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التعليم   الموجود    الحرفيلقد كان  التعليم  الرومانية   في مصر    فيأحد انواع  الفترة 
( الحصول  641:  284المتأخرة  كان  ولما  المجتمع  أفراد  لكل  مسموحًا  وكان  م( 

شرط النقابة  من  بالعمل  التصريح  المواطنون    أيلمزاولة    اعلى  قام  فقد  مهنة 
بإلحاق أبنائهم أو السادة بإلحاق عبيدهم بورش لدى الصناع للتدريب على حرفة  

التدريب   الحرف. وكانت عقود  محددة من    ايجب أن تتضمن شروط  الحرفيمن 
والمقابل   التدريب  تقدم    الذي  الماديمدة  إذا  المتدرب  التدريب،   فيسيتقاضاه 

وأيضًا يجب أن يشمل العقد من عليه مسئولية إطعام وكسوة المتدرب. ومن هنا  
وبعد   والمهني  الفنيفقد كانت عقود التدريب بمثابة شهادة التحاق الطالب بالتعليم  

المهنة مع معلمإكم للمتدرب ممارسة  التدريب يمكن    أو بشكل منفصل.   هال مدة 
التدريب   بينما قل ظهورها    الرومانيالعصر    فيوقد ظهرت عقود  بشكل صريح 

كثير   الرومانيالعصر    في نجد  لذلك  المسمى  نفس  تحت  التدريب   االمتأخر  من 
ربما تكون رسالة من شخص آلخر أو   التينستنتجه من الوثائق البردية    المهني

مبلغ   استالم  بها  التدريب    ماليوثيقة  اختلف  كما    الروماني العصر    فيمقدمًا. 
 التياالتفاق على أيام العطالت الرسمية  فيالمتأخر بعد انتشار المسيحية خاصة 

 ستمنح للمتدرب. 
 مقدمة  

)  الرومانيالعصر    فيمصر    فيالتعليم  كان   سواء  641:  284المتأخر  حد  على  والبنات  لألوالد  مسموحًا  م( 
النهاية على تعليم   فيمتدرجة حتى يحصل المتعلم    وهيوكانت هناك عدة طرق يحصل منها المتعلم على علمه  

أنواع نجد  ذلك  ومن  المستوى.  التعليم    ارفيع  نجد  حيث  التعليم،  من  يتلقى    األساسيمختلفة  أن  التالميذ وهو 
  التي المدارس على يد مدرسين خاصين، والذين كان يشترط فيهم حسن السمعة واإلجادة التامة للمادة    فيتعليمهم  

 .  1تركز بالعاصمة اإلسكندرية  والذي العالييقومون بتدريسها. وكان هناك التعليم 

التعليم   الحر   الفنيأما  التعليم  فيوالتدريب  ذلك  التطبيقية   الذي، هو  أو  اليدوية  والمهن  الحرف  تعلم  يركز على 
تلك الحقبة الزمنية.    في شكل خطًا موازيًا مع التعليم العام. وهو محل الدراسة فقد ارتبط بالحياة االقتصادية    ذيوال

من النقابة المختصة بعد فترة  بالعمل  امهنة قبل أن يأخذ تصريح  أيشخص بممارسة    أليحيث كان ال يسمح  
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  في ، وهو ما سيقوم الباحث بمحاولة توضيحه  2م وتدريب على الحرفة على يد أحد األسطوات أو المعلمينتعلي
  في لألحرار والعبيد، وهل كان التعليم الحر   اللجنسين أو متوفر   اهذه الدراسة، وهل كان التدريب على الحرف متوفر 

تحديد مدة التدريب،   فيالمدة واألجر، وهل كان عامل السن له أهمية    فيالمهن    باقيعلى مهنة ما يتساوى مع  
 وهل كانت هناك شروط ملزمة على الطرفين المعلم والمتعلم.   

  ي البطلمالعصرين    فيمصر    فيتوضحه  كثيرة  له عقود أو وثائق بردية    المهنيوالتدريب    الحرفيوإن كان التعليم  
وبشكل    وبالتاليالمتأخر.    رومانيال العصر    في  كثيراً   تقل  فهي   والروماني الدراسة  الوثائق   أساسيستعتمد  على 

سيعتمد  وبالتاليغير مترجمة للغة العربية،  برديات وهي حرفيكور فيها معلومات عن تعليم أو تدريب المذ البردية
معلومات تفيد الدراسة وتؤكد على ما بها من  من  بعد ترجمة الوثيقة الستنتاج ما بها    التحليليالباحث على المنهج  

 نتائج.  

 الرومانيالعصر  في الحرفيلتعليم ا
مصر خاصة    في وفاقت شهرة المواد المصنعة    والروماني  اليونانيالعصرين    فيمصر    فيلقد ازدهرت الصناعة  

األخرى    الرومانيالعصر    في الواليات  من  تتنوعغيرها  بي  وكانت  والمنسوجات   نما  والورق  الزجاج  صناعات 
للخارج   طريقها  المصرية  الصناعة  منتجات  ووجدت  الصناعات.  من  كثيرًا  وغيرها  والعقاقير  والحلى  والفخار 

 .3المتأخر  الرومانيفنشطت التجارة الداخلية والخارجية خالل العصر  

ازدها نتائج  الصناعة  وكان من  أرباب كل   في ر  إليها وغالبًا ما كان يجتمع  الريف  المدن نزوح عدد كبير من 
وجود    ورغم  الخاص،. حيث شجعت الدولة المواطنين للقيام باإلنتاج  4منطقة محددة داخل هذه المدن    في حرفة  

النسيج   تلك    والصباغة.مصانع حكومية كمصانع  لألفراد بمزاولة  أقيمت  ، الحرففقد سمح  المصانع    بل  بعض 
 .5عاملة   أيدفيها  األهاليحيث استخدم  الخاصة.بعض المنازل  فيالقرى و  فيالصغيرة 

بعدم اعتمادها   المهنيمجال الصناعة أو العمل    فيواليات اإلمبراطورية الرومانية    باقيولقد تميزت مصر عن  
العبيد وإنما كان معظم عمال المصانع من األحرار ولكن    أساسيبشكل   المصانع الخاصة أو الورش    فيعلى 

توضح عقود    والتيكانت الصناعة تعتمد على األحرار والعبيد على حد سواء وهو ما توضحه المصادر البردية  
  فقط.طب فإنها كانت لألحرار  الخاص بمهن العمل العام كال  المهنيبينما كان التدريب   6في التدريب والتعليم الحر 
قد شمل النساء أيضًا وغالبًا ما كانت شروط عقود التدريب ال تختلف كثيرًا بين الرجال   فيكما أن التعليم الحر 

التعليم    والنساء. معلم  المهنيوكان  يد  علي  )أسطى(     Teacherيتم  للحرفة  ماهر  صانع  يد  على  أو 
  Apprentice master  7   كان وقد  الحر .  الريفية    في التدريب  مناطق مصر  األقاليم    وعواصم يشمل معظم 

 المدن السيما اإلسكندرية.  في المهنيبينما كان التعليم 

انتشارًا واسعًا بينو  ولكن ليس على اإلطالق حيث كانت نساء    النساء،خاصة  المصريين   كانت األمية منتشرة 
المتوسطة متعلما العليا وبعض نساء الطبقة  البردية لوجود مدارس، فمن   8ت  الطبقة  حيث تشير بعض الوثائق 

ألحد   خاصة  لمدرسة  ذكر  نجد  البردية  الوثائق  )  معلميإحدى  األولى  المدرسة  االبتدائيةالمراحل  هذه  وتوجد   )
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فاألمر يتغير    في. ولكن عند الحديث عن التعليم الحر  10. كما يوجد ذكر لمدارس تتبع الدولة 9بغرب اكسرنخوس
  .11حرف من الطبقة الدنيا ثم المتوسطة    فينت غالبية العامالت حيث كا

سواء   الرومانى  العصر  أأومنذ  حرًا  الطفل  الحر   م كان  التعليم  نفس  فله  ُيتعهد فيعبدًا  ما  غالبًا  يكبر،  فعندما   .
األسرات غير الغنية. وكان تدريب العمال على الحرف   فيخاصة    فيعلى األرجح كصانع أو حر  بتربيته وتعليمه

تريفون   فنجد  إلى حد كبير وراثيًا،  تتطلب مهارة  النسيج من والده    Tryphonالتى  اكسرنخوس   فييتعلم حرفة 
الثالثة عشر   يالمقابل فإن أ  في)البهنسا( و  كان حرًا أو عبدًا يستطيع أن أمن العمر سواء    ةغالم أو فتاة حتى 

بع تقليد  فيقد  يرتبط  حر   ينظام  يد  على  أسرته    فيللتدريب  نطاق  خارج  مثل    فيماهر  العديدة  الحرف  إحدى 
 . 12النسيج والبناء والحدادة وغيرها من الحرف  

مثلما نجد أحد أثرياء اإلسكندرية   . 13من العقود ما بين مالك عبد ومعلمين لتعليم عبيد  اومن خالل ذلك نجد كثير 
ن على النسيج وطاه  يثناختزال أو األعمال الكتابية و وهو يمتلك ستة عبيد ويقوم بتعليمهم وتدريبهم واحدًا على اال

لعبد  إوثيقة أخرى    تبين. كما   14وحالق ومرمم لكاتب   aerammonChخيرامون  يسمى  رسال أحد األشخاص 
 :15اختزال، ليقوم بتعليمه على االختزال لمدة عامين وتذكر الوثيقة 

Πα[ν]εχώτης ὁ καὶ Πανάρης τῶν κεκοσμητευκότων τῆς Ὀξυρυγχειτῶν 

πόλεως διὰ Γεμέλλου φίλου Ἀπολλωνίῳ σημιογράφῳ χαίρειν. συνέστησά οι 

Χαιράμμωνα δοῦλον πρὸς μάθησιν σημείων ὧν ἐπίσταται ὁ υἱός σου 

Δι[ο]νύσιος ἐπὶ χρόνον ἔτη δύο ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος μηνὸς Φαμενὼθ τοῦ 

5ὀκτωκαιδεκάτου ἔτους Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου μισθοῦ τοῦ συμπεφω 

νημένου πρὸς ἀλλήλους ἀργυρίου δραχμῶν ἑκατὸν εἴκοσι χωρὶς ἑορτι- 

κῶν, ἐξ ὧν ἔσχες τὴν πρώτην δόσιν ἐν δραχμαῖς τεσσαράκοντα , τὴν δὲ 

δευτέραν λήψη τοῦ παιδὸς ἀνειληφότος τὸ κομ̣εντάρ[ι]ον ὅλον ἐν δρα- 

χ[μ]αῖς τ[εσσ]αράκοντα , τὴν δὲ τρίτην λήψομαι ἐπὶ τέλει τοῦ χρόνου τοῦ 

10παιδὸς ἐκ παντὸς λόγου πεζοῦ γράφοντος καὶ ἀναγεινώσ[κον]τος ἀμέμως 

τὰς {δὲ} λοιπὰς δραχμὰς τεσσαράκοντα . ἐὰν δὲ ἐντὸς τοῦ χ[ρ]όνου αὐτὸν 

ἀπαρτίσῃς οὐκ ἐκδέξομαι τὴν προκειμένην προθεσμ[ί]αν, οὐκ ἐξόντος 

μοι ἐντὸς τοῦ χρόνου τὸν παῖδα ἀποσπᾶν, παραμενεῖ δέ σ[ο]ι μετὰ [τὸ]ν χρό[νον] 

ὅσαςἐὰν ἀργήσῃ ἡμέρας ἢ μῆνας. (ἔτους) ιη Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου 

Ἁδριανοῦ          15Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Φαμενὼθ ε. 

 Ἀπολλωνίῳ   إلى أبوللونيوس  Γεμέλλουمن خالل صديقه جميللوس    Πα[ν]εχώτης"بانيخوتيس       
لقد وضعت معك عبدى خايرامون   التحية  بعد  الرموز    يك  Χαιράμμωναكاتب الختزال  يعرفها   التييتعلم 

ديونيسيوس   الحال  Διονύσιοςابنك  الشهر  بدءًا من  مائة    ي لمدة عامين  بيننا وهو  فيما  عليه  متفق  وبراتب 
الدفعة األن دراخمة ف و وعشر  رها أربعون دراخمة ،  اولى ومقدضية ، والعمل ال يشمل األعياد وقد استلمت منها 

وسوف تتسلم الدفعة الثانية المكونة من أربعين دراخمة عندما يتعلم الغالم المجموعة كلها ، وسوف تتسلم الدفعة  
، والقراءة بدون أخطاء ومقدارها أربعون النواحيكافة    في نهاية المدة بعدما يتعلم الغالم الكتابة بسالسة    فيالثالثة  

المتبقية. وإذا   أنتظر حتى نهاية    في نهيت تعليمه  أدراخمة  فلن  الفترة  وإذا لم يتعلم حتى نهاية    المدة. أثناء هذه 
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لماذا ال تسمح   ةومن هذه الوثيق   لينجز ما ينقصه ".  ى المدة فإنه سوف يبقى معك مدة أخر  نستطيع أن نفهم 
مهنة حتى يحصل على تدريب وتعليم    أيشخص بمزاولة    ألي  الرومانيالعصر    في مصر    في ية  النقابات العمال

 .16ا ماهر  افيكاف حتى يستطيع أن يكون حر 

 المتأخر الرومانيالعصر  في الحرفيالتعليم 
المتأخر على نفس النهج فنجد وثيقة بردية تعود لنهاية القرن    الرومانيالعصر    فيوقد استمرت عقود التدريب  

أجاثانجليوس     17الميالدي الثالث   الحالق  فيها  أنهى  Ἀγαθάνγελοςيظهر  مهنة    الذى  على  مؤخرًا  تدريبه 
 :كالتاليوكان نص الرسالة  Πανάριs κουρῖالحالقة وأسل هذا الخطاب إلى معلمه باناريس الحالق 

[Ἀγα]θάνγελος Πανάρι κουρῖ 

πλεῖστα χαίρειν.  

[ἀσπ]ά̣ζω καὶ Ἡλιοδώρα. τὸ  

[προ]σκύνημα ὑμῶν ποιῶ  

5[πα]ρὰ̣ τοῖς ἐνθάδε θεοῖς καὶ  

[τὸ] π̣ροσκ[ύ]νημά σου ἑκάσ- 

[τη]ς̣ ἡμέρ̣α̣ς ποιῶ. θεῶν  

[θε]λ̣όντων ἤδη τὸν δεσπό- 

[τη]ν κίρω, καὶ τοὺς ἐνοίκους  

10[πά]ν̣τας κίρω. οἵαν ἡμέ- 

[ραν] ἐὰν κί̣ρω, τὸ προσκύνη- 

[μ]α̣ εἴωθα ποιεῖν. ἀσπάζου  

[τ]ο̣ὺς συνμαθητὰς πάντας.  

باناريس   إلى  هليودورا    الحالق،"أجاثانجليوس  إلى  وسالمى  جدًا  كثيرة  كل    Ἡλιοδώραتحيات  أقدم  أيضًا. 
اآللهة هنا.  اال أمام  لكما  بأنن  يوم.لكم كل    واحتراميحترام  باآللهة  أحلق    يوأقسم  بأن  استعداد  أتم    لسيدي على 

 "التدريب. في يلكل رفاق يتحيات الحالقة،المنزل. اليوم سوف أزاول مهنة   فيولكل واحد 

من خالل تلك الوثيقة ربما نتوقع أن يكون أجاثانجليوس عبدًا لسيده أو معلمه باناريس ألنه قد ذكره بلقب سيدى 
τὸν δεσπότην   ابنه وذكر هذا اللقب من قبيل االحترام . وذكر أجاثانجليوس أنه سوف يمارس المهنة    أو أنه

أن المعلم    يالتدريب أ  فيح العمل من نقابة الحالقين. كما أنه يقدم التحية لزمالئه  يأنه قد حصل على تصر   يأ
 نفس الوقت. فيكان يدرب أكثر من شخص 

 ، 18ورشة نسيج ملون  فيأحد األشخاص  مقدمًا لعملتالنت  2لمبلغ  سلمتبها م   304لعام وثيقة ثانية تعود  فيو 
الوثيقة   المالبس    كان يتدربلى شخص  إحيث تشير  اتفق مع صاحب   الملونة.ويتعلم حياكة  وبعد مدة تدريبه 

 يوميًا. ن دراخمة  يمائة وعشر   ي تالنت مقدمًا وهو ما يساو   2على مبلغ    ويحصلالورشة على العودة للعمل فيها  
 .تأخيرتالنت دون  2يقدر بـ  يامال احيث سيدفع مبلغ العمل،إن حاول الهرب من  يوهناك شرط جزائ

ἐπὶ ὑπάτων τῶν κυρίων ἡμῶ[ν] 

Αὐτοκρατόρων Διοκλητιανο̣ῦ τὸ̣ [θ] 

καὶ Μαξιμιαν̣[ο]ῦ̣ τὸ η Σεβαστῶν. [  

Αὐρήλιος Ἡρακλᾶς Ζωϊλᾶτος μ̣[η(τρὸς) Τα- 
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5 αφύγχιος ἀπὸ τῆς λαμ(πρᾶς) καὶ λαμ(προτάτης) Ὀ[ξυρυγ]χ̣[ε]ι̣[των]  

πόλεως, ταπητό̣υφος τὴν̣ τ̣έχ[νην,] 

Αὐρηλίῳ Κεφάλωνι Ἀμμωνίου   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] 

τος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως, ἐπιστάτῃ ἐργ[α-] 

στηρίου τῆς αὐτῆς τέχνης, χα̣ίρ̣ε̣ι̣[ν.] 

10ὁμ[ο]λ̣ο̣γῶ ἐσχηκέναι παρὰ <σοῦ> ἐν π̣ρ̣οχ̣ρ̣είᾳ 

ἀργυρίου τάλαντα̣ δ̣ύο, (γίνονται) (τάλαντα) β, ἐφʼ ᾧτʼ ἐμὲ 

συνεργάσασθαί σοι ἐν ᾧ ἔχεις ἐργαστηρίῳ 

ταπητου φεικῷ ἐν τῇ αὐτῇ πόλει λαμβά- 

νοντα παρὰ σοῦ ἡμερησίως ὑ πὲρ μισθοῦ 

15ἀργυρίου δραχμὰς ἑκατὸν εἴκοσι , καὶ μὴ ἐξεῖ- 

ναί μοι ἐνκαταλίπ̣ι̣ν τὸ ἐργαστήριον. ἐὰν 

δὲ ἐνκαταλίψω, πάραυτα ἐκτίσω σοι τὰ 

προκίμενα το̣ῦ̣ ἀ̣[ρ]γυρίο[υ] τ̣[ά]λ̣α̣ντα δύο 

ἄνευ τόκου̣ κ̣αὶ ἄνε̣υ πάσης ὑπερθέσεως 

20καὶ εὑρησιλογεία[ς], γεινομένης σοι τῆς 

πράξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ὑ παρ- 

χόντων μοι πάν̣τ̣ων. κύριον τὸ τῆς προ- 

χρείας χειρόγραφον ἁπλοῦν γραφὲν παν- 

ταχῇ ἐπιφερόμενον καὶ παντὶ τῷ ὑπὲρ 

25 σοῦ ἐπιφέροντι καὶ ἐπερωτηθ[εὶ]ς ὡμολόγησα. 

(ἔτους) κ καὶ (ἔτους) ιβ τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ 

Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μα̣ξ̣ι̣μ̣ιανοῦ 

τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων, Φαρμοῦθι ιθ. 
أوريليوس هيراكالس بن زولياس وأمه    الثامنة،" تحت حكم األباطرة دقلديانوس للمرة التاسعة وماكسيميانوس للمرة  

من مدينة اكسرنخوس المجيدة   Aurelius Heraclas son of Zoilas mother Taaphynchisتأفنشيس   
سيفالو إ أوريليوس  السيد  أمونيوس    لى  بن  نفس   to Aurelius Cephalon son of Ammoniusن  من 

التحيات . بأننأ المدينة وصاحب ورشة نسيج ملون  أن   2مت منك مبلغ  تسل  يعترف  تالنت مقدمًا وذلك مقابل 
وأتعهد أن    .دراخمة  120مقداره    ايومي  الم راتبأتسالملون الخاصة بك . على أن     ورشة النسيج  فيأعمل معك  

 لمتها ......." تس يتالنت الت 2إذا فعلت ذلك سأدفع لك ودون تأخير مبلغ الـ  عمليبالورشة وال أغادر أعمل 

ومن هذه الوثيقة يمكننا أن نعرف أن الصانع المتدرب قد أكمل تدريبه على يد معلمه )األسطى( حتى أن معلمه  
  الصانع، تالنت وهو ما يعبر عن مهارة هذا    2قدره    امقدم  اكما أنه دفع له مبلغ  الورشة،  في احتاجه للعمل معه  

 كل عقود التدريب أو العمل.    فيثابت  ومن ناحية أخرى نجد تعهد الصانع بعدم مغادرة الورشة هو شرط

عبارة عن عقد تدريب لفتاة على حرفة    يمن بانوبوليس وه 19  ونجد وثيقة ثانية تعود للقرن الرابع أو الخامس
   Enaglia  Eναγγλιαحالة سيئة إال أن ما تبقى يوضح أن المتدربة تدعى    فيتطريز المالبس ورغم أن العقد  

التطريز   ، و كانت أمة عهدت بها سيدتها إلى مطرز لتدريبها على الحرفة ، وتدرك أنها ستتعلم أصول حرفة 
   تعلم الحرفة . فيصوليدى على أقساط كمكافأة أو كراتب إذا تقدمت الفتاة  8على المالبس وكان سيتم دفع مبلغ 

https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/
https://jaauth.journals.ekb.eg/


 .207-196(، ص 2021ديسمبر، )3، العدد 21المجلد (JAAUTH)                 مصطفي جمعة               
 

201 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/ 

1[ -ca.?- ἔχει]ν διδάξ[α]ι ̣[αὐτήν -ca.?- ] 

[ -ca.?- ]  ̣ ἡ̣μ̣ῶν ὡς εἴρ(ηται) κο̣[ -ca.?- ] 

[ -ca.?- ἱμα]τισμοῦ αὐτῇ   ̣[ -ca.?- ] 

[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τον̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] 

5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ ταύτην ελη̣[- ca.13 -]δ̣ι̣ης ὁμολ̣ογο̣υμέν[ης -ca.?- ] 

αγγελείαὐρης Εό̣κ̣ ς̣ῆ̣τὐς αῆνδύματα τἐ ὶα κα] -ca.?-[  ] -ca.?-[ α ῷς τ 

] -ca.?- ῃν τ[έχνῶν πλουμαρισσῶτ ῇν τὴτὐχειν διδάξαι αἔ ὲδ ] -ca.?-[  

[ -ca.?- ]υ̣ν̣αντες τας η[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[- ca.13 -]  ̣[ -ca.?- ] 

[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣εταταευη  ̣  ̣[ -ca.?- ] 

[ -ca.?- ] ταύτης Εὐαγγελεία[ς] ἐπιβεβηκ[έναι -ca.?- ] 

[ -ca.?- τὴν σὴν κοσμι]ότ(ητα) ταύτην ἔ[χ]ει̣̣ν καὶ π̣α̣ρέχ̣[ειν -ca.?- ] 

1[ -ca.?- ] τοῦ αὐ̣τ̣[οῦ   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ωμε  ̣  ̣ε̣ι̣ 

[  ̣  ̣  ̣   ̣ ̣]ρη ἡ αὐτ[ή   ̣  ̣  ̣  ̣] π̣ρό τινων ἐμπείρων πλουμαρίων [ὅπω(?)]ς̣ εὑρεθείη 

δεδ<ιδ> δεδαγμέ- 

[νη] [τ]ὴν τέχνην τ̣[ὴν κοιν]ότητα τῶν συν[τ]εχ(νιτῶν) αὐτῆς εδα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣π̣ χ̣  ̣  ̣ 

[  ̣  ̣  ̣   ̣ ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣α̣τ̣α̣β[άλλειν] ν̣ομισμ(άτια) ὀκτὼ ̣[καὶ] με̣τ̣ὰ τὴν καταβολὴν τοῦ π̣ρὸς 

ἐ̣μοῦ (?)ε̣ἰ̣ τ̣ῷ̣(?) 

5[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]α̣ν̣ ἔχειν τὴν σὴν κοσμιότ(ητα) αὐτὴ̣[ν] εἰς τὸ διηνεκὲς κινδ(ύνῳ) ἡμῶν 

καὶ τῆς ἡμῶν 

[ὑ]ποστάσεως εἰς τοῦτο τετελθωμε̣. † (hand 2) Αὐρ(ηλι ) Σες̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -

]  ̣μεθα ταύτῃ̣ 

[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ ὁμ[ο]λο̣γ̣ί̣[ᾳ   ̣  ̣]- ca.10 - πᾶσ̣ι̣ [τοῖ]ς προκ(ειμένοις). ἔ̣γ̣ρ̣αψα ὑπὲ̣ρ̣ 

αὐτῶν Φλ̣(αούιος) Ἀ̣κύλα Παμ  ̣  ̣ 

[  ̣  ̣]ο  ̣νος. † (hand 3) Αὐρήλιος Ψᾶνις Παύλου ἀπὸ Πανὸς μαρτυρῶ τῇ ὁ[μολογίᾳ] 

[ἀκούσας] παρὰ τῶν θεμένων. † (hand 4) Αὐρ̣ή̣λ̣ιος Μηνᾶς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣] 

10[  ̣   ̣μα]ρ̣[τυ]ρῶ τῇ̣ ὁμολογίᾳ ἀκ̣[ούσας π]α̣ρὰ τῶ̣ν θεμέ̣̣ν̣[ων]. 

(hand 1) ☧ ἐγρά̣(φη) δ[ι(ὰ)] Τριβελ̣λ̣ί̣ου σὺν θ(εῷ) σ̣[υμ]βολαιογράφ(ου).Fr4 

المدينة نفس  التحيات. "من  ملون  نسيج  تطريز   ........... بأننأ   بانوبوليس  أمتى    يعترف    Enagliaأرسل 
Eναγγλια    صوليدى ورشة    8جمالى  إتدريب على الحرفة ................سأدفع مبلغ ................. ب

 وال تغادر......."  للعمل بالورشةأن أرسلها  وأتعهد  بك. الخاصة النسيجتطريز 

ومن هذا العقد نجد األمة تتعلم حرفة التطريز وقد أرسلتها سيدتها لذلك وكان تعليم العبيد للحرف شائعًا حيث يعد 
عمله أثناء فترة التدريب    فيأو صبية لمعاونته    اصبي  في، حيث سيكسب الحر والحرفيمنفعة متبادلة لمالك العبد  

بطرق   به  يستفيد  أن  ويستطيع  التدريب  فترة  انتهاء  بعد  سيمتلكه  العبد  المكاف  شتى.ومالك  كانت  التآكما   يت 
التمصاريف  يحصل عليها المدرب )األسطى( عوضًا له عن   المتدرب   ايتم صرفه  يالمأكل والملبس  على هذا 

 التدريب. أثناء فترة 

      20لنهاية القرن السادس  يعود وفخاريات تدريب لدى صانع جرار ومن وثيقة ثالثة لعقد 

1 [ -ca.?- ] τὰ ἑ̣ορτικὰ τρεφόμ(ενον) 

[ὑπʼ ἐμοῦ Κολλούθου καὶ] μὴ [δ]ύνασθαί με τοῦτον 

[ἀποσπᾶν πρὸ συμπλη]ρώσεως τοῦ αὐτοῦ ἑνὸς ἐνιαυτοῦ 
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[  ̣  ̣  ̣   ̣ ̣]  ̣  ̣ασαι  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ οἱᾳδήποτε ἡμέρ\ᾳ/ δίχα κακώσ(εως(?)) 

5 [καὶ τῆς] ἁ̣γ̣ία̣ς κυρι[ακῆ]ς καὶ τῶν μεγάλων ἑορτῶν· εἰ δὲ 

[συμβαίν]ε̣ι̣ν ἀποσπᾶν αὐτου ἀπὸ σοῦ ἢ αὐτὸν διʼ ἑαυτοῦ 

[ἀποστῆ]ν̣αι πρὸ συμπ̣λ̣ηρώσεως τοῦ αὐτοῦ ἑνὸς ἐνιαυτοῦ 

[ὁμολογῶ] π̣α̣ρ̣α̣σχεῖν σοι λόγῳ προστίμου χρυσοῦ κεράτια 

ἐ̣[νν]έα μ̣ετ̣ὰ \καὶ/ τοῦ εἴ τι ἂν ὀφθείην λαβὼν ἀπὸ σο\ῦ/ ἀπὸ τοῦ μισθο\ῦ/ ἀργ(υρίου) 

10 χωρίς τινος ἀντιλογίας καὶ ὑπερθέσεως· καὶ εἰς τὴν 

ἀ[σ]φάλ(ειαν) ταύτην σ[οι] πεποίημαι τὴν ὁμολογίαν κυρίαν 

οὖ̣[σ]α̣ν καὶ βεβαίαν κα̣[ὶ] εἰς πάντα ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμολ(όγησα) ὑ ποθέμενός 

σοι̣ εἰς τοῦτο πάντα [τ]ὰ νῦν ὄντα̣ καὶ ἐσόμενά μοι πράγμα̣τ̣α̣ † 

† [Α]ὐρήλιος Κο̣λ̣λοῦθος υἱὸς Ἀλῶτος στιππουργὸς ὁ προγ(εγραμμένος) 

15 σ̣[τ]οιχεῖ μοι πάντα ὡς̣ πρόκ(ειται). Αὐρ(ήλιος) Βίκτωρ Πέτρου ἀπὸ Ἀντι(νόου) 

ἀξ[̣ι]ωθεὶς ἔγραψα ὑ(πὲρ) αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδότος † (hand 2) Αὐρήλιος 

Ἰ ωάννης Γεωργίο\υ/ ἀπὸ Ἀντι(νόου) μαρτυρῶ τῇ ὁμολογίᾳ ἀκούσας παρὰ 

Κολλούθου το\ῦ/ καὶ θεμέν[ο]υ † (hand 3) † Δωρόθεος Ἰωάννου νοτ(άριος) ἀπὸ 

Ἀντι(νόου) μαρτυρῶ 

τ̣ῇ̣ παρ[ο]ύ̣σῃ ὁμολογίᾳ ἀ̣κ̣ο̣ύ̣σ̣α̣ς̣ π̣α̣ρ̣ὰ̣ τ̣ο̣ῦ̣ [θ]ε̣μέ̣̣ν̣ο̣υ̣ † 

20[(hand 1) διʼ] ἐμ[οῦ Α]ὐρ[ηλίου Β]ίκτορος συμβολ[α]ιο[γ]ράφ(ου) ἐγράφ(η) † 

واتعهد بتدريبه   ياد.واألعأيام األحد    فيتركه يعمل  أ  الوأ  الصبيأنا كلوثيوس صانع جرار بتغذية    د.. أتعه" ...
يكون   حتى  الجرار  صناعة  من  أعرفه  ما  كل  لمدة    ، يمثلعلى  كلوثيوس    ، عاموذلك  أوريليوس  وأنا 

[Α]ὐρήλιος Κο̣λ̣λοῦθος   يخالف التعاقد    والذي يوميًا منذ الصباح وأال آخذه .    يأتعهد بأن أرسل الصب
 يدفع مبلغ قيراط من الذهب".

تلك الصناعة ثم يعمل فيها مع ذلك    الصبيحيث تسجل الوثيقة مدة التدريب لدى صانع الجرار بعام واحد ليتعلم  
وهو دفع    جزائياألعياد واالحتفاالت والعطالت الرسمية وبالعقد شرط    فيمع االتفاق على عدم العمل    الصانع،

 لمن يخل بالعقد. ذهبي مبلغ قيراط

 : ياآلتومن هنا نجد أن عقود التدريب كانت تشمل 

 عبدًا. أم   إذا كان المتدرب حراً ما  •

 التدريب.مدة  •

 عليها.سيتم التدريب  التيواسم المهنة  األسطى(اسم المتدرب واسم المعلم )  •

 مثله. يعرفها حتى يكون  التييتعهد المعلم بتعليم المتدرب كل فنون الصنعة  •

صاحب العبد بعدم أخذه أثناء التدريب بينما يتعهد المعلم   األم( أويتعهد ولى أمر المتدرب )األب أو   •
 األعياد.جازات أو أن يسمح له بعدم العمل في اإل

 التعاقد.لمن يخالف  جزائيوجود شرط  •
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وتم توقيع اتفاق  اماهر  ايتم دفعه مقدمًا من المعلم وذلك لمن أتم التدريب وأصبح صانع اوجدنا مبلغربما  •
 ورشته.  فيجديد للعمل لديه 

 اآلتي: فيبينما اختلفت العقود 

ذكاء  التدريب:مدة   • أهمها  كثيرة  لعوامل  تختلف  كانت  أصول    تهوقدر   هوعمر   المتدرب  حيث  استيعاب  على 
عقود التدريب جملة على لسان المعلم بأنه سوف يعلم المتدرب   فيالحرفة، وأيضًا مهارة المعلم. لذلك نجد  

 عمره. مثل   فيعلى الحرفة كما يعلمها هو نفسه، أو كما هو مالئم لمن 

د فترة على قدر  حيث اختلف األجر من حرفة ألخرى، كما أن المتدرب بالتدريب المستمر يصبح بع  األجر: •
يجعل األسطى يستعين به ويعهد له ببعض األعمال الحرفية    الذيمن المعرفة ببعض أصول الحرفة األمر  

 األسطى.ويعطيه مكافأة تشجيعية وربما تعطى مقدمًا لتحفيز الصانع على العمل مع 

 هينه مفهوم ضمنيا ما  أيام األعياد وربما أل  فيجازة من العمل  إجازة من العمل حيث كانت تذكر جملة  اإل •
 قبلها. أيام األعياد وان اختلفت بعد انتشار المسيحية عما 

أن هناك نوع التعليم    اونجد  التعليم    الحرفيآخر من  العصر    في  المهني  العالي وهو  حتى   اليونانيمصر منذ 
الطب،  هنة  مثل م  والعملي  النظري دخول العرب لمصر يجب أن يحصل فيه المتعلم على قدر كبير من التعليم  

فإنه من    وإن الطب  مثل  مهنة  لممارسة  تدريب صريحة  نجد عقود  المهنة    الطبيعيلم  أصول  يتعلم  أن  للتلميذ 
 األطباء. ويتدرب على يد أحد  

العصر   منذ  اإلسكندرية  التعليمية    هي   يالبطلموكانت  المراكز  القادرون   فيأهم  الطالب  كان  حيث    مصر 
أشهر األطباء آنذاك حتى ذاعت شهرة مصر الطبية    أيديمصر ليتعلموا الطب على    في من كل مكان    ون يسافر 

تتلمذ على يد أساتذة   إنهأن يقول  فخرًا،المرء  يكفيفيذكر المؤرخ إميانوس ماركلينوس " أنه  اإلسكندرية،وبخاصة 
   21من اإلسكندرية" 

  العمليأما الشق    األطباء،دراسة مؤلفات كبار    في   النظري ويتمثل الشق    اوعملي  انظريشقين    الطبي التعليموكان   
الطالب   يتعلمه  أستاذهم    بالمران،فهو ما  األمر    فيعندما يصطحبهم  المرضى، وكان  يقتصر   في زيارة  بدايته 

يعالج   وهو  األستاذ  شرح  إلى  واإلصغاء  المشاهدة  التالية    فيو   المريض،على  الفح  اكانو المرحلة  ص  يباشرون 
تحت   بأحد    األستاذ،شراف  إوالوصف  العناية  مهمة  طالب  لكل  األستاذ  يترك  التدريب  من  كاف  وقت  وبعد 

ليرقب حالته   االعتماد    فيه،العالج    وأثرالمرضى  الطالب طبيبًا يمكن  ذلك يصبح هذا  إلى    عليه.وعند  ويعود 
 . 22اخل مدينتهمدينته ليمارس مهنة الطب ومن الممكن أن يصبح أستاذًا لتالميذ آخرين د

وقد جذبت اإلسكندرية العلماء والطالب من جميع أنحاء البلدان المتفرقة للدراسة على يد أساتذتها ومن أشهرهم 
الطبيب    في ذلك  زابولون  الطبيب  العصر  العيون   في عاش    الذيذلك  وطبيب  الميالدى،  الرابع  القرن  أواخر 

الخامس   بالقرن  الصيت  ذائع  ثيوتيستوس23هيلياس  يدعى  هناك طبيب مصري  كان  كما   . Theotistus     قد
 24م(   476 : 475أصبح الطبيب الخاص لإلمبراطور باسيليسكوس )
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الرابع   للقرن  تعود  التمرين(   الميالديومن وثيقة  المعاونين )طبيب تحت  أحد  األطباء يصطحب معه  أحد  نجد 
حيث كان األطباء  . 25وتقديم تقرير لإلدارة عن سبب الوفاة والتصريح بالدفن   المتوفين،لفحص حالة أحد األفراد  

 ن لتحديد سبب الوفاة أو اإلصابات المتعمدة. ييقومون بعمل تقارير كأطباء شرعي

تعليمأ  فيوليس هناك من شك   تركز معظمها   والتي  الري للمهندسين والمساحين وأمور نظم    اوتدريب  ان هناك 
 من الوثائق الدالة على هذه المهن.  افقد وجدنا كثير  ،للتدريب ا. وإن لم نجد لها عقود26باإلسكندرية

 النتائج  

التعليم   الفقيرة    الحرفيلقد كان  الطبقتين  المجتمع خاصة  أفراد  المتاح لجميع  التعليم  أنواع  ولما   والمتوسطة.أحد 
عواصم المدن فقد وجدنا معظم عقود التدريب تعود لمناطق حضرية أكثر    فيكانت الحرف والصناعات تتركز  
معظمها يسجل بعنوان   مصر متوفرة وكان  في  والروماني  اليونانيالعصرين    فيمنها ريفية. وكانت عقود التدريب  

Apprenticeship م(  641 :284) المتأخر الرومانيالعصر  فيعقد تدريب بينما قل ظهور هذا المصطلح  أي
ظهر التدريب على الحرف ضمنيًا داخل وثائق ال تشمل هذا المصطلح وإن كان التدريب على الحرف    وبالتالي

( فهو بالتأكيد كان موجودًا وهناك الخواضحًا فإن التدريب على المهن العليا مثل الطب والهندسة والموسيقى ...)
 الطب.ب عليها إال نادرًا مثل مهنة ولكن تعذر العثور على وثائق تفيد التدري ،المهنوثائق توكد وجود تلك 

اإل ومدة  التدريب  مدة  تتضمن  أن  فكان يجب  نفسها  التدريب  لعقود  واألعياد  وبالنسبة  فيها    التيجازات  سيغيب 
يدفع    الذي  المالي المتدرب والمبلغ   المتدرب وهو غالبًا ما سيكون على    للمعلم،سوف  ومن عليه كسوة وإطعام 

كما أن    التدريب،وكان من ضمن الشروط أيضًا أنه يجب على المتدرب إكمال مدة    لوجود المتدرب معه.  المعلم،
  المعلم. المدرب عليه تدريب المتدرب على كافة فنون الصناعة وإال سيعود ثانية للتدريب على نفقة 

ممارسة   أساس  واعتبرته  التعليم  بهذا  الدولة  على    أي واعترفت  تدريبه  بعد  )المتدرب(  المتعلم  كان  حيث  مهنة 
  الحرفة يحصل على شهادة بمزاولة المهنة من النقابة المختصة. 
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Craft education was one of the types of education that existed 

in the late Roman period (284:641) in Egypt, and it was 

allowed for all, and since obtaining permission from the 

Guilds was a condition for practicing any work, citizens 

enrolled their sons or masters by enrolling their slaves in 

workshops with craftsmen for training in a craft. The 

contracts of craft training should include specific conditions 

of the training period and the financial compensation that the 

trainee will receive if he progresses in training, and also the 

contract should include the responsibility of feeding and 

clothing the trainee. Hence, the training contracts were a 

certificate of enrollment of students in technical and 

vocational education, and after completing the training 

period, the trainee could practice the work with a teacher or 

separately. Training contracts appeared in the Roman era 

explicitly, while they appeared less in the late Roman era 

under the same name. Therefore, we find a lot of professional 

training that we deduce from papyrus documents, which may 

be a letter from one person to another or a second papyrus 

with the receipt of a sum of money in advance. Training also 

differed in the late Roman era, especially after the spread of 

Christianity, especially in agreeing on the official holidays to 

be granted to the trainee. 
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