
 

 

 
 ىن أحمد حسن اإلبيارحس

 ىخالل العصر الرومان قرية سوكنوبايونيسوس ىاألوضاع القانونية للكهنة ف
 "دراسة وثائقية"

 مقدمة:
قرية سوكنوبايونيسوس خالت العصر  ىتنصب ىذه الدراسة عمى طبقة الكينة المصرييج ف

ج تجاه الكينة محاولة لمتوصت إلى إعطاء صورة واضحة عج سياسة الروما ى، فىالرومان
 كانت اإلدارة الرومانية تستخدميا لتحديد األوضاع القانونيـة لمكينة. ىواألساليب الت ،المصرييج

مــج الوئــالب البرديــة ، و  ســيما المتعمقــة بــ قرارات  وقـد أعتمــد الباحــث عمــى مجموعــات مختم ــة
فــعارات الوفيــات فضــالا  عــج مجموعــة الوئـــالب  تعــداد كينــة سوكنوبايونيســوس ، وتســجيت مواليــدىث واو

الخاصــة باللحــة األديــوس لوجــوس القانونيــة. وقــد تضــمج البحــث مجموعــة مــج الجــداوت المستخمصــة 
 عرضيا وناقفيا.  ىيستصوبو مج بيج اآلراء الت ىالذ ىمج الوئالب لفرح وجية نظر الباحث أو الرأ

صــرييج ، وبصــ ة ىــذه الدراســة بمــا نفــره البــاحئوج عــج طبقــة الكينــة الم ىواســتعاج الباحــث فــ
 ىقريــة سوكنوبايونيســوس ، التــ ىعــج اإليريــب والرومــاج فــ (بســوجو ىديبــورا )خاصــة دراســة األســتاذة 

تضـــمنت عرضـــاا بروســـبوجرافيا لموئـــالب المتعمقـــة بقريـــة سوكنوبايونيســـوس بصـــ ة عامـــة ، كمـــا ل تـــت 
 ىج الحاســب اآللــىــذه القريــة. ىــذا فضــالا عــج الرجــوع إلــى برنــام ىالنظــر إلــى أىميــة طبقــة الكينــة فــ

يتضـمج حصـراا بجميـل الوئـالب البرديـة  ىوالـذ(Pandora) الخاص بجامعـة ىارفـارد والمعـروا باسـث 
، بيــد أج  قريــة سوكنوبايونيســوس ىممــا أعــاج الباحــث عمــى تحديــد جميــل الوئــالب الخاصــة بالكينــة فــ

البحـث دوج اإلفـارة استوجبت ا كت اء بما يك ت تحقيب اليدا المنفود مـج  ىمقتضيات البحث العمم
 جمعيا الباحث. ىإلى جميل الوئالب الت

ن يــث كنــو سياســة الرومــاج تجــاه الكينــة المصــرييج  بــد مــج اإلفــارة إلــى ســيطرة الديانــة  ىولكــ
عمى عقوت المصرييج القدماء سيطرة تامة ، وكاج مـج جـراء ذلـة أج رجـات الـديج المصـرييج اكتسـبوا 
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الزمج يفكموج ىيلة ورائيـة تمتعـت ىصور ال راعنة ، وأصبحوا بمضالمجتمل طوات ع ىمركزاا مرموقاا ف
 . (1)بامتيازات عديدة

كت أنحاء البالد جماعـات دينيـة ى وعندما وفد البطالمة عمى مصر وجدوا أج الكينة يؤل وج ف
رجــات الـــديج ى الــبالد. فــرأى البطالمـــة فــى منظمــة تنظيمــاا دقيقــاا تتمتـــل بن ــوذ كبيــر وتقاليــد متوارئـــة فــ

  (2).البالدى لمصرييج أداة إذا تركوا ليا الحبت عمى الغارب نفرت روح الئورة فا

حاوت البطالمة الئالئة األوالت تقمـيث أظـافر الكينـة المصـرييج إ  أج البطالمـة المتـ خريج  لذلة
أصـدره الممـة بطميمـوس الئـامج  ىالـذ ىويفـير األمـر الممكـ (3).اضطروا إلى إتباع سياســة لينـة معيـث

ـــد وأمـــرت بعـــدث انتقـــاص فـــ( .ث ب. 117/ 118) عـــاث ـــو  ئإلـــى أج الدولـــة اعترفـــت بـــدخت المعاب من
فــلونيا ،  ىالقيــاث بــ دارة مــوارد الــدخت المقــدس دوج تــدخت مــج أحــد فــ ىوأباحــت لممعابــد ا ســتمرار فــ

مينحتـو بعـض المعابـد  ىكمـا أييدـد الحـب الـذ (4).المعابد مـج الضـرالب الم روضـة عمييـا ىوأع ت أراض
 (6).السخـرة ، وضريبة الرأس البطالمة الكينة المصرييج مج  ىكذلة أع  (5).حماية الالجليج إلييال

وعنـدما اســتولى الرومـاج عمــى مصـر انــتيج اإلمبراطـور أيســطس سياسـة حازمــة تجـاه الكينــة 
ضـعاا ن ـوذىث األدبـ حتـى   يصـبحوا أداة لنفـر  ىالمصرييج تيدا إلى تحطيث قوتيث ا قتصـادية واو

الـــــــبالد. لـــــــذلة قضـــــــى أيســـــــطس بحرمـــــــاج المعابـــــــد جانبـــــــاا كبيــــــــراا مـــــــج أراضييــــــــا  ىح الئــــــورة فـــــــرو 
( )
)المقابت خصص رواتب  ىوف (7) أيمبيا عينية توزع سنوياا عمى الكينة  (

مــج الكينــة المصـرييج  ا الممــوة البطالمـة الخاصــة ب ع ـاءأصـدرى ىوألغــى القـرارات التــ (8).كـت معبـدىف
                                                           

 .169 ـ168، ص ص  ىالديانة المصرية القديمة ، ت. أحمد فخر ى: اروسالا تفرن( ي1)
 . 55، ص  2عصر البطالمة ، ج  ىتاريخ مصر ف ى:براىيث نصح (2)
 .62،  43المرجل السابب ، ص ص  ى:براىيث نصح (3)

(4) P. Teb. II 5 col. 57-61 (B. C. 117-118). 
(5) P. Teb. II 5 col. 83-84 (B. C. 117-118 ).  

 .52، ص  2المرجل السابب ، ج  ى:إبراىيث نصح (6)
(7) Teb. II 302 (A. D. 71-2). 
(8)  Wallace, Taxation, PP. 240-41. 

حصــت عمــى راتــب أج كاىنــا مــج مديريــة ىيراكميوبوليــت ي .BGU. 1197 (A. D. 11-12)وقــد جــاء فــى الوئيقــة 
     كـــــاج رؤســـــاء الكينـــــة فـــــى سكنوبايونيســـــوس يحصـــــموج عمـــــى رواتـــــب ســـــنوية ( إردب ســـــنوياا. و 155) 
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أيعيــد تنظــيث اإلع ــاء منيــا حيــث أصــبإل   يتمتــل باإلع ــاء منيــا ســوى عــدد  ىدفــل ضــريبة الــرأس التــ
وفضـالا عــج ذلــة ( 1).كـت معبــد ، ومـج زاد عـج ىـذا العـدد كــاج عميـو أج يؤدييـا ىمحـدد مـج الكينـة فـ

ِضــعدت إدارة المعابــد تحــت إفــراا الــوال مــج  حتــى عصــر رىادريــاجر عنــدما أصــبإل ذلــة ىالرومــان ىوي
كــــاج يحمــــت لقــــب كبيــــر كينــــة  ىالــــذ (Idios Logos) يــــدعى كبيــــرى اختصـــاص موظــــا رومــــان

 .اإلسكندرية ومصر
 (  ) .

(2)  
،  المعابـد ىوتوضإل الوئالب كيا كاج ىذا الموظا يفرا إفرافاا دقيقاا عمى كـت مـا يجـرى فـ

بـت امتـدت ىـذه  (3)ث.ترتيب الوظـالا الدينيـة وتولييـا ومبافـرة الكينـة ميـاميفقد كاج يخضل لتعميماتو 
 (4)ث.كــاج عمــى الكينــة أج يرتــدوىا ، وعــدث إطــالب فــعورى ىالتعميمــات لتفــمت المالبــس الرســمية التــ

وكاج الم تفوج الذيج ي تمروج ب مر األديـوس لوجـوس يت قـدوج إدارة كـت معبـد ويعتقمـوج كـت كـاىج   
واجباتـو الدينيـة أو  ى، وي رضوج عميو يرامة مالية إذا ما تراخـى فـ (5)ةتعميمات الحكومييسير عمى ال
 (6).اتخمى عني

 ىوقــد ابتكــر الرومــاج عــدة أســاليب إداريــة لتحديــد األوضــاع القانونيــة لمجماعــات الســكانية فــ
حكـــاث ىمصـــر ، ومـــج بينيـــا جماعـــات الكينـــة ، مـــج أجـــت المحافظـــة عمـــى التسمســـت ا جتمـــاع  ، واو

                                                                                                                                                    

دراخمة( با ضافة الى ىبات القمإل والنبيذ والزيـت التـى كانـت تـوزع عمـى كينـة المعبـد فـى بعـض المناسـبات  5555)
 الدينية.

Cf. BGU. 1+337 (A. D. 138);SPP.XXII 183 (A. D. 140).   
(1) Wallace, Op. Cit., P. 238.; Tcherikover, Syntaxis and Lographia, JJP. 4 (1950), PP. 

191-192. 

األصـت يخـتص باإلفـراا عمـى مـوارد الـدخت ييـر المنتظمـة وبخاصـة تمـة المتحصـمة مـج  ىكاج األديوس لوجـوس فـ (2)
القواعـد الماليـة ئـث أسـند إليـو  ىالغرامـات الموقعـة عمـى مخـال   صـاحب ليـا ، إلـى جانـب  ىاألمالة المصـادرة أو التـ

 ص ة دينية. ىلو أ سجالت القبالت الدينية ريث أنو لث يكج ىالمعابد ودخميا وتسجيت الكينة ف ىاإلفراا عمى أراض
 Cf . Bell , Egypt From Alexander The Great., P. 68 .   

 .243 – 242مقننة األديوس لوجوس ، ص ص  ى:عم ىزكـ
(3) P. Gnom., Nos. 74; 75; 79; 80; 81; 82; 83; 85; 91; 93; 94; 95; 96. 
(4) P. Gnom., Nos. 71; 76. 

 .138، ص  2تاريخ الحضارة المصرية ، ج  ى:إبراىيث نصح( 5)
(6) P. Gnom., Nos. 74; 75; 89. 
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طبقـاا لممسـكج كـت أربـل عفـرة سـنة  ىالسيطرة بدقة عمى الكينة ، ومج ىذه اإلجراءات ، التعداد الدور 
طبقـة  ىا نـدماج فـ ى، وتسجيت المواليد والحصوت عمـى تصـاريإل ختـانيث ، وفحـص مسـتندات ممتمسـ
 الكينة واستخراج فيادات الوفيات لحذا أسماء المتوفييج مج سجالت المعبد.

،  (1)سقريـة سوكنوبايونيسـو ى لباحث عمى دراسة األوضاع القانونية لمكينـة فـوسوا يقتصر ا
ال يـوث منـذ عصـر  ىنفـ ت فـ ىنظراا لخصوصـية ىـذه القريـة ، باعتبارىـا مـج أقـدث القـرى المصـرية التـ

فمات يرب قسث ىيراكميديس ، يحدىا فما ا مقدمات جبت  ىتقل ف ىوى (2)ى.الدولة الوسطى ال رعون
وبـــاا فـــواطئ بحيـــرة مـــوريس المالحـــة ، ممـــا جعـــت أيمـــب أراضـــييا رمميـــة صـــخرية ييـــر ، وجن ىقطرانــ

ـــة بالزراعـــة فـــ  زمـــاث عـــماللمـــة لمزرا ـــدرة الوئـــالب المتعمق ة عمـــى نطـــاب واســـل ، وىـــو مـــا ي ســـر لنـــا ن
 (3)ة.القريـ

                                                           

ـــــاه بحيـــــ (1) ـــــة سوكنوبايونيســـــوس خـــــالت العصـــــر ال رعـــــون  محاطـــــة بمي ـــــرليس كانـــــت قري رة مـــــوريس وكـــــاج معبودىـــــا ال
)رســـوكنوبايوسر ، وىـــو مـــا دفـــل اإليريـــب إلـــى إطـــالب اســـث  جزيـــرة اإللـــو  ىعمييـــا )أ (

ذلــة الوقــت تقــل عمــى  ىريــث أنيــا كانــت فــ ىســوكنوبايوس( وقــد ظمــت القريــة تحمــت ىــذا ا ســث خــالت العصــر الرومــان
لمبحيــرة ، ويطمــب  ىتقــل عمــى بعــد ئالئــة كيمــو متــرات مــج الفــاطئ الفــمال ـ اآلجـــ  ىحافـة البحيــرة ولــيس بــداخميا. وىــ

 عمييا اسث ر ديمى ر أو ر ديمية الْسباع ر.
Cf . P. Fay. Introd., P. 6. 

(2)D. Corfurd, Kirikiosiris, P. 42. 
ـــــــ (3) ـــــــت قطعـــــــة األرض الزراعيـــــــة الوحيـــــــدة ف ـــــــب عميـــــــو اســـــــث أرض الســـــــاحت مـــــــج سوكنوبايونيســـــــوس ىكان  نـــــــوع يطم

  وئيقـــــة برديـــــة مـــــج عـــــاث ىوقـــــد ورد فـــــ  وىـــــ  نـــــوع مـــــج األراضـــــ  العامـــــة       
 الخاصة أو الممكية :  ىنوع أخر مج األراض ىالقرية بخالا ىذه األرض أ ى( أنو لث يكج يوجد ف257)



P . Gen. 16 (A. D. 207); Cf. SB. 4284; P. Berol 13981. (J J P. 21, 1991, PP. 71 ff.)  

ال يــوث ،  ىالقـرى المختم ـة فـ ىعاصـمة المديريـة ارســينوى الـذيج كـانوا يعيفـوج فـ ىومـج خـالت إحصـاء لعـدد مـواطن
 ى، والحالــة الوحيــدة التــ قريــة سوكنوبايونيســوس ىاحــداا مــنيث يعــيش فــويســتئمروج أمــواليث فــ  مجــات الزراعــة،  نجــد و 

كانـت  ىالعامـة التـى ارتبط فييا متروبوليتـانى بيـذه القريـة ، كانـت عبـارة عـج عـرض لتـ جير سـبل أرورات مـج األراضـ
 تمتــزث القريــة بزراعتيــا وفقــاا لضــريبة  ىس فــزمــاث قريــة باكخيــاس ، ولــي ىاألرض تقــل فــ وكانــت ىــذه 

 سوكنوبايونيسوس. 
  . 53ـ55حسج أحمد حسج ، مواطنو عاصمة مديرية ارسينوى ، رسالة ماجستير يير منفورة ، ص ص 
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الب إلــــــــــــى وجــــــــــــود تحصــــــــــــينات حــــــــــــوت القريـــــــــــــة أطمــــــــــــب عمييــــــــــــا ئــــــــــــوتفــــــــــــير بعــــــــــــض الو 
 
أج التجـــــــار الـــــــذيج يمـــــــروج بمحطـــــــة سوكنوبايونيســـــــوس و . (1)
) الجمركيــة كــانوا يــدفعوج ضــريبة تســمى )

. وكانــت مخصصــة إلعالــة حــرس (2)
الصحراء الذيج يتولوج حماية القوافت التجارية ، فضالا عج الدفاع عج القرية باعتبارىا حداا مج حدود 

 اخميج ليا. مديرية ال يوث ، ضد ىجمات بدو الصحراء المت

القرية ، وموقعيا المتطرا يير اآلمج  ىالزراعية ف ىوبناء عمى ذلة ف ج قمة مساحة األراض
 .D. H) أعــدتيا ىأديــا إلــى ابتعــاد اإليريــب والرومــاج عــج ا ســتيطاج بيــا. وقــد أئبتــت الدراســة التــ

Samuel)
أج ىـذه القريـة لـث ج جت سكاج قرية سوكنوبايونيسوس كانــوا مـج العناصـر الوطنيـة ، و أ (3)

،  (4)رال يـوث مئــت ركـرانيس ىتصطبغ بالصبغة اإليريقيـة أو الرومانيـة مئممــا اصطبغــت قــرى أخــرى فـ
،  (6)رومج ناحية أخرى كانت سوكنوبايونيسـوس مركـزاا مـج مراكـز عبـادة اإللـو رسـوبة (5)ر.و رفيالدل يا

 ىت الــديج المصــرييج الــذيج وجــدوا فــالقريــة طبقــة أرســتقراطية وطنيــة مــج رجــا ىوتبعــاا لــذلة نمــت فــ
 آليتيث ولغتيث وتقاليدىث الموروئة أفضت الوسالت لمح اظ عمى خصالصيث القومية.

اسـتخدميا الرومـاج لتحديـد األوضـاع  ىدراسة مستمدة مج الوئـالب يتبـيج منيـا األسـاليب التـ ىوفيما يم
 قرية سوكنوبايونيسوس. ىالقانونية لمكينة ف

 

                                                           

(1) P. Lond. II 850 lin 7; 1217 a lin 6; P. Tep II 375. 
(2) P. Fay. P. 197; P. Lond. II 307 (P. 83); 318 (P. 87); 316 c (P. 84) ; A. Samul, Six Papgri 

from Hamilation College, J J P. 13 (1961), PP. 43 ff. 

(3) D. H. Hobson, Greeks and Romans at Socnopaou Nesose, Cong. 16. (1981), PP. 391 ff. 
(4) H. Geremak, Karanis Communite Rurale de l’Egypte Romaine, PP. 105. 
(5) J. F. Oates, Philadelphia in The Fayum during The Roman Empire, Cong., 11 (1965), P 

454. 
 ىكاج ييعبد ىناة بمسميات عديـدة اختم ـت مـج قريـة ألخـرى ف ـ ىال يوث ىو التمساح سوبة الذ ىف ىكـاج اإللو الرليس (6)

 ى)تبتـــونيس( باســـث )ســـيكنبتونيس( وفـــى )كيركيوســـيريس( و )يوىيميريـــا( و )كـــرانيس( كـــاج ييعبـــد باســـث )ســـوخوس( وفـــ
سوكنوبايونيســوس باســث )ســوكنوبايوس( وكانــت عبــادة الحيوانــات بمئابـــة محاولــة لمرجــوع إلــى الــنيج العتيــب ألســـموب 

 يختما عج الديانات األخرى . ىالحياة والت كير الذ ىالمصرييج ف
Cf. P . Ryl. II 160, P. 172; P. Fay. Introd., P. 22. 
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  عدادأوالً: إقرارات الت  
، وربطــوا بينــو  (1)ةكــت أربعــة عفــر ســن ىكــاج يجـر  ىالــذ ىأدخـت الرومــاج نظــاث التعــداد الــدور 

)س وبيج سج اإللزاث بـدفل ضـريبة الـرأ ووفقـاا ليـذا النظـاث كـاج لزامـاا عمـى مالـة  (2).(
بجميـــل ســـكاج منزلـــو متضـــمناا أســـماءىث  كـــت منـــزت أو مســـت جره أج يقـــدث لممـــوظ يج المختصـــيج إقـــراراا 

وأعمارىث وأوضاعيث القانونية ، وبناء عمى ىذه البيانات كانت السمطات الرومانية تعد سـجالت وافيـة 
إلييــا كــت مــنيث وكــذلة حالتــو مــج حيـــث  ىينتمــ ىب ســماء جميــل ســكاج الــبالد تبــيج بدقــة الطبقــة التــ

 (3).اإلع اء أو ا لتزاث بدفل الضرالب

 :قرية سوكنوبايونيسوس ىجدوت بوئالب تعداد الكينة ف ىوفيما يم

                                                           

(1) Hombert, Preaux, Recherches sur le Resensement, P. 48; Wallace, Census and Poll-Tax, 

A. J. Ph., 59 (1938 ), P. 418. 

) وج مــج مقطعــيج ىمــاتتكــ  كممــة( 2) معناىــا تســجيت. وقــد أطمــب  ى و بمعنــى األىــال (
مصـر ارتـبط  ىفـ ىعندما أدخت الروماج نظاث التعـداد الـدور و   البطالمة عمى اإلحصاء السكان  كممة

كـاج عمـييث دفعيـا بعـده مبافـرة ارتباطـا وئيقـاا لدرجـة أنيـث أطمقـوا  ىأذىاج المصرييج بضـريبة الـرأس التـ ىىذا النظاث ف
)عمى ىذه الضريبة اسث   الضريبة المرتبطة بالتعداد . ىأ (

Tcherikover, JJP., 4 (1950), P. 195; Evans, The Poll-Tax. in Egypt, Aeg., 37 (1957), P. 

259. 
(3) Wallace, Taxation, PP. 102, 105. 
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 :ىونتبين من دراسة الجدول السابق ما يل

ا تصرراص أ  ررر مررن موظرر      ررد  ىأن إقرررارات تاررداد  سنررة سو نوبايونيسرروس  انررت تررد ل  رر – 1
ُأرسرررلت أربارررة مرررن ررررذل امقررررارات إلرررى موظررر  واهرررد بمترررردل   ا نرررران منسرررا ُأرسرررلت إلرررى  اتررر  

قرار إلى المسؤول عن ضرريبة الررأ  و  (1)ىال ر  ومرن ناهيرة  (3)س.ى االسرتراتيجو   وآ رر إلر (2)سا 
 ىأ رررى ُأرسررلت سررتة إقرررارات إلررى مجموعررة مررن المرروظتين ماررًا   إقرررار منسررا إلررى ال اترر  المل رر

وال مسررة ار رررى إلررى االسررتراتيجوس وال اترر     (4)سو اترر  ال ريررة والمسررؤول عررن ضررريبة الرررأ
 (5)ة.و ات  ال ري ىالمل 

ا تيرررار  ىراض أن لم ررردم امقررررار الهرررق  رررا تررر” Preaux” و” Hombert” وتسرررتباد  رررل مرررن
ويؤيرد  (6) .يرسل إليه إقرارل   أو إنه  ان ي وم بإرسال نس رة من إقرارل إلى  رل موظر ىالموظ  الذ

  ومرا يتميرز بره مرن بيروقراطيرة.  ىالرومران ىوجسة نظررما مرا نار ره عرن دقرة وصررامة النظرام امدار 
ر إلى أن م دم امقرار  ران ي روم بنسرد عردخ نسرد مرن إقررار الو ائق يشي ىدليل   ى ما أنه ال يوجد أ

 تادادل.

والررررراج  أن المسررررؤول ارول عررررن التاررررداد   مررررن الناهيررررة النظريررررة   رررررو اسررررتراتيجوس قسررررم 
 ىزمامه   غير أن عملية تل ر ىت ع ال رية   ىال سم الذ ى  ىريرا ليديس باعتبارل رأس الجساز امدار 

رسرالسا  ىاملية    انت ت ع على عاتق  ات  ال رية الذامقرارات   من الناهية ال  ان يتولى جماسرا وا 
 ومسرررراعدل موظرررر  اررشرررري   ىيشررررر  عليسررررا ال اترررر  المل رررر ىإلررررى امدارخ الترررر

اللرررذان  انرررا يهتظررران ( 7) المشرررر  علرررى دار المهتوظرررات الاامرررة
 ى ران يسرت دمسا  ر ىن نسر ًا منسرا إلرى  اتر  ال ريرة الرذسجالت  اصرة   ويرسرال ىرذل امقرارات  

                                                 
(1) BGU. III 706 lins 2-3; P. Amh. II 47, lin 2. 

(2) P. Flor. III 301, lin 2. 
(3) P. Flor. I 102+P. Prag. I 17 (= SB. III 6696), lin 1. 
(4) BGU. XIII 2221, lins 1-3. 
(5) BGU. XI 2090, lins 1-4; SPP. II p. 29 no. 3, col. i, lins 1-2; ii, lins 1-2; iii lins 1-2; iv, 

lins 1-3. 
(6) Hombert, Preaux, Recherche Sur le Recensement, P .89 . 
(7) Cockle, State Archive in Greco-Roman Egypt, JEA., 70 (1984), PP. 115 ff 
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(1) BGU. III 706 lins 2-3; P. Amh. II 47, lin 2. 

(2) P. Flor. III 301, lin 2. 
(3) P. Flor. I 102+P. Prag. I 17 (= SB. III 6696), lin 1. 
(4) BGU. XIII 2221, lins 1-3. 
(5) BGU. XI 2090, lins 1-4; SPP. II p. 29 no. 3, col. i, lins 1-2; ii, lins 1-2; iii lins 1-2; iv, 

lins 1-3. 
(6) Hombert, Preaux, Recherche Sur le Recensement, P .89 . 
(7) Cockle, State Archive in Greco-Roman Egypt, JEA., 70 (1984), PP. 115 ff 
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إعداد قوائم بأسماء أرل قريتره الرذ ور الرذين لرم يبلاروا الرابارة عشررخ بارد   وأ ررى بأسرماء ارشر اص 
الذين تادوا رذل السن.  ما  ان المسؤولون عن جبايرة ضرريبة الررأس يهصرلون علرى نسر ة مرن ررذل 

 ع الضريبة من ارش اص الذين بلاوا سن الراباة عشرخ.يتولوا عملية جم ىامقرارات ل 

نسايتسرررا  ىُأرسرررلت إلررى عررردخ مررروظتين ماررًا ورد  ررر ىومررن الجررردير بالمالهظرررة أن امقرررارات التررر
أنسرا لرم ت رن نسرر ًا  ىامقررارات ممررا يانر ىتصرديق ررؤالء المروظتين عليسرا   ولرم يرررد  يسرا توقيرع م ردم

ي برت  ىعليسرا م ردمو امقررارات  مسرتند رسرم إيصراالت هصرلبم ابرة  أصلية وأغل  الظن أنسا  انرت
 (1)نى.إجرائسم التاداد ويست دم عند الضرورخ م بات وضاسم المالي وال انو 

 ديباجة نس ة إقرار تاداد أهد  سنة سو نوبايونيسوس عبارخ: ىوقد ورد  

 (2)  

سرجالت  اصرة بردار المهتوظرات الاامرة  ىنتبين منسا أن رذل امقرارات  انت تهتظ  ر ىوالت
)  وأن رذل السجالت  انت ت سم إلى أعمدخ  لتسسيل الرجوع إليسا   غير أن رقم  (

 الامود ضاع من الو ي ة الساب ة بسب  تمزقسا.

مستسل نس تين أ ريين   ُأرسلت إهدارما إلى  ات  قريرة سو نوبايونيسروس عرام  ى وقد ورد 
للمررريالد   وُأرسرررلت ار ررررى إلرررى المسرررؤولين عرررن جمرررع ضرررريبة الررررأس بال ريرررة عرررام  (3)(118/ 117)
ى للمرررريالد    ال ررررة مررررن الهرررررو  اربجديررررة اليونانيررررة ررررر (4)(175) . وأغلرررر  الظررررن أن رررررذل (

 ى انرررت تهترررظ  يررره إقررررارات تارررداد  سنرررة سو نوبايونيسررروس  ررر ىقرررم الملررر  الرررذالهررررو  تشرررير إلرررى ر 
وتباًا لذلك  إن  اًل من رراتين النسر تين  انرت تهترظ سرواء لردى  (5)مة.سجالت دار المهتوظات الاا

                                                 
(1) R. Bagnall, B.W., Frier, The Demography of Roman Egypt, P. 21.  

(2) BGU. XIII 2228 lins 1-3. 
(3) BGU. XIII 706. l. 1. 
(4) P. Flor. III, 301, l. 1. 

دار المهتوظررات الاامررة تلصررق أطرا سررا باضررسا بررالباض ان ررر  تت ررون منسررا  ىاررداد المهتوظررة  رر انررت إقرررارات الت (5)
 السجل. ىي ت  بالهرو  اربجدية اليونانية ويدون رذا الرقم   ى ل مل  رقم  ود ىملتات جاماة. وياط

Wallece, Taxation, pp. 104-105 
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 ى انرت تهترظ بسرا  ر ى ات  ال رية أو المسؤولين عن جمرع ضرريبة الررأس   وذلرك باررقرام نتسرسا التر

 دار المهتوظات الاامة . ى  ىرئيسسجل التاداد ال

ومن الجدير بالمالهظة أن  اًل من امقرارين الساب ين قد صنتا ضمن المل  رقم مائة وأرباة 
)وعشرررين  لرغم مررن أنرره  رران يتصررل بينسمررا أربررع دورات تاررداد   وال نسررتباد أن  الملرر  رقررم بررا (

سو نوبايونيسرروس علررى مرردى أ  ررر مررن مائررة وأرباررة وعشرررين  رران ي ررتص   ررط بررإقرارات تاررداد  سنررة 
نصرر  قرررن   وقررد ي ررون ذلررك بصررتة دائمررة. ورررو مررا يتتررق وع ليررة الرومرران التنظيميررة ودقررة وصرررامة 

ارمررور الماليررة. ذلررك أن اعتنرراء الرومرران بالهترراظ علررى إقرررارات التاررداد  ىوال سرريما  رر ىنظررامسم امدار 
ن بد ع ضريبة الررأس و رذلك الم لترين برأداء ارساس من أجل إعداد قوائم ارش اص الملزمي ى ان  

 ىتهديرد اروضراع ال انونيرة ل ا رة السر ان  ر ىال دمات املزامية    ضاًل عن أرمية رذل امقررارات  ر
 ىمصر. وعلى رذا النهو يبدو أن مل  ال سنة  ران منتصراًل عرن الملر  ال راص برإقرارات تارداد براق

 المميز لل سنة. ىاوا بالوضع ال انونس ان قرية سو نوبايونيسوس الذين لم يتمت

أهرد امقررارات يشررير  ىديباجرة إقررارات تاررداد  سنرة سو نوبايونيسروس تهديرد رررويتسم.  تر ىورد  ر – 2
  …… م دمره إلررى أنره يرردعى جرارباجرا وسج بررن جسرتوتويتيسج هتيررد جتيسرينو يسج   وأمرره ترردعى 

 (1)اة:ال بيلة الراب ىمن قرية سو نوبايونيسوس    ارن  

(2)  

                                                 

 238إلرى أربارة قبائرل ل نره ُأضريتت قبيلرة  امسرة منرذ عرام  ىبدايرة الاصرر البطلمر ى ان  سنة  رل مابرد ين سرمون  ر( 1)
علررى  . ومررن المهتمررل أن امغريررق أطل رروا  لمررة قبيلرة ى  واسرتمر رررذا الت سرريم  ررالل الاصررر الرومرران .ق.م

بينسم    سم يجتمارون هرول نظرام مارين ولسرم رئريس   وررو مرا يشربه نظرام  ىمجموعات ال سنة نتيجة االرتباط الجماع
ُينراط بسرا ويبردو أنره  ىبيلة. وليس رناك ما يدل علرى أن ررذل ال بائرل  انرت تمترراز  يمرا بينررسا برالمر ز أو الامرل الرذال 

  ّل مابد إلى رذل ال بائل بالتناو  لمدخ شسر. ى ان ُياسد بارعمال الدينية  
 .44ر43المرجع السابق   ص ص  ى:إبراريم نصه

Cf. SPP. XXII 183. 

(2) BGU. III 706 lins 4-5. 
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إقرار آ ر ورد أن م دمه يدعى جبانيتريميسج بن جان و يسج الشيد هتيد جبرانيتريميسج    ىو  

 ة ال ال ة   من قرية سو نوبايونيسوس:وأمه تدعى جستوتويتياج بنت جروروسج  ارن بال بيل


(1)
 

هتيرررد إقررررار  الرررد ُيهررردد الُم رررر رويتررره بأنررره ُيررردعى جسرررتوتويتيسج الشررريد ابرررن جبا وسررريسج  ىو ررر
جأونو ريوسج مرن قريرة سو نوبايونيسروس    رارن بال بيلرة ارولرى    وأمه تدعى جستوتويتياج بنت…… 

 لإلله ار  ر تبجياًل سو نوبايوس:


(2)  

 جسريجا ياسجبن سراتابوسج   أمره جإقرار آ ر يص  م دمه نتسه بأنه يدعى جميسوروسج  ىو 
قريرررة سو نوبايونيسرروس    ررارن بال بيلرررة ال ال ررة لإللررره ار  ررر تبجرررياًل  ىجبنررت تيسررينو يسج مرررن مررواطن

 سو نوبايوس:


(3)
 

ن  ان مرا تب رى منسرا يشرير إلرى  ىو  و ي ة أ رى ال نتبين اسم م دم امقرار بسب  تمزقسا   وا 
 سوس   و اررن بإهدى قبائل امله ار  ر تبجياًل سو نوبايوس:أنه من قرية سو نوبايوني

(-) 
(4)
 

                                                 
(1) P. Amh. II 74 lins 3-5. 
(2) BGU. XIII 2221 lins 4-7. 
(3) P. Flor. III 301 lins 3-5. 
(4) BGU. XI 2090, lins 5-8. 
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ج برررررررن               إقررررررررار آ رررررررر أ  رررررررر ا تمررررررراال يهررررررردد م دمررررررره رويتررررررره بأنررررررره يررررررردعى جسرررررررتوتويتيس ىو ررررررر

قريررة سو نوبايونيسرروس    ررارن املرره  ىجان ررو يسج هتيررد جبررانيتريموسج   وأمرره ج ا يترراسج   مررن مررواطن
 ار  ر تبجياًل سو نوبايوس:

 /


(1)  

يتض  ممرا سربق أن ديباجرة إقررارات تارداد  سنرة سو نوبايونيسروس  انرت تتضرمن تهديرد اسرم 
م رردم امقرررار   ووالرردل وجرردل مررن ناهيررة ار    وأمرره   وأهيانررًا جرردل مررن ناهيررة ارم. و رران اقتترراء أ ررر 

ريئررة  ى انرت منرذ الاصرر الترعرون ىمصرر التر ىال سنرة  رسراللة م ردم امقررار يتترق مرع طبيارة طب رة 
نررص باضررسا علررى عرردم  ىالترر ىوضرراسا الرومرران للسررلك ال سنرروت ىورا يررة   ويتتررق مررع التنظيمررات الترر

سرررلك ال سنررروت   ونرررص باضرررسا ار رررر علرررى امب ررراء علرررى  ى ررر (3)اءأو الل طررر (2)ينانضرررواء الالمررراني
وتباًا لذلك  انت امشارخ إلى ساللة م دم امقرار  (4)سا.اينوظائ  دينية ماينة تتوار سا أسر  سنوتية ب

 . ىمن ارمور المسمة لتهديد رويته ومن  م وضاه ال انون

)و انرررت الديباجرررة تتضرررمن أيضرررًا تهديرررد مررروطن   ررردم امقررررار بوصررر   ونررره مواطنرررًا م (
ت علرى أوضراع السر ان لمصر طررأ ىب رية سو نوبايونيسوس. وتتسير ذلك أنه باد االهتالل الرومان

) الريرررررررررررر  ى ررررررررررر  ىمررررررررررررواطن بررررررررررررين ىايرررررررررررررات مسمرررررررررررة وأصررررررررررررب  يوجررررررررررررد تمرررررررررررايز قررررررررررررانونت (
)ال ررررررررررررررررررررررررررررررى     (5)اتعواصرررررررررررررررررررررررررررررم المرررررررررررررررررررررررررررررديري ىوبرررررررررررررررررررررررررررررين مررررررررررررررررررررررررررررررواطن (

( منط رة ماينرة  ى. ومن ناهية أ رى أصب   ل  رد مسجاًل  ر(
 بإذن  اص من السلطات. وعند إجراء التاداد لم ي ن مسموهًا تاد موطنه ال يجوز له أن يبرهسا إال

أصدررا الروالخ  ىولال ذلك يتسر ال رارات الت (6)نه.م ان  ارج موط ىأ ىش ص بت ديم إقرارل   ىر
                                                 

(1) P. Flor. I 102+P. Prag. I 17 (= SB. III 6696) lins 2-5. 

(2) P. Gnom. no. 96. 
(3) P. Gnom. no 92. 
(4) P. Gnom. no. 77.  
(5) P. Gen. 4; Jouguet, Dominiation Romaine, P 24; Jones, The Election of The 

Metropolitan Magistrates, J E A., 24 (1938), P. 67. 
(6) P. Oxy. II, PP. 209, 211. 
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برررالاودخ إلرررى مرررواطنسم  ى انرررت تتضرررمن أمررررًا إلرررى جميرررع ارررررال ىالررروالخ مجرررراء التارررداد الارررام   والتررر

 (1)ة. يسا بارعباء المالي انوا ملزمين  ىارصلية الت

( للميالد عدخ إقرارات تاداد ت تص اررباة ارولرى منسرا 217وتتضمن و ي ة بردية من عام )
  وال الررررد  (3).........ج جأوريليرررروس بررررا ىوال رررران (2)سجب سنررررة   يرررردعى أهرررردرم جأوريليرررروس تيسررررينو يو 

نمرا و  (5)سجوالرابرع جاوريليروس برانيتريمو  (4)سججاوريليوس سرتوتويتي لرم يررد بالديباجرة تهديرد مروطنسم   وا 
نمرررررا ورد   أن  ررررراًل مرررررنسم ج رررررارن بال بيلرررررة ال ال رررررة لإللررررره ار  رررررر تبجرررررياًل سرررررو نوبايوسج: –  رررررط  –وا 

 
وربمررا يرجررع عرردم تهديررد مرروطنسم إلررى أنسررم هصررلوا علررى المواطنررة الرومانيررة بموجرر  مرسرروم 

( للمرريالد   يؤيررد ذلررك أن  رراًل مررن رررؤالء ال سنررة  رران يهمررل قبررل 212صرردر عررام ) ىنينرروس الررذأنطو 
أسم جاوريليوسج ورو أسم عشيرخ اممبراطور ج را الج مان  رذا المرسوم   وتباًا لذلك  ىأسمه الش ص

أصرب  ال ررى وعواصرم المرديريات والمردن امغري يرة   بارد أن  ىبرين مرواطن ىلم ياد رناك تمايز رسم
لل سنررة بمررا  ىجميررع السرر ان مررواطنين رومررانيين. غيررر أن مرسرروم أنطونينرروس لررم يلرر  المر ررز ال ررانون

ديباجة إقرارات  ى  ىيستتباه من ه وق وواجبات   ولذلك ظلوا يهرصون على تهديد وضاسم ال انون
إهردى ال بائرل  ى( للميالد   بوصتسم  سنة مسجلين  ر212التاداد   م لما  ان عليه الهال قبل عام )

 ضمنًا أنسم من مواطني قرية سو نوبايونيسوس. ىالدينية لإلله سو نوبايوس   ورو ما يان

 ىال بيلرة الرابارة    ر ىأن م ردم امقررار  ران  ارنرًا  ر  (BGU. III 706)الو ي رة ىوقرد ورد  ر
 ىارنرًا  رأن م ردم امقررار  ران   (P. Amh. II 74) الو ي رة ىقريرة سو نوبايونيسروس.  مرا ورد  ر

 ان مارو ًا ضمنًا أنه  ىقرية سو نوبايونيسوس . دون أن تشيرا إلى أسم امله الذ ىال بيلة ال ال ة    
 ال رية آنتة الذ ر. ىجسو نوبايوسج امله الرئيس  

                                                 
(1) P. Lond. II  904 (= Sel. Pap. II 202). 

(2) SPP. II p. 29 no. 3, col. i, lin 3. 
(3) Ibid., col. ii, lin 3. 
(4) Ibid., P. 30 no. 3, col. iii, lin 3. 
(5) Ibid., col. iv, lin 4. 
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الديباجرة برأنسم  سنرة  ىررذل امقررارات  ر ىأن وصر  م ردم (Preaux) ( و(Hombertوترى 

 (1)برد.الما ىديد مسنتسم بوص   ونسم يمارسون مسنة ال سانررة والامرل  ررد  إلى ته ( )
 رران يزاولسررا م رردمو  ىلسررببين: ارول رن ذ ررر المسررن والهررر  الترر ىغيررر أننررا ال نتتررق مررع رررذا الرررأ

 ىمهتروى امقررارات ولريس  ر ىإقرراراتسم  انرت تررد عرادخ  ر ىإقررارات التارداد وارشر اص المسرجلون  ر
ررذل  ىرن إشارخ م ردم ى  إلى الته ق من أربا  المسن ال اضاين للضرائ . وال انالديباجة   وتسد

المميررز   بوصررتسم مسررجلين  ىالديباجررة جرراء م مرراًل لتهديررد وضرراسم ال ررانون ىامقررارات إلررى مسنررتسم  رر
 سر ان ىإهدى ال بائل الدينية بالمابد   مما جالسم يتمتاون بامتيازات لم يتمتع بسا غيررم من براق ى 

 ال رية.
 : مستهل اإلقرارات عبارة ىورد ف – 3

  

 ُأجرى  يسا التاداد بابارخ: ىو انت رذل الابارخ تتبع بالسنة الت
 (.)

(2)
 

س   م ل أغل  إقرارات قرى التيوم ار رى   تؤرخ بالارام و انت إقرارات  سنة سو نوبايونيسو 
 ران يصردررا الروالخ برإجراء التارداد لرم  ىوتتسرير ذلرك أن المنشرورات التر (3)اد.لسنة إجرراء التارد ىالتال

نما  ان يترأ ر تنتيرذرا هترى يصرل منشرور الروال ال راص بالتارداد إلرى  ىت ن تنتذ بمجرد صدوررا   وا 
 (4)ية.ال ر 

) المنرررزل ب لمررة ىامشررارخ إلررى امقامررررة  رر و انررت تررتم لررى مل يترررره  ( وا 
)ةب لم   .  منرزل أمره   وأبيره  رى مهتوى أهرد امقررارات أن م دمره   ياريش  ىوقد ورد

 المتو ى:
                                                 

(1) Hombert, Preaux, Op. Cit., P. 103. 

(2) BGU. III 706 lin 6; p. Amh. II 74 lin 5-7; BGU. XIII 2221 lin 7-10; P. Flor. 301 lin 6; 

SB. 6696 lin 6, BGU. XI 2090, lins 8-10. 
السرنة السادسررة مررن  ىمصرر قررد اسرتهدد  رر ى ررل أربرع عشرررخ سرنة  رر ىالمرررج  أن التارداد الاررام الرذي صررار يجرر  مرن (3)

/ 24 ىعلررى النهررو التررال ىوتباررًا لررذلك  انررت سررنوات التاررداد الاررام تجررر  .(ق.م 23/ 24عررام ) ى رر ىه ررم أغسررطس أ
علرررى إقررررار  ىأ رررر برديرررة تهترررو وررررو تررراريد  .م258/ 257ور رررذا هترررى عرررام  .م 6/ 5   .ق.م 9/ 11   .ق.م 23

       .S. L. Wallace, op. cit., p 97تاداد.

(4) Hombert, Preaux, Op. Cit., PP 76ff ., Bagnall, Frier, Op. Cit., P. 23.  
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(1)  

ار ذ رر الم رر أنره  ران يمتلرك نصر  هصرة عرن أبيره   و لرد هصرة نسايرة مهتروى امقرر  ىو 
 المنزل نتسه: ىأ رى  


(2)  

ال رية( ىور ه عن أبيه )  ىالمنزل الذ ىإقرار أ ر ذ ر م دمه أنه يايش   ىو   
 (3)  

 يتم إهصاؤل: ىالمنزل الذ ىبداية مهتوال أن م دمه يايش   ىإقرار  الد جاء   ىو 
(4)
 

بررامرد عررن والدترره   وأن نسايررة مهتررروى امقرررار ذ ررر أنرره يمتلرررك جررزءًا مررن رررذا المنرررزل  ىو رر
 جتاؤيتيسج )زوجته( تمتلك جزءًا أ ر بالمنزل نتسه بامرد عن والدتسا:

 .  

 وربما  انت تربط م دم امقرار السابق   وزوجته قرابة من ناهية ارم.
 آل إليه عن طريق أبيه. ىالمنزل الذ ىقرار رابع ورد أن م دمه يايش  مستسل إ ىو 

(5)
 

 منازل آ رى: ىنساية مهتوى امقرار أشار الُم ر إلى امتال ه وزوجته هصصًا   ىو 
(?)

 (?)  
(6)  

(6)  

                                                 
(1) P. Amh II 74, lins, 8-9. 

(2) Ibid., lins 20-22. 
(3) BGU. XIII, 2221, lins 10-11. 
(4) BGU. XI, 2090, lin 11. 
(5) BGU. XI, 2090, lin 11.  
(6) BGU. XI 2090, lins 15-19. 



 
 
 
 
 
 
 

 سوكنوبايونيسوس قرية ىللكهنة ف الق انونية األوضاع

 

113 
يتبررين مررن الو ي ررة السرراب ة أن الُم ررر ورد جررزءًا مررن ممتل اترره عررن طريررق أمرره   وأن زوجترره   

هررد المنررازل . ومررن الترري ربمررا  انررت أ ترره أو قريبترره مررن ناهيررة ار    ور ررت عررن أبيسررا هصررة  رري أ
المهتمرررل أن نشرررأخ م رررل ررررذل المل يرررة المشرررتر ة  انرررت نتيجرررة لت سررريم ممتل رررات الاائلرررة الواهررردخ برررين 

 مجموعة من الور ة.

) ( للمرريالد   لررم ترررد صررياة217أربررع إقرررارات أ رررى مررن عررام )و ررى  ) 
نما وردت صياة المل ية ى  ) مستسل مهتوارا   وا    (1)اناد إهصاء الس   ط ب (

 ىأن ال ارن الُمّ ر  ان يايش  ر (SPP. XXII, p. 30 no. 3 col. iii) الو ي ة ىوقد ورد  
 ال رية: ىور ه عن أبيه وأمه   ىالمنزل عينه الذ


(2)
 

بين إهصاء ارش اص وبين إهصراء الا رارات  نتبين من ذلك أن إقرارات التاداد  انت تجمع
   م رردمتسا الورا ررة ىآلررت منرره رررذل الممتل ررات إلرريسم   و رر ى رران يمتل سررا ال سنررة   والمصرردر الررذ ىالترر

اقتضى ضرورخ تسجيل الممتل ات  ىالذ   (3)ى جماتيوس رو وسجالرومان ىورو ما يتتق مع قرار الوال
الررذى  امررل عمررا بهوزترره مررن ممتل ررات   مررع بيرران المصرردر  الا اريررة   وقيررام  ررل مالررك بت ررديم إقرررار

علررى تسررجيل ممتل ررات الزوجررات مررع  – ررذلك  –هصررل منرره علررى رررذل الممتل ررات   وقررد نررص ال رررار 
ع رد   علرى أن  ىأزواجسن   و ذلك ضرورخ الهصول على موا  ة م ت  تسجيرل المل ية عنرد إبررام أ

  (4)ت.يتم تجديد إقرارات المل ية  ل  مس سنوا

السرد  منره   ران وسرة سو نوبايونيسررداد  سنرررارات تارإق ى ارات  رصاء الاروتباًا لذلك  إن إه
) ةيرم تر  تسرجيل المل ر ىتهديد البيانات ال اصة بممتل راتسم  ر  ) 

. %( عنررد تو يررق ع ررود المل يررة11ضررريبة م ررداررا ) ى انررت تجبرر ىمررن أجررل همايررة ه رروق الدولررة الترر
                                                 

(1) SPP. II p. 29 no. 3, col. I-IV (A. D. 217). 

(2) SPP. II, P. 30. no. 3, col. iii, lins 11-12. 
(3) P. Oxy. II 237, lins 27-43 (A. D. 89).  

وبايونيسرروس ي رردمونسا إلررى م ترر  تسررجيل المل يررة الو ررائق  رران  سنررة سو ن ىمررن أم لررة إقرررارات المل يررة الا اريررة الترر (4)
 التالية:                                       

BGU. XIII 2228; SPP. XXII 25; BGU. XI 2095-2098; 2010. 
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ممتل ررررات آبررررائسم وأمسرررراتسم   والهررررد مررررن التنررررازع علررررى  ى ضرررراًل عررررن همايررررة ه رررروق أبنرررراء ال سنررررة  رررر

وربمررا  رران السررد  مررن إهصرراء الممتل ررات رررو التتريررق بررين مررا  رران يمتل رره ال سنررة مررن  (1)يررة.المل 
 هيازتسم دا ل سياج المابد من منازل وورش وهدائق. ى ممتل ات  اصة وبين ما  ان 

مهتررروى إقررررارات تارررداد ال سنرررة أسرررماء الرجرررال والنسررراء وارطترررال  ىأ ررررى ورد  رررومرررن ناهيرررة 
ِِ سواء.   و يمايلى جدول يوض  ذلك:والابيد   وأعماررم على هِد

 عمره اسم الكاهن )الكاهنة( الوثيقة

BGU. 

III 700 
يسرررينو يسج و تر رارباجرررا وس )الُم رررر( برررن جسرررتوتويتيسج هتيرررد ج 1 

 جريروسج.

 سج زوجة الم ر.ييسج بنت جستوتويتر ج ينابون  2

( مرن 2سرتوتويتيسج   أمره ج ينرابون يسج رقرم ) جستوتويتيسج بن ر ج 3
 زوج سابق

بن ستوتويتيس   هتيد جتيسينو يسج و جريريروسج رقرم  جبي وسيسر ج 4
 ( )ش يق الم ر(11)

برررن ج سرررتوتويتيسج هتيرررد جتيسرررينو يسج و جريريرررروسج  جررررورسر ج 5
 )ش يق الم ر( 

 (4بنت ج  ...ج زوجة جبي وسيسج رقم    ) ج ابيوميسر ج 6

 (6و تابيوميسج رقم ) 4بنت جبي وسيسج رقم  جتابي وسيسر ج 7

 (6( جوتابيوميسج رقم )4جبي وسيس رقم )ج بنت ... ر جت 8

 (5بنت ج يسنيو يسج زوجة جروروسج رقم ) جتابيوميسر ج 9

? 
 

 ؟

 ؟

 

 ؟

 

 ؟

 

 ؟

 ؟

 ؟

                                                 

 من ارم لة على التنازع على مل ية المنازل بين  سنة سو نوبايونيسوس ما جاء  ي الو ي ة: (1)
SB. 5232 (A. D. 14-15). 
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   ر(بنت رارباج وسج )والدخ المُ  جريريوسر ج 11

  ر(آمة جرارباجا وسج )المُ  جازيدورار ج 11

  ر(ريريوسج )والدخ المُ ج... آمة ر  12

  ر(بي وسيس )ش يق المُ ج... آمة ر  13

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟

 
P. A 

mh. III 

74 
  ر( بن ان و يس الشيد وستوتوتيس بنت روروس )المُ  جبانيتريمسر ج 1

تيرد برانيتريمس و اسريس بنرت بانيتريمس بن ان رو يس الصراير هر  2
 ( رستوتويتيس )ابن أ و المُ 

بن ان و يس الصاير هتيدل بانيتريمس و  اسيس بنرت  ر ستوتويتيس 3
 ( رستوتويتيس )ابن أ و المُ 

 اسريس بنرت ان رو يس الشريد هتيردخ برانيتريمس وسرتوتويتيس بنرت ر  4
  رروروس ش ي ة وزوجة المُ 

 باؤس )ام بانيتريميس الملتمس( ستوتويتيس بنت بانيتريمس هتيدخر  5

سيجا يس بنت ستوتويتس الشيد هتيدخ جستوتويتيسج و اسريس بنرت . 6
 ساتابوس )مستأجرخ(

 ( سنة41)

 سنوات (8)

 

 سنة واهدخ

 

 سنة 17

 

 سنة 55

 )ر( سنة 8

BGU. 

XIII 

2221 

سرررررتوتويتيس ال بيرررررر )الملرررررتمس( برررررن با وسررررريس وسرررررتوتويتيس بنرررررت 
 اونو ريس. 

 الو ي ة بسب  تمزقسا. نزل  ذ وا منباقى س ان الم

? 

 

 ؟
P. Flor. 

III 301 
و  ميسرررويريس )الملرررتمس( برررن جتيسرررينو يسج هتيرررد جسررراتابوسج ر 1

 جسجا يسج بنت تيسينو يس
 سنة 22
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سرتتويتيس بنرت  ترهمرن مطل سراتابوس الصراير )ابرن الملرتمس ( ر  2
 ( سنة26ستوتويتيس أ ته من ناهية االم والبالاة )

مررن مطل ترره سررتوتويتيس  (يسررويريس )الملررتمسر تسررينو يس بررن م 3
 بنت ستوتويتيس

مرررن مطل تررره  (الملرررتمس)ر تيسرررينو يس الصررراير برررن ميسرررويريس  4
 ستوتويتيس بنت ستوتويتيس

 ؟

 

 ؟

 

 ؟

P.Flor. 

I,102 

(=SB. 

III  

6696  

ر سرررتوتويتيس )الُم رررر( برررن ان رررو يس الصررراير هتيرررد برررانيتريميس  1
 و اسيس

ت سرتوتويتيس ال بيرر هتيردخ جبا وسريسج و جريرروسج ر تاويوتيس بن 2
 )زوجة الُم ر(

 

 (2ر بانيتريميس بن ستوتويتيس )الُم ر( وتاويويتيس رقم ) 3

 (2ر ج ا ....ج بنت ستوتويتيس )الُم ر( وتاويوتيس رقم  ) 4

 (2ر ج اسيسج بنت ستوتويتيس )الُم ر( وتاويويتيس رقم  ) 5

 سنة 43

 
سرررررررررررنة ترررررررررررم  43

 تصررهي  عمررررا
إلرررررررررى  41مرررررررررن 
 سنة   43

 ؟

 ؟

 سنوات 6
BGU. 

XI 

2090 

 ر ... بن ... هتيد ستوتويتيس و ... )الُم ر(  1

 ر .......................)بنت الُم ر( 2

 سنة 43

 ؟
SPP. II, 

P. 29 

no. 3 

col. i 

 ر اوريليوس تيسينو يس )الم ر( بن ستوتويتيس هتيد تيسينو يس  1

 .ج اجو

 يتيس  تيد تيسينو يس و ج اج )ش ي ة الُم ر(ر تاسيس بنت ستوتو  2

 ر .......... بن جريريوسج هتيد تيسينو يس و جسيجا يسج 3

 ؟

 

 سنة 25

 ( سنة1) 1
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 (3ر سيجا يس بنت رارباجا وس بن ساتابوتوس )أم  رقم  4

 ر تاويوتيس بنت ساتابوس 5

 ر جتا. اسيسج بنت ساتابوس هتيدخ ... و ... بنت ستوتويتيس 6

 ر ... آمة  ا )أم الم ر(  7

 ( )آمه ج اج والدخ الم ر(7ر تايسيس أمه من نسل ... رقم ) 8

 ( )آمة ج اج والدخ الُم ر( 7ر اورسينو يس عبد من نسل ... رقم ) 9

 ر ... آمة 11

 (11ر جتاج آمة من نسل رقم ) 11

 ؟

 ؟

51 

 ؟

 سنة 14

 سنوات 4

 ؟

 سنوات 4
col. ii 1 . هتيد ساتابوس و ... بنت ريريوسر اوريليوس با )الُم ر( بن .. 

 ر ... بنت ... هتيدخ ستوتويتيس وتابي وسيس زوجة )با الُم ر( 3

 (2ر ... ابن )با الُم ر( و ... رقم ) 3

 (3ر تاسيس بنت با )الُم ر( و ... رقم ) 4

 (2ر تاسيزويس بنت با )الُم ر( و ... رقم ) 5

 ى(ر تانيتريميس بنت ... )ش يق الُم ر المتو  6

 ر ستوتويتيس بنت ........ )ش يق الُم ر المتو ى( 7

 ر سيجا يس 8

 ر ... )أن ى على اررج ( 9

تيد ساتابوس و ... بنرت ريريروس )شر يق برا ر ريريوس بن ... ه 11
 الُم ر(

 8 (1) 

 

 ؟

 ؟

 ؟

 سنة 26

 سنة 16

 سنة 11

 سنوات 8

 ؟

 ؟
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 ر رارباجا يس بن رارباجا يس هتيد ستوتويتيس وتانيتريميس 11

 (11ر ساتابوس بن رارباجا يس رقم ) 12

 (11يساريون بنت رارباجا يس رقم )ر  ا 13

 ر تاسيوس آمة 14

 (14ر س ... آمة من نسل تاسيوس رقم ) 15

 (14ر ... من نسل تاسيوس رقم ) 16

 (14ر تاسيوس من نسل تاسيوس رقم ) 17

 (14ر  يرمو يس من نسل تاسيوس رقم ) 18

 4)ر( 

 ؟

 سنتان

 ؟

49 

 سنة 34

 سنة 13

 سنوات 11

 ؟
col. iii 1  ر اوريليوس ستوتويتيس )الُم ر( بن بانيتريميس هتيد سرتوتويتيس و

 جتا يوميسج بنت ساتابوس

ر ترررانيتريميس بنرررت سرررتوتويتيس و س ......زوجرررة سرررتوتويتيس  2
 )الُم ر(

 (2ر ريروس بنت ستوتويتيس )الُم ر( وتانيتريميس رقم ) 3

 تيس )الم ر( من زوجته المتو ال  جتاجر بابوس ان ستوتوي 4

 ر تا يوميس بنت ستوتويتيس الم ر من زوجته المتو ال جتاج 5

ر بررررابوس يررررن بررررانيتريميس وتررررا يوميس بنررررت سرررراتابوس شرررر يق  6
 الم ر()ستوتويتيس 

شر يق سرتوتويتيس  ر امرون برن برانيتريميس وترا يوس بنرت سراتابوس 7
 الم ر()

 سنة 33

 

 سنة 31

 

 سنوات 3

 سنوات 6

 سنوات 3

 سنة 29

 

 سنة 23
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 (6أويوتيس )زوجة بابوس رقم )ر تانيتريميس بنت بي وسيس وت 8

 (8( وتانيتيميس رقم )6ر تايوميس بنت بابوس رقم ) 9

 ر ستوتويتيس بن ستوتويتس هتيد ساتابوس عم الُم ر 11

 ( 11ر تاويوتيس زوجة ستوتويتيس رقم ) 11

 سنة 29

 

 سنوات 3

 سنة 66

 ؟
col. Iv 1  ر اوريليرروس بررانيتريميس )الُم ررر( بررن بي وسرريس هتيررد سررتوتويتيس

 وتاويس بنت ستوتويتيس  

ر تررا يوميس بنررت با وسرريس ايليرراس جسرريزويسج زوجررة بررانيتريميس  2
 (الُم ر)

 الُم ر( )ر تاويس بنت ستوتويتيس والدخ بانيتريميس  3

 سنة 36

 

 سنة 34

 

 سنة 54

 ور:يتضح من دراسة الجدول السابق عدة أم
نرة  رانوا يايشرون  رى منرازلسم مرع اسرررم الصرايرخ   ومرن ذلرك مرا ورد  رى الو ي رة ر ان بارض ال س 1

(P. Flor. III 301)  هيرد  انرت ارسررخ م ونرة مرن اال  واوالدل ال ال رة مرن مطل تره. و رى
 رة تت ون مرن اال  وارم وابنتيسمرا وابنسمرا. و رى الو ي ارسرخ  انت (P. Flor. I 102)الو ي ة 

(SPP. II, P. 30. col. iv) ان الُم رر ياريش مرع زوجتره ووالدتره   رط. و رى هراالت ا ررى  ر
سر   ومن ذلك ما أ ان يس ن المنزل عدد  بير اغلبسم من ا راد عائلة واهدخ تت ون من عدخ 

هيد  ان يايش  ى المنزل   الُم ر وزوجته   وابنسرا مرن  (BGU. III 607)جاء  ى الو ي ة 
ول   ووالردل الُم رر باالضرا ة الرى ار  وش ي ى الُم ر وزوجتيسما   وابنتى الشر يق  زوج سابق  

  ال ة من عبيد االسرخ. 

 انت الاائلة تت ون من الُم ر وزوجته وابنسما   وابنته  (SPP. II, 30, col. iii) و ى الو ي ة
 ررر غيررر متررزوج آيق وابنررة مررن زوجترره االولررى المتو رراخ. وشرر يق الُم ررر وزوجترره وابنتيسمررا. وشرر 
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 انرت الاائلرة تت رون  (SPP. II, P. 29, col. ii)باالضرا ة الرى عمره وزوجتره. و رى الو ي رة 

(  ردًا رم عميردرا وزوجتره وابنتيسمرا وولردرا   و ران لاميرد الاائلرة اخ مترو ى تررك لره 13من )
ن االقربرراء  ررر غيررر متررزوج   و مسررة ا ررراد ا رررين  ررانوا غالبررًا مررآشرري يق  بنتررين يايشرران مارره.

وان لم تذ ر صلة قررابتسم   وررم امرأتران   ورجرل ياريش مرع ابنره   باالضرا ة الرى  مسرة مرن 
 عبيد الاائلة.

بررررين  سنررررة  ل ررررو وجررررود هالررررة واهرررردخ لرررزواج ام (P. Flor. III 301)نتبرررين مررررن الو ي ررررة  – 2
  و ررذلك دا ررل ارسرررخ  ىسو نوبايونيسرروس وربمررا  رران ذلررك بسررد  الهترراظ علررى النسررل ال سنرروت

 وان  ان رذا الزواج لم يدم وتم الطالق بين الزوجين.  الهتاظ على ممتل اتسا وعدم تتتيتسا 

االرتمررام بتهديررد أعمررار الرجررال   والنسرراء   وارطتررال   وقررد تراوهررت مررا بررين سررنة واهرردخ وسررتة  – 3
م ننرة ارديروس  ىوستين سنة . و ان ذلك من ارمور المسمة أواًل رن البند ال الد بارد السرتين  ر

مرررن ار رررراد  ررري آ رررر  ىلوجررروس نرررص علرررى أن لارشررر اص الرررذين يسرررألون عرررن عررردم تسرررجيل أ
إهصرراء ياتررون مررن المسررؤولية إذا مررا تمررت إضررا ة اسررم الشرر ص الررذي لررم يرردرج اسررمه   وذلررك 

انبرراء مسلررة  ررالد سررنوات لتسررجيل أطتررالسم  ىأن ال ررانون  رران ياطرر ىأ .(1) ررالل  ررالد سررنوات 
هصرراء. و انيررًا لتهديررد ارشرر اص الررذين يبلاررون سررن الراباررة عشرررخ ومررا يزيررد عليسررا سررجل ام ى رر

قائمررة ضررريبة الرررأس بالنسرربة لل سنررة الررذين لررم ي ونرروا ضررمن النسرربة المسررمو  لسررا  ىلتسررجيلسم  رر
بامعتاء ال امل من الضريبة   و ذلك هذ  ارش اص الذين تادوا سرن املرزام برد اسا مرن تلرك 

ًا لتهديد سن الت اعد بالنسبة لل سنة عندما يتجاوزوا الستين من أعماررم. و ان ذلك ال ائمة. و ال 
م ننررة ارديرروس  ىروالدرررم رن البنررد الواهررد باررد التسرراين  رر تهديررد اروضرراع ال انونيررة ىمسمررًا  رر

مرررنسم  ىأن لاروالد الرررذين جررراء مولررردرم لل سنرررة ع ررر  ت اعررردرم ال يسرررم  ر علرررى لوجررروس نرررص
(2)ي سلك ال سنوت .باالنضواء  

 

   

                                                 
(1) P. Gnom. No. 63. 

(2) P. Gnom. No. 91. 
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الرذين  ران لسرم الهرق  ر   رطر  وتباًا لذلك  إن أبناء ال سنة الذين يولدون قبرل ت اعرد آبرائسم ررم 
هديرد مهرل آبرائسم . وربمرا  ران تهديرد أعمرار النسراء مسمرًا لت ىالسلك ال سنروت ىأن ينصبوا   ى 

 والت اعد. ىرويتسن بدقة بامضا ة إلى تهديد سن االلتهاق بالسلك ال سنوت

ونتبين من الجدول السابق هرص ال سنة على إهصاء عبيدرم وتهديد  ئتسم وأعمراررم. وتتسرير  – 4
ذلك أن م ننة جارديوس لوجوسج نصت  ي بندرا الستين على مصادرخ الابيد الرذين ال يسرجلسم 

ولال ذلك يرجع إلى أن اروضاع المالية ال انونية للابيد والمات ين . (1)ادالتاد سجل ىمال سم  
 انت تتبع هالة أسيادرم ال انونية سواء بامعتاء من د ع ضريبة الرأس أو د اسا. و ان المالك 

ومررن ناهيرررة أ ررررى  ررران أوالد اممرراء  (2)رم.رررم المسررؤولون عررن سررداد رررذل الضررريبة عررن عبيررد
قي ررًا للمرررالك بالتبايررة و رران يطلررق علرريسميصبهرررون ر   ىالرقيررق المولررودين  رر ىأ (

منررازل مال سررم   وعنررد مرريالد مسررترق مررن رررذل التئررة  رران مال رره ي رروم بتسررجيله واسررت راج شررسادخ 
المنررزل   و انررت إجباريررة علررى المرررالك وتظررل سررارية  ى ئررة الرقيررق بررالميالد  رر ىت بررت إدراجرره  رر

ويبرردو أنسررم  ررانوا يررد اون ضررريبة  (3)لرره. خ الابررد رنسررا بم ابررة إ بررات السويررةالمتاررول طرروال هيررا
 و رذلك  ران يرتم جبايرة ضرريبة (4)يرد.للدولرة عنرد تسرجيل ررؤالء الاب   عنرد بيرع

الررر من المرررد وع عرررن  ى%( مرررن إجمرررال11للدولرررة بماررردل ) ىأهرررد الابيرررد   و ررران يرررد اسا المشرررتر 
إقرررارات التاررداد يضررمن للدولررة  ا ررة ه وقسررا  ى رران تسررجيل الابيررد  رر وعلررى رررذا النهررو (5)بررد.الا

 تجال مالك الابيد.

يصرب   يره ررؤالء  ىإقررارات التارداد يسرد  إلرى مار رة الرزمن الرذ ىو ان تهديد أعمرار الابيرد  ر
إسرر اط  ىو ررذلك م بررات أه يررتسم  رر رهالررة  ررونسم  اضرراين لسررا ر  ررى  ُملررزمين بررد ع ضررريبة الرررأس

ن سررجالت الضررريبة عنرردما يتجرراوزون سررن املررزام بررد اسا. ومررن ناهيررة أ رررى  رران تهديررد أسررمائسم مرر
يصررب  عنرردرا الابررد مررؤراًل للاتررق إذا أراد ذلرررك مال ررره.  ىأعمرراررم ضررروريًا لتهديررد السررن ال انونيررة الترر

                                                 
(1) P. Gnom. No. 60. 

(2) Wallace, Op. Cit., P. 119. 

 .18ر17مصر تهت ه م الرومان   رسالة ماجستير غير منشورخ   ص ص  ىالرقيق   :أهمد عبد الباسط( 3)
(4) Cf . SB. 6996 (A. D. 127). 

(5) Wallace, Op. Cit., PP 227 ff ; Johnson, Op. Cit., P 554. 
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علررى أن   (Aelia-Senatia)م نرررنة ارديرروس لوجرروس   و رررذلك قررانون ى رر (19وقررد نصرررت المرررادخ )

  (1)مًا.ق الابيد ال ي ون قانونيًا إال إذا بل  الماتق أ  ر من  ال ين عاعت

م رل إقررارات تارداد ر  ومن الجدير بالمالهظة أن مهتوى إقرارات تاداد  سنة سو نوبايونيسوس
سجالت  ىلل سنة أو امشارخ إلى تسجيلسم   ىلم تتضمن ذ ر الوضع ال انون رس ان قرى التيوم  ىباق

 ى انرت تهردد بدقرة الوضرع المرال ىالااصرمة التر ىوذلك على  ال  مهتوى إقرارات مواطنالمواليد   
 ىلسرم. وعلرى ررذا النهرو  رإن ال سنرة علرى الررغم مرن أنسرم  رانوا يؤلترون طب رة أرسرت راطية  رر ىوال رانون

يررة سو نوبايونيسرروس تمتاررت بامتيررازات لررم يتمتررع بسررا سرر ان ال ريررة الارراديين   إال أنسررم ظلرروا مررن الناه
 ااصمة المديرية.مواطنىال انونية   م ل غيررم من عامة ال رويين   أقل مرتبة من 

 ثانيًا: تسجيل مواليد الكهنة 

ويم رن  (3)سقريرة سو نوبايونيسرو  ىطب رة ال سنرة  ر (2)يردتمدنا  مس و ائق بردية بتسرجيل موال
ضرمن تهديرد رويرة المرروظتين : الديباجرة   وتتىت سريم مهتروى ررذل الو رائق إلرى أربارة أجرزاء رئيسرة رر

. وتسرجيل ىالتسرجيل ووضراسم ال رانون ىالمسؤولين عن تسجيل مواليد ال سنرة.  رم تهديرد رويرة ملتمسر
 جدول يوض  ذلك: ىالطتل وعمرل. وأ يرًا تاريد تسجيله )تاريد الو ي ة(. و يما يل

                                                 
(

1
) P. Gnom. No. 19; N. Lewis, Roman Civilization, I, P. 55. 

نما أد لره الرومران  ر ىلم ي ن إجراء تسجيل المواليد مارو ًا  الل الاصر البطلم( 2) مصرر  واهرد مرن امجرراءات  ى  وا 
 استهد ورا لتهديد اروضاع ال انونية للس ان. ىالمسمة الت

F. Schulz., Roman Register of Births Certificates, JRS., 32 (1942), P. 83; Taubenschlag, 

The Low of Greco-Roman Egypt, PP. 625ff. 

(3) SPP. XXII 100 (A. D. 147-9 ); 18 (A. D. 155); 38 (A. D. 155); BGU. I 28 (A. D. 183-

4); SPP XXII 37 ( A. D. 184). 
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    :ىيتضح من الجدول السابق عدة أمور ه
أو  أن كهنـ  سوكنوبايونيسـوس كــانوا يتنـدمون ب مبـال تسـجيل مواليـدهم إلـى كاتـ  النريــ ـ  ٔ

   الديباجـــ  باســــتوناق الووينــــ   ىعـــادة  ــــ ىحالــــ  هيابـــ   وكانــــل هـــ   ا  ــــارة تــــ ت ىمـــن ينــــو  عنـــ   ــــ
(SPP. XXII 100) السـ رين ىخاتمتها  ـ ىرد  كانل مندمتها ممزق  هير أن  و  ىالت (ٔٚ– ٔٛ )

  م  التسجيل: ىأن كات  النري  صدق عمى صح  البيانال الواردة  
  

 (ٔ)سأن  يــو  قريـ  سوكنوبايونيسـو  (SPP. XXII, 18 lins 1-2) ديباجـ  الووينـ  ىوجـاق  ـ
 لنري :كانوا يتولون ه   المهم  نياب  عن كات  ا





ُأْرِسَل  مُ  تسجيل المـيدد إلـى كاتـ  قريـ   (SPP. XXII 38 , lin. 2) ديباج  الووين  ىو 
الخاتمـ  أن  ىولكـن جـاق  ـ لم يرد أسم  بسب  تمـزق هـ ا الجـزق مـن الووينـ    ىسوكنوبايونيسوس ال 

كـان متييبـًا إمـا بسـب  و اتـ  أو  ىكاتبًا يدعى "يوليوس" تـولى هـ   المهمـ  نيابـ  عـن كاتـ  النريـ  الـ 
 (:ٖٔ – ٕٔالس رين ) ىوردل   ىهروب  كما ُيفهم من العبارة الت

أن  مـ  تسـجيل المواليـد ُأرسـل إلـى  (SPP. XXII 37, ll. 1-3)ديباجـ  الووينـ   ىوجـاق  ـ
 (ٕ)س نيموبوليس و سوكنوبايونيسو  ى"ديوجنيس" كات  قريت

                                                 

  موـل منصـ    ـ  النـرى ( Litourgia ) مـن الخـدمال ا لزاميـ  كـان منصـ   ـيو  النـرى  (ٔ)
كاتـ  النريـ    وكانـل مهـامهم الر يسـ  هـ  ا  ـرار عمـى أراضـ  النريـ  الزراعيـ  وجميـإل الضـرا   وا يجـارال مــن 

 أراض  الدول    و   بعض األحيان كانوا يتولون مهام كات  النري   
Cf. A. Tomsin, Etude sur les  des Vellages de La   egyptienne, B. A. 

R. B., 1952, PP. 73-75; Chr d
,

 Eg., (1995), P. 107. 

ومـن األمومــ  تبـين مـن الووـا ق الخاصـ  بنريـ  سوكنوبايونيسـوس أنهـا كانــل تـدمب إداريـًا بـبعض النـرى النريبـ  منهـا   ن (ٕ)
 .P. Fay. 208 وتـانيس سوكنوبايونيسـوس ىعمى  لك أن كات  قري  باكخيـاس كـان يتـولى جمـإل الضـرا   مـن قريتـ

(A. D. 52).  كل مـن سوكنوبايــونيسوس ونيموبـوليس مـدمجًا تحـل إدارة ىم( كان مكت  السجدل  ٘ٗٔعام ) ىو 
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ُأْرِسَل ال م  إلى "ديوجنيس" كات  النريـ    دون تحديـد  (BGU. I,28 line. 1) الووين  ىو 
ـــّدى ال فمـــ ( كانـــا مـــن يفهـــم ضـــمنًا أنهـــا "سوكنوبايونيســـوس" ألن الممتمســـين )و  ىاســـم النريـــ    التـــ ال

 موا نيها  وكانل  مبال تسـجيل المواليـد تسـتخرل عمـى أسـاس المـو ن   وتوجـ  إلـى كاتـ  
 النري  بوصف  المسؤول عن األوضاع النانوني  لمسكان بالنري  

جميإل الحاالل الخمس كان يتولى تنديم  م  تسجيل ميدد أبن  )أو أبنت (  ىأن األ    – ٕ
ال مبين الم ين قـدمهما والـد ال فمـ   ىو  تنديم ودو   مبال  ى اركل   ىرد  أو مإل األم التسواق بمف

 .SPP. XXII 18 lines)  الووينـ  ىوكـ لك وضـإل زوجتـ   وقـد ورد  ـ ىبمفرد  حـدد وضـع  النـانون

مــ  تــدعى وأ أن الممــتمس يــدعى "هارباجــاووس" بــن "إيريــوس" حفيــد "هارباجــاووس"   (9-11 ,3-6
 قري  سوكنوبايونيسوس: ىوموا نًا     النبيم  الخامس  لإلل  سوكنوبايوس ى"تا يوميوس"   كاهن  

 



 ىلزوجت  والدة ال فل   رهـم أنهـا لـم ت ـترك معـ   ـ ىإل النانونك لك أ ار الممتمس إلى الوض
   ب نها تدعى "تانيفريميوس" بنل "باكوسيوس" كاهن  ا ل  نفس :تنديم االلتماس


ممتمس   والد ال فل   كـاهن  كر أن ال (SPP. XXII 37, lines. 4-8)الووين  الواني   ىو 
 النبيم  الوالو  لإلل  األكور تبجيًد سوكنوبايوس: ى 

 

 

                                                                                                                            

 ىسوكنوبايونيسـوس  ـ ىم( تـم تسـجيل ممكيـ  منـزل كـا ن  ـٔٙٔ/  ٖٔٔ) عـام ى  و ـ (SPP. XXII 36) واحـدة=
 ىووين  أخرى كـان يتـولى منصـ  عمـدة النريـ   ـ ى  و (P. R yl II 155)  (قري  هيراكميا ىمكت  تسجيل الممكي   

 ىولعـل  لـك الـدمب ا دار   P. Lond. III 1220 (A. D.2 202-207) سوكنوبايونيسوس ونيموبوليس موظر واحد
وجـود هي ـ  إداريـ  كاممـ  بكـل قريـ     ىال يستدع ىيرجإل إلى صير حجم ه   النرى وقم  عدد سكانها عمى النحو ال 

يتعــ ر  يهــا مــلق هــ   الوظــا ر بســب  ســوق األحــوال االقتصــادي  وتهــر  أعيــان النريــ  مــن  ىالفتــرال التــ ى ــوالســيما 
 أعبا ها  
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 الووين  ما ي ير إلـى مـو ن ىولم يرد    أواًل أن  كـر تنـديم ال مـ  الممـتمس  ويمحـظ
مندمــ  الديباجــ    وــم الــن  وانيــًا عمــى أن الممــتمس أحــد كهنــ   ىإلــى كاتــ  قريــ  سوكنوبايونيســوس  ــ

ا ل  سوكنوبايوس   ي يران ضمنًا إلى أن مو ن  هو قري  "سوكنوبايونيسوس"  ومن ناحيــ  أخـرى لـم 
  ولكن من المرجح  ىالنانون  د وضعها لوالدة ال فل دون تحدي ىالووين  سوى االسم ال خص ىيرد  

 ,SPP. XXII 37) نهاي  ال م  ىإلى  بن  الكهن  بدليل أن كات  النري  صدق   ىأنها كانل تنتم

ll. 14-15)   سجدل المواليد ىعمى تسجيل ال فل: 
 

تنــديم  مبــال  ىا ــتركل  يهــا األم مــإل والــد ال فــل )أو ال فمــ (  ــ ىث التــالحــاالل الــود ىو ــ
 SPP. XXII)الووينــ  ى بدقــ  عمـى نحــو مـا جــاق  ـ ىتسجـيل الميـدد كانـا يحددان وضعهـما النـانون

100, lines. 12-13) ورد  يهـا أن والـد ال فـل   مـوا ن  ـ  قريـ  سوكنوبايونيسـوس   وكـاهن  ىالتـ
 ىو ـ ولى لإلل  األكور تبجيًد سوكنوبايوس  وأن والدة ال فل   كانل كاهن  ا ل  نفسـ  النبيم  األ ى 

 ىحدد والدا ال فل وضعهما النانون  بوصفهما كاهنين   (SPP. XXII 38, ll. 3-8)الووين  

  واآللهـــــــــــــــــــــــــــــ  النبيمــــــــــــــــــــــــــــ  الوانيــــــــــــــــــــــــــــ  لإللـــــــــــــــــــــــــــــ  األكوــــــــــــــــــــــــــــر تبجـــــــــــــــــــــــــــــيًد ســــــــــــــــــــــــــــوكنوبايوس 
األخـرى

سوكنوبايونيسـوس  ومـن الجــدير  ومـوا نين مـن قريـ    (ٔ)
النبيم  الخامس   ىأن والد ال فم    كان كاهنا  (BGU. I 28 lines. 8-14) الووين   ىبالمدحظ   

حــين أن والــدة ال فمــ   ىقريــ  سوكنوبايونيســوس    ــ ىلإللــ  األكوــر تبجــيًد ســوكنوبايوس   وموا نــًا  ــ
 لإلل  سوكنوبايوس نفس  النبيم  األولى  ىكانل كاهن   

تنـــديم  مـــ  تســـجيل مـــيدد  فمهـــا لـــم يكـــن  ىيتضـــح مـــن العـــرض الســـابق أن ا ـــتراك األم  ـــ
جميــإل األحــوال كــان البــد مــن  ىضــروريًا   وأن قيــام األ  بمفــرد  بهــ ا العمــل كــان كا يــًا  هيــر أنــ   ــ

                                                 

 ــ  معبــد سوكنوبايونيســوس ُيعبــد بجانبــ  عــدة رلهــ  أخــرى تجــرى لهــا بعــض  ىان ا لــ  ســوكنوبايوس المعبــود الر يســ( كــ1)
زيس" و "هربـوقرا " و "هـرميس"  ضــًد عـن عبــادة بعـض األبــا رة المراسـيم واالحتفـاالل الدينيــ  بالمعبـد نفســ  موـل "إيــ

 الرومان مول "أهس س" و " هادريان " 
Cf. SPP XXII 183 (A. D. 138); B.G. U. 1+337 (A. D. 140); P. Lond. II353 (P.122) (A. D. 

221); P. Fay. Introd., P. 22. 
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ت  األ  واألم لم فــل عمــى أســاس أنــ  ينحــدر مــن أصــول كهنوتيــ  مــن نــاحي ىتحديــد الوضــإل النــانون
سـجدل المواليـد  ىتنديم ال مـ  أو لـم ت ـترك  وأن  مبـال تسـجيل األ فـال  ـ ىسواق ا تركل األم  

النريـ  بوصـفهم  ى   بن  الكهن  لىإ – يما بعد  ـاالنضمام  ىعمى أدل  توبل أحنيتهم   ىكانل تحتو 
)سوكنوبايونيسوس ىأواًل موا نين   ووانيـًا بوصـفهم  (

ـــ   ـــ ىينحـــدرون مـــن أصـــول كهنوتيـــ  ومســـجمين  ـــ  ]  معبـــد ا لـــ ىإحـــدى النبا ـــل الديني

]  توبــــل  ىوالــــراجح أنهــــم كــــانوا ينــــدمون األدلــــ  والمســــتندال التــــ
  المصـريين  ويؤيـد كانـل تفـرض رقابـ  صـارم  عمـى الكهنـ ىصح   لـك إلـى السـم ال الرومانيـ  التـ

موجـ  مـن اونـين مـن رؤسـاق معبـد سوكنوبايونيسـوس إلـى  ىعمى خ ا  رسم ى لك ووين  بردي  تحتو 
 ن  الووين : ىاألديوس لوجوس يتضمن البراهين عمى صح  نس  أحد أ فال الكهن   و يما يم
 



  

      

 
(1)
  

صــح  نســ  أحــد أ فــال  ىأهمــ  الظــن كــان هنــاك ريبــ   ــ ىنتبــين مــن الــن  الســابق أنــ   ــ
الكهن  ويدعى "هارباجاووس" بن "انخو يس" ربما بسب  و اة والد  ووقوع  تحل وصاي  أحد الكهنـ    

 ى ب ن  لم يكن ينحدر من نسل الكهن    وأن  مجرد لني   ومن المعرور أن المـادة ويبدو أن أحدًا و 
المن ــاق مناصــ  الكهنــ   وتبعــًا لــ لك يبــدو أن  ى( مــن منننــ  األديــوس لوجــوس كانــل تحظــر تــولٕٜ)

"األديوس لوجـوس" أراد أن يتحـرى عـن صـح  نسـ  هـ ا ال فـل   وأن أونـين مـن رؤسـاق كهنـ  المعبـد 
يس" بــن "ســتوتويتيس" و "ســتوتويتيس" بــن "هارباجــاووس" قــدما عمــى األرجــح المســتندال همــا "ســتوتويت

 ىأن يــدرل اسـم   ــ ىالدالـ  عمــى صـح  نســ  ال فـل وانحــدار  مـن أصــول كهنوتيـ  ومــن وـم أحنيتــ   ـ
 سجدل الكهن  

                                                 
(1) SPP. XXII 99 (A. D. ?). 
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  (SPP. XXII 100, lines. 12-16)الووينـ  ىتحديـد هويـ  ال فـل وعمـر   وقـد ورد  ـ – ٖ
 :ع ر ىالعام الحاد ىتمسين )األ  واألم( يتندمان لتسجيل ابنهما المولود  أن المم

 

L (? )  

نمـا ورد   نـ  وال يرد به   الووين  اسم ال فـل أو عمـر  بسـب  تمـزق هـ ا الجـزق مـن الووينـ    وا 
يتفق مـإل العـام الوـان   ىع ر )من حكم أن ونينوس( ال  ىالعام الحاد ىتاريخ  م  تسجيل ميدد   

 ( لمميدد ٙٗٔ/ ٘ٗٔ جراق تعداد عام )

ــدعى   (SPP. XXII 18 lines. 7-14)الووينــ  ىوجــاق  ــ            أن ال فــل المــراد تســجيم  ُي
ا مبرا ــور "أن ونينــوس"   وأن  مــ  تســجيل  العــام التاســإل مــن حكــم ى"باكوســيس"   وهــو مولــود  ــ

ــدم  ــ الوالوــ  مــن  ىع ــر مــن حكــم ا مبرا ــور نفســ    عنــدما كــان ال فــل  ــ ىالعــام الوــان ىمــيدد  ُق
 عمر :

  L (? )

(? )

 
جـرى  ىالووين  السابن  أن ال فل كان مـن مواليـد السـن  نفسـها التـ ىومن الجدير بالمدحظ   

سـجدل إحصـاق تمـك السـن     ى( لمميدد   وأهم  الظن أنـ  لـم ُيـدرل  ـٙٗٔ–٘ٗٔ يها تعداد عام )
هضون ودث سنوال من تاريخ إجراق التعـداد حتـى ال  ى وتبعًا ل لك كان لزامًا عمى والد  أن يسجم  

 مننن  األديوس لوجوس  ىينإل تحل  ا م  النانون   كما ين  عمى  لك البند الوالث بعد الستين  

 ىأن  فـًد ُيـدعى "سـتوتويتيس" ولـد  ـ (SPP. XXII 38, lines. 8-11)الووينـ   ىوجـاق  ـ
العـام  ىنـوس   وأن  مـ  تسـجيل مـيدد  لـم ينـدم إال  ـالعام الرابإل ع ـر مـن حكـم ا مبرا ـور أن وني

 التاسإل ع ر من حكم ا مبرا ور نفس :


 ( )

( )  
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بعـد مـرور خمـس  ى( لممـيدد أٓ٘ٔعـام ) ىويتضح من الووين  السـابن  أن "سـتويتيس" ُولـد  ـ
     عــــام  ى( لممــــيدد   وأن  مـــ  تســــجيل مــــيدد  قُـــدم  ــــٙٗٔ/ ٘ٗٔســـنوال عمــــى إجــــراق تعـــداد عــــام )

  عنـدما أربـإل سـنوال  ى( لممـيدد   بحـوالٓٙٔ/ ٜ٘ٔعـام ) ى( لمميـدد قبل إجراق التعداد التـال٘٘ٔ)
 الخامس  من عمر   ىكان  

ي الـ  أحـد الكهنـ  بتسـجيل مـيدد أبنـ   (SPP. XXII 37, ll. 8-12, 16-17)الووينـ   ىو 
 "باكوسيس" البالغ من العمر ودث سنوال:



 
( لممــيدد بعــد إجــراق تعـــداد عــام ٔٛٔعــام ) ىنتبــين مــن الووينــ  الســابن  أن "باكوســيس" ُولــد  ــ

( لممـيدد ٗٛٔعـام ) ىومان سنوال   وأن  م  تسـجيل مـيدد  قُـدم  ـ ى( لمميدد بحوالٗٚٔ/ ٖٚٔ)
 ودث سنوال  ى( لمميدد بحوالٛٛٔ/ ٚٛٔعام ) ىقبل إجراق التعداد التال

هــا  اسـمها مــن الووينـ  بســب  تمزقهــا    ىأن ال فمــ  التـ (BGU I, 28)الووينـ   ىوجـاق  ــ
العام الوامن ع ر من حكم ا مبرا ور "ماركوس اوريميـوس كمـودوس"   وأن  مـ  تسـجيل  ىُولدل  

 ا ور نفس :العام الرابإل والع رون من حكم ا مبر  ىميددها ُقدم  
 

 L L 
 ٖٚٔ( لمميدد   بعـد أخـر تعـداد عـام )ٛٚٔ/ ٚٚٔعام ) ىنتبين من  لك أن ال فم  ُولدل  

السادســ  مـن عمرهــا  ى ـ ى  تسـجيل ميددهــا قُـدم وهــأربــإل سـنوال   وأن  مــ ى( لممـيدد بحـوالٗٚٔ/
أربـإل  ى( لممـيدد   بحـوالٛٛٔ/ ٚٛٔعـام ) ى ـ ى( لمميدد   قبل إجراق التعداد التالٗٛٔ/ٖٛٔعام )

 سنوال 

يتضــــح مــــن العــــرض الســـــابق   أن إ ــــهارال مــــيدد كهنـــــ  سوكنوبايونيســــوس كانــــل إحـــــدى 
تنـإل  ىأن تنديمها كان اختياريا خدل الفترة الزمنيـ  التـالعمميال الر يس  لتحديد أوضاعهم النانوني    و 

بــردرال  ىينضــ ىمنننــ  األديــوس لوجــوس والــ  ىبــين كــل تعــدادين  بيــد أن البنــد الوالــث بعــد الســتين  ــ
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هضـون وـدث سـنوال   ُيست ـر منـ  وجـود  ىأخـر إحصـاق  ـ ىأسماق األ خا  ال ين لم يسجموا  ـ
أونـاق ا حصـاق األخيـر    ىمـيدد أ فـالهم الـ ين كـانوا معهـم  ـيحـتم عمـى األبـاق تسـجيل  ىإلزام قانون

 (ٔ)الـــ كر  ولــم يســـجموا  يـــ    ربمـــا بســـب  حداوـــ  والدتهـــم   و لـــك خـــدل مهمـــ  الســـنوال الـــودث رنفـــ 
ويتبــين مــن  لــك ارتبــا  تســجيل مواليــد الكهنــ  بعمميــ  تعــدادهم  وأن تســجيل المــيدد كــان إلزاميـــًا دون 

 (ٕ)أس نديمها مادام  لك يتم قبل الرابع  ع رة   وهو سن ا لزام بد إل ضريب  الر تحديد سن بعينها لت

ـــــــــد خضـــــــــوعهم لمفحـــــــــ   ـــــــــل إ ـــــــــهارال مـــــــــيدد األوالد تتخـــــــــ  كدعامـــــــــ  أساســـــــــي  عن وكان
  ىالمناصــ  الكهنوتيــ    وقــد ورد  ــ ىالمؤهــل لدنضــمام إلــى  بنــ  الكهنــ    وتــول 

نــ  األديــوس لوجــوس أنــ  أال يجــوز أن يتــولى أحــد مــن العممــانيين منن ىالبنــد الســادس بعــد التســعين  ــ
 [: ىالسمك الكهنوت ىوظيف   

 

األ   ىونتبين من  لك أهمي  إ هارال الميدد  وبال االنحدار من أصول كهنوتي  من ناحيت
بعـض الوظـا ر الدينيـ    يؤيـد  لـك البنـد السـابإل بعـد  ىيًا عند تولكان أساس ىواألم   وهو ال ر  ال 

نـــ  عمـــى أن أوظـــا ر الكهـــان العـــرا ين اآليمـــ  ب ريـــق  ىمنننـــ  األديـــوس لوجـــوس الـــ  ىالســـبعين  ـــ
 االحتفاظ بها داخل ن اق األسرة[: ىالتوارث   ينبي

  

توارث مناص  حممـ  المندسـالكما كان ي  أسـر  ىخـدل العصـر الرومـان
  (ٖ)مى بعينها ترجإل ج ورها إلى العصر الب م

 ىتـــول ىتحديـــد األبنـــاق الـــ ين كـــان لهـــم الحـــق  ـــ ىالفيصـــل  ـــ ىوكانـــل إ ـــهارال المـــيدد هـــ
و لــك و نـــًا لتـــاريخ الوظــا ر الدينيــ  خمفــًا آلبــا هم   وأول ــك الـــ ين كــانوا محــرومين مــن هــ ا الحــق   

يـن  عمـى  ىمننن  األديوس لوجوس ال  ىالبند الواحد بعد التسعين   ىميددهم  يؤيد  لك ما جاق  
ــــ  تناعــــدهم ال يســــمح أل ــــ  عن ــــدهم لمكهن ــــ ين جــــاق مول ــــ ىأن أاألوالد ال ســــمك  ىمــــنهم باالنضــــواق  

                                                 
(1) Cf . SPP. XXII 100; 18. 

(2) Cf . SPP. XXII 38; 37; BGU. I 28. 
(3) SB. 9394 (A. D. 103-104) 
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نصـي  أبنـ  مكانـ  أمـا ت ىكاهن بسب  توقيـإل عنوبـ  ضـد     رنـ  يجـر  ىحال  تنحي  أ ىالكهنول  و 
 سمك الكهنول إ دقًا[: ىاألبناق ال ين يولدون بعد معاقب  الكاهن  د يجوز لهم االنضواق  

   



  
ومــن ناحيــ  أخــرى  ــرن إ ــهارال مــيدد أوالد الكهنــ  كانــل مــن المســتندال الدزمــ  لمحصــول 

( لممــيدد جمســ  اســتماع عنــدها ٙ٘ٔ)ووينــ  برديــ  مــن عــام  ىوقــد جــاق  ــ (ٔ)هم عمــى تصــاريح ختــان
يح  مــ  قدمــ  كــاهن مــن قريــ  سوكنوبايونيســوس لمحصــول عمــى تصــر  ىاألديــوس لوجــوس لمنظــر  ــ

 ن  الووين : ىبختان أوالد  الودو   و يما يم



 



                                                 

  ودوـ   ىمصـر خـدل العصـر الرومـان ىإحدى ع رة ووين  بردي  عمى ه ا النوع من تصاريح ختـان الكهنـ   ـ ىتحتو  (ٔ)
 :  ىقري  سوكنوبايونيسوس وه ىمنها تتعمق بالكهن   

SPP. XXII 51 ( A. D. 133); W. Chr. 77 (A. D. 149); BGU. XIII 2216 (A. D.156). 
 وقد أختار الباحث أكمل ه   الووا ق الودو  لدست هاد بها   والووا ق األخرى ه  : 

Cf. BGU. 82; 347; P. Teb. II 292; 293; W. Chr. 76; SB. 15; 16; 17. 
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( )

( )

( )

( )

 (1)
 

 
 
 
 
 

                                                 
(1) BGU. XIII 2216 (A. D. 156).   
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 نتبين من الوثيقة السابقة عدة أمور:
المعبـد ال ـهير  ىالنبيم  الوالوـ  لإللـ  "سـوكنوبايوس"  ـ ىأن "باكوسيس" ابن "ساتابوس" الكاهن   – ٔ

قسـم "هيراكميـديس" بمديريـ   ى"   قدم إلى النا م ب عمال األستراتيجوس  ـبنري  "سوكنوبايونيسوس
أرســـينوى   التماســـًا لمحصـــول عمـــى تصـــريح بختـــان أبنا ـــ  الودوـــ    مـــن زوجتـــ  "واســـيس" بنـــل 

"عمـــر  ومـــان ســـنوال   و "انخـــو يس" خمـــس ســـنوال   و  سهارباجـــاووس"   وهـــم: "هارباجـــاوو "
 "ستوتويتيس" سنتان 

كهنوتي     توبل انحدار    وأوالد    من أصول  ىيس"   أر ق بالتماس  المستندال التأن "باكوس – ٕ
تعــداد ُســجل  يهمــا الممــتمس   با ضــا   إلــى نســخ  ىوقـد تضــمنل هــ   المســتندال   رخــر إقــرار 

صدق عمى صح  بياناتهـا سـت   ـهود مـن كهنـ   ىرسمي  من  هادال ميدد أوالد  الودو    الت
 المعبد 

النا م ب عمال األستراتيجوس   بعد أن ت كد من صح  المستندال   رنف  ال كر   صدق عمى  أن – ٖ
صح  نس  األوالد الودو    وأرسل خ ابًا ب لك إلى "كموديـوس اجـاووكميس" األديـوس لوجـوس   
ممــا يفهــم منــ  ضــمنًا أن أحــد أهــدار هــ   العمميــ  كــان الت كــد مــن أن األوالد لــم يكونــوا لن ــاق   

 ( من قـواعد الحسا  الخا  تمنإل هؤالق من أن يصبحوا كهن  ٕٜكانل المادة ) حيث

أن األديــوس لوجــوس أمــر بحضـــور الممــتمس   وأوالد  الوـــدو  جمســـ  اســتماع لدلتمــاس   وو نــًا  ـــ ٗ
ــــــــــــــدس  ــــــــــــــ  المن ــــــــــــــوس لوجــــــــــــــوس مــــــــــــــن الكات لممخــــــــــــــ  هــــــــــــــ   الجمســــــــــــــ  استفســــــــــــــر األدي

   ـــ  جســـد األوالد   وبنـــاق عمـــى عـــدم عمـــا إ ا كـــان توجـــد عيـــو   
وجود مول ه   العيو  صرح لهم بالختان بما يتفـق مـإل التناليـد المتبعـ   ويبـدو أن هــ   الجمســ  
كانل بمواب  ك ر الهي   لألوالد   مما يعنى أن سـدم  األعضـاق الجسـدي  كـان  ـر ًا أساسـيًا 

  ىالكهنوت السمك ى  ـ يما بعد  ـلم هارة وتبعًا ل لك لدندمال 

الحكومـ  يـدل عمـى  ىأن ا  رار عمى ختان الكهن  به   العناي  بمعر   عدة هي ـال مـن مـوظف – ٘
 مدى ما وصمل إلي  الحكوم  الروماني  من ت ديد قبضتها عمى الكهن  المصريين  
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 النانونيـ   تحديـد أوضـاعهن  ىومن ناحي  أخرى  رن تسجيل ميدد  تيال الكهن  كان مهمًا  
ـــ    و  ـــم يـــرتب   لـــك بوقـــل محـــدد   وأهمـــ  الظـــن أن  لـــك كـــان يـــتم قبيـــل انضـــمامهن لمهي  ن ل ا 

حاجـ   ىالكهنوتي    وكانل إ هارال ميددهن ضروري  عند زواجهن   و لك ألن األبناق كانوا  ـ
نمــا مــن ناحيــ  األم كــ لك    وبــال انحــدارهم مــن أصــول كهنوتيــ  لــيس مــن ناحيــ  األ   نــ    وا 

البنـد الرابـإل بعـد  ىالوراوـ    يؤيـد  لـك مـا جـاق  ـ ىهارال مهمـ   وبـال حنهـن  ـوكانل هـ   ا  ـ
تن  عمى أن: أالمنح الديني  والجوا ز يمكـن االحتفـاظ  ىمننن  األديوس لوجوس الت ىالومانين  

 بها لتكون من حق البنل[:


أبيها الدين     حالـ  عـدم وجـود وريـث مـن الـ كور  منص  ـأيضًا  ـوربما كانل البنل ترث  
  

 ثالثًا: إشعارات الوفاة 

والمـــال  لمكهنــ    وقـــد  ىكانــل إ ـــعارال الو ــاة مـــن األســالي  المهمـــ  لتحديــد الوضـــإل النــانون
حتـــى تكـــون قـــوا م ا حصـــاق م ابنـــ  ألحـــوال الســـكان خـــدل  ىارتب ـــل هـــ   العمميـــ  بالتعـــداد الـــدور 

ة الواقعـ   يمـا بـين إحصـاق وأخـر   وكـ لك ارتب ـل بتجديـد قـوا م الضـرا   التـ  السنوال األربـإل ع ـر 
 (ٔ)ها كان الكهن  مسجمين  ي

 :قري  سوكنوبايونيسوس ىجدول بالووا ق الخاص  بر عارال و اة الكهن    ىو يما يم

                                                 
(1) C H A., 10, P. 305; Wallace, Taxation, P. 106. 
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(p. 68)  

(A. D. 

170) 

P. 

Flor. 

XVI 

19 

(A. D. 

177/ 

180)   



 
 
 
 
 

 
 929 سوكنوبايونيسوس قرية  ىللكهنة ف األوضاع الق انونية

 : ىنتبين من الجدول السابق األت
( ُأرسؿ إلى (P. Lond. II 281, lines. 1-3أف أقدـ إشعار وفاة ُعثر عميو فى الوثيقة  –9

 أثنيف مف رؤساء كينة سوكنوبايونيسوس:

 
كانػا عوػويف فػى  ماعػػة دينيػة ااػولى الشػراؼ عمػى شػؤوف المعبػد والكينػػة   وأنيمػا عمػى اجر ػ    

نقابات الحرؼ   وسيمة مالئمػة ل مػ   ىوأف الدارة الرومانية و دت فى ىذا الانظيـ   مثمما و دت ف
 الورائب وكافة اللازامات المفرووة عمى كينة القرية .

شػعار الوفػاة إلػى سباسػيوفس كااػب قريػة ( ُأرسػؿ إ(P. Lond. II 338, lin. 1-2الوثيقػة  ىوفػ
 سوكنوبايونيسوس:  

ُأرسػػؿ الشػػعار إلػػى سىػػراسس كااػػب قريػػة  (P. Flor. XVI 19, lin.1) الوثيقػػة ىوفػػ
  :سوكنوبايونيسوس

إشػػعارات  ىد اناقمػت سػمطة الشػراؼ عمػى امقػلممػيال ىياوػ  ممػا سػبؽ أنػو اػالؿ القػرف الثػػان
كػاف مسػؤً  عػف إمػداد الدارة المركزيػة بقػوائـ  ىات الكينة مف رؤساء المعبػد إلػى كااػب القريػة الػذيوف

ما ياعمؽ باجوواع القانونية المدنيػة   ومػا يقػ  عمػييـ مػف ييـ الكينة وبااصة فيسكاف القرية   بما ف
 الازامات وورائب لمدولة.

 .P) الوثيقة ىف إشعارات الوفاة كانت ارسؿ بواسطة أحد أفراد عائمة الماوفى وقد ورد فأ ػ 2

Lond. Iins 208 lins. 4-8, 11)  أف المماػػػػمس يػػػدعى سبانيفريمػػػايوسس بػػػف سىػػػوروسس بػػػف
سىاربا ػػاثوسس   كػػاىف مػػف قريػػة سوكنوبايونيسػػػوس    بنػػت سىاربا ػػاثوسس   وأمػػو اػػدعى ساانيفريمايػػاس

 اجب واجـ: ىماوفى مف ناحياوىو شقيؽ ال
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مػػى أف يحػػدد ىوياػػو بدقػػة بيػػدؼ إثبػػات نابػػيف مػػف الػػنص السػػابؽ أف الممػػامس كػػاف حريصػػًا ع
وممامكات الماوفى  ىصماو بالماوفى نظرًا لما كاف ياراب عمى ذلؾ مف ناائج   كوراثة المنصب الدين
اق  عمى الماوفى  ىوالوصاية عمى أبنائو   وقبؿ ذلؾ مسؤولية الممامس عف ا لازامات والورائب الا

 .ا اه الدولة فى حالة عدـ البالغ عف الوفاة

أف الممػػامس يػػدعى                 (P. Lond. II 338, lines. 3-8, 14) الوثيقػػة ىوقػػد ورد فػػ
وسس بػػػػف سسػػػػااابوسس مػػػػف قريػػػػة سوكنوبايونيسػػػوس   كػػػػاىف بالقبيمػػػػة الاامسػػػػة ل لػػػػو اجكثػػػػر يسايسػػػينوف

 اعظيمًا سسوكنوبايوسس   يعمف عف وفاة سقريبوس:
 



أف سسػاواويايسس مػواطف مػف قريػة  (P. Flor. XVI 19 lines 2-5, 14) الوثيقػة ىوورد فػ
 سوكنوبايونيسوس   كاىف بالقبيمة الثالثة يعمف عف وفاة اثنيف مف أقاربو:

 نابػػػيف مػػػف الػػػوثيقايف السػػػابقايف أف الممػػػامس كػػػاف يشػػػػير إلػػػى در ػػػػة قراباػػػػو لمماػػػػوفى بكػػػػممة

( لقرابػػة. ومػػف اػػالؿ دراسػػة سقريػػبس   دوف احديػػد دقيػػؽ لطبيعػػة در ػػة ىػػذه ا ىواعنػػ (
  نابػػيف أف ىػػذه الشػػػعارات كػػاف يرسػػميا أقػػػرب  ىفػػى مصػػػر اػػالؿ العصػػر الرومػػػان ةإشػػعارات الوفػػا

بدقػػة   مثػػؿ   أقػػارب الماػػوفى المو ػػوديف عمػػى قيػػد الحيػػاة   الػػذيف كػػانوا يحػػددوف در ػػة قػػرابايـ منػػػو 
 (6).  أو المالػؾ إذا كػاف الماػوفى رقيقػاً  (5)ه  أو  ػد (4)و  أو زو اػ (3)وأو ابن   (2)أو شقيقو   (9)والده

)وربما عنت كممػة  أف الممػامس لػـ يكػف قريبػًا مػف الدر ػة اجولػى أو الثانيػة لمماػوفى.  (

                                                 
(1) P. Med. ed. in Aeg. 20 (1940), PP. 39-42 (A. D. 108); P. Fay. 30 (A. D. 173); P. Oxy. 

1551 (A. D. 304). 
(2) P. Lond. II 208 (A . D. 138); P. Ryl. II 106 (A. D. 158 ); BGU. I  245 (A. D. 160). 
(3) BGU. XIII 2230 col. i; ii (A. D.160). 

(4) P. Sorb. in 2358 ( A. D. 110). 

(5) PSI. IX 1064 (A. D. 129). 

(6) P. Oxy. 1030. (A. D. 212). 
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نمػػا اعنػػى أف الممػػامس كػػاف م ػػرد زميػػؿ  ىأو أف ىػػذه الكممػػة لػػـ اكػػف اعنػػ سقريبػػًاس بػػالمعنى الػػدقيؽ   واع
الػذكر   كػاف الممػامس  ىكماػا الػوثيقايف فنفاػ ىأنػو فػ ىعـ ىػذا الػرأالقبيمػة الكينوايػة   ويػد ىلمماوفى ف

يػا. ولعػؿ ذلػؾ ير ػ  إلػى أف المسػئولية يكاف الماوفى عوػوًا ف ىإلى القبيمة الكينواية نفسيا الا ىينام
المشػػاركة الواقعػػة عمػػى كينػػة كػػؿ قبيمػػة دااػػؿ المعبػػد   سػػواء مػػف ناحيػػة القيػػاـ بالوا بػػات الدينيػػة أو 

 احدث بينيـ لسببيف: ىالمالية   احاـ عمييـ البالغ عف حا ت الوفاة الا ا لازامات
 إاالء مسئوليايـ عف الازامات الماوفى ا اه الدولة. ػأ     
 .ىلاعييف كاىف فار بدً  عف الماوفى لشغؿ منصبو الدين ػب    

 .P)       د فػى الوثيقػةبدقػة. فقػد ور  ىورد بإشعارات الوفاة احديد ىوية الماوفى وووػعو القػانون ػ 3

Lond. II 281, lins. 8-11)   أف الماػػوفى يػػدعى س ىاربا ػػاثوس س بػػف س ىػػوروس س بػػف 
ىػػػاربا اثوس س   وأمػػو اػػدعى س اانيفريمايػػاس بنػػت سىاربا ػػاثوسس كػػاىف مسػػ ؿ فػػى القريػػة ا نفػػة س

 الذكر)سوكنوبايونيسوس(:

   نابػػيف مػػف الػػػنص السػػابؽ أف احديػػػد ىويػػة الماػػػوفى كػػاف يػػػاـ أوً  بوصػػفو كاىنػػػاً 
مناصػب ولعؿ ذلؾ ير   إلى أف وفاة الكػاىف ا عػؿ منصػبو فػى المعبػد شػا رًا   ولمػا كانػت بعػض ال

اعطيػو الحػؽ  ىالدينية وراثية   فإف إشعار الوفاة عمى ىذا النحػو بمثابػة شػيادة رسػمية لموريػث الشػرع
الماػػػػوفى بوصػػػػفو مسػػػػ اًل فػػػػى قريػػػػة   وثانيػػػػًا احديػػػػد مػػػػوطف فػػػػى اػػػػولى ىػػػػذا المنصػػػػب.

رى لمدولة و بأداء الورائب   وكافة ا لازامات اجاييماـز ف ىكانت موطنو الذ ىسوكنوبايونيسوس الا
إلػى حػذؼ أسػمو مػف قائمػة سػكاف القريػة   واصػحي   ى  وعمى ىذا النحو فإف إعالف وفااو كاف يرمػ

كانػػت اقػػ  عميػػػو    ىإسػقاط كافػػة ا لازامػات الاػػ ى  وبالاػػال ىبيانػات السػػكاف قبػؿ إ ػػراء الاعػداد الػػدور 
عنػػػد  مػػ  الوػػرائب أو عنػػد  حاػػى   ياعػػرض أفػػراد عائماػػو أو زمػػالؤه فػػى المعبػػػد لممسػػئولية القانونيػػة

مػا ورد فى نياية الوثيقة السابقة حيػث ُيطالب الممامس باس يؿ اسـ  ىإ راء الاعداد . ويدعـ ىذا الرأ
        ف :يالماوفى فى قائمة اجشااص الماوفي
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 :ىاـ احديد ىوية الكاىف الماوفى عمى النحو الاال (P. Lond. II 338, lines. 8-14) الوثيقة ىوف

   
) وقػػد فسػػر ناشػػر الوثيقػػة كممػػة  ) ة قاصػػربأنيػػا اااصػػار لكممػػ( . ومػػف (

 ىاؤىمػو لاػول ىالمسابعد أف يكوف المقصػود بيػذه الكممػة أف الكػاىف الماػوفى لػـ يكػف قػد بمػت السػف الاػ
أف الكػاىف الماػوفى لػـ يكػف قػد بمػت سػف اللػزاـ بػدف   ىواجر ػ  أنيػا اعنػ ىبشكؿ رسم ىمنصبو الدين

الاػ   (P. Flor. XVI 19 lins 6-14) اجاير ما ورد فى الوثيقة ىريبة الرأس. ويعود ىذا الرأو
 اومنت إشعارًا بوفاة أاوييف مف ناحية اجـ:

يف كانػػػا كػاىنػيػػػف فػػى القبيمػػة الثالثػػة   وأف أحػػػدىما ويػػدعى يياوػػ  مػػف ىػػذا الػػنص أف الماػػوف
 سسااابوسس ُوصؼ بأنو ممـز بدف  وريبة الرأس فى القرية:

 

)  ف أف ا ار وصؼ بأنو لـ يبمت السفحي ىف ووفقًا ليذا السياؽ فإف ىذه الكممػة (
فػى  ةأف إشػعارات الوفػا ػ كػذلؾى ػ أنو لـ يبمت سف اللزاـ بػدف  وػريبة الػرأس. ويعوػد ىػذا الػرأ ىاعن

مػا ياعمػؽ بػدف  وػريبة يلمماػوفى   وااصػة ف ىكانػت ايػاـ بػذكر الووػ  القػانونػ  بو ػو عػاـػ مصػر 
الػػرأس حيػػث إف اليػػدؼ اجوؿ مػػف اسػػااراج إشػػعارات الوفػػاة كػػاف حػػذؼ اسػػـ الماػػوفى مػػف قػػوائـ ىػػذه 
الوػػريبة فػػى حالػػة كونػػو ممزمػػًا بيػػا. وقػػد ورد فػػى نيايػػة أ مػػب ىػػذه الشػػعارات عبػػارة اشػػير إلػػى رفػػ  

الػػػػػػرأس   وووػػػػػػعيـ فػػػػػػى قائمػػػػػػة   يف مػػػػػػف قائمػػػػػػة الااوػػػػػػعيف لوػػػػػػريبة يأسػػػػػػماء اجشػػػػػػااص الماػػػػػػوف
 (9).فييالماوف

                                                 
(1) BGU. I 245 (A. D. 160); P. Oxy. I 173 (A. D. 174); BGU. I 79. (A. D. 175); Wallace, 

Taxation, P. 106; Johnson, Roman Egypt, P. 249. 
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وفػاة   واػاري  الشػعار الوقد ورد فى إشعارات وفاة الكينة فى سوكنوبايونيسػوس احديػد اػاري  
أف الوفػاة حػدثت فػى شػير    (P. Lond. II 338, lines. 14-17, 24-26) و ػاء فػى الوثيقػة عنو.

شػعار قيصػر   بينمػا اػـ ال عشػر مػف حكػـ المبراطػور أوريميػوس أنطونينػوس  ىبابو مف العػاـ الحػاد
 ( ىااور مف العاـ نفسو:95عف الوفاة فى يـو )

L



 لحدوثيا. ىى مناصؼ الشير الاالياو  مف ذلؾ أف الشعار عف الوفاة اـ ف

أف الوفػػاة حػػدثت فػػى شػػير (P. Lond. II 281 lines 11-14) وقػػد  ػػاء فػػى الوثيقػػة 
 :(9)فعشر مف حكـ المبراطور نيرو  ىسقيصريوسس المنصـر مف العاـ الثان

L



عشػر مػف حكػـ  ىنساناج مف النص السابؽ أف الوفاة حدثت فى الشير اجاير مف العاـ الثان
  وأف الشعار عف الوفاة اـ فى بداية العػاـ الثالػث عشػر مػف حكػـ  ىنيروف   وفقًا لماقويـ المبراطور 

 ىذا المبراطور.

أف سالوفػػاة حػدثت منػذ فاػرة قصػيرةس   (P. Flor. XVI, 19, line. 14) الوثيقػة ىوقػد ورد فػ
دوف احديػد دقيػؽ لاػاري  الوفػاة أو   )مف ااري  اقديـ الشػعار(  

الشػير ػ عمػى اجر ػ   ػكػاف   يا ػاوز  اةالشعار عنيا. ومما سػبؽ نابػيف أف اسػااراج إشػعارات الوفػ
راع بااااذ ال ػراءات الالزمػة لحػذؼ اسػـ الكػاىف مف ااري  الوفاة. ولعؿ ذلؾ ير   إلى ورورة الس

الماوفى مف قائمػة العػامميف بالمعبػد   واعيػيف كػاىف فاػر فػى منصػبو   فوػاًل عػف إسػقاط اسػمو مػف 
 كانت ادف  عمى أقساط شيرية.  ىقائمة وريبة الرأس الا

                                                 

   ( لمميالد.54اولى نيروف العرش فى مناصؼ شير أكاوبر عاـ ) (9)
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فػػى  لػواردةومػف ناحيػة أاػرى كانػػت الدارة الرومانيػة ااحػرى الدقػػة لماأكػد مػف صػػحة البيانػات ا
وقػد ورد فػى ااػػاـ إشػعار وفػاة مػف  (9)ة.اعديالت فػى السػ الت الرسػمي ىإشعارات الوفاة قبؿ إ راء أ

ـو إلػػى كػػػااب قريػػة يػػلقسػػـ ثيمسػػاوس بمديريػػة الف ى( لممػػيالد   أمػػر أصػػدره الكااػػب الممكػػ919عػػاـ )
وفاة أحػد سػكاف القريػة  عف صدؽ البيانات الواردة فى إشعار ىيقـو بالبحث والاقص ىسأبولمونياسس لك

 .P. Lond)ااػاـ الوثيقػة  ىو اء فػ (2)ف.ييقائمة الماوف ى  وكاابة اقرير بذلؾ قبؿ أف ياـ اس يمػو فػ

II 338 lins 23-24) : والبحػػث الػػدقيؽ عػػف صػػحة  ىأف سباسػػيونوسس كااػػب القريػػة سػػيقـو بػػالاحر
 :الشعار ىالبيانات الواردة ف

) 

ف كانػت  يػر مكاممػة  (P. Flor. XVI 19) ااػاـ الوثيقػة ىوقػد  ػاءت العبػارة نفسػيا فػ واع
 بسبب امزؽ الوثيقة:

 

س عمػػى ( لممػػيالد يقطػػ  الممػػام219إشػػعار وفػػاة مػػف أوكسػػير يناػػوس ير ػػ  إلػػى عػػاـ ) ىوفػػ
ميػب ينفسو قسمًا بحظ اجباطرة سلوكيوس سباميوس سػيفروسس و سمػاركوس أوريميػوس أنطونينػوسس و سف

كانػػت إحػػدى  ةوممػػا سػػبؽ نابػػيف أف إشػػعارات الوفػػا (3)ة.بيانػػات مػػزور  ى ياػػا قيصػػرس بأنػػو لػػـ يقػػدـ أ
حكػػاـ الشػػراؼ عمػػى اجووػػاع القانونيػػة والماليػػة لمكينػػة الم ىوسػػائؿ الدارة الرومانيػػة فػػ صػػرييف   واع

 السيطرة عمييـ.
 
 
 
 
 

                                                 
(1) Wallace, Op. Cit., P. 106. 

(2) BGU. 1068 (= W. Chr. 62 ) (A. D. 101). 
(3) P. Mert. II 84 (A. D. 201). 
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(1)صرابعا: الفح
 (  واالنضمام لمهيئة الكهنوتية:(

اوػػ  لعمميػػة الفحػػص أبنػػاء الكينػػة الػػذيف كػػانوا يقػػدموف إلػػى السػػمطات المااصػػة المسػػاندات 
 (2)ة.ا نوماـ إلى الييئة الكينواي ىالا  اؤكد أحقيايـ ف

أداميػػا الرومػػاف منػػذ فاػػرة مبكػػرة مػػف  ىب الداريػػة الميمػػة الاػػواعابػػر ىػػذه العمميػػة مػػف اجسػػالي
 4)  عػاـ  ىس ػايوس اورانيػوسس فػ ىالرومػان ىأصػدره الػوال ىاحاالليـ مصر   يؤيد ذلؾ المرسـو الذ

فمػر المعابػػد باسػػ يؿ كينػايـ بالوراثػػة واسػ يؿ االميػػذىـ وكػؿ مػػف ينامػػ   ىإننػػ]و يػوقػد  ػػاء ف .(ؽ. ـ
يقوموف بيػا وحينئػذ سػأقـو بفحػص قائمػة  ىو )كما فمر( باووي  الوظائؼ الا. (إلى المعابد وأو دىـ

السػادس والعشػريف )مػف حكػـ أ سػطس( قيصػر. وسػوؼ أعػزؿ حػاً  أولئػؾ الػذيف ليسػوا  ىالعاـ الحػال
 (3)ى[.مف أصؿ كينوا

 .ولسػػػوء الحػػػظ   يو ػػػد لػػػدينا سػػػوى وثيقػػػة واحػػػدة فقػػػط عػػػف فحػػػص كينػػػة سوكنوبايونيسػػػوس
أماكف أارى. وكذلؾ مف بعػض  ىاؿ دراسة ىذا الموووع مف وثائؽ فحص الكينة فوسنحاوؿ اساكم

 اشير بطريقة أو بأارى إلى الفحص. ىوثائؽ كينة سوكنوبايونيسوس الا

ومػػف ال ػػدير بالمالحظػػة أف أعمػػار الااوػػعيف لمفحػػص اافػػػاوت مػػػا بػػيف الثالثػػة عشػػرة   فػػى 
واجر ػ  أف ىػذا ا اػاالؼ  (4)س.سوكنوبايونيسػوسمعبد سسوكنوبرايسػيسس   والسػابعة عشػرة فػى معبػد س

أعمػػار الكينػػة   ير ػػ  إلػػى ااػػاالؼ المعابػػد   بقػػدر مػػا ير ػػ  إلػػى اجىػػداؼ الحقيقيػػة لمفحػػص.  ىفػػ
يا لمفحص يكاف ياو  ف ىالسف الا ىسف الثالثة عشرة وى ىاو  لمفحص ف ىفبالنسبة لمكاىف الذ

 ىوػريبة الػرأس كانػت افػرض عمػى المصػرييف فػمصر   عمى أسػاس أف  ىمعظـ الطبقات المميزة ف
 ىسف الرابعة عشرة. وبناء عمى ذلؾ كاف اليدؼ فى ىذه الحالة ماليًا ياعمؽ بالعفػاء الكمػ  أو ال زئػ

مػػف دفػػ  وػػريبة الػػرأس. ذلػػؾ أف كػػؿ معبػػد مػػف المعابػػد المصػػرية كػػاف لػػو الحػػؽ فػػى الحصػػوؿ عمػػى 

                                                 

 .سفحصس سمرا عةس سافايشس أو فصؿ فى مسألة عمى نحو قاط  ىلغويًا اعن كممة ( 9)
Liddell, Scott, Greek-English lexicon, Oxford (1968), P. 641. 

(2) P. Oxy. III , P. 164; Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt, P. 612; Nelson, 

Status Declarations in Roman Egypt, P. 61. 
(3) BGU. 1199 ( B. C. 4). 
(4) Nelson, Op. Cit., P. 61. 
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 مػف كيناػو وىػـ الػذيف وصػفايـ المصػادر بكممػةالعفاء الكامؿ مػف دفػ  وػريبة الػرأس لعػدد محػدود 

( بينمػػا كػػاف بقيػػة الكينػػة ا اػػريف مماػػزميف  (9)ة.يف مػػف دفػػ  الوػػريبيػػالمعف ىأ (
  (2) .بدفعيا   بمعدليا المافض   عمى اجر 

سوكنوبايونيسػػوس فقػػد كػػاف الكػػاىف  ىمػػا ياعمػػؽ بطمػػب الفحػػص الوحيػػد الاػػاص بالكينػػة فػػيوف
يبمت السابعة عشػرة مػف عمػره. وربمػا لػـ يكػف ىػذا الفحػص ياعمػؽ بالعفػاء مػف دفػ  الااو  لمفحص 

كاف ياـ ما بيف الثالثة عشرة والرابعة عشرة   واجر    ػكما أشرنا  ػ ىوريبة الرأس جف الفحص المال
السػػ الت الرسػػمية لممعبػػػد بوصػػفو مػػؤىاًل لاػػػولى أحػػد المناصػػػب  ىأنػػو كػػاف ياعمػػػؽ بػػإدراج الكػػاىف فػػػ

مػا ياعمػؽ بوػرورة اسػ يؿ فيس ػايوس اورانيوسس ىقػرار الػوال ى  وىو ما يافؽ م  ما  اء فػ (3)ة.نيالدي
المعبدس وذلؾ بعد ا ايازىـ ىذا النػوع مػف الفحػص بن ػاح  ىكانوا يقوموف بيا ف ىالكينة والوظائؼ الا

 وسداد الرسـو المساحقة. 

 ىه العمميػػة المسػػاندات الاػػوكػػاف الكينػػة الااوػػعيف لمفحػػص يقػػدموف لمسػػمطات المااصػػة بيػػذ
اجب واجـ. وأ مػػب الظػػف أف ىػػذه المسػػاندات كانػػت  ىاثبػػت إنحػػدارىـ مػػف أصػػوؿ كينوايػػة مػػف نػػاحيا

قػػرار اعػػداده   فوػػاًل عػػف إقػػرارات اعػػداد عائماػػو  ااوػػمف إشػػيار مػػيالد الكػػاىف الااوػػ  لمفحػػص   واع
نيسػوس   بالوػافة إلػى الشيػػادة سوكنوبايو  ىاثبت انحداره مف سػاللة إحػدى اجسػر الكينوايػة فػ ىالا

 الااصة بااانو   جنو كاف   ي وز لمكاىف القياـ بأداء وا بااو الدينية ما لـ يكف مااونًا.

 ويػػرى اجسػػااذ ساواػػوس أف الكػػاىف بعػػد ا ايػػازه الفحػػص بن ػػاح كػػاف يػػدف  وػػريبة عرفػػت باسػػـ
( الوقػت نفسػو  ىئػة الكينوايػة. وفػرسـ انوماـ الكاىف ال ديد إلى اليي ىاعن ىوى (

)  كاف كبار الكينة يدفعوف وريبة سنوية اعرؼ باسـ مقابؿ منحيـ الحػؽ (
 (4)ة.فى ااايار أعواء ىيئة الكين

)ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى سنيمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفس أف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطمحيف  )                           
)و  نفسػػػو   وىػػػو رسػػػـ ا نوػػػماـ إلػػػى الييئػػػة الكينوايػػػة بعػػػد ئ ى الشػػػيشػػػيراف إلػػػ (

                                                 
(1) Wallace, Op. Cit., P. 119. 

(2) P. Teb. II 161 (A. D. 71) 
(3) Nelson, Op. Cit., P. 61. 
(4) Otto, Preisten Und. Tempel, II, PP. 182 p. 
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ورد بيػا كػال  ىالاػ (P. Teb. II 294, No. 20) ذلؾ الرأي إلى الوثيقة ىا اياز الفحص   مساندًا ف
 (9).المصطمحيف بالمعنى نفسو

( لمميالد أف كاىنًا مف سوكنوبايونيسػوس سػدد وػريبة 938وثيقة بردية مف عاـ ) ىوقد ورد ف
(  نص الوثيقة : ىوفىما يم (



( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )  

 :ىنابيف مف الوثيقة السابقة ا ا

كػػػػػاف يػػػػدعى  (2)سمػػػػ  رسػػػػـ اػػػولى منصػػػػب الكيانػػػػة فػػػػى مػػػػزار اللػػػػو سىػػػػرميسأف المسػػػئوؿ عػػػػف   –9
سساواويايسس   وىو ا سػـ الشػائ  بػيف الكينػة فػى سوكنوبايونيسػوس. ولكننػا   نابػيف مػف الوثيقػة 

بأنػػو مػا إذا كػاف سػاواويايس فنػػؼ الػذكر   واحػدًا مػػف أفػراد كينػة المعبػد أـ     فقػػد وصػؼ فقػط 
 . ب النقدية المسئوؿ عف  م  الورائ

( اوبػو ت رسػـو 3) ( دراامات و8أف سباكوسيسس بػف سساواويايسس الكاىف بالقبيمة الثالثة سدد ) – 2
 ىنظيػر اوليػو منصػب الكيانػة فػى مػزار سىػرميسس فػ  ( اوبػو ت3ة و )يإوػاف

يػػاف   وأف سػػداد الوػػريبة كػػاف سوكنوبايونيسػػوس اػػالؿ العػػاـ اجايػػر مػػف حكػػـ المبراطػػور ىادر 

                                                 
(1) Nelson, Op. Cit., P. 61; Cf. Wallace, taxation, P. 457 not 55. 

لػو الحكمػة والمعرفػة. ى أطمقو ال ريؽ فى مصر عمى اللو المصر  ىىرميس ىو ا سـ الذ( 2) ساحوتس وىػو إلػو القمػر واع
. ومنػذ الدولػػة الحديثػػة فصاعػػدًا أطمػػؽ ىالشػير اجوؿ مػف الاقػويـ المصػر  ىوكاف ا حافاؿ اجكبر بيذا اللو ي رى فػ

سػػػػػبامبر( وكػػػػػاف يو ػػػػػػد مػػػػػػزار فػػػػػى معبػػػػػد  28ػ  أ سػػػػػطس 29ؾ الشيػػػػػػػر اسػػػػػػػـ ساحػػػػػػوتس أو ساػػػػػػوتس )عمػػػػػى ذلػػػػػػػ
اسػامر لمػدة أسػبوعا اباػداء مػف يػـو  (Hermeia)و احافػػا ت أطمػػؽ عمييػا يػسوكنوبايونيسوس ل لو ىرميس ا رى ف

 .( اوت25( اوت وحاى يـو )99)
Cf. spp. XXII 183; BGU. 1+337 
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أف ىػذا الرسػـ كػاف يسػدد  ىفى العاـ اجوؿ مف حكػـ المبراطػور س أنطونينػوس بيػوس س. ممػا يعنػ
 سنويًا فى نياية العاـ وليس عند اول  الوظيفة.

كػػػاف  ىسػػػوى الرسػػػـ الػػػذ ى( كمػػػا ورد فػػػى ىػػػذه الوثيقػػػة   يعنػػػ ( أف مصػػػطم  – 3
مػػزار اللػػو سىػػرميسس باعابارىػػا وظيفػػة اػػدر عميػػو داػػاًل  ىلى العرافػػة فػػياػػو  ىيسػػدده الكػػاىف الػػذ

مقننػػة اجديػػوس لو ػػوس عمػػى سوػػرورة و ػػود  ىًا   فقػػد نػػص البنػػد الااسػػ  بعػػد السػػبعيف فػػيإوػػاف
 (9)تسعمػى امػس اليػرادا ىكؿ معبد وأف يكوف بو عراؼ مػف حقػػو أف يسػاول ىمحراب )مزار( ف

 ى( لممػػػيالد قائمػػػة بالمػػػدفوعات والرسػػػـو الاػػػ946 – 944)وثيقػػػة أاػػػرى مػػػف عػػػاـ  ىوقػػػد ورد فػػػ
 نظير اولى مناصبيـ الدينية.سددىا كينة سوكنوبايونيسوس 

 نص الوثيقة: ىما يميوف
( ) ( )

( ) ( ) ( )  

( ) ( .) ( ?)  

( ?) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ?) ( )

( ) ( )  ( ) ( ) ( ) ( ?) ( ?)

( ) ( )

( ?) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) 

( ). ( ) ( ) ( ) ( )

( ). ( )

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( )

) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ?) ( ?) )

                                                 
(1) P. Gnom. 79. 
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(.) ( ) ( ) ( ) .

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ) ( ) ( ) ( ) )

( )

 ( ) ( ) ( )  

( ) ( ) ( )

( )

( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )   

كػاف المعبػد يقدمػو سػنويًا  ىياو  مف الوثيقة السابقة أنيا كانػت  ػزءًا مػف اقريػر الميزانيػة الػذ
ى مػزار سىػرميسس وأف سبعة مف كينة المعبد سػػددوا رسػـو اػول  الكيانػة فػ (9)ة.إلى السمطات الروماني

 ( دراامات سنويًا   بالوافة إلى سدادىـ وريبة8بمعدؿ ثابت )
  

( دراامػػػة 29( أو )21المعبػػػد   بمعػػػدؿ ) ىبوصػػػفيـ أعوػػػاء فػػػى إحػػػدى القبائػػػؿ الدينيػػػة الامػػػس فػػػ
مػػزار سىػػرميسس بمعػػدؿ  ىالكيانػػة فػػ ىة. وأف كاىنػػًا واحػػدًا سػػدد فقػػط رسػػـ اػػوليب انػػب الرسػػـو الوػػاف

 فى حيف أف امسة فاريف سددوا فقط وريبة( دراامات . 8)
  

                                                 

)كػػاف كػػؿ معبػػػد مػػف المعابػػد المصػػػرية ُممزمػػًا باقػػديـ اقريػػػر مػػال  سػػنويًا بميزانياػػػو ( 9) شػػػير  ىفػػ (
مسػػػرى   فاػػػر شػػػيور السػػػنة المصػػػرية القديمػػػة   إلػػػى اجديػػػوس لو ػػػوس المسػػػؤوؿ عػػػف كافػػػة ال وانػػػب ا قاصػػػادية 

 لممعابد.
Cf.; P. lond. II 364; P. Teb. II 298; BGU. 488; 387; 598; 590+162; P. Lond II 345; BGU. 

406+627; 296; P. Lond II 353; SB. 9320 col. ii; 9333; 9334; 9339; D. Crawford, P. E. 

Easterling, Three Greek Papyri; im Westminster College, JEA., 55 (1969), PP. 184-190; 

JEA., 57 (1971) PP. 205-206. 
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ايرة كاف ة. والرا   أف معدؿ ىذه الوريبة اجي( دراامة ب انب الرسـو الواف31( أو )28بمعدؿ )
  وكممػا  ىالسػمؾ الكينػوا ىالمعبػد بحيػث يػزداد كممػا اراقػى فػ ىياوقؼ عمػى أىميػة منصػب الكػاىف فػ
 كاف المنصب يدر عميو دااًل أكبر.

( لمميػػػػالد أف كاىنػػػًا مػػػف القبيمػػػة الاامسػػػة يػػػدعى 958وقػػػد  ػػػاء فػػػى وثيقػػػػة برديػػػػة مػػػف عػػػػاـ )
وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريبة سسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاواويايسس بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااابوسس سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اجديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس لو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس 

( دراامػػة ب انػػب الرسػػـو 21بمعػػدؿ )
( دراامػػات ب انػػب الرسػػػـو 8مػػزار سىػػػرميسس بمعػػدؿ ) ىة   كمػػا سػػدد رسػػـ اػػػولى الكيانػػة فػػيالوػػاف
 ة:يالواف



( )  

KAL(? )(? ) ( ) 

(? ) ( )
(1)

 

)نابػػػيف مػػػف العػػػرض السػػػابؽ أف رسػػػـ  كػػػاف فػػػى  ىالؿ العصػػػر الرومػػػاناػػػ (
)أ مب الظف امادادًا لوريبة ) 

فرويا البطالمة عمى الكينة المصرييف عنػد  ىلاا (2)
إحػدى القبائػؿ الدينيػة  ى  وكػذلؾ عنػد اسػ يميـ فػ ىالسػمؾ الكينػوا ىرسامايـ لاولى أحػد المناصػب فػ

 الامس فى المعبد.

بأسػػماء الكينػػة المفحوصػػيف مػػف فئػػة حممػػة   عمػػى قائمػػة ىوفػػى وثيقػػة برديػػة احاػػو 
) المقدسات قرية اباونيس االؿ العػاـ السػاب   ىمعبد اللو سسيكنباونيسس ف ىف (

 :ىما يممف حكـ المبراطور سارا افس نقرأ 
(.)



                                                 
(1) Spp. XXII 171 (A. D. 158). 

 .52 ػ 59  ص ص  2  المر   السابؽ   ج  ىإبراىيـ نصح( 2)
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( )

(.)

 ( )

( )

  (1)
 

 ومف ال دير بالمالحظة فى الوثيقة السابقة أف ىؤ ء الكينة وصفوا فى ديبا ة القائمة بعبػارة:



  وأف الرومػاف ابقػوا عمػى  ىا يشكموف ىيئػة وراثيػة منػذ العصػر البطممػمما يدؿ عمى أنيـ كانو 
إثبػات إنحػدارىـ مػف سػاللة  ىىذه الييئة دوف اغيير   وابعًا لذلؾ فػإف إ ػراءات فحصػيـ كانػت اقاوػ

)حممة المقدسات ) 
معبد اللو سيكنباونيس فى قريػة اباػونيس منػذ عصػر  فى (2)

ارى فإف الشارة إلى ىؤ ء الكينة بوصؼ كؿ منيـ مفحػوص مػف فئػة ا ثنػى البطالمة. ومف ناحية أ
 عشػػػرة دراامػػػة

فيػػػـ منيػػػا وػػػمنًا   أنيػػػـ كػػػانوا ي (3)
                                                 

(1) SB. 9394 ( A. D. 103-104). 
( كػػاف حممػػػة ىياكػػػؿ اماثيػػؿ ا ليػػػة مػػػف عػػواـ الكينػػػة وربمػػػا كانػػت وظيفػػػايـ اقاصػػػر عمػػى ميػػػزة حمػػػؿ امثػػاؿ ا لػػػو فػػػى 2)

 ء المير انات الدينية.المواكب العامة. وكانوا يوعوف اقنعة اللو عمى رؤوسيـ فى أثنا
Cf. P. Gnom. Nos. 82; 83; 94; 95. 

مف ال دير بالمالحظة أف إ ػراءات فحػص ىػؤ ء الكينػة ااشػابو إلػى حػد كبيػر مػ  فحػص المناسػبيف إلػى ال يمنػازيـو  (3)
الػذيف كػانوا يعػودوف ) مػف فئػة اجثنػى عشػرة دراامػة

ووػػعت مػػا بػػيف  ىساجبس و ساجـس   المسػػ ميف فػػى القػػوائـ الاػػ ىالمرشػػ  لمفحػػص إلػػى أ ػػداده مػػف نػػاحيا ىلصػػببأصػػؿ ا
عصػر فسباسػياف.  ىفػ (ـ 73ػػ72) ىمػا بػيف عػاميعصر أ سطس ثـ أ رى عمييا مرا عػة نيائيػة ف ىف (ـ 5ػ4) ىعام

   ة دراامة وكانوا عند الفحص بن اح يسددوف وريبة الرأس بمعدليا المافض اجثنى عشر 
 .925ػ  921مواطنوا عاصمة مديرية ارسينوى   ص ص  :حسف أحمد حسف   
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 ىحالػػػة ا ايػػػازىـ الفحػػػص بن ػػػاح. وقػػػد ورد فػػػ ىيػػػدفعوف وػػػريبة الػػػرأس بيػػػذا المعػػػدؿ المافػػػػض   فػػػ
 ىفػػ  س سسوكنوبراسػػيوس معبػػػدفػػى   ديػبا ػػػة قػوائػػػـ الكينػػػة

 قرية باكاياس   وصفيـ بعبارة:



) نابػيف مػف ذلػؾ أف كينػة  ىدوف نػوعيف مػف الوػرائب وثيقػكػانوا يسػد (
) الصمة بعممية الفحص   النوع اجوؿ ىو وػريبة   والػرا   أنيػـ كػانوا يسػددونيا  (

دراج أسػمائيـ فػى سػ الت الييئػة ػ  فقطػ  مرة واحدة بمعػدؿ ثابػت   عنػد ا ايػازىـ الفحػص بن ػاح   واع
يونيسػوس كػانوا يسػددوف ىػذه الوػريبة بمعػدؿ الكينواية لممرة اجولى . ويرى سو سس أف كينة سوكنوبا

  وكاف يفرض عمى الكينة بوصفيـ مفحوصيف مف فئػة اجثنػى عشػرة  ىوالنوع الثان (2)ة.( دراام21)
)دراامػػة   وأ مػػب الظػػف أف ىػػذه الوػػريبة كػػاف   (

لكمػ  مػف دفػ  وػريبة الػرأس فػى المعبػد   يدفعيا الكينة الزائػدوف عػف النسػبة المسػموح ليػا بالعفػاء ا
مشػػػفوعة باحديػػػد  (SB. 9338)   ويػػػدعـ ىػػػذا الػػػرأي أف أسػػػماء ىػػػؤ ء الكينػػػة  ػػػاءت فػػػى الوثيقػػػة

 .SB. 9319, col) اراوحت بيف سف الثالثة عشرة   والاامسة واجربعيف. وفى الوثيقػة ىأعمارىـ الا

i) لسػايف. وفػى الوثيقػة اراوحػت أعمػار الكينػة بػيف الاامسػة والثالثػيف   وا(SB. 9320, col. i; ii) 
و يػػاراوحػػت أعمػػارىـ بػػيف الحاديػػة والعشػػريف   والسػػابعة والثمػػانيف . وذلػػؾ لاحديػػد السػػف الػػذي اسػػ ؿ ف

أسماؤىـ فى قائمة وػريبة الػرأس   وكػذلؾ لحػذؼ أسػماء الػذيف اعػدوا سػف اللػزاـ بػدف  ىػذه الوػريبة 
 ر اجعمار المافاواة لألطفاؿ والشيوخ .مف امؾ القائمة   وىو ما نالحظو فى ذك

الااص بمعبػدىـ فػى  ىما ياعمؽ بالكينة فى سوكنوبايونيسوس   فإف كشؼ الحساب السنو يوف
وربما  (3)يا.كاف الكينة يسددون ىإشارة إلى قيمة وريبة الرأس الا ىو إي( لمميػالد لـ يرد ف938عاـ )

مػػف دفػػ   ىالنسػػبة المسػػموح ليػػا بالعفػػاء الكمػػير ػػ  ذلػػؾ إلػػى عػػدـ و ػػود عػػدد زائػػد مػػف الكينػػة عػػف 
 وريبة الرأس   أو أف المعبد سدد ىذه الوريبة عف كيناو مف فائض ميزانياو.

                                                 
(1) SB. 9319 col. i ; ii (A. D. 116); 9320, col. i ; ii ( A. D. 171 ); 9338  (A. D. 188 ). 
(2) Wallace, Op. Cit., P. 249; cf. BGU. XIII 2218 not. 9-10. 
(3) SPP. XXII 183 (A. D. 138). 
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( 4( دراامػة و )637( لممػيالد سػدد كينػة سوكنوبػأيػػونيسوس )941وفى كشؼ حساب عػاـ )
يونيسػػػوس   عمػػػى ولمػػػػا كػػػاف الكينػػػة فػػػى سوكنوبا (9)س.( اػػػالكى لحسػػػاب وػػػريبة الػػػرأ2اوبػػػو ت و )

عشػرة دراامػة  ىيػدفعوف وريبػػة الػرأس بمعػدؿ اثنػ ساجر     مثػؿ الكينػة فػى ساباػونيسس و سباكايػاس
مف دف  ىذه الوريبة فى  ىفإف عدد الكينة الزائديف عف النسبة المسموح ليا بالعفاء الكم   (2)سنوياً 

( 611  سػػػددوا مبمػػػت ) ف كاىنػػػا( لممػػػيالد   كػػػػاف امسػػػي941معبػػػد اللػػػو سوكنػوبػايػػػػوس اػػػالؿ عػػػاـ )
( اػػالكى 2( اوبػػو ت و )4( دراامػػة   و )37( دراامػػة لكػػؿ كػػاىف   ب انػػب )92دراامػػة   بواقػػػ  )

 ة   وثمف اليصاؿ.يرسوما  إواف

نسػػػاناج مػػػف العػػػرض السػػػابؽ   أف الحكومػػػة الرومانيػػػػة كانػػػت اسػػػعى إلػػػى اح ػػػيـ المؤسسػػػػة 
طريػػؽ إاوػػاع الػػرا بيف فػػى ا نوػػماـ إلػػى السػػمؾ  الكينوايػػة المصػػرية   واقمػػيص عػػدد الكينػػة عػػف

بوصػػػفيـ ينحػػػدروف مػػػف سػػػاللة كينوايػػػة  ىاثبػػػت ووػػػعيـ القػػػانون ىلفحػػػص مسػػػانداايـ الاػػػ ىالكينػػػوا
 وحرماف الذيف يع زوف عف اقديـ ىذه المساندات مف اولى الوظائؼ الدينية الوراثية.

ينيػػة بدقػػة   ومػػنعيـ مػػف إلػػى احديػػد اااصاصػػات الكينػػة الد ػ أيوػػاً  –وكػػاف الفحػػص ييػػدؼ 
أصػدره  ىنشاط فار يارج عف نطاؽ اااصاصاايـ الدينية   وىو ما يافؽ م  القرار الػذ ىممارسة أ

أمر سبورورة اووػي  الوظػائؼ الاػ  يقػـو بيػا  ى( قبؿ الميالد والذ4س ايوس اورانيوسس عاـ ) ىالوال
نػص  ىى مقننػة اجديػوس لو ػوس الػذالكينة قبؿ فحصيـس   كما يافؽ م  البند الواحد بعد السبعيف فػ

عمؿ فار اشية أف يصرفيـ  ىالمعابد المصرية( باكريس  يودىـ ج ىعمى ]عدـ السماح لمكينة )ف
 ىذا عف الاوفر عمى عبادة اللو[: 



إلػػى عػػدـ  ىكينػػة لمعبػػادة بقػػدر مػػا كػػاف يرمػػإلػػى افػػرغ ال ىوالػػرا   أف ىػػذا اجمػػر لػػـ يكػػف يرمػػ
نمػػػػا عمػػػػى الماصصػػػػات الاػػػػ  (3)يا.اقررىػػػػا الحكومػػػػة بمشػػػػيئا ىاعامػػػػادىـ عمػػػػى داػػػػوليـ الااصػػػػة   واع

                                                 
(1) BGU. 1+337 (= W. Chr. 92) (A. D. 140 ). 

(2) Cf. BGU. XIII 2218, not. 9-10. 

كانػػػت الحكومػػػة احػػػدد لكػػػؿ فئػػػة مػػػف فئػػػات الكينػػػة ماصصػػػات محػػػددة   وعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ كػػػاف الكينػػػة العرافػػػوف ( 3)
اعطػػى لحممػػة  ىلاػػالفػػائض مػػف لحػػـو القػػرابيف ا ىيحصػػموف عمػػى امػػس إيػػرادات المعبػػد دوف أف يكػػوف ليػػـ الحػػؽ فػػ
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يعامػدوف عميػو فػى الحصػوؿ عمػى أرزاقيػـ  ىنعمػة الكينػة الػذ ىيصب  ساجديوس لو وسس ول ىوبالاال
ديػد اااصاصػات الكينػة مػف اجمػور وطروف إلى الاووع لو وطاعاو. ومف ناحيػة أاػرى كػاف احيف

الميمة جف كؿ منصب مف المناصب الدينية كاف لو رسـ   محػدد يدفعػو الكػاىف
 عند رساماو   ويزداد ىذا الرسـ كمما كاف المنصب أرقى.

وأايػػػرًا فػػػإف ىػػػذا الفحػػػص كػػػاف ييػػػدؼ إلػػػى احديػػػد عػػػدد الكينػػػة المميػػػزيف ماليػػػًا دااػػػؿ أوػػػيؽ 
 ىأو ال زئ ىما ياعمؽ بالعفاء الكميف عدـ انافاض داؿ الازانة العامة   وااصة فالحدود   ووما

كاف ياماػ  بيػا الكينػة    ىلمكينة مف دف  وريبة الرأس. بالوافة إلى المايازات المالية اجارى الا
  والسػػػماح ليػػػـ ب مػػػ  أنػػػواع مػػػف  (9)يـكانػػػت فػػػى حيػػػازا ىض قيمػػػة إي ػػػار اجراوػػػى الػػػيمثػػػؿ اافػػػ
عفػائيـ مػف الاػدمات العامػة اللزاميػ (2)ةب مف سكاف القريالورائ   كمػا اشػير بعػض الوثػائؽ  (3)ة  واع

 (4)ا.إلى أف الكينة در وا عمى بي  موارد مناصبيـ ورىنيا واأ يرى

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                            

الطقػػوس الدينيػػة بسػػبب  ىحػػيف أف الكينػػة  الػػذيف اػػـ إقصػػاؤىـ عػػف المشػػاركة فػػ ىفػػ(P. Gnom. 88) المقدسػػات 
 .P. Gnom) .نصػيب مػف النػذور ىالحصػوؿ عمػى أ ىمروػيـ يحصػموف عمػى روااػبيـ دوف أف يكػوف ليػـ الحػؽ فػ

89) . 
(1) P. Tebt. II 302. 

(2) A. Lukaszewicz, A petition From Priests to Hadrian with his Subscription, Cong., 16 

(1981), PP. 357 ff. 

(3) Abbott, Johson, Municipal Administration, P. 109. 
(4) SB. 5242 ( A. D. 12) . 
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 المراجع العربية 

( أ ػػزاء   الطبعػػة السادسػػة   اجن مػػو  4اػػاري  مصػػر فػػى عصػػر البطالمػػة   ): قاسػػـنصػػحى إبػػراىيـ 
9988 . 

 .(2) ااري  الحوارة المصرية القديمة   ج :....................

منشػػػورة   كميػػػة الرقيػػػؽ فػػػى مصػػر احػػػت حكػػػـ الرومػػاف   رسػػػالة ما سػػػاير  يػػر  أحمػػد عبػػػد الباسػػط:
 .9982 امعة السكندرية     ا داب 

( فػػيػػمواطنػػو عاصػػمة مديريػػة ارسػػينوى )الفحسػػف أحمػػد حسػػف:   سسدراسػػة وثائقيػػة ىالعصػػر الرومػػان ىـو
 .9991 امعة عيف شمس      رسالة ما ساير  ير منشورة   كمية ا داب

وبيػا العديػد مػف بنػود الدسػاور  مقننة اجديػوس لو ػوس   المسػطرة عمػى وثيقػة برديػة نػادرة زكى عمى:
 سنو أ سطس لمصر الرومانية. ىالذ

 .ىالديانة المصرية القديمة   ت. أحمد فار  ى:ياروسالؼ اشرن
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