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 )ينودالالت التذكَت والتأنيث على البيت الروما paterfamilias ، materfamiliasصدرت ىذه ادلقالة واليت بعنواف )     
 1111ضمن سلسلة من الدراسات، اليت قاـ ادلؤلف ريتشارد ساللر بتأليفها، واليت أشرفت جامعة شيكاغو على نشرىا عاـ 

 وربتوي الدراسة على ستة عشر صفحة. 
من خالؿ توضيح  وشرح  بعض ادلفاىيم الالتينية وفهمها و توظيف ذلك العصر،  -حسب وجهة نظري–أتيت أعلية الدراسة       

وليس كما نفهمها يف وقتنا احلايل. لذلك حاوؿ ادلؤلف كشف اللبس والغموض اليت انتاب ىذه ادلفاىيم الالتينية، كمفهـو 
paterfamilias  وmaterfamilias  وكذلك مفهـوfamilia ىذه ادلفاىيم وغَتىا قد تعرضت للتشويو، وربريف ادلعٌت .

اعي، كما عملت ذلا إسقاطات يف التاريخ احلديث غَتت معناىا احلقيقي. قدـ احلقيقي ذلا، وخصوصا من مؤرخي التاريخ االجتم
ادلؤلف اقتباسات من النصوص القدؽلة لتوضيح ابلضبط ما تعنيو ىذه ادلصطلحات الالتينية. حيث تكشف الدراسة )حسب قوؿ 

مثاًل(. ويضيف ادلؤلف  familia)مفهـو العائلة ادلؤلف( أف ىناؾ تفاواتً كبَتاً بُت الفهم احلديث ذلذا ادلصطلح واالستخداـ القدمي 
أف ىذه ادلفاىيم قد تطورت، وتغَت ادلعٌت واالستخداـ احلقيقي ذلا مع مرور الوقت. تتأتى قدرة ساللر تلك من خالؿ الفهم العميق 

لذي كانت سبر هبا روما. كما قارف وادلتأين ذلذه ادلفردات، ومراقبة  التغَت اللغوي والثقايف خالؿ مراحل التطور والتحوؿ االجتماعي ا
، وقد جاءت ادلقارنة بُت مفهومُت سلتلفي اجلنس أواًل: إلزالة الغبار materfamiliasدبفهـو paterfamilias ادلؤلف مفهـو 

 عما لصق هبما من فهم خاطئ، واثنيا: زلاولة منو إغلاد فهم أدؽ لكل منهما.  فقد أظهرت اخلطاابت )حسب رأيو( )القانونية
ىو "مالك اإلقطاعية " بدوف اإلشارة للعالقات العائلية.  paterfamiliasوالغَت قانونية( أف ادلعٌت األكثر استخداما  دلفهـو 

.   ومن جهة أخرى ترجع أعلية ىذه الدراسة للمصادر  فادلصطلح ليس لديو ارتباط حتمي ابلعائلة كما ضلن نستخدـ الكلمة اليـو
 دلؤلف واليت سبثل عرض ألخر األحباث والكتب اليت تعرضت ذلذه ادلفاىيم الالتينية. وادلراجع اليت استخدمها ا

ويف اخلتػػاـ يتبقػػى أف أشػػَت إا بعػػض األمػػور ادلتعلقػػة ابلًتمجػػةو فمػػن حيػػث األسػػلوب فقػػد حاولنػػا قػػدر اإلمكػػاف التقيػػد  سػػلوب      
الدقػػة، وتسػػهيل عمليػػة النقػػل للبػػاحثُت، فقػػد قمنػػا بوضػػع أرقػػاـ ادلؤلػػف يف عمليػػة نقػػل الػػنإ األصػػلي إا العربيػػة، وسػػعيا منػػا لتػػوخي 

. وبشأف الكلمػات أو اجلمػل الالتينيػة الغػَت [189]النسخة اإلصلليزية األصلية يف بداية  الصفحات ادلًتمجة وىي على ىذا الشكل 
زاً ذلػا عػن العالمػات األخػرى الػيت وضػعها مًتمجة فقد اعتمدان طريقة لًتمجتها إا العربية بوضعها بػُت معقػوفُت .......و وذلػك سبييػ

ادلؤلف. إضافة لذلك فقد قمنا بشػرح بعػض النقػاط وبعػض ادلفػاىيم ووضػعها يف اذلػاما. هبػذه الًتمجػة أرجػو اإلفػادة للكػل البػاحثُت 
 وادلهتمُت هبذا الشأف وهللا ادلوفق. 

  ادلرتجم     
 03/06/2020األربعاء                                                                                              

    



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2021/ أبريل /   خمسونالعدد الواحد وال

 
 

3 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

Paterfamilias, Materfamilias    
 ودالالت التذكري والتأنيث على البيت الروماين                                                                                                  

 ريتشارد ب ساللر  
 

يف  paterfamilias. عػرؼpaterfamiliasأتيت بعػض ادلصػطلحات الالتينيػة مثقلػة دبعػاين ابليػة كمفهػـو   [182]
احلوارات العامة واألكادؽلية "كرئيس/ كرب البيت"، استحضر النظاـ األبوي ادلميػز مػن العائلػة الرومانيػة، وا تمػع الرومػاين بشػكل 

 ليػػػػة يف احلػػػػديث الشػػػػعت ادلعاصػػػػر عملػػػػت إشػػػػارات سلتزلػػػػة وغػػػػَت واضػػػػحة لصػػػػورة أوسػػػػع. ادلناقشػػػػات الػػػػيت حػػػػوؿ القػػػػيم العائ
paterfamilias . مػػػن العائلػػػة، أو رمػػػز رومػػػاين ذلػػػذه الشخصػػػية، كمػػػا لػػػو أف كػػػل واحػػػد فهػػػم ادلضػػػموف مػػػن تلػػػك الصػػػورة

 اسػػػػػة أف الغامضػػػػػةو. أجريػػػػػت دراسػػػػػة اسػػػػػتبيانية يف اإلنًتنػػػػػت علػػػػػى مفػػػػػردات ادلنػػػػػاى  اجلامعيػػػػػة، حيػػػػػث أظهػػػػػرت ىػػػػػذه الدر 
paterfamilias" اعترب كمصطلح أساسي "مفتاح" لفهم ا تمع الرومػاين. ومػن منظػور علمػي، تضػمنت موسػوعةReal 

Encyclpadie der classischen Altertumswissenschaft علػػػػى مػػػػدخل طويػػػػل لكلمػػػػة"
paterfamilias  عرب عنها سػاكرسSachers  بضػرورة التبييػل والطاعػة ذلػا، ألفpaterfamilias  جػاء إلينػا مػن

 اخللفية ادلميزة لعظمة روما القدؽلة. 
يف النصػػوص الكالسػػيكية، كشػػفت أف  paterfamiliasادلكثػػف لكػػل اسػػتخدامات مػػن خػػالؿ ادلسػػح/ االسػػتبياف        

اطع التاليػػة الػػيت ىنػػاؾ تفػػاواتً كبػػَتاً بػػُت الفهػػم احلػػديث ذلػػذا ادلصػػطلح )جػػذوره يف القػػانوف الرومػػاين( واالسػػتخداـ القػػدمي. بينػػت ادلقػػ
أين استخدـ ادلصطلح وأين مل يستخدـ، وقدمت اقتباسات من النصوص القدؽلة وضحت ما يعنيو  استنبطت من ادلسح/االستبياف

كػاألب القاسػي الػذي سػلطتو حػددت العائلػة paterfamilias ادلصطلح. أان بدأت بتوضيح الفهم احلديث العػاـ لشخصػية
يف النصوص القانونية، والنصوص الغَت القانونية.  أظهرت دراسة  paterfamiliasة استخداـ الرومانية. ربلل الفصوؿ القادم

الكلمػػة كاملػػة أف ادلصػػطلح يبػػدو أساسػػي يف النصػػوص القانونيػػة، وبدرجػػة أقػػل يف ادلصػػادر األدبيػػة. يف كػػل مػػن اخلطػػابُت )القػػانوين 
ىو "مالك اإلقطاعية " بدوف اإلشارة للعالقات العائلية. اجلزء  paterfamiliasوالغَت قانوين( ادلعٌت األكثر استخداما دلفهـو

ومقارنتػو دبفهػـو paterfamilias دلعػٌت } الػذكوري أو األنثػوي {األخَت من ىػذا البحػث ػلػاوؿ أف يعػرض ادلنظػور اجلنسػاين
Materfamilias  .ادلستخدـ بكثرة يف النثر الالتيٍت الكالسيكي 

اللغة أف االختالفات يف استخداـ الصيغ ادلتشاهبة ضلواي دلفهـو الذكر واألنثى ؽلكن أف يظهر اقًتح علماء اجتماع       [183]
أو  paterfamiliasجوانب مهمة لًتكيبة النوع / اجلنس يف الثقافة. أان اعتقد أنو بواسطة طرح السؤاؿ، دلاذا كاف ُيستخدـ 

materfamilias  يف سياقات زلددة أكثر من االستخداـ األسهلpater  أوmater ؟ ضلن ردبا نفهم دالالت زلددة
 شلا سبق، الذي بدوره يقدـ بعض الرؤى يف الصورة النمطية اجلنسانية.

 : paterfamiliasالفهم احلديث اإلصطالحي دلفهوم 
. قدـ القاموس الالتيٍت اوكسفورد paterfamiliasعن بعض التغَت يف تعريف } ادلتخصصة{تكشف القواميس        

 و   Lewis نو "رأس العائلة، رب األسرة". يف الوقت الذي أعطى paterpaterfamilias:ٌت التايل دلسمى ادلع
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Short تعريفا أكثر دقة دلفهـوpaterfamilias نو "مالك اإلقطاعية، ورأس العائلة".  وعند إدخاؿ كلمة  . pater يف
 Lewis ى العنصر األوؿ الذي يف تعريف أكد القاموس عل ThesaurusLinguaeLatinaeالقاموس الالتيٍت 

Short والذي يعٌت .ُجلب بواسطة السيد الفالحو fere de domino  rustic لدرجة أف .paterfamilias  
.  كاف يستخدـ بشكل ظلوذجي ليعٍت مالك اإلقطاعية. فادلصطلح ليس لديو ارتباط حتمي ابلعائلة كما ضلن نستخدـ الكلمة اليـو

قيقػػػػػػػة اللغويػػػػػػػة، إا الف الزاؿ مؤرخػػػػػػػو التػػػػػػػاريخ االجتمػػػػػػػاعي الرومػػػػػػػاين يسػػػػػػػتخدموف بشػػػػػػػكل مػػػػػػػنظم كلمػػػػػػػة رغػػػػػػػم ىػػػػػػػذه احل      
paterfamilias   كيهػػاز كشػػف لشػػرح وتفسػػَت خصوصػػية العائلػػة األبويػػة يف رومػػا.  كتبػػتF. Dupont  فصػػاًل عػػن

حيث تقوؿ أف: paterfamilias وذجي دلفهـو العائلة يف كتاهبا " احلياة اليومية يف روما القدؽلة" الذي استهلتو ابلشكل النم
مػن األوالد، paterfamilias يف معناىػا الالتيػٍت، تلػت كػل فػرد مػن أفػراد األسػرة، اخلاضػعُت لسػلطة  familia"العائلػة 

والعبيػػػػػػػػد، وأحيػػػػػػػػاان الزوجػػػػػػػػة )يتوقػػػػػػػػف علػػػػػػػػى نػػػػػػػػوع الػػػػػػػػزواج والتعاقػػػػػػػػد(".  يف ىػػػػػػػػذا العػػػػػػػػرض كمػػػػػػػػا يف العػػػػػػػػروض األخػػػػػػػػرى مفهػػػػػػػػـو 
paterfamilias.عبارة عن شخصية سلطوية سلطتها على أفراد حددت العائلة 

 بشكل شليز أف الوصف االجتماعي للسلوؾ اليومي لل S. Dixonيف كتاهبا العاـ " العائلة الرومانية " الحظت       
paterfamiliasادلتضمنة  البد أنو كاف سلتلفًا أو متميزًا عن الصور النمطية، وأضافت بشكل صحيح أف الصور النمطية

األساطَت ؽلكن أف يكوف ذلا أتثَت من ذاهتا، بغض النظر عن خصائصها يف احلياة االعتيادية. فقد اشتملت األسطورة الناشئة يف 
ادلستبد حكم  paterfamiliasا تمع الروماين على" صورة صارمة من البساطة غَت احلياة الفاضلة لروما القدؽلة، حيث 

أف صفة "ادلستبد" استولت على الصورة النمطية احلديثة يف Dixon سواء األبناء والزوجة. وقالت  بسلطة تفوؽ الكل على حد
و وكذلك الصفات الشائعة األخرى مثل "صاـر ومتسلط وعدواين ومتصلب". ولكن ىل ىذه paterfamiliasشخصية 

ق مسح لالستخداـ اللغوي يف مناطق سلتلفة الصورة النمطية تبناىا الروماف أنفسهم؟  اإلجابة على ىذا السؤاؿ فقط عن طري
 احلوار.  
ابختصار ولكن البد من األخذ يف احلسباف التحذير ادلنهيي. ضلن غلب أف نتذكر أف استبياف استخداـ األلفاظ يكوف       

لف عن استعماؿ مقتصرا على استخداـ ذكوري. علماء اللغة االجتماعي اإلانث علموان أف استعماؿ اللفظ ادلؤنث ؽلكن أف ؼلت
ال  -مثال يف بعض النقوش اجلنائزية –بعض النصوص الكالسيكية النادرة ادلعربة عن صوت األنثى[184] اللفظ ادلذكر.   

 وال شيء يذكر يف هبذا اخلصوص. paterfamiliasتستخدـ عبارة
 التعريف واالستخدام القانوين 

مث فحإ كيف استخدـ Ulpianن تعريف رمسي ألولبيانوس يبدأ م Digestيف  paterfamiliasربليلي دلفهـو       
 .Jىذا ادلصطلح يف عدة سياقات ليشَت إا مالك اإلقطاعية النموذجية، ذكرًا كاف أـ أنثى. لذلك أان سوؼ أانقا، واتبع 

Gardner  يف أف ىذا االستعماؿ اللغوي الشائع يف اخلطاب القانوين لديو نتييتاف: ابستخداـpaterfamilias، 
امتالؾ ادللكية كانت زلددة اجلنس ظاىراًي كذكر، ومن ادلهم أف نتذكر )بعض ادلؤرخُت ليست لديو( أف مالؾ ادللكية اإلانث 

 . paterfamiliasُصنفن من ضمن رلموعة النقاشات القانونية الفئوية فيما يتعلق دبفهـو
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بكثافة يف النصوص  paterfamiliasعملة، حيث وجدأوال:النقطة الرئيسة تتطلب مسحا للكلمة الكالسيكية ادلست        
، حوايل مرتُت أكثر شلا يف كل  Digestيف  paterfamiliasالقانونية. وإلعطاء معٌت بسيط من النسبية، يظهر مفهـو

اح كاف مفت  paterfamiliasنصوص النثر الالتينية الكالسيكية الغَت قانونية رلتمعة. ىناؾ سبباف ذلذه النسبة: األوؿ أف 
)من ادلفاجئ( غَت شائع يف األنواع   paterfamiliasادلفهـو القانوين يف القانوف الروماين لألشخاص وادللكية. والثاين إف 

 األخرى.  
 sui iuris (1)يكوف مواطنا ذكرا عرب عنها ابلكلمة اللالتينية paterfamiliasالتعريف القانوين األساسي دلفهـو         

يف ذلك الوقت نظراي مركزا paterfamilias . كافpaterfamiliasخلاص بدوف حىت أف يكوفالذي لديو نفوذه ا
مثال تتكوف من  familiaكأولئك الذين: "ربت سلطة رجل واحد، وىذه العائلة familia للتعريف القانوين دلفهـو العائلة 

 sub uniusن األحفاد واحلفيدات وىلم جرا" أب العائلة، وأـ العائلة وابن العائلة، وابنة العائلة، ومن ينحدر منها م
potestate, ut puta patrem familias, matrem familia, filium familias quique deinceps 

vivem eorum sequuntur, ut put nepotes et neptes et deinceps  ابإلضافة ألفراد العائلة: كاف
فسلطة األب تقع ربتها عدة أبعاد للسلطة: السلطة األوا ىي سلطة   .paterالعبيد واإلقطاعية جزءا من عائلة األب 

potestas  والزوجة إذا كاف زواجها ( وىي سلطة سبارس على األوالدin manus(2) أما سلطة .)potestas  أو
dominium فهي سبارس على العبيد ومن يقع ربت ملكيتو من البشر، السلطة الثالثة وىي سلطةdominium 

 أقل السلطات الثالث ألهنا تعطي  dominiumها األب على أمالؾ العائلة.  يف االستخداـ القانوين تشكل سلطة وؽلارس
paterfamilias السلطة على شلتلكاتو اخلاصة. األبوة مل تشكل جزءا مهما منpaterfamilias فكل من الولد  .

. كما patresحىت لو مل يكونوا أابء  paterfamiliasالبالغ بدوف أب حي، والذكر البالغ الضعيف ؽلكن أف يعينوا كا
 أشار إا ذلك أولبيانوس.

مع كل أبعاد السلطة الثالث اليت ذكرانه  paterfamilias، اُستخدـDigestيف العديد من فقرات اؿ       [185]
 مفهـو  وجدت بعناوين متعلقة ابلوصاية، وبتلك العناوينDigest  آنفاً، إال أف األكثر استخداما يف 

paterfamiliasادلالك، وبدوف أي إشارة أو تلميح  ضروري للعالقات العائلية.  من  -أشار بشكل مكرر فقط  للوصي
كمالك ووصي طبق كذلك على ادلالؾ اإلانث.   واحلق   paterfamiliasادلهم جدًا أف ما طبق يف النقاش القانوين على 

 sui iurisكمالك للعبيد، ادلصطلح يشَت أيضا للنساء ذات   paterfamiliasيقاؿ أنو عند اإلشارة للبعد الثاين لسلطة 
 من الطبقات الغنية يف ا تمع الاليت بدوف شك ذلن احلق القانوين وكذلك امتلكن العبيد. 

                                                           
(1) sui iuris تعٍت الشخإ الذي ال يعتمد على أي شخإ أخر، والذي اعتمد عليو الخروفalieni iurisىذه العبارة . sui iuris  يف القانوف ادلدين الروماين تشَت إا

 alieno iuris ubiectus, inاألىلية القانونية للشخإ إلدارة أموره القانونية بنفسو دوف وسيط أو شلثل، وىي عكس العبارة اليت تعٍت الشخإ ربت سيطرة شخإ أخر 
potestate alicuius esseاجز ادلتخلف عقليا، واألوالد والعبيد والزوجة . مثل الطفل أو الشخإ العin manu وال يستطيع أي أحد منهم أف يرفع دعوى قضائية ابمسو ،

 دوف احلاجة إا شخإ أخر أو شلثل من احملكمة يعمل نيابة عنو. )ادلًتجم(
(2)in manus  تعٍت دخوؿ الزوجة ربت سلطة زوجها وتعد فرد من أفرد العائلةfamilia  الزوج ويعد زواجها زواجا قانونيا شرعيا.)ادلًتجم(أي عائلة 
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ائعة. الف، ولوقت قريب كاف فقهاء القانوف يف تلك األوقات مدركُت جدا للدالالت اللفظية اجلنسانية للكلمات الش       
 ، و.راعيو parensو.الوالدينو   servus  ابإلضافة لكلمات .عبدوsi quis العبارة .ولو أي شخإو 

patronus  و.ابنو filius اليت كانت تلفظ صراحة لتشمل كل من الذكر واألنثى يف اخلطاابت القانونية.  إال أف 
Digest وربت عنوافDe Verborum significatione)50.16يقًتح أف (، ال مكافpaterfamilias  عند

البد أهنا  paterfamilias ، وأف عددا من الفقرات اليت كانت تستخدـ sui iurisقرأتو  يشمل الذكور واإلانث ذوي 
ال ؽلكن أف يتوسع عموما  paterfamiliasكانت تطبق على الرجاؿ كما ىو احلاؿ ابلنسبة لإلانث. والصواب طبعا أف 

 paterfamiliasوىي السلطة اليت ؽلارسها potestasألف البعد األوؿ للسلطة وىو   sui  iurisليشمل نساء ذات
على أوالده ادلواطنُت، حددت بدقة جنسو )أي أنو ذكر( يف القانوف، إا حد أف األمهات ال ؽلكن أف يكوف لديهن احلق يف 

 على أوالدىن.  potestasشلارسة سلطة 
" موجودة يف الصيغة القانونية in potestateعلى أفراد العائلة ب"paterfamiliasالتعبَت ادلثايل لسلطة        

adrogatio اليت تعٍت التبٍت، التبٍت دلواطن لديوsui iuris  ،بواسطة مواطن أخر. ىذا اإلجراء القانوين كاف يعترب مهم جدا
ب بصيغة قدؽلة جدا ما إذا يرغب " أف يكوف واندر جدا، ألنو كاف يقتضي عرض ىذا اإلجراء على مجعية ادلواطنُت. أي كاف يُطل

L. Valerius  ابناfiliusلتيتيوسL. Titius  ابحلقius  وابلقانوفLex   كما لو أف فالَتيوس ولد بواسطة
paterfamilias   وmaterfamilias و لتيتيوس حق احلياة وادلوت ،vitae necisque potestas  على

(. يف ىذا تلخيإ للًتكيب القانوين، Gell. NA5.19.9" )filiusعلى ابنو  paterفالَتيوس كسلطة األب 
paterfamilias  وmaterfamilias  منmatrimonium iustum ولدوا من ذرية مواطن شرعي

بشكل مقنع قوة احلياة وادلوت اليت سبثل   Y. Thomas. كما انقا توماسpaterاليت ؽللكها األب potestasبسلطة
أكثر من كوهنا حقيقية اجتماعية. ىذه الصيغة تدعم الصورة  patria potestasامل لسلطة حدود الطوؽ اخلارجي ابلك
االستبدادية، لكن من ادلهم أف نتذكر أف احملتوى يكوف يف صيغة قانونية اندرة paterfamilias النمطية احلديثة التقليدية ؿ

ادلوجود يف اخلطاابت paterfamilias دلصطلح  للغاية. يف الواقع غلب أال ينصب االىتماـ على توسيع الفهم احلديث
الزانية وليس  paterالقانونية واليت مل يطبقها فقهاء القانوف الروماين.  تشريع أغسطس بشأف الزان على سبيل ادلثاؿ أشار ألب 

paterfamilias يستطيع أف ؽلارس حق القتل } احلقيقي{، ابلنتيية أف األب البيولوجيius occidendi  ربت
 على الزانية. paterfamiliasروط زلدودة جدا. ألف اجلد األبوي ال ػلق لو استخدـ حق القتل مثل ش

أكثر دقة واحًتافية ابخلطاب القانوين، وأكثر إتقاانً  paterfamiliasيوجد شكل جنساين آخر لدالالت       [186]
ين والغَت قانوين لديو معٌت ظلوذجي وىي: صاحب البيت يف اخلطاب القانو  paterfamiliasوانتشارًا وابلتايل أكثر أتثَتاً. 

ادلوثوؽ، ومالك اإلقطاعية. طور ىذا ادلعٌت يف القانوف الروماين ليصبح معيار واضح للمسئولية، ابلرغم من أف التسلسل الزمٍت من 
 ذلك التطور ال يزاؿ موضع جدؿ. 

 \paterfamiliasالعبيد، \وغَت ادلواطنُت -ف يف عامل حيث الفوارؽ االجتماعية ادلعقدة )ادلواطنو         
filiusfamilias البالغ ،pubes\  غَت البالغ\impubes األنثى(، لديها أتثَت مهم على حقوؽ ادللكية، \ الذكر
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والقدرة على عمل الصفقات، وكيف استطاع الروماف أف يعرفوا أهنم يتعاملوف مع شخإ لديو حقوؽ ادللكية مثل 
paterfamiliasليقا على توصيات رللس الشيوخ ادلاكيدي ؟تعsenates consultum 

macedonianum(3)  الذي عطل القروض ادلقدمة لألبناء بسلطةin potestate  والدىم.  اقًتح أولبيانوس " لو
 ، ألف ظهوره عموما بشكل علٍتpaterfamiliasشخإ مل ؼلدع ابحلماقة الفارغة، أو اجلهل ابلقانوف، وثق )ادلقًتض(أنو

ابلتصرؼ وإجراء الصفقات التيارية، وتنفيذ التعهدات وااللتزامات لذلك توصيات السناتو paterfamilias على أنو
senatus consultum ( "سوؼ لن تطبقDig. 14.6.3 pr بكلمات أخرى، كاف ىناؾ حضور عاـ، أو دور  .)

 دبمارستو حقوؽ ادللكية. paterfamiliasمرتبط ب
صاحب البيت النموذجي، ومالك اإلقطاعية. قانوف على اإلساءة paterfamilias اشات القانونية كاف يف تنوع النق       

، وىو قانوف اىتم ابإلىاانت، وضرب شخإ آخر، وإجباره على الدخوؿ Lex  Cornelia de injuriisوىو قانوف 
يورة إا القصور ادلتعددة. السؤاؿ الذي يفرض آخر. ألف الروماف عاشوا يف عدة أنواع من ادلآوي من ادلقابر ادلهdomus إا 

. paterfamiliasآخر؟ غليب أولبيانوس على ذلك: أنو كل مكاف يقيم بوdomus نفسو ىنا ىو: ما ىي شروط 
، لذلك ليس من ادلفاجئ أف ذبد أف النقاش يف مَتاث األاثث paterfamiliasالبيت إذاً  ىو احملدد فيما ؼلإ

supellexهاز منزؿ ، واألاثث ىو جpaterfamilias بتصنيف ما كاف مستثٌت من ىذا الًتكة، ؽليز ألفنوس . 
Alfenusاألاثث ادلصنوع  ادلعد من أجل االستخداـ ادلعتاد منpaterfamilias(ad usum communem )

ازف "سلpenus. بشكل مشابو paterfamiliasوبُت األدوات احلرفية يف ادلنزؿ اليت ليست معدة من أجل استخداـ 
كما لو كانت ربفظ paterfamilias البيت اخلاصة ابلطعاـ والشراب" كانت سلصصة ابلرجوع إا

، وأوالدىم، وعبيد ادلنزؿ. وصااي الثري البد وأهنا كانت تتينب paterfamilias ،materfamiliasالستهالؾ
 domus instructa دلنزؿ ا هز التفاصيل ادلملة لكل ما ػلتويو ادلنزؿ، وعوضا عن ذلك يتم تقدمي إرث عاـ من ا

إال أف تلك العبارة الفضفاضة تركت حيز للمحامُت ليتناقشوا عما تضمنت تلك العبارة. قاؿ أولبيانوس: "إهنا كانت [187]
 ,paterfamilias(omne, quid in domoتشمل كل شيء يف ادلنزؿ من األاثث واألمتعة اليت كاف يتزود هبا 

quo instructior ibi esset, paterfamilias مرة أخرى يظهر .)paterfamilias   كمالك وكعنصر أساسي
 .domusيف ادلنزؿ الروماين 

، كاف يتشكل ابلسلوؾ ادلعتاد، fundus instructusذلذا أيضا النقاش القانوين عن مَتاث متاع ادلنزؿ       
يل ادلثاؿ ليس فقط عبيد احلقل، على سبinstrumentum. تضمنت التيهيزات وادلعداتpaterfamiliasونوااي

 ويسهروف على راحتو. paterfamiliasولكن كذلك العبيد الذين يعيشوف و يقيموف يف بيت 

                                                           
اقًتض ماال من شخإ أخر، وكاف أيمل أف ؽلوت والده لكي  patriapotestas، وىو ال يزاؿ ضلت سلطة أبيو Macedoيقاؿ أنو عاش يف روما شخإ يدعى ماكيدو (3)

( فما كاف أمامو إال أف يقتل والده، لذلك احضر alieni iurisاؿ ليدفعو للرجل )كيف يستطيع، كونو يعيد ادلاؿ، إال أف الدائن أحل يف طلب مالو بشدة، و ماكيدو ال ؽللك ادل
 )ادلًتجم(macedonianum .أماـ السناتو حبية قتل والده، ويتحمل عقوبة ذلك، لذلك مسيت ىذه العقوبة  
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غالبا لتشَت وتعٍت مالك العبد ادلثايل، على سبيل  paterfamiliasمرة أخرى تستعمل النصوص القانونية مفهـو       
ضرائب ميناء صقلية يُعفى من الضرائب أولئك " العبيد الذين جلبهم شخإ للبيت فيما يتعلق بcesors ادلثاؿ: قانوف الرقباء 

عرفها فقهاء الروماين يف القانوف الروماين ابلعبيد الذين يقوموف  servi … suo usuمن أجل االستخداـ الشخصي ". عبارة 
 .paterfamiliasابالىتماـ ورعاية 

ردبا تبدو طبيعية إا حد مقبوؿ، إال أف الواحد يتذكر أف  paterfamiliasىذه االستخدامات القانونية دلفهـو      
احلاالت اليت ذكرت آنفا طبقت على النساء كما الرجاؿ، ألف النساء الرومانيات لديهن حقوقا قانونية لتملك ادلنازؿ، واإلقطاعية، 

القانوف، على سبيل ادلثاؿ يف عنواف على ومن بينها كاف العبيد. وىذا اعًتاؼ ضمٍت من فقهاء  instrumentaومتاع البيت
instrumenta حيث الوصيات ورثن متاع اإلقطاعيةpraedia instructa بينما القانونيوف مل يقولوا ذلك صراحة .

البد أنو توسع  paterfamilias(إف مفهـوpatronus)كما يفعلوف مع مصطلحات أخرى زلددة اجلنس مثل 
ىذه تتضمن السيدات  paterfamiliasأف يقرر القارئ ما إذا أو ال حالة  ، غلبsui iuris)ليشمل( نساء ذات

dominae ىنا  -أو ادلالكات. ابلنسبة للخبَت يف القانوف الروماين، ىذا إجراء عقليpaterfamilias  البد أف يكوف
بعض احملامُت ىناؾ خطورة يف ردبا يكوف نوعا اثف. لكن ابلنسبة للقراء الخرين، و sui iuris ذكر ألف كل ادلواطنُت لديهم 

دراسة اجتماعية قانونية شلتعة عن كيف  Kirschenbaumازباذ ىذه ادللخصات القانونية وجعلها حقائق اجتماعية. كتب 
كاف األتباع يوظفوف يف حاالت ومواقف معينة يف العامل الروماين، واليت طورىا القانوف احلديث إا مفهـو الوكالة. كالقانونيُت 

" العبيد واألتباع  paterfamiliasرسالتو )الدكتوراه( فيما يتعلق "حاجات  Kirschenbaumسيكيُت صاغ الكال
الخرين كانوا ُيستخدموف للدخوؿ بعقود، وإجراء الصفقات التيارية، واحلصوؿ على ادللكية وادلمتلكات من أجل 

paterfamilias مل تكن دراسة .Kirschenbaum حساابهتا عددا كبَتا من ادلالؾ  موفقة، ألهنا أسقطت من
بُت احلُت والخر حبقيقة ادلالؾ النساء )  Kirschenbaumالنساء يف ا تمع الروماين. كما يف النصوص الكالسيكية، يقر 

ابلتحديد(، إال أف القارئ غَت مدرؾ حلقيقة القانوف االجتماعي الذي يُكثر يف نقاش  Terentia زوجة شيشروف تَتينتيا
األسر ووكالئهم، وىي أف أؤلئك الرؤساء ؽلكن أف يكونوا على قدـ ادلساواة مع النساء. النتيية ذلذا اإلعلاؿ)الغَت متعمد(، أرابب 

 واحلذؼ الكامل ابلنسبة دلؤرخ التاريخ االجتماعي ليس ابألمر السهل.
كن كذلك أصبحت معيارية كمالك مل تكن فقط ظلوذجية، ول  paterfamiliasيف النقاش القانوين صورة       [188]

بشكل واضح. ألف الواثئق القانونية مثل الوصااي استخدمت بشكل مقنن وبشكل منظم، والتفاصيل انقصة )كمَتاث الفضة 
argentum اضطر فقهاء القانوف ليطوروا ادلعاين. إحدى وسائل التطوير كانت ابلرجوع دلا اعتاد ،)paterfamilias 

ينبغي أف تراقب، ىذا قد يكوف معيارا وصفيا زلايدا عادة دلا    paterfamiliasيومية ابلنسبة إا فعلو: " فعادة ادلمارسات ال
  paterfamilias، أو ؽلكن أف يؤخذ على الداللة اإللزامية  للمسئولية اليت يفًتض أف paterfamiliasكاف يقـو بو 

 bonusواخلَت diligens: احلريإ paterfamiliasكاف ؽلثلها. الصفات يف معظم األحياف اليت استخدمت لوصف 
. الختيار بعضا من بُت العديد من التفسَتات، كتب idoneusوادلؤىل  prudensواألقل استخداما صفة ادلاىر 

، ما غلب أف pupillusمعلم الذي فشل يف القياـ دبا كلف بو ذباه تلميذه / أولبيانوس أنو ال مكاف للدفاع عن مريب
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يف إدارة إقطاعيتو. أو لو أف شخصا ما استعار أو أقًتض شيئا من أجل استعمالو،   paterfamilias  idoneusيفعلو
، أو لو أف العبد ُكسرت رجلو قبل diligentissimus paterfamiliasىو مسئوؿ عن التعامل معو وإرجاعو مثل 

 prudens et diligensيطلبو أف يوصل الطلب للشاري، البائع يكوف مسئوال لو أمر العبد أف يعمل شيئا خطَتا، مل
paterfamilias. 

كانت زلددة   bonus paterfamiliasعلى الرغم من صعوبة إثبات ذلك، إال أف االحتماؿ األكرب أف صورة       
فقهاء القانوف ردبا قد أضافوا أو أحلقوا ضمَت "ىو أو  paterfamiliasاجلنس يف أذىاف الروماف. فعند كتابة الوصي مثل 

مل تستدع أي شيء آخر سوى صورة الذكر.   diligens paterfamiliasأنو من الصعب تصديق أف العبارة ىي" إال
غلب أف يكوف ذكر يف القانوف  paterfamilias يفdiligentia بكل أتكيد ادلعلم الذي تبٌت معيار االجتهاد 

 الكالسيكي.
ثَت على نقاشات الصورة النمطية للينس )ذكر أـ أنثى( ذات عالقة اللغة احملددة للينس ذات ادلسئولية ادلعيارية لديها أت      

ردبا تكوف على حق أف فكرة  Suzanne Dixonابلسلوؾ االقتصادي وإدارة ادلنزؿ الروماين. تقوؿ سوزاف ديكسوف 
نسانية وىي داللة إغريقية، وتطور متأخر نسبيًا يف ظلطيات اجل  infirmitas sexusالضعف األنثوي ذبسدت يف عبارة

الرومانية، ولكن الذي غلب أف يقاؿ أيضا أف الصورة النمطية اإلغلابية إلدارة ادللكية كاف ذكر اجلنس يف أدب العصر اجلمهوري 
 .diligens paterfamiliasأو  bonus paterfamiliasمن خالؿ عبارات أو مفاىيم 

مصطلحًا استخدـ بكثرة يف اخلطاب القانوين دبعٌت  paterfamiliasلتلخيإ نتائ  ربليل االستخداـ القانوين، كاف       
" دعم ادلفهـو ألنو نظم أكثر القانوف الروماين بشأف حقوؽ ادللكية.  كالشخصية اليت مارست رب أو عاهل البيت الروماين"

كاف بكل أتكيد ذكر. ولكن معناه الظاىر، كاف paterfamilias على أوالده، تدؿ على أف  potestasسلطة 
ويشمل ذلك iuris يستخدـ بواسطة فقهاء القانوف الروماين ليشَت ليس أكثر من مالك ادللكية ذو paterfamiliasـومفه

 ادلالكات من النساء.
معيارا للمسئولية يف إدارة ادللكية مرجحة يف بعض احلاالت  paterfamiliasوالزاؿ يف سياقات أخرى تضع        [189]

 dominus قصد بو الذكر. ابدلقارنة للكلمة البديلة ادلالك أو مالك paterfamiliasومؤكدة يف أخرايت أف مفهـو 
يف النقاشات القانونية. توسع مفهـو   dominaالعبد، الذي يتم توسيعو بشكل تلقائي ليشمل مفهـو السيدة

paterfamilias  مالئمة. كاف أقل وضوحا بشكل كبَت، ويتطلب معرفة بقانوف األشخاص وادللكية جلعلو أكثر 
 ابلنسبة دلؤرخي التاريخ االجتماعي، من انحية التوسع يف حقوؽ ادللكية بشكل ظلوذجي وارتباط مفهـو         

paterfamilias ابلنساء ىو مؤشر على التمكُت النست للنساء ادلالكات ادلواطنات. وعلى اجلانب األخر ىناؾ سلاطر
، ادلًتجم عموما كعاىل األسرة الذكر، الذي paterfamiliasب جنس جادة من أننا سنفقد بعضا من ىذا التمكُت بسب

 حيب أتنيثو.
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 paterfamiliasاالستخدام الغري قانوين دلفهوم 

" كعاىل ألسرة "  paterfamiliasيكشف استبياف شامل للنصوص األدبية الكالسيكية اجلوانب ادلختلفة دلفهـو        
ساسياًو أما األبوة فكاف معٌت اثنوي لذلك ادلصطلح، وال يظهر يف أغلب النقاشات الرومانية ومرة أخرى ىنا امتالؾ العقار كاف أ

 يف العالقات العائلية، حىت يف تلك اخلاصة ابلقسوة األبوية )الطرد والنفي وحىت القتل(.

االجتماعية اليت خارج النقاش القانوين، ما ىي اذلوية  paterfamiliasعندما استخدـ ادلؤلف الروماين كلمة      
أجاب أنو الرجل الذي يرعى جيدا ويبذر  paterfamiliasاستحضرت و ي دالالت؟ فعندما سئل كاتوا األكرب من ىو 

كاف رجال خبَتا ابلزراعة والبناء وحفظ   bonus paterfamiliasجيدا. كذلك ركز شيشرو على إدارة العقار بكتابة: أف 
أنو كاف يؤدي دور  Pompeius Falcoوس األصغر لبومبيوس فالكو احلساابت. بطريقة مشاهبة كتب بليني

paterfamilias (patremfamiliae ago, Ep. 9.15 .أي كاف يعٍت أنو كاف يتيوؿ يف بلدتو ويعتٍت دبلكيتو )
اد مالك اإلقطاعية، وليس لو عالقة دبمارسة السلطة على أفر  paterfamiliasيف ىذه النصوص الثالثة، يفًتض أف يكوف 

 أسرتو يف مفهومنا.
، مل يستخدـ الروماف        على اإلطالؽ يف  paterfamiliasيف الواقع، على النقيض من االستخداـ الشعت اليـو

النصوص القليلة اليت كرست للسلوؾ األسري. وال يوجد يف رسائل شيشروف أو بلينيوس إشارات للعالقات األسرية. كما مل يظهر 
، حيث تنتشر ادلصطلحات اليت تعرب عن (CIL 6) النقوش اجلنائزية يف روما ا معة يف يف paterfamiliasمفهـو

يف عملو  Quintilianو كوينتلياف  Dialogusالصفات واذلوايت العائلية. خصإ كل من اتكتيوس يف عملو 
Institutes  بعض الفقرات اليت تعكس األبوة دبعناىا ادلعاصر بدوف ذكرpaterfamilias ت ىذه النقاشات . احتو

 .paterواألب  materواألـ  parensمفردات على األبوين
عدد من العناوين حوؿ األخالؽ   Valerius Maximusلفالَتيوس ماكسيموسexempla تقدـ رلموعة        

. مل يظهر parens, pater, mater(، وىنا أيضا اللغة تكوف من and 6.7 3.5,5.4,5.7,5.8,5.9العائلية يف )
 .liberosادلوجود يف  De severitate partumحىت يف عنواف paterfamiliasـو مفه

اليت اخرب عنها فالَتيوس، من أف مؤسس exemplum غلب وضع خط ربت القسوة األبوية ادلوجودة يف     [190] 
(. Livy 2.5.5حىت يستطيع تويل دور القنصل ) paterتنحى عن دور   Lucius Brutusاجلمهورية لوكيوس بروتوس

يف ىذه القصإ،  paterfamiliasإذاً الكتاب الروماف مل يستثمروا أي داللة مفًتضة  للقسوة أو السلطة اليت يف مصطلح  
، وحىت يف األزمنة pater( أف القسوة مل تكن داللة لطبيعة األب exemplaويف احلقيقة اقًتح فالَتيوس )صاحب رلموعة 

 تنفيذ اإلعداـ يف ابنو اخلائن البد أف ذلك استلـز أف ؼلرج عن دوره األبوي.  األسطورية. حىت بروتوس عندما أراد
 يف كتابو "حياة اتيكوس" وبشكل مجيل مناطق احلوار اليت مل يستخدـ فيها  Neposيوضح نيبوس       

paterfamilias  بشكل ظلوذجي.  النقاشات حوؿ خلفية عائلة اتيكوس وعالقتو بوالده مل تتضمن مصطلح
paterfamilias ىذه الكلمة خصصت فقط من أجل وصف مسئولية اتيكوس عن إدارة اإلقطاعية. ويف وصف اتيكوس .
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ليس أقل من مواطن صاحل، كاف يقصد نيبوس من ذلك أف اتيكوس مل يكن لديو تبذير  bonus paterfamilias نو 
 familia سرة   domusمن العيا حبياة طيبة يف بيتويف البناء أو البيع، ولكنو كاف قادرا أف يتاجر حبرص شديد، ليتمكن 

 bonusلدى  Digest(. كما يف .113)formaوشكلها   utilitasمن العبيد اليت كانت مثالية يف خدماهتا 
paterfamilias   القليل ليفعلو مع "األبوة اخلَتة"، كما نعتقد حوذلا، ألنو من الواضح أف اإلشارة األوا ألىلية أتيكوس

 bonus(. ابلنسبة لنيبوس كاف مصطلح 4.3جاءت يف الرواية قبل أف يتزوج اتيكوس ) paterfamiliaكونو
paterfamilias .يشَت إا دور مالك اإلقطاعية،  ومل يشَت احلوار إا العالقات األسرية 

ب الكالسيكية ادلتاحة ىو مالك اإلقطاعية يف كل الكت paterfamilias إا حد بعيد ادلعٌت الشائع جدا دلفهـو        
 والنصوص الغَت القانونية بدوف اإلشارة للعالقات العائلية. يف عملو عن إدارة ادللكية استخدـ كولوميلال 

Columella كاتب روماين عاش يف القرف األوؿ ادليالدي اشتهر بكتابتو عن الزراعة(  العبارة األكثر تكرارا عند ادلؤلفُت(
كاتوا الذي كاف دائم االرتباط  مع مواضيع حوؿ كيفية الفالحة بشكل صحيح. كتابو "عن   الكالسيكيُت الخرين، مثل

الفطن أف ػلقق الربح، من تقليم  paterfamiliasادلليء ابلنصائح على كيف يستطيع مثال De rerusticaالزراعة"
( وىلم جرا. كاف كولوميلال  يتبع يف 12.3.6ادلالبس لنفسها وللعبيد الخرين)vilica ( وتصنع زوجتو 5.7.4األشيار مثالً)

 diligensعلى إدارتو إلقطاعيتو، دبعٌت كيف يكوف paterfamiliasتقاليد كاتوا يف تقدمي النصيحة لل
paterfamilias. 

paterfamilias        كمالك لإلقطاعية من ادلمكن، يف سياقات سلتلفة، أف ػلمل معاين سلبية أو إغلابية. على اجلانب
" أو "رجل ذو معدف" على  diligensيب حىت بدوف صفة اإلغلا ادلصطلح ػلمل حس ادلسئولية الكبَتة ويعٍت "الرجل احملًـت

(. يف بداايت اجلمهورية األوا النقية البطل Cic. Verr. 2.3.183, 2.4.58; Flac.71ادلستويُت ادلايل واألخالقي )
بعفة من مزرعتو سبع  (dignitas patris familiae)يقاؿ أنو كاف يتنعم Cincinnatusالثقايف كينكيناتوس
قبل ادليالد رجاال يتحملوف  41(. عندما احتاج بومبيوس يف عاـ Val. Max. 4.4.7( ادلتواضعة )iugeraفدادين رومانية )

من أجل محايتهم  patres familiarumادلسئولية أخذ الوصاية على مقاتلُت يوليوس قيصر، ووزعهم بشكل زوجي على 
(Cic. Att.7.14،ابلنسبة دلعٌت مالؾ األراضي احملًتمُت .) patresfamilias استخدـ لألجانب وادلواطنُت،على الرغم

 كانت زلفوظة للمواطنُت فقط.paterfamiliasمن أنو يف القانوف الصاـر مزااي

الت سلبية تفتقر لربيق الثقافة ادلدنية. أبدى ادلسئولية األخالقية اإلغلابية حلياة الريف النزيهة ؽلكن أف تنزلق إا دال      [191]
لكية األخَتةو عرفو بلينيوس  نوTerentius Juniorبلينيوس دىشتو عند زايرتو لًتنتيوس جونيور 

ُ
 bonumعلى ادل

patrem familiae  و كذلكdiligentem agricolam  .ولكن مل يكن يتوقع أف الرجل يتمتع بذوؽ أديب ،
، كمستهلك للنبيذ بشكل مقنن، ؽلكن أف ؽلثل سلبيا pater familias rusticusة الفالح ميزة عاىل/ رب األسر 

 (.Seneca. Ep. 122.6فقداف التحضر )
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تتقاطع يف ا تمع الروماين يف عدة نقاط امتالؾ ادللكية مع العالقات العائلية، ربديدا يف نقل الورثة بواسطة الوصية. حيث      
يف النصوص الغَت قانونية يف سياؽ الزوجة أو األبناء، غالبا ما يكوف يف النقاشات  paterfamiliasاستخدـ مصطلح 

عدة  De inventioneاخلاصة ابلوصاية اليت ذبمع بعدين بُعد امتالؾ ادللكية مع االلتزامات العائلية. يصف شيشروف يف 
ىي إدارة  paterfamiliasلشخصية (.ادلسئولية األخالقية 2.62)paterfamiliasمرات الوصي يف العائلة  نو

 bonusادلَتاث من أجل منفعة األجياؿ القادمة، وقد عرب عنها بشكل بليغ بواسطة سينيكا بقولو: " دعنا نلعب دور
patrem familiae( "و دعنا ننت  أكثر شلا نتلقىو دع ذلك ادلَتاث العظيم ؽلر مٍت لألحفادEp. 64.7 فلو قلنا .)

يدؿ على تضييع ذلك  malus paterfamiliasيطور ذلك ادلَتاث، فإف مسمىbonus  paterfamiliasأف
 (.Sen. Ben. 4.27.5ادلَتاث، من خالؿ تفويضو إبدارة ملكية شخإ غَت قادر على إدارة شؤونو اخلاصة)

طرتو على بُعد سلطة األب على أفراد أسرتو أكثر من سيpaterfamilias من النادر جدًا أف يعٍت استخداـ مفهـو       
قاده الشك يف زوجتو paterfamilias من أف Phaedrusادللكية. ردبا ادلثاؿ األوضح ؽلكن أف يوجد يف قصة فايدروس 

(. بقدر ما كنت قادرا Fabulae Aesopeae 3.10.48ابرتكاهبا الزان، فقتل ابنو )ابن زوجتو( بشكل ظامل، مث قتل نفسو )
السلطة القضائية القاسية اليت ؽللكها  paterfamiliasة استخدـ فيها مفهـو على  اكتشاؼ، مثال من نصوص غَت قانوني

اليت كلف هبا كعاىل/ paterfamilias األب الروماين على أفراد أسرتو. ىناؾ أيضا فائدة أخرى وىي، من ضمن واجبات
 (.Cic. Cat.4.12; Petron. Sat.85رب للعائلة بكل ملحقاهتا مسئولية توفَت احلماية للزوجة واألبناء)

 ؽللك عملية االنضباط يف البيت يظهر غالبا مرتبطا  مع عقاب العبيد، ألف مفهـو paterfamilias ودبا أف        
paterfamilias كاف وبشكل متكرر بديال لكلمةdominus  اليت كانت تطلق عليو بصفتو سيدا )للعبيد(. ما اجلدوى
؟ بدال من تصور الدالالت السلبية احلديثة )أي يف الفهم  dominusبدال من paterfamiliasمن استخدـ  مفهـو 

( دلفهـو  كاف غلب علينا مالحظة الفهم اإلغلايب القدمي ذلذا ادلصطلح. ألف العائلة    paterfamiliasاحلديث للمفهـو
familia ،)يف العصر الكالسيكي لديها معٌت أساسي يعٍت رلموع العبيد )ليست الزوجة واألبناء

يدعي سينيكا أف األسالؼ كانوا ُيسموف  [192]كانت طورت ابلنسبة لعالقة السيد بعبيده.   paterfamiliasتدالال
(. يف رسالة مدح دليزة Ep. 47.14كوسيلة للتخفيف من إىانة العبودية )  paterfamilias(domini)"سادة العبيد" 

( وادلركب Od. 2.47طة العبارة اذلومَتية "النبيل كاألب" )ذباه العبيد وادلوايل، يستشهد بلينيوس بسل indulgentiaالرفق 
اليت دلت على الرفق واللطف ذباه  paterfamiliasمن  pater. ابلنسبة لبلينيوس كلمة paterfamiliasالالتيٍت 

عت بُت كشخصية اليت مج  paterfamiliasالعبيد أكثر من القسوة ذباه األوالد.  بعد قرنُت الكتانتيوس أعاد شرح مفهـو 
الذي اقًتح  Isidorus(. بعد ذلك ظهر ازيدوروس Div. Inst. 4.3.17وقسوة سيد العبد ) paterلطف ورفق األب 

 ,patria dilectioكاف يسمى هبذا ادلسمى ألنو كاف يعامل العبيد يف عائلتو حبب األب)paterfamiliasأف 
Etym. 9.5.7 )بوضوح، مثل صفة مستبد وظامل، صفات مل تقًتف (. يف كل ىذه العبارات اليت تعكس ) جنس الذكر

 عكس ىذه الصفات. paterfamiliasو ولكن كانت شخصية paterfamiliasب
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كمالك اإلقطاعية ادلنتشر يف النقاشات األخالقية الوطنية   paterfamiliasادلعٌت األكثر شيوعا واألكثر ظهوراً دلفهـو        
ضلطاط  الذي حدث يف أواخر العهد اجلمهوري. أدى انتقاد الذوؽ لًتؼ اإلغريق يف للروماف الذي كاف يف ادلاضي يناقض اال

شكوى  -زبلى عن حرث األرض من أجل ادلتعة احلضريةpaterfamilias الفيالت من قبل معاصريهم، إا زعم فارو أف
، ادلاضي (. على ضلو مثايلVarro, Rust. 2 pr.3; Columella, Rust. I.pr. 15تكررت من كولوميلال )

العفيف قبل أمراض ادلدنية، أبعاد السلطة األبوية الثالثة على العائلة، العبيد وادللكية تقدمت معا على اإلقطاعية الريفية.  
يف احلوار حوؿ النظاـ االجتماعي ادلتخيل لروما القدؽلة تكوف أكثر شيوعا يف العلم احلديث شلا يف paterfamiliasشخصية

بلغ حوايل ستة وثالثُت عمودا،  paterfamiliasعلى مسمى  E. Sachers مدخل ادلوسوعة ؿالنصوص الالتينية.يف
كانت ىي ادلفتاح للنظاـ paterfamilias خصصت تقريبًا كلها لنظرية التطور ادلبكر للميتمع الروماين حبيث أف سلطة 

ذه النظرايت االجتماعية أكثر أتملية، ومن االجتماعي. يف رؤييت ادلتشككة )النقدية( غياب كامل لدليل معاصر جعل مثل ى
السخرية أف القطع ادلتبقية من األلواح اإلثٌت عشر، وىي الوثيقة االجتماعية القانونية ادلوثوقة من العهد اجلمهوري، مل يدرج هبا 

 . paterfamiliasمصطلح
لصورة   -رب البيت الروماين الذكر -لصارمة(لتلخيإ الدليل النصي الغَت قانوين، استحضرت اليـو الصورة ادلتشددة )ا       

paterfamiliasأما مالك اإلقطاعية فقد أحضرت إا الذىن من الروماف الكالسيكيُت. ودلدح الروماف  نو ،bonus 
paterfamilias  فقد كاف يعٍت أنو ينسب لو ابإلدارة ادلسئولة دللكيتو. وال يعٍت مسمى bonus 
paterfamiliasين ب"األب اخلَت"، فهم ال يستخدموف مسمى للقارئ الروماpaterfamilias  يف حواراهتم

نقاشي ىذا ال يعٍت ىنا أف العائلة الرومانية مل تكن أبوية. إنو من ادلؤكد أف عالقات الزوج [193]"ادلناسبية" يف احلياة العائلية.  
كور(.  األكثر، جديل يكوف، عملية استحضار بسيط بزوجتو والوالد بولده. كانت غَت متكافئة حسب اعتقاد بعض ادلؤلفُت)الذ 

paterfamilias   كوصف سلتزؿ لقيم العائلة الرومانية أو السلوؾ االجتماعي الذي ؽلكن أف يكوف مظلال. إذا ضلن نعتقد أف
النفصاؿ بُت ادلفاىيم ىذا العبارة الالتينية يف مفهومها احلديث العادي تعطي رؤية أساسية مباشرة يف عالقات العائلة الرومانية. ا
 القدؽلة واحلديثة البد أف ينبهنا إلمكانية القراءات اخلاطئة األساسية للدليل يف خدمة الصورة النمطية احلديثة.

    Materfamiliasاالستخدام الغري قانوين دلفهوم
لتوقع معاين ردبا يقود الشخإ  materfamiliasو  paterfamiliasالًتكيبات ادلتوازية دلفهـو           

واستخدامات متماثلة. دراسة الكلمة األخَتة، على أية حاؿ مل تثمر عن تعريف دقيق مقارف، أو استخداـ خاص يف اخلطاب 
القانوين. بناء على ذلك النصوص القانونية والنصوص األخرى تؤخذ معا فيما يتبعها لتوضيح الضغط الكبَت على احًتاـ اجلنس 

 . materfamiliasادلستحضر بشكل ظلوذجي من
كربة / سيدة البيت الروماين، وكادلرآة ادلتزوجة   materfamiliasالقواميس احلديثة تكوف متقاربة نسبيا يف تعريف          

 uxorعن  materfamilias، ولكن ادلؤلفُت القدامى ذبادلوا حوؿ التعريف، وماذا ؽليزmatronاحملًتمة ومثل 
يفات القدؽلة ردبا يُفسر بشكل جزئيبفرضية أف  التطابق النحوي بُت .  التنوع يف التعر  matronaوعن

materfamilias  وpaterfamilias   .يكوف يف توتر مع عدـ التطابق االجتماعي القانوين بُت ىذين ادلصطلحُت
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مركزية  كاف نقطة  paterfamilias، ردبا ألف paterfamiliasأان اعلم أنو اليوجد نزاعات قدؽلة مقارنة حوؿ معٌت 
نفس الوظيفة   materfamiliasتصورية حوؿ القانوف الروماين لألشخاص نُظم بصرامة منطقية ال مثيل ذلا.  ليس لدى 

 كمفهـو قانوين، التحيز اجلنساين من فقهاء القانوف الروماين بتفضيل الذكور ال يتطلب تكوين مقارنة فيما يتعلق ابإلانث. 
بناء على  matronaأو  uxorدبقارنتها بكلمة materfamiliasوضع تعريف دلفهـوحاوؿ ادلؤلفوف الروماف          

، طالب أف AulusGelliusاخللفية القانونية، الثقافية، االجتماعية. صدى شيشروف بواسطة اولوس جيليوس 
matresfamilias    كانت رلموعة جزئية من كلuxores  اليت كانت يفmanus ( مع أزواجهنTop. 14.3; 

NA. 18.6.5 وبغض النظر عن ىذا االستخداـ العاـ العكسي يكوف من الصعب معرفتو، إال أف مؤلفي أواخر العهد .)
 أو حىت زواج manusللزوجات بدوف تقييده أو حصره بزواج  materfamiliasاجلمهوري استخدموا مفهـو 

matrimonium iustus ( للمواطنُت. قيصر مؤلفBellum Hispanieuse و )Varro  وصف نساء
 .Materfamilias (B Gall. B Hisp.7.26.3; B Hisp.  19.3; Rustغاليات واسبانيات وليربايت  هنن 

2.10.8 .) 
كأقدـ ذكر حي خبط مباشر للنسب مسح فقط لشخإ واحد يف العائلة   paterfamiliasالتعريف القانوين الدقيق لل       

familiaليت سعت لتحديد. واحدًا من التعريفات القانونية اmaterfamilias    كزوجةpaterfamilias  حىت
ىذا التعريف استثٌت كل   familia.[194]يف العائلة materfamiliasتتينب اخللط ادلفهومي من تناوؿ أكثر من 

)بغض النظر عن  paterfamiliasاليت تعيا مع ابنها الذي أصبح  viduaeواألرملة filiusfamiliasمن زوجة
، اعتقدوا أف Ulpianو Papinian وت أبيو، إال أف الفقيهُت الكالسيكيُت العظيمُت اولبيانوس واببينياف عمره(عقب م

 ال ينضوي ربت ىذا ادلعٌت، ويشمل بشكل واضح األرملة  materfamiliasىذا ادلعٌت الدقيق لربة البيت الروماين و
viduae(Dig. 48.5.11 pr; 50 16.46.1 .) 

 AeliusMelissus، األوؿ وىو أيليوس ميليسوس matronaعن   materfamiliasولتو سبييزابلنسبة حملا       
لديها ولدا  matrona، فقد اقًتح ميليسوس أف AulusGellius(N A 18.6.5)استحق سخرية اولوس جيليوس 

اوؿ أف ينهي التمايز، اليت لديها أكثر من ولد. وعلى الرغم من أف ميليسوس كاف ػل  materfamiliasواحدا ابدلقارنة مع
ينبغي أف يكوف لديها شيء لتفعلو مع األمومة اليت قد تكوف مشًتكة من قبل  Materfamiliasبفهمو ذلذا ادلصطلح أف 

 (.Paul, Dig. 5.4.3األخرايت )
. فيما materfamiliasيف سياقات سلتلفة يف اخلطاب القانوين اولبيانوس سلط الضوء على نوعُت سلتلفُت لتعريف        

. دبعٌت، أف paterfamiliasدبقارنة جزئية مع materfamilias يتعلق حبقوؽ ادللكية، عرؼ اولبيانوس
materfamilias   كانت امرأة متحررة منpotestas ( أبيها مع قدرهتا المتالؾ ادللكيةDig. 1.6.4 ادلقصود من .)

ى احلالة الزوجية. ىذا ادلعٌت كاف مقيدا بشكل حصري ومل يكن قائما عل filiafamiliasىذا ادلعٌت يؤكد االختالؼ عن 
ادلخصإ  paterfamiliasللخطاب القانوين، وكاف مدفوعا ابالحتياج للحصوؿ على كلمة لإلانث موازية / مشاهبة دلفهـو 

 للذكور بتخصيإ حقوؽ ادللكية ادلستقلة" اخلاصة".



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2021/ أبريل /   خمسونالعدد الواحد وال

 
 

15 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

وابلنسبة : كانت امرأة تعيا ابحًتاـ وشرؼ  materfamiliasهبذا التعريف الرمسي، إذا اولبيانوس كتب أف        
فهي تتميز وتستقل عن النساء األخرايتو  وبناء على ذلك مل غلعلها ىذا ادلفهـو متزوجة أو  materfamiliasلشخصية 

 quae nonىي الشخصية اخلَتة:  materfamiliasأرملة، حرة أو زلررةو وال الزواج وال ادلولد ولكن الذي جعلها
inhoneste vixit. Matrem enim familias a ceteris feminis mores discernunt atque 
separant; proinde nihil intererit, nupta sit an vidua, ingenus sit an libertina; nam 
neque nuptiae neque natales faciunt matremfamilias, sedboni, mores, (Dig. 

مل يكن موجودا يف حالة الزواج أو بوالدة الولد أو  materfamiliasولبيانوس، إذا جوىر (. طبقا ال(.50.16.46.1
ادلستوى االجتماعي، أو حقوؽ التملك، ولكن يف الشخصية ذات ادلكانة االجتماعية احملًتمة. هبذا الضغط على ادلكانة 

يف  materfamiliasالدالالت األوا دلفهـو  االجتماعية احملًتمة، اولبيانوس كاف حذرا جدا يف الفًتة الكالسيكية مع 
 النقاشات الغَت قانونية.

Materfamilias        مثلpaterfamilias  يف أحايُت كثَتة كاف يستعمل الستحضار األفضل، ادلاضي األوؿ
قطاعية الريفية. ففي تعٍت الوالدين واألوالد والعبيد يعملوف مجيعا يف اإل familia.يف روما القدؽلةو، عندما كانت العائلة 

 vetusيف القدمي "materfamilias ،عادة paterfamiliasالوقت الذي تكوف فيو مسئولية إدارة ادلزرعة من
matrum familias mos( كانت اإلشراؼ على شئوف البيت الروماين "domestica negotia, Columella, 

Rust. 12. pr. 10 األايـ اخلوايل كانوا يُقيموف بناءًا على جودة إنتاجهم، واحلديقة (. وفقا لبلينيوس األكرب ادلزارعوف يف
(. يف ىذا االستحضار القدمي كانت ىناؾ قابلية HN 19.57.3)materfamiliasادلهملة تشَت إا عدـ جدارة 

يف كل حالة  bonus\ aيف أف  bona materfamiliasو bonus paterfamiliasواضحة للمقارنة بُت 
 .domusجدية ادلشاركة يف رعاية  كاف احلكم حوؿ
اليت عملت يف ادلزرعة كانت من الذكرايت البعيدة جدا.   materfamiliasيرى طلبة ادلؤلفُت الالتُت، أف        [195]

كانت أكثر شيوعا تدؿ العفة األنثوية داخل زواج شرعي، لذلك كانت   materfamiliasيف االستخداـ الكالسيكي 
materfamilias  (4)عكس ادلسميات التية مثل تعرؼ.meretrix, paelex, concubina, ancilla 

ىتفت بصوت عاؿ ابلتعارض بُت Demea ( لديو Adelphoi747يف عملو )  Terenceتَتينكا
materfamilias  وmeretrix  يف أف يكوان معا يف منزؿ واحد. شيشروف استغل ىذا التناقض إبذاللو لكلوداي يف

Pro Caelio التباكي على الشيء السيئ الذي سيشوه . بعدMaterfamilias  ابهتاـ كاذب "لطهارة
"matronsيستمر شيشروف يف اهتاـ كلوداي أهنا عاشت يف بيت ،domus  غَت أخالقي وأفmaterfamilias  

ظهر بعد بضع materfamilias(. نفس ادلفهـو ادلعاكس لعفة Cael. 32. 57كانت تعيا بنمط بنت اذلوى )

                                                           
خارج إطار الزواج الرمسي، وؽلكن تسميتهن ابحملظيات أو العشيقات ولكنهن  paterfamiliasنية يبدو أف ىذه ادلسميات مجيعها تعٍت نساء يستمتع هبن عاىل األسرة الروما (4)

 لسن زوجات لو. )ادلًتجم(
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إبدانة شيشروف النطونيو من أجل تشويو منزؿ فارو بقذفو ابحلفالت اليت كانت زبتلط فيها العاىرات مع سنوات 
.materfamilias(Phil. 2. 105) 

يف  materfamiliasهتديدًا إا  meretrix، قد تشكل materfamiliasاستبداؿ اخلصم ادلفاىيمي لل       
اىتم حبالة لوكيوس   Controversiae(9.2.1)إحدى أعماؿ سينكا األكرب ادلنافسة من أجل الظفر ابستحساف الرجاؿ. 

الذي كاف يشغل منصب بروقنصل الذي أمر إبعداـ  Lucius Quinctius Flamininusكوينكتوس فالمينينوس
.  مثل ىذا االفتتاف دبومس كاف خطرًا كامن meretrixا ـر ادلتهم ألنو تلذذ دبحظية )زلظية شخإ اخر( 

 .meretrixاليت مجاذلا موضع حسد materfamiliasلل
مصطلح مناسب بشكل خاص لوصف  materfamiliasأتكدت دالالت االحًتاـ ادلشرؼ من اولبيانوس جبعل         

يف مثل ىذه السياقات أكثر استخداما.  يف خطاب أواخر  materfamiliasنساء عفتهن كانت ربت التهديد، وكانت 
) ابإلضافة إا العذارى materfamilias )نوع من اخلطاب الكالسيكي( يلمح النتهاؾ topos العهد اجلمهوري، كاف 

virgines  واحلرائر الشاابت( كنتيية مروعة للحرب والفوضى االجتماعية.  الشرؼ اجلنسي الذي حظيت بو ىذه ا موعة
كاف السبب يف احتفاؿ اإلماء/ ادلملوكات الاليت ليس لديهن مثل ىذا الشرؼ. سبايز القلب   -ميزىن عن اإلماء/ األخرايت

ancillae ىذا االحتفاؿ الذي كاف ينعقد عادة يف السابع من يوليو و يعود لصراع الالتُت مع الروماف، الالتُت كانوا قادرين .
 matresfamiliasعلى استثمار تفوقهم العسكري للدرجة أف طلبوا من الروماف طلبًا مهينًا  ف يرسلوا زوجاهتم 

لالتُت )لالطمئناف لطلب اذلدنة اليت طلبها الروماف من الالتُت(. الروماف خدعوا اجليا الالتيٍت إبرساؿ فتيات  virginsبناهتمو 
اإلشارة للروماف ابذليـو على )معسكر( الالتُت ليال. ancillae شللوكات على ىيئة نساء شريفات، بعد ذلك أعطت اإلماء 

 .materfamiliasلنوع من الشرؼ الذي تتمتع بو  ancillaفقداف ادلنطق يف تفصيل ىذه القصة ىو 
االجتماعية كانت ضعيفة جدا وقابلة لالنتهاؾ بواسطة تصرؼ صغَت جدا  materfamiliasكرامة ومنزلة      [196]

دقة. حيث كاف ادلوجهة ضد اإلانث كانت زلددة ب iniuriaeمن االعتداء اجلنسي.  القانوف الروماين بشأف التصرفات ادلسيئة 
ابلقوة. ابلنسبة للنساء معيار اإلىانة كانت االعتداء على  domusمقياس إىانة الرجاؿ الضرب واإلجبار لدخوؿ بيوهتم 

 ;Gai., Inst. 3.220يف العلن والصراخ عليها أو بتحريض العبد ادلرافق ذلا) materfamiliasمكانتها كامرأة إبتباع 
Dig.47.10.1.2,47.10.15.15, 47.10.25 ولكي تتينب لفت األنظار ذلا وقذفها ابإلىاانت اجلنسية، ربتاج أف )

 ,meretrix(Dig. 47.10.15.15وليست مثل  materfamiliasكا   -تلبس لباسًا زلتشمًا يليق هبا
Ulpian)-  جُت، العبد وأف تتصرؼ بلباقة، دبا أف العبد اجلميل ادلرافق ذلا ردبا ينقل صورة خاطئة وسوء فهم للذكور ادلتفر

Demipho  الذي لعب دورا يف مسرحية(Cistellaria  أوصى  ف ترافق )اليت ألفها الكاتب ادلسرحي بالوتوس
materfamilias  احملًتمة والعفيفة خادمةancilla ( قبيحة. عنوافactioiniuriarum  يف(Digest  تشَت إا أف
ا وأبيها، حيث يسمح ذلم القانوف بتقدمي دعاوي كذلك ػلط من قيمة زوجه  Materfamiliasاإلىاانت ضد شرؼ 
 منفصلة ضد اجلاين. 
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مدبرة ادلنزؿ" إال أنو يف  \معٌت رقيق من " أـ العائلة " أو " سيدة materfamiliasخالصة القوؿ، على الرغم من أف     
 فة.الرومانية الشري  matronaالغالب استعمل الستحضار مزية العفة والطهارة ادلرتبطة دبفهـو

  اخلالصة
، و فقداف التشابو يف دالالت paterfamiliasو  materfamiliasعلى الرغم من تشابو الًتكيب بُت مفهـو        

اجلنس )النوع( الذي يكوف واضحا.  ال توجد عبارة استخدمت بكثرة يف اخلطاابت الرومانية حوؿ األبويةو كما أف الصور النمطية 
ا عالقػػػػػػػػػػػػػػػة ابألبػػػػػػػػػػػػػػػوة أو األمومػػػػػػػػػػػػػػػة. وىػػػػػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػػػػدى عاىػػػػػػػػػػػػػػػل/ رب األسػػػػػػػػػػػػػػػرة الػػػػػػػػػػػػػػػيت اسػػػػػػػػػػػػػػػتدعيت هبػػػػػػػػػػػػػػػم مل تكػػػػػػػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػػػػػػػ

"الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحل" مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك اإلقطاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وادلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئوؿ عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أوالداً وزوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة أـ ال، وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  paterfamiliasالرومانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 الطاىرة، امرأة سبثل االحًتاـ جلنسها، متزوجة أـ أرملة ولديها أوالداً أـ ال.materfamiliasكانت

ؤرخ التاريخ االجتماعي أف يتذكر أف ىذه الصور النمطية القدؽلة مل تكن متطابقة مع الصور النمطية احلديثة، إنو من ادلهم دل        
ابإلضافة إا أف ىذه الصور مل تكوف صورة مكتملة الختالؼ اجلنسُت يف ا تمع الروماين. فعلى الرغم من أف عاىل/ رب البيػت 

. يف احلقيقػة النسػاء الرومانيػات كػن يػتملكن إقطاعيػات، paterfamiliasعنػو ب الروماين كػاف ذكػرا كمػا ىػو ادلعتػاد ومعػرب 
ومػػن ادلؤكػػد أف ذلػػك حػػدث يف غيػػاب األزواج، وقػػد امػػتلكن السػػلطة علػػى ادلنػػازؿ دبػػا فػػيهن األتبػػاع. ىػػذه اللغػػة اجلنسػػانية سػػببت 

البيػػت الرومػػاين موغلػػة يف القػػدـ. مػػثال للمػػؤرخُت فقػػداف رؤيػػة سػػيدات بيػػوت رومانيػػة حػػىت عنػػدما يعلمػػوا ذلػػك. تشػػعبات سػػيدات 
البد وأف يؤخذ ابحلسباف احتماليػة االختالفػات اجلنسػية يف ادلعػٌت والػذوؽ domus النقاشات حوؿ أعلية تزيُت البيت الروماين 

صػػنعت نقطػػة مهمػػة فيمػػا يتعلػػق  Carolyn Osiekالػػذي يعتمػػد علػػى مػػا إذا كػػاف ادلالػػك ذكػػرا أـ أنثػػى. كػػارولُت اوسػػيك
الػيت كانػت تتقابػل هبػا ا تمعػات  -ار اجلنسانية يف الكنيسة ادلسيحية ادلبكرة، أف نسػاء كػن يف بعػض احلػاالت مػالؾ البيػوتابألدو 

 مصحوبة ابلقوة وادلكانة االجتماعية ادلؤثرة. -ادلسيحية ادلبكرة
ليقػدـ  materfamiliasأو  paterfamiliasعنػد مسػتوى مػتقن جػداً يكتػب عػن ادلنػزؿ الرومػاين مػن انحيػة [197]

كوحػػػػدة واحػػػػدة بسػػػػلطتها أكثػػػػر مػػػػن حقيقتهػػػػا.  ادلؤلفػػػػوف الرومػػػػاف يف اخلطػػػػاابت القانونيػػػػة اسػػػػتخدموا يف مناسػػػػبات ضػػػػيقة جػػػػدا 
paterfamilias  وmaterfamilias  واليت عنػوا هبػا سػيد وسػيدة ادلنػزؿ الرومػاين دبفهػـو واسػع تػل األسػرة والعبيػد و

مناسػػبات أخػػرى كانػػت ىػػذه االسػػتخدامات ذلػػا عالقػػة ابدلثاليػػة والًتتيػػب األفضػػل وادلاضػػي ادللكيػػة الػػيت زبضػػع لسػػلطة األب.  ويف 
 البعيػػد. الواقػػع االجتمػػاعي يف الفػػًتة الكالسػػيكية مل يكػػن ابلكامػػل متيانسػػا ألف الزوجػػات كػػن غالبػػا يتمػػتعن ابسػػتقاللية عػػن 

manusأزواجهن. ادلفردات احملددة اجلنس للملكية، معpaterfamiliasزؿ النموذجي ومالك اإلقطاعيػة، قػد سػبب كادلن
للمؤرخُت غالبا  صعوبة تقدير عالقات السلطة يف ادلنزؿ الروماين. النسػاء ادلالكػات الػاليت يعشػن يف بيػوت أحيػاان ؽلػتلكن حاشػية 

ف مػن ليست أسَتة احلقيقة أهنا زوجة غنية كا materfamiliasمن العبيد تستأمر منهن، ومزارع تتحصل منها على ريعها. 
بذاهتا، احلقيقة أف الذكور الروماف منزعيػوف يف الفػًتة ادلبكػرة جػدا علػى األقػل أقػرب لكػاتوا  dominaاحملتمل أف تكوف سيدة 

غػَت واضػح وكػاف  materfamilias. ألف مؤسسة العبيد قد زادت استقاللية نسػاء النخبػة، لػذلك مصػطلح Catoاألكرب
عبيػػد ومػػوايل يعملػػوف كػػوكالء ابسػػتقاللية عػػن  dominaحاً. لػػدى السػػيدة األكثػػر واضػػdomina البػػديل ذلػػذا  ادلصػػطلح 

زوجها.  أخربان كػاتوا عػن شػكوى  يف بػداايت القػرف الثػاين مػن زوجػة ثرية،ىػذه ادلػرأة طلبػت مػن عبػدىا كوكيػل أعماذلػا أف يضػايق 
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يكػوف للمػرأة يف ىػذه القصػة (. مػن الغريػب أف Gell. NA.17.6زوجها حىت يرجع ذلا القرض .الذي اقًتضو زوجها منهػاو)
 وزلاطة دبسئوليات إضافية. وىي مل تكن كذلك. materfamiliasوصفها مثل 

كما انقشت ابالرتباط ابلرعاية، ادلؤرخوف ليس مطلواب منهم أف يستخدموا ادلصطلحات الالتينية بنفس الطريقة اليت       
فات بُت االستخداـ القدمي واالستعماؿ احلديث، وأف نعرؼ  استخدمها الكتاب القدماء، لكن من الضروري أف ندرؾ االختال

وكيف استخدمهما الروماف بشكل بسيط يف  materfamiliasو  paterfamiliasكيف استخدـ الروماف مفهومي 
اخلطاابت اليت كانت حوؿ العائلة، ردبا ذلك يساعد على نقلنا خلف الصورة النمطية احلديثة لألبوة القاسية وخلف صورة 

matron.احملًتمة 
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abbreviations 
 

(Att.)EpistulaeadAtticum.                                                                                        
(Ben.)  De Beneficiis.                                                                                           
(Cat.) catomaior de senectute.                                                                                       
(CIL) Corpus InscriptionumLatinarum.                                                                        
(Div. Inst.)InstitutionesDivinae.                                                                                 
(Ep.) Epistula.                                                                                                        
(Flac.) pro flacco.                                                                                                          
(HN) Historia Augusta.                                                                                                
(Inst.) Institutiones.                                                                                              
(Leg.)  De Legibus.                                                                                                       
(N A) Noctes Atticae.                                                                                            
(Od.) Odessa.                                                                                                            
(Or.) De Oratore.                                                                                                
(Rust.) De Re Rustica.                                                                                              
(Top.) Topica.                                                                                                          
(Verr.)  in verrem. 
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