
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد صالح سميمان

 ن موظفى اإلدارة فى القرية فى القرن الرابعم
TESSERARIUS  و QUADRARIUS 

 سوف يتناول ىذا البحث مايمى:

 داية ونياية كمتا الوظيفتين فى مصر.بـ  1
 ـ اختيار من يتوالىا، ومدتيا، وحدودىا. 2
 ألعمال المكمفون بيا.اـ  3

ن معمومات فى مصر فى نياية القرن م Quadrarius و Tesserarius لمعروف عن وظيفتىا
قميل جدًا. وجل ىذه المعمومات ىى شذرات متفرقة فى أوراق  (2)وحتى منتصف القرن الرابع (1)الثالث

البـرد.. ويممـل الباحـث فــى ىـذه الورقـة البحثيــة إلـى إلقـال مزيــد مـن الغـول عمــى ىـذا ال مـوض الــذ. 
لفـــت االنتبـــاه لفيـــم بعـــض المشـــكات الخاصـــة بـــالنواحى يحـــيط بيـــذين المنصـــبين، وفـــى ذات الوقـــت 

 االقتصادية خال تمك الفترة.
 
 
 

                                              

التى ورد بيا ىذا الموظف، أما  295ن نياية القرن الثالث وتحديدًا عام م .P. Oxy. I 42ىى حيدةو  رديةب ناكى( 1)
نظر القائمة الخاصة بيذا الموظف فى نياية أتى منتصف القرن نفسو. باقى البرديات فترد من بداية القرن الرابع ح

 البحث.

 ل التواريخ المذكورة فى ىذا البحث ىى بعد المياد ما لم ينص صراحة عمى غير ذلك.ك( 2)
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1 -Tesserarius 

 Masonماسونشير ي
ستخدم  بشكل ت انتك تينىال إلى وجود مجموعة من األلقاب ذات أصل (1)

نــــى يالات بمــــن بينيــــا ىــــذا المقــــ ،ونانيــــةيعــــام ومعتــــاد، ويشــــار إلييــــا فــــى البــــرد. اليونــــانى بحــــروف 
Tesserarius، حـروف ب ن الرابـعر لقـانيايـة القـرن الثالـث وحتـى منتصـف  ىوالذ. يرد فى البرديات فـ

 ،(5)،(4)،( 3)، (2)ثـــلم يونانيـــة

 نيام تبك   ام حتى ،Tesserarius لاتينىا مقبل صحيفت أللقابا ذهى جميعو  (6).
 .P. Cair  لبرديـةا ىفـ نـوأ خـرب بـدليلأل اتـبك نمـ الخـتافا مرجعـوف لحـروفا رتيبت ىف فاختاب

Isid. 54.ىىـ سـخن مـسخ ىفـ حفـوظم يصـالإ دينالـ 314 امعـ نمـ E ، D، C ، B، Aتـبك وقـد 
 لـثاثا ىفـ ردو  بينمـا ،الحروفبـ لمقـبا لشـخص، ووردا فـسن يـدب  Cو A إليصـاالنا
 (7).الحروفب ألخرياتا

 لمكتوبـةا ألوامـرل اقـن يمتـوم سـكر.ع ابطغـ لـىإ لاتينىا صموأ ىف Tesserarius لمقبا يشيرو 
 نمــ احــدةو  رديـةب ىفــ لعســكريةا لصـفةا يــذهب يــرظ قـدو  (8).نــودج نمــ ونـود نمــ لــىإ ألعمـىا ائــدهق نمـ

                                              
(1) Mason, H. J., Greek Terms for Roman Institutions, Toronto: ASP 13, (1974), s. v. 

tesserarius-  

(2) P. Oxy .I 43 (295 A.D.) Col. iv, L. 21. 

(3) P. Thead. 32 (307 A.D.) col. iii. L. 4; P. Cair. Isid. 54 (314 A.D.) a, c, L. 4. 

 .ىى مسودات لذات البردية ك تبت بيد عدة أشخاص لذلك فربما وقع خطم من الكاتب فى حروف المقب الوظيفىو 

(4) P. Cair. Isid. 54 (314 A.D.) L.4;= SB VI 9071; P. Cair. Isid. 128 (314 A.D.) L. 1; P. 

Cair. Isid. 131. (314 A.D.) L .2; P. Oxy. LI 3621 (329 A.D.) L. 6; P. Oxy. LXI 4128 

(346 A.D.) L. 11.  
(5) P. Cair. Isid. 71 (314 A.D.) L. 8; P. Cair. Isid. 73 (314 A.D.) L. 2.  

(6) P. Oxy. XII 1430 (324 A.D.) L. 6. 

(7) P. Cair. Isid. 54 (314 A.D.). 

(8) Berger, A., Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, (1935), sv. 

Tesserarius. 
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 سـميةر  يانـاتب مـىع لبرديـةا شـتممتا حيـث ،295عـام  نمـ .P. Oxy. I 43 ىـىو  لثالـثا لقـرنا يايـةن
 .Tesserarius لموظفا ذهى تسميمياب قومي ذائيةغ مداداتإ نع سكريةع بيعةط اتذ

 لموظــفا ذاىــ رفــواع 368 امعــ نمــ .P. Oxy. XII. 1425 لبرديــة. ااشــر ن نأ نمــ لــرغما عمــىو 
Tesserarius دنيـةم وأ سـكريةع لـوظيفىا ذهىـ انـتك ذاإ امـ قـررواي ملـ نيـمأ إال ،رو.قـ وظـفم منوب. 

 لمعــروفا وىــ لموظــفا ذاىــ منبــ 307 امعــ نمــ .P. Thead. 32ىفــ Jougeut وجيــوج ضافتــر و 
 لمعروفـةا لعسكريةا الغريبةب ختصاصاتوا رتبطت دنياً م وظفاً م انك يوره، لكنوظ نذم سكر.ع غابطك
 وغــيحت مــىع عيننــاي دقــ لبــرد.ا ىفــ تنــاثرةم عمومــاتم نمــ دينالــ امــ نأ يــدب Annona.(1)ألنونــا ا اســمب
 .لموظفا ذاى ختصاصاتا نع لمزيدا

 ريـتظو  (2)،قـبملا اتذ حممـوني مـالز  وأ ولـميـل ز  وند احـدو  شـخصك ائماً د لموظفا ذاى ظيري
ن مــوظفى القريــة انخــرين فــى القــرن مــ يــرهل غثــم ختيــارهم اتيــ ناكــو  (3).وصــاختصال انكــمك يــةر لقا

Praepositos الرابع من مدير الباجوس
الكومـارخ بترشـيح ترشيح من الكومارخ، حيث يقـوم ب (4)

بترشــيح عــدة أســمال إلــى مــدير البــاجوس ليختــار األخيــر مــن بينيــا مــن يتــولى ىــذا المنصــب، 
، حيـث تشـير إلـى بيـان موجـو 346ن عـام مـ .P. Oxy. LXI. 4128 وىـو مـا تشـير إليـو البرديـة

                                              

 ن األنونا بشكل عام انظر:ع( 1)
Mitthof, F., Anonna Militaris,Die Heeresversogung im Spätantikiten Agypten. Ein 

Beitrage zur Verwaltungs und Herresgeschichte des Römischen Reiches im 3. bis 6. jh. 

n. chr. (Pap. Flor. 32), Florence (2001). 

(2) Bagnall, R., Egypt in Late Antiquity, Prenceton (1993), p. 134; Lewis, N., The 

Compulsory Public Services of Roman Egypt, (Pap. Flor. 11), Florence (1982), sv. 

 
(3) Johnson, A., & West, L.,  Byzantine Egypt, Economic Studies, Princeton (1949), p. 215. 

215. 

 عن اإلدارة بشكل عام انظر:و 
Lallemand, J., L’adminstration civile de l’Egypte de l’avénement de Diocletien à la 

création du diocèse (284-382),Bruxelles (1964), esp. pp. 131-134. 

(4) Dedra, T., “Pagi in the Arsinoites:a status in the adminstration of the Fayoum in the 

early Byzantine period (With an appended edition of P. Aberd. 164 by Nicoaos Conis”, 

JJP 31, (2001) p. 19.  
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إلى مدير الباجوس يشتمل عمـى قائمـة الختيـار عـدد مـن األشـخاص لمقيـام باألعمـال اإللزاميـة 
 .Tesserarius ينياكان من ب

 عمـى أن الكومـارخ ىـو مـن كـان يختـار ىـذا الموظـف 322ن عـام مـ.P. Got. 6  تؤكـد البرديـةو 
Tesserarius حــد. القــر. ويــدعى نيســوس إعنــدما اختــار كومــارخ  ذ تشــير البرديــة إلــى أنــوإNesos 

 Tesserarius يتـولى منصـبل Aurelius Psenponouthos أوريميـوس بسـينبونوثوس خصـًا يـدعىش
وبمــا أن  (1).انــت مــدة خدمتــو أقــل مــن عــام، وتحديــدًا الشــيور الخمــس األخيــرة مــن الســنة المصــريةك

بــل بدايــة ق مــارس( ولــيس 10االختيــار قــد تــم إلــى أيــة حــال، فــى الرابــع عشــر مــن شــير برميــات )  
إللزاميـةب السنة المصرية، فمن المحتمل عندئذ أن لدينا ىنا حالة استثنائية مـن  العمـل فـى الخـدمات ا

 ديد.ج Tesserarius حيث كان المنصب شاغرًا وكان البد من تعيين

قـد و  Aurelios Isidorosايزيـدوروسفى قريـة كـرانيس، لـدينا أحـد األشـخاص ويـدعــى أوريميـوس و 
خـدم فــى ىـذا المنصــب فـى كــل مـن شــير طوبـة، الشــير الخـامس فــى السـنة المصــرية، وشـير أبيــب، 

 Tesserarius ىنـا لنـا أن نفتـرض أن ىـذا الموظــفو  (2).313/314الشـير الحـاد. عشـر، مـن عـام 
لمنصــب شــخص ا ويمكــن أن يتقمــد ىــذا (3).ان فــى منصــبو لمــدة عــام كامــل، وىــو االحتمــال األرجــحكــ

ى قريـة ثيادلفيـا، فـ Aurelios Arion واحد أكثـر مـن مـرة، وىـو مـا نجـده فـى شـخص أوريميـوس أريـون
 (5).312ام ع         كذلك فى نفس المكان و ( 4)307والذ. تقمد ىذا المنصب عام 

فـــــان ىـــــذا يتغـــــمن أن منصـــــب  ،Tesserarius لمـــــا كـــــان الترشـــــيح مـــــن الكومـــــارخ لمنصـــــبو 
Tesserarius  ـــة ـــو بعـــد أو قبـــل الكومـــارخ فـــى أىمي كـــان أدنـــى مـــن منصـــب الكومـــارخ. إال أن ترتيب

                                              
(1) P. Got. 6 (322 A.D.) L l. 11-12.  

  .وتت يرش تىح رمياتب يرش نم

(2) P. Cair. Isid. 131 (314 A.D.).  

(3) Vandersleyen, Cl., Chronologie des Préfets d’Egypte de 284 à 395, Bruxelles (1962),  

p. 117. 

(4) P. Thead. 32 (307 A.D.).  

(5) P. Thead. 33 (312 A.D.). 
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انيس أن اســم الكومــارخ ن كــر مــ (1)المنصــب ىــو أمــر غيــر محــدد. ذلــك ألننــا نجــد فــى إحــد. البرديــات
، لكـن فـى التوقيعـات فـى نفـس البرديـة فـان اسـم ايزيـدوروس Tesserariusلــ اق اسم ايزيـدوروس بيس

فــان اســم ايزيــدوروس الـــ  314ن عــام مــ.P. Cair. Isid. 128 كــان يســبق اســم الكومــارخ. وفــى 
Tesserarius  البرديــة وكــذلك الخــاص بقريــة كــرانيس كــان يســبق اســم الكومــارخ فــى كــل مــن ديباجــة

 (2)فى توقيعات الموظفين الذين قاموا بالتوقيع فى البردية.

أنــو كــان يعمــل كمنــدوب أو  Tesserariusويتغــح ممــا لــدينا مــن وثــائق تخــص ىــذا الموظــف 
ممثــل لقريتــو فيمــا يتعمــق وعــدة اختصاصــات ســوال بمفــرده أو باالشــتراك مــع غيــره مــن مــوظفى القريــة 

ى اإلقمــــيم األوكســــيرنخيتى، اشــــترك فــــ Thermoinepsobthis ى قريــــةففــــوخاصــــة الكومــــارخ. 
Tesserarius  مع الكومارخ فى تزكية اثنين من أىل القرية عند مـدير البـاجوس الخـامس لمعمـل فـى

وحـده وعمـى  Tesserariusنفـس اإلقمـيم نجـد  فـىDositheon وفـى قريـة  (3)وظيفـة السـيتولوجوس.
ىـذا م ن سائقًا إلحد. الدواب بديًا عن أخر، ونجده يقدمسئوليتو الخاصة يختار أحد األشخاص ليكو 

يشـترك  Tesserariusلــ ا وفى بوتو نجد أن (4)السائق الجديد إلى مدير الباجوس لمعمل فى بموزيوم.
لقــالو  ليــاربينا تعقــبل لقريــةا ذاتلــ مــع الكومــارخ وموظــف رخــر يعــرف باســم  لقــبضا ا 

وحـده  Tesserarius لموظـفا ذاىـ نأ تغـحي.P. Cair. Isid. 128 لبرديـةا فـسن فـىو  (5)مـييم.ع
ـــــى الســـــمطات المختصـــــة. كمـــــا نجـــــد  يتســـــمم إيصـــــااًل يخـــــص تســـــميم ىـــــؤالل األشـــــخاص اليـــــاربين إل

Tesserarius  يشـترك مــع الكومـارخ ويقــدمان سـويًا إلــى مـدير البــاجوس، وعمـى مســئوليتيما الخاصــة
ـــيم Seneceleon ب فـــى قريـــة أســـمال عـــدد مـــن األشـــخاص لمقيـــام بعمـــل جـــامعى الغـــرائ فـــى اإلقم

 (6)األوكسيرنخيتى.

                                              
(1) P. Cair. Isid. 54 (314 A.D.). 

 نفس الشئ يرد فى البردية:و ( 2)
P. Oxy. XII 1430 (32 A.D.). 

(3) PSI X 1106 (336 A.D.).  

(4) P. Oxy. XII 1425 (318 A.D.). 

(5) P. Cair. Isid. 128 (314 A.D.). 

(6) P. Oxy. LI 3621 (329 A.D.). 
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ما كان ىذا الموظف يشترك مع الكومارخ فى إعـداد بيـان يشـتمل عمـى سـكان القريـة الواقعـة فـى ك
، حيــث تشــير البرديــة إلــى أن 341نطــاق اختصاصــيما. وىــذا مــا توغــحو إحــد. البرديــات مــن عــام 

 عمـى مسـئوليتيما الخاصـة بيانـًا بكـل سـكان قريـة يقدمان  Tesserariusالكومارخ مع ىذا الموظف 

Sephoوأغمب الظن أن اليدف من ىذا البيان كان التمييد الختيار بعـض  (1)اإلقميم األرسينويتى. ىف
 (2)لكن ىذه األعمال مفقودة فى البردية. األفراد من بين أىل القرية لمقيام ببعض األعمال اإللزامية،

طًا فيمــا يتعمــق وتســميم المــؤن واألمــوال لتقــدير حجــم االلتزامــات ياحــظ أن ىــذا الموظــف كــان نشــو 
ريـة ثيادلفيـا، فـى ق Tesserarius الغريبية المفروغة عمى القرية التى يمثميـا. فنجـد أوريميـوس أريـون

ــــــة مــــــن الشــــــعير لشــــــخص يحمــــــل  307عــــــام  كــــــان يعطــــــى إيصــــــاالت فيمــــــا يخــــــص تســــــميم حمول
ــــــــب اشــــــــترك ىــــــــذا الموظــــــــف  314وفــــــــى عــــــــام  (3)مينــــــــال أرســــــــينو..ل لق

Tesserarius  مع الكومارخ فى تحرير إيصال يقران فيو إلـى اإلسـتراتيجوس أنيمـا تسـمما مـن موظـف
البنك العام لإلقميم، بموجب الكتاب الموجو إلييما منو، بيـان المـدفوعات عـن أسـعار المابـس، وأنيمـا 

أشـار  324وفـى عـام  (4)تـزمين المعنيـين بـذا األمـر.يقران بصحة ما جال فيو وتسميمو منيمـا إلـى المم
 اس فــى اإلقمــيم األوكســيرنخيتى، أنيمــيومعــو الكومــارخ فــى قريــة ىيراقميــد Tesserariusىــذا الموظــف 

تسمما مـن اإلسـتراتيجوس المبـالل المحـددة ألجـل تـوفير الوقـود الـازم لمحمامـات العامـة، وأنيمـا أودعـا 
 (5)قميم حسب ما ورد إلييما من تعميمات من استراتيجوس اإلقميم.ىذه المبالل فى البنك العام لإل

 Quadrarius ــع موظف أخر يحمل لقـب م Tesserarius فى كرانيس، اشترك ىذا الموظفو 

فــى تقـديم شــكواىما إلــى  ىـو الموظــف الـذ. ســنتناولو تفصــيًا فـى المبحــث التـالى مــن ىــذا البحـث ـو 
 لكومــارخ ومـدير البــاجوس خاصــة فيمـا يتعمــق وأمــوال القريــة،ن جــور امـ (6)الـوالى جوليــوس جوليــانوس

                                              
(1) P. Oxy. LIV 3774 (314 A.D.). 

(2) P. Oxy. LIV 3774 (314 A.D.) introd.  

(3) P. Thead. 32 (307 A.D.). 

(4) P. Cair. Isid. 54 (314 A.D.). 

(5) P. Oxy. XII 1430 (324 A.D.).  

 .314مدة عام واحد ىو عام ان ىذا الوالى مكث فى منصبو لف Vandersleyen  سب ما ورد عند فاندرسمينح( 6)
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اثمائـة ثذلك بمن ذكرا لموالى أن الكومارخ ومدير الباجوس فرغا غـريبة غيـر مقـررة يصـل مقـدارىا و 
مـدير البــاجوس و  وف مسـاره، كمــا سمــح الكومــارخـر يبة غيــر معــر ه الغــذىــ ـنا أن العائــد مــمتالنـت، كـ

 Tesserariusل ودواب تـم جمعيـا بالمصـادرات. وقـد أشـار كـل مـن الــ لنفسيما بالحصول عمى أمـوا
لــى الــوالى بمنيمــا أوغــحا لمكومــارخ ومــدير البــاجوس أن ذلــك لــيس مــن شــيمة إ Quadrarius والـــ

 (1)عمميما، إال أن األخيرين نكا بيما وتمتدا فى إلحاق األذ. بيما.

ن عـام مـ.P. Col. VII 141  و 308/ 307مـن عـام   .P. Col. VII 139 مـن البـرديتين و 
ن شـ موا مـلمـوظفين كـان مـن بيـنيم ان حصـر ممتمكـات بعـض مـ Bagnall كن بجنالمت 309/ 308

فــى كــرانيس، وقــد تراوحــت ىــذه الممتمكــات بــين اثنتــى عشــرة أرورة إلــى ثمــان  Tesserariusمنصــب 
 (2)وأربعين أرورة.

فــى كثيــر مــن األحيــان كــان مــن وىــى أنــو  Tesserariusقطــة أخيــرة فيمــا يخــص ىــذا الموظــف ن
مـن   .P. Cair. Isid. 54فنجد عمى سبيل المثـال فـى  (3)يتولى ىذه الوظيفة ال يعرف الم ة اليونانية.

كتـــب عـــن عـــدد مـــن   Aurelius Isionأن أحـــد األشـــخاص ويـــدعى أوريميـــوس أيســـيون 314عـــام 
 ألنيم ال يعرفون الكتابة. Tesserariusالموظفين ومنيم 

يمكـن لنـا أن نفتـرض أنـو  Tesserariusعرغـناه مـن وثـائق تخـص ىـذا الموظـف  من خال مـاو 
كان موظفًا مدنيًا فى القرية، تم اختياره فى المقام األول لمراقبة مجموعة الرسوم العامة المحـددة عمـى 

د . وأن ارتباطـو بمعمـال القريـة األخـر. ربمـا ىـى امتـدايةالقرية، وربما ما يتعمق منيا بالنواحى العسـكر 

                                                                                                                   
 .Vandersleyen, op. cit., pp. 13; 115-118      انظر:

(1) P. Cair. Isid. 73 (314 A.D.). 

 P.Cair.Isid.71-72 (314 ى فـ ذكرتين لمشـكو. وردتـام Quadrarius و Tesserarius قد أعد كا الموظفانو 

A.D.). تخدمان شكواىما إلى الوالى.ل 

(2) Bagnall, R., “Property-holdings of litorgists in fourth century Karanis”, In: Later 

Roman Egypt: Society, Religion, Economy and administration, USA (2003), p. 16. 

 ن األشخاص الذين يجيمون اليونانية. انظر:ع( 3)
Youtie, H. C., “Agrammatoi”, Scriptionculae  I. (1973), pp. 612ff. 
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ن كنـــا ال نممـــك دلـــيًا عمـــى افتـــراض أن ىـــذا الموظـــف كـــان يعمـــل  الختصاصـــاتو األصـــمية. ونحـــن وا 
كمراقب الختصاصات الكومارخ، إال أننا يمكن لنا القول أنو فى بعـض األحيـان ـ كمـا أوغـحنا ـ كـان 

 (1)يمكن لو أن يتقدم بشكواه إلى الوالى مباشر منتقدًا تصرفات الكومارخ.

و   307مؤرخـــة بـــين عـــامى  فن كـــل مـــا لـــدينا مـــن معمومـــات عـــن ىـــذا الموظـــمـــا يتغـــح لنـــا أك
أ. فى النصف األول من القرن الرابع. أ. أن ىـذا الموظـف ىـو وليـد إصـاحات اإلمبراطـور  ،346

دقمديانوس. أما كم من الزمن استمر ىذا الموظف كجزل من نظام إدارة القريـة، فيـذا أمـر غيـر محـدد 
قد تفصح عنو الوثائق فى المستقبل فيما توار. منيا فى بـاطن األرض ومـا قـد فيما لدينا من وثائق، و 

 ينتشمو منيا معاول رجال انثار ويعيده أفيام المشت مين بعمم البرد..
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

 .P. Cair. Isid. 73 (314 A .D.) ىو ما أوغحتو البردية: و ( 1)
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II - QUADRARIUS 

ــــــــب ا ــــــــذ. حمــــــــل لق ــــــــى ىــــــــذا البحــــــــث ىــــــــو ال ــــــــذ. نعنيــــــــو ف ــــــــانى ال  Quadrariusلموظــــــــف الث
( فـــى وثـــائق أقـــل مـــن تمـــك التـــى ظيـــر فييـــا الموظـــف  قـــد ظيـــر ىـــذا الموظـــفو  .(

ن كــــان فــــى معظميــــا يــــمتى ذكـــــره بعــــده. ،Tesserariusالســــابق  اشــــترك الــــــ  314ففــــى عــــام  .(1)وا 
Quadrarius  مع الـTesserarius   فى شكواىما إلى الوالى جوليـوس جوليـانوس، وأوغـحا لـو الـني

 السيئ الذ. ينتيجو كل من الكومارخ ومدير الباجوس.

لألصــل الاتينــى و تصــحيف ىــفــان المقــب اليونــانى Tesserariusمثمــو مثــل و 
Quadrarius. وت ظيرP. Berl. 21.   أحد الموظفين ويحمـل لقـب  340من عامephoros ع اثنـين مـ

فــى اإلقمــيم الييرموبــوليتى يقــدمون إلــى  Prektisلقريــة  Quadrariusمــن الكومــارخو. وىــذا الموظــف 
 .P  ر البـاجوس تقريـرًا عـن جمـع وتحصـيل الغـرائب المحمـى. ومـن نفـس العـام تـرد البرديـة     مـدي

Cair. Goodsp. 12.  وىـــى بيـــان لغـــرائب موجـــو إلـــى مـــدير البـــاجوس مـــن موظـــف يحمـــل لقـــب
ephoros  مع اثنين من الكومارخو.، وىذا الموظفQuadrarius  وىم يقرون فى ىذا البيان المنوط

 قائمة الواردة لدافعى الغرائب.حة الص( 2)بقسم

  مثــــــــل الموظــــــــف الســــــــابق ،Quadrariusمــــــــن ىــــــــذه البرديــــــــات يتغــــــــح أن ىــــــــذا الموظــــــــف و 
Tesserarius كــــان منوطــــًا بــــو فــــى المقــــام األول مســــملة الغــــرائب فــــى القريــــة. وياحــــظ فــــى كمتــــا ،

 .P                       و  .P. Berl. 21البرديتين السـابق ذكرىمـا مـن اإلقمـيم الييرموبـوليتى وىمـا

Cair. Goodsp. 12.،  أن ىذا الموظفQuadrarius  يمتى ذكره بعد الكومارخ، وىو ما يتغمن أن
ىذا الموظف يمتى بعد الكومارخ فـى الكـادر الـوظيفى. كمـا أن ورود ىـذا الموظـف فـى معظـم الوثـائق 

                                              
 ( انظر القائمة الخاصة بيذا الموظف فى نياية البحث.1)

( عن القسم فى الوثائق البردية انظر: الحسين أحمد عبد اهلل: "القسم )نصـو، مابسـات اسـتخدامو، عقوبـة الحنـث بـو("، 2)
 .137ـ78ص ص  (،2002) انية، القاىرةالقانون والمجتمع فى مصر الروم
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Tesserariusمع الـ 
نمـا يفيـد أنيمـا غيـر  يوغح أ. منيما فى مرتبة وظيفية أعمى مـن انخال (1) ر،وا 

 P. Oxy. XII 142..(2)               متطابقين، وىو ما يعارض ما أشار إليو ناشر البردية
فان القرية كانت ىـى مكـان اختصـاص ىـذا الموظـف  ، Tesserariusمثمو مثل الموظف السابقو 

Quadrarius. لرابــع، وبالتــالى كمـا أنــو ظيــر كـذلك فــى الوثــائق الخاصـة بالنصــف األول مــن القـرن ا
 فيو أيغًا من نتاج اإلصاحات التى أحدثيا اإلمبراطور دقمديانوس فى مصر.

مـن الممكـن لمـن يتـواله  انكـ Quadrarius، فـان منصـب الــ Tesserariusمثمو، أخيرًا، مثل الـ و 
 (3)أن يجيل الكتابة.

 :Quadrariusو  Tesserariusوعمى هذا يمكن القول فى هذين المنصبين 

 ن عمل كل منيما كان عمًا إلزاميًا منذ ظيوره.أ ـ 1

 أن مكان اختصاصيما ىو القرية. ـ 2

 أنيما متنوعان فى االختصاصات. ـ 3

 ال ييم مستواىما التعميمى، أو معرفتيما الم ة اليونانية. ـ 4

 أنيما قد يحققان بعض الثرال من عمميما. ـ 5
 
 
 
 
 

                                              

ولقــد أوردنـــا فـــى القســـم األول مـــن البــث وكـــذلك فـــى القائمـــة الخاصـــة بكـــا المــوظفين الوثـــائق التـــى اشـــترك فييـــا كـــا ( 1)
 الموظفان فى الظيور معًا، وبالتالى فما من داع أن نعيد تمك الوثائق.

(2) P. Oxy. XII 1425 (318 A.D.). 

 ، فيما سبق.3امش رقم ى، 7فحة صانظر ( 3)
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  TESSERARIUSـ قائمة بمن شغموا وظيفة 1

ريخالتا م قةـلوثيا  مـالسا   الختصاصا كـانم 

 (لقـــرية)ا

تاـالحظم  

1 295 A.D. P.Ox.I 43, col. 
iv , 21  

 وكسيرنخوسأ ــ يسيروسس
2 307 A.D. P. Thead. 32 يادلفياث وريميوس أريونأ  
3 308-310 

A.D. 
P.Col. VII 141 
iv, 32 

 رانيسك وريميوس فاالسأ
 

 

4 308-310 
A.D. 

P. Col. VII 141 
vi, 54 

 رانيسك وريميوس أنوفيسأ
 

 

5 312 A.D. P. Thead. 33 يادلفياث وريميوس أريونأ  
6 314 A.D. P. Cair. Isid. 54, 

2 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس أ وريمي

 إيزيدوروس
  رانيسك

7 314 A.D. P.Cairo Isid. 71, 
8= SBVI 8991 

  رانيسك ــ
8 314 A.D. P. Cair. Isid. 73 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس أ وريمي

 إيزيدوروس
  انيسر ك

9 314 A.D. P. Cair. Isid. 
128 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس أ وريمي
 إيزيدوروس

  رانيسك

11 314 A.D. P. Cair. Isid. 
131 

  ــ ــ
11 316 A.D. P. Oxy. XIX 

2232, 5 
 وكسيرنخوسأ ــ ينوكسيسم

12 318 A.D. P. Oxy. XII 
1425,5 

اتريس بــــــــــــــن ىــــــــــــــ
 ىيراكيون

Dositheon وكسيرنخوسأ 

13 322 A.D. P.Got.6 r,8 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس أ وريمي
 بسينبوثيس

  كنوبايونيسوسس

14 323 A.D. P.Harr. II 213,3 وكسيرنخوسأ ــ يساس يوداسب 
15 324 A.D. P.Oxy.XII 

1430,4 
 وكسيرنخوسأ Herakleidis يكوسيسب

16 329 A.D. P.Oxy.LI 
3621,6 

 وكسيرنخوسأ Seneceleon وريميوس بتيريسأ
17 336 A.D. PSI X 1106 ــ Thermoinepsobthis وكسيرنخوسأ 
18 336 A.D. PSI X 1107 ــ Thermoinepsobthis وكسيرنخوسأ 
19 341 A.D. P.Oxy.LIV 

3774,8 
 وكسيرنحوسأ Sepho خيميوسأ
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21 346 A.D. P.Oxy.LXI 
4128,18 

رميوس بن  ى
 ىرمياس

Mermertha رسينو.أ 

 KOUADRARIUSـ قائمة بمن شغلوا وظيفة  2

لتاريخا م الســما لوثيــقةا   كانم 
 الختصاصا

  (لقــريةا)

 الحظاتم

1 308-310 

A.D. 

P.Col. VII. 141 iv, 

32 
وريميوس أ

 ايزيدوروس
  رانيسك

2 308-310 

A.D. 

P.Col. VII. 141 vi, 

55 
 وريميوس أ

 وبريسك
  رانيسك

3 314 A.D. P. Cairo Isid. 71, 8 رانيسك ــ  
4 314 A.D. P. Cairo Isid. 73 وريميوس أ

 ليمونبو 
  رانيسك

5 314 A.D. P. Cairo Isid. 131 رانيسك ــ  
6 331 A.D. Stud. Pal. XX 8 ــ ــ  
7 331 A.D. P. Strass. III 126 ــ Sesogcha يرموبوليسى 
8 340 A.D. BGU I 21 r, L. 5 يراكميس ى

 باجينوس
  ــ

9 340 A.D. P.Berl.21 ــ Prektisis يرموبوليسى 
10 341 A.D. P.Cairo.Goodsp.12 

I,6=W.Chr.253      
ورنيميوس ك

 أموناتوس
لقســـــــــــــم الخـــــــــــــامس ا ــ

عشـــــــــــــــر لمديريـــــــــــــــة 
 ىيرموبوليس

11 346 A.D. P.Oxy.LXI 4128,17 رسينو.أ ــ يتر بن حورسب 
12 4

th
Cen. A.D. P.Stras.III 149,5 وكسيرنخوسأ ــ يسيوتوسى 
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