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  ملخص

ال��اة، وق� ع�ف� م�� خالل الع�� ال���ن�ي أن�اع  ال���ت م� ال�اج�ات ال�ه�ة في  

ال���مة   ال���ت، وح�ص�  أن�اع م�ع�دة م�  ال����ة، و��ل�  ال��اتات وال��اص�ل  م��لفة م� 

م�   الع�ی�  ل��ق��  وذل�  عل�ها؛  واإلش�اف  ال���ت  ص�اعة  رعا�ة  على  م��  في  ال���ن��ة 

الال�� الق�ات  حاجة  وت�ف��  ال��ائ�  ز�ادة  م�ها  ال��ق اس�،  حاجة  ت�ف��  و��ل�  ع����ة، 

تأج��ها   ال��سع في  ال���ت، و��ل�  إن�اء معاص�  ال��سع في  ت�  الف��ة  تل�  ال��لي، وخالل 

ال���ت في  ت��ع  إن�اجها، وم� ث�  تل� ال��اعة وز�ادة  ان��ار  ال�� ساه� في  لألف�اد، األم� 

وعلى ه�ا ت�ای�� أسعارها،  الف��ة، وت��ع� أماك� إن�اجها، وت��ع� ج�دتها،  م�� خالل تل�  

  وتع�دت اس���اماتها.

  كلمات دالة 

  .ال�����ت��س–ال�����–األن�نة–معاص� ال���ت  - ز�� ال�ار��م–ال����ن 

Abstract 
Oils are one of the most important things in life, and during the 

Byzantine era, Egypt knew different types of plants and oil crops, as well 
as many types of oils, therefore the Byzantine government in Egypt 
sponsored and supervised the oil industry. This is to achieve many gains, 
including increasing taxes and providing for the needs of the military 
forces, as well as providing for the needs of the local market, during that 
period, the establishment of oils presses was expanded, as well as the 
expansion of renting them to individuals, which contributed to the spread 
of that industry and increase its production, and then the diversity of oils 
in Egypt during that period, and their places of production varied, and 
their quality varied, and accordingly their prices varied, and it has many 
uses. 
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  مقدمة : 

) ال���ن�ي  الع��  الع��ر وخاصة خالل  أق�م  م��  م)، ٦٤١  –  ٢٨٤اش�ه�ت م�� 

�الع�ی� م� ال��اعات، م�ل ص�اعات : ال���ج وال��ا�ي وال��د� وال�ع�ی� وال��اج� وال�جاج 

والع��ر واألخ�اب والف�ار وال����، وتأتي ص�اعة ال���ت ض�� ه�ه ال��اعات، وق� نال� تل� 
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م�� خالل تل� الف��ة؛ ن�ً�ا أله���ها وز�ادة ال�ل� عل�ها، ولعل ما زاد   �ام داخلال��اعة االه�

م� ����ها آن�اك �ع�د ل�ع�د أن�اع ال��اتات وال��اص�ل ال����ة ال�ي تع��� عل�ها ص�اعة ال���ت 

في م�� ه�ا م� جان�، وم� جان� آخ� �ان ی�� اس���اد ال���ت ال�ام م� الع�ی� م� ال�ل�ان، 

  .١وغ�� ذل�و�س�ان�ا ��ات م� ز�� ال����ن م� بالد ال��نان س���اد �م�ل ا

ل�لقي ال����   م)٦٤١  –  ٢٨٤(ال���ت واس���اماتها في م�� ال���ن��ة  وتأتي ه�ه ال�راسة  

م� ال��ء على تل� ال��اعة ال�ه�ة على �افة األصع�ة، وفي ال�ق� نف�ه ت��� على الع�ی� 

ال��ض�ع، وم�ها: ما ه� م�قف ال�ولة م� ه�ه ال��اعة؟    م� ال��اؤالت ال�ي دارت ح�ل ه�ا

اص�ل  وال��  وهل �ان� ح�ً�ا عل�ها أو على �ع� ال��س�ات أو األف�اد؟ وما هي أن�اع ال��اتات 

ال����رد م�ها؟ وما هي م�احل وأدوات تل�  ال��لي و ال�ي تع��� عل�ها ص�اعة ال���ت؟ وما ه�  

وضعه� داخل ال����ع؟ و��ل� أسعار ال���ت ون�ام  ال��اعة؟ وما ه� م�قف العامل�� بها و 

  مات ال�ي ت�خل ف�ها ال���ت؟ وغ�� ذل� م� ال��اؤالت ال��علقةب�عها؟ وأخ�ً�ا ما هي االس���ا

 به�ا ال��ض�ع؟ 

ص�اعة ال���ت في م�� الق���ة اه��اًما ���ً�ا م� ال�ولة في ع��رها ال���لفة    شه�ت 

أخ� ��ا في ذل� ع�� ال�ولة ال�س�ى وال�ولة ال��ی�ة،  م�� الع�� الع��� وح�ى الع�� ال��

م���عة ل��اعة ال���ت، ففي الع�� الع��� دع� ال�اجة ال������ إلى ال��� ع� م�ادر  

خالل ع�� ال�ولة ال�س�ى فق� تق�م� تل� ال��اعة؛ وخاصة    ��ة ل��ادة ال�ل� على ال���ت ون�

أماك� ت�اج�ها و�ان� في مق�م�ها  مع ازدهار األح�ال االق��اد�ة في ه�ا الع��، وت ��ع� 

وال��اص�ل ال����ة ما ب��  م�ا�� ال�احات الغ���ة، وفي ع�� ال�ولة ال��ی�ة ت��ع� ال��اتات  

وال����ن والع�ع�، وأه�� ال�ل�ك �إقامة  ز�� ال��دل  و ل�� واله�ل�ج وال��وع والق���  ال��ان وا

إقل�� أرس����  ال��ارع ال����ة لع�د م� ه�ه ال��اص�ل وعلى رأسه ا ن�ات ال����ن وخاصة في 

  . ٢(الف��م) 

وم� ث� فق� �ان� ص�اعة ال���ت م� ال��اعات الق���ة في م�� الف�ع�ن�ة، وشه�ت  

ت��ًرا ���ً�ا في ع�� ال�ولة ال��ی�ة، وزاد إن�اجها ن�ً�ا الزدهار ت�ارته في ه�ا الع��، خاصة  

�رع في م�� في ه�ا الع��؛  أن ال����ن �ان ی، وعلى ال�غ� م�  ٣وال��وع وال����   ز�� ال����ن 

واردات م�� م إلى ز�ادة  أد�  ال��  األم�  م�ه،  ال�الد  ��في حاجة   ��� ل�  إن�اجه  أن  �  إال 

  . ٤ال���ت، خاصة ال���ت ال�����جة م� خ�� األرز وث�ار الع�ع� وال����� والل�ز وال����ن 
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ت�� في معاص� تا�عة لل���م تا�ع  و�ان� ع�ل�ة ص�اعة ال���ت  ة وال�عاب� وقل�ل م�ها 

ال� تل�  وتع���  ال��� لألف�اد،  م�ها  �����ج  ث�  وت�ف��ها  ال��ور وع��ها  على ���  �اعة 

ي ح���ة و��اصة أواني ال��م�؛ ح�ى ال ���ن قابًال لل�شح، ث� ���ن ال��� و��ضع في أوان 

م� لل��تى م�� ع��  �ع� ذل� ل�ف�ه في أماك� مالئ�ة، واع��� ال��� م� أه� الق�اب�� ال�ي ق� 

  .٥ال�ولة الق���ة، وع�ف �اس� "م�ح�" في اللغة اله��وغل���ة 

ال�ولة ال��ی�ة ع�د م� أن�اع ال���ت وق� اش�ه� ل�� ال�����ن الق�ماء وخاصة في ع��  

، و���اول  ٦"�ان�ا �����ج�نه م� ن�ات ال��وع   �ال�����") �أن  ال��ل�ة، م�ها ما ذ��ه (هُ�دوت 

ه�ا ال��ع م� ال���ت ب���ه أن ن�ات ال��وع ال�ع�وف في م�� �ان  ص�عه� ل���قة    )(هُ�دوت 

ال�����ن ی��رونه على ش�ا�ئ األنهار وحافات ال����ات، و�ان ه�ا ال��ع ���ل ث�اًرا ����ة، 

�ق�م ال�����ن ���عها و�ق�م�ن ب����� �ع�ها و�ع��ونه وال�ع� اآلخ� �����نه و�غل�نه  

  .٧و���ل�ن م� ه�ه الع�ل�ة على سائل ل�ج ذو صالح�ة ����ة  م�ها، و���ع�ن ما ی�ق��

�  خالل تل� الف��ة؛ إال أن ال�����   وعلى ال�غ� م� ت�ف� ع�د م���ع م� ال���ت ال��ل�ة

الق�ماء ل�أوا إلى اس���اد ���ات م� ال���ت  األج���ة، وفي مق�م�ها ز�� ال����ن، ال�� على 

في إقل�� أرس���� (الف��م)؛ إال أن م�� � وخاصة  داخل م�  ال�غ� م� أنه �ان ی�رع ����ة

األغ�اض  في  الس���امها  وفل����،  وس�ر�ا  ال�غ��  آس�ا  أقال��  م�  ���ات  م�ه  اس��ردت 

ال���لفة، و�لى ج�ار ال����ن اس��ردت م�� ال���ت ال�����جة م� خ�� األرز وث�ار الع�ع�  

  .٨ان ی�رد لل�عاب� ، ال�� �� األح��وال����� والل�ز وال��� األخ�� ال�ل� وال��

ه�ا وت��ع� اس���امات ال���ت في م�� في الع�� الف�ع�ني في م�االت ع�ی�ة، م�ها:  

اس���امه في ص�ع األ�ع�ة، وال��ل�� واإلضاءة وال�ل��� و�ن�اج �ع� الع��ر، ولعل م� أه�  

� داخل ال��ائ�  األم� نف�ه ال�� توه�  – ا �ان ی�� في �ع� ال�ق�س ال�ی��ة اس���امات ال���ت م

ل الع�� ال���ن�ي، وما زال ی�� ب�اخلها ح�ى وق��ا ال�الي، و�ع�ف �ال���ة ال�ق�سة، ��ا  خال

ال��ائل    –س�أتي ذ��ه  أواني  ���ار  الق��ر  ال�عاب� و��ل� في  ال���ت في  أواني  ح�� وضع� 

ان� تل�  م�اض ال�ل��ة، و�ال�ق�سة، و��ل� اس���م ال��� في عالج �ع� األم�اض، وم�ها األ

ت�  ال�ی��ة  ال���ت  ال�ق�س  م�ها في  �����م  ما �ان  ال��م�، وخاصة  آن�ة م�  عادة في  ضع 

  . ٩وعالج األم�اض و�ن�اج الع��ر 
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ال���ت   أن ص�اعة  ی��ح  س��  ما  خالل   شه�ت وعلى  داخل م��  مل��ً�ا  اه��اًما 

وال�وماني، ح�� الع�� الف�ع�ني، وت��ر ذل� االه��ام ب�ل� ال��اعة خالل الع���� ال��ناني  

أص�ح ل�ل� ال��اعة أه��ة ����، ح�ى أنها �ان� ص�اعة تعامل �اح��ار مل�ي في الع�� 

ما ت��اجه م� ال���ت إال �� ق�اع� صارمة، ح�ى أن ال�عاب� ل� ت�� ت��أ في ص�اعة  ال��ل�ي ت 

  ت�� إش�اف ح��مي، وفي م�ة م��دة ال �غادر ف�ها ال��اع ال�رش أو ال�عاص� ��لة ف��ة

إع�اد ال���ت، األم� ال�� ساه� في ز�ادة اإلن�اج ال�اخلي م� ه�ه ال��اعة على ح�اب االس���اد 

  .١٠م� ال�ارج 

ي م� أه� ال��ارد ال�ال�ة  و�ال�الي �ان� ص�اعة ال���ت في م�� خالل الع�� ال��ل�

�ال��اص�ل  ، ول�ل� اع��ى بها ال��ال�ة األوائل، واه���ا �األراضي ال��روعة  ١١ال�ئ���ة لل�ولة

ي أن ت��ح م�� م��ًرا مهً�ا إلن�اج  ال����ة، وع�ل�ا على ز�ادة م�اح�ها، األم� ال�� ساه� ف 

  .١٢ال���ت

، س�اء على م���� ال���ج م�ها داخلً�ا  ولعل ما قام �ه ال��ال�ة م� اح��ار له�ه ال��اعة

ه�ا الفائ� م�    أو ح�ى ال����رد م�ها م� ال�ارج ه� ال�� ساه� في ال�قام األول في ت�ق��

�� ال��لي،  ال�خل   ااإلن�اج  "وث�قة  م�  ال�اني  ١٣ی��ح  ��ل���س  عه�  في  ال�ادرة   "

ول�� أدل على ق.م،    ٢٥٩ق.م) عام    ٢٤٦  –  ٢٨٣(  Ptolemy II Philadelphusفالدلف�س

��امها  �ع�  وذل�  ت��فها؛  ت��  لل�عاب�  ال�ا�عة  ال���ت  م�انع  ب�ضع  ال�ولة  ��ام  م�  ذل� 

  .١٤ال��انع األهل�ة ال����ة وال�غ��ة على ح� س�اء �اإلش�اف على 

وعلى ه�ا فق� اح���ت ال�ولة ال��ل��ة ص�اعة ال���ت، ون�� ه�ا القان�ن ال�اص �ال���ت 

ناتج ال��اتات ال����ة ال���لفة وال�هات ال����لة ع� ع��ها، و��ل� م��  ك���ة ال���ف في  

  .١٥بها ال�قا�ة ال�ف�وضة على ال�عاص�، وعلى العامل��  

و�ال�الي فق� وضع� ال�ولة الل�ائح ال�اصة ���اعة ال���ت وال����ة لها، وذل� ل��ان  

هي أال ی�� اس���اج أح� ال���ت ن�اح ع�ل�ة االح��ار و��ع ال���، وقام ذل� على ق�اع� رئ���ة  

  .١٦خ��ة، وأن تع�ل ال��انع على إن�اج ���ات ����ة م� ال���، و��ل� ت�ف�� األی�� العاملة

و�ال�الي فق� ف�ض� ال�ولة خالل الع�� ال��ل�ي رقا�ة صارمة على زراعة ه�ه ال��اتات، 

ع�ها وح�ادها م�ا��ة  ح�� ح�دت م�احة األراضي ال�ي ت�رع بها في �ل م�ی��ة، وراق�� زرا 

د��قة، وعالوة على ذل� �ان� ال�ولة تق�م ب��ف�� ب�ور ال��اتات ال����ة لل��ارع��، ث� ����  
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ح�ً�ا د��ًقا، و�ق�م ر�عه ض���ة لل���مة، ب���ا �ق�م ال�ارع ب��ل�� �اقي ال����ل   ال����ل

  . ١٧لل��عه�ی� �أسعار م��دة 

ة ن�ام االل��ام في ش�اء ح� إن�اج ال���ت، وذل�  وفي ال�ق� نف�ه اس���م� ال�ولة ال��ل��

�م ی�ا�ع ص�اعة  ع�� ال��اد العل�ي، ال�� �عق� �ل عام داخل �ل م�ی�ة على ح�ه، و�ان ال�ل�

ب�عها، وخالل ذل� وض�اًنا   ث�  ال��� م�ها  ال��اص�ل ح�ى اس��الص  ب�ًء م� زراعة  ال��� 

  . ١٨ال�ولة  � العق� خ�ع ال�ل��م ل�قا�ةالل��امه ال�امل ���و 

وعلى ه�ا �ان� م�انع اس���اج ال���ت خاضعة لل�قا�ة ال���م�ة، و�ع�ل بها ع�ال ال 

ه� ��ال م�س� الع�ل ب�غ� أنه� �ان�ا أح�اًرا ال ع���ا، وفي ال�ق� ���ح له� ��غادرة أماك� إقام�

ج ال���  معاص� ال�عاب�، ال�ي س�ح لها �اس���انف�ه ح�م اس�ع�ال ال�عاص� ال�اصة؛ �اس���اء  

���ة ال��ة، م�ل�ا �ان� تغل� ال�عاص�  ث� تغل�  الالزم لها في خالل شه��� فق� م� العام، 

ع� الع�ل، وعالوة على ذل� ت�خل� ال���مة في ت��ی� سع� ب�ع  ال�ل��ة خالل ف��ة ال��قف  

  ح� س�اء، و�ان� تف�ض ل�ل� ال���ت لل��ه�ر م� ق�ل ال�ل��م�� م� ت�ار ال��لة وال���ئة على  

أسعار �اه�ة، األم� ال�� أدر ر�ً�ا �ائًال على ال�ل�ك، وخاصة م� خالل ال��ائ� ال�ف�وضة  

  . ١٩على ه�ه ال��اعة 

م�� خالل الع�� ال�وماني فق� ��أ عل�ه ن�ع م�    اعة ال���ت فيأما ع� وضع ص�

عة ، وت��ع� ال��ات�� ال��رو ٢٠ال�غ���، ح�� ت�قف اح��ار ال�ولة ل��اعة ال���ت ���ل ���� 

�ال����ات ال�ه�ة م�  �ال��اتات ال����ة، وخاصة في أرس���� (الف��م) وال�احات، ال�ي ت���ت 

، وام�ل�� ال�ولة خالل ذل� الع��  ٢١ل�ك والق��� وال����ن ال���ت م�ل ز�� ال���� وح� ال�

 ال��ائ�   �ف�ض   قام ال�ومان  م�انع لل���ت؛ دون وضع ق��د على زراعة ال��اتات ال����ة، و�ن�ا

� م�  �، ح�� �ان م� ال�ع�وف أن ال�ومان ش�ع�ا س�اسة االق��اد ال�� في ��٢٢عل�ها فق� 

األف�اد، األم� ال�� ساه� في    أی��ال��� ح�ة في  أوجه ال��اعة وال��ارة، ح�� ت��� ص�اعة  

  .٢٣اس���ار ازدهار تل� ال��اعة وخاصة في الف��م واإلس���ر�ة

الع�ی� م� ال���ت م�ل ال����ن وال����  لع�� ال�وماني  وم� ث� فق� ع�ف� م�� خالل ا

تات ز���ة  والق��� وال��وع واله�ل�ج والع�ف� والف�ل، وعلى ال�غ� م� وج�د ��ات�� خاصة ب��ا

م�ل ال����ن؛ إال أنه في ���� م� األح�ان �ان� ت�رع مع ن�اتات أخ�� في ذات ال���ان، ح��  

ال���ان ����  كان م� ال�ارج أن ن ع�د م� األش�ار ال����ة وغ��ها م�ل ال����ن وال���ل  �� 
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وال���وات  وال����  ال٢٤وال���  ال��اتات  ��ات��  إ��ارة  ن�ام  الع��  ه�ا  و��� خالل  ����ة  ، 

����ل نف�ه، و�ن �ان اس���ار ال����ل وخاصة ال����ن، س�اء أكان اس���ار ال���ان أو ال

، و�ان� اس���ار ��ات�� ال��اص�ل  ٢٥ل�ثائ� ه� الغال�، و���ح ذل� م� خالل الع�ی� م� ا

ال����ة ی�� في شه�ر م��دة �ع� ال��اد، وذل� ل��ة ثالث س��ات، و��� في الغال� األع� �ال��ام  

  . ٢٦ال�ق�� على ح�اب األج�ة الع���ة، وعلى ال���أج� أن ی�فع األج�ة في م�عاد ال��اد 

ال�عاب� ٢٧وفي ال�ق� نف�ه ت��ع� معاص� ال���ت  ، ب�� معاص� ت�ل�ها ال�ولة و��ل� 

، وم� ث� فق� أص��� ه�اك مل��ة  ٢٩، و�ان� ه�ه ال�عاص� ی�� تأج��ها لألف�اد ٢٨واإلق�ا��ات 

ال��� في م�� خ الع�� ل�عاص�  �ان عل�ه خالل  ما  ال�وماني، على خالف  الع��   الل 

  ال��ل�ي.

ئ���ة م� ال���ت هي ال����ن و�ان� ال�عاص� في الع�� ال�وماني ت��ج ثالثة أن�اع ر 

وال���� والف�ل، وفي أغل� األح�ان �ان� مل�قة �ال��ازل أو ال�عاب�، وأح�اًنا أخ�� �ان� م��قلة  

� م�ه�ة  و�ان�  خاص،  �اب  الالزمة ولها  األخ��  واألدوات  واألواني  وال��قات  الع��  آلة 

  . ��٣١ ل�ل� الع�ی� م� ال�ثائ� ، و�ان �ع�ل بها ال�جال وال��اء على ح� س�اء، ��ا ت�٣٠لل��اعة 

وم� ث� فق� ت��ع� ص�اعة ال���ت و��اصة في اإلس���ر�ة وال�احات والف��م وأقال�� م�� 

، وم� ال�اضح أن س�اسة ال��ال�ة وم� �ع�ه�  ال�س�ى �أه��ة خاصة خالل الع�� ال�وماني

احات �ان ���ى  ال�ومان ت�اه ه�ه ال��اعة �ان ال��اع� على ذل�، وم� ال�عل�م أن ز�� ال� 

���عة م����ة خالل ذل� الع��، ح�� ت��� إح�� ال�ثائ� إلى ذل�، ف�� خالل عق� م�ضعة 

لى أن ���ن ال�فع الع��ي لل��ضعة م� أك��ن���س م� نها�ة الق�ن األول ال��الد� وضع ش�ً�ا ع

�فع ال�ق�� في مقابل إرضاعها لل�فل ال�ل�� ه� قارورت�� م� ز�� ال�احات، وفي ال�قابل ���ن ال 

، األم� ال�� �أتي دل�ًال على ال��عة ال���ة  ٣٣ف��ة شه�ً�ا   ٣٢ال�� ت�قاضاه ه� س�ع دراخ�ات 

  ابل ال��ا�� األخ��. ال�ي �ان ی���ع بها ز�� ال�احات، و��ل� غل� ث��ه في مق

إل�ه ص�اعة ال���ت م� م�انة  أما في الع�� ال���ن�ي فق�   ورث� م�� ما وصل� 

، س�اء أكان ذل� خالل الع�� الف�ع�ني أو الع�� ال��ل�ي وأخ�ً�ا  الع��ر ال�ا�قةوأه��ة خالل  

  الع�� ال�وماني.

�ع�ا�ة واه��ام الف��ات  خاص خالل   ف��ا س�� فق� ُش�ل� ص�اعة ال���ت خالل تل� 

ال�راعة ث� ال��اد ث� اس��الص ال���، وذل� ل��ف�� ج��ع م�احل ص�اعة ال���ت، ب�ا�ة م�  
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حاجة ال�ولة وال��ق ال��لي م� ه�ه ال��اد، وخاصة ما ت��اج إل�ه ال���ش وال�عاب�، وسع�  

�ى  في س��ل ت�ق�� ذل� إلى ت�ف�� ال�ادة ال�ام لل���ت، س�اء أكان م� اإلن�اج ال��لي أو ح

  �ت ال���عة م� ال�ارج. اس���اد ���ات م� ال�ادة ال�ام أو ح�ى ال��

ففي ال�ق� ال�� ح�ص ��ه ال�����ن خالل الع�� الف�ع�ني على ال��سع في زراعة  

تات أخ��  ا ال��اتات ال����ة س�اء داخل ال��ات�� ال����ة لها أو داخل ��ات�� م���ة ل�� 

لع�� ار وال����ات ��ا في أرس���� �الف��م، وخالل اأو ح�ى زراع�ها على ضفاف ال��ع واألنه 

ال��ل�ي قام� ال�ولة ب����� تل� ال��اعة ووضع� لها ن�اًما اح��ارً�ا �غ�ض ز�ادة اإلن�اج  

ال��لي م� تل� ال��اعة على ح�اب االس���اد م� ال�ارج ه�ا م� جهة، وم� جهة أخ�� ز�ادة 

  خ���ة   إنعاشج��ع م�احلها، األم� ال�� ساه� في  م�اخ�ل ال��ائ� ال��علقة به�ه ال��اعة في  

  ال�ولة. 

وفي ال�قابل فق� أث� ذل� على دخ�ل األف�اد العامل�� بها في نها�ة ال��اف؛ األم� ال��  

ف�� إل�ه ال�ومان، فع�ل�ا على ت���� تل� ال��اعة و�نهاء االح��ار ال�� �ان م�ض�ًعا عل�ها  

أص ت���ع  على  وع�ل�  ال��ال�ة،  ق�ل  (األواسي)ا�م�  ال�س�ات  م�ارع   ٣٤ب  ام�الك  على 

اص� ال���ت ال�اصة به�، و��وره� قام أص�اب األمالك �ال��سع في ن�ام إ��ارة ��ات��  ومع

ان��ار ص�اعة   ال��اص�ل ال����ة و��ل� معاص� ال���ت لألف�اد، ألم� ال�� ساه� في ز�ادة 

  ال���ت في م�� خالل تل� الف��ة. 

عة ال���ت � ال��اسات ال�اصة ���ا خالل الع�� ال���ن�ي موم� ث� فق� أفادت م��  

في ال�اب�، وال��ال ال�� �ف�ض نف�ه في ه�ا ال��ضع ی����ر في : ما ه� وضع تل� ال��اعة  

���اعة   م��  في  ال���ن��ة  اإلدارة  اه��ام  اس���  وهل  ال���ن�ي؟  الع��  خالل  في م�� 

  ال���ر ال�ال�ة. ال���ت؟ وغ��ها م� ال��اؤالت ال�ي س���� ع�ها 

ال�اقع أن م��  ف لل�راعةفي  ب���ة خ��ة  الع��ر؛  ت��ع�  اس��اع� م�    على م� 

خاللها زراعة ال���� م� ال��اتات ال�ي اس��اع� �ف�لها اس���اج ال���ت م�ها، ه�ا عالوة على  

  .٣٥م� ال��اتات وال��اد ال�ام  لل���ت م� ال�ارج  ةال��سع في اس���اد أن�اع م�ع�د 

ال����ة وال��اد ال�ام ال��ج�دة في ال��ق ال���� خالل �اع ال��اتات  أه� أن  ولعل م�

الع�� ال���ن�ي، س�اء أكان� م�ل�ة أو م���ردة ت���ل في ال�الي : ال��وع، ون�ات ال����، 

والق���، وال�ل��، وال��ان، وال��، واله�ل�ج، والع�ر، والل�ز، وال���ل، وأوراق الق�فة، والف�ل، 
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ال�وال����ن  الع�� ، عالوة على ز��ت  م�ل ز��  الع��ر،  إن�اج  في  ال�����مة  الع���ة  �اتات 

  .٣٦وز�� ال�رد وال�اب�نج، وغ��ها م� األش�ار وال��اتات ال����ة 

وت�سع   �ع��،  زم�  م��  م��  في  م����ة  �ان�  ش��ته  فإن  ال��وع  ز��  ع�  أما 

ا ح�ى وق��ا  وه� ی��� ب�ً�ا أ�ً�   ال�����ن في زراع�ه في م�� م�� الع�� ال��ناني ال�وماني،

ال�اض�، وت����م ب�ور ث�اره ال�ي ی���ها في ص�ع ال���، ��ارة ع� سائل ل�ج، له اس���امات 

  .٣٧ع�ی�ة، وخاصة في اإلضاءة 

ك�ل� ت�سع ال�����ن خالل الع�� ال���ن�ي في زراعة ن�ات ال�� أو ال��ن�، ال��  

  .٣٨ب�وره   كان ی�رع خ��ً�ا م� أجل اس���اج ال��� م�

ر ذل� �ان ز�� ب�ور ن�ات ال���� م� ال���ت ال�����ة، ال�ي �ان� ت�رع ب�ف�ة و�لى ج�ا

في م�� ال���ن��ة، وذل� م� أجل ال��� ال�� �����ج م� ب�وره، ح�� ان���ت معاص�ه خالل 

  .٣٩ه�ا الع��

و�����ج م� ب�ور ن�ات �اإلضافة إلى ز�� الق���، ال�� ع�ف في م�� م�� الق�م،  

ال��ات مق�ًرا في م�� م�� الع�� ال��ناني؛ ن�ً�ا  ان ال�اذب)،  لع�ف� (أو ال�عف� ا و�ان ه�ا 

  . ٤٠لل��� ال�اتج ع�ه 

وعالوة على ما س�� فق� ع�ف� م�� آن�اك ز�� ب�ور الف�ل، ال�� �ان ی��ج م�ه ز�ً�ا  

�ي ��ة م� ال��� الذ� رائ�ة ���هة، غ�� أنه �ان له رواًجا ����ا في تل� الف��ة؛ ن�ً�ا لل���ة ال�� 

، واأله� ٤١ت��ج م�ه، عالوة على ف�ائ�ه ال���ة، و��ل� اس���امه في أج�ر �ع� األع�ال وال�ه� 

  .٤٢م� ذل� ه� ح�ص ال���ان داخل األدی�ة على اس���امه؛ داللة على ال�ه� وال���� 

، وهي ��ارة ع� ش��ة (Ben)و�اإلضافة إلى ذل� �ان ی�� اس���ام ز�� ث��ة "ال�ان"  

ل أس�ا� وأوراقها ش���ة وصغ��ة، وزه�رها ذات ل�ن أح�� ق�نفلي، غ��ة لها أغ�ان على ش� ص

لل�ف�ة،  ، وت���� ب���ها ال�قي، ذو الل�ن ال�ائل  ءولها ق��ة ر��قة ب�اخلها ب�ور ����ة ز���ة ب��ا

ال� في  ���ً�ا  تق�یً�ا  مق�ًرا  فإنه  وله�ا  ��ه�لة،  ی��رنخ  وال  ال�ائ�ة  ع���  ال��اق  ن�ً�ا  حل�  �ق؛ 

  .٤٣الس���اماته ال��ع�دة

�االن�س أو  اله�ل�ج  �����م ز��  األهل�لج"،    Balanosوأ�ً�ا �ان  �ان� "ح�  ال�ي 

ص�اعة الع��ر، إال أنه   ت��� في م�� ق��ً�ا، وخاصة في ال�احات، و�ان له أه��ة خاصة في

  .٤٤ت� اس���اد ���ات ����ة م�ه خالل الع�� ال���ن�ي، وخاصة م� بالد اله�� 
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وم� ال���ت ال�ي �ان إن�اجها قل�ل في م�� و��� اس���اد ���ات م�ه م� ال�ارج أ�ً�ا 

كان ز�� ث�ار الل�ز، ال�ي ت� ذ��ها في اإلن��ل، وعلى ال�غ� م� أنها �ان� ت��� في م��؛ 

إال أنها �ان� نادرة ن��ً�ا م�� الق�م وح�ى الع�� ال���ن�ي، األم� ال�� أد� إلى ل��ء اإلدارة 

  .٤٥ل��ار إلى اس���اده م� ال�ارج م�ل فل���� وا

ه�ا و�ان ن�ات ال�ل�� م� ال��اتات ال����ة ال��ه�رة في م�� خالل الع�� ال���ن�ي، 

��ة روما، وذل� الس���اماته ال���ة ال��ع�دة  صة إلى ��اال�� �ان ی�� ت��ی�ه إلى أور�ا، وخ

  .٤٧، و�ان له سع� �اه� خالل تل� الف��ة ٤٦آن�اك، و�ان ی�رع في ال���قة م� س��اء إلى ال�ل�ز��م 

ه�ا عالوة على ز�� ب�ور ال��ان، ال�� �ان ی�رع في م�� خالل الع�� ال���ن�ي، 

، و�ع� ال��� ال�����ج  �٤٨ م� ال�ثائ� وخاصة في م��قة ال�ل�ا، وق� ورد ذ�� ال��ان في الع�ی

ع�ی�ة اس���امات  وله  ال�����ن،  ع�فها  ال�ي  ال���ت  أق�م  م�  �ال���  ٤٩م�ه  اآلن  و�ع�ف   ،

  .٥٠ال�ار

ز��  في  ی���ل  ال���ن�ي  الع��  في م�� خالل  وأش�ارها  ال���ت  أن�اع  أه�  ولعل 

ع�� ال��ال�ة ث� ع�� ال�ومان، ال�� ب�أ ال��سع في زراع�ه في م�� خالل  ،  ٥١أش�ار ال����ن 

ال�ق�،  واس��� ذل� خالل الع�� ال���ن�ي، ح�� �ان له أه��ة خاصة ل�� ال������ في ذل�  

وأع� أن�اعها ل�یه�، ل�� فق� ألنه ال��ع األوف� حً�ا م� ح�� االس���ام، أو ��نه م���� في  

س��ه وآم�ن وال�احة �ل  وأك��ن���س وفي ال�احات م  ة في ر��ع م�� م�ل أرس���� أماك� ع�ی� 

في    ل�ا �ع� اس���امه  وغ��ها م� ال��ا��؛ و�ن�ا ل��نه ورد ذ��ه في ال��اب ال�ق�س،ال�غ��  

  .٥٢ة م� أه� االس���امات ال�ق�س ال�ی��

وم� ث� فق� ت��ع� أماك� زراعة ال����ن في م��، وتع��� م�ا�� أرس���� وال�احات 

ال���ص واحة س��ه، ال�ي �ان� ت�رع بها أع�اد ����ة    م� األماك� ال�ئ���ة ل�راع�ه، وعلى وجه

ال����ن، ح�ى أنه �ان ال��ع ال�ئ��ي  م� أش�ار ال����ن، ل�ا ع�ف� تل� ال�احة ب�ف�ة وج�دة ز��  

اجة ال���  صاح� ال�ل� في ال��ق ال����، وأ�ً�ا �ان ه� ال��ع ال�ئ��ي ال�����م في ح

في مقابل أن�اع ال���ت األخ��، س�اء م� ال����ن أو  آن�اك، األم� ال�� ساه� في ارتفاع ث��ه  

  .٥٣غ��ه م� أن�اع ال���ت 

ة آنًفا؛ وم� أن ل����ن في م�� في ال��ا�� ال����ر وعلى ال�غ� م� ت��ع أماك� زراعة ا

ال��سع في ن�ا� زراعة ال����ن و��اصة في إقل�� الف��م ق� ساه� في رواج ص�اعة ال���ت،  
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م�ه� على    -  خاصة أص�اب األمالك (ال��اع)  -د ال�ال�ة لل�ولة واألف�اد  و�ال�الي ز�ادة ال��ار 

الال��� م� م�اص�ل    إن�اجح� س�اء؛ إال أن   ��ا�� ل� ��ف حاجة ال��ق ال����ن م� ه�ه 

ال��لي؛ األم� ال�� اض�� ال�ولة إلى اس���اد ���ات ����ة م� ز�� ال����ن إلى م��، وخاصة 

 ةم� بل�ان س�ر�ا وفل���� وال��نان و�س�ان�ا، وعلى أ�ة حال فإن ز�� ال����ن ق� اك��� شه� 

، ح�� ٥٤ع�ه غ�اء ودواء  �لفة، فه� ��ا ق�له في األغ�اض ال��فائقة في م��؛ ن�ً�ا الس���ام

 Sweet)أو ال��� ال�ل�    (Good oil)ك�� اس���امه في ال�عام، و�ان ��ل� عل�ه ال��� ال���  

oil)٥٥؛ ت����ا له ع� ال���ت األخ�� األقل ج�دة.  

ج وت��ع م�ها  تع�دت أن�اع ال��اتات وال��اص�ل وال��اد ال�ام ال�ي ت���� و�ال�الي فق�  

�دة م�ها دخل ال�الد، أو تل� ال�ي ی�� اس���ادها م� الع�ی� م� في م��، س�اء ال��ج  ال���ت 

ال�ل�ان ال��اورة، ه�ا وق� ت�ا�ه ذل� ال�ضع في م�� م�� الق�م وخالل الع�� ال���ن�ي وح�ى  

 الع��ر ال�ال�ة م�وًرا إلى وق��ا ال�الي.

 صناعة الزيوت:  -

ً�ا ع�ا �ان  خالل الع�� ال���ن�ي ��� واس���اج ال���ت في م��  ل� ت��لف ص�اعة  

عل�ه ال�ضع خالل الع���� ال��ل�ي وال�وماني، ح�� ورث ال�����ن في الع�� ال���ن�ي  

م� سا�ق�ه� ���ً�ا م� أسال�� ت�ه�� ال��اد ال�ام لل���ت ال��ل�ة وال����ردة، و��ل� ف��ن ��خ  

  اصة بها. �����، وح�ى األوزان ال�ال���ت وخل�ها، و��ق ال����ع وال

وفي ال�اقع أن م�� في تل� الف��ة �ان� ت����ج الع�ی� م� ال���ت، عالوة على ما 

س�� ذ��ه م� ��امها �اس���اد ع�د م�ها م� إس�ان�ا وال��نان وس�ر�ا وغ��ها م� ال�ل�ان، وذل�  

�قا مع ما �ان ی�� خالل  ألغ�اض م�ع�دة، وفي ال�ق� نف�ه اس��� أم� ت���� تل� ال��اعة ت�ا

ل�ا �ان عل�ه ال�ضع خالل الع�� ال��ل�ي م� م�ارسة اح��اًرا شامًال    الع�� ال�وماني، وخالًفا

 على ال���ت وص�اع�ها. 

ه�ا وق� ت��ع� أماك� اس���اج وص�اعة ال���ت في م�� خالل الع�� ال���ن�ي؛ ما 

ل�ها ��ار ال�الك واألدی�ة، وتل� ال�ي ���ب�� أماك� وم�انع تا�عة لل�ولة، وأخ�� تا�عة لل��ائ�  

ال��اع، وأخ�ً�ا ال�ي ���ل�ها األف�اد، وفي ال�ق� نف�ه �ان ی�� تأج�� م�انع ال���ت  أص�اب  

  م� ق�ل ال�ولة أو ��ار ال�الك ل�الح األف�اد. 
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فعلى ال�غ� م� اس���ار ت���� ص�اعة ال���ت وم�ع اح��ارها في م�� خالل الع�� 

ام�ل�� ال�ولة الع�ی� م� ال�عاص�، ال�ي  وماني فق�  الع�� ال�   خالله� ال�ال  ال���ن�ي ��ا  

الق�� وال��ن على ح� س�اء،   لل���، ان���ت في  أك�� م� مع��ة  إقل��  ی�ج� في �ل  و�ان 

وأس�ان   -  م�ل واحة س��ه آم�ن وال�احة ال�غ�� –٥٦وخاصة في األقال�� ال���� م�ل ال�احات 

د معاص� لل���ت تا�عة لل�ولة ه� خل�  وأك��ن���س، ور��ا �ان الق�� م� وراء وج�  وأرس���� 

م� ال��ازن ���ا ی�عل� به�ه ال��اعة ب�� ج��ع م���ي ال���ت، وق� أشارت ال�ثائ� ل�ل�   حالة

  .٥٧في الع�ی� م� ال��اضع

و���ا ی�عل� �ال��ائ� واألدی�ة في م�� في الع�� ال���ن�ي فق� دع� ال�اجة ال�اسة 

ام تل� ال��س�ات ال�ی��ة �ام�الك معاص� ال���ت، وخاصة  ل��ف�� أن�اع ال���ت ال���لفة إلى ��

ا وع�م  ال���ان،  ����ها  ال�ي  الع�لة  ل��اة  ن���ة  األدی�ة؛  ال�� داخل  األم�  �الع�ام،  خ�ال�ه� 

� إلى ب�اء معاص� ال���ت داخل األدی�ة، ول�ا �ان� ال���ت لها اس���امات ع�ی�ة داخل دفعه

��ا    –اس���ام أن�اع مع��ة م�ها في ال�ق�س ال�ی��ة م�ها  ال��ائ� واألدی�ة؛ جاء على رأسها  

فق� اه��� ال��ائ� واألدی�ة ب����� ع�ل ال�عاص�، ال�ي �ان� ت��ج م�ات األر�ال   –س�أتي ذ��ه  

ال���ت، ح�� قام ال���ان �الع�ل في داخلها �أنف�ه� في أح�اًنا ����ة، وفي أح�اًنا أخ�� ت�    م�

ج�ء م� ال���ج، فق� ت� تأج�� مع��ة ال��� داخل أح� األدی�ة ألح�  تأج�� تل� ال�عاص� مقابل  

اإلن�اج؛ في مقابل ح��ل  ل��ة عام��  األف�اد  ثل�ي  ال�ی� على  ، وق� ت��� االتفاق ح��ل 

���أج� على ثل� اإلن�اج، و�ف�� أم� ه�ا ال�ق��� ال���ف �أنه م� ال��جح أن ���ن ال�ی�  ال

ع��ه؛ إذ أنه م� غ�� ال�عق�ل أن ���ل ال�ی� على ه� صاح� م���ل ال����ن ال�� ت�  

  .٥٨ثل�ي اإلن�اج مقابل الع�� فق�

األ  م�  ال����  واإلق�ا��ات  ال�اصة  ال��اع  أص�اب  أه��  ال���ال  نف�  س� وعلى 

 ل اإلق�ا��ة ���اعة ال���ت، َوَعّ�ُوَهَا م� ال��اعات ال�ه�ة إلى ج�ار ال��اعات األخ�� داخ

  .٥٩ال���ت في ال�ل��ات ال�اصة به� م�ا ب��اء وت�ه�� م�انع أمالكه�، وم� ث� فق� قا

في  القائ�ة  ال��اعات  ض��  �ان�  ال���ت  ص�اعة  �أن  تف��  ال�ثائ�  م�  فالع�ی� 

ال�الك، خاصة إذا ما أخ� في االع��ار وضع تل� اإلق�ا��ات وت��لها ش�ً�ا  إق�ا��ات ��ار  

ت، وعالوة على ذل� ففي ���� م� األح�ان قام  ف��ً�ا إلى ع�ل�ة االك�فاء ال�اتي في �افة ال��اال

ت�ًعا   أص�اب ال��اع ب�أج�� معاص� ال���ت لألف�اد، و�ان اإل��ار ���لف م� مع��ه ألخ�� 
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ت���ها  ل���ها، و�ان�ا   ال�ي  ال���ت  أو ع��ي م�  نق��،  ���ة اإل��ار ���ل  ���ل�ن على 

  . ٦٠ال�ع��ة 

 Aureliusب���وس   �ت و��عى أورل��سوم� ذل� ن�� ��ام أح� األش�اص ال������ لل��

Petros    اس���ار م��ع �امل لل���ت ����ع مع�اته، وال��م في ه�ا العق� ب�فع إ��ار س����

  .��٦١ في ص�رة ع���ة على ش�ل ز 

وفي إق�اع أب��ن ت� ش�اء ح�� لل�ع��ة في ق��ة ب���ی�س ال����، وت� دفع ث��ه ����ة 

م ٥٦٧، وفي إقل�� أك��ن���س أ�ً�ا وخالل عام  �٦٣ ) ق��ا٣.٢٥إال (  Sold٦٢) ص�ل��١٤.٧٥(

، في ال�ق� ال�� �ان ٦٤ق��ا�   ١٢أج�ت مع��ة لل���ت ���ل� واح�، وأج�ت مع��ة أخ�� بـ 

أح�  ���ل   ح�� ح�ل  ال���،  م�  ع�ً�ا  أج�ره�  على  ال���  معاص�  أص�اب  �ع�  ��ه 

  .٦٥س���� م� ال���؛ ���ًء م� إ��ار مع��ته  ٦٠أص�اب ال�عاص� على  

  Aurelia Theodoralالوة على ذل� ���� ال��ل ال�اص �ال���ة أورل�ا ث��دور  عو 

) أن ص�اعة ال��� �ان� هي  م٣٢٠إح�� �ائعات ال���ت في إقل�� �ان���ل��، وال��رخ �عام (

إح�� ال��اعات القائ�ة في أمالكها، وأنها أ� (أورل�ا) �ان� ت��ل� مع��ة لل���ت في م��لها 

، وأ�ً�ا ت��� إح�� �٦٦ قام� ب�أج�� ال�اب� ال�ال� م� م��لها ل���ة أخ�� تق�م ب�أج��ها، ح�

ت مع �ل ال���ات العل��ة، ال�ثائ� م�علقة ��لٍ� لإل��ار إلى �ل� ش�� تأج�� م��ًعا لل��� 

وم� ث� ی��ح م� خالل ال�ث�قة أن ه�ا ال���ع �ان مل�ًقا �أح� ال��ازل، وأن ال���أج� ق�  

ة و�اقي الغ�ف الس���امها في ت���� ال��ور ال�ع�ة للع��، أو ل�����  اس�أج� ال���ل �ال�ع�� 

  .٦٧ال���ت أو ���غله لإلقامة ��ه مع �اقي أس�ته 

معاص� ال���ت م� ح�� ت�ع��ها ما ب�� معاص� ال�ولة وال��س�ات   وه��ا ف��ا ت��ع� 

ن ال��اج� ب��  وال��اع (اإلق�ا��ات)؛ ت��ع� أ�ً�ا م� ح�� م�ا   –ال��ائ� واألدی�ة –ال�ی��ة  

وأخ��    -  وخاصة داخل ال��ائ� واألدی�ة، وال��اع ال�اصة–معاص� م��قلة لها ب�اٌء خاص بها  

مل�قة �ال��ازل، وق� اح��ت تل� ال�عاص� في الغال� على أدوات م��لفة لع�ل�ة ه�س وع�� 

�� ذات ال��اص�ل و�ن�اج ال���ت، ال�ي في الغال� �ان� ت�� في م�ان واح�، وم� ذل� آلة الع

ال��وس، وهى األداة ال�ئ���ة لع�� ال���، وهى ��ارة ع� م��ر لع�� ال���ت، وم��نة م�  

  .٦٨ج�اء ح���ة وخ���ة، وذ�� ذل� ض�� الع�ی� م� ال�ثائ�أ
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عالوة على هاونات ال��� ال����ة،  �اإلضافة إلى رافعات ال��اص�ل، وم�اجل الغلي، 

  . ٦٩، وغ��ها م� أدوات ال�ع��ة ال���لفة ها���ت�و  ت�ف��هاأوني أح�اض ج�ع ال���ت، و و��ل� 

ت���ن م�   ال�عاص� �ان�  فالع�ی� م�  ث�  ��لة ح���ة ض��ة م���ی�ة ال��ل، وم� 

س�����ً�ا، وفي وس�ها ثق� م��ع ی��� ��ه م��ر االرت�از، ال��   ٣٠م�ً�ا وس��ها    ١.٢٥ق��ها  

ق�اة دائ��ة، تع�ل ���ار دائ�� ی�ور ح�له ه�ا الق�ص ال����، و�ان ه�اك على أرض�ة ال���ة  

  .٧٠لل���ان ال�ي ت�ی� ال�ع��ة 

ال���ت   معاص�  ال�ي  و�ان�  اآللة  وهي  ال����ة،  ال�ع��ة  ال�ال�ة:  األدوات  ت����م 

ال����ة،   ال�افعة  ال��ور األخ��، و��ل�  أو  ال����ن  ال���ت، وخاصة م�  ت����م في ع�� 

أو ع��د ح��� ت�ت�� ��ه رافعة ال�ع��ة،    وم��ر ال�افعة، وه� ��ارة ع� ت���� في ال�ائ� 

� أل�اح خ���ة وح���ة ت�ضع ف�ق أك�اس ال����ن  واألدوات ال����ة وال����ة، وهي ��ارة ع

ال����عة م� الق�اش، وت��ع�ل في ضغ�ها الس���اج ال���ت و��� ضغ�ها �ال�افعة، و�ان�  

ل��ش ی�  لها  وهاون  فق�،  خ���ة  أل�اًحا  ت��ع�ل  ال�عاص�  ال���    �ع�  وف�ل  ال��اص�ل 

ان �����م الس���اج ال��� م�  واس���اج ال��� ال�قي، �اإلضافة إلى ال��جل ال�صاص، ال�� �

  .٧١ال��ور ع� ���� غل�ها في ال�اء

ه�ا وق� مارس ال��ف��ن العامل�ن في ص�اعة ال���ت الع�ل في م�انع ال�ولة أو م�انع  

ال��ازل أو ال�قامة داخل ال���ل�ات ال�ل�قة �  ، س�اء تل�٧٢ال��اع أو ال���أج�ة م� أص�ابها 

  .٧٣دی�ة، وفي األخ��ة �ان أغل� ع�ال ال�عاص� م� ال���ان ال���� أو ال�ل�قة �ال��ائ� واأل

وق� ع�ل ال�جال وال��اء على ح� س�اء في ت���ع ال���ت، ح�� قام� ال��اء ���ل 

�أع ال�جال  ت�فل  ب���ا  ال����ة وتغ��ة آالت الع��؛  ال��اص�ل وت�ف��ها،  ال��ور  �ال ع�� 

  .٧٤وأغل�ه� ع�ل ب��عها 

ال���ت في م�� خالل الع�� ال���ن�ي �ان� ت�� ���ق   وم� ث� ف��ق وآالت اس���اج

فأغل� ال���ت ��� ت��ج م�  تقل���ة، ورث أغل�ها ال�����ن خالل ه�ا الع�� ع� سا�ق�ه�،  

األول�ة �ان ی�� ه�سها داخل    ال��ور أو م� �ع� ال���وات، وم� ث� ��ع� ج�ع تل� ال��اد 

وت����ها الس���اج ال���ت، وت����م ع�ل�ة    إح�� ح��ات ال�عاص�؛ ت�ه�ً�ا لع��ها ث� ت�ف��ها

الغلي في إن�اج �ع� ال���ت، م�ل ز�� ب�ور ال��ان، وال ت����م في األخ�� م�ل ز�� ال��وع، 



  طية  الزيوت واستخدامتها في مصر البيزن                                                                 محمد مرسي عبد هللا

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

   

١٦٤ 

��ور، ث� رش تل� ال��ور �ال�اء ال�� �ان� ت��ع ث�اره، ث� �ق�م الع�ال ب�����ها الس���اج ال

  .�٧٥اج ال��� وال�لح، ت�ه�ً�ا لع��ها �ع� ذل�؛ م� أجل اس��

ت��أ �ع�ل�ة ج�ع  ی�عل� �اس���اج ز�� ال����ن؛ فإن ذل� ��� ���احل م�ع�دة،  و���ا 

ال����ن، ث� ��� �ع�ل�ة اله�س، ال�ي ت�� ���ق م�ع�دة، م�ل ��ام أح� الع�ال به�س ث�ار ال����ن  

�ة في  ً�ا ح�اء خ��ً�ا، أو ع� ���� ضغ�ها ع�� أح�ار أس��ان�ة ثق�لة، وهي ��ق ب�ائم�ت� 

ع�ل�ة اله�س، و�ال�الي �ان اس���ام آلة الع�� ال���نة م� ح���� ی��� ب��ه�ا عارضة خ���ة، 

ی�ضع ب��ه�ا ال����ن، و��� ه�سه ع� ���� ��ام األش�اص أو ال���انات ب�فع تل� اآللة، وعق�  

الغل�   اله�س ���ح ال����ن ��لة واح�ة �الع���ة، و��� وضعها في أك�اس مع�ولة م���ةع�ل�ة  

م� ن�ات ال�لف أو الل��؛ ت�ه�ً�ا لع�ل�ة الع��، ح�� �ان� تل� األك�اس م�ام�ة ت��ح ���ور  

ال��� وح�� ال��ائ� وال ت��ح ���ور األج�اء ال�ل�ة م� ال����ن، و�ان� ع�ل�ة الع�� ت��  

ضع األك�اس على قاع�ة ح���ة، و��� ضغ�ها ب�اس�ة عارضة خ���ة م���ة �ال��ار م� خالل و 

وفي نهای�ها أوزان ثق�لة، ت�اع� على ضغ� ��ل ال����ن، وم� ث� ی�� ج�ع ال��� في أو��ة  

أسفل القاع�ة ال����ة، وت��ل� ال��حلة األخ��ة في ف�ل ال��� ع� ال�اء ال�اخ�، ال�� �ان  

  .��٧٦ل� ��� على ال��� ال��

 - تنظيمات صناعة الزيوت وجتارتها واستخداماتها: -

في م�� على م� الع��ر؛ ل�ا فق�    اإلس��ات���ةتع� ص�اعة ال���ت م� ال��اعات  

اه��� ال���مة خالل الع�� ال���ن�ي ب����� ه�ه ال��اعة وم�ا�عة األم�ر ال��علقة بها، ول�� 

خ في م��  ال�ال  ه�  �ان  ��ا  �امل،  اح��ار  غ��  و�ن�ا سل�� في  ال��ل�ي،  الع��  الل 

�� م�ل� ال�ومان في أم� ت���� ه�ه ال��اعة ول� ج�ئً�ا، والع�ل ال���مة ال���ن��ة في م 

على ازدهارها، ولعل ذل� ی�جع إلى ن��ة الع�ائ� ال�ال�ة ال��تفعة، ال�ي ت���ها ال���مة م� وراء  

�ة ال�ي ت�ل�ها ال���مة، وأ�ً�ا م� ه�ه ال��اعة، وذل� م� خالل تأج�� ��ات�� ال��اتات ال���

تأج�� معاص� ا ل���ت أو آالتها، عالوة على ال��ائ� وال�س�م ال�ف�وضة على ج��ع  خالل 

حلقات ه�ه ال��اعة وت�ارتها والقائ��� عل�ها، و��اف إلى ه�ا ح�ص ال���مة على تأم��  

ح�ص� ال���مة أ�ً�ا على    اح��اجاتها م� ال���ت، وخاصة ألف�اد الق�ات الع����ة، وأخ�ً�ا فق� 

  � ال���ت، إلتاح�ها ل���ع أف�اد ال�ع�. ت�ف�� حاجة األس�اق ال��ل�ة م
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القائ��� على ص�اعة ال���ت؛ م� أجل ت�ف�� ال���ات  وم� ث� فق� ش�ع� ال���مة 

ال��ل��ة ل���ع ال��س�ات واألف�اد، وفي ال�ق� نف�ه ع�ل� على س� الع�� في تل� ال���ت،  

س���اد أن�اع م� ال���ت، �� ال��اد ال�ام ال�اخلة في ه�ه ال��اعة، أو ع� ���� اس�اء على م��

وخاصة ز�� ال����ن، ال�� على ال�غ� م� ان��ار زراع�ه في م�� في ذل� ال�ق�، و��ل�  

ان��ار معاص�ه في األدی�ة وال��اع اإلق�ا��ة؛ إال أن ال���ات ال����ة م�ه ل� ت�� ت�ف حاجة  

خ� في ص�اعة  خاصة وان ز�� ال����ن ی���� ب�ع�د اس���اماته، وعلى األال��ق ال��ل�ة،  

واألدی�ة؛  ال��ائ�  داخل  ال�ی��ة  ال�ق�س  في  اس���اماته  هي  واأله�  اإلضاءة،  وفي  األغ��ة 

و�ال�الي فق� ع�ل� ال���مة على اس���اد ما ت��اجه م� ال���ت، ل�� الع�� م�ه في األس�اق  

  .٧٧نعل�ه، وذل� م� إس�ان�ا و�الد ال��نان وغ��ها م� ال�ل�اال��ل�ة أو ل��ادة ال�ل� 

و���ا ی�عل� ب��ارة ال���ت في م�� خالل الع�� ال���ن�ي فإنه على ال�غ� م� ح�ص 

ال���مة على ت���� ه�ه ال��اعة وع�م وضع ق��د م� ق�لها على القائ��� عل�ها؛ إال أنها �ان�  

���ارسة ن�ع م� االح��ار، ی�عل� ب��ارة ال���ئة،  تل�أ في �ع� األح�ان إلى ال��اح لل��ار  

ا �ع�د ذل� إلى حاج�ها إلى ز�ادة ال��اخ�ل ال��علقة �ال��ائ� ال�ف�وضة على ه�ه ال��ارة،  ور��

  .٧٨وخاصة ع��ما ت��ف� م�ارد خ�انة ال���مة 

و�لى ج�ار ذل� وض�اًنا الس���ار ت�ف� واردات ال���ت إلى ال���مة؛ فق� دأب� األخ��ة  

م)، �ان� ٣٣٧  –  ٣٠٦على تع��� م��ف�� ج�د ��ا ح�ث م�� عه� اإلم��ا��ر ق������ ( 

مه��ه� ت�ل�� إم�ادات ال��� لل���مة، ففي إح�� ال�ثائ� ن�� تعل��ات ع�ی�ة م� والي م��  

لل�احة ال���ة و�ع� م�ؤوس�ه وخ��ًصا ال���ف��، ال�ی� �ان�   (Exactor)إلى ال��ی� ال�الي  

ي  �ة ب��ل�� إم�ادات ال��� م� ال�احة، ح�� �ان� ال�عل��ات واألوام� م� ال�الو��ف�ه� ال��ال

إلى م��لي ال��� في ال�احة، ت�عل� �ال�اجة ال�ل�ة م� جان� الق�ات الع����ة، إلى ���ات 

س�ان، مع أوام� صارمة �أن ����وا معه� ه�ه ال���ات م�  م� ال��� م� ال�احة و��ل� م� أ

  .٧٩، ووع�ه� �غ�امة ����ة، تف�ض عل�ه� في حالة ع�م ال�فاء �ال��امه�ال��� �أس�ع ما ����

وذل� على خالف ال�ضع القائ�  – وق� ان��� القائ��ن على إن�اج ال���ت و��عه في نقا�ة  

ل�ن ع�ها ب�فع تق��ً�ا شه�ً�ا ��ا ل�� ت�ارها م�  �ق�م ال����   -٨٠في م�� خالل الع�� ال��ل�ي

ح�ى ال��ق؛  م���ل  إلى  ال�قا�ة   ال���  تق�م  ال�ي س�ف  ال��ائ�،  ن��ة  أساسه  على  ت���د 

ود  األع�اء  م�  ال���ن�ي ���عها  لل�الي  اإلم��ا��ر  ٨١فعها  (م�س�م  خالل  م�  ی��ح  ��ا   ،
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ال�ادر في ب�ا�ة شه� د�����    م) ل���ی� ال�� األق�ى لألسعار)،٣٠٥  –  ٢٨٤دقل��ان�س (

ی� م� ال�لع وال��مات، ب�اًء على ه�ه  م، ال�� ح�د أسعار الع� ٣٠١م� عام دقل��ان�س عام  

، ٨٢ی� م� ال��اتات ال����ة، وال���ت وم�ها ز�� ال����ن ال�قار��، وم� ذل� ت��ی� أسعار ب�ع الع� 

�� على إم�اد ال��ق ال��ل�ة  عالوة على ح�ص ال���مة في ذل� ال��ق�� على إج�ار ت�ار ال� 

  . ��٨٣ا ت��اجه م� ال���ت 

ة ال���ت �غ��ه م� رؤساء ض�� أع�ال ال����ل ع� نقا�و�اإلضافة إلى ذل� �ان م�  

ال�قا�ات ال���لفة في األقال�� أن ی�لغ حاك� اإلقل�� ��ا ل��ه م� م�اد خام خاصة ���اعة ال���ت 

  .٨٤وم���اتها، وذل� خالل شه�

ق�ل م��لف  ال��سلة م�  ال�قار��  ت����  ال�ي  ال�ثائ�،  إح��  ما ورد في  ذل�  وم� 

حاك� إقل�� أو����ن���س، وم�ها نقا�ة ال���ت، ی�ض��ن ف�ها م��ون ال�ادة   نقا�ات ال��ف إلى

ب�قاب� ال�اصة  تل�  ال�ام  ال�ام� م�  ال�ق���  �أتي في  ال���ت  ب�اعة  ی�عل�  ه� وأسعارها، وما 

حاك� إقل�� أو����ن��س،    Flavius Eusebius  إ�����س  ی�د ��ه: "إلى فالف��س  ال�ث�قة، ح�� 

 Aureliusث�ن��س   أنا أور�ل��س   �ت م� نف� ال��ی�ة ال����رة آنًفا، م� خالليم� نقا�ة �اعة ال��

Thonius ووفًقا ل�ق�ی�نا ال�اص، ن�� نعل� ت�� م���ل���ا ال����ة �أن أسعار ال��اد ال�ام ،

  .٨٥ل��ج�دة ل�ی�ا خالل ه�ا ال�ه� ص���ة، ونق�� على ص�ق �الم�ا"ال�ال�ة وا

ال���ت، وذل� في   ش�افها على ت���� ص�اعة وت�ارةوم� ث� فق� أفادت ال���مة م� إ

ض�ان اس���ار ت�ف� حاج�ها وحاجة ال���د وال���ف�� م� ال���ت، و��ل� إش�افها على أسعار 

ف�ض ال��ائ� وال�س�م ال�ق�رة على تل� ال��اعة وم�����ها، ال��اد ال�ام وال���ت، وأخ�ً�ا في 

ف�ق الع����ة �ان� ت��ل على مقادی� ع���ة ال���  وم� ذل� أن األن�نة ال����ة ال��علقة �ال

ح�� دخل ال��� ض�� ال�وات� الع���ة ال�ي ی�قاضاها  ،  ٨٦ك��ائ�، وخاصة م� ال�احات وأس�ان

، ف�� ال�ع�وف أنه ٨٧ال�ي ت��� ف�ها الف�ق الع����ة أو ت�� بها ال���د، وخاصة م� األقال��  

و�ان� ال���ات ال�ي ت��ى  وخاصة ال����ن،    ف�ض� ض���ة ع���ة على زراعة ال��اص�ل ال����ة

ع�ً�ا ت�ود ���ء ���� م�ها مع���ات ج�� االح�الل ال���ن�ي، في اس���ار لع�ل�ة االس���اف  

  .٨٨ال����� ل��وات ال�ع� ال���� 

  ٣٠٠فق� ج�ت اإلشارة إلي ��ام ص�اع ال��� ب�فع ض���ة مق�ارها    وعالوة على ذل�

س��ً�ا، و��ل� ما �ان مق�ًرا لل���از��م (معه� ال����ة)،    ٩٠ًار دی�  ٢٥شه�� إلى جان�    ٨٩م��اد 
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ال���  م�  ل���ات  ���اج  �ان  �اعة  ٩١ال��  ی�فعها  �ان  ال�ي  ال���ر،  على ض���ة  عالوة   ،

  لوجستیس لام، �أم� م� خالله ٣٢٢ی��ح م� خالل إ��ال لل��ائ� ب�ار�خ عام   ال���ت، ��ا

Logistesت ب�فع م�لغ نقا�ات ال��ار وم�ه� �اعة ال�   ال�اص �إقل�� أك��ن���س رؤساء  ٩٢��

، و�ال�الي فل� ت��اق� ال��ائ� الع���ة وال�ق��ة على ال���ت، ال�ي ٩٣دراخ�ة �����ة   ٣٠٠٠

  .����٩٤ها ال���ن���ن في م�� ��ال الع�� ال���ن�ي 

ال��علقة ���اع�ه، و��جع ذل� إلى إش�اف ه�ا وق� ت�ای�� أسعار ب�ع ال��� وال��اد ال�ام  

ن�  على  عالوة  ال�قا�ات،  خالل  م�  في  ال���مة  ال�ع�وضة  ال���ات  وأخ�ً�ا  وج�دته،  ع��ه 

، وق� ب�ع� ال���ت في ذل� الع�� إما �ال��ة أو اآلن�ة أو ال��� أو ال�����، وه� ٩٥األس�اق

  .٩٦ال���� وح�ة ��اس لل��اد ال�ائلة، وخاصة ال���ت وال���ر وم�ها 

ال�اح ال��ة  ث��  �ان  ال�اقع  ������ت��سوفي  �ق�ر  ال���  وم� Sestertius٩٧  �ة م� 

ال�ع�وف أن أسعار ال���ت �ان� مع�وفة غال��ة أقال�� م�� خالل الع�� ال���ن�ي، وه�ا ال 

���ع أن ه�اك م� �ان ی�الع� أو �غالي أح�اًنا في أسعار ب�عها، ف�� خالل خ�اب م� ش��  

�ع�� ( أب�لل�ن��س) ��ه ع�    Artimas  إلى أخ�ه أرت��اس  Apollonius  لل�ن��سی�عى أب� 

ده��ه م� أن أخاه ق� أنف� م�لًغا ���ً�ا جً�ا م� ال�ال على ز�� ال����ن؛ رغ� أن ز�� ال����ن  

��ع�   ی�اع  إقام�ه  م�ان  و    ٢٢٠في  آم�ن  واحة  ل���  ال�احة    ٢٠٠دراخ�ة  ل���  دراخ�ة 

  .٩٨ال�غ�� 

ال�لع، أن أسعار   أسعار  ب���ی� و���ح م� خالل م�س�م اإلم��ا��ر دقل��ان�س ال�اص  

ب�ع ال�����   ب�ع ز�� ال����ن انق��� إلى ق����؛ وذل� ح�� ج�دة �ل ن�ع م�ه�ا، ح�� 

دی�ار؛ في ح�� أن ز�� ال����ن األقل ج�دة ب�ع   ٤٠ال�اح� م� ز�� ال����ن عالي ال��دة بـ  

ال����ن    م� ز��   ج�ار  ٥  ، وفي الق�ن ال�ادس ال��الد� ب�ع� الـ٩٩دی�ار  ٢٤سع� ال����� م�ه بـ  

  .١٠٠س���� م� ال��� اإلس�اني ���ل�� ٣٣ب�ل� ص�ل�� و 

وعالوة على ما س�� فق� ت� اع��اد ال���ت �أج� ع��ي ألن�اع م� اإل��ارات وال��ف 

وغ��ها خالل الع�� ال���ن�ي، ح�� تقاضى ع�ال في ح�ف م��لفة ج�ء م� أج�ره� ز�ً�ا،  

س���� م� ال���،   ٣ی�ًما    ١٥ل�ا ل��ة  ع�ال ع�   اضى ثالث ففي ه��م���ل�� (األش��ن��) تق 

س���� ��ل�، وتقاضى ع�ال ب�اء ن��� نقله� لل��ب   ٢وتقاضى رسام ن��� ع�له في ال�س�  

  .١٠١س����  ٥.٥على 



  طية  الزيوت واستخدامتها في مصر البيزن                                                                 محمد مرسي عبد هللا

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

   

١٦٨ 

ه�ا وق� ت��ع� اس���امات ال���ت في م�� خالل الع�� ال���ن�ي، و�أتي في مق�مة 

ة في مع�� ال�ج�ات، ح�� ی�ضع  افة أساس�م، فه� إضذل� اس���امه في األكل وت���� ال�عا

على ال�ق�ل ل�علها م���اغة، و��ضع على ال��� و�����م في ت���ة الل��م، وله درجة عال�ة  

م� ال�ع�ات ال��ار�ة، و�ن �ان� أقل م� ال�ه�ن ال���ان�ة؛ خاصة وأن ال���ت في م�� آن�اك 

  .١٠٢كان� ت��ع م� ال��اتات 

�ام وخاصة في ال���از��م (معه� إلضاءة، و��هان لألجاس���ام ال���ت في او��ل� ت�  

ال����ة)، و��ل� في ال��اعات م�ل ص�اعة ال�اب�ن، عالوة على اس���امه في ال��، ودخل  

في ت���� �ع� األدو�ة، وأخ�ً�ا فق� ت� اس���ام أن�اع م� ال���ت في ال�ق�س ال�ی��ة داخل  

، الذي یعد أحد األسرار Marium  ال�ار��م ز��ال����ن، وأه�ها    ز�� ، م�ل  ١٠٣ال��ائ� واألدی�ة 

وغ�� ذل� م� االس���امات ال����عة لل���ت خالل ه�ا الع��، وت��� الع�ی�   السبعة للكنیسة،

  م� ال�ثائ� إلى أم�لة م� ه�ه االس���امات.

ال���ن��ة،  وم� ذل� أنه ل�ا زاد ال�ل� على اس���ام ز�� ال����ن في م�� خالل الف��ة  

� ذ�� ذل� في ال��د�ات، ف�� خالل إح�� ال��د�ات ال�ي األ�ع�ة واإلضاءة؛ ��وخاصة في  

أح� ال��اض���    Aurelius Sarapion  ساراب��ن   تع�د للق�ن ال�ال� ال��الد�، أرسل أور�ل��س

م�ً�ا م�    ٤٠، ��ل� م�ه أن ی�سل إل�ه  Caludiusم� إقل�� أك��ن���س إلى وال�ه �الودی�س

�� ه�ه ال���ة م� ال��� ل�الح ال���از��م (صالة  �ل ال�ور عل�ه في ت�فل��� ال���؛ وذل� ل�ل ا

  .١٠٤األلعاب ال��اض�ة) 

أح�   Sarmatesوم� خالل ب�د�ة أخ�� تع�د للق�ن ال�ا�ع ال��الد� قام "سارمات��"  

�إرسال ج�تان   Theodorusم�ا��ي إقل�� أك��ن���س (ال�ه��ا) و���اع�ة ش��قه "ث��دوروس" 

، إح�اها لل�عام واألخ�� ی�� اس�ع�الها في اإلضاءة  Dioscorus"د��ق�روس"  م� ال��� إلى  

  .١٠٥وال�ق�د
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  : اخلامتة (أهم النتائج)

وال���مة   ال�����ن  أن  ال�راسة  خالل  م�  �ال��اتات  ی��ح  اع���ا  (األ��ا�)  ال���ن��ة 

ح وخاصة  ذل�،  إلى  ال�اجة  ودع�ه�  ال���ت،  ���اعة  و��ل�  ال����ة،  اج�ه�  وال��اص�ل 

لالس���امات ال��م�ة لل���ت في ال�عام واإلضاءة واالس���امات ال�ی��ة، وق� اس��� ه�ا االه��ام  

، و�ان�ا ه� ع�اد  هـ  ٢١م /  ٦٤١اإلسالمي ل��� عام  ���� �ع� الف�ح  عة م� ق�ل ال��ب�ل� ال��ا

  -ي ال�الي:تل� ال��اعة في م�� اإلسالم�ة ���ا �ع�، ولعل أه� ن�ائج تل� ال�راسة ی�ل�� ف

ال����ة في م��ت��ع�   - ١ وال��اص�ل  ال���ن�ي   ال��اتات  الع��  أه�ها  خالل  ال��وع،  ، وم� 

، واله�ل�ج، والع�ر، والل�ز، وال���ل، وأوراق  ون�ات ال����، والق���، وال�ل��، وال��ان، وال��

ا ل�ا لق��ه  وورث� م�� مع�فة ه�ه ال��اتات م� الع��ر ال�ا�قة؛ ن��ً الق�فة، والف�ل، وال����ن،

الف�  الع��  خالل  اه��ام  م�  ال���ت  م�  ص�اعة  ل��نها  وذل�  وال�وماني،  وال��ل�ي  ع�ني 

 زمان وم�ان. ، ال�ي عل�ها ال�ل� في �لاإلس��ات���ةال��اعات 

تع� م�ا�� ال�احات وم�ها واحة س��ه وواحة آم�ن وال�احة ال�غ��، و��ل� أرس���� (الف��م)   - ٢

�اج ال���ت في م�� خالل الع�� ال���ن�ي، وخاصة األن�اع ال���ة  وأس�ان؛ م� أه� أماك� إن 

 د�اد م��د. م�ه، ح�ى أن ال�ل� عل�ه م� ه�ه األماك� �ان في از 

س�اسة ال�ومان في ت���� ص�اعة ال���ت م�    إت�اع اس���ت ال���مة ال���ن��ة في م�� في   - ٣

ال��ل�ي، ال�� �ان  أ� اح��ار ح��مي، وذل� على خالف ما �ان عل�ه ال�ضع في الع��  

  یه�ف إلى ف�ض س�اسة االح��ار ال�لي على ص�اعة ال���ت، وذل� م� أجل االس���اذ ال�امل 

ال��اعة، وعلى الع�� م� ذل� ه�ف� س�اسة ت���� ه�ه ال��اعة إلى على �افة أر�اح ه�ه  

ألنه  ز�ادة ال��ائ� ال�ف�وضة على القائ��� عل�ها م� ال��اع وال��ار على ح� س�اء، وذل�  

كل�ا ان���ت ه�ه ال��اعة وت�سع� في م��؛ زادت أر�احها، وم� ث� زادت ع�ائ� ال��ائ�  

 ال�ق�رة عل�ها. 

ألن�نة ال����ة،  ل: ما �ان مق�ر    م�ها وضة على أف�اد ص�اعة ال���ت،  �ف� ت��ع� ال��ائ� ال - ٤

دی�ًار    ٢٥م��اد شه�� إلى جان�    ٣٠٠ض���ة مق�ارها    و��ل� مق�رات ال���از��م، عالوة على 

  �����ة ال���ر، ال�ي �ان ی�فعها ال��ار وم�ه� �اعة ال���ت وتق�ر   س��ً�ا، وأ�ً�ا ما ع�ف

 دراخ�ة.  ���٣٠٠٠لغ 

على ال�غ� م� أن الع�ائ� ال�ال�ة ال����لة في ال��ائ� وال�ف�وضة على ص�اعة ال���ت �ان�   - ٥

مة أ�ً�ا ح�ص� على  هي اله�ف األول ل��اسة ال���مة ت�اه ه�ه ال��اعة؛ إال أن ال��� 
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م�ا�عة ه�ه ال��اعة �اإلش�اف، وذل� ل��ف�� حاجة الق�ات الع����ة م� ال���ت، ال�ي �ان�  

في ���� م� األح�ان ���ء م� األن�نة ال����ة ل�الح ال���د، وفي ال�ق� نف�ه  ت��ى ع�ً�ا  

��ل�ة  ح�ص� ال���مة م� خالل ه�ا اإلش�اف على تل� ال��اعة على ت�ف�� حاجة ال��ق ال

 م� ال���ت. 

ات�ه� ال���مة ال���ن��ة في م�� في ���� م� األح�ان إلى اس���اد ال��اتات ال����ة و��ل�   - ٦

ل���ت م� خارج ال�ل�، وخاصة م� بل�ان إس�ان�ا وال��نان وفل����، و�أتي على رأس  أن�اع م� ا

م في ال�عام  ذل� ���ات م� ز�� ال����ن، ال�� �ان �ع� ال��ع ال�ئ��ي م� ح�� االس���ا

 واإلضاءة في م�� في ذل� ال�ق�، ه�ا عالوة على ز�� الل�ز. 

؛ إلى ال��سع في  ات�عها ال���ن���ن في م��ت�ت� على س�اسة ت���� ص�اعة ال���ت ال�ي   - ٧

��ار ال�الك ال�راع���،    أراضي   داخلزراعة ال��اتات ال����ة وعلى رأسها ال����ن وال����، وذل�  

، و�ال�الي أد� ه�ا إلى ال��سع في إن�اء معاص� ال���ت  واألدی�ة  �ائ� ال�  أراضي   ض��  وأ�ً�ا

داخل ه�ه ال���ل�ات، فأص�ح ل�ل ض�عة (وس�ة) مع��ة ال��� ال�اصة بها، ل����ل ص�رة  

االك�فاء ال�اتي، ال�ي �ان ��عى إل�ها ��ار ال�الك، وفي ال�ق� نف�ه ح�ص� ال��ائ� واألدی�ة  

 تها م� ال���ت. احاج   ل��ف��على إن�اء معاص� ال���ت ب�اخلها، 

شه�ت ص�اعة ال���ت في م�� خالل الع�� ال���ن�ي ال��سع في ن�ام تأج�� ال�عاص� م�   - ٨

ی�ة و��ل� ��ار ال�الك لألف�اد، األم� ال�� ساه� في ان��ار تل� ال��اعة،  ق�ل ال��ائ� واألد

 ى ح� س�اء. واألف�اد علوز�ادة إن�اجها، وم� ث� ز�ادة ال��اخ�ل ال�ال�ة لل���مة وال�الك 

ح�ص� ال���مة ال���ن��ة على ان��ام ع�ال ص�اعة ال���ت و�اع�ها في نقا�ة خاصة به�،   - ٩

ل�عا�ة ش��ن أف�اد تل� ال��اعة، وأ�ً�ا  على غ��ه� م� ع�ال ال��ف وال�ه� األخ��، وذل�  

عة  و��ل� م�ا�  ل�ل� ال��اعة، وال���ات ال����ة م� ال���ت،   م� ق�ل ال���مة  لل��ا�عة ال���قة 

أسعارها،   ال��ل�ب  ت��ی�  ال���ات  و��ل�  ال��لي،  ال��ق  حاجة  ل��  ال��ل��ة  وال���ات 

،  وذل� م� خالل ال�قار�� ال�ه��ة ال�ي ی�فعها رئ�� ال�قا�ة ل��ام األقال��اس���ادها م� ال�ارج،  

�اد تل�  � ال��ائ� على أفو�ل ما س�� ات�ع�ه ال���مة م� أجل ال�ص�ل إلى أك�� تق�ی� م

، وفي ال�اقع فق� ساه� ت���� ه�ه ال��اعة إلغاء ن�ام االل��ام ال�� �ان مف�وًضا م�  �اعةال�

ق�ل ال��ال�ة على ه�ه ال��اعة؛ إلى ان��ا� ه�الء في تل� ال�قا�ات، و�لى ز�ادة أه��ة ه�ه  

 ال�قا�ة خالل الع�� ال���ن�ي.
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ع� ما  � �ن�ي، وت�خالل الع�� ال��اخ�لف� وح�ات األوزان ال�اصة �ال���ت في م��   - ١٠

و���اتها   ج�دتها   ���� وذل�  أسعارها،  اخ�لف�  و��ل�  وال�����،  وال���  واآلن�ة  ال��ة  ب�� 

 والق��ا�.   والسیسترتیوس�ال��ل�� وال�ی�ار  وفي ال�ق� نف�ه فق� ب�ع� ال���ت  وأماك� إن�اجها،  

�ع�  ت ��ح�ة ألسعار  بلغ م� أه��ة ال���ت في م�� خالل الع�� ال���ن�ي أن ات�� - ١١

، ولعل ��ام  م�ل أج�ر الع�ال، وأج�ر �ع� ال�ه� م�ل ال��ائ�ن وال�سام�ن ال��مات وال�ه�،  

لها؛ �أتي  أص�اب معاص� ال���ت ال��ج�ة م� ال���ل على ���ة م� ال��� ال���ج �إ��ار  

 دل�ًال على ذل�. 

في   ن�ً�ا أله��ة ال���ت فق� ت��ع� اس���اماتها في م�� خالل الع�� ال���ن�ي، وذل�  - ١٢

ال���لفة،   األ�ع�ة  وت����  و�� األكل  اإلضاءة،  في  في و��ل�  وخاصة  لألج�ام  هان 

، و��ل� في ال��اعات م�ل ص�اعة ال�اب�ن، عالوة على اس���امه في ال��،  ال���از��م

ودخل في ت���� �ع� األدو�ة، وأخ�ً�ا  � �ع� األم�اض،  ح�� ت� اس���امه في ال��او� م

  م�ل ز�� ال�ار��مال���ت في ال�ق�س ال�ی��ة داخل ال��ائ� واألدی�ة،  فق� ت� اس���ام أن�اع م� 

Mariumوه� أح� أس�ار ال����ة ال��عة ، . 
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٢٣٠،  ١٦٣-١٦١ . 

األولى، دار �ل�ة، أب���ي   ��ف�ان، �اثي ك، ال��خ في ال��ارات الق���ة، ت�ج�ة سع�� الغان�ي، ال��عة  -٣

 . ٢٤١؛ م�سى، أح�� رشاد، دراسات في تار�خ م�� االق��اد�، ص ١١٩، ص  ٢٠١٢

4 -  Speleers, Louis, Les Textes des Pyramides Egyptiennens, Vanderpoorten, 

Bruxelles 1923, pp.12,21. 

،  ١٩٧٠ة العامة لل�أل�� وال���، القاه�ة ن���، ول��، ال��وة ال��ات�ة ع�� ق�ماء ال������، اله��ة ال����  -٥

 . ٢٨١-٢٨٠ص 

، ص  ١٩٩٦هُ�دوت ی���ث ع� م��، ت�ج�ة م��� صق� خفاجة، تق��� أح�� ب�و�، دار القل�، القاه�ة    -٦

٢٠٨ -٢٠٧ . 

 . ٢٠٨وت ی���ث ع� م��، ص هُ�د -٧

 . ٢٨١ن���، ول��، ال��وة ال��ات�ة ع�� ق�ماء ال������، ص   -٨

ال  -٩ ول��،  ال������، ص  ن���،  ق�ماء  ع��  ال��ات�ة  في  ٢٨١-��٢٨٠وة  ال��خ  ك،  �اثي،  ��ف�ان،  ؛ 

ا���، ؛ ش�رت�، أل�، ال��اة ال��م�ة في م�� الق���ة، ت�ج�ة ن��� م��ائ�ل إب� ١١٩ال��ارات الق���ة، ص  

 . ١٢٥، ص  ١٩٩٧م�اجعة م��م ��ال، اله��ة ال����ة العامة لل��اب، القاه�ة 

ر�خ م�� في ع�� ال��ال�ة، ال��ء ال�ال�، ال��عة ال�ال�ة، م���ة األن�ل� ال����ة،  ن��ي، إب�ا���، تا  -١٠

 .٢٥٨-٢٥٠، ص  ١٩٨٨القاه�ة 

ي م�� خالل الع�� ال��ل�ي ل���� م� ال�فاص�ل ع� م�احل ص�اعة ال���ت وم�قف ال�ولة م�ها ف  -١١

ة، رسالة ماج����  أن��: درو��، ح�از� م��� م���، ال��ف ال��ا��ة في م�� في ع�� ال��ال�

 . ٢٠١٧غ�� م���رة، �ل�ة اآلداب جامعة القاه�ة، 

األن�ل�   -١٢ م���ة  ال��د�ة،  ال�ثائ�  في ض�ء  دراسة  ال�ومان،  في ع��  م��  أح��،  ال����  ع��هللا، 

 . ٩٣؛ ن���، ول��، ال��وة ال��ات�ة ع�� ق�ماء ال������، ص ١٨٢، ص  ٢٠٠٧ ال����ة، القاه�ة
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"ق�ان��  -١٣ وث�قة  ال�خل"    ت���  "وث�قة  بـ  وال�ع�وفة  ال��ائ�"  ج�ا�ة   The Revenue Laws"ال��ام 

Papyrus, Revenue Laws of Ptolemy Philadelpus" ال�عل�مات ال�اصة �القان�ن ال�� وضع ،

ال��اتات ال����ة واس���اج ال���ت م�ها وال��اج�ة ف�ها، وال�ي ی��ح م� خاللها أن ال���مة ل����� زراعة  

�د م�احة األراضي ال�ي ت�رع ب�وًرا ز���ة في �ل إقل�� ل�� حاجة س�انه، وتف�ض على �ع� كان� ت�

�قل م���لها ع�    األقال�� زراعة ���ات إضا��ة ل�� حاجة ال��ن واألقال�� ال�ي ت�رع ه�ه ال��ور أو ال�ي

��اد ال�ام الالزمة الس���اج  كفا�ة س�انها، و�ان في �ل م�ی��ة مل��م ت��ه اإلدارة ال�ال�ة ����ات مع��ة م� ال

ال��� م� ال��ور، ��ا �ان� ال���مة ت��ف إش�اًفا د��ًقا على زراعة ه�ه ال��ور م�� وضعها ��ا ألرض 

��ة ل���ع أن�اع ال�راع، و�ان� ���ة ال����ل تق�ر ق�ل  ح�ى ی�� ن��ها في ج��ع أن�اع األراضي و�ال�

�م ال�� �ق�م �ع� ذل� ���اء ال����ل �األسعار ال�ي ت��دها  ج��ه على ی� م��في اإلدارة ال��ل��� وال�ل�

  ال���مة، وال ش� أن ه�ه االح��ا�ات ال�ارمة ق� وضع� سالمة ع�ل�ة اح��ار ال��� و��عه:

C.F: Bingen, Jean, Hellenistic Egypt: monarchy, society, economy, culture, 

University of California Press, Berkeley 2007, pp.157-160; 

  . ٩٣وأن��: ن���، ول��، ال��وة ال��ات�ة، ص  

 -ولال�الع على ال�� ال�امل ل����� "وث�قة ال�خل" مع ال��ج�ة اإلن�ل���ة، أن��:

Select papyri, 203 (The oil monopoly of Ptolemy Philadelphus, 259 B. C.), vol.2 
(Official documents), ed and trans by Hunt A.S. and Edgar, C.C., William 
Heinemann LTD, London 1934; Revenue Laws: Revenue laws of Ptolemy 
Phiadelphus, ed. Mahaffy, Oxfoed.1896.  

14 - Select papyri, 203 (The oil monopoly of Ptolemy Philadelphus, 259 B. C.);  

  . ٢٥٥، ص  ٣ج ن��ي، إب�ا���، تار�خ م�� في ع�� ال��ال�ة،

15-Revenue Laws: Revenue laws of Ptolemy Phiadelphus, ed. Mahaffy, 

Oxfoed.1896; Bingen, Jean, Hellenistic Egypt: monarchy, society, economy, 
culture; pp.170-172; 

واالج��ا��ة، ف�ج، أب�ال���، تار�خ م�� في ع��� ال��ال�ة وال�ومان، ع�� لل���ث وال�راسات اإلن�ان�ة  

القاه�ة   ال��ال�ة، ج٩٥، ص  ٢٠٠٢ال��عة األولى،  ، ص  ٣؛ ن��ي، إب�ا���، تار�خ م�� في ع�� 

٢٥٤ .  

16 - Select papyri, 203 (The oil monopoly of Ptolemy Philadelphus, 259 B. C.); 

األولى، اإلس���ر�ة  إب�ا���، م��� م��� علي، مالمح م� تار�خ م��� في ع��� ال��ال�ة وال�ومان، ال��عة  

  . ٢٥٤، ص ٣؛ ن��ي، إب�ا���، تار�خ م�� في ع�� ال��ال�ة، ج١٠٣، ص  ٢٠١١

17-Papyri Tebtunis, vol.3/1, no.791 (Application to a Strategus, about 116 B. C.), 

ed. by Hunt A. S., Smyly J. G. Humphrey Milford, London 1933; 
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��ر األك�� ح�ى الف�ح الع��ي، ت�ج�ة ع��الل��� أح�� علي، دار ال�ه�ة  بل، هـ. آی�رس، م�� م� اإلس�

  .٦٦، ص ١٩٧٣الع���ة، ب��وت 

18 -  Papyri Tebtunis, vol.3/1, no.703 (Instructions of a Dioecetes to a Subordinate, 

late 3rd cent. B. C.); 

  . ٩٦- ٩٥ف�ج، أب�ال���، تار�خ م�� في ع��� ال��ال�ة وال�ومان، ص  

19 -  Papyri Tebtunis, vol.3/1, no.728 (Report concerning the Oil Monopoly, 2nd cent. 
B. C.); Select papyri, 203 (The oil monopoly of Ptolemy Philadelphus, 259 B. C.); 
Jonson, Allan Chester, Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, Oxford 
University press, 1937, pp.184-187. 

،  ١٩٩٩ال��اد�، م��فى، م�� م� اإلس���ر األك�� إلى الف�ح الع��ي، م���ة األن�ل� ال����ة، القاه�ة  

  . ٦٦ك�� ح�ى الف�ح الع��ي، ص  ؛ بل، هـ. آی�رس، م�� م� اإلس���ر األ١٣٨-١٣٧ص 

ي ال��د�ات ال��نان�ة، رسالة د���راه  ال�غ��ي، م��� جاب� م���، اإل��ارات في م�� ال�ومان�ة، دراسة ف  -٢٠

  . ٢٣١، ١٧٠- ١٦٨، ص  ٢٠٠٧غ�� م���رة، �ل�ة اآلداب جامعة اإلس���ر�ة 

��� ال��ل�ي وال�وماني، سل��ان، مالك ف��� سل��ان، ال��ف ال��ا��ة في إقل�� أرس���� إ�ان الع�  -٢١

اآلداب   �ل�ة  ب�ها    -رسالة د���راه غ�� م���رة،  ال���  ٤٥-٤٢، ص  ٢٠١٧جامعة  ؛ ع��الغ�ي، م��� 

ج�ان� م� ال��اة في م�� في الع�� ال�وماني،  ، (أ)  م���، ال�احات ال����ة في ض�ء ال�ثائ� ال��د�ة

،  ٢٠٠١ل���� ال�امعي ال��ی�، اإلس���ر�ة  ، افي الع���� ال��ل�ي وال�وماني في ض�ء ال�ثائ� ال��د�ة

  . ٣٣٣ص 

  . ١٨٢ان، دراسة في ض�ء ال�ثائ� ال��د�ة، ص ع��هللا، ال���� أح��، م�� في ع�� ال�وم -٢٢

ال�و�ي، آمال م���، م�اه� ال��اة في م�� في الع�� ال�وماني، اله��ة ال����ة العامة لل��اب،   -٢٣

ال��اد�، م��فى، م�� م� اإلس���ر األك�� إلى الف�ح الع��ي، ص ؛  ٨٩،  ٨٤-٨٣، ص  ١٩٧٥القاه�ة  

٢٥٣-٢٥٢ .  

24-SB (Sammelbuch Griechischer Urkundenaus Ägypten), XX /14337; Papyri Oxy. 
III/639 (103 AD.); SB XVIII, 13850 (Kerkesoucha, 141 AD.); Rowlandson, J, 
Landowners and Tenants in Roman Egypt, 1st Edition, Clarendon press oxford 
1996, p.24;  Mayerson, Ph., Radish Oil: A Phenomenon in Roman Egypt, in the 
Bulletin of the American Society of Papyrologists, vol. 38, No. 1/4 (2001), pp. 
109-117. 

25-SB/XX/14337; Papyri.Oxy. III/639 (103 A.D.); SB/XX/70; SB/I/5126 

(Arsinoite, 261 AD.). 
26 -  Papyri Mich. IX/562 (Karanis, 119 AD.); SB/XVIII/13850 (Kerkesoucha. 141 

AD); SB/XX/14337; Papyri.Oxy.III/639 (103 AD.); Papyri Lond.II/168 
(Psenarpsenesis, 162 A.D); SPP (Studienzur Palaeographie und Papyruskunde), 

XX/70 (Arsinoite, 261 A.D). 



  طية  الزيوت واستخدامتها في مصر البيزن                                                                 محمد مرسي عبد هللا

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

   

١٧٥ 

 

ء معاص� ال���ت، وخاصة  في ال�اقع اش�ه�ت م�� خالل الع���� ال��ناني وال�وماني �ال��سع في إن�ا  -٢٧

معاص� ال����ن، ل�ا �ان م� اه��ام خاص ب�ل� ال��اعة خالل تل� الف��ة، و��ل� ان��ار زراع� ال����ن، 

ة عامة ومعاص� ال����ن  وز�ادة إن�اجه، عالوة على ارتفاع ال�ل� عل�ه، ولل���� ع� معاص� ال���ت ��ف

ال��ناني وال�وماني، ��فة خاصة أن��: ع��ال����، ع��و م��� ه���، معا ال����ن في الع����  ص� 

  . ٩١-٨٠، ص  ٢٠١٩، ١، ع�د١٧، م�ل� (JAAUTH)م�لة ات�اد ال�امعات الع���ة لل��احة وال��افة  

28 -  Papyri Pragenses, I/138 (Herakleia, 96 AD.); Papyri Fayum.95 (Theadelphia.II 
AD.); SB/XVI/12518 (Theadelphia, 104-105 AD); Papyri Aberdeen,181 
(Dionysias, 41-42/55-56 AD.). 

سل��ان، مالك ف��� سل��ان، ال��ف ال��ا��ة في إقل�� أرس���� إ�ان الع���� ال��ل�ي وال�وماني، ص 

٥٣- ٤٥ .  

إقل�� أرس���� إ�ان الع���� ال��ل�ي وال�وماني،   سل��ان، مالك ف��� سل��ان، ال��ف ال��ا��ة في   -٢٩

  . ٥٧-٥٦ص 

30 -  Papyri Amherst, II/93 (Soknopaiou Nesos, 181 A.D); PSI (Papirigreci e latini) 
vol.IX/1030; Papyri Oxy.109 AD; CPR (Corpus Papyrorum Raineri) I/11/1.7; 
SPP/XXII/177 (Soknopaiou Nesos, 136 AD.); Papyri Giessen, I/95 (Euhemeria, 

95 AD.); PSI (Papirigreci e latini), vol.IX/1030; Papyri Oxy. 109 AD. 

سل��ان، مالك ف��� سل��ان، ال��ف ال��ا��ة في إقل�� أرس���� إ�ان الع���� ال��ل�ي وال�وماني، ص 

٦١-٦٠،  ٥٥- ٥٤ .  

31- Papyri London 361 (I Cent.A.D); Papyri Rylands II/128 (30 AD); Papyri Fayum 

91 (Contract for Labour in an Oil-Press. 99 AD.), 95 (Lease of an Oil-Press, 
Second Century AD.), 96 (Receipt for Rent of an Oil- Press, 126 AD.). 

وال�وماني، ص   سل��ان، مالك ف��� سل��ان، ال��ف ال��ا��ة في إقل�� أرس���� إ�ان الع���� ال��ل�ي

٦٤- ٦٢ .  

ج� م�ها و ، وق� س�� في ع�� ال��ال�ة م� الف�ة، و وح�ة الع�لة ال�ئ���ة في م��  : �ان�ال�راخ�ة    -٣٢

ال�راخ�ة   أ�ً�ا  �ه�ت  وق�  ال�وماني،  الع��  في  دراخ�ة  ت��ا  ت��ى  �ان�  دراخ�ات،  أر�ع  ذات  وح�ة 

ال�ي ی��و أنها م�ادًفا لع�لة أص   ��٣.٥ح�ة م��ان، ت�او�    اس���م� ال�راخ�ة أ�ً�اغ�، وق�  ال��ون��ة، 

،  ٦٤١  – ٢٨٤ال���� �م���، �ارق م���ر، م�� في الع�� ال���ن�ي  م���، رأف� ع��، أن�� :ج�ام

  . ٣٣٥، ص  ٢٠٠١دار م�� الع���ة، القاه�ة 

33-PSI (Papirigreci e latini), vol.III/203 (Contratto con una Balia, 87 AD.). 

���ن�ي، ح�� : هي ال��اع أو اإلق�ا��ات ال�را��ة في أقال�� م�� خالل الع�� ال(األواسي)   ال�س�ات  -٣٤

شه�ت م�� مع ب�ا�ة الق�ن ال�ا�ع ال��الد� ازد�اد في م�احات ال�ل�ات ال�اصة، واس���ت في ال���ر  

   مل��ات ����ة،ح�ى بلغ� ذروتها في الق�ن ال�ادس ال��الد�، وات��� ه�ه ال�ل��ات في تل� الف��ة �أنها 
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م�احة ال�ل��ات ال�اصة ���ل مل��س،   على ز�ادة  Patrociniumفق� ساع� �ه�ر ما �ع�ف ب��ام ال��ا�ة    

ف���ة ال��ائ� وق��ة ال��اة ع�� ت���لها؛ دفع� صغار ال��ارع�� األح�ار لل��� ع� وس�لة لل��ل� م�  

ل���اته� م� ج�اة ال��ائ�، واض��وا إلى    ه�ه األ��اء، فل�أوا إلى ��ار ال���ف�� ال��ن��� والع������

ا ب�راع�ها ����أج��� مقابل ��ام ال�ال� ال���� ب�فع ال��ائ� ال����قة ال��ازل ع� مل��ة أراض�ه�، واك�ف� 

حل�ل   ومع  األراضي،  م�  ال�الك  ه�الء  أمالك  ات�ع�  ل�ل�  ون���ة  له�،  األمان  وت�ف��  لل�ولة،  عل�ه� 

 ل��اع ال���� ش�ً�ا ف��ً�ا، وال ت��� ال��د�ات إال مل��ات صغ��ة، ول� ت��� م���ف الق�ن ال�ا�ع اخ�ف� ا

ال�ات�ة،   ال��ا�ة  اخ�ف�  ح��  الع�ب،  م�  أص�ابها  و�ان  اإلسالمي،  للف�ح  ال�اني  الق�ن  في  إال  أواسي 

ك وأص��� الق��ة هي ال�ح�ة األساس�ة في ال�ق�ی� ال��ائ�ي، أن��: ال�ه��، فا��ة ع��ال��ع�، ��ار مال

غ�� م���رة، ق�� ال�ار�خ م)، رسالة د���راه  ٦٤١  –  ٢٨٤األرض ال�را��ة في م�� في الع�� ال���ن�ي _

ال���ي    ع�ا، ز���ة م���، الفالح ال���� ب�� الع�� ؛  ٣، ص  ٢٠١٦جامعة ال����رة،    – �ل�ة اآلداب    –

  . ٢٣  ،١٤- ١٣،  ص ١٩٩١والع�� اإلسالمي، اله��ة ال����ة العامة لل��اب، القاه�ة 

علي، ���ة ناص� ز��،    ؛ ١٢٢- ١٢١ص  : ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة،  ع�ا، ز���ة م���  -٣٥

م)، رسالة ماج���� غ�� م���رة، �ل�ة اآلداب جامعة  ٦٤١- ٢٨٤األس� األرس�ق�ا��ة في م�� ال���ن��ة (

  . ١٢٠، ص  ٢٠٢٠ب�ي س��� 

36 -  Roger, S. Bagnall, Egypt in late antiquity, Princeton University press, Princeton 
1966, p.28. 

م)، رسالة ماج����  ٦٤١  –  ٢٨٤، ال��اعات في م�� إ�ان الع�� ال���ن�ي م� (إب�ا���، عالء ال�ی� سالم

؛ أح��، سه�� سع��، ج�ان� م� ح�اة ال��اة ٥٥، ص  ٢٠٠٨غ�� م���رة، �ل�ة اآلداب جامعة ال����رة  

، ص  ٢٠١٧ا� م� ال���ص واآلثار ال����ة، م���ة �����ال ألع�ال ال��اعة وال���، القاه�ة  ال��م�ة لأل��

٧٢- ٧١ .  

37 - Papyri Oxy, vol.XVII/2135 (Agreement of Indemnity); 

  . ٥٥م)، ص ٦٤١ – ٢٨٤إب�ا���، عالء ال�ی� سالم، ال��اعات في م�� إ�ان الع�� ال���ن�ي م� (

38Roger, S. Bagnall, Egypt in late antiquity, p.28. 
39 -  Papyri Tebtunis, vol.3/2, no.844; Papyri Oxy, vol.XXXVI/2797 (List of articles 

for a sacrifice 3rd/4th centry); 

  . ٩٥ن���، ول��، ال��وة ال��ات�ة ع�� ق�ماء ال������، ص 

إس���ر و م��� ز���ا، القاه�ة،  ل��اس، ألف���: ال��اد وال��اعات ع�� ق�ماء ال������، ت�ج�ة ز�ي    -٤٠

  . ٥٥١، ص ١٩٩١م���ة م�ب�لي، 

41 -  Papyri Oxy.Vol.LI/3639 (Lease of an oil factory, 11 September, 412 AD.)& 
Papyri Oxy. vol.XXXIV/2721 (Work Contract for entertainers) & Papyri Oxy. 
vol.I/CLV (Letter, Six Century); CPR (Corpus Papyrorum Raineri) XII/7 

��، ه���ا س�� على، أض�اء على  م�؛  �٥٥١اعات ع�� ق�ماء ال������، ص  ل��اس، ألف���: ال��اد وال�

  . ٩٠ص ،  ٢٠١٧م�لة ال�ار�خ وال���ق�ل، ع�د ی�ل�� م، ٦٤١  – �٢٨٤ع� األغ��ة في م�� ال���ن��ة 
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  . ٩٠م، ص  ٦٤١  – ٢٨٤م���، ه���ا س�� على، أض�اء على �ع� األغ��ة في م�� ال���ن��ة  -٤٢

  . ٥٧م)، ص  ٦٤١  –  ٢٨٤ي م� (إب�ا���، عالء ال�ی� سالم، ال��اعات في م�� إ�ان الع�� ال���ن�  -٤٣

44Papyri Oxy.VII/1052,& Papyri Oxy. XVI/1924; 

  . ٥٤٥- ���٥٤٤، ص  ل��اس، ألف���: ال��اد وال��اعات ع�� ق�ماء ال��� 

45 -  Groser, William H, The trees and plants mentioned in the bible, No.I, in scripture 
natural history, vol.X, the religious tract society, London, 1888, pp.87-89; 

 . ٥٤٢ل��اس، ألف���: ال��اد وال��اعات ع�� ق�ماء ال������، ص  

ال�ل�ز��م أو "بل�ز" : هي م� أق�م ال��ن ال����ة في م��، و�قع م�انها �الق�ب م� م��قة ت�عة ش�ال    -٤٦

ال���ن�ي �اس� "ب����ن" أو "ب�م�  ن"، واالس� الع��ي لها ه� "الف�ما"، س��اء حالً�ا، وع�ف� خالل الع�� 

م�فأ م��ل ��ل�ج ����  و�ان� على م�تفع م� األرض، وهي على ن�� م�ل ون�ف م� ال���، و�ان لها 

العال� الق��� ودخ�ل الع�ب  ال�ق��سي، ی�ح�ا، تار�خ  م� ال���، و�ان� مف�اح م�� م� ال��ق، أن�� : 

؛ اب� ع��ال���، ف��ح م�� وال�غ�ب، ٥٤،  ٤٢ص    م��، م�اجعة ع��ال���ح، الق�� ب����، (د.�)،

؛ أم�ل���،  ٤؛ هام�٨٥، ص  ١٩٩٩اه�ة  ، ت�ق�� ع��ال��ع� عام�، اله��ة العامة لق��ر ال�قافة، الق١ج

جغ�ا��ة م�� في الع�� ال���ي، ت�ج�ة وتعل�� إس���ر، م��ائ�ل م��ي، اله��ة ال����ة العامة لل��اب، 

 .٢٤٢-٢٤١، ص  ٢٠١٣القاه�ة 

47 - Papyri Oxy. VII/1052; 

  . ١١٢ ص: ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة، ع�ا، ز���ة م���

48 - Papyri Oxy.XVI/1921,& Papyri Oxy. XVII/2154; 

ال������، ص   ال��ات�ة ع�� ق�ماء  ال��وة  ق�ماء  ؛  ٩٣ن���، ول��،  ال��اد وال��اعات ع��  ألف���:  ل��اس، 

 . ١١٢ ص: ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة، ���ع�ا، ز���ة م؛  ٥٤٧-٥٤٦ال������، ص 

49 - Roger, S. Bagnall, Egypt in late antiquity, p.30. 

  . ٩٠م، ص  ٦٤١  – ٢٨٤م���، ه���ا س�� على، أض�اء على �ع� األغ��ة في م�� ال���ن��ة  -٥٠

ال�ار�خ، وهي      -٥١ ف��  م��  اإلن�ان  ع�فها  ال�ي  ال�ع��ة  األش�ار  م�  ال����ن  األش�ار تع� ش��ة  م� 

، وتع��� م� ال��اتات ال�ي ی�جع زراع�ها إلى )اإلن��ل(  في ال��� ال�ق�س���ً�ا  ال��ار�ة، ح�� ورد ذ��ها  

الق���ة، وم���ها ال��ارات  ل�ع��  ال�خل  أه� م�ادر  ال���    ث�ان�ة آالف س�ة، وأح�  األصلي ح�ض 

م�ا�� زراع�ه واس���اماته  ، وق� تع�دت األب�� ال���س�، ال�� �ع� ال��ان األن�� ل�راعة أش�ار ال����ن 

، ح�� أع��� علي ث�اره ���اعة رئ���ة الس��الص ال��� ال�� �ان م� ض�� ال��ارد ال�ه�ة في م��

  �ولة، م�ا انع�� على ال��سع في إن�اء ال�عاص�،  لل

C.F: Groser, William H, The trees and plants mentioned in the bible, pp.110-111; 

ن�� ��ل� : فارس، ع�� ص��ئ�ل، إسهامات األ��ا� في ال��ارة اإلن�ان�ة، تق��� ع�اد جاد، ال��عة األولى،  وأ

  عاص�ع��ال����، ع��و م��� ه���، م؛ ٧٣، ص  ٢٠١٥صف�افة لل��� وال��ز�ع وال�راسات، القاه�ة 
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١٧٨ 

 

 . ٨٠لع���� ال��ناني وال�وماني، ص ال����ن في ا  

52 -  Papyri Leipzig 64, (368 AD); Groser, William H, The trees and plants 

mentioned in the bible, pp.111-118; 

ال���ن�ي   الع��  في  ؛  ٣٠٦، ص  ٦٤١  –  ٢٨٤م���، رأف� ع��ال���� �م���، �ارق م���ر، م�� 

  . ٥٤٢ألف���: ال��اد وال��اعات ع�� ق�ماء ال������، ص  ��اس، ل

53 -  B.S.I, 203; Papyri Oxy, XXXVI/2783 (Letter of Apollonius to Artemas, Third 
Century AD.); Papyri Leipzig 64, (368 AD). 

54 -   Papyri Oxy, XVI/1862 (Letter from Rheme to Marinus, Seventh Century AD.) 

& Papyri Oxy, XVI/1924 (List of Articles Shipped, Fifth or six Century); 

؛ ل��اس، ألف���: ال��اد وال��اعات  ١٢٢-١٢١  صق��اد�ة في م�� ال���ن��ة،  : ال��اة االع�ا، ز���ة م���

  .٥٤٩ع�� ق�ماء ال������، ص 

55 - Roger, S. Bagnall, Egypt in late antiquity, p.30. 

ل���ت، وخاصة ز��  ب���ع إن�اجها م� افي ال�اقع أن ال�احات ال����ة خالل الع�� ال���ن�ي ات���  -٥٦

ً�ا ���ً�ا لل��� ال�����ج م� ال��اتات ال����ة ال�ي ت�رع بها، ح�ى أن ال���مة وال��ار  ال����ن، و�ل� م��

ع��الغ�ي، م��� في األس�اق وال���هل��� �ان�ا �ف�ل�ن ز��ت ال�احات على غ��ها م� ال��ا��، أن��:  

ج�ان� م� ،  �ال��أخ  في الع�� ال�وماني  ، (ب)�د�ةال��� م���، ال�احات ال����ة في ض�ء ال�ثائ� ال�

ال��د�ة ال�ثائ�  ال��ل�ي وال�وماني في ض�ء  الع����  في  في م��  ال��ی�، ال��اة  ال�امعي  ال����   ،

 . ٣٦٢، ص ٢٠٠١اإلس���ر�ة 

57 -  Papyri Oxy.vol. LII/3641 (Contract of a Millstone-cutter, 7 November, 544 

AD.) & Papyri Oxy. vol.XXX/2273 (Letter to Theonis, late 3 Rd century) & Papyri 
Oxy. vol.LXII/4340 (Tow letters to Didyme, late Third century). 

58 - Papyri Fiorentini. 285 (AD. 552); Coptic Ostraca/78; 

؛ إس�اع�ل، ل�لى ع��ال��اد، تار�خ م�� ١٢٢  ص: ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة،  ع�ا، ز���ة م���

  . ٢٠٤، ص ٢٠٠٧ال����ة، دار ال�قافة الع���ة، القاه�ة  –ال���ن��ة   وح�ارتها في ال���ة

؛ ع�ا،  ١٢٠م)، ص  ٦٤١- ٢٨٤علي، ���ة ناص� ز��، األس� األرس�ق�ا��ة في م�� ال���ن��ة (  -٥٩

  . ١٢٢،١٢٣ ص: ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة، ز���ة م���

60 -  Papyri Oxy.vol. LV/3804 (Annual Account of an Estate Steward, 566 AD.) & 
Papyri Oxy.vol.VII/1043 (Receipt, AD. 578) & Papyri Oxy. vol.XVI/1913 
(Expenditure on Estates, about AD. 555) & Papyri Oxy.vol.LI/3639 (Lease of an 
oil factory, 11 September, 412 AD.); Papyri Badischen, vol.IV.95 (Herim. P. this 
. 338.A.D); PSI (Papirigreci e latini), Vol.VIII/884; Papyri Washington 
University, I/19 (Guarantee of Freedom from Suit, AD. 287). 

61 - Papyri Oxy.vol. LI/3639 (Lease of an oil factory, 11 September, 412 AD.). 
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١٧٩ 

 

م�� عه� اإلم��ا��ر دقل��ان�س، وخاصة  هي ع�لة رومان�ة ق���ة، وأص��� هي وح�ة ال�ق� ال��اس�ة    -٦٢

م، ع��ما ق�ر األخ�� إص�ار ع�لة م�ح�ة ل�افة اإلم��ا��ر�ة، وت��� مق�ارها ل�عال�ة االنه�ار ٢٩٥م�� عام  

دی�ار، و�ان ال��ل��    �٧٠٠س  ال����� في ���ة الع�لة، و�ان ��� م� ال�ه�، و�ان� ت�او� وق� دقل��ان

ج�ام ذه�ي، و�ان ���� لل��ل�� في الع��    ,4خطأ!:    ,5خطأ!ه ��او� ب��  ق��ا�، و�ان وزن   ٢٤ی�ق�� إلى  

  –   ٥٢٧ق��ا� في عه� اإلم��ا��ر ج����ان (  ٢٤أرادب م� الق�ح، وه� ��او�    ١٠ال���ن�ي أن ����� �ه  

م���، رأف� ع��ال����  ؛  ١٩٢ص: ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة،  ع�ا، ز���ة م���م)، أن��:  ٥٦٥

  . ٣٣٦، ص  ٦٤١ –  ٢٨٤ال���ن�ي �م���، �ارق م���ر، م�� في الع��  

ت�او�    -٦٣ نق��ة  أن��:    خطأ!الق��ا�: ه� وح�ة  ال��ل��،  ع��ال���� �م���، �ارق م�  رأف�  م���، 

  . ٣٣٦، ص ٦٤١ – ٢٨٤م���ر، م�� في الع�� ال���ن�ي 

64 -  Papyri Oxy.vol. XVIII/2195 (Account of Receipts from and Expenditure on 
Estates, 567 AD.) & Papyri Oxy.vol. XVI/1912 (Receipts from and Expenditure 
on Estates, late Sixth century); 

  . ١٢٣ ص: ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة، ع�ا، ز���ة م���

  . ١٢٣-١٢٢ صم�� ال���ن��ة، : ال��اة االق��اد�ة في ع�ا، ز���ة م��� -٦٥

66 - Papyri Panopolis, 11 (320 AD.) . 

  . ١٢١م)، ص  ٦٤١-٢٨٤علي، ���ة ناص� ز��، األس� األرس�ق�ا��ة في م�� ال���ن��ة ( -٦٧

68 -  Papyri Oxy. vol.XVI/1913 (Expenditure on Estates, about AD. 555) & Papyri 
Oxy.vol.LI/3639 (Lease of an oil factory, 11 September, 412 AD.); Papyri Caire. 
Isid/64 (AD.298); Papyri Merton, I/39 (Fourth or Fifth century); Papyri Mich. 
XII/627 (Request for Parathesis, 5 April,  AD.298). 

  . ١٢١م)، ص  ٦٤١-٢٨٤علي، ���ة ناص� ز��، األس� األرس�ق�ا��ة في م�� ال���ن��ة ( - ٦٩

  . ٥٩م)، ص  ٦٤١  –  ٢٨٤ال�ی� سالم، ال��اعات في م�� إ�ان الع�� ال���ن�ي م� (  إب�ا���، عالء  -٧٠

  . ٥٩م)، ص  ٦٤١  –  ٢٨٤إب�ا���، عالء ال�ی� سالم، ال��اعات في م�� إ�ان الع�� ال���ن�ي م� (  -٧١

72 -  PSI (Papirigreci e latini), Vol.VIII/884; Papyri Oxy.vol. LI/3639 (Lease of an 
oil factory, 11 September, 412 AD.). 

73 -  Yousef, Engy Eshak, Workplace Spirituality in late antique Egypt through 
Coptic artifacts, Minia journal of tourism and hospitality research, vol.2, special 

issue, December 2018, p.135; 

إب�ا���، عالء ال�ی� سالم، ال��اعات  ؛  ١٢٢  صة،  : ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ع�ا، ز���ة م���

  . ٥٨م)، ص  ٦٤١ – ٢٨٤في م�� إ�ان الع�� ال���ن�ي م� (

74 - Yousef, Engy Eshak, Workplace Spirituality in late antique Egypt, p.135,147; 

  . ٥٧م)، ص ٦٤١ – ٢٨٤إب�ا���، عالء ال�ی� سالم، ال��اعات في م�� إ�ان الع�� ال���ن�ي م� (

  إب�ا���، عالء ال�ی� سالم،؛ ١٢١ ص: ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة، ع�ا، ز���ة م��� -٧٥
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  . ٥٦م)، ص ٦٤١  – ٢٨٤ال��اعات في م�� إ�ان الع�� ال���ن�ي م� ( 

، ع�ا،  ٨٣-٨٢ع��ال����، ع��و م��� ه���، معاص� ال����ن في الع���� ال��ناني وال�وماني، ص    -٧٦

إب�ا���، عالء ال�ی� سالم، ال��اعات في  ؛  ١٢١  صق��اد�ة في م�� ال���ن��ة،  : ال��اة االز���ة م���

  . ٥٦م)، ص  ٦٤١ – ٢٨٤م�� إ�ان الع�� ال���ن�ي م� (

77 -  Papyri Oxy, XVI/1924 (List of Articles Shipped, Fifth or six Century) & Papyri 
Oxy, XVI/1862 (Letter from Rheme to Marinus, Seventh Century AD.); Johnson, 
Allan Chester & West, Louis S, Byzantine Egypt : Economic Studies, Princeton 
University Press, Princeton 1949, pp.146-147; Sarris, Peter, Egypt and the political 
economy of empire, p.12;   

م�لة م��� ال�راسات ال��د�ة وال�ق�ش، جامعة ع��  ��ة، األس�اق ال�اخل�ة في م�� ال���ن: ع�ا، ز���ة م���

  . ٢٤١ص ،١٩٩٣،  ٩م��� ال�راسات ال��د�ة وال�ق�ش، مج  –ش�� 

م)، اله��ة  ٣٠٥  –   ٢٨٤م���ة م��،ال��ام اإلدار� واالق��اد� في م�� ��ع دقل��ان�س (،  اله����   -٧٨

 . ١٦٢، ص ١٩٩٩العامة ال����ة لل��اب، القاه�ة 

79 -  Papyri Leipzig, III (Provenance unknown, handwriting of the 4th century 

AD.)& Papyri Leipzig, 64, (Thebes, 368 AD). 

ال��ال�ة اق��اًدا مل�ً�ا م�جًها �غل� عل�ه ن�ام االح��ار، ال�� م� أه� س�اته ح�ص رجال �ان اق��اد    -٨٠

ح�ص ال��ال�ة على ت�ق�� أك�� ق�ر    اإلدارة ال�ال�ة ال������� في ��ل ال�الد وع�ضها على ت���قه، و�ان

إلى االل��اء إلى    م��� م� دخل م�اف� ال�الد االق��اد�ة، دون ال�ع�ض ألقل ق�ر م� ال��ائ�؛ ح�ا به�

االل��ام، وخاصة في ال��اعات ال�����ة �لً�ا وعلى رأسها ص�اعة ال���، ح�� �ان م���ًرا على ع�ال  

��ال م�س� الع�ل، األم� ال� أد� إلى ع�م وج�د نقا�ة لع�ال    م�انع ال��� ال�ل��ة مغادرة مقار ع�له�

ت�� إلى  ل��اع�ه�  ال�لي  االح��ار  أد�  ح��  ال���،  ع�له�، ص�اعة  دور  م�  �الق�ب  الع�ال  ه�الء  ع 

و�ال�الي فل� ��� ه�اك أ� ج�و� ����ها ع�ال ال��اعات ال�����ة �لً�ا وم�ها ص�اعة ال���ت م� وراء 

نق في  صف�فه�  ال�ل��م  ت����  س�ادة  ت��  الع�ل  م�س�م  ��ال  ال���ت  ص�اعة  ع�ال  �ان  ح��  ا�ة، 

اء مق��عة مع��ة ی�مً�ا و�ان م���ًرا عل�ه� مغادرة مقار  واألو���ن�م�س، و�ان �ل عامل م�ه� م�لًفا �أد

�م  ع�له� ��ال م�س�ه، و�ذا فعل ذل� أح� فإنه �ان ع�ضة إللقاء ال��� عل�ه، ولعل ما �أتي دل�ًال على ع

ان��ام ع�ال ص�اعة ال���ت في أ� ه��ة أو نقا�ة ه� ع�م وج�د أ�ة إشارة في ال��ادر ع� وج�د م�ل ه�ا  

� : ی�سف، ح��� م��� أح��، ال�قا�ات في م�� ال�ومان�ة دراسة وثائ��ة، اله��ة ال����ة ال�����، أن�

 . ٣٧-٣٥، ص ١٩٩٨العامة لل��اب، القاه�ة 

 – م�لة ال�ار�خ وال���ق�ل  في إقل�� أو����ن��س في الع�� ال���ن�ي،  حام�، ع�اد أح��: ال�قا�ات    -٨١

؛ م�سي، م��� م���، تار�خ  ٢٢٢ص    ، جامعة ال���ا،٢٠١٨ی�ل��    ٦٣جامعة ال���ا، ع�د    – كل�ة اآلداب  

؛ ال�اص��، س�� أح�� علي، ال�اس ٩٤، ص  ١٩٩٩م�� ال���ن��ة، دار ال�ع�فة ال�ام��ة، اإلس���ر�ة  
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١٨١ 

 

في م ال�ثائ� واآلثار  وال��اة  ال�ومان في ض�ء  القاه�ة ٦٤١ق.    ��٣٠ زم�  الع���ة،  ال�ه�ة  دار  م، 

 . ٢٩٥-٢٩٤، ص  ١٩٩٥

82 -  Edictum Diocletiani de pretiisrerumvenalium, ed. by Mommsen, TH., Walter 

de Gruyter, Berlin, 1893, p.12,72. 

ال���ن�ي في  :  ع�ا، ز���ة م���  -٨٣ العامة  إقل�� ال���ا في الع��  ض�ء أوراق ال��د�، اله��ة ال����ة 

  . ٦٧ص، ١٩٨٢لل��اب، القاه�ة 

 . ��٢٢٢ن��س في الع�� ال���ن�ي، ص أو��حام�، ع�اد أح��: ال�قا�ات في إقل��   -٨٤

85 -  Papyri Oxy, vol.I/LXXXV (Declarations by Guilds of Workmen, 26 November 

AD. 338). 

م�لة ال�ار�خ وال���ق�ل، م،  ٦٤١  –  �٢٨٤ائ�ي في م�� ال���ن��ة  م���، ه���ا س�� علي، ال��ام ال�  -٨٦

:  ١٢٣،  ١٢٢ص: ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة،  ع�ا، ز���ة م���؛  ١٢٦ص    ،٢٠١٧ع�د ی�ای�  

  . ١٥٦م�سي، م��� م���، تار�خ م�� ال���ن��ة، ص 

ال���ن�ي، �  -٨٧ الع��  في  تار�خ م��  أب�ال���،  لل�راس٢سل��، ص���  ع��  اإلن�ان�ة ،  وال���ث  ات 

  . ١٠٥-١٠٤، ص ٢٠٠١واالج��ا��ة، القاه�ة 

؛ ال�اص��، س��  ١١٩، ص  ١٩٦١دار ال�ه�ة الع���ة، القاه�ة  الع���ي، ال��� ال�از، م�� ال���ن��ة،    -٨٨

؛  ٣٣٧م، ص  ٦٤١ق.    ٣٠أح�� علي، ال�اس وال��اة في م�� زم� ال�ومان في ض�ء ال�ثائ� واآلثار  

 . ٩٣، ص ١٩٩٧ح�� ال��نان وال�ومان، دار ال�ع�فة ال�ام��ة، اإلس���ر�ة  ال��خ، ح���، م�� ت��

اس�ع�الها عق� ت�ني ���ة ال�ی�ار في أواخ� الق�ن ال�ا�ع ال��الد�، و�ان ال���اد : ع�لة ت� ال��سع في   -٨٩

 . ١٩٣آالف دی�ار ب��ن�ي، ع�ا، ز���ة م���، ال��اة االق��اد�ة، ص  ١٠ال���اد ��او� 

ع�لة ق���ة اس��� اس���امها في م�� خالل الع�� ال���ن�ي، وهي تع�د للع�� ال�وماني، ال�ی�ار :    -٩٠

الف�ة، وهي ت�او� أر�ع دراخ�ات، وق� اع���ت في ���� م� األح�ان وح�ة ت�ع��    و��� س�ها م� مع�ن

الن  ول��� وح�ة ت���ل، ح�� �ان ی�� ال�فع �ع�الت أخ�� �ع� إعالن األسعار؛ ��ا ه� ال�ال �ع� إع

ال�لع وال��مات عام   لل�� األق�ى ألسعار  أنها شه�ت ،  م٣٠١دقل��ان�س  دل�ًال على  �أتي  ال��  األم� 

ت�ه�ًرا ���ً�ا في نها�ة الع�� ال�وماني و��ا�ة الع�� ال���ن�ي، أن��: ع��ال����، رأف� وم���ر، �ارق:  

 . ٣٣٦م، ص ٦٤١ – ٢٨٤م�� في الع�� ال���ن�ي 

91 - Papyri Leipzig, 64, (Thebes, 368 AD);  

  . ١٢٣، ١٢٢ص: ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة، ع�ا، ز���ة م���

م)، عق�  ٣٠٥  –   ٢٨٤، هي و��فة �ه�ت خالل ع�� اإلم��ا��ر دقل��ان�س (Logistes  ل�ج����ل ا  -٩٢

م،   ٣٠٤م  ف��ة اإلصالحات اإلدار�ة واالق��اد�ة داخل وال�ات اإلم��ا��ر�ة وم�ها م��، و�ان أول ذ�� لها عا

وق� م�ح صالح�ات وم���ل�ات مال�ة داخل اإلقل��، و�ال�الي فه� م��ل ال�ل�ة ال�����ة، و�ع� ذل� أص�ح  

� س�اء، و��ها�ة الق�ن ال�ا�ع ال��الد� حل م�ل ه�ه ال���فة حاكً�ا م�نً�ا ی��� ب�ف�ذ في األقال�� وال��ن على ح
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، م���ة: ال��ام اإلدار� واالق��اد� في م�� في عه�  ، راجع، م��� اله���� Defensor  و��فة الـ��ف����ر

؛ �امل، م�اد: ح�ارة م�� في الع�� ال���ي، دار العل� الع��ي،  ١٠٣م)، ص  ٣٠٥  –  ٢٨٤دقل��ان�س (

  . ١٨ص  القاه�ة (د. ت)، 

-  93 Papyri Oxy, vol.VIII/1139 (Order from a Logistes, AD. 322). 

؛  ٩٣، ص  ١٩٩٧ال�ومان، دار ال�ع�فة ال�ام��ة، اإلس���ر�ة  ال��خ، ح���، م�� ت�� ح�� ال��نان و   -٩٤

  . ١١٩الع���ي، ال��� ال�از، م�� ال���ن��ة، ص 

95 - Edictum Diocletiani depretiis rerum venalium, p.12; 

حام�، ع�اد أح��: ال�قا�ات في إقل��  ،  ١٢٢ص: ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة،  ع�ا، ز���ة م���

  . ٢٢٣في الع�� ال���ن�ي، ص أو����ن��س 

  . ١٦٤ص: ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة، ع�ا، ز���ة م��� -٩٦

دی�ار، وت�او� أ�ً�ا دراخ�ة خطأ!: ه� وح�ة نق��ة ف��ة رومان�ة ت�او�  Sestertius  ال�����ت��س  -٩٧

م�� في الع��   ، أن��: ع��ال����، رأف� وم���ر، �ارق:Sesterce  واح�ة، وع�ف أ�ً�ا �ال������

  . ٣٣٦م، ص  ٦٤١  – ٢٨٤ال���ن�ي 

-  98Papyri Oxy, XXXVI/2783 (Letter of Apollonius to Artemas, Third Century 
AD.) . 

99 -  Edictum Diocletiani depretiis rerum venalium, p.12;Papyri Oxy, XV/1785 
(Homilies, Fifth century); 

 . ١٦٤صم�� ال���ن��ة،  : ال��اة االق��اد�ة فيع�ا، ز���ة م���

100 - Papyri Oxy.Vol.LIV/3738 (Declaration of Prices, 27 September AD. 312.). 

  . ١٦٤ص: ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة، ع�ا، ز���ة م���

  . ١٢٢ص: ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة، ع�ا، ز���ة م��� -١٠١

- ٨٩م، ص  ٦٤١  –  ٢٨٤ة في م�� ال���ن��ة  م���، ه���ا س�� على، أض�اء على �ع� األغ��  -١٠٢

٩٠ .  

  . ١٢٣-١٢١ص: ال��اة االق��اد�ة في م�� ال���ن��ة، ع�ا، ز���ة م��� -١٠٣

104 - Papyri Oxy. Vol.XIV/1665 (Letter of a Gymnasiarch, 3rd century AD.). 

105 - Papyri Oxy. Vol.X/1297 (Letter of Sarmates, Fourth century AD.). 
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