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 ((ἐπιτηρηταὶمتطلبات وشروط وظيفة املشرفني 
 يف مصر الرومانية

 د. وفاء عدنان عمار

 جامعة القاهرة -كلية اآلداب

 ملخص
( موجودة في العصر البطلمي بل ἐπιτηρηταὶ)فين لم تكن وظيفة المشر 

هي ابتكار روماني دخلت مصر مع دخول الرومان إليها، ولعلها كانت جزء من 
دار  الي  اا  بها غسطط  في مصر، وكان الهف  الريي  عملية اإلصالح اإل

من إدخالها هو إيجاد كوادر جفيفة إلى جانب الملتزمين وجامعي الضرايب, الي  
لم تعف غعفادهم كافية لجمع الضرايب المالية المتعفدة التي كانت مفروضة على 

ظهور  ، بينما كان آخر 33/34المصريين. وجاء غول ظهور للمشرفين فى عا  
  .136ول ذكر لها كخفمة إلزامية كانت فى عا  . وكان غ 442لهم فى عا  

كان هففها األسمى هو دعم الخزانة وزيادة دخل واف تنوعت مهامهم وتعفدت و 
وثيقة موزعة  492وجاء ذكر المشرفين في حوالي اإلدارة الرومانية من مصر، 

والبااي التماسات، ورسايل ، ايبومعظمها إيصاالت ضر بين البرد  واألوستراكا، 
إدارية، واوايم ترشيح للخفمة غو تعيين فيها، وتقارير ضريبية، موزعة بين جميع 
التقطيمات اإلدارية لمصر من غااليم وغاطا  وارى وغماكن غخرى كالصحراء الشرقية 

 غو الغربية.

مجدددداالت عمددددل عددددفد مددددن النقددددا  المهمددددة فددددي  تهددددف  الفراسددددة إلددددى معالجددددة
جهة التعيين، ومفتد,, وشدرو  تدولي الوظيفدة مثدل القدفرة الماليدة, غو ثل م المشرفين؛
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النصددددددال المددددددالي لتددددددولى الوظيفددددددة، والعمددددددر, والمددددددو ن الطدددددد ني وكدددددديل  نطددددددا  
 االختصاص المحلي وعفد المشرفين ولقبهم ومطاعفوهم. 

فى نطا  القرية وسيرها من الخفمات اإللزامية كانت سلطة تعيين المشرفين 
غن تأتي, األوامر من حاكم اإلاليم وليات كاتب القرية، وذل  بعف تقع ضمن مطئ

)اإلستراتيجوس(, وكانت المفة الرسمية للخفمة ثالثة سنوات كاملة, وكان شر  
القفرة المالية او إمتالك النصال المالي الالز  لشغل المنصب شرً ا مهًما عنفما 

( πόροςمالي ) دخلت الوظيفة ضمن الخفمات اإللزامية فكان غال نصال
 5800دراخمة وغعلى نصال بلغ  500لألشخاص المناسبين لهيه الوظيفة 

عا , واف غمر الح ا   45-22دراخمة, وكان الطن المناسب للخفمة هو ما بين 
الرومان بأن, "يحظر تعيين غشخاص خارج اراهم", لكن كاتب القرية تجاوز ارار 

وبخصوص عفد من يقومون بهيه ح ام, واا  بترشيح غشخاص إلى خارج اراهم, 
الوظيفة فكان غكثر من واحف, حيث غن اللقب الي  كان يرد فى كثير من الوثايق 
هو اسم الشخص وزمالي, المشرفين, فقف اختلف عفد المشرفين من مها  ألخرى 

 ومن م ان آلخر. وبلغ عفدهم عشرة فى بعض المها .

 ((ἐπιτηρηταὶمتطلبات وشروط وظيفة املشرفني 
 مصر الرومانية يف

( موجددودة فددي العصددر البطلمددي بددل ἐπιτηρηταὶ)ين لددم تكددن وظيفددة المشددرف
هي ابتكار روماني دخلدت مصدر مدع دخدول الرومدان إليهدا، ولعلهدا كاندت جدزء مدن 
عمليددة اإلصددالح اإلدار  الددي  اددا  بهددا غسطددط  فددي مصددر، وكددان الهددف  الددريي  

لتدزمين وجدامعي الضدرايب, الدي  من إدخالها هو إيجاد كوادر جفيدفة إلدى جاندب الم
لددم تعددف غعددفادهم كافيددة لجمددع الضددرايب الماليددة المتعددفدة التددي كانددت مفروضددة علددى 
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، بينمدددا كدددان آخدددر (1 )33/34المصدددريين. وجددداء غول ظهدددور للمشدددرفين فدددى عدددا  
 (.2) 442ظهور لهم فى عا  

هدا بحيدث كاندت تجتديل إلي ويبفو غن الوظيفة في البفاية ادف بلغدت م اندة مهمدة
ذوى المطامح غو باألحرى ذوى المطدامع، ولعدل ذلد  كدان حالهدا فدي بدفايات الح دم 
الروماني عنفما انتعشت موارد البالد االاتصادية فترة مدن الوادت ابدل غن تتجد, إلدى 
التفهور من جفيف نتيجة لطياسة الرومان الخرااء في استنزا  هيه الموارد، وعنفيدي 

اول مددن يقددع عليدد, االختيددار لشددغلها الددتملص تحولددت الوظيفددة إلددى عددبء بدداه ؛ يحدد
ول ذكدر لهدا كخفمدة إلزاميدة منها، ثم تحولدت آخدر األمدر إلدى خفمدة إلزاميدة وكدان غ

(، وهدي ببدارة عدن مديكرة صدادرة مدن 3  وفًقا إلحفى البرديات)136كانت فى عا  
م تدددب إسدددتراتيجوس لقطدددمي بوليمدددون وثمطدددتي  فدددى مفيريدددة غرسدددينوى بخصدددوص 

 ).4مشددددرفين مددددن خفمتدددد, وتعيددددين آخددددر وذلدددد  ألندددد, اسددددتوفى مفتدددد,)إعفدددداء غحددددف ال
وبخصدددوص المشدددرفين علدددى الممتلكدددات المصدددادرة فهنددداك عدددفد مدددن البدددراهين التدددى 

حتدى  128-126بين عامى  تثبت وجود هيه الوظيفة ضمن الخفمات اإللزامية ما
  .208عا  

                                                 

(1) O.Elkab. 180(Eileithyiopolis). 
(2) PSI .3 .165 (Oxyrhynchos, 442 CE). 
(3) P.Leit .11;Further evidences on the liturgic ἐπιτηρηταὶ of 

confiscated properties may be found in: BGU. 49. 851, 1896, 1897, 
P.Fay .23, 106 (= W. Chr 395); 304; P.Lond .164; P.Mich. 224; 
P.Oslo. 117; P.Oxy 520; PSI 1243; 1245; P.Stras 267; P.Teb 327 
(= W.Chr 394); SB 4416; 7173; 9427; O.Bodl 989; 990;995; 996; 
999; 1693;O.Stras 449. 

(4) P. Leit.11,Ll, 5-6: πεπληρωκότος  τὸν  ὡρισμένον χρόνον. 



 مجلة علمية محكمة   –مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 
 

(ISSN : 2536 - 9555)  

 

4 

يادة دخل كان هففها األسمى هو دعم الخزانة وز واف تنوعت مهامهم وتعفدت و 
وثيقددة موزعددة  492وجدداء ذكددر المشددرفين فددي حددوالي اإلدارة الرومانيددة مددن مصددر، 

، والبددااي التماسددات، ورسددايل ايبومعظمهددا إيصدداالت ضددر بددين البددردى واألوسددتراكا، 
إداريددة، واددوايم ترشدديح للخفمددة غو تعددين فيهددا، وتقددارير ضددريبية، موزعددة بددين جميددع 

وغاطا  وارى وغماكن غخرى كالصحراء الشدرقية  التقطيمات اإلدارية لمصر من غااليم
 غو الغربية.

وهنددداك عدددفد مدددن الفراسدددات التدددى تناولدددت مجددداالت عمدددل المشدددرفين ومدددن هددديه 
(، فضدددداًل عددددن 5الفراسددددات مددددا اهددددتم بددددفورهم فددددي إعددددفاد تقددددارير الددددفخل الخماسددددية)

فكدددانوا يشدددرفون علدددى منااصدددات  (،6مطدددئوليتهم عدددن إيجدددار الممتلكدددات المصدددادرة)
(. 8، هدديا باإلضددافة إلددى مشدداركتهم فددي جبايددة الضددرايب)(7)ر هدديه الممتلكدداتتددأجي

فدى مدن يرشدح للوظيفدة ه يا لم تتطر  هيه الفراسدات إلدى الشدرو  الواجدب توافرهدا 
عددفد مددن النقددا   فددى نظددا  الخددفمات االلزاميددة، لدديل  تهددف  الفراسددة إلددى معالجددة

فددة مثددل القددفرة الماليددة, غو جهددة التعيددين، ومفتدد,, وشددرو  تددولي الوظيالمهمددة مثددل 

                                                 

(5) Abd-el-Ghany, Mohammed.1990, ”Notes on the Penthemeral 
Reports of Revenue Accounts in Roman Egypt”, ZPE, Bd. 82:107-
113. 

, الحجددز ومددا يترتددب عليدد, فددي مصددر فددي العصددر الرومدداني 2000، الحطددين غحمددف, عبددف ه( 6)
جامعدددة عدددين  -البدددردى والنقدددوة, مجلدددة مركدددز الفراسدددات البرديدددة والنقدددوة غورا  فدددي ضدددوء
 .248-221 شم :

(7) Sheridan, Jennifer A. 1987. “Revised bid for the lease of 
confiscated property” source: the basp, vol. 24, no. 3/4:103-108. 

عصددر الرومددان حتددى القددرن  المشددرفون فددي مصددر فددي , 1999( محمددف فهمددي عبددف البددااي. 8)
 .328-293: 22، مجلة الفراسات البردية والنقوة، عفد الثالث الميالد 
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النصددددددال المددددددالي لتددددددولى الوظيفددددددة، والعمددددددر, والمددددددو ن الطدددددد ني وكدددددديل  نطددددددا  
 االختصاص المحلي وعفد المشرفين ولقبهم ومطاعفوهم.

 جهة تعيني املشرفني
لي  لفينا دليل على اسم الموظف اليى كان مطئواًل عن تعيدين المشدرفين ابدل 

لزاميددددددة، سيددددددر غن هندددددداك مددددددن يددددددرى غن دخددددددول الوظيفددددددة فددددددي عددددددفاد الخددددددفمات اإل
اإلسددتراتيجوس كددان يمثددل الجهددة اإلداريددة المنددو  بهددا تعيددين كددل المددوظفين؛ حيددث 
كددان كددل المددوظفين حتددى كاتددب القريددة يعينددون بشدد ل مباشددر غو سيددر مباشددر مددن 

 (.9)الح ومة المركزية التى كان اإلستراتيجوس ممثال لها على رغس كل إاليم

فى عفاد الخفمات اإللزامية كاندت سدلطة تعيدين المشدرفين وبعف دخول الوظيفة 
فى نطا  القريدة تقدع ضدمن مطدئوليات كاتدب القريدة، وسيرها من الخفمات اإللزامية 

غن تأتي, األوامر من حاكم اإلاليم )اإلستراتيجوس( لمدلء الشدواسر؛ فيقدو  وذل  بعف 
شدديوا المددزارعين  وكلددف كاتددب القريددة بدعددفاد اايمددة بأسددماء األشددحاص المناسددبين،

(، ثددم يعددف اايمددة رسددمية بأسددماء المرشددحين يرفعهددا 10بددالتحر  عددن قيمددة ممتلكدداتهم)
(، الدددددي  يرفعهدددددا بدددددفوره إلدددددى المطدددددئول األعلدددددى منددددد, وهدددددو 11إلدددددى اإلسدددددتراتيجوس)

(. وجدفير بالديكر غن شديوا 12اإلبطتراتيجوس ليختار بالقرعدة األشدخاص المناسدبين)

                                                 

(9)  A . H. M. Jones.1971, The Cities of the Eastern Roman Provinces, 
Oxford: 297, 331- 332.   

(10) SB.24. 15904 (Theadelphia,182-211 CE).   
(11  ( P.Petaus.88(Arsinoites,184CE); P.Brux.1.21 (Prosopites,173-207 

CE ). 
كاتددب القريددة فددي مصددر فددي العصددر الرومدداني )دراسددة وثاي يددة فددي , 1997( سددالمة, رجددب.12)

 .115:جامعة عين شم  رسالة ماجطتير سير منشورة,(، نظم اإلدارة المحلية
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لقريددة فددي إدارتهددا وفددي مجددال ترشدديح األشددخاص المددزارعين كددانوا يطدداعفون كاتددب ا
 (.13  وفًقا إلحفى البرديات)168للخفمة اإللزامية  مني عا  

واف كانت مطئولية كاتدب القريدة عدن تعيدين المشدرفين واضدحة، حيدث جداء فدى 
الطددددددنة الخامطددددددة عشددددددر مددددددن ح ددددددم اإلمبرا ددددددور سدددددديبتيميوس وثيقددددددة تعددددددود إلددددددى 

راحة غنددد, تدددم تعينيددد, بواسدددطة كاتدددب يددديكر فيهدددا غحدددف األشدددخاص صددد (14سددديفيروس)
لإلشددرا  بقطددم ثميطددتي   "عينددت مددن ابددل كاتددب القريددة هيرموبددولي  القريددة فيقددول:

 (.15على الممتلكات المحجوزة في القرية")

( مقف  من غحف شيوا ارية ديونيطياس في غرسينو  يشد و 16وفي التماس آخر)
علددى الممتلكددات المحجددوزة   إلددى اإلسددتراتيجوس عددن قيددا  كاتددب القريددة بتعيندد, مشددرفاً 
 ὄντος καὶ[5-4علدددى الدددرسم مدددن غنددد, مدددازال معدددين شدددي  للقريدددة  الطدددطر

πρεσβυτέρου τῆς αὐτῆςκώμης  وهو رجل فقير إم انيات, الماديدة ال تطدمح
ل, ال يا  بمهمة اإلشرا  على الممتلكات المحجوزة، ليل  يطلب غن يتم إعفايد, مدن 

 ص آخر بفاًل من,.اإلشرا  وغن يرشج كاتب القرية شخ

                                                 

(13  ( P.Leit. 11 = SB.8.10203 (Dionysias, Arsinoites, 186 CE). 
(14) Lewis, Naphtali.1969, On The Starting  Date of Liturgies in Roman 

Egypt, TAPS. vol.100:255 – 260.  
(15) PSI.12.1245 = SB.14.11980 (Ptolemais Euergetis (Arsinoites, 

207 CE) Ll,18-20: ἀνεδόθην [ὑπὸτοῦκωμο] [γρα]μ̣ματέως 

κώμης  Ἑρμουπόλε[ω]ς̣  τῆς Θεμί̣στου̣ μερίδοςἐις 

ἐ̣[πιτήρησιν] [γε]νηματογραφου  μένων  ὑπαρχόντων τῆς  

κώμης 
(16( PSI .12 .1243 (Dionysias ,Arsinoites, 208 CE) . 
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( كشخص ثالث بدين الفولدة وبدين الشدخص 17هو الضامن) وكان كاتب القرية 
الدددي  ادددا  بترشددديح, لتدددولي المنصدددب ويشدددترك معددد, فدددي المطدددئولية، وكدددان ي قدددر بدددأن 

شددح ر األشددخاص المرشددحين مناسددبين وعلددى مطددئوليت, الشخصددية، سيددر غندد, إذا مددا 
ادادر علدى تأديدة الخفمدة تقدع الكاتب شدخص وثبدت غن هديا الشدخص المرشدح سيدر 

(, غو 18المطؤولية على كاتب القرية, الي  اف يتولى مطؤولية ال يدا  بالخفمدة بنفطد,)
(, ألن 19كددان يددففع سرامددة ماليددة محددفدة حطددب الضددرر الددي  تطددبب  فيدد, للمرشددح)

عقلددي فقددل, بددل كددان غيًضددا يلددز   المشددر  ال تكددون مطددؤوليت, بدديل جهددف جطددف  غو
تتطلبهدددا الخفمدددة؛ فلدددفينا وثيقدددة ببدددارة عدددن اايمدددة غشدددخاص  بدددففع مطددداهمات ماليدددة

مطؤولين ومففوعات مقفمة إلدى الكاتدب الملكدي مدنهم المشدرفون سدفدوا مبدالغ ماليدة 
 4خاليدد , وآخددر دفددع  2غوبددول و 3دراخمددة و 200عددن غربعددة غشددهر, غحددفهما دفددع 

ببددارة  (, ولددفينا وثيقددة غخددرى 20ونصددف غوبددول, كنفقددات إلزاميددة للخفمددة) 1دراخمددة و
عدددن إيصدددال غصدددفره المشدددرفون ألحدددف زماليهدددم بخصدددوص دفعددد, جدددزء مدددن نفقدددات 

(. ومدددن 21)"σιν]η[ἐπιτήρ ν]ὴ[τ πρὸς] τα[ή̣μα]ν[δαπαاإلشدددرا  "
الضرور  غن تكون ملي ة المرشدح مناسدبة ألهميدة الوظيفدة التدي سدو  يعدين فيهدا؛ 

لم لفدددددين ألن اإلدارة الرومانيدددددة كاندددددت تضدددددع ممتلكدددددات المشدددددرفين وسيدددددرهم مدددددن ا

                                                 

(17  ( Rafal, Taubenschlag.1950, Γενηματογραφια ,in Greco-Roman 
Egypt, JJP, vol 4: 77-82 . 

(18) P.Oxy.8,1119)253CE). 
(19) Wisc. No. 23 (142(. 
(20) P.Ryl. 2. 217(Thmuis,151-157 CE  ( Ll.11,13. 
(21( P.Fouad .1.64 (Tebtynis ,Arsinoites, 148 CE )Ll, 6-8.  
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بالخفمات اإللزامية تحت الحجدز مندي تعيند, فدي الوظيفدة, كتدأمين لهدا إلدى غن ينهدي 
 (.22المطلوبة، وإال يتم مصادرة هيه الممتلكات) فترة إلزام, ويطلم اإليرادات

وكانت وظيفة المشرفين تفخل ضمن نطا  الخفامات اإللزاميدة األكثدر احتراًمدا 
يددددزة كالرومددددان, والطدددد نفريين, واإلسريددددق, وكددددان يشددددغلها غشددددخاص مددددن الفئددددات المم

(، 23والمتدددأسراين, حطدددب مدددا تدددفل عليددد, األسدددماء التدددى ع يندددت فدددى هددديه الوظدددايف)
وبالتدددالى تدددم إعفدددايهم مدددن الخدددفامات اإللزاميدددة ذات الطبيعدددة الوضددديعة غو األعمدددال 

ورد فدددددى مرسدددددو  تيبريدددددوس يوليدددددوس اإلسددددد نفر الدددددي  وعدددددف  الوضددددديعة حطدددددب مدددددا
( وبالتالي غكدف Χώρικαί)ف سالهم فى خفمات إلزامية الى الريالط نفريين بعف  إر 

 (.munerasordida()24)عة على إعفايهم من األعمال الوضي

 :(πόρος)النصاب املاىل
كدددان شدددر  القدددفرة الماليدددة او إمدددتالك النصدددال المدددالى الدددالز  لشدددغل المنصدددب 

ت بدددين شدددرً ا مهًمدددا عندددفما دخلدددت الوظيفدددة ضدددمن الخدددفمات اإللزاميدددة. وادددف سددداد
الوااددع غن  البدداحثين فكددرة مؤداهددا غن النصددال المددالي يشددمل الددفخل غو اإليددراد، لكددن

شددمل كددل ممتلكددات وثددروات وإيددرادات الشددخص مفهددو  النصددال المددالي غوسددع ألندد, ي
المعددين بمددا تتضددمن الثددروة الفعليددة غو الح ي يددة وملحقاتهددا والمنتجددات التددى اليم ددن 

، وكانددت هدديه الممتلكددات الشخصددية ت ددثمن غو إخفاؤهددا مددن خددالل الطددجالت الرسددمية

                                                 

(22) P.Mich.inv. 200b (Tanais ,Oxyrhynchites, 167 CE); Shelton, John 
C.1971, Papyri from the Michigan collection, Toronto:48. 

(23( Abd-el-Ghany, Mohammed.1990:108. 
(24) Johnson. Allan Chester.1936, Roman Egypt to the reign of 

Diocletian, vol II, The Johns Hopkins Press:606-610. 
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 ( عدددن ترشددديح25والدددفليل علدددى ذلددد  مددداورد فدددي إحدددفى الوثدددايق) ،ت ددديم بشددد ل عيندددي
غشدددخاص لخدددفمات إلزاميدددة وانصدددبتهم الماليدددة ببدددارة عدددن ممتلكدددات مندددازل وارا  

وكددان األشددخاص يقطددمون مددن حيددث النصددال المددالي فددريقين, غولهمددا: مددن زرابيددة؛ 
 (ἔ̣υπροι)الًيا يطاو  غو يزيف عن الحف األدندى للوظيفدة ويطدمون يمتلكون نصاًبا م

وثانيهمددددددا: وهددددددم مددددددن ال يمتلكددددددون الحددددددف األدنددددددى لهدددددديا النصددددددال وكددددددانوا يطددددددمون 
(ἄποεροι)  غ  سيددددر مددددوفيين للنصددددال المددددالى الددددالز  للخفمددددة، واددددف غكددددف علددددى

 Valerius)إعفددددددايهم مددددددن الخددددددفمات اإللزاميددددددة الددددددوالي فددددددالريوس يواديمددددددون 
aemon)Eud ,(اددا  كاتددب اريددة 26وفددي غحددف هدديه الحدداالت ) بتعيددين شددخص معددف 

هدديا الكاتددب بتعددويض الشددخص  الددوالي فددالريوس يواديمددون ألز  فددي وظيفددة إلزاميددة فدد
مددن هنددا  -(27)يمتلدد  النصددال المددالى للخفمددة الددي  رشددح, لخفمددة إلزاميددة وهددو ال

تعييندد, فددي خفمددة ( عدديًرا يبدديح للشددخص االعتددرا  علددى aporia) اعتبدرت األبوريددا
إلزامية اف تدؤد  بالشدخص إلدى بيدع كدل ممتلكاتد, حتدى يدتم ن مدن ال يدا  بمدا كلدف 

وبعف فترة تقف  هديا الشدخص بشد واه وظلدت الشد وى مطدتمرة؛ حتدى غن الكاتدب  -ب,
انتهت مفة خفمتد, لكدن لدم يطدقل عند, حدق المحاكمدة علدى خطدأه هديا, فلمدا حضدر 

إليدد, تهمددة تعيددين شددخص معددف , وح ددم عليدد,  غمددا  الددوالي فدداليريوس يواديمددون وجدد,
بدا   يعادل غربعة غضعا  مدا بففع سرامة, لي  هيا فحطب؛ بل ح م علي, بففع ما

بدد, هدديا الرجددل ممتلكاتدد,، واددف كددان هدديا الددوالي عدداداًل فيمددا يخددص الخفمددة اإللزاميددة 

                                                 

(25( P.Leit 1=SB.8.10192,(Oxyrhynchite, 160 C.E). 
)26( P. Wise .23.  
)27( Westermann William Linn. 1954, “The Prefect Valerius Eudaemon 

and the Indigent Liturgist” JEA 40:107-108.  
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علمنددا مددن لقددف ( 28حتددى غنهددا لصددقت بدد,، وغصددر فددي حددفود مددا امتلدد  علددى عددف )
ديات الطابقة بدأن النصدال المدالي هدو قيمدة ثدروة المرشدح غًيدا كدان نوعهدا خالل البر 

سددددواء غر  غو منددددزل غو إيددددرادات عقددددارات غخددددرى يددددتم تثمينهددددا مددددااًل, ومددددن خددددالل 
البرديددات المتددوفرة يم ددن تحفيددف الحددف األدنددى واألعلددى للنصددال المددالي الددي  تتطلبدد, 

 وظيفة اإلشرا .

ب نددددو  الخفمددددة اإللزاميددددة، وكانددددت مقددددفار النصددددال المددددالى حطددددواددددف غختلددددف 
ممتلكدددات الشدددخص المعدددين فدددي خفمدددة إلزاميدددة تخضدددع لتوقيدددع الحجدددز عليهدددا حتدددى 
يددؤدى المهمددة التددى كلددف بهددا, وهدديا مددا تددفلنا عليدد, إحددفى الوثددايق التددى يطلددب فيهددا 
غحددف األفددراد مددن اإلسددتراتيجوس إبددالر كاتددب القريددة ومددوظفي دار التطددجيل العقددارى 

طددنى لدد, تحريددر ممتلكاتدد, مددن الحجددز عليهددا. وكددان يجددوز للددوالي بدعفايدد,؛ حتددى يت
كلف ب, غو هرل ابل إتما  المهمدة،  التصر  في الممتلكات إذا لم يؤد صاحبها ما

فعلدد, غحددف الددوالة حددين صددادر غمددوال وممتلكددات مئددة وعشددرين شخًصددا وبددا   وهددو مددا
لوهدا، ولعدل هديا يؤكدف ممتلكاتهم بدالمزاد ألنهدم تركدوا الخفمدة التدي كلفدوا بهدا ولدم ي م

ذكرنددداه مدددن غن النصدددال المدددالي تضدددمن األ يدددان والعقدددارات  مدددن ناحيدددة غخدددرى, مدددا
 .(29الثابتة إلى جانب اإليراد غو الفخل)

لقددف كددان تحفيددف النصددال المددالي مددن األهميددة بم ددان فددي واددت مددن األواددات, 
ل مددن غن ونعتقددف غن هدديه األهميددة اسددتمرت حتددى نهايددة القددرن الثددانى بددالرسم ممددا يقددا

 (، ۹٦ –٨١) النصددددال المددددالي لددددم يعددددف ضددددرورًيا منددددي عهددددف اإلمبرا ددددور دومتيددددان
ولبيدددان غهميدددة هددديا النصدددال: فقدددف كاندددت ادددوايم المرشدددحين للخدددفمات المختلفدددة عندددف 

                                                 

)28( W. 1. Westermann. 1954, The PrefeetValeriusEudaemon and rhe 
indigent liturgist; J E A(40)1954:107 - 109 .  

)29( Lewis, op.cit, p. 75.    
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إرسددددالها البددددف غن ي ددددون اددددرين كددددل اسددددم إجمددددالي دخلدددد, غو ثروتدددد, غو الحددددف األدنددددى 
(. ومددع ذلدد  فدددن 30رشددح لهددا الفددرد)للنصددال المددالي الددالز  للخفمددة غو الوظيفددة الم

الرغ  القايل بعف  جفوى النصال مني عهف دوميتيان هو رغ  ل, وجاهت, هدو اآلخدر 
الدي   نظًرا للتنااض الواضح في عفد المرشحين مع كثدرة الوظدايف الشداسرة، األمدر

سددديترتب عليددد, دمدددج القدددرى ألسدددرا  إداريدددة وظهدددور الكوموجراماتيددد, حيدددث يشدددغل 
وظيفتد, ألكثدر مدن اريدة ويصدبح ل بد, كاتدب اريدة كديا  -يل المثالعلى سب -الكاتب

وكيا، ولي  غدل على ذل  من حالة بيتاوس الي  كان ل ب, كاتدب اريدة بطدوليمي  
 هورمو وارى غخرى.

-600تدراوح بددين  وبخصدوص النصدال المدالي الخداص بوظيفدة المشدرفين فقدف
 1000ين، فقدددف ورد دراخمدددة، وادددف ورد فدددى حددداالت كثيدددرة بدددين هددديين الدددرام 2000
، وفدددى وثيقدددة غخدددرى تدددم (32)فدددي موضدددع آخدددر 1500(، كمدددا ورد ايًضدددا 31دراخمدددة)

ال إعفاء اثنين من الخفمة اإللزامية كمشرفين إلحدفى الضديا  بقريدة ثيادل يدا ألنهمدا 
تم ترشيح ثالثة غفراد ليشغلوا وظيفة مشدرفين  ἀπόρου))يملكوا النصال المطلول 
واددرين كددل مددنهم ممتلكاتدد, التددى تراوحددت قيمتهددا مددا بددين للضدديا  فددى اريددة ثيادل يددا 

دراخمددددددة وذلدددددد  مددددددا جدددددداء فددددددى رسددددددالة كاتددددددب القريددددددة الددددددى  2000غلددددددى  1500
 (.33اإلستراتيجوس لترشيح هؤالء األفراد)

                                                 

 P. Oxy 1254; P. Petaus .59 ( على سبيل المثال راجع هاتين القايمتين, 30)
(31) P.Fay. 23, Ll, 6-13. 
(32) P. Fay .23, L ,14. 
(33) SB.24.15904(Theadelphia,182-211)Ll,14,17-19;Lewis, Naphtali. 

1999, (P.Berol.inv .25142), Replacement of Two Nominees to an 
Epiteresis, ArchPF, vol 45 ,Issue 2: 169- 172,Ll,1-20. 
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( تقدددفير للممتلكدددات شخصدددين ر شدددحا كمشدددرفين، 34كمدددا جددداء فدددى برديدددة اخدددرى)
دراخمددة،  5000روتدد, ل غحددفهما مشددرًفا علددى ضددريبة البيددع وغعمددال الددر  ا ددفرت ث

دراخمددة وهدديا يددفل علددى  2600واآلخددر مشددرًفا علددى ضددريبة النقددل ا ددفرت ثروتدد, ل 
ان االشددخاص المرشددحين لهددية الخددفمات كددانوا مددن األثريدداء. وفددي برديددة مهمددة مددن 
إاليم بروسوبيت  خاصة فقدل بدالمعينين فدي خفمدة اإلشدرا  والمدففوعات مدن ادبلهم 

(، 35)دراخمدددددة 6000-3000بدددددين ممتلكددددداتهم اسدددددًما ترواحدددددت  24احتدددددوت علدددددى 
والمالحدد  غن ممتلكددات هددؤالء األشددخاص كبيددرة، ولعددل هدديا يددفل علددى غهميددة هدديه 

 الوظيفة التي كانت تحتاج إلى كوادر مميزة لشغلها من الناحية المادية. 

إًذا يم ننددددا مددددن خددددالل الوثددددايق التددددي تخددددص الترشدددديح غو التعيددددين فددددي خفمددددة 
( لألشدددخاص المناسدددبين لهددديه πόροςادددل نصدددال مدددالي )اإلشدددرا  غن نقدددول بدددأن غ

وعلددى مددا  .(37)دراخمددة 5800( وغعلددى نصددال بلددغ 36دراخمددة) 500الوظيفددة كددان 
( فددددي المرشددددح بحطددددب πόροςيبددددفو غن تددددوفر شددددر  النصددددال المددددالي المناسددددب )

الوظيفة كان من غهم شرو  التعيين فدي الخفمدة, وذلد  مدا تؤكدفه برديدة جداءت مدن 
غرسددينو  يعددود تاريخهددا إلددى القددرن الثدداني المدديالد , وهددي ببددارة عددن اريددة ثيادل يددا 

مراسددالت رسدددمية بدددين كاتددب اريدددة ثيادل يدددا واإلسدددتراتيجوس بشددأن إعفددداء اثندددين مدددن 
المرشحين كمشدرفين علدى الممتلكدات المحجدوزة واسدتبفالهم بثالثدة بدفاًل مدنهم بطدبب 

                                                 

(34) W.Chr. 392(unbekannt, 200 CE). 
(35) P.Brux. 1. 21(Prosopites,173 -207 CE ). 
(36( P.Petaus .78 (Kerkesucha Orus ,Arsinoites, 148 CE). 
(37( P.Brux. 1. 21. (Prosopites, 175 CE). 
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ة ثانيددددة مددددن اريددددة (. وفددددى حالدددد38))ἀπόρου)يملكددددوا النصددددال المطلددددول  غنهددددم ال
( غيًضا خا ب كاتب ارية ثيادل يا اإلسدتراتيجوس بشدأن اسدتبفال المرشدح 39ثيادل يا)

, )40(ديوسدددد وروس سدددديروس كمشددددر  علددددى المراعددددي واألحددددراج فددددي اريددددة ثيادل يددددا
بشدددخص آخدددر مناسدددب بدددفاًل منددد,، وذكدددر كاتدددب القريدددة فدددي رسدددالت, غنددد, تأكدددف مدددن 

لمدالي مناسدب وغند, تعهدف بأند, سديقو  الطجالت الرسمية بدأن نصدال هديا الشدخص ا
بمهمدددة اإلشدددرا  علدددى غكمدددل وجددد, ويقدددف  التقدددارير المطلوبدددة فدددي واتهدددا إليددد, وإلدددى 

 الجهات المختصة.

 العمر أو السن:

كانت اإلدارة الرومانية حريصة على تعيين األشخاص المناسبين في الخدفمات 
ح غن ي عددين صددبًيا ال اإللزاميددة، وكددان عامددل الطددن مهًمددا فددى هدديا الشددأن، إذ ال يصدد

يعي غو شيًخا مطًنا فكليهما ال يطتطيع الوفاء بأبباء الخفمة اإللزاميدة التدي تتطلدب 
 45-22جهًفا وبدفنًيا وعقداًل مدفرًكا، لديل  كدان الطدن المناسدب للخفمدة هدو مدا بدين 

                                                 

(38( SB .24. 15904=Cohen, Nahum.1997,List of Substitutes to Liturgists. 
A Preliminary Discussion. in Akten des 21. International en 
Papyrologen kongresses= ArchPF. Beiheft vol. 3.I, Stuttgart–
Leipzig:172-178=Lewis, Naphtali. 1999, ( P.Berol.inv . 25142) , 
Replacement of Two Nominees to an Epiteresis, ArchPF, vol 45 
,Issue 2:169- 172,Ll,1-20. 

)39( SB. 14 .11613(Arsinoites, 173 CE). 
(40) LL4-5:ἐπιτη(ρητοῦ) νο(μῶν) δρυμοῦ  καὶ  ζυ(τηρᾶς) κώ̣(μης) 

Θεαδελ(φίας). 
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والجفول التالي يبين غعمار غشخاص م لفين بالعمدل كمشدرفين فدي نطدا   .(41عا )
 مية:الخفمة اإللزا

 المكان التاريخ السطر المصدر السن

16 P.Berl. Leihg. 
2.42 A, 

 بطليموس 176-179 15، 8
 يوارجيتيس 

20 P.Brux. 1. 21 22  بروسوبيتيس 

24 W.Chr. 392 9 200 ؟ 

P.Brux. 1. 21 9 173-200 بروسوبيتيس 

25 P.Brux. 1. 21 29 173-200 بروسوبيتيس 

26 P.Brux. 1. 21 23 173-200 بروسوبيتيس 

27 P.Brux. 1. 21 17،28،38 173-200 بروسوبيتيس 

29 P.Brux. 1. 21 33 173-200 بروسوبيتيس 

32 P.Brux. 1. 21 15 173-200 بروسوبيتيس 

37 P.Brux. 1. 21 8 173-200 بروسوبيتيس 

38 P.Brux. 1. 21 21 173-200 بروسوبيتيس 

42 P.Brux. 1. 21 11 173-200 تيسبروسوبي 

45 P.Brux. 1. 21 13،14 173-200 بروسوبيتيس 

47 P.Brux. 1. 21 10 173-200 بروسوبيتيس 

                                                 

(41) Lewis, Naphtali.1968, Inventory of compulsory services in 
Ptolemaic and Roman Egypt, American Society of Papyrologists: 
130. 
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50 P.Brux. 1. 21 25 173-200 بروسوبيتيس 

52 P.Brux. 1. 21 19 173-200 بروسوبيتيس 

57 P.Brux. 1. 21 24 173-200 بروسوبيتيس 

58 P.Brux. 1. 21 31،32 173-200 بروسوبيتيس 

60 P.Brux. 1. 21 36 173-200 بروسوبيتيس 

61 P.Brux. 1. 21 20 173-200 بروسوبيتيس 

68 P.Brux. 1. 21 7 173-200 بروسوبيتيس 
 

 يكشف الجدول عن عدد من األمور التى تتعلق بالسن:
عاًمدددا، اعتبدددر  غصدددغر مدددن تدددم تكليفدددة بخفمدددة إلزاميدددة كدددان عمدددره سدددتة عشدددر -

عشدددر بفايدددة لعالمدددات بدددروز العقالنيدددة الرومدددان بلدددور األفدددراد سدددن الرابعدددة 
واإللتزا  والشعور بالمطئولية، فمتدى غ درجدت غسدماؤهم ضدمن كشدو  دافعدي 

 .(42)ضريبة الرغس كانوا يعتبرون اادرين على غداء الخفمة اإللزامية
غكبددر مددن تددم تكليفدد, بلددغ مددن العمددر ثمانيددة وسددتون عاًمددا، وهدديا سددن كبيددر اددف  -

لوظيفددددة، ولعدددل هدددديا مدددا دفددددع اإلمبرا ددددور يحدددول دون ال يددددا  بأببددداء تلدددد  ا
سددبتيميوس سدديفيروس إلددى إصددفار اددراًرا غو فتددوى بدعفدداء مددن بلددغ الطددبعين 

(. وادددف تكدددون هنددداك غهدددفاًفا معيندددة غرادتهدددا اإلدارة 43مدددن الخفمدددة اإللزاميدددة)
الرومانية من عملية استخفامها غفراد مطدنين فدي الخدفمات اإللزاميدة خاصدة 

 :ولعل من غهمها ،اإلشرا 

                                                 

)دراسددة وثاي يددة فددي  كاتددب القريددة فددي مصددر فددي العصددر الرومدداني, 1997( سددالمة, رجددب. 42)
 . 26 نظم اإلدارة المحلية(, رسالة ماجطتير سير منشورة, جامعة عين شم :

)43( P.Oxy. 60.4068, L,13 (Oxyrhynchos, 200 CE). 
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 التنااض الواضح في عفد المرشحين مع كثرة الوظايف الشاسرة. -1
اكتطابهم لخبرات متنوعة  ويلة تؤهلهم بالطرعة في التقييم والتحليل واتخاذ  -2

القرارات المناسبة وإيجاد الحلول الصحيحة، فقف شغل المشرفين وظايف 
 جامع ضرايب غو سيتولوجوس ..ال . سابقة كشي  ارية غو

هم نصاًبا مالًيا مناسًبا لل يا  بأبباء الخفمات, فال ترسب وربما المتالك -3
اإلدارة الرومانية من خطارت, خصوًصا غن هناك من ر شحوا لوظايف 

( وهيا المبلغ يعتبر من المبالغ العالية 44تالنت) 1المشرفين ممن يمتلكون 
 التي امتلكها المعينين في الخفمة.

 (: ἰδίαاملوطن السكني أو مكان اإلقامة)
معلدددو  غن القاعدددفة فدددي إسدددناد الخدددفمات اإللزاميدددة إلدددى األفدددراد فدددي مصدددر فدددي 

عدر  فدي  العصر الروماني غن الشخص ال ي كلدف بهدا خدارج مدو ن سد ن, وهدو مدا
(، سيدددددددر غن هنددددددداك عدددددددفد مدددددددن Origioبالالتينيدددددددة ( )idiaلغدددددددة اإلدارة باإليفيدددددددددا )

لزاميدددة فدددي غمددداكن االلتماسدددات المقفمدددة مدددن ابدددل غشدددخاص تدددم اختيدددارهم للخفمدددة اإل
غخددرى بعيددفة عددن مقددر إاددامتهم نقددرغ بددأن الح ددا  الرومددان غمددروا بأندد, "يحظددر تعددين 

(, بالوات نفط, نرى كاتب القريدة تجداوز ادرار ح امد, وادا  45غشخاص خارج اراهم")
بترشدديح غشددخاص إلددى خددارج اددراهم, وعددن ذلدد  لددفينا وثيقددة مددن اريددة غرسددينو  وهددي 

والقاضدددددي فيهدددددا اإلبطدددددتراتيجوس يوليدددددوس  ببدددددارة عدددددن محضدددددر لجلطدددددة محاكمدددددة
( تعددددددددددددددود للطددددددددددددددنة الثانيددددددددددددددة مددددددددددددددن ح ددددددددددددددم IuliusQuintianusكوينتيددددددددددددددانوس )

اإلمبرا ورسدددبتيموس سدددفيريوس، وفدددي هددديه الجلطدددة دافدددع محدددامي عدددن موكلددد, ضدددف 
)وهددي اريددة  -كاتددب القريددة الددي  رشددح, لعمددل إلزامددي آخددر وفددي م ددان خددارج اريتدد,

                                                 

(44) P.Brux. 1. 21. (Prosopites, 175 CE) L, 7. 
(45( BGU.1.15,LL 12-13. 
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بقدرار الدوالة اداياًل: "لقدف غمدر الح دا  بدأن جميدع  مطتشدهًفا –(Nilopolisنيلوبولي  )
األفراد تقتصر خفمتهم فدي ادريتهم، وال ينتقلدوا مدن اريدة ألخدرى، واآلن كاتدب القريدة 
اسددتخف بمددوكلي ورشددح, إلددى اريددة غخددرى علددى الددرسم غندد, جددامع ضددرايب نقددًفا فددي 

 .("46اريت,)

( 47رسدددينو )( فدددي غNeilopolisولدددفينا التمددداس آخدددر مدددن اريدددة نيلدددو بدددولي  )
يعدددود تاريخهدددا إلدددى القدددرن الثددداني غو الثالدددث المددديالد  مقدددف  إلدددى اإلبطدددتراتيجوس، 
يطلددب فيدد, غحددف األشددخاص اإلعفدداء مددن العمددل اإللزامددي كمشددر  علددى الممتلكددات 
المحجددوزة وذريعتدد, مفعومددة بعدديرين مهمددين لتأهيلدد, للخفمددة, فباإلضددافة إلددى عددف  

( ممدا 48الخفمة غيًضا انتقل من منزل والفه) امتالك, النصال المالي المناسب ألداء
" إلدى )االسدم مفقدود( عظديم  يفل على تغيير محل ااامتة، فجاء في التماس, التالي:

الشددددأن اإلبطددددتراتيجوس[،  مددددن )االسددددم مفقددددود( بددددن )االسددددم مفقددددود([ غيضددددًا يددددفعى 
ي )مفقدود(، مدن اريدة نيلددو بدولي  اطدم هيراكليددفس فدي إالديم ارسددينو ،  غندا عيندت فدد

وظيفة اإلشدرا  علدى الممتلكدات المحجدوزة فدي اريدة نيلدو بدولي ، )الطلدب ( حدف  
إني سير مؤهل بالكاد   . . .[ . . . وعف  افرتي ألكدون  . . . [ يظهدر جلًيدا هديه 

 ."المرة   ... [ لقف ابتعفت عن )منزل( والف   . . .[ وال   ... [

                                                 

(46) BGU.15.Col I = SelPap.II 246(194 CE), Ll: 10 -13: κεκέλευσται 
ὑπὸ τῶν κατὰ καιρὸν ἡγεμόνων ἕκαστον εἰς  τὴν ἑαυτοῦ κώμην καὶ 
μὴ ἀπʼ ἄλλης κώμης εἰς ἄλλην μεταφαίρεσθαι. ὅτι νῦν 
κωμογραμματεὺς ἐπηρεάζει τῷ συνηγορουμ[έ]νῳ, ἀνέδωκεν αὐτὸν 
πράκτορα ἀργυρικῶν τῆς ἰδίας  κώμης  εἰς  ἄλλην λειτουργείαν . 

(47( Nelson, Caroll A.1995, Protest against nomination to a liturgy (P. 
Berol. inv. 25609),  JJP 25 :147- 152 .  

(48( SB .22. 15494 Nilopolis (Arsinoites, 101- 300 CE). 
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ًرا مقنًعددا كوندد, ال يملدد  فددي هدديا االلتمدداس نددرى بددأن مقفمدد, اسددتخف  بفايددة عددي
علدى اعتبدار غن  ἐμὲ ἄπορον πα]ντελῶالنصدال المدالي الدالز  ألداء الخفمدة 

 -( ليتطلم مطئوليت, في هيا العمل شدر  غساسديποροςالنصال المالي المناسب )
يجدددب غن يتدددوفر فدددي الشدددخص المرشدددح للعمدددل اإللزامدددي حتدددى يطدددتطيع غن يعدددو  

لدديل  نددراه ابتددفغ بدد, ثددم ذكددر الظددر   –غمامهددا الفولددة فددي حددال غخددل بشددرو  إلتزامدد,
, لكددن تشددوي, البرديددة لددم يطددمح بمعرفددة مددا يريددف اولدد, ربمددا يريددف غن (μόλις)بالكدداد 

عددف  اددفرتي ألكددون يظهددر جلًيددا فددي هدديه  يعبددر عددن فقددره المددفاع, وبعددف ذلدد  يقددول:
, ربمدا يقصدف هندا οὐ δ̣υ̣ν̣ηθεὶς τὸ ἐ]μ̣φανὴς μέχριτούτουἐστὶν المدرة
سدددبق وعدددين فدددي خفمدددة سدددابقة بدددالرسم مدددن فقدددره ورضدددي وصدددبر؛ تلبيدددة لحاجدددة غنددد, 

اإلدارة. لكددن هدديه المددرة سيددر مطددتعف للتضددحية خاصددة غن انتقالدد, إلددى مطدد ن جفيددف 
بعيًفا عن مط ن والفه استنز  ب يدة مدا كدان يملكد, مدن مدال. فهدو سيدر مقيدف حالًيدا 

لقريددة هروًبددا حتددى ال بعمددل إلزامددي وابتعددف عددن م ددان سدد ن, المعددرو  عنددف كاتددب ا
 يرشح, أل  عمل.

 نطاق االختصاص
"تعيين الشخص في خفمة إلزامية فدى نطدا   المقصود بنطا  االختصاص هو

محدددفد كقريدددة واحدددفة مدددثاًل، غو غن يعدددين فدددى خفمدددة واحدددفة فدددي وادددت واحدددف ولدددي  
خدددددفمتين فدددددى م دددددانين منفصدددددلين فدددددي ذلددددد  الوادددددت، وذلددددد  بعدددددف غن لجدددددأت االدارة 

تكليف االشخاص بأداء غكثدر مدن وظيفدة الزاميدة فدي غكثدر مدن م دان الرومانية الى 
خدددالل فتدددرة محدددفدة وذلددد  بطدددبب التندددااض الواضدددح فدددي عدددفد المرشدددحين مدددع كثدددرة 

الدديى سديترتب عليدد, دمدج القددرى ألسدرا  إداريددة وظهددور  الوظدايف الشدداسرة، األمدر
ل بددد,  الكوموجراماتيدددة, حيدددث يشدددغل كاتدددب القريدددة وظيفتددد, ألكثدددر مدددن اريدددة ويصدددبح
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يدددر غن الطدددلطات س(. وادددف غكدددف علدددى هددديا الدددوالة الرومدددان 49كاتدددب اريدددة كددديا وكددديا)
 المنو  بها تعيين المشرفين لم تلتز  بهيا. -كاتب القرية -المحلية

تدددال القدددرى ألنددد,  والدددفليل علدددى ذلددد  غن هنددداك التماسدددين مدددوجهين ضدددف غحدددف ك 
الددديى افمددد, غحدددف  (50)غرتكدددب هددديا الخطدددأ فدددي تعيدددين مشدددرفين. ففدددي االلتمددداس األول

المشددرفين مددن اريددة ديونطددياس علددى الممتلكددات المصددادرة إلددى اإلسددتراتيجوس فددي 
إاليم غرسينو  ييكر غن, تم تعيين, من ابل كاتب القريدة هيرموبدولي  لإلشدرا  علدى 

تدددم تعيينددد, فدددى  (، سيدددر غنددد,51الممتلكدددات المحجدددوزة لمدددفة ثدددال  سدددنوات فدددي القريدددة)
فدى نفد  القريدة ابدل غن ي نهدى مدفة  -لمدفة عدامينغمدين شدون الغدالل  -خفمة غخرى 

(، ثددم تددم تعييندد, فددى وظيفددة ثالثددة, وهددي مشددرًفا فددى اريددة بوليددفي يا 52خفمتدد, األولددى)
 (.53هيرموبولي )وهو اليزال يعمل فى الخفمتين الطابقتين بقرية 

                                                 

 .33: 1997سالمة, رجب.  )49)
(50) PSI.12.1245 = SB 14 .11980 (Ptolemais Euergetis, Arsinoites, 

207 CE). 
(51) PSI.12.1245 = SB 14 .11980 (Ptolemais Euergetis, Arsinoites, 

207 CE) LL 18-20. 
(52) PSI.12.1245 = SB 14 .11980 (Ptolemais Euergetis, Arsinoites, 

207 CE) Ll, 20-22: καὶ πληρ[οῦντός] [μο]υ τὸν ὡρισμένον τριετῆ 
χρόνον, μὴ δοθέντος ἀντʼἐμοῦ ἑτέ[̣ρου, ἀνεδόθ]ην εἰς σειτολογίαν 
τῆς αὐτῆς κώμης. 

(53) PSI.12.1245 = SB 14 .11980 (Ptolemais Euergetis (Arsinoites, 
207 CE) Ll, 20-22: ἔ̣τ̣ι [δέ] καὶ δύο παρὰ τ[ά ἀπειρημένα 
πονο]υμένου τ̣ῷ̣ ιγ (ἔτει) καὶ ιδ (ἔτει) καὶ κατεχομένου μου καὶ 
ταύταις τα[ῖς χρείαις], οὐκ οἶδʼ ὅπωσνῦν ἀνεδόθην εἰς ἑ̣τέραν 
ἐ[πιτ]ή̣ρ̣ησιν κώμη̣[ς Πολυδευ]κείας.   
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يفهم من هيه الوثيقة غن مقف  االلتماس خف  لمفة ثالثة سنوات كاملدة كمشدر  
es)(epiteret(,وهديا مدا يتضدح مدن خدالل كلمدة 54, وهي المفة الرسمية للخفمتد ,)

، وبينما هو مازال مقيًفا في الوظيفة عين بنف  الوادت πληροῦντόςμουغتممت 
غمددين مخددزن سددالل لمددفة عددامين؛ فهددو يطددتنف فددي شدد واه علددى غندد, وافددق بددأن يقددو  

ر اإلسددتراتجوس بددأن ذلدد  مخالًفددا للقددوانين  بعملددين إلددزاميين فددي الواددت نفطدد,, ويدديكس
يجوز غن يلز  الشخص الواحف بعملدين فدي الوادت نفطد,  والمراسيم التي تؤكف بأن, ال

كخفمددة إلزاميددة فكيددف عليدد, غن يتحمددل غببدداء خفمددة ثالثددة، ويددرى نفتددالي لددوي  بددأن 
صددداحب االلتمددداس عدددين سددديتولوجي فدددي منتصدددف العدددا  الثالدددث عشدددر فدددي شدددهر 

بؤونددة وهددو واددت الحصدداد ولددي  بالضددرورة غن ي ددون  –برمددودة غو بشددن  –برمهددات
, وإنمددددا فقددددل كددددان يمددددارس العمددددل واددددت 15و 14اددددف شددددغل المنصددددب  يلددددة العددددا  

وهي تداري  تعيند, مشدرًفا وحتدى 12الحصاد، ما يهمنا هنا غننا علمنا بأن, من الطنة 
سددنوات( ومددازال مشددرًفا  4وهددو تدداري  الددي  اددف  فيدد, االلتمدداس )حددوالي  15الطددنة 

لى الممتلكات المحجوزة, ومع ذل  فقف تم تعيين, في إشدرا  آخدر فدي اريدة غخدرى ع
εἰςἑ̣τέραν ἐ[πιτ]ή̣ρ̣ησινκώμη̣[ς Πολυδευ]κείας    لدديل  غصددبح مددن

حق, تقدفيم االلتمداس ألن تجفيدف التزامد, علدى مدفى ثمانيدة سدنوات متتاليدة فدي ثالثدة 
ف يطبب ل, ضدرًرا كبيدًرا مادًيدا خفمات إلزامية دون فترات راحة يطتعيف فيها نشا , ا

وجطدددفًيا والسددديما غن اإلدارة الرومانيدددة ادددف وضدددعت فدددي حطدددابها ذلددد  فأعلندددت عدددن 
 ( بين التكليف في وظيفتين من العمل اإللزامي.55ااعفة اإلستراحة)

                                                 

(54) P.Amh. 2 .77(SoknopaiuNesos (Arsinoites, 139 CE).  
الشدددددر  األدندددددى فدددددي العصدددددرين الهللينيطدددددتي والرومددددداني, عدددددين , 2002فدددددرح, غبدددددو اليطدددددر. )55)

 . 303للفراسات, القاهرة: 
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ديونيطددددياس فددددي غرسددددينو  غحددددف شدددديوا اريددددة ( مقددددف  مددددن 56)االلتمدددداس الثددددانى
 δημοσίου καὶ)امدة وغر  الوسدايا ويصف نفطد, بأند, مدن مزارعدي األر  الع

οὐσιακοῦ γεωργοῦ)  ويشدددتكي إلدددى اإلسدددتراتيجوس عدددن قيدددا  كاتدددب القريدددة
بتعيين, مشرًفا على الممتلكات المحجوزة ويطلب اإلعفاء من العمل اإللزامي الجفيف 

 ὄντος καὶ πρεσβυτέρου[ 5-4كون, اآلن مازال معيًنا شيًخا للقريدة  الطدطر
τῆς αὐτῆςκώμης و رجدل فقيدر إم انياتد, الماديدة ال تطدمح لد, ال يدا  بمهمدة وهد

اإلشددرا  علددى الممتلكددات المحجددوزة، فكتددب مددا نصدد,: "فددي حددين غن كاتددب القريددة 
عيندددي اآلن فدددي اإلشدددرا  علدددى الممتلكدددات المحجدددوزة. سيدددر ادددادر علدددى تنفيدددي كلتدددا 

فيدي عملدين الخفمتين، )و بًقا لقرار غسيادنا األبا رة( فددن الشدخص ال يطلدب مند, تن
كدوني رجداًل فقيدًرا وبالكداد ادادر علدى ال يدا   –إلدزامين فدي الوادت نفطد,، غتوسدل إليد 

غن يتم إعفايي من اإلشدرا   –بوظيفة شياخة القرية ومزرعتي، ذل  عبء ثقيل جفاً 
 ."وغن تطلب من )كاتب القرية( ترشيح آخر بفاًل مني

ما يؤكف لنا مع البرديدة (؛ وهيا 57من شهر برمودة) 19في ا ف  هيا االلتماس و 
الطابقة بأن المشدرفين علدى الملكيدة المحجدوزة يدتم تعييدنهم فدي غشدهر الحصداد. كمدا 
ي شددف االلتماسددان عددن تجاهددل كاتددب القريددة لألنظمددة والقددوانين بخصددوص الترشدديح 

 للخفمة اإللزامية بخصوص نطا  االختصاص لوظيفة المشرفين.

 
 
 

                                                 

(56( PSI .12 .1243(Dionysias ,Arsinoites, 208 CE) . 
(57) Lewis, Naphtali.1969: 259.  
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 عدد املشرفني ولقبهم وزمالئهم:
 املشرفني: عدد -أ

وبخصددوص عددفد مددن يقومددون بهدديه الوظيفددة فيبددفو غنهددم كددانوا غكثددر مددن واحددف 
حيددث غن اللقددب الددي  كددان يددرد فددى كثيددر مددن الوثددايق هددو اسددم الشددخص وزماليدد, 
المشرفين، ويبفو غن اسم الشخص الميكور سالًبا كان مطؤواًل عدن اسدتال  الضدريبة 

(، 59احدف فقدل دون ذكدر زماليد,)(. وهناك حاالت ظهر فيها مشر  و 58مع زمالي,)
في إيصال دفع في, مطدتحقات الجمدارك إلدى البند  مدن كما جاء  وهناك غيًضا اثنان

 ἐπιτηρη(τῶν) νομαρχί(ας)(60،)فا النومارخيددة مشددر اثنددين حمددال لقددب ابددل 
(، وكيل  كأربعة وزمالؤهم 61وثالثة غيًضا كما جاء في إيصال لففع ضريبة الرغس)

(. وذكددددروا 62سددددية عدددن الصددديف مقفمددددة إلدددى اإلسدددتراتيجوس)غيًضدددا هدددي تقدددارير خما
كخمطة وزماليهم غيًضا في تقرير عن حطال إيرادات الصيف عن خمطدة غيدا  مقدف  

( وفدددي حددداالت منفدددردة  جددداء 64(( وذكدددروا كثمانيدددة وزماليهدددم63إلدددى اإلسدددتراتيجوس)

                                                 

(58) O.Elkab 180 (nomeEileithyiopolis, 33 – 34 CE). 
(59( SB. 22.15354= P. Oxy .1 .174 (Oxyrynchos, 88 CE); Dominic 

Montserrat, Georgina Fantoni and Patrick Robinson. 1994,” Varia 
Descripta Oxyrhynchita”, Basp 31, No. 1/2, 11-80, ESP: 33-36. 

60( SB .20. 15022(Tebtynis, Arsinoites,114 CE);cf.,P.Oxy. 2. 345 
(Oxyrynchos, 88 CE).   

(61  ( O.Eleph. DAIK 35 (Eleptinehan, 130-131 CE). 
(62( PSI.3.160 (Theadelphia, Arsinoites,149 CE); P.Oslo.3 .91 

(Theadelphia, Arsinoites,149 CE). 
(63) P.Oslo.3.90 (Theadelphia, Arsinoites, 138 CE); PSI.7.735 

(Theadelphia, Arsinoites, 138 CE); P.Leit. 14 (Theadelphia, 
Arsinoites, 148 CE). 
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. (65ذكره كأحف عشدر مشدرًفا وزمالءهدم, كمدا ورد فدى غحدف تقدارير الدفخل الخماسدية)
وهناك حاالت جاء فيها ذكرهم كجماعة المشرفين دون تحفيف عفد وفي نهاية العقدف 

 (. 66يتم التوقيع من ابل مشرًفا واحًفا)
على ذل  يم ننا القول بأن, كان يتم تعيين المشدرفين علدى حطدب غحيداء القريدة 
غو المفينة حيث غن, لم ي دن يزيدف عدن ثالثدة فدي عمليدة جمدع الضدريبة الواحدفة )فدي 
الحددي الواحددف( غو فددي غ  عمددل شددغلوه بشدد ل عددا , وربمددا نطددتطيع غن نفطددر ذكددرهم 
بدددأكثر مدددن ثالثدددة فدددي التقدددارير الضدددريبة المقفمدددة إلدددى اإلسدددتراتيجوس غو سيدددره مدددن 
المطددئولين اإلداريددين: غنددد, كددان علدددى مشددرفي القريدددة الواحددفة االجتمدددا  كددل خمطدددة 

بدة عدن عمليدة جمدع الضدرايب, ألند, غيا ، وكل شهر، وسدنوًيا لتقدفيم التقدارير المطلو 
لددي  مددن المعقددول غن يددتم تعددين مشددرًفا واحددًفا غو اثنددين وحتددى ثالثددة ليددفيروا عمليددة 

التددي كددان يبلددغ عددفد سدد انها مددن غلددف إلددى غربددع آال   -الجمددع فددي القريددة الواحددفة
بالطرعة المطلوبة لتقفيم تقرير خالل خمطدة غيدا , وممدا يؤكدف غن هدؤالء  -(67نطمة)
كددانوا مشددرفين ولددي  علينددا غن نتواددع بددأن اسددًما واحددًفا غو اثنددين غو ثالثددة  جمدديعهم

رؤسدداء واآلخددرون هددم الددزمالء ألن اللقددب األخيددر مدديكور بعددف غسددماء المشددرفين فددي 
 معظم التقارير الميكورة في األعلى. 

 لقبهم و زمالؤهم:  -ب

ليهدا تكشف لنا وثايق البرد  الخاصة بالمشرفين عن صغيتين كانتا متعار  ع
: وهددي الصدديغة التدي اتبعددت بشدد ل واسددع الصديغة األولددىفدي كتابددة لقددب المشددرفين, 

  وهدو 92في بفاية ظهدور المشدرفين, سدواء علدى األوسدتراكا غو البدرد  وحتدى عدا  
                                                                                                                       

(64( P.Oslo. 3. 89 (Theadelphia, Arsinoites, 138 CE). 
(65( P.Merton. 3. 102 (Thebes, 129-130 CE). 
(66) P.Oxy. 2. 370 (Oxyrynchos ,75-99 CE); SPP. 20. 47 

(Herakleopolis, 238 CE). 
 .33: 1997 ( سالمة, رجب.67)
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غو اثندين مدن المشدرفين,  حيدث ذكدر فيهدا غسدماء واحدف   (O.Bodl. 2. 678)تاري  
 (:68(وغحياًنا م ان, على سبيل المثالثم اسم الضريبة غو العمل الي  يقوموا في, 

" Π̣ετεῆσις ἐπιτηρητὴς̣ τέλων (πεντηκοστῆς)"  المشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر"
المعينيدددنن مشدددرفين علدددى سدددجالت  A"بلوتدددارخوس و ".%2بيتيطدددي  علدددى ضدددريبة 

 )األراضي الكاتيوكية( في غوكطيرنيخوس".
Πλούταρχος καὶ Α  ̣[ ..  οἱ καθεσταμέν̣ο̣[ι ἐπιτηρηταὶ καὶ 

χιρισταὶ  κ̣αταλοχισμῶνὈξυρυγ̣[χείτου 

يم ننددا القددول بددأن هدديه الصدديغة كانددت متبعددة فددي بفايددة القددرن األول المدديالد , 
: تختلددف عددن األولددى صدديغة غخددرى وحتددى ابيددل نهايتدد, فاسددتمرت واتبددع إلددى جانبهددا 

واحددفة تددفل علددى غن  (69مددع العلددم غندد, لددفينا وثيقددة) -فقددل بدضددافة كلمددة "الددزمالء"
مًعددا منددي بفايددة ظهددور المشددرفين فددي كتابددة لقددبهم إال غن اسددتخفا  الصدديغتين ظهرتددا 
وجددداءت كلمدددة الدددزمالء بعدددفة تعبيدددرات ولدددو غنهدددا جميعهدددا تدددؤد   -الثانيدددة كدددان الدددياًل 

معنى واحًفا هو الزمالء, وجاء اللقب فدي جميعهدا بدنف  ترتيدب عناصدره تماًمدا كمدا 
واحف غو غكثر, ثم يتبع هو الحال األولى في الصيغة األولى حيث ذكر اسم مشر  

بحددر  العطددف وكلمددة الددزمالء ثددم تددأتي كلمددة المشددرفين بحالددة الجمددع ويليهددا م ددان 
 فكانت كالتالي: كلمة الزمالءالعمل، غو يليها مطمى الضريبة, غما عن 

1- (μέτοχοι :) 
وتعني الزمالء وهو التعبير األكثر إستخفاًما على الوثايق, سواء مدع المشدرفين 

 امعي الضرايب, تدأتي معطوفدة علدى اسدم المشدر  كالمثدال التدالي:غو سيرهم من ج
 (".70"كاوتيوس وزمالي, المشرفين على البوابة المقفسة)

                                                 

(68) O.Eleph.DAIK. 61(Elephantine,1-199 CE)L,1;P.Oxy.2 .345 
(Oxyrynchos, 88 CE)Ll,15. 

(69( O.Elkab 180(nomeEileithyiopolis, 33 – 34 CE). 
(70( O.Cair. GPW. 45 (Thebes, 97 CE). 
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"ν(ἱερῶ) αυροῦ(θησ) ρηταὶ(ἐπιτη )τοχοι(μέ καὶ) ς(Κο̣ύτιο" 
"إيطدددددددددددددددديفوروس و زمددددددددددددددددالؤه المشددددددددددددددددرفون علددددددددددددددددى تطددددددددددددددددجيل األراضددددددددددددددددي 

 (".71الكاتيوكية)العط رية()
"Ἰσίδωρος καὶ οἱ μ[έτοχοι] ἐπιτηρητ(αὶ) τέλους 

[καταλοχ(ισμῶν". 
( كثيدددًرا فدددي األوسدددتراكا الخاصدددة بديصددداالت μέτοχοιولقدددف اسدددتخفمت كلمدددة )

اسددتال  الضددرايب المختلفددة فددي إالدديم  يبددة, و الددياًل فددي إالدديم غرسددينو  و نددادًرا فددي 
 بااي األااليم.

2- οἱσὺν αὐτοῖς ἐπιτηρητ(αὶ أو )οἱσὺν αὐτ(ῷ) ἐπιτηρητ(αὶ:) 
, تعني "بالتعاون مع" غو "جنًبا إلى جندب σὺνفدن كلمة LSJ من خالل مواع 

التي جاءت في الوثدايق إمدا بحالدة القابدل الجمدع فدي حدال كدان  αὐτοῖςمع", بينما 
( فدددي حدددال كدددان (αὐτῷيوجدددف غكثدددر مدددن مشدددر  ريدددي , غو بحالدددة القابدددل المفدددرد 

)الدددنف (, وفددددي حددددال  توكيددددف مشدددرًفا واحددددًفا وتطدددتخف  فددددي اللغددددة اليونانيدددة كضددددمير
( تصددبح صددفة تعيددين, وهددي الحالددة التددي جدداءت فددي οἱغضدديف إليهددا غداة التعريددف )

جميددع الوثددايق وبدديل  تكددون عايددفة علددى اسددم المشددر , فيم ننددا ترجمتهددا "جنًبددا إلددى 
جندددب مدددع شدددركاي," غو ادددف تكدددون "مدددع مرؤوسدددي,", وغول ظهدددور لهددديا التعبيدددر علدددى 

فدددي إالددديم غوكطددديرنيخوس فدددي  لدددب تدددأجير حدددق   ,100-199البدددرد  هدددو عدددا  
(: "ديونوسددديوس جنًبدددا إلدددى جندددب مدددع شدددركاي, المشدددرفين علدددى 72الصددديف, كالتدددالي)

 الصيف في مفينة إاليم غوكطيرنيخوس". 
"Διονυσίῳ  καὶ τοῖςσὺν αὐτῷ ἐπιτηρηταῖς  ἰχθύος  πόλεως 

 νομοῦ Ὀξυρυγχείτου". 

                                                 

(71) P.Oxy. 52. 3690 (Oxyrhynchos, 139 CE). 
(72( P.Oxy. 46 3268(Oxyrynchos, 199-100 CE). 
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ت اسددتال  الضددريبة التجاريددة علددى ثددم ظهددر التعبيددر نفطدد, كثيددًرا علددى إيصدداال
كضددريبة الددرغس التددي كانددت تددففع فددي بوايددة سددين  :الحددرفيين وسيرهددا مددن الضددرايب

(, كمدددا ظهدددر علدددى بدددرديتين 73غوسدددتراكا)غلفدددانتين جميعدددا مطدددجلة علدددى  المقفسدددة/
تقرير المشرفين على البوابة الجمركيدة   في 145فقل من غرسينو  بفاية في عا  

في تقرير عن جمع إيدرادات مصدايف األسدماك عدن خمطدة (, و 74خمطة غيا )عن 
 (.75غيا )

3- τοῦσὺνἄλλοις ἐπιτηρητοῦ : 
فدددي اليونانيدددة كضدددمير تبدددادلي بمعندددى )اآلخدددرين(, ال يدددأتي  ἄλλοιςيطدددتخف  

وفددي الوثددايق الخاصددة بالمشددرفين جدداء فقددل بحالددة  ,سددوى بحالددة المثنددى غو الجمددع
ء ذكددره فددي الوثددايق بشدد ل اليددل جددًفا القابددل الجمددع, بعددف اسددم المشددر  مباشددرة, وجددا

مقارنددة مددع التعبيددرين الطددابقين؛ حيددث ذكددرت فددي غربددع وثددايق )بددرد ( فقددل جميعهددا 
مددن غوكطدديرنيخوس, وغول ظهددور لدد, كددان فددي تطددجيل العقددود كعقددف لبيددع عبددف يعددود 

 , خددداص "بنقدددل 139(, وفدددي عقدددف يعدددود لعدددا  76 ()162 -138بدددين ) تاريخددد, مدددا
"تم تطدجيل, بواسدطة خيريموندوس والمشدرفين  (:77ية" كالتالي)ملكية األر  الكاتيوك

̣ διὰ Χαιρ̣ήμ̣ο̣ν[ο]ς̣ το̣ῦاآلخددرين".  σὺνἄλλο̣ις ἐπιτηρ̣η̣τ̣οῦ̣ 
.κεχρημάτισται (غمددددا الوثيقددددة 78والوثيقددددة الثالثددددة هددددي إيصددددال ضددددريبة البيددددع ,)

 (.79الرابعة فهي  لب مقف  إلى اإلستراتيجوس لتطجيل غر )
                                                 

(73( O.Eleph. DAIK. 69 (Elephantine,117-138CE ). 
(74) P.Berl. Möller 5(Psei,Arsinoites, 145CE ) 
(75( P.Coll. Youtie.1 .31(Arsinoites, 199CE ) 
(76( P.Oxy. 4.723(Oxyrhynchos, 138-161 CE). 
(77( P.Oxy. 52. 3690(Oxyrhynchos, 139CE)L, 20. 
(78) P.Oxy. 1. 96(180CE). 
(79( P.Matr. 2(181-182CE). 
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4- οἱ λοιποὶ : 
الصفات األكثر شديوًعا فدي اللغدة اليونانيدة وتعندي: الب يدة غو اآلخدرين,  هي من

وجدداءت فددي جميددع وثايقنددا الخاصددة بالمشددرفين بحالددة الجمددع معطوفددة مددع اسددم لقددب 
المشددددرفين علددددى اسددددم المشددددر , وغول ظهددددور لهدددديا التعبيددددر كددددان علددددى إيصدددداالت 

 ان المقفسددددة/)غوسددددتراكا( الضددددرايب المطددددجلة مددددن ابددددل المشددددرفين علددددى بوابددددة غسددددو 
(, 80 , وهددو تدداري  إيصددال لضددريبة التجددارة علددى الحددرفين)121-120غلفددانتين عددا 

( 81وعلى إيصاالت غخرى, كضريبة الرغس, وضريبة رعي األسنا  وضريبة الندواح )
 واف جاء كالتالي: 

"ΛονγῖνοςΚρίσπος καὶ οἱλοιπ(οὶ) ἐπιτηρηταὶ ἱερᾶς πύλ(ης) 
"Σοήνης)).82.)  

 وب ية المشرفين على بوابة سين المقفسة". "لونيوس كريطبوس
كما ظهر تعبير )الب ية( على برد  إاليم غرسدينو , فدي تقدارير المشدرفين علدى 

( خالل خمطة غيا , وفدي 85(, وعلى المراعي)84((, وعلى الصيف83البوابة الجمركية)
(. واعتمدداًدا علددى عددفد الوثدداثق 86( لددب اسددتئجار غر  وسدداية مقددف  إلددى المشددرفين

( والي  لم يتعفى الخمطدة عشدر فنقدول بأند, كدان οἱλοιποὶ) ذكر فيها تعبير التي
 οἱσὺν αὐτοῖς( والثاني μέτοχοιاليل االستعمال غيًضا, ويبقى التعبير األول )

                                                 

(80) SB .14. 11919 (Elephantine 120 - 121 CE). 
(81( O.Wilck. 144(128 CE); O.Wilck. 244(160 CE); P.Berl. Cohen. 3 

(176-225 CE). 
(82( O.Wilck. 144(Elephantine, 128 CE). 
(83( P.Berl. Möller 5(Psei, Arsinoites ,145 CE). 
(84( BGU. 15. 2468(Arsinoites, 151 CE). 
(85( BGU .2.  478(Arsinoites, 153 CE). 
(86( SB .1 .5670(Arsinoites, 167-192 CE). 
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ἐπιτηρηταὶ  هما التعبيران الليان كانا شايعين غكثر فدي التعبيدر عدن كلمدة زمدالء
 )المشرفين(.   غو شركاء جامعي الضرايب

الحظنا بأن معظم الوثايق جاءت بصيغة واحفة في كتابدة لقدب المشدرفين, كما 
وهي غن يأتي ذكدر اسدم مشدر  غو اثندين غو ثالثدة ومدن ثدم ببدارة و"زماليهدم"؛ ذلد  

وجددود  دفعنددي ألعتقددف بددأن ذلدد  ربمددا ي تددب فقددل كصدديغة رسددمية متعددار  عليهددا وال
سددتئجار حددق الصددباسة" غساًسددا للددزمالء, ولكددن مددع وجددود برديددة واحددفة "وهددي  لددب ا
 (: "إيطددديون والمشدددرفون 87والتدددي جددداءت علدددى ذكدددر عدددفد الدددزمالء صدددراحة كالتدددالي)

τοῖςλοιποῖς καὶ Ἰσίωνει اآلخدرين علددى تدأجير احتكدار الصددباسة" التطدعة

βαφικῆς μισθοῦθ̣) ς(ἐπιτηρηταῖ 
من خالل هيه البردية يم ننا االعتقاد بأن المشرفين كانوا يعملون كجماعة, غو 

جندددة لهدددا ريدددي  هدددو المشدددر  الدددي  يددديكر اسدددم, فدددي المقفمدددة, وجميدددع اآلخدددرين كل
يتعدداونون معدد, فددي غداء الخفمددة اإللزاميددة بطريقددة تنظيميددة متعددار  عليهددا فددي مددا 
بينهم, والمشر  الريي  هو المطدؤول عدن التعدامالت الرسدمية غو مخا بدة الجهدات 

غنهددى مقددف   لددب اسددتئجار  يتعلددق بالخفمددة المعينددين فيهددا؛ لدديل  الح وميددة ب ددل مددا
مقترًندددا  ἐπιχορῆσαιحدددق الصدددباسة  لبددد, بابدددارة "إذا كندددت موافًقدددا" فجددداء الفعدددل 

 بضمير المخا ب المفرد ولي  بضمير الجمع.
ولكددددن يوجددددف احتمددددال آخددددر: هددددو غن الددددزمالء الدددديين يظهددددرون فددددي اللقددددب مددددع 

علدى سيدره المشرفين هم لجنة مراقبة وإرشاد للمشر , وهدم غصدحال الطدلطة عليد, و 
مدددن المشدددرفين فدددي القريدددة, ذلددد  مدددا ترشدددفنا إليددد, بدددرديتين مدددن إالددديم غرسدددينو , همدددا 

( تعددود لعددا  89  والثانيددة)145( تعددود لعددا  88إيصددالين عددن ضددريبة الطددو  األولددى)

                                                 

(87( P.Ryl. 2 .98(Ptolemais Euergetis, Arsinoites, 172 CE). 
(88( SB .18 .13257 (Alexandru Nesos, Arsinoites, 145 CE). 
(89( SB. 18. 13258 (Alexandru Nesos, Arsinoites, 160 CE). 
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"بطليمددوس وزمددالؤه المشددرفون العشددرة مددن ذو    , جدداء فيهمددا اللقددب كالتددالي:160
 طوس."الطلطة, على سو  ارية اإلس نفرية ني

) αῖς(τ)ρη(ἐπιτη) οις(χ)τό(με) αὶ(κ) εμαίῳ(Πτολ

Νήσου Ἀλεξάνδρου ἀγορᾶς) άτης(δεκ καὶ) είας(ἐπιστατ 
ديدددددفيوس وزمدددددالؤه المشدددددرفون العشدددددرة مدددددن ذو  الطدددددلطة, علدددددى سدددددو  اريدددددة "

 اإلس نفرية نيطوس."
  καὶ ἐπιστατίας) ηρηταῖς(ἐπιτ) όχοις(μετ καὶ Διδύμῳ

Νήσου) ρου(Ἀλεξάνδ ηςκώμ ἀγορᾶς) δεκάτης( 
وجددفت غنهددا تعنددي  LSJعلددى  είας(ἐπιστατ(مددن خددالل البحددث عددن كلمددة 
وتعني القايف, والبف غن هدؤالء كدانوا  ἐπιστάτηςالح م غو الطلطة والمفرد منها هو 

مفربين جيدًفا علدى عمليدة إدارة األعمدال وجمدع الضدرايب. ومدع ذلد  فدند, يبقدى مدن 
ع لهدديه الزمالددة غو سددبب ذكددرهم كجماعددة واحددفة، الصددعب العثددور علددى تفطددير مقندد

مم دددن غن نتفدددق جميًعدددا علدددى تفطدددير واحدددف هدددو ذلددد , غن حجدددم األعمدددال التجاريدددة 
وتنوعهدددا وجمدددع الضدددرايب عامدددة كاندددت تتطلدددب غكبدددر عدددفد مم دددن مدددن المطدددئولين 
)المشددرفين(, ولكددن مم ددن غن يددرد غحددًفا مددا علددى هدديا االعتقدداد بددأن يقددول: فددي حددال 

ر غو زيادة في األعمال التجارية وسيرها من األعمال مم ن الطيطرة غصبح غ  تطو 
وجبدددداة  (91)والمطدددداعفين( 90علددددى ذلدددد  عددددن  ريددددق توظيددددف المزيددددف مددددن الكتبددددة)

مدددرافقتهم لكحرسدددًا لألمدددن الددديين كدددانوا يرافقدددونهم  (93( وحملدددة الطددديو )92)الضدددرايب
 (.94وحماية األموال التي يجمعوها)

                                                 

(90( O.Theb. 87(133 CE);SB. 18. 13914(163 CE). 
(91) O.Wilck. 157(131-132 CE); O.Wilck. 159(134 CE); O.Wilck. 

195(144 CE). 
(92) O.Bodl.2.796(128 CE); 768(133CE). 
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 نتائج الدراسة
طة التعيين ومتطلبات الوظيفة وكيل  عفد المشرفين ولقدبهم, بعف استعرا  سل

 نرى غن هناك بعض المالحظات جفيرة باليكر منها:
 كان معظم المرشحين لهيه النوبية من الخفمات اإللزامية من األثرياء. -
اإللزامية األكثر احتراًما وكان يشغلها  كانت هيه الوظايف من الخفمات -

 الرومان والط نفريين واإلسريق والمتأسراين.غشخاص من الفئات المميزة ك
 كان كاتب القرية هو صاحب سلطة تعيين المشرفين في نطا  اختصاص,. -
 لم يلتز  الكاتب فى كثير من األحيان بشرو  التعيين. -
 اختلف عفد المشرفين من مها  ألخرى ومن م ان آلخر. -
هناك عفد على الرسم من بلور عفدهم عشرة فى بعض المها  إال غن, كان  -

من المطاعفين لهم مما يفل على ضخامة المطئوليات التى كانت مؤكلة 
 إليهم.

                                                                                                                       

(93( O.Wilck.244, (Elephantine ,160 CE). 
(94) Christelle Fischer-Bovet.2014, Army and Society in Ptolemaic 

Egypt, Cambridge University Press:124;Peter Stuhlmacher.1994. A 
Commentary: Paul's Letter to the Romans, Westminster John Knox 
Press: 199; Aubert, J.J.1987:128; Aubert, J.J.1987, Trasfer of tax-
Money from the village of Theadelphia to village of Apias, 
P.Col.inv.192, BASP,vol 24,Issue 3-4: 129. 


