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 :السمخز
جا التي تسثل فجػة في التاريخ   ُيَعجُّ ىحا السػضػع مغ السػضػعات السيسة جِّ

إذ إنَّ الػثائق الييخاشيقية الذاذة لع تمَق  ,السرخي القجيع؛ نطًخا لعجم دراستيا لرعػبتيا
الجراسة الكافية مغ العمساء في الذخق والغخب؛ لرعػبة قخاءة الخط الييخاشيقي الذاذ؛ 

وُتَعجُّ الشرػص ،إذ إنو ال يػجج قامػس أو جمػسخي مفخدات كأداة لمباحثيغ عمى قخاءتو
يا تعصيشا صػرة كاممة عغ القانػنية السراغة بيحا الخط في مشتيى األىسية ؛ إذ إن

 ، وكحلظ عقػد الدواج ونرػص الػقف)اليبة.ٕٙالبيع والذخاء في عرخ األسخة 
ُيَعجُّ الجدء األكبخ مغ الػثائق ذات شبيعة قانػنية ومعطسيا وثائق تتعمق  

عبيج( –مثل: صفقات البيع)أراضى ،بالقانػن الخاص وضع بسشاسبة الرفقات السختمفة
 إيخادات (. –تػزيع ) ممكيات  ،مالية أو غالل قخوض ،إيخادات الكيشة

الشداعات والسرالحات فى كحلظ نجج مغ بيغ ىحه الػثائق نرػص تتعمق ب 
وكحلظ مدتشجات قزائية )عخيزة أو عخائس مكتػبة ( وعقػد  ،مػرمختمف األ

 .الدواج
حيث لػحظ مشح زمغ بعيج تقخيًبا مغ عرخ األسخة  ,وبجاية ضيػر ىحا الخط 

سابقة تجل عمى بجاية  ابعس الػثائق القانػنية التي كانت مجيػلة الشسط تقخيبً ٕٙ ،ٕ٘
 .عرخ ججيج في تطهر القانهن السرخي الخاص

 ،ٕ٘التدايج التجريجي لمعقػد محل الجراسة اعتباًرا مغ عيج السمظ شباكا أسخة 
 تذيج تغيًخا جحرًيا تسخس عشو في السسارسات القزائية السرخية.

يطخح الدؤال ما ىي العهامل التاريخية التي جعمت ىحا التغييخ ىكحا 
 ضخوريًّا ؟

ولساذا تم إحاللو بالخط  ؟ِلَسا ظيخ الخط الييخاطيقي الذاذ واختفى مبكًخا
 الجيسهطيقي السبكخ ؟
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Abstract: 

 

 This topic is considered one of the very important topics that 

represent a gap in ancient Egyptian history. The Abnormal hieratic 

documents have not received sufficient study from scholars in the East 

and the West; For difficulty reading the Abnormal hieratic line; As 

there is no dictionary or glossary vocabulary as a tool for researchers 

to read it. 

 It has long been observed that the emergence towards the end 

of the XXV,XXVI dynasty of legal documents of a type almost 

unknown before)abnormal Hieratic) marks the beginning of a new era 

in the development of Egyptian private law. 

 most of these texts are of a legal nature; they are most of the 

documents relating to private law drawn up on the occasion of various 

transactions such as sales (of house_ land_ of cattle _ slaves _ loan 

income , etc.. loan (money and grain sharing of property and income, 

there are also texts relating to marriage to the different business 

arrangement for the rental of land. 
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 الخط الييخاطيقي الذاذ: 
يعدو إلى جخيڤث أنو أول مغ حاول قخاءة وىجاء ىحا الخط غيخ السعتاد مغ  

؛ إذ إنو أول َمْغ حاول نذخ عجد  (ٔ)الييخاشيقي، وقج أشمق عميو الييخاشيقي الذاذ 
كبيخ مغ الشرػص الييخاشيقية الذاذة بذكل مخضي، وقام بالتخجسة والتعميق عمى 

ويفزل مػلخ  ،(ٕ)ثالثة مشيع متفػَقا بحلظ عمى أي عسل سابق تع في ىحا السجال 
تدسيتو بالييخاشيقي السائل الستأخخ؛ إذ إنَّو ُيسثل أخخ مخحمة في تصػر الخط في 

الجدء األكبخ مغ ىحه الشرػص ذات شبيعة قانػنية ذات صمة  ،(ٖ)ابة الستذابكة الكت
 -أرض -بالقانػن الخاص، أنذئت مغ أجل معامالت مختمفة، مثل: بيع )مشازل

 ،حرز مستمكات –حبػب  –مال  -دخل الكيشة قخوض ونقػد -عبيج  -ماشية 
ثائق القزائية، والعخائس وتأجيخ األراضي والػ  ،إلخ.. ( بجانب السعامالت التجارية
 .(ٗ)السكتػبة التي أعجت لحاكع مرخ 

فالخط الييخاشيقي الذاذ ىػ خط متذابظ ُكِتَب بو مجسػعة مغ الشرػص 
وقج ُلػحظ أنَّ  ،(ٙ)تخز قزايا حل الشداعات خارج نصاق القزاء  (٘) األرشيف ((

قبة ججيجة مغ ىحه الشرػص القانػنية ىي مغ نػع غيخ معخوف سابًقا وتسثل بجاية ح
في القانػن السرخي الخاص، ويفدخ شبيجل بيخج عجم وجػد مثل ىحه  التصػر

الشرػص مغ قبل أنو ربسا يخجع إلى خرػصيات اإلجخاء القانػني الحي تع صياغتو 
ووضعو في اإلمبخاشػرية القجيسة السحافطة دون أي تغييخات ممحػضة حتى عرخ 

ابتجاء مغ عيج شباكا الحي شيج تغييًخا جحريَّا  الخعامدة، وأن الثخاء التجريجي لمعقػد
لدػء الحظ لع ُيحفظ أي شيء مغ القػانيغ العامة ، (ٚ)في مسارسات القانػن السرخي 

 .(ٛ)القجيسة، فقط أقجميا تمظ التي تخجع لبجاية عرخ األسخة التاسعة عذخ 
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ة كل الشرػص الييخاشيقية الذاذة التي لجيشا أتت مغ شيبة بػاسصة األدل 
الخارجية وال تػجج لجيشا آية أدلة عغ وجػد نرػص ىيخاشيقية شاذة مغ مكان آخخ 

عرخ األسخة الخامدة والعذخيغ والدادسة غيخ شيبة، أصل الخط الييخاشيقي الذاذ 
 .(ٜ)غ حيث قج نسى في شيبة يوالعذخ والعذخيغ 
وأغمبيع  ،(ٓٔ) شباكاأقجم ىحه الشرػص الييخاشيقية الذاذة يخجع لعيج السمظ  

وتعػد لسجيشة شيبة وفي الػقت  ،(ٔٔ) أمازيذيخجع لشياية الشرف األول مغ عيج 
نفدو كانت ىشاك وثائق في الذسال) الجلتا( وىي وثائق ديسػشيقية مبكخة تختمف تساًما 

غ قج يمغ التخاث الكتابي القانػني المحفأصبح ىشاك اثشان  ،عغ الييخاشيقية الذاذة
يع البعس في األصل والصابع، وأيًزا في شكل السرصمحات شكال استقالاًل عغ بعز

  .(ٕٔ)التي ُلػحطت 
ىشا يعن لشا تداؤل ميم؛ وىه ما ىي العهامل التاريخية التي صشعت  

الحاجة السمحة والزخورية ليحه الهثائق الييخاطيقية الذاذة غيخ السعخوفة والسألهفة 
أم كانت نتيجة تأثيخات خارجية  سابًقا، ىل ىه تأثيخ إصالح تذخيعي قام بو السمك؟

أجشبية؟ إذ إن مرخ قج انقدست في نياية الفتخة الحجيثة حتى األسخة الراوية فيل 
 (13)كان ىشاك ضغط وتأثيخ أجشبي من كل الذخق األدنى السحيط؟

 ن نتتبع تصػر العقػد القانػنية حتى يتثشي لشا فيع ما حجث أسشحاول ,عمى ىحا
 السرخي القجيع قجَ مَّخ بسخحمتيغ ميستيغ مغ التصػر: في الحقيقة إن القانػن  

حتى اآلسخة  ٘القانػن الذفيي والعادات العخفية مغ عرخ األسخة  األولي:
حيث كان العقج الذفيي ىػ الخسسي الخئيذ، وبجانبو أيًزا كان يسكغ صياغة ٛٔ

 عقػد مكتػبة خاصة بالبيع، ولكغ الذفيي كان األكثخ استخجاًما.
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أصبحت العقػد تراغ كتابًة حتى لػ  ,ٛٔبجاية مغ عرخ األسخة األخخى: 
وبجاية  ٕ٘كانت مستمكات مشقػلة دون وجػد أية بشػد استثشائية، ومشح عرخ األسخة 

نرت العقػد عمى تدميع سعخ ثابت، وىػ أكثخ ما يخضي البائع فيسا  ٕٙاألسخة 
 يتعمق بالدعخ الستفق عميو.

 والهسطى:العقهد في الجولة القجيسة 
كانت عقػد البيع عقػد شفيية لع تكغ ىشاك حاجة لرياغة كتابية، وكسا  

سشخى خالل البحث إنو في حالة إن كان الذيء غيخ مشقػل مثل مشازل أو جدء مغ 
أرض فإن شكل إجخاء البيع ربسا يكػن أكثخ أو أقل رسسية بشدخ بديط لحػار بيغ 

تع أمام السجمذ السحمي؛ وىي عسمية ربسا األشخاف الستعاقجة ُيشصق أمام الذيػد، وي
 .(ٗٔ)تذيخ إلى ضسان نقل السمكية التي تذسل الدمع والخجمات 

 العقهد في الجولة الحجيثة: 
نَّ العقػد قج أصبحت إلع يتغيخ الػضع إال  ,أثشاء عرخ الجولة الحجيثة 

واستسخ  ,شائعة السيثاق الذفيي، وبجانبيا صياغة كتابية، ولكغ أغمب الػقت شفيًيا
وضيخ اثشان مغ التخاث الكتابي الستعارض في  ,ٕ٘،ٕٙذلظ حتى عرخ األسخة 

 الذسال والجشػب.
 :(15)العقهد في عرخ األسخة الراوية 

حجثت نيزة مسيدة في إبدساتيك األول ابتجاء مغ العام الثامغ مغ عيج  
ونقل ،التصػر القزائي مسيدة عغ اإلمبخاشػرية القجيسة في األنذصة االقترادية

وبيع الدشجات، وتحػل في القانػن الخاص ؛ إذ انتذخت العقػد السكتػبة، ،السمكية
فإن اإلجخاءات  ،(ٙٔ)وتست اإلجخاءات بجقة شجيجة التي كانت مفقػدة مشح وقت شػيل 

ن عمى ػ وىع رجال ديغ متجرب تست في إشار السعبج وُكتَّاب السحكسة )العجل( القانػنية
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فإنو  ٕٙوخالل فتخة األسخة  ،مكاتب الكتبة وداخل ساحة السعابجالسسارسة القانػنية في 
ىحه  فيسا يتعمق باألسذ السػضػعية فقج حجث تحػل كبيخ في التفكيخ القانػني؛ إذ إن

 .(ٚٔ)الفتخة كانت فتخة خربة في مجال القانػن 
يبخز التداؤل الحي  ,لذكل العقػد والػثائق اسخيعً  ابعج أن استعخضشا تصػرً 

 ما ىي العهامل التاريخية والحاجو السمحة لمييخاطيقي الذاذ؟طخحشاه 
الحي ذكخه السؤرخػن اإلغخيق ،(ٛٔ) بهخهريذمغ بيغ األسباب يبخز اسسو  

إنو نتيجة إلصالح تذخيعي قج حجث في عيج، وىشا يعغ لشا تداؤل آخخ؛ وىػ َمْغ ىػ 
 بػخػريذ؟ 

عغ أصل  حتى اآلن ليذ لجيشا أي نز معخوف مغ السرادر السرخية
، وىحا االسع τνεφαχοςبخػريػس، ولكغ السؤرخيغ اإلغخيق يقػلػن إنو كان ابغ 

أميخ الجلتا الحي كان سبب الحخب tif nxt تف نخت ربسا يكػن اسع السمظ السرخي 
 (ٜٔ)ق.م غدا مرخ  ٖٓٚضج السمظ الكػشي بيعشخي حػالي 

السمظ تف ق.م (ىػ ابغ (713-719 وبشاًء عمى ىحه الفخضية فإن بػخػريذ
، وقج حكع (ٕٓ) ٕٗأخح لقب فخعػن وأسذ االسخة ،نخت، وقج خمف أباه عمي العخش

وامتجت سيصختو عمى مشف وتانيذ وىيخاكيمػبػليذ وقج ذكخ عشو ديػدور ،ستة أعػام
الرقمي إنو رجل لع يفخض االحتخام بييئتو الخارجية، ولكغ فخضيا بحكائو وتفػقو عمى 

وُيَعجُّ شاًىجا ودلياًل في  في القانػن الخاص، ن مذخًعا كبيًخاكل الحكام الدابقيغ، فقج كا
إدراك العجالة والحكسة الكاممة لمبذخية، ومع ذلظ لع يحكع مرخ إالَّ ستة أعػام 

وقج ندب إليو األغخيق العجيج مغ األساشيخ التي تذيخ إلى شخريتو وأعسالو ،فقط
ثع شيجت مرخ بعجه  ،أيًزاالتي استحقت أن تخمج ذكخاه كسا كان مػتو الجرامي 

 (ٕٔ) .مجسػعة مغ الكػراث
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فاألدلة غيخ كافية لجيشا لبحث التتابع الدمشي الباليػجخافي لمييخاشيقي الذاذ،  
 .(ٕٕ)فالشرػص الييخاشيقية الذاذة ما زالت نادرة 

يتبادر لمحىن تداؤل حهل ماهية وجهد اثشين من التخاث الكتابي  
السبكخ جشًبا الى جشب في البجاية الييخاطيقي الذاذ  الييخاطيقي الذاذ والجيسهطيقي

 في الجشهب والجيسهطيقي السبكخ في الذسال؟
لإلجابة عغ ىحا التداؤل ال بج أن ندتعخض األحجاث الدياسية التي حجثت 

 في مرخ؛ وحتى نسيط المثام حػل ذلظ.
لشخى التغيخ الجحري الحي حجث  ٛٔيجب عميشا أن نعػد إلى عرخ األسخة  

ي مشترف ىحه الحقبة وعمى األرجح تحت حكع السمظ تحتسذ الثالث في الدياسة ف
الجاخمية لمبالد؛ إذ يبجو أنَّ حكع مرخ تست مذاركتو وتقديسو لتمبية االحتياجات 

 يغ: أد بسػجب التقديع التاريخي عمى جد اإلدارية لمبال
إدارة حيث يجمذ الػزيخ السدئػل عغ  طيبةالحي كان مخكده  -الجدء األول

حيث يجمذ زميمو  ىميهبهليذفي الذسال  -والجدء اآلخخشئػن البالد في الجشػب 
وقج اُْعُتِخَف بشفذ العجالة التي تتقاسع ،السدئػل عغ إدارة شئػن البالد في الذسال

وإن كانت شيبة ىي السخكد  ،الدمصة بيغ الػزيخيغ والسداواة الشطخية في ميام كل مشيع
بالد؛ إذ يجمذ فييا البالط السمكي ومغ السؤكج أنَّ السػضف اإلداري الحقيقي في ال

نو قج تع إغ شيبة بجاًل مغ ىميػبػليذ، إال الحي ُأكمت لو الذئػن العامة لمبالد أْخِتْيَخم
عكذ السػقف في عيج حػر محب تحت تأثيخ الدياسة الخارجية التي بجات في 

السقخ السمكي والعاصسة  حيث ُنقل ٜٔواستسخت في عرخ األسخة  ،ٛٔعرخ األسخة 
فػرية  إذ ما كانت تجاعيات ,الدياسية لمبالد إلى الذسال، ونحغ ال نعخف أسباب ذلظ

فقج كان حػر محب السرمح الحي أعاد الشطام إلى  ،(ٖٕ)لمتشطيسات اإلدارية 
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ويذيخ إلى ذلظ مجسػعة ألقابو أنو حػرس الثػر القػي صاحب القخارات الفصشة ،نرابو
ووضع ،السدتخجم ىشا في لقبو ىػ لفظ متخرز لػصف إشاعة الشطام sidوالفعل 

التجابيخ الزخورية لسػاجية التجاوزات التي نذأت بدبب نطام السخكدية الحي أخح بو 
إذ ضمت السحاكع تجسج نذاشيا في عيج تػت عشخ أمػن، وكان  أمشحػتب الخابع؛

حػر محب القزاة، وأقام السحاكع الفداد متفذًيا؛ لحلظ بسػجب تمظ التجابيخ فقج َعيََّغ 
وتػزعت الدمصة القزائية بيغ  ،اإلقميسية، وأعاد القزاء الجيشي السحمي اختراصاتو

كسا انعكدت ازدواجية  ,الػجو القبمي والػجو البحخي يتقاسسيا وزيخ شيبة ووزيخ مشف
ائخة حيث اُعيج تشطيع ُرتبو ووزعا عمى دائختيغ عدكختيغ: د ,البالد في الجير أيًزا
فإنو أعاد لمحطات التػحيج ,، ومع ضيػر رمديذ الثاني (ٕٗ)الذسال، ودائخة الجشػب 

فالجشػب  ،اإلداري لسرخ مغ خالل تشريب وزيخ واحج كان مقعجه في ىميػبػليذ
استسخت شيبة تتستع بييبتيا كعاصسة  ,ومع ذلظ،بجون شظ قج فقج الكثيخ مغ مخكده

 (ٕ٘) .ستتالشى تساًما ولكششا نعخف أنَّ ىحه الييبة ،ديشية
حجثت بعس الثػرات  ,بحمػل األسخة الراوية )الحقبة الثالثة الستػسصة(

الدياسية واإلدارية قادت إلى وجػد إثشيغ مغ األنطسة الكتابية السسيدة، ىسا 
 . (ٕٙ):الجيسػشيقي في الذسال، والييخاشيقي الذاذ في الجشػب 

الدياسية التي عاشتيا مرخ في ىشا قج نكػن ممدميغ باالعتخاف بأن األحجاث 
قج شجعت تصػر ىحا الخط السدتقل الجيسػشيقي  ٕ٘نياية الجولة الحجيثة واألسخة 

وأن ىحا الخط الجيسػشيقي  ،السبكخ في الذسال عغ الييخاشيقي الذاذ في جشػب البالد
بالخط  أصبح خالل ىحه الفتخة معتسًجا رسسيِّا إلدارة البالد في الجلتا بعجما تتع اإلشاحة

في مرخ الدفمى ال يدسح  ٛٔوأن الغياب التام لمػثائق بعج األسخة  ،الييخاشيقي الذاذ
حيث إنو مع حمػل  لشا بستابعة التصػر الالحق لمفخع الججيج مغ الخط الييخاشيقي
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بجا الييخاشيقي الصيبي في مخحمة مغ االنحجار؛ إذ بجت ىحه األعخاض  ٜٔاألسخة 
تي يخجع تاريخيا لعيج سيتي األول، والتي تحققت مع نياية ممحػضة في ضل الػثائق ال

انو السػت البصيئ لمييخاشيقي  مهلخسخة التالية عمي حج تعبيخ ت األأوبج ٕٔاألسخة 
وىػ يختمف عغ ،كان ىشاك الييخاشيقي الستذابظ ٕٕ-ٕٔسخة خالل األ ،الصيبي

( حيث إن ٕٙ-ٕ٘األسخة) الييخاشيقي الذاذ الحي شػىج في فتختشا محل الجراسة
م ءىحا فإن وصف جخيڤث أنو شاذ يتال األخيخ ىحا أقل وضػًحا وأكثخ صعػبة، وعمى

مع الدسات الخاصة ليحا الخط الذاذ الحي تصػر بذكل مدتقل عغ ىحا 
وتصػر أيًزا بذكل مدتقل عغ الخط الييخوغميفي السخترخ،عمى ىحا يسثل ،الستذابظ

األخيخ والسعقج لمكتابة الستذابكة التي ضيخت في الجولة ىحا الييخاشيقي الذاذ التصػر 
 .(ٕٚ)الحجيثة 

وأوائل  25يعن لمحىن تداؤل آخخ لساذا لم يدتسخ الييخاطيقي الذاذ إال في 
 ؟(28) ؟ لساذا قام الجيسهطيقي السبكخ باإلحالل مكانو 26األسخة 

الييخاشيقي الذاذ قج نجح الخط الجيسػشيقي شيًئا فذيًئا باإلشاحة بالخط  
، وقج تع ذلظ بذكل شبيعي عغ شخيق ٕٙوبكتابة مجرسة شيبة نحػ نياية األسخة 

عشجما خمف ،تغييخات الطخوف الدياسية التي حجثت مع مجيء األسخة الراوية
ق.م، كانت مرخ مقدسة وفي عام  ٗٙٙإبدساتيظ أباه، وأصبح حاكع سايذ في عام 

السختدقة كسا لقبيع ىيخدوت  األيػنييغارييغ و ق.م محتسل بسداعجة الجشػد الك ٓٙٙ
ق.م  ٙ٘ٙعمى حج قػلو رجال بخوندييغ مغ البحخ سيصخوا عمى الجلتا، وفي عام 

وأصبحت مرخ مخة أخخى لجييا فخعػن  ،أصبح إبدساتيظ الحاكع عمى مرخ كميا
وا دوًرا حاسًسا في استيالئو عمى الجلتا  عشجما تقمج أكثخ مغ مجخد اسع إذ إن السختدقة َأدُّ

فشحغ نعخف أنو بعج استيالء إبدساتيظ  ،(ٜٕ)الحكع كانت الجبمػماسية ىي سالحو 
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األول عمى الدمصة شخع في إعادة تشطيع الذئػن الجاخمية لمبالد لحلظ قام بتقديع البالد 
عمى عجد مغ األقاليع األقل واألكثخ أىسية، ولكغ مع كل االستقالل أو عمى األقل 

ي، وقج أعاد التقديع القجيع لإلقاليع، وىشا خزعت البالد إلدارة ججيجة االستقالل اإلدار 
ثع بجات الجيسػشيقية تتدخب بفزل السدئػليغ الججد الحي تع تعيشيع  ،مػحجة ومخكدية

مغ قبل السمظ في العاصسة شسال وادي الشيل، فالتصػرات الدياسية الججيجة لذئػن 
عميا إذ تمقت شيبة عمي الفػر التدامات البالد في عيج إبدساتيظ األول في مرخ ال

غيخ مذخوشة مغ إقميع ىيخاكميػوبػليذ ) وىػ نخت أقجم مجن مرخ تػجج بيغ معبج 
إسشا وإدفػ، وتدسي مجيشة الرقخ ( وقج أنذا ىحا معارضة قػية في كل اإلقميع الحي 

واضًحا وقج بمػر ىحا بجون شظ السقاومة فيبجو  ،تذكل في الدابق )إقميع دولة أمػن (
أن خزػع اإلقميع الجشػبي اليدال وفيِّا لحكع الدوجة اإلليية ألمػن، وكان ىحا يتصمب 

ولع يكغ لجيو الػقت إلكسال ذلظ ،عساًل كبيًخا مغ إبدساتيظ مؤسذ األسخة الراوية
وبجىاء شجيج يراحبو مكخ الثعالب نّرب إبدساتيظ ابشتو نيتػكخيذ كػريثة  ،(ٖٓ)

في أىع وأكبخ مشرب ديشي في قػة دولة السعبج في الجشػب،  (ٖٔ)لمدوجة اإلليية المػن 
لساذا قج رضخ كيشهت طيبة ليحا التشريب لكغ  ،وبفعل ذلظ سيصخ عمى شيبة تساًما

ربسا الحجع الكبيخ لميبة التي زودىا الفخعػن البشتو وحقيقة أن  ولكغ،ىحه إشكالية ؟
كيشػت شيبة مع رغبة كبار الذخريات السحمية مثل مشتػمحات لتثبيت أقجاميع في 
ْت دوًرا حاسًسا بالتػازي مع التيجيجات العدكخية مغ وجػد جير  سايذ ربسا قج َأدَّ

إلى أىسية االستقخار واإلصالح السختدقة ىحا كمو بجون شظ ساعج عمى تخكيد العقػل 
الحي يقػم بو إبدساتيظ؛ لحا فقج ُرحب بشيتػكخيذ لكػنيا مختارة في الجشػب وعشجما 
أتت الديصخة أتت اإلدارة فجولة مػحجة تحتاج إلى إدارة مػحجة التي ستقػم بجور فعال 

ع الحي فإن الجور الحاس ,و السدتػى السخكدي ومع اإلدارةأسػاء عمى السدتػى السحمى 
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ْتو الدمصة القزائية والشطام القانػني في وجػد إبدساتيظ وتذكيل دولة مػحجة بعج  َأدَّ
أن كانت فكخة الجولة السػحجة قج تآكمت بػاسصة التشافذ بيغ كل الكتل الستعارضة 

سشة كل ىحا التذددم واالنقدام قج أثخ عمى وجػد قانػن مػحج وبشاء  ٖٓ٘سياسيِّا لسجة 
ى ىحا كان إبدساتيظ أول مغ سعى لفكخة نطام مػحج إداري وقزائي، عم ،(ٕٖ)قزائي 

ولكغ الػقت لع يسيمو، وقج تست ىحه اإلصالحات وُأدركت في عيج واحج مغ خمفائو 
بتكارات التي ضيخت في شيبة وما ىػ مثيخ لالىتسام حػل ىحه اال، (ٖٖ)وىػ أمازيذ

ػن أبخيذ فكلُّ مغ ق.م تؤرخ كميا بعيج أمازيذ بعج سقػط الفخعٓٚ٘في عام 
ىيخدوت وديػدور يدجالن أن أمازيذ نفح اإلصالح اإلداري والقانػني بعج أن تػلى 
الدمصة اتبع بخنامج إصالحي؛ لتعديد سيصختو عمى السسمكة، جدء مغ ىحا اإلصالح 
سػف يذسل تػحيج شكل السرصمحات القانػنية لخمق قاعجة ثابتة وتكػيغ وثائق 

تدييل وتيديخ العسل داخل السحاكع عشج تقديع التخكات، وعشج قانػنية خاصة وبالتالي 
فقج سعي لتػحيج ما قج اختفى مع الػقت مغ تقاليج قانػنية ،احتجام الشداعات القانػنية

متبايشة الػضػح ووضع قػاعج ثابتة في عقػد البيع أحج ىحه األركان األساسية مغ 
ة إلى السحاوالت القانػنية قل ممكيخالل اإلشار القانػني لمجيسػشيقي مغ خالل نذخ ون

لكغ  ،ربسا تكػن عشرًخا ميًسا في ذلظ،مغ نرػص التقديع ووثائق العبػديةى األخخ 
بيغ عذية وضحاىا مغ تغييخ الريغ الييخاشيقية الذاذة فشحغ نجج أنيا  التغييخ لع يتع

 مخت بسخحمتيغ : 
  -ىالسخحمة األول

نذخ بشػد الجيسػشيقية شيًئا فذيًئا داخل الػثائق الييخاشيقية الذاذة عمى استحياء  
أواًل كتػقيع بديط السع شاىج مغ الذيػد عمى سبيل السثال داخل نرػص بيتي حػر 

 إدخال بعس الريغ والجسل البديصة، ثع جسل أكبخ. ثع،إيدغ وابشو بيتا ميشػب
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 -السخحمة الثانية
ىي وجػد العقػد الجيسػشيقية جشًبا إلى جشب بجانب العقػد الييخاشيقية  

ثع  ،ق.م ُيَعجُّ أفزل تجديج ٚٗ٘في عام  p. cairo 30657الذاذة مثل نز 
االستبجال واإلحالل التام لمجيسػشيقي السبكخ واالختفاء الكامل لمييخاشيقي الذاىج مغ 

مغ عيج  ٕٕلجيشا يخجع لعام  P.louvre E7846السذيج فاخخ نز ىيخاشيقي شاذ 
 وأخخ تػقيع،ق.م ٗٗ٘في عام  P.cairo 30665ق.م والشز  ٜٗ٘أمازيذ 

  .(ٖٗ) ق.م ٖ٘٘ىيخاشيقي شاذ مػجػد في خمف نز إيجار ديسػشيقي مبكخ في عام 
وىشا يعن لشا تداؤل فمساذا لم يهحج إبدساتيك جسيع الهثائق بالييخاطيقي 

  الجيسهطيقية تحجيًجا؟الذاذ؟ لساذا اختار 
فقج وججت ما يخوي عصذي باإلجابة عغ ىحا  ,عشج تحميمي لجسيع الػثائق 

التداؤل ىػ أن شبيعة العقػد الييخاشيقية الذاذة كسا نخى كانت مقرػرة السعشي، فقج 
كان الييخاشيقي الذاذ أشبو بقػالب جامجة ولع يكغ ىشاك ثخاء لغػي في التعبيخ، كسا 

لجيسػشيقية األكثخ اخترار وسالسة، وبيا العجيج مغ السرصمحات ىػ مػجػد في ا
 والتعبيخات التي تفي بجسيع االحتياجات.

فإن انترار الجيسػشيقية عمى الييخاشيقية الذاذة ىي حقيقة تاريخية لعالمة  
مغ عالمات السخحمة األخيخة لإلصالح اإلداري الحي بجا عمى يج إبدساتيظ األول 

تػيجو بعج محاوالت مغ الجيج والربخ حتي أصبحت الجيسػشقية ووصل إلى نياية ت
فجخمت في مخحمة ججيجة مغ التصػر  ,كتابة مػحجة مقبػلة رسسية في كل اإلمبخاشػرية

 ىالخسسية أو الخاصة، ثع أصبحت عم في البجاية في االستخجامات الخئيدة لذئػن 
  .(ٖ٘)نصاق واسع شيئا فذيئا في مجال األنذصة اليػمية 
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ن الصخيقة الفعالة لحلظ أنو ُأرسل إلى الكتبة في إربسا  حالل؟يف تم اإلك 
ن أوالد كتبة أوىحا يفدخ لشا حقيقة  ,الذسال لتاسيذ مجارس كتابية لمجيسػشيقي السبكخ

الييخاشيقي الذاذ قج تجربػا بذكل كامل أو جدئي بػاسصة آبائيع، ثع أصبحػا كتبة 
 (ٖٙ)ديسػشيقي مبكخ بأنفديع 

ىحا فإنَّ استبجال الييخاشيقي الذاذ بالجيسػشيقي كان نيج باليػجغخافي وعمى 
خالز حيث إنو أكثخ مالئسة وأسيل تعبيًخا وتحدغ تجريجي لألشكال اليجائية تع في 
ضػء الطخوف الدياسية الػاضحة التي ضيخت في األسخة الراوية واستعادة السسمكة 

فالفغ الراوي ،دت في جسيع السجاالتوتعديد الدمصة السخكدية، وىحه األصجاء انعك
ىػ مثال نسػذجي يبيغ لشا كيف كان التػجو الفشي الججيج والحي نذأ في السجرسة 

وتفخض الرػرة شيًئا فذيًئا في جسيع السجارس الكتابية في البالد ،السحمية في الذسال
 .(ٖٚ)لتربح أخيًخا شكل مػحًجا لإلمبخاشػرية 
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Gylees,M.F.: Pharaonic policies and administration 663 to 322 b.c , Carolina , 1959 

,p.14 

السمظ أمازيذ وفًقا لسا أورده ديػدور قج اىتع بالقػانيغ والقػاعج الخاصة لإلدارة العامة لسرخ، وأنو كان  (ٔٔ)
القجيسة شسال غخب شبة  Elisسكان مجيشة  Eleenشخرية ذكية وعادلة،ويقال عشو أيًزا إن شعب 
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ة عشجىع وأرسمػا إليو سفخاء جديخة البمػبػنيد أرسمػا إليو يصمبػن مشو أن يقػم بتشطيع األلعاب األولسيبي
 لياخحوا رأيو ومذػرتو.

Menu , B.: les six Pharaons législateur d’après Diodore de Sicile , in: Rev. 

hist. droit fr. étrang 83 ,2005,p.641.  

Gylees,M.F.: op.cit. ,p.14. 
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(13)(Ibid ,P.5.  

(14) ) Menu , B.: les actes de vente en Égypt Ancienne particulièrement sous le rois 

Kouchites et Saïtes ,JEA tom 74 ,1988, p. 166-167. 

وفًقا لترشيف مانتيػن،وتغصي حػالي قخن ونرف مغ التاريخ  ٕٙالفتخة الراوية تتػافق مع األسخة  (٘ٔ)
ػريػن في الشرف األول مغ القخن الدابع وبيغ غدو السرخي بيغ غدو مغ الذخق الحي قام بو األش

ق.م، الغدو األول وضع نياية لمديصخة الكػشية في مرخ، بيشسا الغدو الثاني أكج  ٕٙ٘الفخس في 
ق.م االنقالب عمى الجولة بػاسصة القائج أمازيذ وقف استسخار  ٓٚ٘سيصخة الفخس اإلخسشيغ، وفي عام 
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(17)(Menu ,B.: les actes de vente , p. 168. 

(ىػ الُسذخع الخابع وفًقا لسا ذكخه ديػدور الثقمي، يأتي بعج ميشا وشببدكاف وسيدوستخيذ، ثع يأتي ٛٔ)
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Menu , B.: les six Pharaons législateur, p.640.  
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أشمق عميو اإلغخيق أنو أحج السذخعيغ العطام،ويشدب إليو أنو أرسى الثبات اإلداري في السشصقة التي 

 عمييا والجه رغع أنو حكع ستة أعػام فقط.سيصخ 
Gylees,M.F.: op.cit.,p.13. 

ويعدو ديػدرو لبخػرويذ أنو قام بإدخال إصالحات قانػنية داخل العقػد في بشج القدع واليسيغ اإللدامي داخل 
 العقػد كزسان في العقػد.

Pelloso , C.: Diritto egizio III , II millennio a.c , in: Diritti antichi per Corsi E 

confronti Area Mediterranea Oriente , Napoli , 2016 ,p. 152. 
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