا التصرٌ: فضٌة ممابر السصو

(علىىىى نفىىىس 3دراخمىىىة فضىىىٌة  32( عىىىر  أخىىىر وهىىىو 2الوثٌمىىىة الثانٌىىىة 

 τῷ ( ونجىد أن مصىطل: 4المشىرفٌن ولىنفس الغىر  وفىى نفىس البسٌىرة  

προκειμζνῳ δρυμῶι  فىىىى الىىىوثٌمتٌن تىىىدر عىىىر عىىىر  مثىىىر هىىىذة

ن السىىىابمتٌن مم ىىىن أن ( . ومىىىن الىىىوثٌمت5ٌالمسىىىتنمعات للمزاٌىىىدة لتنخٌرهىىىا  

 32نستنتل أن هورسٌوس ٌعد هو صاسى العر  اأور والذ  لدم عر  

دراخمىىة فضىىٌة،أن. لىىدم عرضىى. ٌبىىدأ الىىدفع  مىىن شىىهر بشىىنث ستىىى شىىهر 

. بٌنما هٌرون هو صاسى العر  الثانى،وعرض. الممدم أن ٌدفع (6 مسر 

 42و لد زاٌد علىى هورسىٌوس ولىدم (7 ٌدفع المبلغ  امال فى شهر برمودة 

دراخمة فضٌة وعلى المشرفٌن االختٌار بٌتن العرضٌن والمتولع هو اختٌار 

هٌىرون وإن لىىم تل ىىد ذلىىن أ  مىىن الىوثٌمتٌن . وذلىىن لتسمٌىىك الىىرب: للخزانىىة 

                                                           
1
 -L L 1- 13: Φιλ ί π [πῳ Ἀφροδιςίου καὶ μετ[όχ(οισ ](*  ἐπ[ι]τθ[ρ]θτ(αῖσ  νομῶ ν  

δρυμοῦ κϊμθσ Θεαδ[ε]λφείασ παρὰ Ἥρωνοσ τοῦ Ἀπολλωνίου 

ἀναγρα(φομζνου  ἐπʼ ἀμφόδο(υ  Κιλίκων κυνθγοῦ Πζρςου τῆσ ἐπιγονῆσ. 

=Βοφλομαι ἐπιχωρθκῆναι παρʼ ὑμῶν κθ- ρεφειν καὶ ἀγριεφειν ἐν τῷ 

προκειμζνῳ δρυμῷ πᾶν ὄρν [εο]ν  ἐπὶ γῆσ πρὸσ μόνον τὸ ἐνεςτὸσ ιθ ἔτοσ 

Ἀντωνίνου Καίςαροσ τοῦ κυρίου φόρου τοῦ παντὸσ ἀργυρίου δραχμῶν 

τεςςαράκοντα  .  

2
 - PSI, 458. 

3
 - LL15-6:φόρου ἀργυρίου δραχμῶν τριακονταδφο  

4
 - LL:1-10 

5
 - PSI, 458.L,10; P.Ryl, 98a,LL8-9. 

6
 - PSI, 458.LL,10-3: ] ἀπὸ τοῦ ἐνεςτῶτοσ μ θν [ὸσ Πα]χ ν ἕω[σ] μ θν[ὸ]σ  

Κ α ι ςαρείου. 

7
- -P. Ryl,98a,LL 13-4:  ποιι-ςομαι ἐν μθνὶ Φαρμοῦκι . 
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العامىىىة وهىىىذا ما انىىىت تسىىىعى إلٌىىى. الدولىىىة الرومانٌىىىة ب ىىىر الوسىىىا ر سىىىوا  

 .المشروعة منها ، أو ٌر المشروعة

ل   :المزاد عناصر: رابعا

 :نسدد عناصر أربعة للمزاد ومن خالر الوثا ك نستطٌع أن 

والمراد بالبا ع هنا إما أن ٌ ىون المالىن :   ὁ ἀποδόμενοσ البا ع -1

ل  فىى المىزادات  الفعلى للشى  المعرو  للبٌىع فىى المىزاد ، وهىذا نجىد  دا مىا

بٌنمىا نفسى. الخاصة .ولد وجدنا أن. لٌس من سك البىا ع عمىد مىزاد مىن تلمىا  

المزاد لبٌع ما ٌرٌد المالن بٌعى. بىالمزاد وإال ٌىتمم  دالرجوم للدولة لعم علٌ. 

وربما  ان هىذا مىن أجىر سصىور الدولىة هو عملٌة البٌع دون اجرا  مزاد . 

لوثىىىىا ك وجىىىود جىىىابى لهىىىىذة علىىىى ضىىىرٌبة المىىىزاد . ولىىىىد أ ىىىدت اسىىىد  ا

(. ولىد  انىت هىذة 1مما ٌل د وجود الضرٌبة نفسها    κομάκτωρالضرٌبة

 فرى هأنر"الضرٌبة مفروضة من بوا ٌر العصر الرومانى فمد ذ رت الوثٌمىة 

 ديرديموس برا   الطيبية أسوان فى فارموثى  قيصر حكم من الخامس العام

 علنرى مرزاد فرى الربعض قبرل مرن سميت كما أو اللون داكنة أمة ياسون بن

  أكرويالس كاسرييوس............. سرولون المرزاد ضرريبة جرامعى  خالل من

فهذا ٌدر  ،فنجد البٌع ٌتم من خالر وسٌط هنا وهم جباة ضرٌبة المزاد (2  "

                                                           
1
 -P.Stras,1,79. 

2
 - LL1-3 : [(ἔτουσ  πεντεκαιδεκάτου Κα]ί ςαροσ, Φαρμοῦκι vac. ?, ἐν Συιν   [τῆ]σ 

Θθβαίδοσ. ἀπζδετο(*  Δίδυμοσ 

        [Ἰάςονοσ - ca.18 -]ῳ κοράςιον δουλικὸν φαιὸν [- ca.11 -]νθ ἢ <εἰ> καί τινι(*  

ἑτζρῳ ὀνό- 

        [ματι              καλεῖται, ἐξ ἧσ ἐποιι]ςατο ἀπαρτιασ(*  ἐν τῷ προκειμ ζ [νῳ ἔτει] 

ι ε διὰ κομακτόρων Σόλωνοσ 
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فى سالة مىا ٌ ىون هىو الىذ  ٌرٌىد  تسصر على الضرٌبة من البا عالدولة أن 

انعمىاد المىزاد. سٌىا  ىان علىى البىا ع التمىدم بطلىى إلىى أسىد مىوظفى الدولىة 

من خالر وثٌمىة  ما سبك أن وضسنا للموافمة على انعماد المزاد لبٌع شئ ما 

    (.1  من المزادات الخاصة

ٌ ون البا ع لىٌس المالىن اأصىلى للشىئ المبىام فىى المىزاد بٌنمىا ، بٌنمىا  ولد

فىىى  وٌتمثىىر البىىا ع دولىىة لبٌىىع الممتل ىىات المصىىادرة ، ممثىىر للٌ ىىون البىىا ع 

. ففى رومىا نفسىها  ىان البٌىع فىى المىزاد ٌىتم لٌن عن المزاد والموظفٌن المس

ى الممتل ىىىات رالبىىىة علىىىللم مىىىن خىىىالر ال واٌسىىىتور،والبراٌتور،أو ال نسىىىور

المصىىادرة مىىن المهىىزومٌن أو مىىن أصىىساى الثىىروات الثمٌنىىة الىىذٌن ٌموتىىون 

و ذلن أ دت الوثا ك لٌىام المىوظفٌن  ممثلىٌن للدولىة   .(2دون وجود ورثة  

ل بدور البا ع ، ومن بٌن هلال  االستراتٌجوس (، 4(،أو ال اتى المل ى 3 أٌضا

ل أسد أعضىا  مجلىس البىولى (5أو أسٌانا ٌ ون اإلبٌستراتٌجوس   (6 أو أسٌانا

،وٌ ىىىون اإلدٌىىىوس لوجىىىوس هىىىو المسىىىلر عىىىن الموافمىىىة علىىىى انعمىىىاد هىىىذة 

                                                           
1
 - P.Oxy,716. 

2
 - García Morcillo, STAGING POWER,p,155 

3
-P.Flor,1,368r=SB,1,5658,96CD;P.Iand,3,27,1001CD;P.Tebt,2,296;297;P.Oxy,3, 

500,130CD=CPI,2,448;SB,16,12685 

=Stud.Pal,22,184;P.Turner,24,148-54CD;SB,10,10527,151-

2CD;P.Oxy,2411,173CD;513,184CD. 

4
 -P.Oxy,279;12,1459;P.Bub.,1,2. 

5
 - BGU,2,462=Wilc.Chr,376; P.Amh.2,97 

6
- P.Oxy,4,716=Chr.Mitt,360; P.Oxy,17,2109=Sel.Pap. 2 356; CPH,2,119 

=Wilc.Chr377 
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 ان لهم دور فى المىزاد فهىم  ἐπιτθρθταῖو ذلن المشرفون .( 1المزادات 

(.و اتىى المرٌىة  ىان 2 مجار التراخٌثبخاصة ال اتالمسلولون عن المزاد

  .(3لمزاد وإتمام عملٌة البٌع  ٌنوى عن االستراتٌجوس فى متابعة ا

والىذ   ἀπζδοτο ىان الفعىر وفى سالة االنتها  الفعلى مىن المىزاد 

ٌعنى بام ٌدر على اإلنتها  من عملٌة المىزاد، سٌىا ٌعىد هىذا الفعىر 

ل برنتها  عملٌة المىزاد وٌالزمى. اسىم  بٌان أو تصرٌ: من البنن تمرٌبا

 (.4عملٌة المزاد  با ع المزاد ،ومواصفات ما تم بٌع. ، وتارٌ 

السلعة المعروضة للمزاٌدة :ولد عرضىنا فٌمىا مضىى معظىم السىلع التىى  -2

تم عرضها بالمزاد ، ووجدنا أن اأراضى هى السلعة اأولى أنهىا هىى 

أ ثر الممتل ات المصادرة إلىى جانىى المنىازر ،وورش العمىر ،والعبٌىد، 

تلىىن التىىى والعىىدد واأالت.ول ىىن وجىىدنا أن هنىىان ممتل ىىات أخىىر   ٌىىر 

صىىودرت نتٌجىىة للىىدٌن ،فهنىىان ممتل ىىات أخىىر  تىىلور مل ٌتهىىا للدولىىة 

،وتعرضها الدولة للبٌىع أو اإلٌجىار فىى المىزاد العلنىى. وهىذة الممتل ىات 

ولىىدٌنا وثٌمىىة ترجىىع لعىىام  هىىى تلىىن التىىى مىىات أصىىسابها دون ورٌىىا.

ل إلٌجىىار لطعىىة (5 م132 . ٌمىىدم فٌهىىا مجموعىىة مىىن المسىىتنجرٌن عرضىىا

 5أر  مىىن الدولىىة ٌزاٌىىدون فٌىى. علىىى المسىىتنجرٌن السىىابمٌن بممىىدار 

                                                           
1
- P.Tebt,2,294=Wilc.Chr,78.  

2
 - PSI,5,458; P.Ryl,2,98a= Sel. Pap. 2 351 

3
- P.Tebt,2,297; P.Oxy,20,2278. 

4
 -P.Stras.79,L,1; A Rhodian Auction Sale of a Slave Girl Author(s): John F. Oates 

Source: The Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 55 (Aug., 1969), p.202 

5
 - P.Oxy,3,500,130CD= CPJ 2 448. 
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.ولىد ذ ىرت الوثٌمىة أن هىذة (1 أرادى من المم: زٌادة عما ٌدفع. هلال 

ل للٌهىود الىذٌن لتلىو فىى مصىر أواخىر س ىم تراجىان  ا اأر   انت مل ىا

ل 2 اإل رٌىىك الىىذٌن مىىاتوا دون ورٌىىا ،أوأثنىىا  ثىىورة الٌهود( (. أو أسٌانىىا

شىىخث متىىوفى لبٌىىع التر ىىة بىىالمزاد وتمسىىٌم ٌعمىىد المىىزاد لتمسىىٌم تر ىىة 

  autio hereditarian(4)وهو ما  ىان ٌسىمى  (3 اأموار بٌن الورثة 

 و انها  شرا ة فى شئ ما  ما سبك ان وضسنا.أ (5 

ل للمتمىىدمٌن ولىىد  ىىا ال بىىد مىىن وصىى  السىىلعة  ل دلٌمىىا موضىىع المزاٌىىدة وصىىفا

للمزاد.ستى ٌتسنى لهم الولو  على ممٌزاتها وعٌوبها ، واتخاذ لرار التمىدم 

اأراضى ٌتم ذ ر سالة وثا ك لشرا ها ولد اتض: هذا من خالر الوثا ك ففى 

اأر  ،ونوعهىىا ،ومسىىاستها ،وسىىدودها اأربعىىة ،و ىىذلن المنىىازر الجىىز  

وما مع. من ملسمات  معصرة زٌت أو طاسونة مثالل  المعرو  من. للبٌع ،

وخالف.،ووصىى  المنىىزر إن  ىىان فىىى سالىىة جٌىىدة أوٌوجىىد جىىز  منىى. متهىىدم 

ل  العبٌد وثا ك،وفى  ٌىتم توضىٌ: اسىم العبد،وجنسى. ذ ىر أوأنثىى ،وسىن.  اٌضا

ل لون بشرت. ، و ذلن اأدوات توضٌ: إن  ىان أ  منهىا بى. عطىر أو ،وأسٌانا

                                                           
1
 - LL31-2: [ὑπὲρ ἐπικζματο]σ τῶν ὅλων πυροῦ [ἀρτάβασ πζντε 

2
 -LL11-2: πρότερον) [Ἰ]ουδαίω [ν ἀφ]ε ιρθ[μζνων] καὶ Ἑλλινων 

ἀ [κλ]θρονομιτων. 

3
 - P.Oxy,4,716=Chr.Mitt,360 

4
 ف لمة   hereditarian هى صفة ل لمة   autio أ  مزاد مٌراثى أنظر:      - 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hereditaria&la=la&can=heredit

aria0&prior=auctio&d=Perseus:text:1999.04.0063:entry=auctio-cn&i=1#lexicon 

5
 - Harry Thurston Peck, Harpers Dictionary of Classical Antiquities 

(1898),auction; William Smith, LLD, William Wayte, G. E. Marindin, Ed. A 

Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1890),s.v. AU´CTIO 
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ان البد من المصدالٌة دون خىدام ،وذلىن أن بٌىع المىزاد ٌعمر ب فا ة، أ   

ٌختل  عن البٌع العىاد  فىالبٌع العىاد  المشىتر  ٌمبىر علىى الشىرا  بالسىعر 

المسدد ،ول. أن ٌشتر  أو أن ٌرف  الشرا  ،ول ن بٌع المىزاد فعلىى الىر م 

مىن  ىون المشىتر  أٌضىا مخٌىر فىى الشىرا  ،ول نى. فىى المىزاد ٌتغٌىر سىىعر 

سٌىىىا ٌسىىىا المىىىزاد  معروضىىىة للبٌىىىع سسىىىى المتمىىىدمٌن للمىىىزاد .السىىىلعة ال

 المشىىتر  دفىىع سىىعر للسىىلعة المعروضىىة ا ثىىر ممىىا  ىىان ٌنىىو  دفعىى. فٌهىىا

ل   .وهذا  ان ٌسدا خالر المزاٌدة ثر.فالتنافس  ان ٌسا على دفع اأ.أسٌانا

ل  ىىان ٌوجىىد شىىئ مىىن وعلىىى الىىر م مىىن ذ ىىر  تفاصىىٌر السىىلعة إال أنىى. أسٌانىىا

فى السلعة المعروضة فى المزاد  ما والتر ٌى فخٌم تفمد  ان ٌتم ال المبالغة.

ل  ل للسىىا علىىى التنىىافس والشىىرا  . ىىنن تعىىر  الدولىىة مىىثالل أرضىىا متبىىع سالٌىىا

مزروعة بالسبوى بٌنما فى اإلعالن ٌعلىن عنهىا علىى أنهىا أر  بسىاتٌن أو 

فى ،ول نها ( ولد ذ ر أن اأر   انت مزروعة ذات مرة بال روم 1 روم  

( ،فىرن  ىان ذلىن علىى سىبٌر أنهىا  انىت 2ولت اإلعالن  انت تزرم سبىوى 

مزروعىىة مىىن لبىىر بىىال روم فمىىا الىىداعى إلن ٌىىذ ر ذلىىن فىىى اإلعىىالن ول ىىن 

ذ رها مباشرةل بننها ار   روم  ان على سبٌر التفخٌم فى المزاد ، وجذى 

المشترٌن المٌسىورٌن لهىا ،والسصىور علىى سىعر أعلىى.أن هىذا النىوم مىن 

ل من أر  ا  لسبوى. اأراضى  ان أعلى ثمنا

ودا مىىىا مىىىا  ىىىان ٌىىىتم دفىىىع سىىىعر السىىىلعة المشىىىترا  أسىىىد مىىىوظفى 

 τραπεηίτθσ موظى  البنىنأوالمصىار  المالٌىة الخاصىة بالدولىىة 

                                                           
1
 - BGU,156. 

2
 - Johnson,Roman Egypt,pp167-8 
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و ان ال ٌنبغى تسلٌم الشئ المبام لبر الىدفع ،وإذا لىم ٌىتم الىدفع  .(1 

 هذا الموظ  اتخاذ اإلجرا  المانونى . ان على 

 : κήρυξ املنادى أو الدالل -3

،أ  المنىىاد  الىىذ  ٌمىىوم بىىاإلعالن وٌطلىىك علٌىى. فىىى اللغىىة الٌونانٌىىة 

وٌسفىىظ النظىىام فىىى المجىىالس،أو الرسىىور أو المبعىىوا العىىام ، وهىىى 

وفىىى  الالتٌنٌىىة (2 أعلىىن  أو أنىىاد    κθρφςςωمشىىتمة مىىن الفعىىر 

praeco   أ  أن هىذا المنىاد  هىو (3أ  المناد  فى المزاد العلنىى.

فىىى جمٌىىع أنسىىا  العىىالم  وٌىىنظم عملٌىىة المىىزادالىىذ  ٌمىىوم بىىاإلعالن 

ل  4الٌونىىانى والرومىىانى   (. و مىىا هىىو متبىىع اأن فىىى المىىزادات سالٌىىا

 المدٌمىة بصىفة عامىة (5 ولد استخدمت هىذة الوظٌفىة فىى المىزادات،

 .(6 المصىىىىىىىىىادر الٌونانٌىىىىىىىىىةمعظىىىىىىىىىم  سٌىىىىىىىىىا أ ىىىىىىىىىدت ذلىىىىىىىىىن 

                                                           
1
 -P.Amh.97;BGU,156;P.Oxy,4778. 

2
--Liddl and Scott. Lexicon,s.v.κθρυκεία; 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%

85%CE%BE+&la=greek#Perseus:text:1999.04.0057:entry=kh=ruc-contents 

3
 - Lewis and Shor. A Latin Dictionary,s.v. praeco, ōnis 

4
 - García Morcillo, STAGING POWER,p,154 

5
ولم ٌمتصر دور المناد  على المزادات فمط بر تعددت اختصاصات. أنظر  :                               - 
       
Taubenschlag.R ,The Herald in The Law of The Papyri in Opera Monera,v,ll,1959. 
6
 - Herodotus, The Histories,book,1,2; Thucydides, The Peloponnesian War,book 

,29; Cassius Dio, Historiae Romanae,book,8,64; Strabo, Geography,book,3,2; 

Diodorus Siculus, Library,book,9,31; 
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هو المسلور عن اإلعالن عن  ٌرو سفالبراٌ و أو ال (.1 والالتٌنٌة

، وتنظٌم عملٌة المزاٌدة والمنافسة بٌن المشىترٌن والبىت فٌهىا السلع 

(.فٌىتم االعىالن عىن الولىت والم ىان 2 ستى إعالن الفا ز فى المزاد 

بٌع فى اللغة الولد  انت هنان بع  التعبٌرات لتخطار ب.من خالل.

وهىى"  auctionem proscribere, praedicareمثىر الالتٌنٌىة 

فىى المىزاد فىى  البراٌ ىو فمىد  ىان ٌنىاد  تعنى لتعالن عىن المىزاد"

رومىىا بىىبع  العبىىارات التىىى تجىىذى المشىىترٌن للبٌىىع مثىىر" للبٌىىع" 

Liceri  أو للمزاٌدةlicitari    ل و ان على المشترٌن الرد و ان أسٌانا

مىىن خىىالر الىىرد الشىىفهى أو مىىن خىىالر بعىى  اإلشىىارات ، وعنىىدما 

ل،أوم توبة علىى لىوح ٌرسو  المىزاد ٌعلىن البراٌ ىو النتٌجىة إمىا شىفوٌا

م( بنفسىى. 41-37(ولىىد لىىام اإلمبراطىىور  ىىالٌجوال 3خشىىبى أبىىٌ  

بىىدور المنىىاد  أو الىىدالر وذلىىن مىىن خىىالر عمىىد  لمىىزاد لبٌىىع بعىى  

 تخىىث هىىذة"  والىىد  تخىىث هىىذة"اأمتعىىة بنفسىى.، سٌىىا  ىىان ٌنىىاد 

                                                           
1
 - Pliny the Elder, Naturalis Historia,book,33,8; Livius , The History of 

Rome,book,1,28;2,37;3,38;4,32;5,21; Cicero, Against Verres,book,2,27; 

Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales,Litter,47; Suetonius Tranquillus, Divus 

Augustus, chapter 84; Caligula, chapter,38; Divus Claudius,21; Domitianus,10; 

Nero,34. 

2
 - García Morcillo, STAGING POWER,p,156 

3
 - Harry Thurston Peck, Harpers Dictionary of Classical Antiquities ,s.v. Auctio 
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 ، أنطونٌىوس مصىرٌة لطعىة هىذة" "اأعظىم لجىد  هىذة" " والدتى

 ( . 1"  أ سطس النصر وجا زة

أ  أن المنىىاد  هىىو ذلىىن الشىىخث الىىذ  ٌعمىىر عمىىر البىىا ع للسىىلع 

المعروضة فى المزاد ،ودور  ٌتجاوز عملٌة إجرا  المزاد .بر ٌموم 

بالتصر  بالنٌابة عن البا ع ، وٌموم ب ر خطىوة مىن خطىوات البٌىع 

هىا ى .فهىو الىذ  ٌمىوم بفىت: منذ مرسلة العر  ستى تولٌع العمىد الن

المىىزاد وتمٌىىٌم سىىعر البٌىىع الىىذ  ٌبىىدأ بىى. المىىزاد أو مىىا ٌسىىمى بسىىعر 

المىىزاد ، وٌمىىىدم جمٌىىىع المعلومىىىات الضىىرورٌة عىىىن هىىىذة السىىىلعة ، 

 وإعالم الفا ز بالمزاد. والمسلور عن اإلعالن والتروٌل للمزاد .

ا ع لذلن ٌم ن المور أن  ر  مىن اأشىخاث الىذٌن ٌمومىون بعمىر البى

فىىى مصىىر فهىىم ٌمومىىون بعمىىر البراٌ ىىو أو الىىدالر . أ  أن ممثلىىى 

الس ومة الرومانٌة هم من ٌمومون بعمر الدالر .ولد تم ذ ىر هىلال  

 فٌما سبك .

 أم أجىر، على ٌسصر  ان الدالر  هذا هر نفس. ٌطرح تسالر وهنا 

 فىى الىدالر ٌسصر أن الطبٌعى من أن. إال إالزامٌة وظٌفة  انت أنها

 المىىزادات فىىى خاصىىةل  الىىدور بهىىذا لٌامىى.  جىىرا  أجىىر علىىى المىىزاد

 بردٌىة الوثٌمىة خالر من ذلن على نستدر أن المم ن ومن.  الخاصة

 شىرا  عبىارة الوثٌمىة وهىذة. (2 المىٌالد   الثالا المرن لبداٌة ترجع

 ماجىا  هىوو الوثٌمىة فىى الملفىت ول ىن.  العلنى بالمزاد أر  لطعة

 سىىىعر  ٌىىىر  أخىىىر ارسىىىوم هنىىىان أن هىىىوو.  9، 8 السىىىطرٌن فىىىى

                                                           
1
 - Dio.Cassus ,Roman history,LIX,XXI,VI, ‘τοῦτό μου ὁ πατὴρ ἐκτιςατο, τοῦτο ἡ 

μιτθρ, τοῦτο ὁ πάπποσ, τοῦτο ὁ πρόπαπποσ: Ἀντωνίου τοῦτο Αἰγφπτιον, 

Αὐγοφςτου τὸ νικθτιριον.’ κἀν τοφτῳ τιν τε ἀνάγκθν ἅμα τῆσ πράςεωσ αὐτῶν 

ἐνεδείκνυτο, ὥςτε μθδζνα ὑπομζνειν ἀπορεῖν 1 δοκεῖν, καὶ τὸ ἀξίωμά ςφιςι 

ςυναπεδίδοτο. 

2
 - BGU,156, 
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  دراخمىىىة 252و%   4 وهىىىى دراخمىىىة 48  الرسىىىوم هىىىذة اأر 

 مىىن هىىذة%  4 أن جونسىىون وٌىىر  (.βεβαιωτικοσ   1  تىىنمٌن

 Meyer تفسٌر وٌوض:.  الدالر أتعاى أو رسوم ت ون أن المستمر

 " βεβαιωτικοσ "مىىن أنىى. إال بالوثٌمىىة واضىى:  ٌىىر  ىىان وإن 

% 22  انت التى المبٌعات ضرٌبة من أخر ش ر ٌ ون أن المستمر

 ضىرٌبة هى دراخمة 252 ت ون أال ربما (.ول ن2 الثالا المرن فى

 دراخمىة 1222 وهىو المىدفوم المبلغ من% 22ار ان سٌا%  22

 أن سددت لد الوثٌمة أن وًل  ،خاصة 252 ولٌس دراخمة 242 هو

 دون. الوثٌمىىىة وذ ىىىرتهم المسىىىددٌن% 4 هىىىذة هىىىى دراخمىىىة 48ار

ل  بىىر ، تمرٌىىى  ضىىمان أو تىىنمٌن هىىو دراخمىىة 252 أن سىىددت أٌضىىا

 زمننىا فىى متبىع هىو  مىا للمىزاد تىنمٌن هىى المٌمىة هذة ت ون فربما.

أ  أن. مىن المستمىر . جونسون ذ ر  ما للدالر أتعاى% 4و السالى

 أن ٌ ون الدالر ٌسصر على نسبة من المبٌعات.

ولىد أطلمىت  أو المشىترونوهم الرا بون فىى التمىدم للمىزاد المستامون :  -4

علىىٌهم المسىىتامون أن دخىىولهم المىىزاد  ىىان مىىن خىىالر المنافسىىة بٌىىنهم 

لسصور  ر منهم على الشئ المعرو  فى المزاد ، وهو أشب. ما ٌ ون 

بالمسىىابمة أو التسىىامى ستىىى الفىىوز لىىذلن وجىىدت أن المصىىطل: اأ ثىىر 

ل لهلال  هو المستا  مون فى المزاد. توضٌسا

ومن خالر التعر  على المىزاد فىى رومىا وجىدنا أن شىرا  الىبع  

للمتل ىىىات المصىىىادرة أو ممتنٌىىىات المهىىىزومٌن ٌرسىىىى شىىىعور لىىىد  

. وإذا مىا لىورن اأمىر المشترٌن بننهم شىار وا بننفسىهم فىى النصىر 

بمصىىىر  والٌىىىة رومانٌىىىة تعىىىل بخلىىىٌط مىىىن السىىى ان مىىىن الرومىىىان 

نجىىد أن اأمىىر لىىم ٌختلىى  فىىى مضىىمون. ن ، ٌواإل رٌىىك والمصىىرٌ

رذا مادلمنىا النظىر فىى مىن ٌرسىى علٌى. وإن اختل  فى ش ل. فى ثٌرال.

ل مىىن الموسىىرٌن ، أو الرومىىان ،أو مىىواطنى المىىزاد .  نجىىدهم جمٌعىىا
                                                           
1
- LL8-9: καὶ τ]εςςαράκ[οντα καὶ ὑπ[ὲρ] βεβαιωτικ[οῦ] δραχμὰσ διακοςίασ 

πεντικοντα. 

2
- -Johnson,1936,P,168 
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عواصىىم األىىالٌم المٌتروبولٌتىىا ، ولىىم أجىىد سىىو  وثٌمىىة واسىىدة لمىىن 

 .بىالمزاد  و انىت إٌجىار ولىٌس شىرا  (1 ٌطلك علٌهم فرس السىاللة

ولم أجد مشىترٌن مصىرٌن سىو  ال هنىة المصىرٌٌن الىذٌن ٌزاٌىدون 

علىىى شىىرا  الوظىىا   ال هنوتٌىىة فىىى المعابىىد ، باإلضىىافة  إلىىى أن 

المصرٌٌن التصر دورهم فى تلن المزادات على مصادرة ممتل اتهم 

لعجىىىزهم عىىىن سىىىداد مىىىاعلٌهم مىىىن دٌىىىون ،وضىىىرا ى ، ولىىىرو  

ل.وهىىىىذا إن در علىىىىى شىىىىئ فر نمىىىىا ٌىىىىدر لهىىىىر أصىىىىساى الىىىىبالد أسٌانا

أصىىساى الطبمىىات المصىىرٌٌن بالىىدٌون  ،وبٌىىع ممتل ىىاتهم لٌشىىترٌها 

ل مىىن وجهىىىة  اأخىىر  ، وٌمتل ىىون ممتنٌىىات المصىىرٌٌن وهىىم أٌضىىا

نظرهم مهزومٌن . وفٌما ٌلى عر  لبع  من الوثا ك التى تلٌٌىد 

 وجهة النظر هذة :

 ابىىن ، دٌىىدٌمٌس خىىالر مىىن بابىىة 5الموافىىك ،م 131عىىام فرنىى. فىىى 

أن جىىىىىاٌوس ٌولٌىىىىىوس  ،τραπζηθσ موظىىىىى  البنىىىىىن بطلٌمىىىىىوس

اإلٌجىىار عىىن  مىىن اسىىتلم لىىد. الجٌمنىىازٌوم سىىى مىىنأبوللونىىارٌوس 

ل  تخىىىث   ىىىىان والىىىذياأر  التىىىى ٌمتل هىىىا  بطولٌمىىىىاٌوس  سىىىابما

 مىىزاد والتىىى لىىد اشىىتراها جىىاٌوس فىىى ، سىىمراط أبنىىا  وخىىاٌرٌمون 

فنجد أن جاٌوس هذا ٌبدو أن. مىواطن رومىانى (.2 الخزانة من علنً

وأن المالىىىىن اأصىىىىلى  لىىىىألر   ىىىىانوا أبنىىىىا  سىىىىمراط مصىىىىرٌٌن 

وصودرت أرضهم وبٌعىت بىالمزاد والىذ  ألىدم علىى شىرا ها إن لىم 

ٌ ىىن مىىىواطن رومىىىانى فرنىى. مىىىن أسىىىد مىىواطنى عاصىىىمة اأ رٌىىىك 

 مٌتروبولٌتٌس من سى الجمنازٌوم  ما ذ رت الوثٌمة . 

                                                           
1
- P.Iand,3,26 

2
- P. Mich. 9 572,LL10-16: ἔχειν αὐτὸν παρὰ τοῦ Γαίου ἀπὸ ἐκ φ[  ορίων ὧν ἔςχε 

ὧν ἐγεϊργει [ἀ]ρουρῶν πρότερον Πτολεμαίου καὶ  αιρι μονοσ ἀμφοτζρων 

Σωκράτουσἃσ τυ[γ]χάνει ὁ Γάιοσ ἐωνῆςκαι ἐκπροκθρφξεωσ [ἐ]κ   
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شىرا  لطعىة  (1 س الشخث لد ظهىر فىى وثٌمىة أخىر  وٌبدو أن نف

ل مصادرة فى مىزاد علنىى مىن الدولىة ولىد أ ىدت الوثٌمىة  أر  أٌضا

 .ςτρατιϊτθσ أن. بالفعر جند  رومانى

مىىن  (.2وٌتمىىدم لتبٌسىىتراتٌجوس لشىىرا  لطعىىة اأر  فىىى المىىزاد  

 منها :هاتٌن الوثٌمتٌن ٌتض: لنا عدة أمور 

علىى شىرا  اأراضىى مىن الدولىة سٌىا أن تشجٌع الجنىود الرومىان 

اإلمبراطور أ سطس بعد فتس. لمصر من: جنود  لطع من أراضىى 

اإللطاعىىات العسىى رٌة إلمتال هىىا باإلضىىافة إلىىى الم اف ىىات المالٌىىة 

الغاز   ٌفعل.(. وهذا أمر طبٌعى 3لتشجٌعهم على شرا  اأراضى  

اأصىلٌٌن للبالد ستى وإن  ان اأمر بٌىع بعى  مىن أمىالن السى ان 

 بالمزاد بلورة لنفس منهجٌة المزادات فى روما نفسها .

ل ٌبدو أن  سرٌث على شرا  هذة اأراضى المشتر   هذا ذلن أٌضا

 نوم من اإلستثمار الجٌد لزٌادة سعر اأر  ٌوم بعد ٌوم هىذا مىن 

وأن إمتال هم لهذة اأراضى فى مصر ٌعد نصرال فى سد ذات.  ناسٌة

ال تنتهىىى نشىىوة الفىىرح بىى. بمجىىرد فىىت: مصىىر وأنىى. نصىىرال مسىىتمرال 

وتسولهىىا لوالٌىىة رومانٌىىة . فىىالمزادات فىىى مصىىر تعىىد للمشىىترٌن أو 

بمعنى أفضر للفا زٌن فٌها م سى ماد  من ناسٌة ومشار ة معنوٌة 

 . مىن ناسٌىة أخىر  فى االنتصار مستمرة طٌلة وجىودهم فىى مصىر

ل  أ مىن الفرلىة الثانٌىة    رومانىجند دٌوجٌنٌس ٌولٌوس جاٌوسٌضا

                                                           
1
 - BGU,2,462= W.Chr. 376 

2
- LL,2-7 :  Γαίωι Σ τατ ιλίωι  Μαξίμωι τωι] κρα[τί]ςτωι ἐπιςτρ[ατιγ]ωι παρὰ 

Γα[ί]ου Ἰουλίου Ἀπολλιναρίου ς[τρατι]ϊτου ςπείρθσ πρϊτθσ Ἀπαμθνῶν 

[ἑκατο]ν [τ]αρχίασ Ἡρακλ[εί]δ [ου. ἐ]ωνθςάμθν, κ[φριε], ἐκπροκθρφξεωσ .  

3
الجنود أنظر                                                                                        عن هلال   - 

                                     :  

Abdellatif.A.A.,The Roman Vetrans in Egypt, PhD Thesis,Univ. Michigan,1949 
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( ٌشىتر  لطعىة λεγιῶνοσ β  ραιανῆσ  Ἰςχυρᾶσ   1 تراٌانىا

. ومن نفس الوثٌمة ٌتض: أر  مصادرة فى مزاد علنى من الدولة 

ل أن هنان رسوم ل أٌضا ٌدفعها المشىتر  عنىد دخىور المىزاد  ضىمان  ا

 تىىنمٌن هىىذا ٌ ىىون أن هنىىا المم ىىن ومىىن βεβαιωτικοσ أو تىىنمٌن

ل  السىىار هىىو  مىىا المشىىتر  ٌدفعىى.  أنىى. المىىزاد لىىدخور  تىىنمٌن سالٌىىا

 أ  مىىن المل ٌىىة لضىىمان المالىىن ٌدفعىى. أن المفىىرو  مىىن الضىىمان

 تامٌن ٌ ون أن ٌرج: المشتر  هنا ٌدفع. بنن ول ن عٌوى أو أعبا 

وهذا التنمٌن أن ٌضمن المل ٌىة الىذ  اشىتراها لى. أ بالمزاد. للدخور

  (.2 ما ذ ر فى وثٌمة أخر   وأبنا . 

 βουλιشىترٌن أهضىا  فىى مجلىس البىولى  ذلن نجد بع  من الم

( ومىىىىىىىىن 3"مجلىىىىىىىىس الشىىىىىىىىور " ٌتمىىىىىىىىدمون للمىىىىىىىىزاد للشىىىىىىىىرا  

( 5  المعىروفٌن نالمىد  λαμπρόι ومىن مشىاهٌر (4 المٌتروبولٌتا 

 أجاثٌنوس، ابن سارابٌون، ٌدعى  ما سٌرٌنوس أورٌلٌوس ما زاٌد 

 أو سٌرٌنخوس مشاهٌر وأ ثر  الشهٌر مدٌنة من

  .(6 ومبتور اسم اأى  سٌرٌنوس أورٌلٌوس ولد زاٌد على

لىا م علىى المىزاد شىرا  ن المسىتامون أن ٌولد أطلمت علىى المشىتر

 .فٌما بٌنهم  المنافسةالتسامى و 

  

                                                           
1
 - BGU,156=W.Chr,175,LL,1-2 

2
 - P.Οxy,1633,L,26 

3
 - P.Oxy,20,2278; P.Oxy,70,4778; 

4
 - P.Amh,2,85= Chr.Mitt,274  ;P.Oxy,  ,513; P.Ryl,2,98a= Sel. Pap. 2 351; 

PSI,7,787; 

5
 - P.OXY,14,1633  

6
 -LL:1-5: .?- πα-]ρ [ὰ Αὐρθλίου Σε]ρ[ινου τοῦ καὶ] Σ[α]ραπίωνοσ τ [οῦ 

Ἀ]γακείνου [ἀπὸ τῆσ]   λαμπρ[ᾶ]σ καὶ [λα]μπροτάτθ[σ Ὀξυρυγχειτῶν πό[λε]ωσ 
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 شزوط املزاد خامشًا :

ال  نى عنها  ال ومن خالر دراسة الوثا ك الخاصة بالمزاد نجد أن. هنان أمور

 وهى:إللامة  أ  مزاد 

أن بٌىىع سىىعر المىىزاد : وسىىعر المىىزاد هىىو السىىعر الىىذ  ٌبىىدأ بىى. المىىزاد ، -1

المىىزاد  مىىا سىىبك أن ذ رنىىا هىىو نىىوم مىىن أنىىوام التسىىعٌر المتغٌر.سٌىىا 

ٌتغٌر السعر مىن شىخث أخىر فىرذا  ىان السىعر ثابىت ال ٌعىد البٌىع بٌىع 

بٌىع المىزاد ، أو ٌعرضى. المسلور عن ٌعرض.  إماالسعر  وهذا  مزاد .

ففىىى  المتسىىامى اأور فىىى المىىزاد .ونعطىىى بعىى  اأمثلىىة فىىى السىىالتٌن .

وظٌفة عرا  للبٌع نجد ثالثة عرو  ممدمة من ثالثة أشخاث عر  

 122( فنجد العر  اأور الممدم مىن هىاربو راتٌون وهىو 1مختلفٌن . 

دراخمىىة،  222دراخمىىة ، والعىىر  الثىىانى ممىىدم مىىن مارسٌسىىٌخوس 

هنىىا هىىو سىىعر متغٌىىر الىىذ  ٌسمىىك . إذن السىىعر  422والعىىر  الثالىىا 

دراخمىىة هىىو سىىعر المىىزاد أنىى.  122لىىدماأور معنىىى المىىزاد فالمزاٌىىد 

ل  أرورة ٌمىدم المزاٌىد  11فىى بٌىع  السعر الذ  بدأ ب. المىزاد. ونجىد أٌضىا

دراخمىىة  822دراخمىىة ل ىىر أرورة بٌنمىىا ٌمىىدم المزاٌىىد الثىىانى  62اأور 

دراخمة عن  ىر أرورة أ  أن السىعر تغٌىر مىن 66أرورة أ  11عن ار

دراخمة أن. السىعر الىذ  بىدأ بى.  62المزاد هنا هو رمزاٌد أخر ، وسع

أ بىى. المىىزاد ٌعتبىىر السىىد نسىىتطٌع المىىور أن السىىعر الىىذ  ٌبىىد(. 2المىىزاد 

اأدنىىى لسىىعر الشىىئ المبىىام ،وال ٌوجىىد بطبٌعىىة السىىار اعتىىرا  للسىىعر 

 . اأعلى

المنافسىىة : أ  التنىىافس بىىٌن شخصىىٌن  فىىى المىىزاد ومعظىىم الوثىىا ك التىىى  -2

 سبك أن عرضناها سممت ذلن الشرط .

فمد وجدت أن. فى العدٌد من الوثا ك ٌتم دفع رسىوم رسم دخور المزاد :  -3

ل بننها ت الٌ  المزادذ رت  (، وأخر  رسوم κηπςκικων     3 أسٌانا

                                                           
1
 - P.Tebt,295. 

2
 - P.Oxy,1633. 

3
 - P.Fay,36,L,19 
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ل تذ رها الوثٌمة رسىم لبىور (،σπημαηιζμόρ   1 عن اإلعالن وأسٌانا

ἰζκπι η ι κ όρ  2 وأسٌانىىا ل أخىىر  تىىذ ر الوثٌمىىة أنهىىا ت ىىالٌ  إضىىافٌة) ،

ل أعتمد أنها   رسوم للمزاد.أٌضا

ل فىى م ان المزاد : وهو مىا ٌعىر  الٌىوم بصىالة  -4 المىزاد ، وعىر  أٌضىا

 المزادات المدٌمة

πωληηήπιον سجىىىرة أو المىىىزاد فٌىىى. ٌمىىىام الىىىذ  الم ىىىان ٌعنىىىى وهىىىو 

ولىم أجىد هىذا المصىطل:  (.  4 المصىادر بع  فى استخدم والذ (3المزاد 

فى وثا ك المزاد فى مصر بٌنما ٌتضى: لنىا مىن دراسىة الوثىا ك أن الم ىان 

ل مىا ٌ ىون هىذا الم ىان الذ  ٌعر  فٌ. اإلعالن هىو م ىان المىزاد  . ودا مىا

على مرئ ومسمع أ بر عدد من الناس ستى ٌسم: لتمدٌم أ ثر من عر  

فمىىثالل  ىنن تىىذ ر للسصىور علىى اعلىىى سىعر مىىن تلىن العىىرو  الممدمىة . 

( أ  وضىىىع 5الوثٌمىىىة عبىىىارة " العىىىر   لىىىى المىىىأل فىىىى هٌرموبىىىولٌس" 

اإلعىىالن فىىى أ ثىىر م ىىان واضىى: للجمٌىىع فىىى هٌرموبىىولٌس، وأعتمىىد أنىى. 

او  ان ٌذ ر مثالل فى تمدم أسد المزاٌىدٌن لشىرا  منىزر فىى المىزاد  السوق.

خىىار  ( فىىالمنزر نفسىى. ال ٌعىىر  6فٌمىىور " المعىىرو  خىىار  المدٌنىىة " 

المدٌنة ول ن نفهم هنا ان اإلعالن هىو فىى م ىان بىارز مىن المدٌنىة وأعتمىد 

ل أن الممصود السوق خاصةل وأن الوثٌمة ذ رت م ان المنزر و سدود   أٌضا

 بالمرى المزروعة  للبٌع المعروضة الممتل ات "منأو  نن تذ ر الوثٌمة  .

                                                           
1
 - P.Tebt,295,L14;296,L.12 

2
 - P.OXY,8,1112,L,16;513,L36 

3
 - Liddell. And Scott,s.v, πωλθτιριον, noun  sing. Neut. Nom 

4
 - Cassius Dio, Hist. Rom,74,5 πωλθτιριον; Appian, The Civil 

Wars,Book,3,chapter,3 . 

                                .                                                     6انظر هامش       

5
 - P.Lond,3,1157v=Sel.Pap,2,335,246,L,23: κολλιμ(ατοσ  λγ τόμ(ου  α. 

προτεκ(ὲν  ἐν Ἑρμουπόλ(ει  

6
-   P.Oxy,70,4778,LL17-18: , πρ οςφζρ ων ἐκ τοῦ τῆ σ πόλεωσ 
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( . ولىٌس هىذا م ىان 1 "   التوبارخٌىا وسط فى أرتبٌاتوس من مزرعة من

أ  ان .أن الوثٌمة ذ رت لبىر هىذا م انهىا وسىدودها   المعروضةاأر  

ل . و ىذلن وجىدنا إعىالن عىن اإلعالن ٌ ون فىى وسىط التوبارخٌىة . واسٌانىا

" فى ال ابٌتور ورشة عمر فى نفس م ان الورشة وهو  ما ذ رت الوثٌمة 

العلنىى ل ىى ٌعلىم  ٌة أمىام السانىة وهىى نسىخة للعىر لأسفر اأعمدة الشىر

 . ( ومن الوثٌمة ٌتض: أن اإلعالن معلك أسفر اأعمدة الشرلٌة2 الجمٌع"

ل: إجىىرا ات المىىزاد: وإلجىىرا  أ  عملٌىىة  زاد  غٌىىر  عملٌىىات البٌىىع مىىسادسىىا

 والشرا  واإلٌجار ال بد وأن هنان إجرا ات تتبع منها:

العمىىد الم تىىوى بعىىد اتمىىام عملٌىىة المىىزاد  إمىىاتسرٌىىر  تىىابى : والممصىىود  -1

 سوا   ان عمد ابتدا ى أو نهىا ى  غٌىر  مىن سىا ر عمىود البٌىع واإلٌجىار

فهىىو ٌستىىو  علىىى اإلٌجىىاى والمبىىور وٌىىتم المىىزاد عنىىدما ٌلتمىىى اإلٌجىىاى 

بالمبور ، ول ىن فىى المىزاد ٌ ىون الطىر  المسىلور عىن اإلٌجىاى لىٌس 

ل ىىن فىىى المىىزاد ٌ ىىون المتمىىدم صىىاسى الشىىئ المبىىام  سىىا ر العمىىود ، و

للمزاد هو المسلور عن اإلٌجاى أن. هىو الىذ  ٌمىدم سىعر للسىلعة ٌزٌىد 

أن ٌمبىر أو هنىا  أو المسىلور عىن البٌىع  فٌها علىى  ٌىر  ، وعلىى البىا ع

 ٌنتظر من ٌمدم سعر أعلى .

ومىىن خىىالر العىىر  السىىابك ٌتضىى: لنىىا أن عملٌىىة  تنظىىٌم عملٌىىة المىىزاد: -2

ل فٌمىىا مضىىى فهىىى تبىىدأ  المىىزاد تمىىر بخطىىوات منظمىىة ذ رناهىىا جمٌعىىا

باإلعالن عن المزاد ثىم التمىدم بىالعرو  مىن لبىر المسىتامٌن ، وإعىالن 

الر بة فى دخور المزاد  نن ٌمور المزاٌد "أننى أر ى فىى الشىرا " أو 

عىىر  تفاصىىٌر الشىىئ المعىىرو  فىىى  "أننىىى أر ىىى فىىى اإلٌجىىار" ثىىم

بمثابىة تصىدٌك علىى الطلىى ،  المزاد ،ثم الموافمة على أعلى سىعر وهىو

                                                           
1
 -  P.Turner,24,LL,6-8 : ὑπερκειμζνων περὶ τὸ Ἀρταπάτου ἐποίκιον τῆσ μζςθσ 

τοπαρχίασ 

2
 -  P.Oxy,17,2109,261CD.LL8-12: τόπου Καπιτωλείου ὑπὸ τὴν ἀπθλιω-τικὴν 

ςτοὰν πρὸσ ἄνοιξιν 

          καπθλείου ἡ ἴςθ δθμοςίᾳ πελ ρόκειται ἵνα πάντεσ 
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، والتولٌىع. ولىد سىبك وإعالن ذلن للجمٌع، أ  إعالن الفا ز فىى المىزاد 

 .وأن عرضنا ل ر بند من هذا على سد  

أن لدٌنا وثٌمة واسدة توضى: مراسىر تنظىٌم المىزاد ومن سسن السظ 

عبىىارة عىىن طلىىى لشىىرا  مىىن إللىىٌم هٌرموبىىولٌس وهىىى والوثٌمىىة (1 

مىن الدولىة فٌىتم التمىدم للشىرا  بنىا ال مصادرة فى مىزاد علنىى أر  

"شىخث ٌىدعى أورٌلٌىىوس  أن المزاٌىد فتىذ ر الوثٌمىىةعلىى اإلعىالن 

ٌتمىىدم بنسىىختٌن مىىن طلىىى الشىىرا   أبوللىىودوروس بىىن سىىابٌنوس "

اأولىىىى مرفوعىىىة إلىىىى "أورٌلٌىىىوس مىىىاٌ ٌوس مٌمسىىىٌانوس  جىىىامع 

م هٌرموبىىىولٌس الضىىىرٌبة ومىىىدٌر م تىىىى اإلسىىىتراتٌجوس فىىىى إللىىىٌ

،وأورٌلٌىىىىوس أرا....عضىىىىو مجلىىىىس البىىىىولى وإ سىىىىجٌتٌس سىىىىابك 

 (2،ومتولى منصى البروتانٌس 

وأورٌلٌىىوس هٌرمٌنٌىىوس  ، لمدٌنىىة هٌرموبىىولٌس الشىىهٌرة البىىارزة

 (.3 عضو مجلس و أجورانوموس سابك من نفس المدٌنة"

والنسىىىىخة الثانٌىىىىة مرفوعىىىىة إلىىىىى "إلىىىىى  الودٌىىىىوس مىىىىار ٌلٌوس 

. ثىىم "( اأ ثىىر شىىهرة،و سىعادة النا ىىى اإلمبراطىىور 4ال ىاثولٌ وس 

ٌعىىر  المزاٌىىد فىىى النسىىخة الألولىىى ر بتىى. فىىى الشىىرا  اأر  

ل  ل لتعىىالن" بنىىا ال علىىى طلبىىى لشىىرا  طبمىىا المعروضىىة للبٌىىع طبمىىا

أرورة أر  تخىىىىث الدولىىىىة ف ىىىىة اأراضىىىىى  12م عىىىىن  ىىىىإلعالن

                                                           
1
-   P.Lond,1157v  

2
 ر ٌس مجلس البولى - 

3
 - LL1-3 : Αὐρθλίῳ Μαικίῳ Νεμ ε ς ια ν ῷ  ἀ παιτθτῇ διαδεχομζνῳ τὴν ςτρατθγίαν 

τοῦ Ἑρμοπολίτου νομοῦ         

        καὶ Αὐρθλίοισ Αρα       ω βουλευτῇ  ἐξ θγθ τεφςαντι ἐνάρχῳ πρυτάνι  

Ἑρμουπόλεωσ τῆσ μεγάλθσ  ἀρχαίασ                καὶ λαμπρᾶσ καὶ ςεμνοτάτ θ σ καὶ 

Ἑ ρμε ίνῳ βουλευτῇ ἀγορανομιςαντι τῆσ αὐτῆσ  πόλεωσ 

4
                   ٌذ ر جونسون أن ال اثولٌ وس ٌسر مسر اإلدٌوس لوجوس فى المرن الثالا      - 

Johnson,Roman Egypt,p170 
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مىىة دراخ 22بسىىعر  منخفضىىة اإلٌجىىارات ، والخالٌىىة مىىن الضىىرا ى

 (1  "لألرورة 

إذن فىىاإلعالن تىىم بالفعىىر وبنىىا ال علٌىى. تمىىدم أورٌلٌىىوس أبولىىودورس 

 (2 بعرض. وإعالن ر بت. فى الشرا 

 : ملزمة للطزفنيوضع شزوط -3

ومن خالر عمود البٌع أو االٌجار بالمزاد نجد أن معظىم هىذة العمىود تستىو  

أو المسلور عىن على بع  الشروط التى تعد ملزمة للطرفٌن سوا  المزاٌد 

المزاد وهذة الشروط وجدناها مختلفة من عمد الخر سسى االتفاق فٌما بٌنهم 

هنان عمىود ٌىتم االتفىاق فٌهىا علىى ف . على أساس أن العمد شرٌعة المتعالدٌن

طرٌمة السداد سوا  بطرٌمة فورٌىة أو علىى ألسىاط ،  ىنن ٌمىور المزاٌىد بعىد 

ل  ( .3ط شهرٌة " عر  المبلغ "سندفع هذا المبلغ على ألسا بر وٌسدد أسٌانىا

ل ٌوضىى: المزاٌىىد بعىىد سىىرد شىىروط التعالىىد بىىٌن  ،(4  عىىدد االلسىىاط و أسٌانىىا

( . او أن الىدفع 5 الطرفٌن أن. تمدم لهذا المزاد بنىا ال علىى الشىروط المسىددة 

سٌ ون للبنن  ما سبك أن وضسنا وذلن إلتخاذ الجرا ات المانونٌة فى سالىة 

عدم الدفع فى الولت المتفىك علٌى. . و ىذلن أن ٌشىترط المسى ور عىن المىزاد 

فى ساالت االٌجار بتسلٌم الشئ الملجر فى سالة جٌدة وأن ٌتعهىد المسىتنجر 

( . وٌىذ ر المزاٌىد أنى. فىى سالىة 6 المتمدم للمزاد بتسمىر أ  إتالفىات تسىدا 

فٌ ون ملزم ولم ٌمدم عر  أعلى من. ماتم الموافمة على العر  الممدم من. 

                                                           
1
- LL 7-8: βουλόμ εν οσ ὠνιςαςκαι κατὰ τὰ κελευςκζντα ὑπʼ αὐτῶν ἐκ τοῦ 

δθμοςίου ἀπὸ ὑπολόγου ἀφόρ[ου] τοῦ       εἰσ π[ρ]ᾶ ςιν ἐπιγεγραμμζνου ἐπὶ 

ἁπλῇ τιμῇ εἰκοςαδ ράχμῳ 

2
  

3
 - P.Fay,36,LL: ὧν καὶ τὴν ἀπόδοςιν ποιιςομαι κατὰ μῆνα ἀπὸ μθνὸσ ; 

4
 -P.Mich,572 

5
 - P.Iand,3,26,98AD,Thead. 

6
 - P.Oxy,17,2109 
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بٌنمىا فىى سالىة ( 1 ب ر بنود وشروط العمد وال ٌرد إلٌى. أ  مبلىغ لىام بدفعى. 

 . الرف  ال ٌ ون ملزم بشئ من شروط العمد 

 التصديق على  طلب املزاد أو املوافقة:

والموافمىىة هنىىا  مىىن الموافمىىة للمزاٌىىد الىىذ  ٌرسىىوا علٌىى. المىىزاد .و ىىان البىىد 

هنىىان  أفعىىار توضىى: لبىىور عملٌىىة المىىزاد للشىىخث بالتصىىدٌك علىىى العمىىد و

الفا ز بالمزاد أو بمعنىى اخىر التصىدٌك للفىا ز بىالمزاد للمل ٌىة التىى اشىتراها 

 أو،  επικυρὁω،وٌعنى التصدٌك أوفعىر  κυρόωوهذة اأفعار هى فعر 

κςπυθεῖζα  أو التن ٌىىد  العىىر  والموافمىىة علٌىى.وهىىو ٌعنىىى التن ٌىىد علىىى.

 .(2  بمل ٌت. للشئ المبام للمزاٌد الفا ز 

  

                                                           
1
 - P.Amh.,97;P.Giss,50;P.Oxy,70,4778 

2
 - Willis, William H., Oxyrhynchite Documents Among the Robinson Papyri,BASP, 

V. 25, Issue 1-4, p118.; P.Turner,24 . 
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نستطٌع أن نسىتنتل بعى  اأمىور المهمىة أن  ل العز  الشاققومن خال

ل ال ثٌىر مىن اآلفىات التىى  للمزادات بصفة عامة  بع  الفوا ىد  مىا لهىا أٌضىا

ٌعد طرٌمة أ ثىر  فىا ة نستطٌع استنتاجها من الوثا ك. فالمزاد بصورة عامة 

وتمٌىىزال مىىن الناسٌىىة االلتصىىادٌة لبٌىىع الممتل ىىات بطرٌمىىة  ٌىىر معتىىادة تسمىىك 

ل أ برسٌا ٌلد  ذلن المنا  التنافسى للمزاد إلى سىعر أ بىر مىن السىعر  ربسا

العىىىاد  فىىىى السىىىوق فوجىىىود تنىىىافس بىىىٌن ا ثىىىر مىىىن شىىىخث علىىىى السىىىلعة 

هذا باإلضافة إلى معرفة المعروضة ٌلد  إلى رفع سعرها إلى أعلى لٌمة . 

إلىىى  إذا نظرنىىاول ىىن المتنافسىىٌن بعضىىهم بىىبع  وخلىىك عاللىىة فٌمىىا بٌىىنهم . 

سلبٌات المزاد نجد أن المصرٌٌن  ان لهم النصٌى اأ بر منها ولم ٌ ن لهىم 

نصٌى من فوا د   سٌىا وجىدنا فوا ىد   انىت لاصىرة فىى الممىام اأور علىى 

سىنة الرومىان فىى المىزادات أن  ىد اأثرٌا   ما سبك أن وضىسنا . وذلىن ٌل

 انت واسدة بالنسبة للوالٌات الخاضعة لهم . ف انىت إمىا نتٌجىة للتوسىع ، أو 

اللهم ذهالى الوالٌات وإخضاعهم وإألسر اأزمات ، أوإلهانة اأشخاث من 

فلم ت ن عملٌة المزاد فى مصر بالعملٌة المربسة أصىساى للدولة الرومانٌة 

ٌىىر علىىى الخضىىوم والتىىدهور . وربمىىا تظهىىر فٌىى. ف ىىر البلىىد . بٌنمىىا  ىىان دل

المسىىتعمر بتوجٌىى. ف ىىر المصىىرٌٌن لمعٌشىىتهم الضىىٌمة واالنشىىغار بمشىىا لهم 

االلتصادٌة وضٌك العٌش ستىى ال ٌ ىون لىدٌهم أ  فرصىة للتف ٌىر فىى سىار 

ل بسىداد ضىرا بهم ،  بالدهم والثورة ضدد المسىتعمرٌن ، فهىم مشىغولون دا مىا

فىى  ال هذا لٌس بغرٌى على ف ر المستر الىذ  ظىر مسىتمروبٌع ممتل اتهم ، و

 العصور السدٌثة .

التنىىافس بىىٌن االفىىراد فىىى ظىىر تىىرد  اأوضىىام هىىذا الىىى جانىىى خلىىك روح 

خصومة بىٌن اأفىراد وهىو مبىدأ مخىر مىن ر اعأد  إلى إشوالذ  االلتصادٌة 

فىىرق تسىىد فخلىىك روح العىىدا  بىىٌن االفىىراد عىىر  بمبىىادئ الدولىىة الرومانٌىىة 

علهم ٌنصرفون عن اتسادهم أمام الرومان . وظهر نتٌجة لذلن مىا ٌعىر  ٌج

ل ٌىلد  إلىى طىرد مىزارعٌن  منىذان االن بالسوم على السوم والذ   ان أسٌانىا
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مسىتنجرٌن فىىى سالىة مزاٌىىدة أخىىر علىٌهم وتمىىدٌم عىىر  أعلىى لتٌجىىار ولىىد 

ل فى الوثا ك  (1 ظهر هذا جلٌا

 

                                                           
1
 - P.Fior,3,368,96CD,Hermopolit.;P.Iand,27. 


