
  قرية السوريين إبان العصر الروماني                                       محمد أحمد فهمي  /  كمال صالح عبد الرحمن

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - ٢ج –لعاشر العدد ا                             �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

١٧ 

  

  

  

  

  

بإقـليم أوكسيرنخوس إبان    )  Σύρων Κώμη( قرية الُسوريين 

  العصر الروماني 

  

  

  كمال صالح عبد الرحمن 

           أستاذ التاريخ اليوناني الروماني المساعد بكلية اآلداب  

  أسيوط   جامعة 

  

  محمد أحمد فهمي 

  مدرس التاريخ اليوناني الروماني بكلية اآلداب  

  جامعة الوادي الجديد   

  

  

  

  



  قرية السوريين إبان العصر الروماني                                       محمد أحمد فهمي  /  كمال صالح عبد الرحمن

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - ٢ج –لعاشر العدد ا                             �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

١٨ 

ال�ل��: �ان إقل�� أو����ن��س م��قة إدار�ة مه�ة في م�� ال�س�ى خالل  

(ال�ه�اسا   أو����ن��س  م�ی�ة  ح�ل  ت���  وال�ي  وال�وماني،  ال��ل�ي  الع���� 

ب�د�ات أو����ن��س ق� ت� ال��ق��  ال�ال�ة). على ال�غ� م� أن ال��ء األك�� م�  

م�   م�ات  ع�ة  �أس�اء  ت��ف�  أنها  إال  نف�ها،  �ال��ی�ة  الق�امة  أك�ام  في  ع�ها 

ال������ات ال����ة (الق�� وال���ع وال�ف�ر) م� م��ق�ها األوسع. ل�ا ته�ف ه�ه 

ال�رقة ال����ة ���ل أساسي إلى ت�ث�� مالمح ال��ام اإلدار� واألن��ة االق��اد�ة  

) ال��ر���  لق��ة  ق��  Σύρων Κώμηوال�ی��ة  إح��  ��مي)،  (=س��ون   (

ال���ارخ�ة الغ���ة ال�ائ�ة في إقل�� أو����ن��س، مع م�اولة ت�ض�ح اس� الق��ة،  

أن   رغ�  ال���قة،  في  ال�ه�ة  الق��  م�  فهي  س�انها،  وع�اص�  م�قعها  وت��ی� 

ال�مال ول� ی�� ال��ف ع�ه ا. ح�ى اآلن، وه� ما أ�اللها ما زال� م�ف�نة ت�� 

�ف�� إلى ح� ما قلة ع�د ال��د�ات ال�ثائ��ة ال��علقة �الق��ة ق�� ال�راسة. تغ�ي ف��ة 

ب�د�ات   ض�ء  في  الع��،  ه�ا  أواخ�  مع  وت��هي  ال�وماني  الع��  ال�راسة 

  أو��������س و�ع� ال��د�ات ذات ال�لة.

  

��س، ال���ارخ�ة الغ���ة  : م�� في الع�� ال�وماني، إقل�� أو����نال�ل�ات ال�الة 

  في أو����ن��س، ق��ة ال��ر���، و�ائف الق��ة في م�� ال�ومان�ة.   
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Abstract: The Oxyrhynchite nome was an important 

administrative region in Middle Egypt during the Ptolemaic and 

Roman eras, which centred around the city of Oxyrhynchus 

(modern al-Bahnasa). Though the major part of Oxyrhynchus 

papyri were excavated from the rubbish mounds of the city 

itself, they preserve the names of several hundred rural 

settlements (villages, hamlets, farmsteads) from its wider 

zone. so This research paper mainly aims to document the 

features of the administrative system and the economic and 

religious activities of the village of Syrians (Σύρων Κώμη) 

(=Syron Kome), one of the villages of the Libos (western) 

toparchy (meris) in the Oxyrhynchites nomos, with trying to 

illustrate the name of the village, and determine its location 
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and elements of its population, as it is one of the important 

villages in the region, although its ruins are still buried under 

the sand and have not been revealed yet, which somewhat 

explains the small number of documentary papyri related to 

with the village under study. The period of study covers the 

Roman era and ending with the late of this era, in light of the 

Oxyrhynchus papyri and some related papyri. 

Key words: Egypt in the Roman period, Oxyrhynchite nomos, 

the western toparchy of the Oxyrynchite nomos, the village of 

the Syrians, the village jobs in Roman Egypt 
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  ال�ق�مة: 

ال���، ال�� ی��� إلى سل�لة األ��اث ال�اصة ب�راسة الق�� في تع�د أه��ة ه�ا  

إلقاء ال��ء على إح�� الق�� غ�� ال�ع�وفة   م�� في الع���� ال��ل�ي وال�وماني، إلى 

وال�ي ل� ی�� ال��ف ع� �قا�اها ح�ى اآلن في إقل�� أو����ن��س في م�� ال�س�ى. و��ا  

وا الق��ة  إلى  ُت���  ال�ي  ال�ثائ�  فإن  أو����ن��س  س���  ب�د�  م���عة  وردت ض��  ل�ي 

ت�اع�نا على اس���اج �ع� ال�عل�مات ع� ال��اة اإلدار�ة واالق��اد�ة وال�قا��ة في الق��ة، 

وعلى ت�ل�� ال��ء على ج�ان� م��لفة م� ال��اة العامة وال�اصة ف�ها، على ال�غ� م� أنها  

ل���غ�ا��ة. و�ه�ه ال����ة فإن ال�راسة ت�اول ال ت�اع�نا على ت��ی� م�انها ب�قة وال ُمَ��َِّ�تها ا

س� ف��ة تار���ة ت�عل� ب�قعة جغ�ا��ة �ائ�ة على أ��اف ال��ا�� ال�را��ة إلقل�� أو����ن��س، 

وق���ة م� ��فه ال���او� الغ��ي، وت��ی� عالقة الق��ة �عاص�ة االقل��، خاصة أنها ل� ت��  

 ی�ع�� �ع� اإلشارات ال�ق���ة والعاب�ة س�اء في  ب�راسة م��قلة م� ق�ل، وأن ما ورد ع�ها ال

ال�س�ي. ال�ي ر��ت علي م��  ال�راسات  أو في  ال���حات   ١الق�ام��  ال��� نهج  و��َّ�ع 

الَ�ْ�ِد�َّة ال��علقة �ال������ات ال����ة �إقل�� أو����ن��س وال�ي قام ب����عها وش�حها أم�� ب�  

) م�  ���Amin Benaissaي  �ل  وح�رها  دی�او  (Clarysse)�الر��)   ،(Depauw) ،

 Benaissa, Amin. "Rural Settlements of the، وال��س�مة بـ:  (Thissen)وث�ّ��  

Oxyrhynchite nome. A papyrological Survey, version 1.0." Timegistos 
2(2009). online publication  

علو  ت���ل  ال�ي  أو����ن��س  ب�د�  وثائ�  م���عة  م�  ق��ة  ���ح  إلى  إشارات  ى 

ق.م، ٤٢/٤١َبْ�ِد�َّة، أنَّها ت�ه� ألول م�ة في عام  س�ع وثالث�ن  ال��ر���، وال�ي ی�لغ ع�دها  

أ� في ع�� �ل���ات�ا ال�ا�عة (ان�� ال��ول ال�ل�� في نها�ة ال���)؛ و��جع ال��� في  

أما آخ� ذ�� للق��ة    ذل� إلى أن س�الت أو����ن��س الَ�ْ�ِد�َّة ت��أ م� أواخ� الع�� ال��ل�ي.

ما  اس��� �قائها  وه� ما �ع�ي أن الق��ة    - ف��جع إلى ما ب�� الق�ن�� ال�ادس وال�ا�ع ال��الدی��

)، فإنَّ غال���ها  ١ی��� ع� س�عة ق�ون. و��ا ن�� م� ل�حة ال��ز�ع ال�م�ي لل�ثائ� (ش�ل رق� 

ائ� م� الق�ن ال�ام�، �أنَّها  ت�جع إلى الق�ن ال�ال� ال��الد�. ور��ا ���� تف��� ع�م وج�د وث

ُه��ت في تل� الف��ة ث� عادت إلى ال�ه�ر ���ا ب�� الق�ن�� ال�ادس وال�ا�ع، ث� ُه��ت م�ًة 

ثان�ة، على غ�ار ق�� أخ�� �ائ�ة على حافة ال���اء في الع�� ال�وماني ال��أخ� (ر��ا  
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��وف � ی�ت�� �قلة ال�ثائ� و����� حالة ال����). ومع ذل� فإنَّ االح��ال قائٌ� أ�ً�ا أن األم

الق��ة على وجه   أ�ة حف��ات في م�قع  ل� ت�� ح�ى اآلن  ال�قام األول، ح��  اك��افها في 

  ال���ی� ت�اع�نا على ت��ی� م�اه� االس���ار�ة م� ع�مها ع�� ه�ه الق�ون م� ال�اح�ة األث��ة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ال��قع   أوًال: 

  وال����ة وال��ان

���ا ی�عل� �ال��قع، فإن م�ی�ة أو����ن��س ال�ي تقع ق����ا ض�� ح�ودها اإلقل���ة، 

�� ج��ب القاه�ة على ال���� ال���او� ال�� ی��� ال�احة ال����ة    ١٨٠تقع على �ع� ح�الي  

�� ج��ً�ا، ��� ه�ا   ��٢٥ ش�ال العاص�ة إلى    ٤٠و��� ی�سف، ���ا ���� ن�اقها ال�راعي  

َ� ُمْ�ُ� ع�� أُغ��� إلى ِسّ�ة م�اك�    اإلقل�� ح�الي مائة ق��ة َفْ�ًال َعْ� ع�د م� ال�ف�ر، وُق�َّ

إدار�ة (���ارخ�ة) على ال��� ال�الي: ال���ارخ�ة الُعل�ا (أق�ي ال���ب)، الغ���ة، ال����ة،  

)  (Pagusال�س�ي، ث������ف�، وال�فلى (أق�ى ال��ال)، ح�ي حل ال����� الع�د� �اج�س  

  ٣م.٣٠٨/ ٣٠٣ب إلى ال��ال م�ل ال��اك� اع��اًرا م� عام  م� ال��� 

  

  
  ): ال��ز�ع ال�م�ي ل�ثائ� ق��ة ال��ر��� ١ش�ل (
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" ��غل ال�ان� الغ��ي م� ال�اد� Λιβὸς τοπαρχίαالغ��ي    و���ا �ان "ال���� 

ی�لغ   ��لي  ِامِ��اد  (١٣على  س�����ل�  وراء  ما  إلى  ج��ً�ا  ب�ال  ق��ة  م�    Senekeleuك�، 

)(=ساق�ال) ش�اًال، �ان� �ع� ق�اه تقع ش�ق ضفة نه� ت�م�� (=��� ی�سف) م�ل ق��ة ب�ال 

)، و�ع�ها تقع غ�ً�ا إلى حافِة ال���اء م�ل ق��ة أن�����ا  Bella el-Mustagaddaال�����ة (

)، ح�� �قع ال�ه� في ج�ء م� إقل��ها ش�قا وَغْ�ً�ا ف�ًال ع� ال��ال Antipera Pelaب�ال (

"وث��� ع�ة روا�� ب�� ق��    ٤ي، ���� تع�ج ال�ه� أو ت��د اإلقل�� على ِ�َال ال�ف���، الغ��

ال��اك� الغ���ة وال����ة م�ا ی�فع لل�� أن ال�اح�ة م�ها �ان� ُتالص� األخ�� فى ���� م�  

  ٥ام��ادها ال��لي".

  

  
  

  
  

  ): م�قع ق��ة ال��ر��� في أو����ن��س ١خ���ة (

    Bowman and Wilson, 324 نقًال ب���ف ع�: 
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وُت��� ال�ثائ� إلى الق��ة على ال��� ال�الي واصفة إ�اها �أنها: "ق��ة ال��ر��� ال�ا�عة 

أو����ن��س" إْقِل��  م�  الغ��ي   Σύρων κώμης τῆς πρὸς  λίβα لل���� 

νομοῦ Ὀξυρυγχίτου τοῦ τοπαρχίας  على ال���:    ٦م ٣٦١، ��ا ُذك�ت في العام

…ἀπὸ κώμης [Σ]ύρω ̣ν (τρίτου) τοῦ αὐτοῦ νομοῦ    ال��ر��� ق��ة  "...م� 

ال�ال� ل�ف� اإلقل��"، و�ال��� إلى ���عة اإلشارات، فق� تع�ر ت��ی� م�قعها؛ ل�رودها    ]ال�اج�س[

في ع�ة ق�ائ� رس��ة ت�� ض�ائ� مف�وضة على ع�د م� ق�� ال���� الغ��ي، اخ�لف ت�ت�� 

أن  )  Packman(وتع�ق� ���ان    –ال��ر��� في نف� القائ�ة أو م� قائ�ة ألخ��   م�ضع ق��ة

  ). ٢(مل�� رق�-٧ال��ت�� ر��ا ح�� ح�� ال��ف�عات 

) م� أق�ى ١وم�ا س�� ���� الق�ل إن الق�� ال�ي جاورت ق��ة ال��ر��� (خ���ة رق�    

م�اف�ة ال���ا)، وفي أق�ى ال��ال ق��ة �ا����    -م��� م�ا�  -ال���ب ق��ة س��او (=س�لة 

م��� مغاغة م�اف�ة ال���ا)، و���ه�ا ثالث ق�� ت��ع إدارً�ا م��� ب�ي م�ار   -(= ب�ي والل��

إلى ال���ب  ق��ة    م�  وق��ة   Pelaال��ال:  (=أش�و�ة)،  س������  ق��ة  ال�����ة)،  (ب�ال 

س�����م�� (=شلقام)، و��اٍء على ما س�� الب� م� وق�عها في إح�� ق�� م��� ب�ي م�ار  

  حالً�ا. 

اس�   فإن  الق��ة  ���ان  ال����ة وعالق�ها  ی��اف� مع   “ك�مى س�رون ”أما ����ص 

و��ل� مع   “م��ل/مق� ال��ر���”ال�ي تع�ي    P-awi-n-n-Ishourouال����ة ال��������ة  

ال������قي   ال����    Pȝ-sbt-n-nȝ-Ỉšwr.wأو    P-sebet-n-n-Ishourouاالس� 

ال��ر���”و�ع�ي   ال��نان�ة ت���ك مع  .  “س�ر/ح��  ال�ثائ�  فإن  ال��������ة وه��ا     ال�ثائ� 

(خاصة إقل�� الف��م) في ن��ة ال��ان ووصف الق��ة �أنها �ان� م��قً�ا لل��ر��� أو �أنها �ان�  

ومع ذل� فإن�ا   ٨ح�ً�ا له�، وه� ما ����ل على داللة ض���ة ع� أصل ال��ان أو غال���ه�. 

�د ال�ّ�اُب ال�هال ن�ل� وث�قة د�������ة واح�ة ت�� م�قع الق��ة م�ض�ع ال�راسة، وق� ذه�  

م�دونا   ���� ح��  یه�د،  م�������  تع�ي  أنها  على  داللة  ُ�ع�ي  الق��ة  اس�  أن  إلى 

)Modona (الهل����ي    ٩ الع����  م�  في م��  لل�ه�د  وال�اصة  العامة  "ال��اة  مقالِه  في 

ُت��� إلى ق��ة ع���ة في الف��م، اع��اًدا    Σύρων κώμηوال�وماني"، إلى أن ق��ة ال��ر��� 

، �اح�  )Tcherikoverوت�عه في ذل� �ل م� ت������ف�� (  ١٠في الق��ة، على وج�د یه�د  

) ال��لف Kasher، و�اش�(١١إس�ائ�لي م� أصل روسي، صاح� م�لف "ال�ه�د في م��"
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الهل����ي  الع����  في  م��  في  "ال�ه�د  م�لف  صاح�  أب��،  تل  جامعة  في  ال�ه�د� 

ُ�ْ�َلُ� على ال�ه�د وغ�� ال�ه�د    )νΣύρω (، مع إق�اره �أن م��لح "ال��ر���"١٢وال�وماني"

دون ذ�� األدلة م� ال�ثائ� الَ�ْ�ِد�َّة. ورغ� أن ما ذه� إل�ه ال��اب ال�ه�د ��� ق��ة ال��ر���  

في الف��م إال أنه� ر���ا ب�� ت���ة ال��ر��� و��� ال�ه�د �ع��� س�ان وال ش� أن ه�ا ال��� 

��� م�ل ال�راسة. م� ناح�ة أخ�� ی��� ها���لها�� ����ل ال�ع��� ف��خل ��ه ض���ًا ق��ة ال��ر 

)Heichelheim  أن�  (κώμη Σύρων  ،في م�� �ف��ض    ١٣هي م�����ة س�ر�ة  ���ا 

�أن الق��ة اس����ها مهاج�ون م� م���عات ع���ة م��لفة، م� ب��ه�    (Clarysse)  كالر��

وال���ة   ال���  في  �ع�ل�ن  أخ��،  م���ة  م�اقع  م�  أو  ال�ارج  م�  س�اء  إغ��� 

ال�ه�د  ١٤ال��ل��ة.  ��ا�ات  م�  ال����  أن م��لح س�ر�ا   Vaggi)( ١٥فاجِّيوض��  على 

 ١٦“فل���� ال��ر�ة”�غ�ي ل��ان وفل����، واس��ل� على ذل� أن فل���� �ان� ُت��ى أح�اًنا  

”Παλαιστείνης Συρίας τῆς“    :ال��� ، Συρίας Παλαιστίνης τῆς١٧أو على 

ك�ن ال����ة الع���ة خاصة ال��ء   ١٨...λευθεραπόλεωςἘ Συρίας ὸπἀ  ك�ا َوَرَد ِذ��

أ�ً�ا   َوَرَد  ��ا  ل��ر�ا،  تا�ع  م�ها(ال�ع�د�ة)  س�ر�ا   الغ��ي  فى  ����ا  أو  ���ة  ذ�� 

Συρίας τῆς Βόστρας…وفي ال�ث�قة  ١٩ ،PSI.4 311    ٣٠٠ال��رخة في الف��ة ما ب�� -

 τὴν Λαυδίκιαν τῆς κοίλης…م، ��ارة ع� م���عة خ�ا�ات ش�ر�ة َوَرَد بها:٣٥٠

Συρίας."وتع�ي "الالذ��ة وج�ف س�ر�ا ،  

الع�ی� م� الق�� في م�� إّ�ان   على  ُأ�ل�  Σύρωνت��ر اإلشارة إلى أن اس� الق��ة  

أو   ٢١ش�ال ق�� ه��اكل����،  ٢٠ی��ع إقل�� أرس����، الع���� ال��ل�ي وال�وماني، �ع�ها �ان  

" في م���و��ل�� Συριακῆς ἀμφόδονَفْ�ًال ع� وج�د "ال��ع ال��ر�    ٢٢ق�� ب�ل���ن،

ال�وماني، الع��  م�  فارسي    ٢٣الف��م  س�ر�  "ر�ع  م�ی�ة   "Συροπερσικόνو��ل�  في 

ح�� ُذك�ت ق��ة ال��ر��� ال��آخ�ة لق��ة    ٢٥و�ع�ها �ان ی��ع ر�� األس���ر�ة،  ٢٤م����، 

��ا َوَرَد   ٢٧وفي ج��اك���ل��(ك�م ال���/دم�ه�ر)،  ٢٦ج���ة اإلس���ر�ة في إقل�� م���الی��،

وت�� فاجي "أن تع�د الق�� ال�ي ت��ل اس�   ٢٨اس� الق��ة في ه�ل����ل��(ع�� ش��/ال����ة). 

ل����رة أعاله ال ت��لف ع� الق�� األخ��  س��ون ل�� له أه��ة خاصة ���� ح��قة أن الق�� ا

في م��، ال ���ا ی�عل� �ال��ان وال في أ� معاملة خاصة، وم� ال��جح أنها ن�أت في أماك� 

في وق�    .ت���� ع��� ال��ب، في األوقات الع�ی�ة ال�ي ان��� ف�ها ال�����ن على س�ر�ا
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في م�� للع�ی� م� الع���، ����   الح�، ر��ا ت� إعادة ال���اء (ت��� أنه ل� ت�� ه�اك حاجة

، ٢٩ك��ة ال��قة ال���اضعة م� ال��ان األصل���) و�ل� الق�� هي االس� ال�� أع�اه� أصله�."

ق م، ��ع�ى أنه    ٤٢/٤١ونف�ق� أل� دل�ل ع� ع�اص� ال��ان ال��ل�ة في تل� الق��ة ق�ل عام  

�ة ج�ی�ة ت�امًا أو أُع�� تأس��ها  ال دل�ل م�ث�ق ی��� إذا ما �ان� الق��ة م�ض�ع ال�راسة م����

م�ة أخ��، ول�� ل�ی�ا دل�ل على ان�قال أ�ًا م�� �ان�ا �����ن في تل� الق�� ال�ي ت��ل ذات 

االس� إلى ق��ة ال��ر��� �إقل�� أو����ن��س. ور��ا �ان س�� ان�ائها تأم�� ح�ود اإلقل�� م�  

  جهة الغ�ب ض� ه��ات الل�����.

ل�ي ن�رسـها ه�ا، ُت�ـ�ُ� ال�ثائ� الَ�ْ�ِد�َّة أن الع�اصـ� ال�ـ�ان�ة ال�ي و���ا ی�عل� �الق��ة ا

ــٍة أو م�دوجة (م�ــــ��ة َ�اء م�ــــ��ِة خال�ــ ــْ ــها ی�ناني    ٣٠ی�نان�ة)-اقام� ف�ها ح�ل� َأســ و�ع�ــ

). ول�ی�ا وث�قة مه�ة ٣ُأْخَ�� غ�� م�ـــــــ��ة م� ج��ـــــــ�ات ُأْخَ�� (أن��: مل�� رق� خال�، و

ــ�اء على اله��ة-� ذ��هنادرة ُتع� ن��ذًجا ل�ا ســـ�  P.Kölnهي ال�ث�قة    -رغ� ع�م داللة األسـ

� وال�ار�خ، م� ق��ة ال�ـــــ�ر��� ال�ا�عة    528 13 ــَ ��ارة ع� ِإْقَ�ار َتْع�اد، ُفق�ت نهای�ه مع الَق�ـــ

ُل إلى أب��ن ( ٣١  إلقل�� أو��ــ��ن��س. ) االســ��ات���س، واِإلْقَ�ار م� ِإح�ــاء Apionوه� ُم�ســَ

ــ�ة ال�ي تلي ســــ�ة الَ�ْع�اد، �����    م.١٠٣ســــ�اني لعام   ول�ا �ان� اإلق�ارت ُتق�م تق��ً�ا في ال�ــ

ــ��قان  ١٠٤/١٠٥تأر�خ الَ�ْ�ِد�َّة �عام   ــ�ل ثالثة أف�ع، ف�عان شــــــ م، وه� ��� عائلة م���ة ت�ــــــ

ا )Harmiysis()، وهـــارم��ــــــــــــــ��  Hamoisه�ـــا هـــام��� ( ــً ــالـــ� ���ـــل اســــــــــــــ�ـ ، والف�ع ال�ـ

أرت���ن، االب� م� ال�واج األول لـــــــــــــــ هارم��ـ��. و�ان -ی�نانً�ا): هارم��ـ��-م�دوًجا(م�ـ�ً�ا

ــة م� م��ل م�ــــــــاع (س س )، ذ�� ��ه األ�اء ��نه� مق�مي ١٤-����١٣ �ل ف�ع في ح�ــــــ

ع�ـــــ�، أما   االق�ار، واح�ف� �أســـــ�اء ال���ر فق�، ب���ا ُذك�ت أســـــ�اء اإلناث �ع� ســـــ� ال�ا�عة

فـق� ت� االح�ـفا� �اســــــــــــــ�ي األخ��� أون���    (Heracles)��ـ�ا ��� هام��� ب� ه��اكل��  

Ἀῶγχις    عاًما على ال��ت��.   ١٩عاًما و  ٢٢وه��اكل�� اب�ا هام��� ســـــالف ال���، ع��ه�ا

ورغ� مـا ت��د ـ�ه هـ�ه ال�ث�ـقة م� تـفاصـــــــــــــــ�ل ع� هـ�ه العـائـلة إال أـنه ال ���� ت��� أصــــــــــــــلهـا  

  اللة ه�ا األصل على إقام�ها �ق��ة ال��ر���. وه���ها ود 

  ثانً�ا: اإلدارة ال��ل�ة للق��ة

ت��ُ� ال�ثائ� الَ�ْ�ِد�َّة ع�ًدا م� م��في اإلدارة ال��ل�ة في ق��ة ال��ر���، وه� ح�� 

م، ور��ا ی�ع�نا ه�ا  ١٠٠ت�ت�� ال�ثائ� زم�ً�ا، رئ�� ش��ة الق��ة وُ���� في وث�قة م� عام  
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حاجة اإلدارة ال��ل�ة في ت���� وحف� األم� ل�ل� ال����عات القا��ة في الق��ة،  لل�ف��� إلى  

ك�نه� م������ن غ��اء إن صح ه�ا االح��ال، أو أن ح�ود الق��ة ات�ع� ح�الي ه�ا ال�ار�خ،  

م، ث� ع��ة الق��ة و��ا�ة  ١٣٣ث� م�ی� ص�معة الغالل ال�� ُذكَ� في ع�ة وثائ� أق�مها م� عام  

إلى عام  ذ��ه في وث  العامة وُ���� في وث�قة  �٢٠٠قة ت�جع  ال��ود  الُ���ف على  م، وأخ��ًا 

م، وق� ذ�� معه في نف� ال�ث�قة ال�ات�. وال ش� أن ه�ه ال�ثائ� ال تُق�م  ٣٣٦م�أخ�ة م� عام  

ص�رة �املة ع� جهاز اإلدارة ال��ل�ة في الق��ة وال ع� صلة ه�ا ال�هاز �اإلدارة ال�����ة 

في ذل� إلى قلة ال�ثائ� الَ�ْ�ِد�َّة ال����رة م� الق��ة م� ناح�ة وت�اع�ها زم�ً�ا م�  و��جع ال���  

ال��ل�ة وال���ف�� �ق��ة   ذل�، ف��ف ن�اول ه�ا اس��الء ص�رة اإلدارة  ناح�ة أخ��، ومع 

  ال��ر��� في ض�ء ال�ثائ� ال��احة. 

فق� �ه�ت   ἀρχέφοδος Σύρων"ال��ر��    ]ق��ة[و���ا ی�عل� ب���فة "أرخ�ف�دوس  

في الع�� ال��ل�ي وت��ل� إلى   ἀρχεφοδείαو��فة رئاسة ال���ة ع��ًما، األرخ�ف�د�ا  

م، و�ل� ه�ه ال���فة ی��دد  ١٥٨و��فة إل�ام�ة في م�� في الع�� ال�وماني ب�ا�ة م� عام 

عام   الَ�ْ�ِد�َّة ح�ى  ال�ثائ�  في  ال٣٩٥ذ��ها  ی��لى رئاسة  �ان  ما  الق��ة م، وعادًة  ���ة في 

ال����ة رئ�� ش��ة واح� فق� ول�� في حاالت مع��ة ق� ی�ع�د رؤساء ال���ة في الق��ة 

م)  ١٠٠/٢٩٩ُم��لف في تار��ها (٣٣، وُ���� رئ�� ش��ة ال��ر��� في وث�قة واح�ة٣٢ال�اح�ة 

  جاء ف�ها:  

1 ἀχεφόδῳ (l. ἀ<ρ>χεφόδῳ) Σύρων. 

2 πένψον (l. πέμψον) Διονύσ[ι]ο̣ν̣ 

3 καὶ Ἑρμόφιλος (l. Ἑρμόφιλον) 

4 ἀμφότ⟦ερον⟧ 

 "إلي أرخ�ف�دوس ال��ر���. أْرِسْل دی�ن����س وه��م�ف�ل�س �ال م�ه�ا 

ت�ا�ان�س  �ع�ق�  ال�جل��،  ه�ی�  إح�ار/اع�قال  �ل�  في  ال���  ال�ث�قة  ت�ضح  ال 

(Traianos)    وسای���ای�(Sijpesteijn)    أن ه�ی� األم��� ُ���ا في م��� ال�ل�ة ال��اد�ة"

نف�ها، ول� �ف�ال م�لًقا، إما ألن األم��� ل� ی�سال أو ألنه�ا صادر�� ع� ال�هة نف�ها و�انا  

لها ج�ء   P.Harr.II 196Aم�جه�� إلى ال���ل/ال���ل�� ع� الق��ة، اع��اًدا على أن ال�ث�قة  

رخ�ف�دو� ق����� م��لف���، ال�ان�ة إلى أرخ�ف�دوس م�جه�� إلى أ  P.Harr.II 196Bأخ� وهي  
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، ق� ���ا على نف� ال�رقة الَ�ْ�ِد�َّة و��ف� خ� (ی�) اس��ات���س إقل��   (Paneuei)ق��ة �ان��� 

أو����ن��س. وأن �ال ال���� �����ان على أخ�اء وت����ات، ��ا في ذل� ال�ل� ب�� اس�ي  

�ناني ال����ر أعاله)، م�ا ح�ا به�ا إلى اح��ال�ة  ال��ه� وال��عي (ك�ا ه� م��� �ال�� ال�

أم�   ی�لقي  االرت�اك ح�ل م�  ه�ا  أو ����  تل� األخ�اء  األم��� ����  إرسال ه�ی�  ع�م 

  . ٣٤االس��عاء، ما ل� ��� ق� ق�ر اس��عاء �ال م� ال��ه� وال��عي على ح� س�اء!"

ال����ل�ج�ا     الغالل،  إدارة ص�معة  و��فة  ُع�ف�  الع�� σιτολογίαك�ل�  م��   ،

م، ب�� أنها ت��ل� إلى خ�مة إل�ام�ة في  ٣٦٨ال��ل�ي وِاسَ�َ��َّ ذ��ها في ال�ثائ� الَ�ْ�ِد�َّة ح�ى  

و�ان م�ی� ص�معة الغالل ی��لى م���ل��ه على    ٣٥م، ١٠٠الع�� ال�وماني ب�ا�ة م� عام  

الق��ة أو ع�ة ق��.  ال��ر��� في ثالِث وثائ�    ٣٦م����  لق��ة  الغالل  وُ���� م�ی� ص�معة 

وهي ��ارة ع� أم� صادر إلى  س���ل�ج�� م�ا�� ق��ة   ١٣٣ت�جع أق�مها إلى عام  َبْ�ِد�َّة،  

 ال��ر���  

  ل����ل الق�ح ال�اص �أف�اد م� م�ازن ال�ولة إلى م�ان آخ� جاء ��ه:   �٣٧ال���ارخ�ة الغ���ة  

1 Διον[ύ]σιος Διον(υσίου) σιτολ(όγοις) λιβ(ὸς) τοπ(αρχίας) Σύρων κώμη(ς) τόπ(ων). 

2 διαστείλ(ατε) ἀφ ὧν ἔχετέ μου ἐν θέματι (πυροῦ) γενή(ματος) ιζ (ἔτους) 

3 Ἁδριαν[ο]ῦ Καίσαρος τοῦ Κυρίου Διογένει Φιλίσκου 

4 διὰ Διογένους μισθωτοῦ Κορώβε(ως?) τόπ(ων) ἀρτάβας 

5 ἑπτὰ γί(νονται)(ἀρτάβαι) ζ. (ἔτους) ιη Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τρ<α>ιανοῦ 

6 Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ Φαῶφι ια. 

"م� دی�ن����س ب� دی�ن����س إلى س��ل�ج�� م�ا�� ق��ة ال��ر��� �ال���ارخ�ة  

الغ���ة. ح�ل�ا م� ال���ة ال��دعة في ح�زت�� م� ح�ابي م� م���ل ق�ح العام  

ح��[  ١٧الـ   ع��    ]م�  ف�ل����س  دی�ج����  ح�اب  إلى   ���� هادر�ان  ال��� 

إْرد�َّات.   ��٧رو��� س�ع إْرد�َّات اإلج�الي    ]ق��ة[دی�ج���� ال���أج� في م�ا��  

�ا�ة" (=ال��اف�   ١١اإلم��ا��ر ���� ت�اجان هادر�ان أغ���   ]م� ح��[  ١٨العام الـ

  .٣٨أك����)  ٨

ع�   تق�ي  م��لح  أمام  ه�ا  ال��ر���: ون��  ق��ة  م�ا��  غالل   م�ی�� ص�معة 

σιτολ(όγοις) λιβ(ὸς) τοπ(αρχίας) Σύρων κώμη(ς) τόπων    أن وأع�قُ� 

ت� اس���امه �ال�ع�ي العام "في تل� ال���قة" أو "ال����ل�ن ع� ال���قة   τόπωνال���لَح  
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ت�جع إلى عام    P.Oxy.62 4338ذات ال�لة ���ازن ق��ة ال��ر���". وثاني ه�ه ال�ثائ�  

  م، جاء ف�ها: ١٨٤/ ١٨٣

ῦτο) τος(γενήμα) ῦπυρο) (σιον(δημό ὸτ ςἰε) νται(μεμέτρη1      

·Κομμόδου] ου[ρηλίὐΑ) τουςἔ( κγ )τος(ῶνεστἐ2         

)τος(θέμα ὸπἀ Σύρων) ςὸ(Λιβ) λόγων(σιτο) ὰ(δι κυρίου ῦτο Καίσαρος    3  

-Πτολε ὶκα ῷτ Θέωνι τοςῶνσἈ ρμιυσίουἉ4      

-δεκα ρτάβαιἀ) τος(θέμα) εωτέρου(ν̣ ντιόχουἈ ῳμαί5       

ὶκα ὁ Δημήτριος´. δ ιβ )ρτάβαιἀ) (γίνονται, (τέταρτον δύο6       

-σεση) ος(λῖΝε  7     

-σεση) λόγος(σιτο σκληπιάδηςἈ. μείωμαι8      

,[ ]τέταρτον δεκαδύο ρτάβαςἀ μείωμαι9       

´.δ ιβ )ρτάβαιἀ) (νονται(γί10     

  

ال�ال� والع��ون ال�الي   ِ�ل�ا إلى ال���ن العام م� م���ل ق�ح العام  م�  ["لق� 

م�ی�� ص�معة غالل    ]عه�  م� خالل   ���� ��م�دوس.  أور�ل��س    ]ق��ة[ال��� 

إلى   ور�ع  إْرد�َّاٍت  ع�َ�  اث�ا  أن��س،  ب�  هارم����  ود�عة  م�  الغ���ة  ال��ر��� 

  ١٢  ١/ �٤س األصغ�. اإلج�الي  ح�اب ث��ن ال�ع�وف بـ ���ل��ای�س ب� أن���خ

إْرد�َّات. أنا د�������س ال�ع�وف بـ ن�ل�س وقعُ� ه�ا، أنا أس�ل���ادس ال����ل�ج�س  

  إْرد�َّات."     ١٢ ١/ ٤وقعُ� ه�ا، اث�ا ع�َ� إْرد�َّاٍت ور�ع، االج�الي 

ال�ثائ� ه�ه  وُذك�    وثال�  ال��الد�  ال�ال�  أو  ال�اني  الق�ن  نها�ة  إلى  ف�ها ت�جع 

"ال����ل�ج�� في ق���ي س��ون وس��او ال�ا�ع��� لل���ارخ�ة الغ���ة في إقل�� أو����ن��س"  

ب�� أع��ة  ُ���ْ� ه�ه ال��ارة ��� صغ�� في إح�� الف�اغات  أ�ة تفاص�ل ح��  ب�ون ذ�� 

و��ل� ال ُتق�م ه�ه ال�ث�قة أ�ة معل�مات ع� س���ل�ج�س   ٣٩ال�ث�قة ال���اصة ���� ال�اش�،

  ٤٠ة ال��ر��� أك�� م� م��د ال��� العارض. ق��

م�ا س�� ی��ح أن ق��ة ال��ر��� ش�ل� أك�� م� س���ل�ج�س في آٍن واح�، ر��ا 

د ال��ا�� ال�را��ة بها، ف�ًال ع� ال��الح ال��ار�ة ال�����ة ما  َداللة على ��� ح��ها وَتَ��ُّ

   ٤١م� ناح�ة أخ��. ب�� س�ان ق��ة ال��ر��� م� ناح�ة وق���ي ��رو��� وس��او 
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ع��ة       و��فة  إلى   ����ُ ما  ال�ثائ�  م�  أ�ً�ا   κωμάρχηςال��ر���    ]ق��ة[ول�ی�ا 

Σύρων و�ان� و��فة ع��ة الق��ة مع�وفة في م�� م� الع�� ال��ل�ي وِاسَ�َ��َّ ذِّْكُ�ها ،

إل�ام�ة   م، و���� نف�الي ل��� أنها ت��ل� إلى خ�مة٣٦٨في وثائِ� الع�ِ� ال�وماني ح�ى عام  

م وت�اوح ال��اب ال�الي ل�اغلها ما ب�� ألف إلى ألفي دراخ�ة، في ح��  ٢٤٨ب�ا�ًة م� عام  

عامًا، وم�ة ال��مة عام واح� و��ارس سل�اته على    ٦٣إلى    ٣٢ت�اوح ع�� م� ��غلها ما ب��  

��� ُعَ�� ق��ة و�ُ   ٤٢م���� الق��ة، وفي الق�ن ال�ا�ع ال��الد� ُوِجَ� َأْكَ�ُ� م� ع��ٍة ل�ِل ق��ٍة. 

م) وهي ��ارة ع�  ٣٩٩/   ٢٠٠ُم��لٌف في تار�ِ�ها (  ٤٣ال��ر��� في وث�ق���، ال�ث�قة األولى 

  أم� اس��عاء جاء ��ه:

1    π(αρὰ) τοῦ (δεκαδάρχου) 

2   κωμάρχαις καὶ δημοσίοις κώ- 

3   μης Σύρων. ἐξαυτῆς ἀνέρ- 

4   χεσθε ἅμα τῷ πεμφθέντι 

5   στρατιώτῃ. 

  

ق��ة ال��ر���. اح��وا على الف�ر مع الع����   "م� قائ� الع��ة لع�� ود���س��� 

  ال��سل."  

م�ا س�� ی��ح أنه رغ� تع�ر مع�فة ال��� ال���قي وراء أم� االس��عاء ه�ا ل�ه��  

ال��د�ة، إال أنه �ع�� َمَ�� ت�خل الع������ ال�ومان في إدارة ش��ن ق��ة ال��ر���. ف�ًال 

في ق��ة س��ون وارت�ا�ه� بـ ُعَ��/ُعْ�َ�تي ال��ر��� في أم�    δημόσιοιع� وج�د أك�� م�  

)، ی�ع�نا لل�ف��� في أم� ی�عل� بـ ِإْحَالُل الِ�ْل� decurioع� قائ� الع��ة (  اس��عاء صادر

ن�ل��ن   تع���   ���� للق��ة  ال����ة  ال��ا�ة  َف�ض  أو  الق��ة،  في  ال����عي  العام 

)Nelson (وم� ناح�ة أخ�� ت�الع�ا وث�ق�ان في نف� الف��ة نع�ق� أنه�ا ر��ا ذات صلة ٤٤ .

  ὀνόματα ζητούμενα  “قائ�ة �أس�اء م�ل����”: ��ارة ع�  ٤٥ال���، األولي�ال�ث�قة سالفة  

أر�ع أرورات ق�ح في ”م� حقل م���ه    κλεπτοσπορία  “س�قة تقاو� ح��ب ”اته��ا بـ  

، م�ف� ��ها أس�اء  δ) ἀρουρῶν)] (ικῶν(τ[σι Σύρων κώμης,  ٤٦“ق��ة ال��ر���

بـ   ال�ع�وف  أب�لل�ن��س  �ات����س،  ال�الي:  ال���  على  ال�قل  ی�رع�ن  ال�ی�  ، �ال���أول�� 
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ال���� (ال�� ����ا عل�ه) ح�� �ان ���� مع أول�� ال����ر�� أعاله.    ]ع��ة أح�وف مفق�دة[و

وال�ان�ة: ��ارة ع� ق�ائ� �أس�اء م�ل����، م� ع�ة ق�� ت��ع إدراً�ا إقل�� أو����ن��س، ورد 

  ٤٧ ال��ر���، ت��س ب� هار�ا����. ]ق��ة[ف�ها: ع�د واح� م� 

م وهي ��ارة ع� ٢٨٤/ ٢٨٣لى عام  ت�جع إ  ٤٨وال�ث�قة ال�ان�ة ع� ع��ة ق��ة ال��ر��� 

ن�خ م�اسالت لـ اس��ات���س إقل�� أو����ن��س م� م�ؤس�ه في اإلدارة ال��ل�ة �اإلقل��، وُ���� 

ال�ث�قة  ه�ه  ق�ل األخ�� م�  ال���  ال��ر��� في  ق��ة  ب��ه� ع��تي   κώμῃ Σύρωνم� 

παρὰ κωμάρχοις :   ح�� ُ�ق�مان لإلس��ات���س ب�اًنا ع� إج�الي أع�اد ال���انات في

الق��ة وال��ل��ة ألف�اد ���� اق�ارته�، وذل� الرت�ا� إح�اء ال���انات �الع�ی� م� ال��ائ�  

  .٤٩في م�� في ع�� ال�ومان الس��ا األغ�ام وال�اع� الرت�ا��ها ���اعة ال���ج 

�الت/ال��ا�ات، �ُ���� نف�الي ل��� إلى أنها وت��� وثائ� ق��ة ال��ر��� �ات� ال�

م، و�ان� م�� �ه�رها خ�مة إل�ام�ة وِاس���ت ح�ى الق�ن  �٢٩٨ه�ت ألول م�ة ح�الي عام  

وُ���� ه�ا ال���ف في ق��ة   ٥٠ال�ا�ع ال��الد� و�ان ُ����� ل�اغلها إجادة الق�اءة وال��ا�ة؛

عام   إلى  ت�جع  واح�ة  وث�قة  في  ال��ر���  ح  ٥١م،٣٣٦ال��ر���  س�الت  �ات�  ی�جه   ��

Σύρων λογογράφος   رسالًة إلى ال���ف�� على ال��ود العامة في عاص�ة اإلقل��، وق�

َحاَل ت��ق ال�ث�قَة في نهای�ها دون مع�فة تفاص�لها �ال�امل، خاصة أنه م��� في ��ا�ة تَّْقار��  

ان�ازها في ی��  ال�ي  ال��ود ع� ح�� األشغال  إلى م��في  حف�، ت�ه�� وص�انة    تف��ل�ة 

ور��ا �ان� تَّْق��ً�ا ع� أع�ال ص�انة ال��ود؛ م�جه إلى ش���� م� رجاِل   ٥٢الق��ات وال��ود، 

في   العامة  ال��ود  على  ال���ف��  و��فة  شغال  أو����ن��س،  إقل��  في  ال��ه�ر��  اإلدارة 

إّ�ان ق��ل�ة �����س ن���ت�ان�س وت�ّ���س فاك�ن�وس   ٥٣عاص�ة اإلقل�� ِ��لَة أر�َعة عق�د م��ال�ة،

  اء ف�ها ما یلي: ج ٥٤الالمعان،

3     Αὐρηλίοις Παύλῳ καὶ Σιλβανῷ καὶ Κλαυδίῳ Ἡρακ̣̣λίῳ 

4     ἐπ̣ε̣ίκταις δημοσίων χωμάτων νομοῦ Ὀξυρυγχίτο̣[υ] 

5     παρὰ Αὐρηλίων Ἁτρῆ Παποντῶτος ἀπὸ κώμης Σύρω[ν] 

6     λογογράφου[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ἀπ̣̣ὸ̣ 

7     κώμ[η]ς Σύρω[ν -ca.?- ] 
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ال��ود " ال���ف�� على  �اول�س وس�لفان�س و�الودی�س ه��اكل��س  أور�ل��س  إلى 

ب� �اب�ن��س �ات� س�الت...    العامة إلقل�� أو����ن��س م� أور�ل��س هات���

  م� ق��ة ال��ر���..."  

  

فى َقْ�َ�ِة ال��ر���    (πρεσβύτης)  “ش�خ الَقْ�َ�ة”ت��� ال�ثائ� ال��د�ة أ��ًا م���  

�، ���ا �ان م�ل�   أه� م�س�ة    (πρεσβύτεροι)  “ش��خ الق��ة”فى الَعْ�ِ� ال�وماني ال��َأخِّ

�ان�ا  ح��  ال��ال�ة،  زم�  والق��  اإلقل��  م��في  ب��  م�  والق�و���  ال����ل��  ب��  وس��ة 

ح�اد وت���� ال��اص�ل،    ٥٥ي أم�ر ال�راعة وال��، واألشغال ال��علقة �الق��ات،م����� ف

وفي أواخ� ع�� ال��ال�ة �ات� تل� ال���فة ت�ر��ً�ا حلقة    ج�ع اإل��ارات م� م�ارعي ال�ولة،

ذل� أ�ً�ا في ع��    وِاسَ�َ��َّ وصل، وضام��� لل��ف�عات ال�ي تف�ضها ال�ولة على الق�و���،  

ت��ل ش��خ الق��ة م� ضام��� للق�و��� إلى و�الء    -“ت�م���”وفًقا ل�ف���  -ح��    ٥٦ال�ومان،

أ�ً�ا: أنه في الع�� ال�وماني ل� �ع� ال�� ش�ً�ا ض�ورً�ا   “ت�م���”لل��انة العامة، �ق��ح  

ح�� ی�� اخ��اره� م� ب�� أغ��اء الق�و���، ل� ت�� ه�اك م�ة م��دة لل����،   ٥٧ل��لي ال���فة، 

ال�قاء م� عام�� إلى أر�َعة أَع�ام، ح�ي غ�ت و��فة ال�ام�ة س���ة في الق�ن األول  و����ه�  

وجهاز  ال��ائ�  ل�امعي  م�دوج  دور  مع  الق��ة  في  ال��ل�ة  سل�اته�  زادت  ث�  ال��الد�، 

  ال���ة، ور��ا خ�ع�ا في الع�� ال�وماني ل����ة أك�� ص�امة م� ق�ل ال�ولة.

  

ول�� ���ل عام، م� ال��جح أن ه�ه ال��س�ة ال��ل�ة �ق�� دون تغ��� ن��ً�ا، ��ا  

ت��ل ش��خ الق��ة، وش��خ م�ارعي    (πρεσβύτεροι)�ف��ض ت�م��� أ�ً�ا أن �ه�ر �ل�ة  

م���ع    ٥٨، γεωργῶν δημοσίων πρεσβύτεροιال�ولة   أ�  م��لي  إلى   ���� ��ا 

وال�ث�قة ال�ي ت�� ش�خ ق��ة ال��ر���    ٥٩(م�ل ال�ه�د)، م� ال��ارع��، الق�و��� أو ال�ه�ة. 

وهي ��ارة ع� ص� ض�ان    ٦٠ت�عل� ب����ل �ائفة دی��ة،   “در���ل”ال�ي ب�� أی�ی�ا ����  

P.Oxy.XLIX 3479    س الالمعان، م، إّ�ان ق��ل�ة فال��وس تاورس و��س�٣٦١م�رخ في���

ب�ای��س���س   أخ�لل��س  أور�ل��س  إلى  إلقل��     (praepositus)ُم�سل  ال�ال�  ال�اج�س 

أو����ن��س، م� أور�ل��س ت��س ب� س��وث�س، م� ق��ة ال��ر��� (الق��) ال�ال� �اإلقل�� 

ق��ة   أب�لل�ن ش�خ  "أور�ل��س  ع�  ب�یال  الق��ة  ش�خ  ��هام  �ق�م  أن  ف�ها  ی�عه�  ح��  نف�ه، 
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س  نف�ها"(س  �Αυ):٨-٧ال��ر���  ̣ρ̣[ή]λιον [Ἀ]πολλῶ̣ν πρεσβύτερον τῆς 

[α]ὐτῆς κώμης Σύρων  ًقا�� اِإلل�امّ�ة  ال��مة  تل�  أداء  ع�  تقاع�  أو  ه�ب  حال   ،

  ٦١للقان�ن االم��ا��ر�. 

 ثالً�ا: ال��ا� االق��اد�

���� ال�ع�ف على ج�ان� م�ف�قة م� ال��ا� اإلق��اد� ل��ان ق��ة ال��ر��� فى            

ع�� ال�ومان م� خالل ال�ثائ� ال��د�ة غ�� ال�����ة ال�ي وصل��ا م� الق��ة، وذل� ع� 

  ���� دراسة ه�ه ال�ثائ� فى اإل�ار العام لل��اة االق��اد�ة ل��� في ع�� ال�ومان.

�راعة ال�ي �ان� ت��ل ال��ا� ال�ئ�� في ال�الد ���ل عام، فإن�ا نالح� و���ا ی�عل� �ال

في ال���ارخ�ة الغ���ة م� إقل�� أو����ن��س أ� على حافة   –��ا تق�م  -أن ق��ة ال��ر��� تقع

ال��ا�� ال�را��ة ت�اه ال���اء الغ���ة، وه� ال��قع ال�� ی��ت� عل�ه م� ال�اح�ة ال�����ة  

ل�را��ة �الق��ة أو ع�م ج�دتها مقارنًة �الق�� ال�ي تقع على ال��ل أو  ض�� م�احة األرض ا

ِ�الُقْ�ِب م�ه. وعلى ال�َّْغ� م� ذل� �ان� ال�راعة ن�اً�ا اق��اد�ًا مه��ا في ق��ة ال��ر���، ح��  

ال��د�ة �ال�ثائ�  م�ها    - ��ا س���   - َوَرَد  �الق��ة  ال�را��ة  األراضي  م�  أن�اع  األرض ”وج�د 

 “أرض االم�الك ال�اص ”) وkatoikike ge(  “أرض االس���ان”)،  demosia ge(  “العامة

)idiotike ge .(  

 - ��ا ه� مع�وف  -و���ا ی�عل� �األراضي العامة فإن ه�ا ال�ع��� اسُ���م ��ع�اه ال�اسع

���ل�ها األف�اد لل�اللة على أن�اع األراضي ال���لفة ال�ا�عة لل�ولة تَّْ�ِ��ً�ا لها ع� األراضي ال�ي 

  “ال��ارع�ن الع��م��ن ”و��ع�اه ال��� ُ���ُ� إلى األرض ال�ي �ق�م �اس���ارها  ٦٢ِمل�ّ�ة خاصة، 

)georgoi demosioi.وت�ل ال�ثائ� ال��د�ة م� ق��ة    ٦٣) و��دون ع�ها إ��اًرا ل��انة ال�ولة

م،  �٨٥ م� العام  ی�ل�   ٢١ال��ر��� على وج�د األرض العامة �الق��ة. ففي وث�قة م�رخة في  

٦٤ض�� أرش�� ��م�ن ب� م�������س، ن�الع ال�� ال�الي:
  

τοκράτοροςὐΑ τετάρτου τουςἔ  1      

ῦΣεβαστο ῦΔομιτιανο Καίσαρος2        

)τρηται(μεμέ. κζ φὶπεἘ ῦΓερμανικο3        

ράτοςἩ ὰδι) τουςἔ( α )ῦ(το) ατος(γενήμ) μόσιον(δη ὸτ ςἰε4        

-Σενοκωμε) αρχίας(τοπ ςὸΛιβ) ων(σιτολόγ) ων(μετόχ ὶκα5        

-Κο ὰδι Κόμωνος λίνηςἈ ὰπαρ ως6        
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κώμης Σύρων ῦγεωργο μοάπιος7        

)ῳέλλ(κανκ) ῷυστ(ξ) ῳτρ(μέ) ῳμοσί(δη) αντα(σύνπ) τριμήνου) (ῦπυρο8       ( 

-Δίδυμ ὶκα ὁ ςῆτρἉ(hand 2)  θ )ρτάβαιἀ) (ῦπυρο) (γίνονται( ννέαἐ9        

ῦπυρο ῦτο ςὰτ) μείωμαι(σεση ρουὭ ος10      

.θ )ρτάβαιἀ) (ῦπυρο) (γίνονται( έα]νν[ἐ ρτάβαςἀ11      

ῦτο ςὰτ) μείωμαι(σεση) ςὴγιστ(πισφραἐ ροςὯ12     (hand 3)  

θ )ρτάβαιἀ) (ῦπυρο) (γίνονται( ννέαἐ) ρτάβαςἀ) (ῦπυρο13     ( 

  

م�  ٢٧"العام ال�ا�ع [م� ح��] اإلمِ��ا��ر ���� دوم���ان�س أغ��� ج��مان���س،  

أب��. لق� �اَل إلى ال��انة العامة م� م���ل العام األول ع�� ه��ات�س وش��اءه 

��م�ن  ِاب�ة  أل��ي  ح�اب  م�  الغ���ة  �ال���ارخ�ة  س�����م��  ق��ة  س���ل�ج�� 

م�ارع ق��ة ال��ر��� ت�ع إْرد�َّات م� ق�ح ال�ه�ر ال�الثة ُم�الة  ب�اس�ة ��م�أب��  

  (
ّ
إْرد�َّات ق�ً�ا. (ی� ثان�ة) أنا هات���، ال�ع�وف   �٩ال���ال العام ال��ق�ل، (ِإج�الي

  (
ّ
إْرد�َّات ق�ً�ا.    ٩بـ دی����س ب� ح�رس، ق� وقعُ� على ت�ع إْرد�َّات ق�ً�ا، (ِإج�الي

)  (ی� ثال�ة) أنا ح�رس إب��
ّ
 ٩ف�اج���� ق� وقع� على ت�ع إْرد�َّات ق�ً�ا (ِإج�الي

  إْرد�َّات ق�ً�ا."

ل��  الع��م��،  ال��ارع��  �أنه م�  ال��ارع ص�احًة  ل� ت�ف ه�ا  ال�ث�قة  و�ن �ان� 

ت�ر��ه للق�ح ل��معة ال�ولة ع� ف��ة زم��ة م��دة ی��جح معه أن ���ن ه�ا الق�ح ���ا�ة ج�ء  

ال�ي �ق�م ه�ا ال��ارع ب�راع�ها. وذل� ألن أغل� م���الت الق�ح م� إ��ار األرض العامة  

في ال��امع العامة �ان� تأتي م� اإل��ارات الع���ة لألرض العامة م�ي ُزرع� ح��ً�ا �اإلضافة  

لل��ائ� الع���ة، وه�ه ال�ث�قة لها م��الت م� ق��ة ال��ر��� س�� ع�ضها أث�اء ال��ی� ع�  

م دفع دی�ج��� س�ع إْرد�َّات  ١٣٣م� عام    �P.Lips.I 114ث�قة  س���ل�ج�س الق��ة، ففي ال

م دفع د������س  ١٨٣م� عام    P.Oxy.62 4338م� الق�ح ل��معة الق��ة، وفي ال�ث�قة  

ه�ه  ��ن  أ�ً�ا  و���جح  العامة.  لل��معة  ق�ً�ا  ور�ع  إْرد�َّات  ع�َ�  ِاث�ا  ب��ل�س  ال�ع�وف 

ل��ائ� الع���ة ُی��� ف�ها م��ى ال����ة ص�احًة  ال��ف�عات م� إ��ارات األرض العامة؛ ألن ا

ال�ثائ�  ت��� إح��  ال��ال:  ال��اد، فعلى س��ل  إ��ال  ب��    ٦٥في  الف��ة ما  إلى  ال�ي ت�جع 

) مق�راها ع�� إْرد�َّاٍت م�  monartabos(  “ض���ة اِإلْرَدبّ ”م دفع ق��ة ال��ر���  ٢٠٢/٢٦٣

  الق�ح. 
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ال�ث�قة �َّْ�ِ�ّ�ة، فإنه ی�ع� ح��قة وج�د األرض العامة في ق��ة ومع ذل�، و�ن �ان� ه�ه       

ال�ق�مة   ال��ر��� ن���ة أخ�� م� ال�ثائ�، وهي ال�ثائ� ال����لة في �ل�ات ش�اء أرض ال�ولة

م� أ��ان �ان� في ال�اب�    ٦٦م� األف�اد، وال�ع�وضة لل��ع �أث�ان مق�رة وفقا لق�اع� ال���م�ن، 

πρότερον  م تق��ً�ا،  ٨٩/٩٤ت�جع إلى عام ٦٨ف�اد، وصادرتها ال�ولة، ففى وث�قة ب�د�ةملً�ا أل٦٧

  جاء ف�ها:  ٦٩مق�مة إلى ت������س �الودی�س أر��س،

حف��  د�������س  ب�  ت��ف�ن  م�  أر��س،  �الودی�س  ت������س  االس��ات���س  إلى 

م�ی�ة  م�  �اله�ا  أف�ود����س،  اب�ة  تا����  أ��ا  وت��ي  وای�ی�ورا  ت��ف�ن، 

ال���ة ای���ورا ب�صا�ة زوجها ال��ع� س�اب��ن ب� س�اب��ن، ن�غ� في ،  و����ن��سأ

ملً�ا لل�ولة ال�ي ال صاح� لها ت�� إدارة االی�ی�س   ش�اء أر�ع ق�ع أراضي شاغ�ة

���ه� م� جه�ي ال���ب وال��ق ح��   ل�ج�س ال�ع�وضة لل��ع َوفًقا لـ ال���م�ن،

ح�وده�   ال��ر���.  ق��ة  ب�  أراضي  ���ل��ای�س  ِمل�ّ�ة  ال���ب  م�  ومعال�ه�: 

  م� ال��ال لل��ق شارع ع��مي، وم� الغ�ب ...    د�������س سا�ًقا،

وفي ال��اق ذاته، ���ا ی�عل� �األراضي وال��ازل ال��ادرة ال�ي �ان� في ح�زة ومل��ة      

 �٧٠ ما، ن�ُ� فى وث�قة أف�اد (ق�اع خاص)، ث� �ات� ملً�ا لل�ولِة إما ع� ���� ال��ادرة أو ل��

م تق�م ش�� ُی�عى أب�ل�ن��س ب� دی�ن���س ��لٍ� إلى االس��ات���س ل��اء ١٩٠م�رخة في  

شاغ�ة. أرض  وق�عة  لل�ولة  م�ل�ك  ال�ولة،    ٧١م��ل  ال�ي صادرتها  �ال���ل�ات  ق�ائ�  ض�� 

ال�ال�ة   ٧٢، πράτωνἀ γραφαίوت��� غ�� م�اعة م�ا ُ��في معل�مة مه�ة ع� اإلدارة 

االس��ات���س    ٧٣ل���و��ل�� ل إلى  (م� �ل�)..  ن��ة  ��ه:  جاء  ال��ر���،  �ق��ة  وعالق�ها 

ه��أّم�ن و���ي أ�ً�ا �اس��ر، م� أب�لل�ن��س ب� دی�ن����س حف�� دی�ن����س و���ي أ�ً�ا  

أرغ� في ال��اء م� ال���ل�ات ال�ي ت�� إدارة   ٧٤هام��� ال�ات� الع�ل ل��ی�ة أو����ن��س. 

(س  “فى ق��ة ال��ر��� �ال���ارخ�ة الغ���ة ٧٥)σιςᾶπρ(ل�ج�س ال�ع�وضة لل��ع االی�ی�س 

م��ل وق�عة  ”،  ” ἐν κώμῃ Σ̣ύρ[ω]ν τῆς πρὸς Λίβ(α) τοπαρχί[ας]“):  ١٠- ٩س

وال�ي �ان� في ال�اب� ملً�ا لـ س�راس   ”οἰκίαν κ̣(αὶ) ψ̣ι̣λ̣(ὸν) τόπ(ον)“  “أرض شاغ�ة

)Syras ،ِاب�ة هارم���� و���ي أ�ً�ا ��ان���س، ح�وده�ا م���رتان في العق� ال����ب (

تأك��   ٨٠٠لقاء   ال�ق��� ال�الي لل���ل�ات، ش���ة أنه في حال  دراخ�ة، م�ف� عل�ها ض�� 

  َقة في الَ�ْ�َ�ف الع��مي (لل�ولة). دراخ�ة) مع ال�فعات الالَّحِ  ٨٠٠ال��ع س�ف أدفُع ال�ََّ�َ� (
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٣٦ 

وت��� �ل�ات ال��اء ألرض ال�ولة أو األرض العامة في ق��ة ال��ر��� مع االت�اه       

العام ل��اسة ال�ومان االق��اد�ة في ت���ع الِ�ل��ة ال�اصة على ح�اب ما ُ�ع�ف �أرض 

  (eonemene ge)  “األرض ال����اة  ”) أو ض�اع ال�عاب�، ف�ان� (idioktetos geخاصة  

وال�ي ت��ل األراضي    ��٧٦ ال��ل�ي الدارة م�ی� ال��اب ال�اص م� ال��اب ال�ل�ي أو م� الق

لل��اء)  (مع�ة  أراضي شاغ�ة  ق�ع  �اس�  وال�ع�وفة  وال��اعة  إح��  ٧٧ال��ادرة  َقَ�َرْت  ، ح�ى 

بـ   ال��ل  واد�  أقال��  ق��  في  ال�اصة  األرض  م�احة  لألرض    ٪ ٢٠مقابل    ٪٨٠ال�راسات 

ال��اسة ال�ومان�ة �ال�أث�� ال��اسي واإلدار� ل��� العامة، َوَف��ت ال�راسة ذل� اإلت�اه في  

  .٧٨ُمالَّك األرض، وِاعِ��اد ال�ولة عل�ه� ل�ق��� ال��مات ال��ن�ة 

في ع�� ال�ومان    إلى أن أرض ال��������   “روالن�س�ن ”وم� ناح�ة أخ��، ُت���  

ال��������   للف�سان  ال��ل�ي  الع��  في  ُم���  ال�ي  األراضي  ض��  األصل  في  كان� 

وأص�اب ال�ت� األخ�� م� ال���د (ِنَ�اُم اإلْقَ�اِع الع����) وأنها حلَّ� م�لَّ أرض اِإلْق�اع  

ل ح�ل عل�ها  �ع� أن ِاتََّ�َع ِن�اق حائ��ها فل� تع� قاص�ة على الع������ على اخ�الف رت�ه� ب

أن أرض ال�������� �ان� ج�ًءا م� األرض    “روالن�س�ن ”ك�ل� �ع� ال��ن���. ول�ل� ت��  

ال�اصة في ع�� ال�ومان ول�� ل�ضع��ها ال����ة �ان� م�ف�لة ع� أراضي الِ�ْلِ��ة ال�اصة  

م على وج�د أرض ال�������� م� ب�� أن�اع  ٩٤وت�ل وث�قة ب�د�ة ت�جع إلى عام    ٧٩األخ��. 

��ارة ع� عق� ق�ض مالي ���ان  األراضي في ق��ة ال��ر��� �إقل�� أو����ن��س. وال�ث�قة  

و�ان م�  ج�� ت�ف��ِه فى أو����ن��س (في العام ال�ال� ع�� م� ع�� دوم���ان).    ٨٠أرض، 

َأْرض ”��ع�ى    ”κατοικικῆς καὶ ὠνημένης“ب�� ه�ه ال���ل�ات ِق�ع وصف� على أنها  

  وم�ضع ال�اه� م�ها ه�:  ٨١، “ِاس���ان وَأْرض م���اه 

 LL.22-24: καὶ περὶ Σύρων κώμην ἐκ τοῦ Ἡρακλείδου σὺν τῷ 

Ἀλεξάνδρου κατοικικῆς ἀρούραις ἓξ ἡμίσει τετάρτῳ , 

 

 ) ور�ع  ون�ف  أرورات  في  ٦  ١/ ٢  ٤/١"وِسّ�  االس���ان  أرض  م�   ]كف�[) 

   ٨٢األس���ر ِ�الُقْ�ِب م� ق��ِة ال��ر���،".]إْق�اع[ه��اكل���� ض�� 
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٣٧ 

ال�������� ل� ��� م� ب�� س�ان الق��ة ول��ه �ان  ُ���� ال�� أن ال�ائ� ألرض  

مالً�ا غائً�ا ُ���ُ� في م�ی�ة أو����ن��س عاص�ة اإلقل��، و�ان� ه�ه عادة ���� م� الُ�الك في 

  ٨٣ع�� ال�ومان حّ�ى أّن �ع� ِ�َ�ار ُمالك األراضي �الق�� ال����ة �ان ُ���� فى اِإلْسَ�ْ�َ�ِر�َِّة. 

أك����)،   ١٨م (ال��اف�  ٩٩ال��رخة في العام    SB 22 15355٨٤وه�اك أ�ً�ا ال�ث�قة  

م� أو����ن��س، ��ارة ع� ج�ء م� ِخ�اب م�جه إلى األج�ران�م�س، ����ص ب�ع أرض 

ِاْس���ان، ُفِقَ� م�ه ال���ة ال��جهة لألج�ران�م�س، وأس�اء ��في ال�فقة، ���ا ل� ی�� ت��ی�  

)، وال ت�ج� �ه ت���عات  ἐξ ὀρθογωνίου(  “م��اس م�����”نها ذات م��اس األرض على أ 

  جاء ��ه:٨٥ال���ول��، م�ا ُی�ّجح معه َأْن َ�ُ��َن "ن��ة ال��اب"  

1      Traces  

τιῶνεστἐ ῷτ ηι̣2       

ς̣ὰ̣τ̣ φιῶΦα ὶμην3       

ῷτὐα παρχούσαςὑ4       

κώμην Σύρων ὶπερ5       

Φιλίππου ν̣ῶ̣τ̣ κ̣ἐ̣6       

)ήρου(κλ  ̣  ̣  ̣ νθιἈ ῷτ ν̣ὺ̣σ̣7       

ςῆγ ςῆκατοικικ8       

̣ωράφ]γ. [ τέσσαρας) ρούραςἀ9      ( 

.ε̣τ̣ῆδἰε νʼἵ  νῖμὑ10     

τρίτου) τουςἔ). (σο(ρρωἔ11     

Καίσαρος τοκράτοροςὐΑ12     

ῦΤραιανο Νέρουα13     

ιε )φι(ῶΦα, ῦΓερμανικο ῦΣεβαστο14      

  

"(لق� ت�ازل فالن إلى فالن اع��اًرا م�) ال�ام� ع�� م� شه� �ا�ة ال�الي ع� مل���ِه 

الق���ة م� ق��ة ال��ر���، ع� أر�ع أرورات م� أرض االس���ان ض�� ح�ازة فل��  
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٣٨ 

ال�ال�  العام  ال�داع.  علٍ�.  على  ت��َن   
ْ
�ي إل�َ�   �ُ��� أن��ـ...،  إْقَ�اع  ع�  ف�ال 

  �٨٦ا�ة."  ١٥جان أُغ��� ج��مان���س، لإلم��ا��ر ���� ن��فا ت� 

���ه   ح��  م��لة:  ���ا�ة  ال�ان�ة  الق�عة  حائ�  اس�  أن  ال�ع�    (Ἀνθίδου)ی�� 

، ٨٧وال�� ل� ی�د سا�ًقا، وال ���� ال�ع�ف على أ� م� ه�ی� الق�ع��� ض�� قائ�ة ب�ون��ي

ول��ها ل� ت�د ض�� ال���� الغ��ي،   (κλῆροι Φιλίππου)  “إْقَ�اِ�ّ�ات ف�ل��ّ ”���ا ذ��

واألق�ب أن تلَ� اإلْقَ�اِ�ّ�ات َت��ُل أس�اء مال��ها األصل���، وه�اك حاالت أُِعِ�َ� ت����ها حال  

  على ال��� ال�ارد أعاله.  ٨٨ك�نها غ�� م���ة و��ع� م� ق�ل ال�ولة؛ 

� خالل ع�� و��ا ه� مع�وف، فق� تع�دت أن�اع أراضي األمالك ال�اصة في م�       

ال��������، وأراضي  الع����ة  واإلق�اعات  اله�ات  أراضي  ت��ل  ف�ان�  وه�ه   ٨٩ال�ومان 

ال��ال�ة �����اتها    وِاسَ�َ��َّ   الف�ات م� األرض �ان� مع�وفة م�� ع��  ال�ثائ�  ذ��ها في 

الق���ة رغ� اخ�الف وضع��ها في ع�� ال�ومان، و��الف تل� الف�ات �ان� ه�اك األرض 

عل�ها    ال�اصة ت�ل�  ل�ل�  ال�ولة؛  م�  ال��اء  ���ج�  مل���ها  آل�  وال�ي  لألف�اد  ال��ل��ة 

روالن�س�ن "أرض خاصة م���اة" وُتف�ق ب�� ما �ان ُی�اع م�ها �أسعار م��دة وما �ان ُی�اع  

وُت��� ال�ثائ� ال��د�ة إلى وج�د ه�ا ال��ع م� األرض ال�اصة في ق��ة    ٩٠ع� ���� ال��اد. 

م، أن ش�ً�ا وأخ�ه، ور��ا زو�ل�س ٢٠٤مای�    �٢٥ َن�َّ ا��ال إ��ار م�رخ في  ال��ر���، فق

���ل�ان    ٩١دی����س، �انا  ��ادة)  (ال��خ  أن������ل��  غالل”م�  )σιτικῶν   “أراضي 

)ἐδαφῶν :٩٢في ق��ة ال��ر��� وقاما ب�أج��ها ل��� آخ� م� أو����ن��س ون�ها  

ا  "  زو�ل�س وســ�ســ�اس �اله�ا اب�ا زو�ل�س أمه�ا هي أیل�ا ب��������ا وت�ــ�ي أ��ــً

ب�ا����ــــــــــــــ��ـ�ا �اله�ـا م� مـ�ی�ـة أن������ل��، ور�ـ�ا زو�ل�س إلى دـی����س ب� ث��ن  

ت�ـــــل��ا م�� اإل��ار ال�ق�� ال��ـــــ���  ال���� في م�ی�ة أو��ـــــ��ن��س. ال���ة، لق� 

ون األخ  ◌ّ ال�فع على أراضـــــي ال���ب والعلف في ق��ة ال�ـــــ�ر��� م� ق�ل دی�ن��ـــــأم

م� نف� األب (غ�� شـق��)، وق�ره ألف دراخ�ة، ع� العام ال�اني ع�ـ� ال�الي ه�ا 

  "اإل��ال ال�� ��� ب��� إلى زو�ل�س صالح.

  

ه�ا أج���ان زو�ل�س وس�س�اس  وما ����عي ال��� في ه�ه ال�ث�قة ه�: أن ال���ق��  

أن    ٩٣وم�ا��ان رومان�ان، ال��ر��� ��ا  �ق��ة  ���ل�ان ه�ه األرض  أن������ل��  قا��ي  م� 
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٣٩ 

ل�� م� ال������ �الق��ة بل م� س�ان عاص�ة اإلقل�� وه� األم� ال��  دی����س    ال���أج�

ألرض �ان� ُت�رع ����قة ال�أج�� م� ال�ا�� ألح� ال��ارع�� م� س�ان  ی��جح معه أن ه�ه ا 

الق��ة. ��ل� ُت��� ال�ث�قة إلى أن الق�ح وم�اص�ل األعالف �ان� م� ال��اص�ل ال�ي ت��د  

  زراع�ها �الق��ة. 

أن  رغ�  ال�وماني،  الع��  وثائ�  في  �اس�ها  ال��ل��ة  ال�عاب�  أرض  اح�ف��  وق� 

األراضي ال�ي �ان� ت�ل�ها ال�عاب� وتق�م على إداراتها في ع��    ال��ه�ر أن أغ��� صادر

و�ان� ال�ولُة ت�ج� ال�عابَ� م�احاٍت م� األرِض   ٩٤ال��ال�ة ووضعها ت�� إش�اف ال�ی������،

ال�ل��ة   األراضي  ُت��ى  �ان�  األراضي  لها، وم�ل ه�ه  إعانات  تق���  ب�ًال م�  ب��عها  ت��فُع 

العامة األراضي  أو  ل���س   ٩٥ال�ق�سة.  ال�ق�سة  مع�ً�ا  وج�د  ال��د�ة  ال�ثائ�  إح��  وُت��� 

ل�� ل�� ب�� وثائ� الق��ة ما ی��� أراضي مق�سة تا�عة له�ا ال�ع��    ٩٦ومل�قاته �ق��ة ال��ر���، 

ال في الق��ة وال ���ا جاورها، فهل ُ�فه� م� ه�ا ع�م وج�د أرض ال�ع�� في ق��ة ال��ر��� ؟  

ال ���� اإلجا�ة القا�عة على ه�ا ال��ال في ض�ء ال�ثائ� الُ��احة حالً�ا، و�ن �ان نفي وج�د 

في الق��ة ل��� ال�ثائ� مع وج�د ال�ع�� بها أمً�ا ُم���عً�ا، الس��ا وأن   ه�ا ال��ع م� األرض 

في م�� خالل ع��   ال��د�ة  ال�ثائ�  في  واسع  ب���  ت��  ل�  ��فة عامة  ال�عاب�  أرض 

ال�ومان ��ائ� أن�اع األرض األخ��، وه� األم� ال�� تف��ه روالن�س�ن في س�اق ح�ی�ها ع�  

�لها: "وال ی��غي أن ی�خ� ُن�رة ال�ل�ل ع� ه�ا ال��ع م� األرض أرض ال�عاب� في أو����ن��س �ق

مقارنة األرض   ���� ذل� ال  ال�غ� م�  أه���ها، وعلى  إه�ال  ی�ل على  أنه  �ال��ورة على 

ال�ق�سة في ال�ه��ا �األرض العامة أو �األرض ال�اصة ل��� م�اح�ها �ال���ة لألرض العامة 

وم�ها مع�� ز��س في [ل�ي ث�� وج�دها في ق�� اإلقل��  أو األرض ال�اصة، ��ا أن ال�عاب� ا

وح�ى في ال�ه��ا ذاتها �ان� ���ا ی��و م��اضعة ت�اًما في ن���ها، ول�  ] ق��ة ال��ر��� بال ش�

   ٩٧ُتغ�ق ال��اع ال�اسعة عل�ها ��ا �ان ال�ال �ال���ة لل�عاب� ال����ة ال�ه�ة".

ل�ة تأج�� األرض ال�را��ة م� الُ�الك إلى س�ل� ال�ثائ� ال��د�ة م� ق��ة ال��ر��� ع�

لألرض،   الفعل�ة  �ال�راعة  �ق�م�ن  ال�ی�  إلى  الفالح��  ت�جع  وث�قة  في  ورد  م  ٨٨/ ٨٧ح�� 

ل��رعة ُفْ�ل ل��ة عام مقابل إردب�� ع� �ل أرورة، �الق�ب ال��ر���  ِاْسِ�ْ�َ�اُر ُم�ارع م� ق��ة  

  ٩٨جاء ف�ها:(ال�����ة) �إقل�� أو����ن��س،    ل�اال�ا�عة لل���ارخ�ة الع  (Nesla)م� ق��ة ِن�ال  
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٤٠ 

أب�لل�ن��س ب�  ِاب�ة ه��ود�� م� م�ی�ة أو����ن��س، ب�صا�ة زوجهاه��اك�ای�ا  "

م� ق��ة  أونای�س، ق� أج�ت لـ ه��اس ب� هارم���� ن�ل م�ل�ن  ب� أب�لل�ن��س

، ع� العام ال�ا�ع ال�الي لإلم��ا��ر ���� دوم���ان  ، فارسي ال�اللةال��ر���

أرورات  �افة  ِن�ال  م�  ِ�الُقْ�ِب  ت��ها  ال�ي  ال�ل��ة  م�  ج�ام����س  أغ��� 

األراضي ال��و�ة، ل��� زراع�ها بـ ب�ور الف�ل، �إ��ار ق�ره إْرَدب�� م�  ب�ور الف�ل 

راضي. اإل��ار  ع� �ل أرورة، ت� ت��ی�ها ع� ���� ال��اس ال������ ل��ح األ

، ه��اك�ای�ا م�م� م� �ل ال��ا��. ی�� دفع ال��ائ� العامة على األرض م� ق�ل

���� عق� اإل��ار، س�ف  ع��ما  ال�ي س���ف� �ال����ل ح�ى تَ�َ�لَّ� اإل��ار.  

في شه� ب�ونة م� نف� ال��ة في ج�ن ق��ة    ه��اك�ای�ا  ی�فع ال���أج� اإل��ار إلى 

الف�ل ب�ور  م�  األر�عة ال� ن�ال  ِم��ال  وِفَ�  ال����لة  ال�غ��شة،  غ��  ��فة، 

  ٩٩" س��اب��... خ����� ال�اص �ال���أج� م��ال �امل �ف�ق م��ال

(ه��اس ب� هارم����) ال��ر���  وما ����عي ال��� في ه�ه ال�ث�قة؛ ه� أن ُم�اِرع ق��ة  

اح��ال��: إما ض�� م�احة األرض ِاس�أجَ� أرًضا ل�راع�ها خارج الق��ة، وتف��� ذل� ���ح أح�  

ال�را��ة �الق��ة وصع��ة اِالسِ���ار ف�ها، أو مالئ�ة األرض ال�ي ِاس�أجَ�ها ه��اس لل����ل 

ذل�  أك�� رج�انًا، و��ع�  ال�اني  الُفْ�ل و���و أن االح��ال  العق� وه�  ال����ص عل�ه في 

�اد في عق�د اإل��ار، ف�ل على ال�ف��� ع�م ذ�� م�احة األرض ت��یً�ا في العق� ��ا ه� ُمع

أن اإل��ار ل��رعة مع�وفة وم�ه�رة ب�راعة الُفْ�ل، فق� ن� العق� على ���ة اإل��ار وه�  

  إْرَدب�� م� ب�ور الُفْ�ل ل�ل أرورة .

ال���   سالفة  ال�ثائ�  إح��  م�ل��ة P.Oxy.14 1719 وفي  �الق��ة  أرض  ُأج�ت 

ال���  ���اص�ل  ل�راع�ها  ال����لي و�ان  ألش�اص م� خارجها  ال��اوب  ب��ام  والعلف  ب 

ال���أجُ� م� م�ا��ي عاص�ة اإلقل�� م�ا ی��جح معه أنه �ان ی�ج�ها م� ال�ا�� ألح� فالحي 

  الق��ة.

أخ��   ب�د�ة  م�    P.Michael.19وفي  ال��الد�،  ال�ال�  الق�ن  إلى  تار��ها  ی�جع 

م م� أور�ل��س ... . ب� بل�تارخ�س إلى أور�ل��س  أو����ن��س، ��ارة ع� ع�ض ا��ار، ُمَق�َّ

اآلن   م�  اع��اًرا  االس���ار  في  أرغُ�  بل�(....)،  ب�   βούλ̣ομαιد������ان�س 

μισθώσασθαι ἐπὶ χρόνον  ِ�الُقْ�ِب م� ق��ة ال��ر��� (س  ἀπὸ):  ٤م� م��ل�ات� 
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٤١ 

[τ]ῶν ὑπαρχόντων σοι πε̣ρὶ Συ� ̣ρ̣[ων κώμην  ورغ� ش�ر�ة ال�� َأم�َ� مع�فة ،

الَع�ض ال�� ِاح��� على ق�عة أرض م�اح�ها أر�ع أرورات و��ل� م���مة/أجه�ة ر� وآلة 

)، ف�ًال  μόσχοςوالُع��ل (  βοῦς)م�ودة ��افة األشغال ال����ة وال��ی��ة، و�ع� ال�ِّ��ان (

دراخ�ة (ِفّ�ّ�ة) س��ً�ا، وه�    ٢٠٠٠، مقابل  (χορτόσπερμον)  “ب�قاو� العلف”ع� ِإْمَ�اِدِه  

�تفع ���ل غ�� َمْق��ل و��ع� تف���ه �ال���� ال�الي في تل� الِ�ْ��ة َحَ�َ� َوْصف سع� م

]τάβηνρ̣ἀ̣ τωνι̣�]σ ف�ًال ع� ُع��لة ق�رها إْرَدً�ا واحً�ا م� الق�ح    ١٠٠ه��مان،  ی�هان�

μί[αν وثالث�ن ق�عة ج�� ،τυρῶν τριάκ̣[οντα .  

 περὶ Σύρων κώμηνوم� ج�لة ال�ثائ� ال�اصة �ق��ة ال��ر���، نالح� ال��ارة  

وه� ما ُ���� إلى وج�د تق���ات إدار�ة م��دة وتع�ي ال���قة ال��اورة م�اش�ة لق��ة ال��ر���، 

ت���ً�ا لها ع� ال��ء ال�اخلي لل��ا�� ال�أه�لة �ال��ان �ال��ازل، أو ق�ع األراضي ال�اغ�ة  

  ال�ع�ة لل��اء وغ��ها.  

ال          �ع�  إلى  إشارة  على  األخ��ة  ال�ث�قة  اش��ل�  في لق�  ال��ج�دة  والع��ل  ���ان 

األراضي ال���أج�ة، وه� ما ُ���� إلى أّنه �ان� ه�اك �ع� ال��اعي في م��قة ق��ة ال��ر���.  

وفي ال���قة فإنَّ ال���ارخ�ة الغ���ة م� إقل�� أو����ن��س ���ل عام اش�ه�ت ب�ف�ة ال��اعي،  

الغ���ة م�ها على حافة ه�ه ال���اء. ر��ا ���� م�قعها ُ��الة ال���اء الغ���ة، وام��اد الق��  

وت��� ال�ثائ� ال��د�ة م� اإلقل�� �ل�ات ت���ل ال�اش�ة الُ�ق�مة إلى اإلس��ات���س لل��اح 

ال�ي     P.Princ.2 24له�ه ال�اش�ة �ال�عي في ال���ارخ�ة الغ���ة. فَعَلى َسِ��ِل الِ�َ�اِل ال�ث�قة

عام   إلى  ال�ل�ات،٢١/٢٢ت�جع  ه�ه  أح�  ت��ل  ال��اد    م  لل�اش�ة  اح�اء  ��ارة ع�  وهي 

ت���  ال��ر���  وفي ق��ة    ١٠١أنها ل��� واح�،   (Kloppenborg)ت���لها، �ع�ق� �ل�ّ�����رج  

م �ل� ت���ل ال�اش�ة لل��اح لها �ال�عي في الق��ة  ٦٠وث�قة ب�د�ة م�ابهة ت�جع إلى عام  

  ١٠٢تق�َم �ه أح� س�ان الق��ة لإلس��ات���س وجاء ��ه: 

"إلى االس��ات���س ت������س �الودی�س اس�ل���اد�� و���ل��ای�س ال�ات� ال�ل�ي  

ال�ا�عة لل���� ال��ر���  و���ة أو����ن��س، م� هارم���� ب� ه��اكل��س م� ق��ة  

الغ��ي. لق� س�لُ� في العاِم ال�ادس ال�الي م� عه� اإلم��ا��ر ن��ون �الودی�س 

نف�   في  ج��مان���س،  أُغ���  س�عة ����  الَ�ْأن  م�  ال���،  سالفة  الق��ة 

ἄρνας ἑπτά  وم� صغار الَ�ْأن اث��� ،ἐρίφο(υς) δύο  ال ی�ج� ت��  ،οἷς 
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٤٢ 

οὐδὲν    في م��ل�اتي، وأ�لُ� ال����َل اع��اًرا م� ال��ِم ال�اني، وُأْقِ�ُ� ���النا ن��ون

  كالودی�س ���� أُغ��� ج��مان���س اإلم��ا��ر علي ص�ة ما ورد". 

ال�ال�    وت��� الق�ن  أواخ�  م�  أخ��  م�اسلة ٢٨٥/ ٢٨٣وث�قة  م�  ن��ة  وهي  م 

إلس��ات���س إقل�� أو����ن��س ت�وده ��عل�مات ع� الع�د اإلج�الي لل���نات في ق�� مع��ة  

  �١٠٣اإلقل�� جاء ف�ها: 

 (ἔτους) β Θὼθ ϛ. [ἔστι δέ.] ἐν με� ̣ν κώμῃ Σύρων παρὰ 

κωμάρχοις πρόβατα σύνμεικτα οβ, ἀρν̣̣ίον α, αἶγες 

ὁ(μοίως) ιδ  

م� ع��تي الق��ة    ال�ــ�ر���ت�ت. في حالة ق��ة   ]م� شــه�["العام ال�اني ال�ــادس  

  م� ال�اع� أ�ً�ا" ١٤نع�ة م��لفة، َحَ�ل واح�،  ٧٢  ]ما یلي.[

  

وت��� ال�ثائ� ســـــا�قة ال��� أن ح�فة ال�عي �ان� م� ال��ف االق��ـــــاد�ة ال�ه�ة في 

ــ�ر���  ق��ة  ــائ�ة في الق�� ال�ــــــــ ���� م�قعها؛ ف���� ج��� ���ان أن ح�فة ال�عي ل� ت�� ســــــــ

ال�اقعة على ضـفاف ال��ل ر��ا ل�ا ُ���ـى م� خ�� ال���انات على ال��اصـ�ل في ه�ه الق�� 

ــ��ة، و�ن�ا �ان�   ــ��اء في إقل��ي أرســــ���� ال��ــ ــائ�ة في الق�� ال�ي تقع على أ��اف ال�ــ ســ

وأو��ـــ��ن��س، و�ه�ا ال�عل�ل ُ�ف�ـــ� ح��قة أن أغل� وثائ� ت�ـــ��ل ال���انات جاءت م� إقل�� 

  ١٠٤أو����ن��س و�ان� ن�� األغ�ام ف�ها أك�� م� ال�اع�.

و��ل ال�فاوت في أع�اد ال���نات ال�اردة فى �ل�ات ت�ـ��ل ال�اشـ�ة أعاله على وج�د 

م� ال���ارخ�ة الغ���ة ���ام ُمالُك    P.Princ.II 24ن���� م� ال�عي: األول ســـــ�ل�ه ال�ث�قة  

ــ��ه� وذ��ه فى �ل� ال��ــــــــــ��ل وه� ال�اعي   ــ�ِة ب��ل�� راعي ُم���ــــــــــ� ب�عي ماشــــــــ ال�اشــــــــ

ــ� أن ه ــ� أنه ب���ســــ����، والشــ �ا ال�اعي �ان ی�عي ال�اشــــ�ة ل���ٍ� م� الُ�الِك، وه�ا ما ُ�ف�ــ

و���و أن ذ��ه في �ل� ال��ـــــــــــ��ل �ان م� األغ�ام فق� ��الف ال�اع�،   ١٠٩كان� ���زته  

ل����له ال��ـ��ل�ة ع� ال���نات وع� ال�ل��ات ال�ي ق� ت�ـ��ها ه�ه ال���انات لل��اصـ�ل. وأما 

�لـ� ال�ــــــــــــــ�ر���، وت��ـل فى  م� ق��ـة    P.Oxy.38 2851ة ال��� ال�ـاني: ســــــــــــــ�ل�ـه ال�ث�قـ

ب��ــ��ل ماشــ��ه ال�ي ���ل�ها ه� فق� لل�عي فى الق��ة نف�ــها  ، أحُ� م�ا��ي الق��ة  هارم��ــ��

ــ�ح على أنه �ان  ا ب�ضـ ــً ــ� قلة أع�ادها مقارنًة �ال�ث�قة األولى، ��ا أنه ی�ل أ��ـ ولعل ه�ا ُ�ف�ـ
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٤٣ 

ى فى الق��ة نف�ـــــها. وق� �ان دأب ه�الء ال�عاة  ُ��ـــــ��� ت�ـــــ��ل ال�اشـــــ�ة ح�ى ل��ان� ســـــ��ع

ال��قل ب�� الق�� ال��اورة �لً�ا لل�أل؛ ل�ل� ���ً�ا ما �ان�ا ی�غ���ن ع� م���ه� األصـلي ��ـ�� 

  ���١٠٥عة ع�له� فى ح�فة ال�عي.

  

ب��   ــا  الف��ة مــ ــة ت�جع إلى  ــة ب�د�ــ ــا وث�قــ ــ�ی�ــ لــ ــإن  فــ ــل،  ال�قــ ــ�واب  بــ ی�عل�  ــا  ــا ���ــ أمــ

واســــــ���امها ��واب ل�قل ال��اصــــــ�ل م� ال�ــــــ�ر���  م ت�ــــــ�ُ� إلى ال���� في ق��ة ٢٠٠/٢٩٩

أج�ان الق��ة في إت�اه ال��� ال�ائي (��� ی�ســـــف) في ه�ه ال�الة. وال�ث�قة ��ارة ع� ��ـــــف  

فى ع�ة ق�� م� إقل�� أو��ـ��ن��س ع� نقل ال��اصـ�ل م�   (ὀνηλάται)  “ح�َّار��”ح�ـاب 

): ت�  ١٢  -١٠، ال�ــــــ���� (ال�ــــــ�ر���ال�ه� إلى ال��ن أو الع��. في حالة ال���� م� ق��ة 

ــاب ال��َّار�� ( ــ��� ل��ــــ ــ� ال��لغ ال��ــــ ح�ار) م� دی� الفالح�� مع اإل��ار. وال   ٢٧٥خ�ــــ

مل��ة خاصــة ����ة؛ ��ــ�� َفْقُ� ال��ء ال�ــفلي  ی��ــح ما إذا �ان ال��ــاُب رســ�ً�ا أو ��ــ�ُ� إلى

ال��ر���  وت�ل ال�ث�قة، على ال�غ� م� فق�ان أج�اء م�ها، على أن حّ�ار� ق��ة   ١٠٦م� ال��د�ة.

وأنه� ام�ل��ا أع�اًدا م� ال���� �ان� ُت�ـــــــ���م فى  ١٠٧كان له� ما ��ـــــــ�ه ال�ا��ة (ال��َّار��)،

وَمْ�ـفأ نه�� غ�� ـم���ر في ال�ث�ـقة، وأن أج�ة ال�ـقل ـ�اـن� على نـقل ال��ـاصـــــــــــــــ�ل ب�� الق�ـ�ة   

ــ� على ذل� عق�د اإل��ار، الســــــ��ا أج�ة نقل اإل��ار الع��ي   ح�ــــــاب ال��ــــــ�أج��� ��ا ن�ــــ

  وال��ائ� الُ����قة على األرض.

   

ال��ار�ة         األن��ة  �ع�  الق��ة  شه�ت  وال�ع��،  ال�راعي  ال��ا�  إلى  و�اإلضافة 

ی�عل� �ق�ٍض ع��ي  ٢١٦م�رخة �عام  ١٠٨ة، ح�� ت��� وث�قة  واالس���ار� م ��ارة ع� �ل� 

ُسِ�َل في م��ِ� ال����ل ���ی�ة أو����ن��س، ب�ون فائ�ة ل��ه ع�ضة لل��ادة (م�ة ون�ف=  

ُت�عى أور�ل�ا دی���ي ٪١٥٠ ال�قاع� ع� رده فى ال�ق� ال�عل�م. أق�ض�ه س��ة  ) في حال 

دی�ن���ا   بـ  ب�  )  Aurelia Didyme alias Dionysia(ال�ع�وفة  ب���س��  إلى 

) م� م�ی�ة أو����ن��س، Tetheus) أمه ت����س ( �Pekysis son of  Pausirisاوز����(

ال��ر���  ق��ة    �ِ���الوال��ی� �ال��� في ه�ا الق�ض أن ال���ة ال����رة م� الق�ح ق� ُسل��  

، على ال�غ� أن م�ان ال��اد ه� ص�معة الغالل ال��ر���واش��� ردها أ��ًا ب�ف� ِم��ال ق��ة  

) ما یلي: "ُأق� �أن�ي م�ی� لِ�  ١٧- ١٣العامة في أو����ن��س، ح�� ورد في ال�� (س س  



  قرية السوريين إبان العصر الروماني                                       محمد أحمد فهمي  /  كمال صالح عبد الرحمن

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - ٢ج –لعاشر العدد ا                             �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٤٤ 

بـ خ�� وأر�ع�ن إْرد�َّات م� الق�ح، ال�ي ت�ل�� م�ِ� على س��ل الق�ض(على س��ل االن�فاع  

ἐν χρῆσις  وس�َف أرده� لِ� دون فائ�ة ،((χωρίς διάφορος)    في شه� أب�� م� ال��ة

ال�ال�ة والع���� ال�ال�ة �ق�ح ج�ی� نقي، خال�، غ�� م��وج �ال��اب أو ال�ع��، وم���ل، 

العامة   الغالل  ص�معة  إلى  إْقل��    εἰς δημόσιον μετρουμένουُم�ال  فى  ه�ا 

ق��ة  - أو����ن��س اس��الم  ت�ل��  ال��ر���  ���ای�ل   παραλημπτικῷ σουال�ي 

κώμης Σύρων τῶν σῶν μετρούντων.  و���ح ه�ا م� ح��قة أن أ��اف ع�ل�ة ،

��ه�ٍة ت�ار�ٍة    ال��ر���ما ���� إلى َتَ��ُّع ِم��ال ح��ب ق��ة    - الق�ض وم�ان س�اده خارج الق��ة

 ١٠٩  فى اإلقل��.

ق��ة  م�  ال��د�ة  ال�ثائ�  فى  ذ��ها  ال�ارد  وال��ف�عات  ال��ائ�  ت��ع�  فق�  ك�ل� 

ال��ر��� ب�� الع���ة وال�ق��ة، على م��ل ال��ا� االق��اد�، فق� ورد فى ح�ا�ات ص�معة 

س�ار�   ق��ة  ال��ار�ة   (Sinary)غالل  ق��ة  أو����ن��س(=  �إقل��  الغ��ي  لل����    -ال�ا�عة 

ف� ال���ا حال�ا)، وف� م���ة دفع م� ق�ل م��ل ال����ة ل�ا ه� إج�الي  م�ا  -م��� ب�ي م�ار

، ح�� س�ل� (geometry)  ١١٠“م�ح األراضي”دراخ�ة م� ح�اب ض���ة    ٣٣٨٨تال�� و    ٢

ق� دفع�  ال��ر���  ال����ة م�ف�عات ع���ة لع�ة ق�� فى شه�ر م��لفة، ت��� م�ها: أن ق��ة  

ع�  ١٠  ( اِإلرَدبُّ (ض���ة  و�ا�ة.  إْرد�َّات  ت�ت  ال�اح� ”و�ان�  ١١١شه��  اإلْرَدب    “ض���ة 

(monartabos)    م� ال��ائ� ال�ي ُف�ض� على األراضي ال�هل�ة ال�اصة ��ق�ار م��ف�

وثاب� ق�ره واح� إْرَدب/أرورة، وذل� �ع� إلغاء ض�ائ� ال��اد على األراضي ال�اصة، رغ�  

��اج ال مف� م�ه في ض�ء س�الت  ع�م وج�د ن� ص��ح على ه�ا ال�ع�یل ال����ي ول��ه اس�

األراضي ال�س��ة و اال��االت و���ف ح�اب�ة م� الف��ة ال�ومان�ة ال����ة وف� ما ذه� إل�ه 

وال ش� أن ه�ه اإلْرد�َّات الع�� �ان� إح�� دفعات س�اد ال����ة ع� أراض   ١١٢م�ن��ن، 

�ق��ة   ال����ة    –ال��ر���  خاصة  ���� ورودها ل��معة  –ول�� �ل  �ق��ة  وذل�  الغالل 

ٍل. وم� الُ�َ�جَّح ل�آلة ال���ة أن   س�ار�؛ ألن ت���ل ال�اردات فى ال��امع �ان ی�� أوًَّال ِ�أوَّ

ْ�َمَعِة غالل   ْ�َمَعِة غالل ق��ة س�ار� �ع� أن ُس�د ُجلَّ ال����ة فى صَّ ت��ن ق� ُسّ�دت فى صَّ

  نف�ها. ال��ر��� ق��ة 

أخ��  وث�قة  ماب��  ١١٣وت���  الف��ة  إلى  الق��،  م  ٢٠٠/٢٩٩ت�جع  م�  ���لة  قائ�ة 

ال���فة ض�� س�ة م�اك� �ارزة م� إقل�� أو����ن��س، مع م�الغ مال�ة مف�وضة عل�ها. ُ�ِ���  
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٤٥ 

على ِقْ����، األس�اُء ال��ج�دة في الِقْ�ِ� األوِل ت��ابُ� مع ما ه� م�ج�د في الِقْ�� ال�اني مع 

ق�����   أو  ق��ة  ِاْخَ�َالٌف  ِاس���اء  بها  الِقْ����  فى  ال��ف�عة  ال��الغ  ��ل�  ما،  َعَ�ٍض   ����

أن قائ�ة األس�اء نف�ها ت� ��اب�ها م�ت��    -و�ن ل� ���م ب�ل�-١١٤َ�ِ��ٌ�، وِ�ال�َّاِلي ی�� ال�اشُ�  

تق��ً�ا، ��ل� ال��ا�ه في مع�ل ال��الغ ���� �ه االس��الل ِإنَّ ال��اَب ���ُ� إلى َفْ�َ�ت�� م�  

ال�ق��� غام�ةن ، فإن ص�ْ� فِ� ال����ة، ل��ء ال�ّ� الَت�اُل ���عة ه�ه ال����ة وأساس 

ِل م���قات ٥٠(س(ث�� أو سع�) ال�اردة أَْعَلى الع��د ال�ال�  "τιμῆς"كل�ة  )، ُت��ُ� إلى َتَ��ُّ

لق��  ). مع ع�م ال�ق�� ه�ا، فإن ال��الغ ال���لفة ب�� اadaeratioال�ولة م� ع���ة إلي نق��ة ( 

���ل ����، ل��� م�شً�ا م�ث�ًقا �ه لل��� أو ال��وة ال����ة للق��؛ ��ا أنه ل� ���ن م� اآلم�  

اف��اض أن ه�ه ال���ارخ�ة أو تل� �ان� األصغ� واألقل أه��ة ���� ع�د الق�� ال����رة 

ال���ارخ�ا في  ب���ا  ث�����ف�،  فق� في ���ارخ�ة  أس�اء س� ق��  ذ��  ت�  ت  �ال�ث�قة؛ ألنه 

ف�ًال ع� أن القائ�ة ل� ت��ل �افة األخ�� ت�اوح الع�د م� اث�ي ع�� إلى ثالٍث وع����،  

، وق� ورد فى  ق�� إقل�� أو����ن��س، الس��ا ورود ع�ی� م� ق�� اإلقل�� في م�ادر أخ�� 

  Σύρων (δραχμαὶ)   ̣ξال��ر���  ]ق��ة[): س��ن دراخ�ة م� ٧٥الع��د ال�ال� (س

��ارة ع� ح�اب ١١٦م  ٢١٨/٢٢١ت�جُع إلى الف��ة ماب��    ١١٥وث�قٌة ب�د�ة ���لة وُت��ُل  

)، خالل ف��ة خ��ة  ١٣٠- ١ل��الغ ت� ج�عها فى إقل�� أو����ن��س، ل����ة ال�اج (س س

، ال�� أولى  (Elagabalus)م� شه� هات�ر، م� عه� اإلم��ا��ر إیل ج�ل    ١٤- ١٠أ�ام م�  

)، ح�� رص�ت  �P.Oxy.XII 1441ه، (مق�مة ال�ث�قة  اه��اًما خاًصا ل���ر اإلی�ادات ه

أو و�الئه�    (praktores) ال��الغ ال�ق�رة على دافعي ال��ائ�، م� خالل م��لي ال��ائ�  

(ὑπηρετοῖ)   ٥م� خالل ال��� العام ألو����ن��س (س  :(διὰ δη]μοσίας τραπέζης  

فى [ال��م] ال��ر���    م� ق�� م��لفة م� م�اك� إقل�� أو����ن��س ال��، وُذِكَ� ض��ها ق��ة

العاش� م� شه� هات�ر، ح�� ُفِقَ� م�ها: اس� دافع ال����ة، ال���ل ال���ل وال��لغ ال��ل�ب،  

 Col.1,L.38: Σύρω[ν] Ἁ[̣θ]ὺρ ιβ [δι(ὰ) - ca.9 -]  ̣δ̣(  ) (δραχμὰς)جاء ف�ها:  

، و��جُح ال�احُ� ال����اني ب�مان أن وصْف ه�ه ال��الغ ُ���ُ� إلى أنها م�أّخ�ات،  ̣]    ] ̣  ̣

وُ�علل تفاوت ال��الغ ال��ف�عة �أن م��لي ال��ائ� ق� ح�دوا م��ًقا ال��الغ ال����قة على  

  ١١٧األف�اد ال��ع���� فى ال�فع، ل�ا ت� ت���ل ال��أخ�ات ���الغ صغ��ة وغ�� م����ة. 
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٤٦ 

و�ان� ض���ة ال�اج م� ال��ائ� ال�ع�وفة خالل الق�ون ال�الثة األولى وُ��حي االس�  

�العالقة مع ال���ان ال�ل��ة، وأصـــــــــل ه�ه ال�ـــــــــ���ة ســـــــــاب� على ال�ومان ف�ان� فى شـــــــــ�ل 

اســــــــــــــهـامـات تقـ�م فى شــــــــــــــ�ـل ت��ـان ذه��ـة �ق�اب�� أو هـ�ا�ـا ل�ل�ك ال��ـال�ـة، وم�ـ� اإلح�الل  

ــه ــ�ًرا آخ� لإلی�ادات العامة، ال�وماني فق�ت ه�ه االســــ ــ��� م�ــــ امات �ا�عها ال���عي وأصــــ

وت�ـــــــ�ل اإل��ـــــــاالت إما دفعها م�ة واح�ة فى ال�ـــــــ�ة أو على أق�ـــــــا�، وت�ل ال�ثائ� أن ه�ه 

  ال����ة �ان� على األرض وم�فاوتة فى مق�ارها م� أرض ألخ��.

 

��، �ع� أوجه و�اإلضـــــــافة إلى ال�ـــــــ�ائ�، ت�ـــــــ�ل ال�ثائ� الَ�ْ�ِد�َّة م� ق��ة ال�ـــــــ�ر�

ة َبْ�ِد�ـَّة م� أواِخِ� الَقْ�ِن الـ�اـل� ال��الدّ�   ــا� ال��ـار� ـ�الق�ـ�ة، فـ���� َوِث�ـقَ م،  ٢٧٥/٢٩٩ال��ــــــــــــ

��ارة ع� صفقة ب�ع عقار�، ی��ح م�ها أن ال�ائع أور�ل��س د�������س ق� �اع ال���ل والف�اء 

ا تاأم���، ال�ي ت��ــــــــــع ل�ــــــــــل ��ه وفًقا للق�ان��  م� م��ل�ات اب��ه د������ا وت�ــــــــــ�ي أ��ــــــــــً

، إلى أورل��س νόμους Ῥωμαίων τοὺς κατὰ ὑποχειρίᾳ μοι οὔσῃ  ١١٨ال�ومان�ة

  ١١٩ألف دراخ�ة ِفّ�ّ�ة م� الُعْ�َلِة اإلْم�َ�اُ��ِر�َّة، [.]، مقابل  )Aurelius Serenus(س�����س  

ْفقة م�ل ال��ع ���ا �ان ق�� ووصــف  ١٢٠و�ل األ��اف م� م�ا��ي م�ی�ة أو��ــ��ن��س، ال�ــَّ

  ):٨-٦َعَلى ال�َّْ�ِ� ال�َّاِلي (س س:

ἐν κώμῃ Σύρων τῆς λ̣ιβὸς τοπαρχίας τοῦ αὐτοῦ 

Ὀξυρυγχίτου ἐν τοῖς ἀνὰ μέσον μέρε[σι τῆς] κώμης οἰκίαν 

,… πάντα   χρηστήρια ταύτης τὰ καὶ αὐλὴν καὶ   

أو����ن��س نف�ه ح�� ی��س� الق��ة  �ال���� الغ��ي م� إقل��  ال��ر���  "فى ق��ة  

  ال���ل والف�اء و�افة ال�ل�قات،..." 

الت���ا (رومای�س):   اس�ا  ���ل  ال�����ة  ال�هة   ἧςو��عل�ا وج�د جار ساب� م� 

γείτονες νότου  πρότερον Ῥωμαίου اَألْمُ� ال�� ُی��ُ� ت�أوًال ح�َل ���قة اس�غالل ،

����ن��س، هل ع� ���� ال�أج�� ألح� س�ان الق��ة ؟ أو  ال���ل وال�احة �ال���ة ل��ا��ي أو 

م�ار�ة ؟ أم أن ��اَر الُ�الك م� م�ا��ي عاص�ة اإلقل�� ح�ص�ا على ت�ل� ال��ازل فى الق��  

ل������ا م� م�اش�ة أع�اله� واإلش�اف على م��ل�اته�؟ ه�ه   ف�ها أراضي واسعة  ت�ل��ا  ال�ي 
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٤٧ 

عل  القا�عة  اإلجا�ة   ���� معل�مات ال��اؤالت ال  م�  ال�ال�ة  ال�ث�قة  تق�مه  ما  فى ض�ء  �ها 

  . ال��ر���ت�� ق��ة 

  را�ًعا: ال��اة ال�ی��ة     

ــ�ر���، وال�ي  ل�ی�ا �ع� ال�ثائ� ال�ي تع�ف�ا بل��ات م� ال��اة ال�ی��ة فى ق��ة ال�ـــــــــــ

أم�ن. و�ان� ��ادة ز��س -مع�� ل���س  -��ا ســـــــ�ق� اإلشـــــــارة  -نع�ف م�ها أنه �ا ی�ج� بها

واألخ��    (Ammon)مع�وفة فى م�ــ� على صــ�رت��، ت�عله إح�اه�ا م�ــاوً�ا لل�ع��ِد أم�ن 

اراب��   أو   ١٢١و�ان ی�� ال�ق�ب إل�ه فى صــ�رته األخ��ة �ال�عاء فى ال�ــل�ات،،  (Sarapis)ســَ

 Zeus Heliusُمَ�ا�ً�ا �أس�لة ال�حي ت�� لق� م��� ه� ز��س ه�ل��س َساراب�� الع��� (

Great Sarapis،(ــاراب�� ن��اف�روس  ١٢٢  Zeus Helios Sarapis)أو ز��س ه�ل��س ســ

Nikaphoros)،به�ا ال�ان� ال���� بـــــــــــ ه��ا (  م� ال����ل أن ���ن م�ت�ً�او   ١٢٣Hera ،(

ــ�ار ال�ـــ�ر�ة) و��ر�   (Atargatis)أتارجات��   ، فى ثالثة معاب� صـــغ��ة فى (Kore)(أ� ع�ـ

مع�� ز��س وه��ا وااللهة الع���ة ”، وفى (ATARGATIS)ال�ه��ـــــــــــــا نف�ـــــــــــــها ت�� اســـــــــــــ� 

ــه واحً�ا م� ال�عاب� ال�الثة ال�ـــــغ��ة.  ١٢٤“ال��ت��ة به�ا  ١٢٥وال�� ر��ا ���ن أو ال ���ن نف�ـــ

ح�� �ع�ُ�   (Capitolium)أما فى عاصــــ�ة اإلقل�� (م�ی�ة ال�ه��ــــا) ف�ان ی��ســــ�ها ال�اب���ل  

على ال��ــــــــــــــ��� ال�ســــــــــــــ�ي، الرت�ــا�ـه ِ���ْح    (Jupiter Capitolinus)ج����� ال�ــاب���ل��ي 

ــ��ِر �اراكال، ور��ا تأســــــــ� ال�اب���ل فى تل� الف��ة مع ِإْدخال  ال��ا��ة ال�ومان�ة �����ٍة ل�ســــــ

   ١٢٦س������س س�ڤ��وس م�ال� ال��ن إلى ع�اص� األقال��.

  

ئ�  . ال�ا“ال�ع��ی� ال��نان��� ل���س وه��ا فى ق��ة تاالو”وفي ض�ء ما س�� ن��ُع ع�

 فى ق��ة ]َم�َ�ع �ه�ة ز��س [١٢٨وع� مع�� وســـــــــــ���دوس ز��س ١٢٧فى ال���ارخ�ة ال�ـــــــــــفلي،

، ال��رخة في الق�ن ال�ال� ال��الد�، ���SB.20 14681.ii.9-10ـــــــ� ال�ث�قة  ال�ـــــــ�ر���  

  فى وصف ب�ع عقار، ح�وده ومعال�ه على ال��� ال�الي: 

  

βορρᾶ δημοσία ῥύμη μεθʼ ἣν Διὸς̣ ἱε̣ ̣ρ̣όν, 

10 ἀπηλιώτου ἐκ μὲν τοῦ ἀπὸ βορρᾶ μέρους σύνοδος τοῦ αὐτοῦ ἱεροῦ, 

  



  قرية السوريين إبان العصر الروماني                                       محمد أحمد فهمي  /  كمال صالح عبد الرحمن

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - ٢ج –لعاشر العدد ا                             �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٤٨ 

ال�اقع ن�� ال��ال م��ع �ه�ة "م� ال��ال شارع ع��مي یل�ه مع�� ز��س، م� ال��ق  

  ال�ع�� نف�ه،".

م�ا سـ�� ی��ـح أن ��ادة ز��س ��ـ�ل عام، وال�ي م�ل� ��ـ�رة ����ة فى العاصـ�ة، 

  ت����ت أ�ً�ا فى ال��� ال���� �عاص�ة اإلقل�� ح�� ق��ة ال��ر��� م�ل ال�راسة.

  ال�ات�ة: 

تا�عة لل���� الغ��ي   “ق��ة ال�ــــــ�ر���”ت�ضــــــح وثائ� ال�ه��ــــــا وج�د ق��ة ت��ل اســــــ� 

�إقل�� أو��ـــــــــــ��ن��س فى ال��ع األخ�� م� الق�ن األول  ق�ل ال��الد زم� �ل���ات�ا ال�ـــــــــــا�عة، 

ر��ا ��ــــــــ�� حالة ال��ــــــــ�� أو لقلة   -وازده�ت فى الق�ن ال�ال�، واخ�ف� في الق�ن ال�ام� 

ل�ـــا�ع ال��الدی��.  فإنها عادت لل�ه�ر فى الق�ن�� ال�ـــادس وا  -ال�ثائ� ال�ي ت�ـــ�� إل�ها ع��ئ�ٍ 

و��ا ی�حي ت�ــــــ��ة الق��ة ون�ــــــ��ها إلى ال�ــــــ�ر���، ف���ا ن�ــــــأت فى األســــــاس به�ف ت�����  

ــ..."،   ع����� لل��� ال��ل�ي، و��ل�ل ورود ��ارة "أرض اس���ان �ان� فى ال�اب� مل�ا لــــــــــ

ــ�ان الق��ة ح�ل� فى  ــ� ســــ ــ�� ما. ومع ذل� فإنَّ �ع� ع�اصــــ ــادرتها ال�ولة الحقا ل�ــــ ث� صــــ

ی�نان�ة أو ی�نان�ة  -ق�ون ال�ي ت�ثقها ال��ادر أس�اء م���ة خال�ة وأخ�� م�دوجة م���ةال

َ�� اســـــــ� ســـــــ�ر� واح�، ول� ی�د ف�ها على  صـــــــ�فة بل وأخ�� الت���ة. وال نقابُل فى الَ�ثاِئِ� ســـــــِ

اإل�الق ذ�� لل�ه�د، وه� مـا ی�عـارض مع مـا ذ��ه �ع� ال�ـاح��� ال�ه�د فى تعل�قـاته� على 

  تع�ي أن س�انها م� ال�ه�د. -فى حالة �ع� الق�� األخ�� -��ةأن ال��

  

و���ا ی�عل� �إدرة ق��ة ال�ــــــــــ�ر���، فق� ورد ذ�� رئ�� شــــــــــ��ة ق��ة ال�ــــــــــ�ر��� دون 

ت�ــــــــــ���ه، ��ا ورد أك�� م� م�ی� ل�ــــــــــ�معة غالل ق��ة ال�ــــــــــ�ر���, وأك�� م� ع��ة و�ع� 

 ع� �ات� لل�ــــ�الت وشــــ��خ الق��ة ال���ف��� الع��م��� ال�ی� ��ارســــ�ن مهاما أم��ة، ف�ــــالً 

ال�ی� ی��ل�ن �ع� ال��ــ��ل�ات ��ــ�رة ج�ا��ة. ور��ا ی�ل وج�د ه�ه ال��ائف م���عة على 

ا أنه �ان� ت�ج� ث�ة عالقة ت��� ب��   أنَّ الق��ة ل� ت�� قل�لة ال�ــأن. ون�ع�ف م� ال�ثائ� أ��ــً

ــ ــ�ة اإلقل�� (ال���و��ل��) وق��ة ال�ـــــــ ــ��ات���س  اإلدارة ال�ال�ة فى عاصـــــــ �ر��� م���لة في اســـــــ

أو��ـــــــــ��ن��س و��ل� م�ی� ال��ـــــــــاب ال�اص"إدی�س ل�ج�س" ف�ـــــــــًال ع� ج�اة ال�ـــــــــ�ائ� 

  وو�الئه�.
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٤٩ 

و���ا ی�عل� �ال��ــا� االق��ــاد� فى ق��ة ال�ــ�ر��� فق� ح�� زمام الق��ة أن�اعًا ع�ی�ة 

لل��اء ش�ل� م� األراضي (م� ح�� ال�ل��ة): أراضي عامة وم�ازل وق�ع أرض شاغ�ة مع�ة 

ــ�ة   ــ���ار م� ق�ل رجال وســـــــ��ات أع�ال رومان م����� فى عاصـــــ ج��عها م�اًال ح���ا لالســـــ

اإلقل��، م�ا ش�عه� على ش�ائها م� ال�ولة ال�ي �ان� ت��ع ال�ل��ة ال�اصة. و�اإلضافة إلى 

ذل� �ان� ه�اك أراضــــــي اســــــ���ان صــــــادرتها ال�ولة ل�ــــــ�� ما، وأراضــــــي اق�اع م�ل اق�اع 

��� واألســــــ���ر. و�ان� ه�ه األراضــــــي ت�رع �الغالل والعلف، و�ان الق�ح والف�ل م� ه��اكل�

ال��رواعات ال�ه�ة داخل الق��ة. ولعل أب�ز ما َوَرَد فى ال�ثائِ� ه� اســــــــــــ���ام أراضــــــــــــي ق��ة 

ــ�ا�ً�ا. أما ع� ال���انات، فق� وردت  ال�ــــــــــ�ر��� فى ال�عي، و�ان� األراضــــــــــي ت�و� رً�ا صــــــــ

ــارات إلى ال���� ــأن، ال��الن، ال�اع�، ال��از��،الع��ل وال���ان. ول�ی�ا م� ال�ثائ�  إشـــ ،ال�ـــ

و�ال��ــــ�ة  ما ��ــــ�ل م�ف�عات الق��ة م� ضــــ�ائ�: اإلردب، م�ــــح األراضــــي، وضــــ���ة ال�اج.  

لل��ـاة الـ�ی��ـة فـإن ه�ـاك مـا یـ�ل علي ارت�ـا� الق��ـة ���ـادة ���� األلهـة ال��نـان�ـة ز��س، على 

ــ���دوسغ�ار إقل�� أو��ـــــــ��ن��س   م��ع [ والق�� ال�ا�عة، ح�� ُع�� فى وث�قة على مع�� وســـــ

  .ال��ر���ز��س فى ق��ة  ]كه�ة

  ) ج�ول وثائ� ق��ة ال��ر���١قائ�ة ال�الح�: مل�� رق� (     

  م�ض�عها   تار��ها   ال�ث�قة   م 

١  PSI.5 549,4  عق� خ�مة (اس��قاق ذاتي)   ق.م  ٤١ –  ٤٢  

٢  P.Oxy.38 2851,5  ماش�ة لل�عي ت���ل   م ٦٠  

٣  P.Oxy.38 2841,7  إ��ال ال����ل�ج�س  م   ٨٥  

٤  P.Oxy.47 3334,11  ع�ض ل��اء أرض ال�ولة  م ٩٤- ٨٩  

٥  P.Oxy.2 270,22  كفالة ق�ض ���ان أرض وم��ل  م ٩٤  

٦  SB.22 15355,5  خ�اب إلى األج�ران�م�س    م ٩٩

  لل��ازل ع� أرض اس���ان 

٧  P.Koeln.13 528  تع�اد اق�ار   م ١٠٥-١٠٤  

٨  P.Lips.I 114,1 تعل��ات لل����ل�ج�� أماك� ق��ة   م ١٣٣

  ال��ر��� 

٩  P.Oxy.44 3165,7 اخ�ار ���ف�عات ع���ة   م ١٧٥-١٢٥  
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٥٠ 

١٠  P.Matr.2 19 ل� لالس��ات���س   م ١٨٢-١٨١�  

١١  P.Oxy.62 4338,3 إ��ال ال����ل�ج�س  م ١٨٣-١٨٢  

١٢  SB.20 14974,9 ع�ض ش�اء م��ل وق�عة أرض   م ١٩٠

  شاغ�ة 

١٣  P.Harr.II 196A    الق�ن ال�اني

  ال��الد�

  أوام� �ال��� 

١٤  P.Michael.19,4  ل� إ��ار أرض   م ١٩٩-١٠٠�  

١٥  P.Oxy.44  

3170,166 

ح�ا�ات م� ص�معة غالل ق��ة   م ٢٦٣أو   ٢٠٢

  س��ار� 

١٦  P.Oxy.14 1719,10 إ��ال ق�ض  م ٢٠٤  

١٧  P.Oxy.12 1474,16 ل� خاص �ق�ض ع��ي   م ٢١٦�  

١٨  P.Oxy.14 1659,38 ح�اب ض���ة ال�اج   م ٢٢١-٢١٨  

١٩  P.Oxy.10  1268,3 ت���ل م��ل �ع� ال��اء  م ٢٥٠-٢٤٩  

٢٠  P.Oxy.12 1528,3,9 قائ�ة م�ف�عات ع���ة م� ق��    م ٦٧-٢٦٦

  إقل�� أو����ن��س 

٢١  P.Oxy.19  

2228,44 

  ن�خ م� م�اسالت االس��ات���س  م ٢٨٣

٢٢   P.Oxy.24  2422=

SB 26 16570,9 

  ن��ة م� ح�اب   م ٢٩٠

٢٣  P.Oxy.10  

1285,75 

 قائ�ة م�ف�عات الق��ة  م ٢٩٩-٢٠٠

٢٤  P.Oxy.14 1748,10  ك�ف ح�اب ح�ار��   م ٢٩٩-٢٠٠  

٢٥  P.Graux.2 29,3  قائ�ة ق�� فى إقل�� أو����ن��س  م ٢٩٩-٢٠٠  

٢٦ SB.20 14681,6 ش�اء م��ل  م ٢٩٩-٢٧٥  

٢٧  SB.14  12047,9 v ش�رات قائ�ة م�ف�عات   م ٣٠٣ 
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٥١ 

٢٨  P.Laur.4 167,7 ش�ر�ة ع�ض أراضي   م ٣٣٦ 

٢٩  P.Oxy.60 

4089,20,50 

 تق��� مالي إلى االس��ات���س  م ٣٥١

٣٠  P.Oxy.49  3479,6 ص� ض�ان   م ٣٦١ 

٣١  P.Oxy.7  

1052,5,17,27 

 ح�اب اإلی�ادات   م �٣٦٢ع� 

٣٢  P.Oxy.48  3398,6 ش��قه  خ�اب م� �اب��ت�� إلى   م ٣٨٥-٣٣٠

 دوروث��س 

٣٣  P.Oxy.14 

1747,24 

 قائ�ة �اس�اء م�ل����   ٣٩٩-٢٠٠

٣٤  P.Oxy.74 5006,3 أوام� ض�� و�ح�ار  م ٣٩٩-٢٠٠  

٣٥  P.Princ.II 63,5 أوام� ض�� و�ح�ار  م ٣٩٩-٢٠٠  

٣٦  P.Fuad Univ.28.19 ك�ف ح�اب عام، ض�ائ�،   م ٣٩٩-٢٠٠

 أراضي 

٣٧  P.Oxy.16  

2025,12 

م� الق�ن��  

ال�ادس أوال�ا�ع 

  ال��الدی�� 

 ح�اب اإل��االت 

  

  ): ج�ول ق��ة ال��ر��� وما جاورها م� ق��: م�ضع الق��ة٢مل�� رق� (
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٥٢ 

 ال�ث�قة  م�ضع الق��ة     م�ضع الق��ة 

  :١٨- ١٦س س 

 ال����ت�س

)Alexoutos(  

ال��ر���   ]ق��ة[

(Syron)  

 ب�����ن��

)Petemounis (   

  : ٦-٤س س 

  )Mouchinaxapم�ن���اك�اب(

 (Syron)ال��ر���  ]ق��ة[

   ال����ت�س  

     P.Oxy.7 

1052 

  ٧٦- ٧٤س س  

  )�Paneueiان��� (

  ق��ة ال��ر���  

) (=ب�ي  Paimis) �ا���� 

  والل��) 

 

P.Oxy.10 1285 

  : ٩-٨س س  

) (Seryphisس��و���  

  (=أش�و�ة) 

  ق��ة ال��ر���  

P.Oxy.12 

1528  

  ٣٩- ٣٧س س  

)(=د�Senekomisس�����م��(

     ر ال��ق�ر�ة)

  ق��ة ال��ر���  

  (=س�لة) (Senao) س��او

P.Oxy.14 1659 

 



  قرية السوريين إبان العصر الروماني                                       محمد أحمد فهمي  /  كمال صالح عبد الرحمن

 م)٢٠٢١أبر�ل ( - ٢ج –لعاشر العدد ا                             �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٥٣ 

  ٢٦- ٢٢س س  

  ) (=ب�ال ال�����ة)(Pelaب�ال 

  ق��ة ال��ر���  

ه��اكل��و  Herakleidou ن�ع 

Epoikion  

 

P. Oxy.14 

1747 

  ١١-٨س س  

  �ان���  

  ق��ة ال��ر���  

  س�����م��

 

SB 26 16570 

  : ٤-٢س س  

  س��و��� (=أش�و�ة)

  ق��ة ال��ر���  

  ب�ال (=بلة ال�����ة) 

  

P.Graux 2 29  
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  ) أس�اء س�ان ق��ة ال��ر���٣مل�� رق�(

  س�ان ���ل�ن أس�اء م���ة: -

  ال���ر  االس�  م

  PSI.5 549 (42/41BC)  تاس��س اب�ة �اوس���� أمها ت������  ١

 Ἁρμιυσις  =-rḤهـــــارم��ــــــــــــــ��(=  ٢

sḥ-yȝm(  

P.Oxy.38 2851.4(AD.60) 

ــ�(=  ٣ ــ�ــــــــ =    Κομοαπιςكــــــــــ�مــــــــــ�أبــــــــ

pḤ-Gm=w (  

P.Oxy. 38 2841.6(AD.85) 

  هارم����  ٤

 أون���

  ) Ἁμόιςهام���(=

   )Τααμόις(ال���ة تاام��� 

Ταψαις(  =)-Ta(ال�ـــ��ة تا��ـــا��  

pȝ-šȝy ( 

P.Köln 13 528(AD.104-105) 

 

  

ــ�ـــــــــ�ـــــــــ�ـــــــــ�نـــــــــ�ـــــــــ�    ٥ ســــــــــــــــــــ ــ�ـــــــــ�ة  ال�ــــــــــــــــــــ

Σινθοωνις=)Dwn-n-šr.t-ȝT (  

P.Matr.2 (AD.181-182) 

 P.Oxy.62 4338,4(AD.182/3)  هارم���� ب� أن��س  ٦

 SB 20 14974,11(AD.190)  هارم���� ب� ��ان���س  ٧

 Τασευς( SB 20 14681,11(AD.3rd or(ال���ة تاس��س   ٨

4th) 

 P.Oxy.14 1748,11(AD.3rd)   (Ἁμόις)هام���   ٩

 Τεως =)rḥ-dḎ (  P.Oxy.49 3479.5(AD.361)ت��س   ١٠

 P.Princ.2 63,8(AD.3rd or 4th ) (Πατερεῦς)�ات����س   ١١

ــ�ـــــــــ�    تـــــــــ�ـــــــــ�س  ١٢ هـــــــــار�ـــــــــا��ــــــــــــــــــــ بـــــــــ� 

Ἁρπαησις=)s.tỈ-pa-rḤ(  

P.Oxy.14 1747(AD.3rd or 

4th).col. 1, 25 
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٥٥ 

  س�ان ���ل�ن أس�اء اغ����ة وغ�� م���ة: -

  ال���ر  االس�  م

  P.Oxy.38 2851.4(AD.60)  ه��اكل��س (ی�ناني)  ١

-P.Oxy.47 3334.13  ���ل��ای�س ب� د�������س (ی�ناني) ٢

14(AD.89-94) 

  Ἡράκλειοςهـ�ـ�اكـلـ�ـ�/هـ�ـ�اكـلـ�ـ�س    ٣

  (ی�ناني)

  (ی�ناني) Ἀρτέμωνأرت���ن 

ــ�لــــــــــــــــ�ن     Κορβόλωνكــــــــــــــــ�ر�ــــــــــــــ

  )Corbulo(الت��ي=

ــ��م�س   (الت��ي    Πόστουμοςب�ســــــــ

Postumus( 

105)-(AD.104P.Köln 13 528 

دیــ�نــ��ــــــــــــــــ�ـــ�س    ٤ بــ�  دیــ�نــ��ــــــــــــــــ�ـــ�س 

Διονύσιος 

P.Lips.I 114.1(AD.133) 

  ه��اكالس ب� ب�تأم�ن (ی�ناني)  ٥

  أب�لل�ن��س ب� د�������س(ی�ناني)

ــ�  حـــــفـــــ�ـــــ د�ـــــ�ـــــ�ـــــ�ـــــ��ـــــ�س  بـــــ�  ثـــــ�ـــــ�ن 

  الك�ن(ی�ناني)

175)-P.Oxy.44 3165(AD.125 

   P.Oxy.62(AD.182/3)4338.4  ث��ن وشه�ته ���ل��ای�س(ی�ناني)   ٦

ســـــــــــــــــــــ�راس    ٧ ــ�ــــــــ�ة  ــ�ــــــــ�/ال�ـــــــــــــــــــ ال�ـــــــــــــــــــ

Συρᾶςع�ي رجــل أو ام�اة    -(ی�نــاني�

  م� س�ر�ا) 

SB.20 14974.10(AD.190) 

  أور�ل��س د������ان�س (الت��ي)  ٨

  (ی�ناني)   Πλούταρχοςبل�تارخ�س  

 rd2(AD.3-P.Michael.19.1

Oxyrhynchites) 

  أور�ل��س(الت��) أم�ن��س (ی�ناني)  ٩

  هل�ل��وروس (ی�ناني)

-P.Oxy.10 1268.2(AD.249

250) 
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٥٦ 

  ه��اس ب� ه��اس (ی�ناني)

ــاني  ١٠ ــای�س(ی�نـــــ م�  - رومـــــ ــل  رجـــــ �ع�ي 

  روما)

-SB 20 14681.11(AD.200

399) 

 P.Oxy.60 4089.50(AD.351)  أب�لل�ن ب� س��وث�س (ی�ناني)  ١١

ســـــــــــــــ�ـ�وثـ�س    ١٢ بـ�  (التـ�ـ�)  أور�ـلـ�ـ�س 

  (ی�ناني) 

  أور�ل��س (الت��) أب�لل�ن( ی�ناني)

P.Oxy.49 3479.5(AD.361) 

 �ال���أب�لل�ن��س(ی�ناني) وشــــــــــه�ته    ١٣

Οὐάλης =)(الت��)Valens (  

399)-P.Princ.2 63.9(AD.200 
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٥٧ 

  ال��اشي
 

  –وال�وماني، �ل�ة اآلداب  * خال� ال��� وال�ق�ی� لألس�اذ ال����ر/ ال��� م��� جاد، أس�اذ ال�ار�خ ال��ناني  

  جامعة ���ا 

علي ق�اءته ال��� وتعل�قاته ال�ف��ة ال�ي ص��� ���� م� األخ�اء، وغ�ي ع� ال��� أن ما في ال��� م� 

 أخ�اء فهي لل�اح���.
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  ی�ت�� ب���ی� ال�ع� ال�الي لل��ان وفقا لق�اع� ال���م�ن  - ٦٦

 ,Gonisمع��ة ب���ی� اس� ال�ال� ال�اب� ال�� ُنِفَ� ��قِه أمُ� ال��ادرِة، أن��:  πρότερονال�فة    -  ٦٧
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وان�ه� ��ه إلي أن "ه�ه   روزامار�ا روسي  قام� ب�راس�ه ال�اح�ة اال��ال�ة  ψιλός τόποςم��لح    -  ٧١

ال��احات ال��ة ر��ا ت��ل م�اًنا للع��ر ب�� ال��ا�� ال�أه�لة واألراضي ال�را��ة أو غ�� ال����ة �أ� حال" 

  " .no. 1 (1950): 42 Aegyptus ."ΤΟΠΟΙ ΨΙΛΟΙRossi, Rosamaria ,30-.56أن��، 

72  -  Messeri, Gabriella, and Rosario Pintaudi. "Spigolature V." Zeitschrift für 

Papyrologie und Epigraphik (1998): 123-130; Hagedorn, Dieter, and Ludwig 

Koenen. "Eine Neuedition von P. Mich Inv. 3779." Zeitschrift für Papyrologie und 

Epigraphik (1988): 225-228. 

73  -  Crawford, Dorothy. "AK Bowman, The Town Councils of Roman 

Egypt.(American Studies in Papyrology, 11). Toronto: AM Hakkert1971. Pp. xvi+ 

192. Price not stated." The Journal of Roman Studies 64 (1974): 261-262; Merlin, 

Alfred. "P. Jouguet. La vie municipale dans l'Égypte romaine." Journal des 

Savants 9, no. 12 (1911): 553-557. 

ا م�دوًجا وه� أم� شائع في ◌ً ال ���ح لل��ق�م ال�اغ� في ال��اء ب�ق��� نف�ه ول�ل� ن�� أن ل��ِه اس�  -  ٧٤

أن��:   AD 96. -Balconi, Carla. "Register of Oxyrhynchites 30 BCأو����ن��س، 

                          281.-279American Studies in Papyrology vol. XXV." (1984):   

  وثائ� أخ�� م�اثلة م� م�ا�� أخ�� علي ال��� ال�الي:  - ٧٥

P.Petaus 18,LL.12-13: βουλομένων ὠνήσασθαι ἃ μὲν ἐκ τῆς τοῦ ἰδίου [λό]γου 

ἐπιτροπῆς 

P.Thmouis 1,LL.11-12: ἰδιωτικοῦ ἐδάφους εἰς πρᾶσιν ἐν τῇ τοῦ ἰδίου λ(όγου) 

ἐπιτροπῇ προ̣σ̣κειμ(ένου) 
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P.Oxy.43 3133,LL.8-10: τῇ διοικήσει καὶ ἰδίῳ λόγῳ  ἢ καὶ ταῖς ἄλλαις 

ἐπιτρο(παῖς) 

76  -  Swarney, Paul R. The Ptolemaic and Roman idios logos. Vol. 8. Hakkert, 

1970, pp.49-57 

77 Capponi, Livia. Augustan Egypt: the creation of a Roman province. Routledge, 

2005, pp.99; Kruse, Thomas. "Die Fiskalverkäufe von Land im kaiserzeitlichen 

Ägypten und ihre Dokumentation." EUT Edizioni Università di Trieste, 2015.pp.154; 

165; Manning, Joseph G. "The land-tenure regime in Ptolemaic Upper Egypt." 

In PROCEEDINGS-BRITISH ACADEMY, vol. 96, pp. 83-106. OXFORD 

UNIVERSITY PRESS INC., 1999, pp.99-100 

78  -  Monson, Andrew. "The evolution of land rights: Public farmers and 

privatisation in Roman Egypt." In 10th Annual Conference of the International 

Society of the NIE held at Boulder CO, September 21e24. 2006: 4-5 

  .  ١٠٦-٩٨صـ   ـج�� روالن�س�ن، م�جع ساب�، ص - ٧٩

80   -  P.Oxy.2 270=P.Lond. III 793 descr=M.Chr. 236=Sel. Pap. I 

57(Oxyrhynchus/AD.94) 

ال��� خ��ة اإل�الة وهي �ال�الي: ل���ا (    الق�ض وردت  �ال�ث�قة ول� ن���ها في  )  Luciaتفاص�ل ه�ا 

) حف��ة ث��ن Sinthoonis) أمها هي س����ن�� (Lucius) اب�ة ل����س (Thaisasال�ع�وفة بـ ثا��اس (

(Theon)  ه��اس ال��ع�  ال�اني  ع�ها  اب�  ب�صا�ة   ، (Heras)) ه��اكل����  حف��  Herakleidesب�   (

)، و�ان ال�امُ� ش�ً�ا ُی�عى  Sarapion) ِاب�ة سارابّ��ن ( Ploutarcheه��اكل����، أمه هي بل�تارخي (

دراخ�ة اق��ض�ه ل���ا ل��ة عام�� مع فائ�ة مأل�فة   ٣٥٠٠)، ل��لغ  Clarusسارابّ��ن و���ي أ�ً�ا �الروس (

)، م� ق�ل ه��اكل���� ب� أب�لل�ن��س حف�� خای����ن % س���ة  ١٢دراخ�ة ل�ل ال�ه� ع� �ل م��ا (=  ١ق�رها  

)Chairemon) أمه هي ه��ا�� (Herais ) ِاب�ة دی�وم�س (Didymos  ان ع�ة ِقْ�ع َأراٍض زرا��ة��� ،(

م���عها   بلغ  ال�ق��ضة،  أنها    ٢٤  ٥/ ١٢ت��  علي  ِق�ع وصف�  ال���ل�ات  ه�ه  ب��  م�  و�ان  أرورة، 

“κατοικικῆς καὶ ὠνημένης” َأْرض ِاس���ان وَأْرض م���اه ” ��ع�ي“  

 κατοικικῆς: "ل�� م� ال�اضح ما إذا �ان ال�ق��د م�  �١٨ق�ل ج�نفل وه�� في ال�اش�ة رق�    -   ٨١

καὶ ὠνημένης    ن�عان م� األراضي. م� ه�ا ال�ع���، ���� االس��الل على أن "أرض االس���ان" �ان�

م��لفة ع� األرض "ال����اة"، وال�ي ی��و أن األرض "ال����اة" م�ها ���� ت���لها إلى أرض اس���ان. ل��  

)  CPR.I 1ع� أرض االس���ان مقابل ال��� (راجع علي س��ل ال��ال   (παραχωρῖσθαι)���� ال��ازل  

) ���� اس���امها في عق�د ب�ع األرض، األرض ὠνεῖθσαιصفقة ت�قى ع�لً�ا لل��ع، على ال�غ� م� أن (
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ال�ع��ة، �ق�ر ما ���� ال��� عل�ها، ل� ت�� "أرض اس���ان"، وال ت����م في ���� م� األح�ان لألرض خالف   

أ علي مل��ة أرض االس���ان تع�ي أن ال�ل�  أرض االس���ان". و���فا " أن ال��� ال�اص �ال�غ��ات ال�ي ت�� 

 Grenfell, Bernard Pyne, and Arthur ال��ی� ل� ی�ث أ� م�أخ�ات ض����ة م� ال�ال� ال�اب�" أن��: 

Surridge Hunt, eds. The Oxyrhynchus Papyri. Vol. II, no. 208-400. Egypt 

Exploration Fund., 1890, p.254  

س�اء �ان ال���لح ال���د م�ج�ًدا أو مفه�ًما ض��ً�ا  ب��ان الق��ة ال�ي    - �κλῆροςق��ن م��لح  - ٨٢

ِ�الُقْ�ِب م�ها   أن��:    κώμηx  περί ροςῆκλ νοςῖδεتقع األرض  ال���ارخ�ة.   ,Prunetiمع ت��ی� 

HPOI del nomo Ossirinchite: RICERCA ΛPaola. "I K

                                      o. 1/4 (1975):164.n.155, n Aegyptus TOPOGRAFICA."    

83  -  Thomas, J. David. "Notes on Papyri Relating to Claudia Isidora Also Called 

Apia." BASP (2004): 140 . 

84  -  Reprinted from: P.Oxy.1 176 edit.  By Montserrat, Dominic, Georgina Fantoni, 

and Patrick Robinson. "Varia Descripta Oxyrhynchita." The Bulletin of the American 

Society of Papyrologists 31, no. 1/2 (1994): 37-38 

85 - Ibid., p.37 

 ,.Montserrat, Dominic, Georgina Fantoni, and Patrick Robinsonال��ج�ة نقال ع�:    -   ٨٦

                                                                                             op.cit: 38  

87 - Pruneti, Paola. I centri abitati dell'Ossirinchite, p.165. n.14 

88 - Montserrat, Dominic, Georgina Fantoni, and Patrick Robinson., op.cit: 38 

  . ٣٥م��فى ��ال ع�� العل��، م�جع ساب�، صـ  - ٨٩

  . ١٠٧ج�� روالن�س�ن، م�جع ساب�، صـ  - ٩٠

  ,Henneأن��:  م����٢١١  س�����/أك  –م    ٢٠٨أب��ل    ١١شغل م��� االس��ات���س في الف��ة م�    -  ٩١

. Vol. romaine-Liste des stratèges des nomes égyptiens à l'époque gréco Henri.

                                   56. Institut français d'archéologie orientale, 1935: 354. .  

92   -  P.Oxy.14 1719.1-16(Oxyrhynchus/AD.204): Ζωίλος κ[αὶ] Σ̣ωσία 

ἀμφότεροι Ζωίλου μητρὸς Αἰλίας Πρ̣ιμιγ ̣ε̣ν̣ι� ̣η[ς] [ τ]ῆς καὶ Πρεμεστίνη[ς] 

ἀμφ[ότ]εροι Ἀντινοεῖς διʼ ἐμοῦ Ζωίλου Διδύμῳ Θέωνος θέσει Διδύμου ἀπʼ 

Ὀξυρύγχων πόλεως χαίρειν. ἀπέσχομεν παρὰ σοῦ τὰς ἐπιβαλλούσας ἡμῖν 

ὑπὲρ ἀργυρικοῦ φόρου ὧν γεωργεῖς ἡμῶν καὶ τοῦ ὁμοπατρίου ἀδελφοῦ 

Διονυσάμμωνος περὶ Σύρων κώμην σιτικῶν {σιτικῶν} ἐδαφῶν δραχμὰς χιλίας 
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 , μένοντος ἡμῖν τοῦ λ[ό]γ[ο]υ περί τε τοῦ ὀφειλομένου ἡμῖν πυροῦ ἐν θέματι 

καὶ χόρτου τῶν πάντων τοῦ ἐνεστῶτος δωδεκάτου ἔτους. κυρία ἡ ἀποχὴ 

οὖσά μου ἰδιόγραφος τοῦ Ζωίλου. 

93  -  Taubenschlag, Raphael.op.cit, p.106; Cadell, Hélène. "P. Caire IFAO Inv. 45, 

P. Oxy. XIV 1719 et les privilèges des Antinoïtes." Chronique d'Egypte 40, no. 80 

(1965): 360 

��ال ع� م�ادرة أُغ��� ألراضي ال�عاب� في الف��ة ال����ة م� ال��� ال�وماني، راجع: م��فى    -  ٩٤

  .  ١٣٠. ج�� روالن�س�ن، م�جع ساب�، صـ ٣٣ع�� العل��، م�جع ساب�، صـ 

  م��فى ��ال ع�� العل��، م�جع ساب� نف� ال�ف�ة. - ٩٥

96   -  SB.20 14681(Oxyrhynchus/AD.275/299).LL.1-28: ἐμίσθωσεν [Ἱε]ρακίαινα 

Ἡρώδου τῶν ἀπʼ Ὀξυρύγ[χ]ων πόλεως μετὰ κυρ[ίο]υ τοῦ ἑαυτῆς ἀνδρὸς 

Ἀπολλωνίου τοῦ Ἀπο[λλ]ωνίου Αὐναίως Ἡρᾶτι Ἁρμιύσιος του Μύλωνος τῶν 

ἀπὸ Σύρων κώμης Πέρσῃ τῆς ἐπιγονῆς εἰς τὸ ἐνεστὸς ἕβδομον ἔτος 

Α[ὐ]τοκρά[τορος] Κ ̣α̣ίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ Γ̣ερμανικοῦ ἀπὸ τῶ<ν> 

ὑπαρχόντων αὐτῇ περὶ Νέσλα ἐδαφῶν τὰς λιμνασθείσας ἀρούρας πάσας 

ὥστε ταυ� ̣τ ̣ας σπεῖραι ῥαφάνῳ ἐκφορίου ἑκάστης ἀρούρης ἐκ γεωμε|τρίας ἐξ 

[ὀ]ρθογωνίου ἀν̣ὰ ῥαφανοσπέρμου ἀρτάβας δύο ἀκίνδυνα τὰ ἐκφόρια παντὸς 

κινδύνου τῶν τῆς γῆς δημοσίων ὄντων πρὸς τὴν Ἰερακίαιναν ἣν καὶ κυριεύειν 
τῶν καρ̣π̣ῶν ἕως τὰ ἐκφόρια κομίσηται τῆς δὲ μισθώσεως βεβαιωμένης 
ἀποδότω ὁ μεμισθωμένος τῇ Ἱερακιαίνᾳ τὰ ἐκφόρια τῷ Παῦνι μηνὶ τοῦ αὐτοῦ 
ἔτους ἐφʼ ἅλῳ Νέσλα ῥαφανόσπερμον νέον καθ ̣αρὸν ἄδολον 

κεκοσκινευμένο|[ν] μέτρῳ τετραχοινικῷ τῷ τοῦ [με]μισθωμένου ἁδρῷ 

ὑπερέχον[τι τοῦ μ]έτρου Σεράπιδος 

  ج�� روالن�س�ن، م�جع س�� ذ��ه نف� ال�ف�ة - ٩٧

98   -  SB.10 10532 (Oxyrhynchus /AD.87-88)(= P.Princ.III 147= C.Pap. Hengstl 

149) 

ع�:    -  ٩٩ نقال  Some Princeton Papyri Antonia ,Tripolitis" .ال��ج�ة 

5, no. 1  the American Society of PapyrologistsThe Bulletin of  Reconsidered."

                                                                                           : 12(1968)  

100  -  Herrmann, Johannes. "Bemerkungen zu den ΜΊΣΘΩΣΙΣ-Urkunden der 

Papyri Michaelidae." Chronique d'Egypte 32, no. 63 (1957): 123 
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101   -  Kloppenborg, John S. Synoptic problems: Collected essays. Vol. 329. Mohr 

Siebeck, 2014, p.593 

ال�ث�قة:  -  ال�اع�  ١٠٩"األغ�ام    ون�  ه��اك�  ٣،  إلى   .(Hierax)   تاارخ�رس�ا م�   االس��ات���س 

(Taarchorsis)  ل�������س ���� أغ��� ع�د ال�ال�ة  ال�ا�عة  لل��ة  ُأَسّ�ُل  أنا   .   ٣خ�وف و  ١٠٩. . 

ل��الن وال�غار ال�ی� ه� ن�اجه� ، وال�ي س��� رع�ها  ماع�، وا  ٣خ�وف،    ١٠٩ماع� ت���ي. ال����ع:  

) Petosirisب���ز���� ( ال�اعي  ال�ائ�ة �ال���� الغ��ي و��ال ال��اعي �أك�لها م� ق�ل  ]ق��ة ب�ال[�الق�ب م�  

(س���ا ال�ال�ة) �ال���ارخ�ة ال�فلى،    Σέσφθα]ق��ة  [ب� ب���ز���� ال�� ت� ت���له ����� ِ�الُقْ�ِب م�  

ح�ف    ٢٥وسأدفُع أ�ً�ا على ه�ه الق�عان ال����َة ال����قة. ال�داع. أنا ساراب��ن ال���ارخ، س�لُ� مائة و[

����  ت�����س م� ح��   ٧ماع�. ال��ة  ٣خ�وف،   ١٠٩مفق�د] ت�عة خ�اف، ثالثة م� ال�اع�، اإلج�الي  

  ���ة."    ٣٠أوغ���،  

102  - P.Oxy.38 2851 (Oxyrhynchus /AD.60).    

103    -  P.Oxy.19 2228, LL.43-44; CF., Liu, Jinyu. Collegia centonariorum: the 

guilds of textile dealers in the Roman West. Vol. 34. Brill, 2009, p.85 

104   -  Keenan, James G. "Pastoralism in Roman Egypt." The Bulletin of the 

American Society of Papyrologists 26, no. 3/4 (1989): 177 

105   -  Rathbone, Dominic W. "Villages, land and population in Graeco-Roman 

Egypt." In Proceedings of the Cambridge Philological Society, no. 36 (216, pp. 

103-142.) Cambridge University Press, 1990, p.118 

106    -  P.Oxy.14 1748(Oxyrhynchus/AD.200-299),LL.10-12: καὶ δ[ιὰ 

ὀνη]λ(άτου) Σύρων ὄνοι σνε,ὧ[ν ὁ μισ]θὸς παρεδέχθη Ἀμόι γεωρ(γῷ)[ἀφʼ(?) 

οὗ ὤ]φ̣ε̣[ι]λεν φόρου . 

اش�ه�ت أو��������س �ان��ار نقا�ات الع�ال وال��ف��� وال��ار ح�ى بلغ ع�د أع�اؤها ���� تق�ی�   -  ١٠٧

ألف    ٩٠-٦٠ألف م� ج�لة ع�د س�ان أو��������س ال�� ق�ر بـ    ٢٥-١٥ال�راسة الُ��ار إل�ها أدناه م�  

الع���) لل���� ع� نقا�ات   –األ�فال    –في ع�� ال�ومان و�ان� ه�ه ال�قا�ات ت�� األع�اء وأس�ه� (ال�وجة  

 :Venticinque, Philip. Common causesال��ف��� وال��ار في م�� في ع�� ال�ومان، ان��:  

Guilds, craftsmen and merchants in the economy and society of Roman and late 

Roman Egypt. The University of Chicago, 2009, p.34                                         

108  - P.Oxy.12 1474(Oxyrhynchus/AD.216). 

109  -  Reggiani, Nicola. "Tax Collection and Grain Measures in Roman Egpyt: An 

Account Involving paralēmptai and." Archiv für Papyrusforschung 63 (2017): 86-7 
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في   ��γεωμετρίαلح  تق�ل ال�اح�ة ل���ا �اب�ني م� جامعة �ا��ا اال��ال�ة: أن والس �ع�ق� أن م - ١١٠

ثاب�ة ق�رها ن� إردب ل�ل أرورة تغ�ي �لفة م�ح األراضي، وفي ع��   ال��ل�ي ض���ة ب�س�م  الع�� 

أغ��� �ان� ال���م����ا ض���ة ج�ی�ة علي م�ارع ال��وم، ��ات�� ال���ل و ال��ائ�، ت��� أ�ً�ا علي  

س���ا بل �ل خ�� س��ات، األرورة، و أنه �ع�ق� أن ض���ة ال���م����ا في الع�� ال�وماني ل� ت�� تف�ض  

 .Capponi, Livia. Augustan Egypt: the creation of a Roman provinceراجع:  

Routledge, 2005,Chapter Nine, p.99                                                             

111   -  P.Oxy.44 3170 (Oxyrhynchites/AD.202/263), Col.7, LL.155-56: Φαῶφι 

ὑπ(ὲρ) Θὼθ̣ [(μοναρταβίας)] ι̣ Σύρων 

112  -  Monson, Andrew. "Rule and revenue in Egypt and Rome: political stability 

and fiscal institutions." Historical Social Research/Historische 

Sozialforschung (2007): 263; also  Monson, Andrew. "Land Tenure and Taxation 

from Ptolemaic to Roman Egypt." TYCHE–Contributions to Ancient History, 

Papyrology and Epigraphy 25 (2010): 66-67 

113  - P.Oxy.10 1285(Oxyrhynchus/AD.200/299) 

114   -  Grenfell, Bernard P., and Arthur S. Hunt, eds. The Oxyrhynchus Papyri: 

Part X. Egypt Exploration Fund, 1914, p.232 

115  - P.Oxy.14 1659(Oxyrhynchus/AD.218/221) 

  ١٠  -٦و��ه� إلى أن تار��ها ب��    ٢٢١ت�ماس في م�اق��ه ل�ار�خ ه�ه الَ�ْ�ِد�َّة عام    ����ع� د�ف��  -  ١١٦

و�علل ذل� �أن ه�ه ال�ث�قة ��� أن ت��ن م�رخة ق�ل أن ُ�ع�ف  في    ٢٢٠ن�ف���  ١٠- ٦إلى    ٢١٨ن�ف���  

،  ٢٢١ی�ن�ه  ٢٦ال�أر�خ ال�س��ة واألخ�� أص�ح إم��ا��ًرا م���ً�ا في  م�� �ه�ر األس���ر س�ف�وس في ص�غ  

  Thomas, J. David. "Notes on Papyri Relating to Claudia Isidora Also Calledان��:

            143 (2004): The Bulletin of the American Society of Papyrologists Apia."  

117  -  Bowman, Alan K. "The crown-tax in Roman Egypt." The Bulletin of the 

American Society of Papyrologists 4, no. 3 (1967): 61 . 

 .Taubenschlag, Rafaelفي م�� ال�ومان�ة. راجع:    patria potestasع� الق�امة األب��ة    -  ١١٨

Stiftung für -Zeitschrift der Savigny "Die patria potestas im Recht der Papyri."

Lewis, Naphtali. ; .230-37 (1916): 177 chtsgeschichte: Romanistische AbteilungRe

Revue Internationale des Droits de  "On paternal authority in Roman Egypt."

                                                                    8.-17 (1970): 251 lAntiquite  
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119   -  Ibid, SB.14681,ii.12-13: ἀργυ̣ρ̣ίου Σεβα̣στοῦ̣ [νομ]ι� ̣σ̣[μα]τ ̣ο̣ς̣ δ̣ρ̣α̣χ ̣[μῶν -

ca.?- -χι-]λίων 

 .Whitehorne, Johnوای��ه�رني: ال أح� م� أ��اف ال��ع مع�وف م� م�ان آخ�. راجع:  �ق�ل    -   ١٢٠

Contributions to Ancient History, –TYCHE "Papyri from the Michigan Collection."

                                                10.-4 (1989): 10 Papyrology and Epigraphy  
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