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:مهخص انجحث   

ال رايدااا ا هالي ج ساااهنص  ااا  مرااار  ااابلل العرااار  تشااااال ال حاااة ا   اااةي
 يهرهاا  ا   تااامن  التاا  م ص، 382 -م298ال تارة مان ه الرامان  الستأ ر  ا  

مرر مع اإلصبلحات اإلدارية الت  قام بيا اإلم راطهر دقلاديانهس، ااالتحدياد  ا  
 . وذلك من خالل المحاور اآلتية :م 298عام 

مقدمة عن اإلصبلحات اإلدارية    مرر  بلل القرن الرابع  -
 الس بلدي. 

 . ج سهن يهم كلسة ال رايد ا أا الي م  -

 ميام ال رايد ا : اإلدارية االقزائ ة.  -

 ه ئة مكتب ال رايد ا.  -

  . قائسة باسساء ال رايد ا -
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Abstract:  

Praeses ( Hegemon ) in Late Roman Egypt 

(298 A.D : 382 A.D) 

 

The paper deals with the function of the Praeses ( 

Hegemon) in Late Roman Egypt  (298A.D – 382), Which 

appeared in Egypt with the administrative reforms carried 

out by Emperor Diocletian, specifically in 298 AD. Through 

the following elements . 

- Introduction to administrative reforms in 

Egypt during the fourth century AD. 

- The concept of a word the praeses or Hegemon . 

- Functions of the praeses : administrative and 

Judicial. 

- The members of the praeses office . 

-  list of the praeses names . 
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 : مقذمخ 
أا  Praeses دراسااة ا   ااة ال رايداا ا هااه ال حااة هاا ا لسااا كااان هااد 

ἡκόλνοالي ج سااهن 
كااان لاا ا العراار الرامااان  الستااأ ر،   اابلل اا  مراار  ص1ه

، االتاا  التاا  داايدتيا هاا ر ال تاارةاإلداريااة ماان الزااراري الحاادية عاان الت  اارات 
 أعق يا  يهر ه ر اله   ة. 

 – م284ه Diocletian دقلااااديانهس راإلم راطااااه  تسثلااااال اصاااابلحات لقااااد 
 ، اا  اتجاااه ن اإلم راطهريااة، اذلاال بالداا ر،  اا  إعااادة تقداا م ص2هاإلدارياة مص305
، االا  diocesesضم الهاليات دا ل أقدام إدراية ك  رة تحسال اسام داق اة  :األال

                                                 

 عشااادما ت تاااب Praeses اااة  ااا  الهلاااائ  ال ردياااة باللقاااب برايدااا ا ذكااار هااا ر اله   ارد  ص1ه
عشادما ت تاب بال هنان اة، اي زال اساتخدام السرا ل    ἡκόλνοاالي ج ساهن  بالبلت ش اة،

البلت ش ، نظًرا ألنيا ا   ة رامان ة، كسا أن لقب الي ج سهن، مرا ل   داائع  ا  الهلاائ  
اجااهد اساام الهاليااة بجانااب لقااب الي ج سااهن ك ال رديااة بسعشاا  الحاااذمك الاا لل كااان البااد ماان 

  للتأذد من اله   ة السقرهدة .
 اا  الشااهاح  اإلداريااة االزااري  ة،  اداايد نيايااة القاارن الثالااة اادايااة القاارن الرابااع ت ااهرً  ص 2ه

 باانهاهل ا مقاطعاةالسراسابلت الخاصاة باساترات جهس تلل ه ر االصبلحات،  ب ناأ زل ما 
. اذلال  ا  صP.Panop-beatty 1,2ب تااي ه باردي باانهاهل ا ، االسشذاهرة باسامهأ سا مص

هر ا اائ   ياا  ،تقدا سات إدارياة جديادةعلا  سلال تدااعيد األم راطهر دقلديانهس، االت  
هاه    اراتالت راليد  األذ ر من ه  اكان ،ت  ر جههري بحظ  الشظام الزري   كسا ، جديدة

الت  بدت ااضاحة  ابلل ها ا القارن،  ، االتأذ د عل  الرامشةزراعة أذ ر مداحة من األرض
    ل ب العرا . اإلم راطهر ت دا ه ر اإلصبلحات مثل الت  قدميا ،ما ،اإل  حد

- Geens . K, Panopolis, a Nome Capital in Egypt in the Roman and 

Byzantine Period صAD 200-600), Leuven, 2007, p.159. 

- Columbia papyri  IX, p.159.  
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مان الهالياات  مجسهعاةكال دما  يكاهن قاد اهاه با لل  ،ص1هةعددها الشتا عذر داق 
م الهاليات ال   ارة إلا  االياات  قدت تجار الثان :   تسثل   أما اإل  .ر   مح ط أذ 

ل   يدت  ع أن يحكم ق زته عل  حكم ه ر الهاليات، اهه ما ارد بقائسة  كأص ر
ات ام. االداق اا297ام ا  عاااإلااع اترجاا  االتااات ا ااااقائسااة الهالي أا  Verona  رانااا
تزم س ع عذار االياة  ة الت اة الذرق اق الدا بدأ اً ا، ات اة ج را ار مرت اا عذاااللشت

ل   ااا الداا ل   – Libya superior ل   ااا العل ااا ه  اا  مراار ماان ب شيااا  سااا
Libya inferior –   ة ااااطThebais – مرار الجه  اة Aegyptus Iovia 

اكاناال ص اتشتيا  بداق اة أ ريق اا.   Aegyptus Herculiaمرار الي راق ل اة –
 praeses أا برايدااا ا Consularesاذم قشرااال  إدارة الهالياااات تداااشد إلااا  حااا

 .ص2ه proconsularأ رى بهاس ة براقشرل ا 

يف مصل   اإلدارولخ هل ي  وانسؤال اآلن: هلم ققسليمبد ددهلذوبوى 
 وف د ػهً انفىر؟ 

الاا ي  ἐπηστξάτεγν كانااال أ اار إدااارة إلاا  مه اا  االب دااترات جهسلقااد 
 أاكداااا رنخهس قاطعااااةمماااان  ااا  ال قااااة  االتاااا  اردتحااال مكانااااه ال رايداااا ا، 

م، اتحتاااهي علااا  قائساااة  298، ترجاااع إلااا  الداااابع مااان ماااايه لعاااام هال يشدااااص
لسديشاااة  βνπιε ساااه  تشااااق  دا ااال مجلاااا ال اااهل كاناااال بالسهضااهعات التااا  

                                                 

ص اكانااال 12:  8ص، اداق ااات ال اارب ماان ه5:  1اتسثاال داق ااات الذاارل  اا  القائسااة ماان ه ص1ه
. ات ادأ 7الداق اة رقام  Britanniae تت عيا بري ان اا 6الداق ة رقم  Pannoniae بانهن ا 

 –Traciaتراق ااااا  –Asianaآساااا ا  -Pontica بهنت كااااا –بااااداق ات الذاااارل هالذاااارق ة 
 – Galliarumجال ااااااررام  –بري ان اااااا – ريكهمص بانهن ااااااهالل -Misiarumم دااااا ارام 

 Hispaniarumأس ان ا هه د ان ارامص  –Italicianaاي ال ا  – Biennensisب ش ش ا 
 ..Africaeأ ريق ا –

Bury. J.b, the provincal list of Verona, JRS, 13, 1923, pp.127-151. 

(2) Bury. J. b, op.cit, pp.127-128.  
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، الاااا ي يدااااس  أبهللهن ااااهس Τείξ س اااارا ت"  :نقاااارأ مشياااااا أاكداااا رنخهس، 
Ἀπνιιώληνο   عزااااه مجلااااا ال ااااهلβνπιεπτήοبعاااا   ن  اااا، بذااااأن تع

لام أن أال ، ماع العص1ه" ت جهس إلا  اإلحت اال امن أجل دعهة اإلب داتر  كاألدخاص
ااالتحدياااد مااان م، 298ذاناااال  ااا  عاااام   praeses إداااارة له   اااة ال رايدااا ا
، ماااااااااااان أرداااااااااااا   هأ ساااااااااااا مص باااااااااااا قل م ط  ااااااااااااة مقاطعااااااااااااة بااااااااااااانهاهل ا

ن اااااان أال مااااا، اكةاااااالسقاطعهس اااااااسترات ج   Ἀπνιιηλάξηأبهلل شااااريهس
، ص2ه Ἰνπιίν Ἀζελν ώ ξνهداراساهس أل شااارب أيهل ااا ا السشااا  هااااااتهل

                                                 

(1) P.Oxy, 12, 1416, L.1.     

εἰσεγήσατν Τείξωλ ὁ θαὶ Ἀπνιιώληνο βνπι(επτήο)  π(εξὶ) τν  

 ξ  σ ζ (αη)  εἰ ο τὸ θαιέσαη τὸλ ἐπηστξά(τεγνλ) εἰο τὴλ  

παλήγ πξηλ 

بالتقدا م اإلداري لسرار  ا  العرار الراماان ،  ه حااذم اإلقلا م ص ي ارت ط عدد األب داترات جه 
 :  ت ة األقال م اآل إل  اقد قدسال مرر

م اااااااشقديا ا ااااااالدلت إقلاا م  -3  ةاااااااااالد عإقلاا م الشهمااات ه السقاطعااات ص -2ة  ااااااااااااط   إقلاا م -1
إل  درل الدلتا ااسط الدلتا. اكان عدد األب دتراتج ات لبلث يحكسيم لبلث أب داترات جهي، 

 ات ج ات ه  : ازاد العدد  بلل الشر  الثان  من القرن الثان ، إل  أراعة أب دتر 
اساط  إقلا م -4    اادارل الدلتاإقلا م  -3    إقلا م الشهماات الدا عة  -2    ةااااااط  إقل م  -1

 اغرب الدلتا. 
ة له   ااة األب دااترات ج ا" اااار الرامان ااة "دراسااااهن  اا  مرااااد ع ااد : اإلدارة االقانااااالحداا ن أحس

 -31م، ص ص  2000 ، اال  عة األال ة،اة ااالجتساع اهث األندان اات اال حاع ن للدراس
33 . 

(2) P.Panop. Beatty 1, L 78, 143, 150, 213, 252. 

L.78 ἐθ θειεύσεωο τν  θπξίνπ κνπ τν     ηασεκντάτνπ ἡγνπκέλνπ 

τ ο    εβαί νο Ἰνπιίνπ Ἀζελν ώ  ξνπ  πέστεηια α τνὺο  πξὸο 

 ίι  ωλ α  τὸλ ἐπίτξνπνλ τ  ο  λ ωτεξν  εβαί νο 

- S.B , 24, 15901.  Reprinted  P.Kellis , 1, 19 . قرياة كللا ا بالهاحاة الدا لاة  
(299 A.D). 

L.1 Ἰνπιίωη Ἀζελν ώξωη τῶη  ηασεκντάτωη ἡγνπκέλωη  εβαί νο  

- P.Kellis , 1, 19 ( 299 A.D).  
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ع ااااااالقارن الراب ا ابلل الشرا  الثاان  مانا، اهاهل اابان مقاطعة اكان مقر إقامته
ص1ه مقًرا له هاألدسهن نص اااهل اه ااهرممقاطعة ن ا  مأتخ

. 

 اط  اة علا  رأسايا براي  تاهس كانال مرر مقداسة إلا  االيتا ن مراراا لل 
إلااا  م، ح اااة تااام تقدااا م االياااة مرااار  314، حتااا  عاااام لااا  رأسااايا برايدااا اع

 عل  رأس كل االية حاذم برت ة برايد ا. أص  ا  ،ي راقل ةال ا جه  ةال :االيت ن
حتا   االدل ل الهح اد علا  اجاهد ها ر الهالياة ه  ةجالذانال أال إدارة للهالية 

 االتا  م، 324 -314عاام  ماا با ن  ة من أاكد رنخهس، ترجع إلا ، ال قاآلن
ا اب برايد اال لقااإزيادارس الا ي حسا الجه  ةتزسشال محاذسة أمام حاذم الهالية 

Praeses اإلسكشدرية اغرب  تزم الهاليةتلل  هس، اكانالال لقب براي  تام يحساال
  ،م315عاامديداس ر  27ب شسا كانال أال إداارة للهالياة الي راق ل اة  ا  . ص2هالدلتا 

ر ااااع إلاااا  حاااااذم الهاليااااة الي راقل ااااة أاريل ااااهس  ا اااا  ال قااااة تزااااسشال التساًساااا
 أاريل ااااااهس ماااااان دااااااخ  ياااااادع ، Α ξειί Ἀλτωλίأن هن ااااااهس

أن  ،، ان ياام مان ذلالص3همان قرياة كاران ا   Α ξήιηνο Ἰσί ωξνοإزيادارس
م. 315 لعام ديدسا ر 27ا  ،م314 لعام ه ا التقد ام تم    ال ترة ما ب ن يشااير

تام تش  ا ها ت دقلديانهس لم تتم د عاة ااحادة، اإنساا صبلحاإاهه ما يذ ر إل  أن 
 . تدريجً ا

                                                 

(1) p.lips, 1 , 48-51.        
(2) P.Oxy , 51 , 3619, L.4.  
                 (  )  (             )      (  )    (    )        

 ص.ذت ال ه ر الهل قة بل ة ماداجة ه البلت ش ة اال هنان ة
 ح ة كانال أ ر إدارة لاه  ا  يشااير،  - بذكًل مؤقال Praefectus - ا ت ال ا   ة ال راي  تهس -

 θνπα ξαξίνم، اذلاااااااال  اااااااا  دااااااااكهى مقدمااااااااة ماااااااان كاااااااال ماااااااان كاااااااااااااهدراي 314عااااااااام
 القائس ن عل  تقدير الزرائب بالقرية .قرية كران ا ب قل م أرسشهي،  τεαξάξηνت دااااراريهسا 

-  P.Cairo- Isid,  , No.73,  L.1.  
 Ἰ νπιίῳ  Ἰνπιηαλῷ   η ασεκντάτῳ ἐπάξρῳ Αἰ γύπ τνπ  
(3 ه  P.Cairo- Isid, 74, L.1. 
 ξειίῳ Ἀλτωλίῳ τῷ  ηασεκ ντάτῳ ἡγεκόλη Α ἰγύπτνπ  Ἡξθνπιίαο  
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 الاضساا قااد ، ص1ه اا  اإلدااارات ال رديااة  الهاليااة الي راق ل ااة، أا اار حًظااا ذانااال
 Άζξηβηοإقلا م أترياب  ص2ه ان لهجدات إد عة ادرل الدلتا، ح اة ال السقاطعات

 الهاليااة الي راق ل ااة هن ت اااااا لل  ،ص3هة اة الي راق ل ااام الهالياااحاذااداال ة ذااان تابًعااا ل
 . ص4ه الد عة ادرل الدلتا السقاطعات :هسا ب دترتج ت نإل معادلة

                                                 
(1)  P. Ryl. Gr. 4 658, 2. & P.Sakaon 33, 34, 40, 93. & P.Cairo- Isid 74, 76.& 

P.Oxy 6, 896 .  14. 1722.  17.2113 & P.CoL 7, 169, 170 - P.Merton 
2.91. - P.PSI 16. 1628.  

 القاارن الرابااع الساا بلدي  اا  مراار  اا  هالسحتداابصلهجداات ا  ال اااق : يساا  ع ااد  دمحمص 11ه 
  .1993، السجلد التاسع، مجلة مركا الدراسات ال رديةضهء الهلائ  ال ردية، 

- Bowman . A, Oxyrhynchus in the Early Fourth Century: 
“M n     l z    n”  n  P         , BASP, 45 (2008) 31-40. 
- Rees, the curator Civitatis in Egypt, JJP, Vol, VII-VIII, 1953- 1954.  

درا  علا  السؤسداات     ما ارد بالسراس م العامة، اإلمن ميام اللهجدت ا، استبلم اتش اكان 
ساهال اجساع الزارائب األ كٍل من: درا  عل ، ااإلالسديشةالديش ة االثقا  ة، االتحكم    ن قات 

 . ه، اتش    قرارات راي  تهسة، ا ح  الذكااى ن ابة عن اللاام االخدمات اإل 
Bowman   A, op.cit, p.32.         
(3) Thomas. D, Sabinianus, praeses of Aegyptus Mercuriana?, BASP, 
Volume 21, Issue 1-4, p.231.  

 ماالتقد ا ه ن ااار، تقهل بأن التقد م ال ي ارد    قائسة   رانا لسرر هااد اجية نظاذان يهج
ها ا  لق ي، الم W. Chr. 72-73ن اار   ل ة الشظر ه ااد اجياد أياة، اقاات القديسالئلب دتراتج 

 The"نماااا  اااة األالااااام، ا ا  ها ا العاام ا ا  ال  ع 1937ة حتا  عاام اأي معارضا الارأي،

Cities of the Eastern Roman Provinces"   هن ااااجهند أدااااار  Jones. A. H. 

M  اأنياا تت اهن  ،الدا عة عةالسقاطعاات الدا أن الهالية الي راق ل ة تستد حدادها ألذثر مان إل
    كتابه:   Lallemandب شسا  الد عة باالضا ة إلا  دااااااارل الدلتا، السقاطعاتمن 

Lallemand, L'administration civile de l'Egypte de l'avènement de Dioclétien  à  
la  création  du  diocèse  ( 284-382 ). Bruxell, 1964 .pp. 49-53. 

اااااااا ا الدااااؤال  م تهًحا دان إجاابة. اهشاك أدلة تذ ر إلا  أناه  ا  القارن الثالاة لام يكان ترك ها
هشاك لبلث اب دترات ج ات بل أراع : ط  ة ، األقاال م الدا عة، دارل الادلتا، اساط اغارب مرار 

قدا م الد ل  ، اه ا دل ل عل  أنه لم يكن هشاك استسرارية لتقد م اإلب دترتج ات القديساة، االت
  .Thomas . D , op.cit, 230-31 -       الجديد دسل  االيات :  جه  ا ه راقل ا اط  ة .

(4) Thomas. D, op.cit,  p.231.    
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امن الجدير بال كر أن أ ر إداارة السام الهالياة الي راقل اة، ا ًقاا لساا ارد  ا  
 323عاام مان أغدا ا  17م، ا ا  221عام لديدس ر  12هه ،الهلائ  ال ردية

م ال هااا ا التقد اااا.  اااص1ه Μεξθνπξηαλ οهريانا اااااااام عر اااال باسااام االياااة م رك
اعاادت مرار  ،م 324حتا  عاام  ط  ةص قائًساااا –الي راقل ة  –ه الجه  ة  الثبلل 

ت   رياهس  حسل، ا مرة أ رى  م315، ال ي كان قائًسا ق ل عام إل  التقد م الثشائ 
اذلال  ،هسا راي  تاال ، لقابΤηβεξίν  ιαπΐν Λαίτν هسيتا بل  اهس ال

رة ا ابلل  تا  ال ردياة ان الهلائاامب ا ا اللقا  هاة ا ت اح  م، 326م      راير عا
ة لام ام ط  ااااع  ا  إقل اأن الهضاام باع العلا، مص2هاص اه راقل  – ااجه  ه  اهد االيتاااج
 . ص3هرايت  

رت اااااام، ا ي341عااام ماان نااه س ر  13 اا  دارت عجلاااة الت  اار ماان جديااد 
 ص5هة ااالد ع م السقاطعاتااااانال تزاااك ،ص4ه ة ة بجانب مرر اط ااالهالية األاغد  

 ايداااهن هس بل  اااهس يهل اااهس اكاااان أال مااان تاااهل  إدارتياااا  ص6ه ادااارل الااادلتا
                                                 

(1) Ibid, pp. 228-229.  

p.sakaon , 41, L.1. 

 αβ ηλ η  αλ ῶη τῷ  ηασεκντάτωη  ἡγεκλη  Μεξθνπξηαλ ο Αἰγύπτνπ 
(2) P.Oxy , 51, 3619.  Introd, p.46.  

P.Oxy, 51, 362, L. 24. 
ἐπάξρνπ τ ο Αἰγύπτνπ Τηβεξίνπ  ιαπΐνπ Λαίτνπ          
(3) P.Panop, 30, L.4 . ( م332 ). 

ζ α      λ ίνπ  ἐ  μ θέπ τ νξνο θαὶ Μα            ὀυ υ(ηθηαιίνπ) ἡγεκνλίαο  

 εβαί   νο  

(4) P. Oxy, 12, 1559, LL.7-8 . 
τν  θπξίνπ κνπ  ηασεκντάτνπἡγεκόλνο Α γνπστακλείθεο  ιανπίνπ 

Ἰνπιίνπ    Α σωλίνπ 
(5) p. Oxy , 54, 3374, LL.11- 14. 

 م ص341تقرير مقدم إل  لهجدت ا أاكد رنخهس ا ًقا لتعل سات حاذم الهالية األاغد  ةه
πξνσταρζε σηλ  πὸ τν     ηα- σεκντάτνπ ἡγεκόλνο  τ ο Α γνπ-  

 στακληθ ο  ιανπΐνπ   Ἰν πιίνπ  

(6) P.Oxy , 67 , 4604, LL.2-4.  

== 
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 ιανπίν Ἰνπιίν Α σνλίν مة بلهزيااااه اقااااد اتخاااا  ماااان مديشاااا 

Πεινύσηνλ  بلل ا ان اندتدل عل  ذلل مندت  ع أن    درل الدلتا مقًرا له، ا
 السقاار الرئ داا   اا بااأن يداالسها أن داايم  ،رادااأل ااع  ا لاا اقدًساا ناتتزسااة اال قاا
ان ذلل ا، اكهماهس    بلهزيادهن يهس أاهس يهل اة  بل  ااغد  ة األ االهالي ماالحاذ
ر ااانب السقاا، ان يم من ذلل اجهد مقرات أ رى بجص1ه م341نه س ر عام  30   

  اة  ااة األاغد  ااهاليا  ال ردياة للاهلائااال   ارة اردت ار إداا . اكانال أ ااالرئ د
 380ماارس  17امن الجدير بال كر، أنه ال تارة مان . ص2هم  375 لعام أبريل 25

م، أص حال مرر داق ة مداتقلة، علا  رأسايا حااذم يحسال لقاب 383مايه  14 :
، اد لال مرر    مرحلة جديدة من الت  رات اإلدارياة. اهاه ص3هالهال  األاغد   

 ال ترة    مهضهع الدراسة. ما جعل ال احة يتهقف عشد ه ر 

 اامنمن العرض الداب ، أن  يهر ا   ة ال رايد ا  ا  مرار، تااندتشت  
 م 298يانهس ااالتحدياد  ا  عاام دقلامع اإلصابلحات التا  قاام بياا اإلم راطاهر د

                                                                                                                         

== 

 ια νπ ί  ω λ Ταύξνπ θαὶ  ιω  ξελτίνπ τῶλ ιακπξντάτωλ, ἐλ  τ        

ι α  κ π ξ ν τ ά τ     Π ε ι ν π  σηωτῶλ (κετξν)πόιεη  Α ξήιηνη θαὶ 

Πντάκκωλ  Δ   τ πρίν π    ξ μ (αλτεο( ))  θ α ὶ  Μαξξ  ο, ρξπσῶλαη 

ἐπαξρίαο Α γνπστακληθ ο 

(1) P.Oxy , 50, 3576, LL.11-12.  

      τν   ηασεκντ άτνπ ἡγ ε κ ό λ ν ο  τ   ο  Α   γνπστακλη θ  ο  ιανπίνπ 

Ἰνπιίνπ Α σνλίνπ 

ذانال مديشة بلهزيهم مترااهل ا، ااص ال بالسديشة العظ سة، اكان يهجد بياا مجلاا باهل   ا  
 كانال العاصسة للهالية األاغد  ة .     ذلل الهقال، ال لل  سن السرج ، أنيا 

P.Oxy, VoL 67 , p.191.       
(2) p.CPR,  19,  3, L.13.  

      κετὰ τὴλ  πατείαλ τν   εσπότνπ ἡκῶλ Γξατηαλν  τν  αἰωλίνπ 

Α γνύ στνπ   
(3) Bury. J. b, op.cit, p 129. 

 م ( 383يوليو  23)    P.Oxy , 4382:  عن لقب الهال  األاغد   أنظر    
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 ا  الهالياات الجه  اة االي راق لاة علا  رأس ، لم االية ط  ة رأس عشدما ع ن عل 
الهالياة األاغدا  ة علا  رأس م ، لام  324إلا  عاام م 314ال ترة ما ب ن عاام  

  م. 341عام 

 مفهىو انرباوسيس : -
، ص1هكلسة الت ش اة تعشا  حااذم الهالياة   نيا  :اال رايد   كلسةأما عن م يهم 

 ، ص3هاها  تعشا  الحااذم أا القائاد ، ص2ه  ἡγ ε κόλνοاكت ال    الهلاائ  ال هنان اة 
ا ا  ال الاب   equitesط قاة ال رساان ن أ اراداكان يتم ا ت ار ال رايدا ا مان با 

اكااان ، ص4هالرجااال أصااحاب السكانااة السرمهقااة ااألذثاار نذااااًطا اح ااااااهية  ماان باا ن
ة اهى مقدمااه من دكادل عل اا ندتامه ا ا  ،هه من يختار ه ا السه  اإلم راطهر 

 )375 -364ه  Valensا اا الش ااا Valentinianان ا بلنت ش ااارة اباطاااإلااا  األ
اهاه  ،ص5ه ط  اةاالية  برايد ا زيدارس ضدأيدع   بل  هس ا من أحد السه   ن 

ذلال بًل عان  زاا ،رم راطاه لدال ة اإلساهى ما يادل علا  أن ال رايدا ا ال يخزاع 
 للقاااب يقابلاااههااا ا اا  ص6ه ص(Perfectissimus باللقاااب الذااار   عل اااهذاااان يشعاااام 

                                                 

)1( Oxford Latin Dictionary , Oxford , 1968 .  Praese 

(2) SB, 20 , 14585,  L. 4  .  

         ὀ υ υ(ηθηαιίῳ) τάμεωο ἡγ ε κόλνο Ἡξθνπιιίαο Αἰγύπτνπ ραίξεηλ· 

 ,Liddel .H.R & Scott. R, Greek - Englishe Lexicon, Eighth Edition ه3ص

Newyork, . 

- Wilkinson .D, Hegemonia: Hegemony Classical and modern, 

Journal of World-Systems Research, Volume XIV, Number 2, 

2008, pp. 124, 126.  

   Slootjes D, The Governor and his Subjects in the Later Roman ه4ص

Empire, Netherlands, 2006,  p.22 

(5) Frakes. R  M, contra potentum Iniurias : the Defensor civiatates 

And later           Roman Justice , Beek Munchen , 2001 , pp. 116-

117 

  .P.Oxy,  50, 3619 , L.6 ه6ص

== 

https://en.wikipedia.org/wiki/Valens
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 اا  الشراا  ا  .ص1هبسعشاا  الذااي ر أا الجلاا    (ά) بال هنان ااة
عشاا  ي ا صάحساال ال رايداا ا لقااب ه  الثااان  ماان القاارن الرابااع،

، اكاناال أال إداارة اهاه اللقاب الا ي كاان يحسلاه أ اراد ط قاة الدا شاتهسالسج د، 
إلا  أن ال رايدا ا صاار مان ذلال ايذا ر  .ص2هم 361عاام   ا  لي ا اللقب الجديد

 ب ن أ راد ط قة الد شاتهس. 

                                                                                                                         

== 

             (  )                  

P.Sakaon , L.12,  33 . 

Tziper u(ir) p(erfectissimus) praes(es) Aeg(ypti) Herc(uliae 

       Slootjes D, op.cit, pp.22- 23. 
د اع مقابال، حاهال  الشا ن مان  ( ex-praeses)ذاان يت لاب ماش  األلقااب الذار  ة  ا  راماا -

 الخ هل، ايت رر د ع ن ا الق سة  كل  سا سشهات . 

   . p.cair- isid 74, L.1 ه1ص

Α ξειίῳ Ἀλτωλίῳ τῷ  ηασεκ ντάτῳ ἡγεκόλη Α ἰγύπτνπ  Ἡξθνπιίαο 

p.oxy 33 2665, p.col 7 169, psi 16 1628,  p.lond 5 1827, p.oxy 33 2665. 

(2) P. CPR 19 , LL.1-2. 
 ι(ανπίῳ)  ιακπξντάτῳ ἡγεκόλη τ ο Α γνπ σ τ  α κληθ ο ραίξεηλ· 
 p. Flor 1 95, مص  377،  هالذ خ ع ادةص & ه أنت شهاهل ا  p.SB, 22, 15869 مص 396ه  

القااارن الثالاااة، بااادأ األبااااطرة، يس ااااان أعزااااء ط قاااة ال رساااان، عااان أعزااااء ط قاااة  ااابلل 
الد شاتهس، بكث ر من السشاصب العاماة، ا اصاة التا  تت لاب   ارة عداكرية، اترتاب علا  
ذلل عال ال ث ر من أعزاء ط قاة الدا شاتهس مان مشاصا يم، ارغام ذلال  ال ال ث ار ماشيم 

ص،  ات  السجاال 337 -307م راطاهر قدا ش  ن ه محت ًظا بسكانته السرمهقاة. مشا  عياد اإل
أمام ط قة الد شاتهس من جديد، امع مرار الهقاال، احتا  نياياة القارن الراباع، أصا   كال 

امان الهاضا  اجاهد ارت ااي  با ن اللقاب الاه      الحكام يأتهن من أ راد ط قة الدا شاتهس.
ايقابلااه بال هنان ااة  (clarissimus)االسكانااة االجتساع ااة،  حساال أعزاااء الداا شاتهس لقااب 

() احساال أ ااراد ال رسااان لقااب ،(Perfectissimus)  ايقابلااه بال هنان ااة
(ά) . 

- Slootjes D, op.cit , p.22 . 
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 : مهبو انرباوسيس -
أال عل  قدر ك  ر من األهس اة ق ل الحدية عن ميام ال رايد ا، يهجد سؤال 

السهجااهد ص ال راي  تااهسههاال كااان ال رايداا ا يخزااع لداال ة حاااذم مراار  :هاهااا 
 :  اآلت ة  بلل الد هراذلل سه  نحاال اإلجابة عل ه  ؟سكشدرية باإل

اذلال  بلل ال ترة الت  كانال مرر مقدسة   يا إل  االيت ن ه مرر اط  ة ص 
لام ياتم العثاهر علا  أي الاائ  حتا  ، م315/ 314 احتا  عاامم 298 عام  من

 مش قااااةب شساااا  برايدااا ا ط  ااااة لدااال ة ال راي  تاااهس،اآلن تذااا ر إلااا   زاااهع 
 :د علا  سا  ل السثاال شجا، تهلدال  تخزاعكانال الد عة ادرل الدلتا  السقاطعات

أاكدا رنخهس  مقاطعاةإل  اساترات جهس  ام، مهجيً  299يرجع إل  عام  ،االتساسً 
هس ااااااااااماااااان أاريل  ،Α ξήιηνο Εελαγέλεο ج ش ااأاريل ااااااهس زيشاااااا

 شااه  اا   دمااة  تع ي لااب   ااه ال اااء Πινύταξρνο Α ξήιηνο هساااااابلهتار 
، اإللاام اةاء مان الخادمات حا  األع اتسشحه   مرت ة عل ا يذ ل ح ة إنهام ة، الا 
هال حريةص،  ذلل ألشاء غ ابه عن أاكد رنخهس، ح ة كان بالهاحة الر رى تم قد ا 

Πνύβιηνο Α ξήιηνοيل هس بهال هسار بشاًء عل  أاامر ال راي  تهس أ
  .ص1ه

م، االتا  كانااال مراار مقدااسة   يااا 324 -م315/ 314 أماا  اا  ال تاارة ماان
ال    اةص، ا ت اال ا   اة ال راي  تاهس  –اق ل اة الي ر  –إل  لبلث االيات هالجه  اة 

االجه  اااة،  الهالياااة الي راقل اااة ا ت اااال  م324هلاااائ  ال ردياااة. ااعاااد عاااام مااان ال
األقاال م الدا عة ادارل مش قاة   يرت ا   ة ال راي  تاهس مارة أ ارى، اأصا حالا 

ال قة ترجع إل  الثان  مان كن أن ندتقرئه من دل ته، اهه ما يسل تخزع الدلتا 

                                                 

(1) P.Oxy, 9,  1204, LL.6-7.   

Μηθξᾷ Ὀάσεη πξὸο ἐθσυνύλγεπσηλ τῶλ ἐθε σε  ηαθεηκέλωλ   

στξατηωτῶλ ἐθ πξνστάμεωο τν  θπξίνπ κνπ τν    ηασεκντάτνπ 

ἐπάξρνπ  Αἰγύπτνπ   
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س  ااااه هنثم، ع ااااارة عاااان دااااكهى مقدمااااة إلاااا  أاريل ااااهس أ 326اياااار لعااااام   ر 
Α ξειίνηο Ἀυζόληνο   اأاريل ااااااااهس ت سهل ااااااااهسΤηκόζενο  

Α ξειίνηο ،στξατήγνηο λπθτν  مااان مديشااة أاكدااا رنخهس، مقدمااهماان 
بذاأن األعتاداء ال ادن  علا  زاجتاه  Α ξήιηνο  ώληνοأاريل اهس لهن اهس 

، اي الب بأن تعرض لل ح  عل  أمرأة أ رى  ل  الخاص بيا، بهاس ةاسرقة الح
ت   رياااهس ، حتااا  ت اااهن ال قاااة يداااتخدميا  ااا  محكساااة ال راي  تاااهس َقاِبَلاااةياااد 

ت م، ح ااة  ياار 341 اال هاا ا الهضااع قائًسااا حتاا  عااام ا  .ص1ه بل  ااهس اليتااهس 
ه اأن ،اجدنا ، االهلائ  بللان  ا، اماايحكسيا برايد  الهالية األاغد  ة الت  كان

ح اة نقارأ  ا   الهالياة األاغدا  ة، برايد اهس عل  الل راي  ت سل ة كذانال هشا
مان  هع اارة عان   ااب مهجا م من أاكد رنخهس ها 368رجع إل  عام ت ال قة

عزااه مجلااا ال ااهل  للسديشااة، إلاا   Α ξήιηνο Εωΐινοأاريل ااهس زيلااهس 
ن ال ماا  األصااااهرة ط اااه صااا  باااة مر اا السديشااااهس مان ن  أاريل هس ديهن د

 ιανπΐν Δ τνικίνο انهس  اتاهس تاااهس ايتهلس اهس  بل  اارار ال راي  تااق

Τατηαλνο ،اماان  .ص2هرر اراد ألاامااا  األ اااهع بعاااال ا زااامتثاارارة ااضاا بذااأن

                                                 

(1) p.Oxy  51  3620,  L. 25 .  

        ἐπάξρνπ τ ο Αἰγύπτνπ Τηβεξίνπ  ιαπΐνπ Λαίτνπ. 

 ل راي  تهس :ا لدل ة للسايد عن الهلائ  الت  تؤكد ت ع ة مرر الهس   ادرل الدلتا
 - (P.S.I  7  767   331A.D p. P.S.I, 5, 469, 334 A.D )  ه & ه &ص p.Oxy, 12 

1470, 336A.D). 

         
(2) P.Oxy,  63, 4376, LL.6-7.  

Α ξήιηνο Εωΐινο πνιητεπόκελνο τ ο ια κ (πξ ο) Ὀμπξπγρ(ητῶλ) 

πόιεωο Α ξειίῳ Γηνλπσίῳ  πὸ τ ο α τ ο πόιεωο ραίξεηλ  ἴσνλ τ ο    

ἐπελερζείσεο πξνστάμεωο  πὸ τ ο ἐμνπσείαο τν  θπξίν π  κν π  

 ιακ(πξντάτνπ)  ἐπάξρνπ τ ο Αἰγύπτνπ  ι(ανπΐνπ)  

Δ τνικίνπΤατηαλν  
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لااام يكااان يخزاااع لدااال ة  ال رايدااا ا، ، أنالدااااب ، ي ااادا لشاااا  العااارض  ااابلل 
 .الشر  الثان  من القرن الرابع   بللإال  ال راي  تهس

دا اال الهاليااة،  يسثاال الداال ة  العل ااا رلقااد تعااددت ميااام ال رايداا ا، باعت ااار ا 
نتشاااال  اابلل الراا حات التال ااة تلاال السيااام بذاا ء ماان الت راا ل،  الاا لل سااه 

اذلال علا   ميام إدارية اميام قزائ ة    :اذلل بترش  يا إل  نهع ن من السيام
  : اآلت الشحه 

 املهبو اإلداروخ :  -أوالً 
:  اصادار  ا  ال رايدا ا  ال تلل السياام اإلدارياة التا  كاان يقاهم بيااتسثل   

ا ة باإلضا ا ارض الزارائب، ،اإللاام ةالقرارات، ات ل   األ راد باألع اء االه ائ  
 .متشهعة ى إل  ميام أ ر 

 اصذار انق اراد : -1
 أ ارادبذاأن  قرارات  عامة، أاقرارات ت، سهاء كانال راصدار القراا ميسة ذانال

االت  كان ال رض مشيا    ال الاب ر اع الظلام، عان  د ة،من السيام الرئ  يم،بع ش
 ا، قارارً إل  الشر  األال مان القارن الراباعتزسشال ال قة، ترجع  قد ذاهل األ راد. 
ر اساتش ا، ا راراالية ط  ة، بسشع استخدام الدهي هال رااجص ضاد األحا من برايد ا

ال قاة  تزاسشالكساا  .ص1هقانهًناا  ا اًحا، علا  الارغم مان أناه ماستخدامه ضاد الع  اد

                                                 

(1)  p.Oxy, 9, 1186, LL.1-5.  

           Α ξήιηνο Ἡξώ εο ὁ  ηασεκότατνο ἡγνύκελνο   

            εβαΐ νο ιέγεη· τὸ τὴλ  ηὰ τῶλ ἱκάλτωλ ιε- 

           τ αξη     ωλ ἐπηρωξίωο νὕτω θαινπκέλωλ αἰθεί- 

           αλ  πνκέλεηλ ἐστὶλ κὲλ θαὶ ἐπὶ τῶλ  νπιη- 

     L5 θὴλ τύρελ εἰιερότωλ  ληαξόλ , 

== 
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من برايد ا ط  اة، باأن ال تاياد ال ائادة  ا، قرارً أ رى ترجع إل  م لع القرن الرابع
لشاا  اردت أ ار القارارات الستاحاةذ لل  . ص1ه% عن كل دير 1عل  القراض عن 

ع اارة اهاه  ،م 342ترجاع إلا  عاام التا  ا مان أاكدا رنخهس،  ،بالهلاائ  ال ردياة
، إل  حاذم الهالية األاغد  ة  بل  هس يهل هس أيدهن هسمهجه من  عن   اب

اديداااااكهراس  Ἀέτηνο أيت اااااهس ،الشااااا ن مااااان ك اااااار ماااااه    أاكدااااا رنخهس
Γηόσθνξνοماان الاا هب اال زااة علاا   ائبن عاان جسااع الزاار السداائهال  ا، اهساا

 ا، ال لل أصادر قارارً  ر  اضع ن لياغالزري ة من أدخاص اقد تم جسع  ،التجارة
. ص2هاطالاااب بجسااع الزاااري ة مااان االدااخاص الخاضاااع ن لياااا قانهناااا  ،لبسشااع ذلااا

ايتزاا  لشااا ماان  اابلل هاا ا العاارض، أن القاارارات التاا  أصاادرها ال رايداا ا، كانااال 
 جامع  الزرائب.ضد بيد  ر ع الظلم عن األ راد، ا اصة 

 :  اإلنزاميخاألػجبء  -2
باألع ااااء ذاااان مااان الدااال ات التااا  تستاااع بياااا ال رايدااا ا، ت ل ااا  األ اااراد 

تدا ر  األلاام اة كاناال األع ااء ح اة أن، طارئاةأع ااء أنيا كاناال  اي دا ،اإللاام ة
  سشهًيا. شظام لابالل اا قً 

                                                                                                                         

== 

ي دا أن س اسة الهالة كانال تختل  مان داخ  أل ار  ا  التعامال ماع األ اراد، اهاه ماا نداتدل 
ة، أماااام ع اااارة عاان محاذسااا ،381إلااا  عااام عل ااه،  ااا  ال قااة، مااان ه رمهاااهل ا، ترجاااع 

                      برايد ا ط  ة، يأمر مداعديه بزرب أحد الستيس ن بالدهي. 
P.Lips 1, 40.  
Bryen A Z, Violence in Roman Egypt: A Study in Legal 

Interpretation, Univ Pennsylvania Press, 2013 ,p.136.   
(1) P.Select  1, 9.  

      Bagnall. R, Egypt in Late Antiquites, Princeton Univ press, 1993, 

p.75. note 187.  

(2) P.Oxy 50 3577, LL.6-7.    

 πνθαταστήσατε τὸ ρξπσίνλ θαὶ  τὸλ  ξγπξνλ     
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ب ع اء الاام ة، من  ااردت أال الهلائ   الت   كل    يا ال رايد ا أ رادً  قد 
نجااد ح ااة م، 298عااام  ااالتحديااد ماان مديشااة ه رمااهل ا هأرمشااالص ،االيااة ط  ااة

التابعة له يأمر استرات جهس بانهاهل ا دارس، حاذم االية ط  ة، ه هس أل شأاريل 
 قاد  - السديشاة، باتخااذ كال اإلجاراءات السسكشاة مان أجال ال حاة عان داخ تلل 

 ااحتجازر اإرساله عل  ال هر امعه أدااته إل  صاحب الدسه  -اسسه من الهل قة
مز ر لئلساراع  ا  كتاباة ن كاأنه إل  للعسل    الترسانة، ايذ ر كاتب الهل قة، 

األماار هاا ا هاا ا الخ اااب، ماان أجاال العثااهر علاا  هاا ا الذااخ ، ايؤكااد أن تجاهاال 
اي دا من الهل قة، أنيا كت ال بذكل طارئ علا  ألار  .ص1هسه  يعرضيم للسدائلة 

علاا   اهاا ا الذااخ  م لهًاااأن ا  ،أا مااا دااابه ذلاال قااد حاادث  اا  الترسااانة ع اال
 ال هر الصبلحه.

 اكانااال قااد م،316 -315   عاااممااا باا ن ترجااع إلاا   ان ااة، أمااا الهل قااة الث
ن اهس مااااااكد رنخااا مديشاااة  ινγηστ اا  لهجدت ااااإلااا اامقدًمااا اتزاااسشال تقريااارً 

اء نقابااات قاااطع  األحجااار اال شااائ ن االشجااارين، عاان االحت اجااات البلزمااة اأعزاا
 قريرمن ه ا التلعسل بع  االصبلحات االر انة للس ان  العامة    السديشة، نقرأ 

ه اااااااهااااه ن د Ο αιεξί Ἀκκωληαλ" إلاااا   ااااال ريهس أمهن ااااانهس 
أاكداا رنخهس ماان نقابااة قاااطع  األحجااار  اااااالهجدت  Γ ε ξνλτίهس ااااج رنت 

ة، مان  ابلل األداخاص السدرجاة اال شائ ن االشجارين لسديشة أاكد رنخهس الذي ر 
اذم مراااار مااااأمهرين ا ًقاااا ألاامااار أاريل ااااهس أن هن اااهس حااا ،ههم أسااا لأساااساؤ 

                                                 

(1) Michael T, Greek and Latin Letters, Cambridge Uni press, 2003,   

P 153.   

-  P.panop. beatty , 1 , LL 213-214 . 

λπθτνστξατήγνηο   η   λ ἐπέζ  εθε πξόο  κε γξακκάτωλ ὁ θύξηόο  κνπ 

ὁ  ηασεκότατνο ἡγνύκελνο τ ο  εβαί νο Ἰνύιηνο Ἀζελό ωξνο 

ἐθέιεπσελ ἐθ πα λ  τὸο τξό π ν λαδετεζ λαη Ν ι νλ ρα ι θέα  πὸ τ ο 

Ἑξκνλτηζῶλ πόιεωο,  λαγθα νλ ὄλτα πξὸο τὴλ τ ο υαβξίθνο 

ἐξγασίαλ   
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قرار اإلم راطاهري مان أجال للاذساال اضا ط ... الس اان  العاماة،   الي راق ل ة، مع
 نحاااااان، : أحجااااااار بسق اااااااس....األحجااااااار هانحاااااان قاااااااطع ،اصاااااابلحه اترم سااااااه

ت اااادا هشااااا عسل ااااة تاااارم م للس ااااان  العامااااة االقراااار ، ص1ه...... طهاااااة ال شاااااءان 
ماان السحتساال هشااا أن ل اة، اإلم راطاهري، بشاااًء علاا  أاامار برايداا ا مراار الي راق 

تاااردي حالاااة القرااار  مثااالذلااال عشااادما اقتزاااال الحاجاااة، أتاااال عسل اااة التااارم م، 
، أا أحااد الذخراا ات أ ااراد العائلااة اإلم راطهريااة ىحاادإ راسااا زيااارةاإلم راطاهري، أا 

 راما.  مناليامة 

، مقدم إل  لهجدت ا أاكد رنخهس، يتزسن  َقَدم  ي  أما الهل قة الثالثة، 
، رأ مشااه "  اا  قشراال ة مااارك لل ش هساأل ااراد  اا  ا ااائ  الاام ااة، نقاا تع اا ن بعاا 

  Δ ιόγηνο  ιάνπηνο هس ايلهج ااهس، إلاا   بل  ااااتران ااهس برا شااهس

التابعاااة لل ااااجهس  ευω  لهجدااات ا أاكدااا رنخهس، مااان ساااكان قرياااة سااا  ه
: أاريل اااااهس بدااااا شامهن ا ت ذااااااآل اإللاام اااااةالداااااابع، مااااان  بللشاااااا اله اااااائ  

Α ξήιηνο Ψελακνύληνο  لقريااااة ل ارئ ًداااا اأ  للاااا ا ،
Ἀρηιιεο ااياادايسهن باان ه ااراذا الت دااراريهس Δ  αίκνλνο Ἱέξαθν 

، سله   ة ال همار ه  Ο στ λνο Πτνιεκα νاست شهس بن ب هل سايهس أ
إذا مااا دققشااا الشظاار  اا  قااراءة هاا ر ا ، ص2ه األاغداا  ة ا ًقااا لتعل سااات حاااذم الهاليااة

                                                 

(1) P.Oxy, 64, 4441. 

 

(2) P.Oxy , 54, 3774, LL.3-13 . 

 ιανπΐῳ Δ ινγίῳ ινγηστ   Ὀμπξπγρίτνπ παξὰ τῶλ  πὸ θώκεο  ευὼ 

 δ πάγνπ( )   η  ἡκῶλ  τ ῶλ  εκνσίωλ Α   ξειίωλ    Ψελακνύληνο 

Ψό   τνο κίδ νλνο  τ ο  θώκεο θαὶ Ἀρηιιένπο     τεσσαιαξίνπ θαὶ 

Δ  αίκνλ νο Ἱέξα-] 

θ ν ο  θαὶ Ο στίλνπ Πτνιε καίνπ  θωκαξρῶλ   θνπινύζ ωο τν ο  

πξνσταρζε σηλ  πὸ τν     ηα- σεκντάτνπ ἡγεκόλνο  τ ο Α γνπ-] 

στακληθ ο  ιανπΐνπ Ἰν πιίνπ  Α σνλίνπ 
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 ن األ اراد باله اائ   اجاراءات تعبذاأن ا أنياا علا  غ ار السعتااد، ناجادله الهل قاة، 
 همار هساااال كاان  ح اة ،ريةادا ال القا  بلل العرار الراماان  الستاأ ر اإللاام ة

ال راي هسا تهس ، إلا  اإللاام ةهم بر ع تقرير يتزسن ترد حات األ راد لله ائ  ايق
دان تاد ل مان  ،ل ردل عل اه  ά  ίالسركاصحاذم هباجهس

ب شسااا نجااد التقرياار هشااا مقاادم ماان سااكان القريااة إلاا  اللهجداات ا،  ،ص1هال رايداا ا
 ارا  غ ار عادياة، مارت بياا  اجاهد  إلا  يذا راهه عل  غ ر الست ع، اهاه ماا 

من إل  تد ل  ىأد، مسا ال ي تت عه القرية  اجهسحاذم للاجهد مثل عدم القرية، 
 اللهجدت ا، بت ل   من ال رايد ا. 

م، تعيد   ه 341نه س ر عام  30، يرجع إل   َقَدم اتزسشال الهل قة الرابعة،
مقر حاذم الهالية    بع  األ راد، من أاكد رنخهس بتدل م أقرانيم    بلهزيهم، 

األاغداا  ة، نقاارأ مشيااا "  اا  قشراال ة أن هن ااهس ماااركلل ش هس ب را شااهس، إلاا  
عن األمن    إقل م  السدئهل Γηόσθνξνο Α ξήιηνο أاريل هس ديدكهريا

، مان ن اا Πινύτηλνο Α ξήιηνο أاكد رنخهس، من أاريل هس بلهت شاهس
  ةالسديشة السج دة، نحن نقدم بالسؤله أغد ا، أنشاا أ ا نا علا  عاتقشاا، مدائهل 

 ل رايداا اهم أساا ل،  إلاا  بلهزيااهم السقاار الرئ داا ، ؤ نقاال األ ااراد السدرجااة أسااسا
 ااا  الهقاااال ن داااه ندااالم ا  أايداااهن هس الهالياااة األاغدااا  ة،  بل  اااهس يهل اااهس

، اي دا من ه ر ص2ه " القََسميراالت االخ ابات، حت  ال يقع عل شا عقهاة حشة اإل
عااارض،  اااأل راد السكل اا ن، ي اادا أنياام مااه   ن  الهل قااة، أن الت ل اا  هااه أماار

                                                 

(1) P.Got , 6 .& P.Skaon , 51.    
(2) P.Oxy, 50 3576. 

        ζ    νλ    ξ θωλ τῶλ  εσπντῶλ ἡκῶλ Α γνύστω(λ) 

          παξ εη ι ε υέλαη τνὺο  μ ο ἐλγεγξακκέλνπο 

 L10 ν ὕ σ πεξ θατε λεγθν κελ ἐπὶ τὸ Πεινύσην(λ),   

       θ  αὶ πα ξ α στ σαη τ  τάμη  τν   ηασεκντ άτνπ ἡγ ε κ ό λ ν ο  

       τ   ο  Α   γνπστακλη θ  ο  ιανπίνπ Ἰνπιίνπ Α σνλίνπ 

       θαὶ τ ο τνύτωλ παξαστάσεωο  πνρα γξάκκατα 
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، إلا  ذاييام بال عل، اراسا يكهنها أعزاء    مجلاا ال اهل ، ساه  يقهماها بشقال
 بلهزيهم. 

ذانال أ ر الهلائ  التا  أداارت إلا  تستاع ال رايدا ا، بدال ة ت ل ا  األ اراد 
م، تعياد   ياا 373، ال قاة مان ااكدا رنخهس ترجاع إلا  عاام اإللاام ةبالخدمات 

قاااطع األحجااار بتأديااة العساال السكلاا  بااه، انقاارأ مشيااا " بعااد قشراال ة أاريل ااهس 
 αξαπό ωξνο س  بل  اااااااهس دام ت اااااااهس، إلااااااا  أاريل اااااااهس ساااااااارااادار 

Α ξήιηνο   أاكداا رنخهس ماان أاريل ااهس جهنثااهس....مديشااة لهجداات ا  

Α ξήιηνο Γν λζνο الهاليااة  برايداا اااًل ألااماار اااااااار، أمتثاااااااااقاااطع األحج
قداااام أ، أقاااار ا ,Δ κάζηνο  ιάνπηνο هساااااااأيهمال   بل  ااااهس ةااااااااألاغد  

 مص 383 –م  375ه جرات اانا  لشت ش اان ا االش ا ا  األبااطرة غد ا السقدس ا أب
، اي ادا مان ها ر الهل قاة، أن ص1ه "تخلا أ  سه  أذهب اأمارس عسل  الن ش، أن

 ه ا الذخ  مكل  بعسل محدد بشاًء عل  أاامر حاذم الهالية األاغد  ة. 

ال رايدااا ا، كاااان يكلااا  األ اااراد  أنامااان  ااابلل العااارض الدااااب ، يتزااا   
   حاجة   لم ت نالدارية،  إللاام ةااالستثشائ ة، أما الخدمات  اإللاام ةبالخدمات 

 , P.Oxyإل  ت ل  ات جديدة،  ي  تد ر ا   نظام إداري لابال، أما الهل قة رقم 

تساال  قاد أنيااا   ادا  ، تشاالاال ت ل ا  أ اراد به اائ  دارياة، الت  ص (.3774 ,54
التا   اإللاام اةكسا أنه كان يقهم بت ل   األ راد باله ائ      را  غ ر عادية. 

 .  السقاطعة ارج ن ت ه

 مجغ انض ائت :  -3
ميسااة عاان دارر  اا   ميسااة جسااع الزاارائب   اا لاام يختلاا  دار ال رايداا ا 

كاان يقاهم ب ارض الزارائب االسااتثشائ ة، ح اة ، اإللاام اةت ل ا  األ اراد بالخادمات 
                                                 

(1) P.Oxy, 46, 3308. 
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داري ا   نظام لابال.  شقرأ    ال قة  تد ر بذكلً    انالأما الزرائب السشتظسة، 
  ااااب مهجاااه مااان مكتاااب  تزاااسشال م316س ترجاااع إلااا  عاااام مااان أاكدااا رنخه 

حاهل  االا ي يادار، بالسقاطعاة الثاامن هس ال ااجهسابراي هس تسترات جهس إل  اال
ح اة جااء بشاًء عل  أاامر حاذم مرر الي راق ل اة،  ضري ة  رضال عل  الساارع ن

أاريل اااااهس أبهللهن اااااهس االااااا ي يداااااس  ايااااادايسهن،  "          ااااا  الهل قاااااة:
، إلا  العاياا Δ ιόγην لهج اهسيجهس أاكدا رنخهس مان  ابلل اك لاه ااسترات 

، بعاااد التح اااة، الثاااامن هس ال ااااجهس ابراي هس تااا...  Ἡξ ο أاريل اااهس ه اااراس
س دي حاذم مرر الي راق ل ة، أاريل هس أن هن هس،  ا  الخ اباات التا  أرساليا 

ريف داحن لتاه  ر مرااأمر بد ع مداهسة مان ق ال السااارع نك  أنه قد ل  مؤ ًرا،
ة اة درا ساا :  سدااكاآلتا اااا انيا اااة اه راق ل اة إل  ب ان ااسكشدريال زائع من اإل

ن اة عااة أت ك اان درا سااا، ا سد ااان نهعيااهب أًي كال أرارة ماراعة بالح ان كاع
ار الاياااهت، اعلااا  ان أت ك تااا ن عااان أدجاااا ست اااارام، ادر اة بال اااااألرض الساراعااا

تام التدال م عان طريا  مدااعد االساترات جهس اقاد  ،ساةأراض  السراع  مائة درا 
ذساا نجاد  ا  ال قاة مان أاكدا رنخهس، ترجاع . ص1ه "أبريال  25   ن ا ال اهم، 

 أناااااابهل كهن   ن مه ااااا  لجساااااع ضاااااري ة ااااام، تذااااا ر إلااااا  تع344إلااااا  عاااااام 
Anabolicum  السج دة ااألذثر مجًدا مديشة أاكد رنخهس أقدم  نقرأ مشيا ... "

......   أناابهل كهن  تع ا ن مه ا  لجساع ضاري ةمان أجال  اتقريرً 
                                                 

(1) p.oxy, 17 , 2113, LL.1-14. 

 ξήιηνο Ἀπνιιώληνο ὁ θαὶ Δ    αίκωλ στξα(τεγὸο) Ὀμ(πξπγρίτνπ)  

 η(ὰ) Δ ινγίνπ  ηα   ό ρ ν  π -    -  Α ξειίῳ Ἡξᾷ πξαηπ(νσίτῳ) ε 

 πάγ ν π  τῷ υηι-τάτῳ ραίξε η λ ·ὁ θύξηόο κνπ ἡγνύκελ νο τ   

Ἡξθνπιιίαο Αἰγύπτνπ Α ξήιηνο  Ἀ λ τώληνο  η   λ εἰο θαηλὸλ ἡκε λ 

ἐ  πέστα ι θελ γξακκάτω(λ)ἐθέιεπσελ ε  ζ  ὺο              ο  εἰσελερζ -λαη 

 πὸ τῶ λ γεωξγνύ( ) λ τωλ εἰο ιό- γν λ λαύιν π τν  

πξνρ ωξν λτνοεἰο κετάζ  εσηλ           κατηθῶλεἰ ῶλ τῶλ 

πε  κυζεσν κέλωλ  πτ ο Ἀιεμαλ ξ είαο ἐπ ὶ  τὸ Βπδάλ-τηνλ θαὶ 

Ἡξάθιε ηαλ 
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 بل  ااهس  اذلاال ا ًقااا لسااا قااررر صاااحب الداال ة ساا دي حاااذم الهاليااة األاغداا  ة
 . ص1ه "أالس  هس

ن اه مااااب مهجااا  اا  اهاام 346ام ااااا  عاع إلاااااارى ترجاااااة أ اااا  ال قارأ  اااااااانق
 ن نائاب  بذأن تع ت جهسإل  االسترا ،ا مجلا ال هل  لسديشة أاكد رنخهسارئ 

االا ي يداس    Α ξήιηνο Βίωλأاريل اهس ب اهن "  له باالسجلا، ألشااء غ اباه
 اال راتاان ا عزه مجلا ال هل ا  γπκλασίαξρνο هسأمهن هس الجسشازيار 

πξύταληο إلااا  السح اااهب دياااهس ذدااا رنخهسأ  ااا رئااا ا السجلااااص ه ،Γ νο 
 ااارين آلغاااادرت ماااع ا، مشااا  أن السقاطعاااةلاااش ا   هسااالسترات جااا

بذاأن   Ο αιέξην  ίξκν،  اال ريهس   رماهسال رايدا السقابلاة الس جال 
أتهسااال إل ااال صاااديق   ،راطهرياااةالحراااة السقاااررة علااا  اإلقلااا م للسدااااعدات اإلم 

رئااا ا ال يشاااة الدااااب  االدااا شاتهر  Ἰσί ωξνο ، أن تعااا ن إزيااادارسالح  اااب
 .ص2ه"  ، كسداعدين لل راتان ا إل  أن أعهد ا الذرطةارئ

                                                 

(1)  p.oxy,  62 , 4345 . 

          λ ηθτίωλνο τὸλ  μ   ο  πνγεγξακ-] 

          κελα ὄλτα τ ο α τ ο    - ca.9 -] 

          θαὶ  πλάκελνλ π σαλ  ην                     πνη-] 

          ήσασζαη τν  α τν  ἱεξν    λαβνιηθν   

  L.10 θαζὼο  λήλεγθελ ἐπὶ τὴ  λ ἐμνπ-] 

          σίαλ τν   ηασεκντάτνπ ἡκῶ λ  

          ἡγεκόλνο τ ο Ἀγνπστακληθ  ο  

           ιανπΐνπ Ὀιπκπίνπ 

   .ال ردي االاجاج ن ات ة مثله  ضري ة ع ش ة كانال ت رض عل  السشتجات الرئ د ة للرشاع -
- Rostoveteff  M, The Social & Economic History of the Roman 

Empire, Biblo & Tannen Publishers 1926, 2, ch 9, p. 611-12. 

- Wallace, S L, Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, 

Princeton University Press, 1938, pp.515-16.  

(2) p.Oxy, 14, 1662  = Sel. Pap. 2 341 

== 
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ساشاد االارغم مان  ، عل للجشهد ل رايد ا مدئهاًل عن ته  ر السؤن كسا كان ا 
 شقارأ  ا  ال قاة  ص1ه Duxإلا  مه ا  جدياد يحسال لقاب الادال  األمهر العداكرية

  اااب مقاادم ماان ع ااارة عاان هاا  م. 323ماان أاكداا رنخهس، ترجااع إلاا  عااام 
س عن طري  رئ ا أاكد رنخه  هرم اس االسترات جهس إل  مجلا ال هل  لسديشة

للجشاهد السعداكرين هشااك تحاال  ن كهااهل ا ، من أجل إرساال اللحاهم إلا السجلا
. اكانال تر ع تقاارير ص2ه ال رايد ا" ق ادة  ال ريانهس اذلل ا ًقا ألاامر ساب شهس

                                                                                                                         

== 

بسعش  ال راي  تهس، مع العلم  ἡγεκόλα ιακπξότατνλ ἡκῶλترجم نادر الهل قة ، لقب 
أن مديشة أاكد رنخهس    ذلل الهقال، كانال تابعة  للهالية األاغد  ة، يحكسياا برايدا ا 

ἡγ ε κόλνο. 
(1) Geens K, Panopolis, op.cit, p.106.  

السيام    الهاليات الت  ال يهجاد بياا حام اة عداكرية علا  حااذم مادن ، أماا الهالياات  أقتررت
الت  يهجد بيا حام ة عدكرية، قاام   ياا دقلاديانهس بتع ا ن قائاد للسياام العداكرية، احااذم 

داسال  Gallaecia جبلذ ا للسيام السدن ة، ال ن لم يكن ه ا األمر قاعدة عامة،     االية
 ، اأيًزااا أاريل ااهس ل تااهسGeminaلل رقااة الدااابعة  ال ال رايداا ا قائاادً  اا غاارب أساا ان ا،

Aurelius Litus ريتان اا الق راريةه برايدا ا م Mauretania Caesariensis  ح اة
كساا أن هشااك العدياد مان الشقاهش ، عل  الق ائل ال رارية اعاد سالًسا أمًشا هاه اجشاهدر قز 

 اااا  بري ان ااااا  Praesidesايداااا ا سااااجلال بشاااااء اتاااارم م حرااااهن اقاااابلع بهاساااا ة ال ر 
 انهم ديا امهريتان ا االهالية العرا ة ااألاغد  ة    ل شان.  Maxima Sequanorumا

Jones . H. M , op.cit , 1 ,pp. 43-44. 

، ح ااة اقتراارت دار ال رايداا ا 308/309يرجااع  يااهر مشرااب الاادال  اا  مراار إلاا  عااام 
 ص. (duxالدال  إل  دت الدل ة العدكريةاال راي  تهس عل  الدل ة السدن ة، ب شسا أسش

Geens  K , op.cit , p.160 .  

(2) P.Oxy, 1, 60, LL.1-9.  
Ἑξκείαο στξατεγὸο Ὀμπξπγρίτνπ  τ   θξατίστ  βνπ ι    ηὰ τν    

ἐλάξρνπ πξπ τά λεωο Δ τξνπίνπ τν ο υειτάτνηο  ραίξεηλ    

 θνινύζωο τν ο θειεπσζ ση  πὸ τ ο  ξετ ο  τν  θπξίνπ κνπ    

 ηασεκντάτνπ ἡγεκόλνο     αβηληαλν , ρξείαο ν σεο  ἐπη       ι α σ τ ν   

== 
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تؤرخ إل  ال ترة إل  ال رايد ا بي ر األطعسة،  شقرأ    ال قة من أاكد رنخهس، 
 ύمدئهل القزاء Μλεσίζενοث دهس م، مش  325 –314ما ب ن 

 –إلا  ال  ش  ااريهس االمادادات ال  ائ اة، عن تقارير  ، قدمعزه مجلا ال هل ا  
 .ص1هال ي قام بتسريرها إل  ال رايد ا  –مداعد ال رايد ا

 :   متىىػخ إداروخ مهبو -4

ندااتدل عل ااه  ماان مااا ذااان ماان ميااام ال رايداا ا، مرااادرة السستل ااات، اهااه 
نقارأ مشاه "  ا  قشرال ة الداادة  م،305/306  تقرير يرجع إل  عاامه  ة  ال ق

ر  قاا   أاغداا ا إلاا ماان ،  ...األباااطرة قداا ش  ن للساارة .... اجااال ريهس للساارة
، اعزه مجلا ال هل  ار هس، الجسشازيἹεξαθίωλ العايا أاريل هس ه راذ هن 

 هسالجسشازياار  ...اأاريل اهس  اكدا رنخهس السج ادةأ راتان ا لسديشة ال.... ا 
، اال ي ، اأاريل هس .....لش ا السديشةمدئهل القزاء  αξαπίωλ  اسراب هن 

ذ  ااااار ال يشاااااة الدااااااب ، اأجاااااال شهس  Ἡξαθιηαλὸο يداااااس   ه راذل اااااانهس
Ἀγαζ λνο  األذدااجت اἐμεγετὴο ااأللشااان أعزاااء مجلااا ال ااهل  لااش ا ،

أن  إلعبلمشاااكت ااال  بعااد التح ااة " كشااال قااد  ارئ دااا الدااجبلت بالسديشااة،السديشااة 
 ἐπίτξνπν، السادير الساال  Ἀζαλάσηνο  Α ξήιηνο هسلأاريل هس أل شاا

، لسقدس للداادة األبااطرة االق اصارةع انا األاامر بخ اب مكتهب ا ًقا للقرار اأقد 
أبهللهن ااااهس  Νεξάτηνοاتسذااااً ا مااااع الرسااااائل السهجيااااة لااااه ماااان ن رات ااااهس 

Ἀπνιιωλί αοأن مستل ااات باااال ،Πα ινο   اضاااعال أاكداا رنخهسماان ،
 هسنااااهس أرياااة ساتارياط  اا برايداا اا ر د الذيااتحااال السرااادرة بهاساا ة الد اااا

                                                                                                                         

== 

θξέωο ιη(τξῶλ) Γ, θαταθνκησακέλωλ εἰο τὴλ Νηθόπνιεηλ τν ο  πὸ 

Ο αιεξηαλὸλ πξαηπόσητνλ 

(1) p.oxy, 63, 4363.  
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Ἀξηαλόο  άτξηνο ص1هااالتااال   اا ن باااال لاا ا لديااه أي مستل ااات لتدااجل .
 ان يم من ه ر الهل قة أن ال رايد ا، كان يسلل ح  مرادرة السستل ات . 

ال ذا  ت ل ا  األط ااء بتهق اع  يساةم ،اكان من تلال السياام الستشهعاة أيًزاا
ن تقريار، ع اارة عاها  اإلداارة إل اه  ا  ال قاة  التساا ال    عل  األ اراد، اهاه ما

إلاا   ااال ريهس "  نقاارأ مشااه .م 316ام ع إلاا  عاامهجااه إلاا  اللهجداااات ا، يرجاااا
قلاا م أاكداا رنخهس ماان اللهجداات ا إل ن ااهس االاا ي يدااس  أيًزااا ج رنت ااهسأمه 

اء مان مديشاة  لشان من الذر هرس اإل كديديسهن بن ديد أاريل هس ه ران بن ...
ح اة يقاهالن  ا  ذلال التقريار:  ،امن األط ااء الحكاهم  ن أاكد رنخهس السج دة 

، ااالتتاابع ماع االلتسااس الا ي سالم إل ال رسالشا ال اهم الداادس مان برماهدةن أ  نح
السلحاا  بسكتااب حاااذم مراار   األ  كااال هس بهاساا ة ابهللهن ااهس

أاريل ااهس أن هن ااهس حاااذم مراار الي راق ل ااة ماان أجاال الاا هاب إلاا   ي راق ل ااةال
تقريار عان حالتاه  اكتاباة، أحاد األداخاص حا  ا السشال ال ي    ن ا السديشة 

علا   راداه، امرااب بحسا   الرح ة الت  يهجد عل يا،  اشحن رأيشاا الرجال ملقا 
 . ص2ه ط    نمؤرخ امهقع بهاس ة ط   ة، 

                                                 

(1) p.oxy, 33,  2665, LL.14-16  .  

.πάξρνλτα Παύινπ  πὸ τν  Ὀμπξπγρίτνπ  πνυάση  πνβιεζέλτνο 

τν   ηασεκντάτνπ ἡγνπκέλνπ   ε βαί νο  ατξίνπ Ἀξηαλνπ 

πξνσθξεηζ λαη 

τν ο τν  τακίνπ ινγησκν ο θαὶ ἐλγξ ά υωο ἐπη ν λαη 

(2) p.oxy  6  896 . COL II.  

L.23. Ο   α ι  ε ξ  ίῳ Ἀκκωληαλῷ τῷ θαὶ Γεξνλτίῳ ινγηστ  

Ὀμ(πξπγρίτνπ)  

παξὰ Α ξειίωλ  ξωλνο                                θαὶ Γη ύκνπ  

Γηνσθόξνπ  κυ(ντέξωλ)  πὸ τ ο ια κπ(ξ ο) θαὶ  ιακπ(ξντάτεο) 

       Ὀμπ ξπγρ ητῶλ  πόιεωο  εκνσίωλ ἰατξῶλ  ἐπ εσ τάιε κ ελ   πὸ 

σν  

σήκεξνλ  τηο ἐστὶλ  αξκν ζη    ἐθ  β ηβιη ίωλ 

ἐπη νζέλτωλ σνη  πὸ Ἀπνιιωλίνπ ὀυ(υηθηαιίνπ) ἡγνπκέλνπ 

== 
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 ااراد ماان أداء الخاادمات ، حاا  إع اااء األأيًزااا  رايداا ااكااان ماان ساال ات ال
بانهاهل ا ترجاع إلا  عاام مقاطعة من ل قة من ا ا  ، اهه ما ندتدل عل هاإللاام ة

ألداء  دماة   Ἀιώπεθνοبان الاهاكا Πασλῶοع ن باساشهس  ح ةم، 332
اذلال ، ل  ر ساشه، اإللاام ةخدمة الع اء من أداء الاام ة، اقد حرل عل  ح  اإل

، اكاان ال رايدا ا ιαύηνο Κπηλτηιηαλὸο  ل  بل  اهس ك شتهل اانهسق  من
  ي يستلال صابلح ةاالاا  ἐθ ίθ اماااالسحاام  الع Παλίσθνοعل  بان دكهس 

، اعلااا  الااارغم مااان أن باساااشهس قاااد أبلااا  بتااااازتش  ااا ر، احساياااة األ اااراد مااان اال
ص حاهل  اةاإللاامهالسدئهل عن تش    الخدمة بان دكهس ال ي أبل  ال اهن ب دهس

 . ص1ه اإللاام ةداء الخدمة ال رايد ا، إال أن ب دهس أدتري اجهد بديل إلقرار 

                                                                                                                         

== 

Αἰγ ύ π τ νπ Ἡξθνπιείαο Α ξειίνπ Ἀλτωλίνπ  στε γελέσζαη 

  L 30  ἐπ ὶ  τ ὴ  λ  νἰθίαλ ἐλ τ  α τ  πόιεη θαὶ τν τνλ ἐυη  λ 

θαὶ    λ  λ θαταιάβ ωκε λ  πεξὶ α τὸλ  ηάζεσηλ ἐγ- ’ 

γ  ξάυω ο πξνσυωλ σαη 

(1) p. panop  30, LL.15-17.    

ν   ηασεκντάτνπ  ἡγεκόλνο  ιαπ ίνπ Κπηλτηιηαλν   κετ   ι  ια ἐπὶ 

  πνυά σεωο νὕτω  ια ύηνο Κπη λτηιηαλὸο  ὁ  ηασεκότ ατνο 

ἡγεκὼλ  εβ(αί νο) ε π(ελ)   ἐ πεη ὴ ὁ γακβξὸο α τν ,  στ η ο  

    παξε                           ζεαηο τ  ῶλ  ἐπαξρεηωτῶλ, θαὶ τ ν                        ἐμππε- 

ξετε σζαη γηλώσθετ α η , εἰ   ιινλ πἱὸλ ν θ  ρεη τὸλ   π ὲ ξ                                τ ὸ   

ιεητνύξγεκα  πλάκελνλ πιεξῶσαη      



 

 

 البراوسوسى)الهوجومون(ىفيىمصرىخاللىالعصرىالرومانيىالمتأخر

4383 

ب : 
ً
 املهبو انقضبئيخ : ثبوي

ترااااع ال رايدااا ا علااا  رأس الدااال ة القزاااائ ة  ااا  مرااار  ااابلل العرااار 
االاارد    يااا كانااال تر ااع لااه االلتساسااات االذااكااي للشظاار قااد الرامااان  الستااأ ر، 

 باماام االيتاه.  ه  ا  مشااط  مت رقاةكان يعقد محكستا  نه ذلل   زبًل عنا عل يا، 
القاااء الزااهء علاا  السيااام القزااائ ة لل رايداا ا ا اابلل الراا حات اآلت ااة، ساا تم 

 ت : اآل بذ ء من الت ر ل، اذلل عل   الشحه

 انىظ  يف االنتمبسبد وانشكبوي:  -1

د،  لر ع الظلام كانال االلتساسات االذكااى، ه  الهس لة الت  يلجأ إل يا ال ر  
السذااذل االجتساع اة.  الجارائم الجشائ اة، عان ال دااد اإلداري  ،عن كاهلاه، الشاات 

بلل القارن ادنا  ااد اجااز اإلداري.  قال الجيادا     نه ان السااكانال تقدم للعديد م
 أذااذتااااااهر -هسااإلسترات جااااااا هجدت ا االلاااااا : دم إلاااااا اااااااااتق ااى،اااااااادكع االراباااااا

، ال رايدا ا جس ًعاا كال هاؤالء رأس ال ان كاان علا  ،ص1ه سهس بااجه اال راي هس تا 
ح ة كان الذاذ  يلجأ إل ه عشدما ي ذل كل هؤالء السه   ن السذار إل يم    رد 

  . مظلسته

ن ماان دااير ديدااس ر لعااام ااااع االعذريا  الداباااإلاا عاترجااة، ان ال قااارأ مااا شقاا
 اريل اهس أن هن اهسأ الي راق ل اة برايد ا الهاليةالتساس مقدم إل  ه  م، 315

إحادى اانتيااز جذاع   اه مان يذاكه   من قرية كاران ا، من أاريل هس إزيدارس
زيدارس أراع اعذارين أرارة م استأجر أ 314/315   عام ح ة أنه ، العائبلت

مهن اااااااانهس أا   Κάστνξνοماااااااع أ اااااااهين هساااااااا كاساااااااتهراس مشاصااااااا ة
Ἀκκωληαλόοداااكل يقااادم الح ااهب  اا   أن، ، اكااان ماان داااراي عقااد اإليجااار

، امااان أجااال زراعاااة األرض أساااتأجر الث اااران لحااارث األرض، اد اااع أجاااهر قااارض
                                                 

(1) P.Cairo- Isid, 68, 74, 75.  
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 قادم كساا الساارع ن ال ين حرداا السحرهل، باإلضا ة إل  التااماه بذاراي العقاد،
 بذاراي ان اه ، ااعاد حرااد السحراهل لام يلتاام األقراًضا ع ش ة انقدية لؤل هين

لار ذلال ر اع تقريار بيا ا إ ، اعلا عل  كل السحراهلقاما باالست بلء  ، ح ةالعقد
 إلااا  حااااذم مرااارلااام  ،ال ااااجهس هساااراي هس تاااالتجاااااز إلااا  االساااترات جهس 

أنه  إل يذ ر مقدم الذكهى اهشا ، ص1ه   الدابع االعذرين من ديدس ر الي راق ل ة
 .  ال ن دان جداى  هس ال اجهساااراي هس تهس اجلجأ إل  االسترات 

م. تزاسشال داكهى مقدماة 323إلا  عاام  مان ال قاة لان اة ترجاع أيًزاا رأاانق
 αθαῶλνο سااذهن  :مان ذال مان إل  سااب شهس حااذم االياة مرار م ركهرياناا

 ماان قريااة ل ادل  ااا هب اان أهريااال Ἀξείωλνο اأريااهن  Ἐσνπξηο اأسااهريا
ال تراال إلاا  حقااهليم، ايذاا ر مقاادم  ح ااة إنيااا ،ص بذااأن نقاا  م ااار الااري بااال  هم
 ال ن دان أن يجاد حابلً هس قام بايارة السكان ال اج هسابراي هس تأن  إل  الذكهى 

دى إلاا  تعاارض القريااة لخدااائر ، الاام يااه ر الساااء لياا ا العااام مسااا ألياا ر السذااكلة
االتا  تااش  ، راسا م التا  أصادرها الحكاام األ اران ، اأناه ا ًقاا للقاهان ن االسذ  ارة
األع ااء  ،القرى ال ق رة امحدادة الثراات ن تذارك القرى ال ش ة    السش قةأ عل 

 .  ص2ه االزرائب

ال ااجهس ال ان دان  هسابراي هس تإل  أنيم رجعها  إل  ر مقدمها الذكهى أدا
يجااب أن ير ااع دااكهار إلاا  السه اا   كااان ياال ن ياام ماان ذلاال، أن الذاااذ   ائاادة. 

                                                 

(1) p.Cairo- Isid, 74, L. 15. 

 α τν ο ἐγγξάυωο θαὶ  γξάυωο,  ζελ κὴ  πλάκελνο  πξὸο α τνὺο 

βηβ ιία  ἐπη έ ωθα τῷ τν  λνκν  σ τξατεγῷ θαὶ τῷ πξαηπνσίτῳ 

τν  πάγνπ πεξὶ τ ο  α τῶλ  γλωκνσύλεο, 

(2) P.Sakaon , 42, LL1-3 .   
 αβηληα λ ῷ τῷ  ηασεκντάτωη ἡγεκόλη Μεξθνπξηαλ ο Αἰγύπ τ ν π 

 παξὰ   αθαῶλνο θαὶ Ἐσνύξεωο θαὶ Ἀξείωλνο  πὸ θώκεο 

 εα ει- υίαο   ἐλετύρακελ τ  σ   ξετ , θύξηε, ἐμ ἐπηπέ νπ  
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العدياااد مااان  ت؟ باااال  ع ال، ح اااة اجااادايدااا ااألدنااا ، ق ااال أن ير عياااا إلااا  ال ر 
الداا ب  اا  تقااديم  كااان اراسااا ،ص1هل رايداا ا التاا  قاادمال م اداارة إلاا  ا الذااكااى 

قارب السداا ة اعادم  هاه ال ااجهس أا االساترات جهس، هسابراي هس تا  الذكهى إل
ي عاد عان السركاا  كاان مقار ال رايدا ا إنح اة اجهد مذقة  ا  تقاديم الذاكهى، 

 اراي هسااا تهسكسااا تذاا ر هاا ر الذاااكااى إلاا  تستااع االسااترات جهس ا االسقاطعااة. 
 .ااسعة قزائ ة ال اجهس بدل ات

إداريااة ا جشائ ااة دااكااى: إلاا  ال الذااكااى السقدمااة إلاا  ال رايداا ا تشهعااقااد 
 .ااجتساع ة

  ح األػجبء األنزاميخ وانض ائت : كث -أ
التا   ،الذاكااى  سا ً ا  ا  العدياد مان االزارائب اإللاام اةاألع ااء  كثرةذانال  
 داير باع عذار مانترجع إل  الرا نقرأ من دكهى ح ة تقدم إل  ال رايد ا، ذانال 

 إلاا  ساااب شهس حاااذم االيااة مراار الس ركهريانااا، ماان أريااهن  ،م322يهل ااه لعااام 
Ἀξίωλνο باان ديدااكهرياΓηόσθνξνο  سقاطعااةماان قريااة ل ادل  ااا التابعااة ل 

، يذكه من سهء السعاملة االعشا  مان جاامع  الزارائب، ايذا ر هال  همص أرسشهي 
نقًراا  ا   أعاان الا لل   Δἰξήλεأبشائه ازاجته التا  تداس  ايريشا  قد أنه قد 

كساا يذا ر أن األرض  ،األبشاء  زبًل عن هرم سشه، ايرجاه أن يذا   علا  حالتاه
أن يتخااا   ال رايدااا ا، اي لاااب مااان راضاااة عل ياااا الزااارائب مل  اااة مذاااتركةالس 

ال اااجهس يعاار   هسابراي هس تاااأن  اءات صااارمة ضااد ماان قااام بياا ا العشاا ،ر جااإ
يذاكه أرياهن هشاا مان عادم قدرتاه ا ، ص2ه " ئبالزارا عج ًدا علا  مان يجاب أن ياد 

                                                 

(1) P.Sakaon, No. 40 (318 – 321 A.D), 41 ( 323 AD), 93 ( 314- 323 AD) 

p.oxy  3574 (  314-318 A.D) 

(2) P.Sakaon, 41, LL.1-4.  

 αβ ηλ η  αλ ῶη τῷ  ηασεκντάτωη ἡγεκλη Μεξθνπξηαλ ο Αἰγύπτνπ 

παξὰ Ἀξίωλνο Γηνσθόξνπ  πὸ θώκεο  εα ειυίαο τν  Ἀξσηλνΐτνπ 

== 
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، لاه اساهء معاملاة الساه   ن ،ئة الدا لظرا اه العائل اةنظاًرا عل  د اع الزارائب، 
ماع بعا   ال ااجهس هسابراي هس تا ءذسا أنه يذ ر برهرة غ ر م ادارة إلا  تاهاي

 .    د ع الزرائباأل راد 

 قدماااة إلااا م، م343داااكهى ترجاااع إلااا  عاااام  تزاااسشال، الثان اااة أماااا الهل قاااة
، الهاليااة األاغداا  ةبرايداا ا  ιανπί Ὀιπκπί   بل  ااهس أالس  ااهس

 ...الجل اال ماان أاريل ااهس سااار  ال رايداا اأالس  ااهس   بل  ااهس نقاارأ مشيااا " إلاا 
من ح  أبهللهن هس ال ي كل ش  بأداء  دمة الاام اة . اذلال ألشااء اجاهدي بع اًدا 

مسارساة التادري ات الرياضا ة  لمان أجاقد د عال ن قاات  كشال عن السشال ... اأن 
علا  التادري ات الرياضا ة، اراساا  كث ًرا يقهل الذاذ  هشا ، أنه يش  . ،ص1ه .."....

ااالتااال  يسثاال هاا ا األماار عائًقااا أمااام  كالسشتراارين الرياضاا  ناألب ااال يكااهن ماان 
  اعل  الرغم من ذلل تم ت ل  ه به ائ  الاام ة. ام ةالا ت ل  ه به ائ  

                                                                                                                         

== 

λνκν   

πξνσέταμέλ σνπ τὸ κεγαιε νλ,  έσπντα ἡγεκώλ, θατὰ ζε νλ 

πξόσταγκα,  κε έ-λα  πεξαπαητεζ λαη  ιι  ἕθαστνλ  παλτ λ πξὸο 

τὰ ἴ ηα βάξε 

(1) Hoogendijk F, Atheletes and litrugistes and a petition to Flavius 

OLympius   Praeses Augustamnicae , international de papyrologie 

Genève, 16–21 août 2010, pp. 352-53.  

 ι α_ν_π_ί_ω_η_ Ὀιπκπίωη_ τῷ  ηα_εκντάτῳ ἡγεκόλη  

παξὰ Α ξειίνπ:_ τν  λπλὶ ιεητνπξγν λ- τν_  κυό νπ Ἀπνιιωλίν π   

  هس أالس  هس كحاذم للهالية األاغدا  ة  ا  أرااع الاائ ، الهل قاة األالا ، تم اإلدارة إل   بل
ص  مان ه راذل هاااهل ا   SB XVI , 12814ذاناال ع اارة عان داكهى تام  نذارها  ا  ه

ص   SB VI 9622   =P.Sakaon 48م، ا ال قاة مان ل ادل  ااا ه 343اترجع إلا  عاام 
 P.Oxy. LXIIداا رنخهس م  اماان أاك343اترجااع إلاا   الدااادس ماان  أبرياال عااام 

ص اترجااع إلاا  عااام  (P.Oxy. XLVIII 3389 &م 343ص  ترجااع إلاا  عااام .(4345
 م. 343
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اضاع االقترادية الد ئة، عجاا بعا  األ اراد عان ساداد دياهنيم ا    ل األ 
اهاه ماا  يار  ا  ال قاة مان مديشاة  ال لل كانها يلجئهن إلا  ال رايدا ا، للدالة،

إلاااا   بل  ااااهس  م.، نقاااارأ مشيااااا " 366-363أاكداااا رنخهس، ترجااااع إلاااا  عااااام 
 ا تمان أاريل ااااهس باابشه  ال رايدا ا  ιάνπηνο  ιανπηαλόο  بل  اانهس

Παπλνπτίνο دراساااااااااهس اأاريل ااااااااهس Γωξόζενο س ه أبشااااااااااء أ  شخ ااااااااا
Ἀυπγρηνο دي ال رايدا ا، كال الرجاال ااادة، س اا، من مديشة أاكد رنخهس السج

صع ااة لل اياة، ح اة أقترضشااا الساال ماان  ا ااارا ً  ن عل  الخراااااهص نع  ااانح
الداااداد د أن عسل ااة اكشااا نعتقااا τὸ  ἱ ε ξ ώτατ νλ السقدسااااة ائبأجااال د ااااع الزاار 

 الا ي كشاا نعادر لداداد الادين السال نا، ال ن من سهء الحظ  قدسه  ت هن سيلة
باساترداد الادين، اساه  نزا ر إلا   بي الا ال يانحن األن تحال طائلة الدائن، 

تقاادمشا بياا ا  ااشاااًء عل ااه،، ذات ال ااد  ااااا، بداا ب ض ااااااااامهطشش ،م ااادرة السديشااة
ماااان ه  πξνπνιητε πνκ έλν ل هسااللتساااااس للحسايااااة االرحسااااة ماااان أل شااااا

أاريل اهس باانهل ا  :، مقادما االلتسااساااهل صالسحتسل أن يكهن عزه مجلا ال 
 مان السحتسال أن يكاهن ا ، ص1ه "أ خ شا ا بن أ خ ش ا  اأاريل هس دراسهس بان 

  هس.سيحسله أل شا كان يتز  من اللقب ال ي ههالدين، لرال  الدالة ا  ه ا

                                                 

(1) P.Oxy , 48 , 3394, LL.1-6. 

   ια ν π ί ωη  ιανπηαλῶη τῷ ιακπξντάτωη  π α  ξ ὰ Α    ξ ειίωλ 

Παπλνπτίνπ θαὶ Γωξνζένπ  κ υντέξωλ -    -  πὸ τ ο - 

 Ὀ μ π ξ π γ ρ ητῶλ πόιεωο  πάλταο κὲλ   ἡγε κ ὼ λ  θ ύ  ξ ηε, ἐμαηξέτ ωο 

 ὲ ἡκ ο τνὺο κετξη  -    - ίαο          αδόκελνη   τὰ ε σεβ  τειέσκατα 

π         εἰο τὸ  ἱ ε ξ ώτατ νλ τακε νλ  

 . لقب الي ج سهن لم يحسل ال رايد ا هشا  
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 : انىزاع ػهً املهكيخ  -ة
ساا ً ا  اا  ر ااع   مشقهلااة، لابتااة أا، سااهاء كانااال السستل اااتالشااااع علاا   ذااان
  اا نقاارأ ح ااة  هااه مااا أدااارت إل ااه الهلااائ  ال رديااة.ا  إلاا  ال رايداا ا، الذااكااى 

ترجاع إلا  ال تارة التابعة للهالياة العرا اة الجديادة، ال قة من مديشة ال هل رااهل ا 
" إلااا   ماااا نراااهن  ااا   ار  ارَ ِجااام، بذاااأن االسااات بلء علااا   318 -314ماااا بااا ن 

 مرااار الي راق ل اااة مااان أاريل اااهس ماااالخهس برايدااا ا  سأاريل اااهس أن هن اااه 
، ساا دي كشااال التابعااة للهالياة العرا ااة الجدياادةأاناال ا ماان مديشااة ال هل رااااهل ا 

 ، لراال الش  ا من  ِجاَرار  ب αεηβ ο عن ساي اس  الزامن لس ل  من السال ن ابة
ال ان سااي اس  من بهااس  ا، Πεξ ίθα رديكاس بن ب  Γί πκνο ديديسهس

، ل تاارة الش  اا  ِجاااَرار   علاا بااالحجا ديااديسهس   قااام سااداد الس لاا  ، لاام يااتسكن ماان 
 سادادطهيلة، اهه ما سا ؤدي إلا  حاداث  داارة ك  ارة لا ، الا لل حرصاال علا  

اأطلاب    با لل،ا  لاام يدسااه لاا  ال شااالش  ا ار  رَ ارد ل  جِ ال أن ياالص مقاباهالس الدين
، انقاارأ ماان ال قااة لان ااة ترجااع إلاا  القاارن الرابااع           .ص1هضاادر أن تشراا ش  

ماان دااخ  ياادع   ،اغداا  ةاأل  برايداا اع ااارة عاان دااكهى مقدمااة إلاا  هاا  
بخرااهص الشااااع  ،صه راذل هاااهل ا هأهشاساا ا مقاطعااة أاريل ااهس ج رمااانهس ماان

 Αἰλείαοيش اااس أاريل ااهس ا إلاا  نقاارأ مشيااا "، مداااحة ماان األرضمل  ااة علاا  
أمتلاال ح ااة إنشاا   Βεσ ο  ماان أاريل ااهس باسااهنهس باان ب داااس ال رايداا ا،

الزارائب السقاررة عل ياا، ال ان  اأقاهم باد عق عة أرض ماراعة بالقس  امدجلة 
 . ص2ه" عتداء عل يا من ق ل مه   ساب  ادق قه يتم اإل

                                                 

(1) P.Oxy 50  3574, LL.1-4. 

Α ξειίῳ Ἀλτωλίῳ τῷ  ηασεκ ντάτῳ ἡγνπκέ  λῳ  Αἰγύπτνπ 

Ἡξθνπι ε ίαο  παξὰ Α ξειίνπ Μάιρνπ Ἐηωλάζνπ  πὸ ὁξίωλ 

Ἐιεπζεξνπό ιεωο τ ο Νέαο Ἀξαβείαο 
(2 ) P. Panop. 25 

== 
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 انس دبد : -ج 
مان ال قاة ح اة نقارأ  ا، كانال الدرقات س ً ا    ر ع الذكااى إل  ال رايداا 

من قرية كلل ا هأسسشال الخرابص بالهاحاة ، 320 -300ترجع إل  ال ترة ما ب ن 
إلا  الجل ال "  جااء   ياارياة، الدا لة، تزسشال دكهى مر هعاة مان أحاد ساكان الق

ط  ااااة ماااان  برايداااا ا  Ἡξώ εο Α ξήιηνο هال ااااارزص أاريل ااااهس ه ااااراد
تابعة لسديشة مهي بالهاحة ل ا ال، من قرية كلΠακνύξηνο أاريل هس بامهريا

 قاهي رجال ذا ن اهذ  اهاه من ن اا السديشاة Ψάητνοبدايا  أدكه إل ل ،ال  رى 
 ،ااعتادى علا  اأهاانش  معشهًياا حسااري ، قام بدرقة    السش قة اعداان  اطاغ ة

 .ص1ه...ه ر الذكهى مشل اأتهسل إل ل    ب اأطلال لل كان البد من اللجهء إل ل،

  اهم، 363ام ااعل، لابريإن ان مارياالعذ  ااع إلااة، ترجااة لان اقن ال ارأ ماانق 
ضاد  Γ ίν إل  االسترات جهس مان أاريل اهس دياهس"  ةايمهجارة عن دكهى ااع 

 ،ةاة للعائلاااال ز حاا  ازاجتاا الا: جل اا  يااا، يقااهل Ἑξκηόλε رم ااهن  هزاجتااه 
  ا ت بعاا، اأ اااج اةال الا  ب اا هنا رمهال اتركا ال،ان السشااعا ًدااال بع اا كشاعشدم

د ام أعااا  الاان القلااة ماا  حالاااال  ااأص حالا ا  ، ا  تشتسا  لاااالق ساة التا  امستل اتا
عل  الع      سابلم،  الااجاة أيًزاا قاماال بدارقة بعا  الهلاائ  السيساة  ًرااداق

                                                                                                                         

== 

، كااان ه ركل هااهل ااس هاه حااذم االياة ط  اة، ح اة إن إقلا م ا هس ايش ااد أن أاريلاان السؤكااما
 ، علا  أن الهل قاة ترجاع إلا  عاام papyri Infoمهقاع تابًعا له. كساا أناه تام اإلداارة علا 

 م. 316
(1) P.Kellis  1 . 20.LL.3-5.  

  ξε  ιίῳ  Ἡξώ   τῷ    ηασεκν τάτῳ ἡγνπ-κέλῳ  εβα ΐ νο  παξὰ 

Α ξειίνπ Πακνύ ξηνο Ψάη τ νο  πὸ θώ-κεο Κέιιεωο τ ο 

Μω  ζητῶ λ πόιεωο 

         τ ο Μεγάιεο Ὀάσεωο   ν     ὲλ   εηλότεξνλ  ν  ὲ βηαηότεξνλ, 

ἡγεκὼ    
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، اياتيم دياهس زاجتاه بأنياا صلاه مل  ت حجة السشال الت  تث ال  -هعقهد قراض
. ص1هااليااة ط  ااة  برايداا احتاا  اصااهل  التح ظ عل ياااال القااانهن، اي الااب باا رقاا

علاا  الاارغم ماان أن الذااكهى مقدمااة إلاا  االسااترات جهس إال أن صاااحب الذااكهى 
ايسكان أن نشظار إلا  ها ر الذاكهى علا   ي الب بهقه  زاجته أمام ال رايدا ا .

 اجتساع ة .  كلةمذتع ر عن أنيا 

 االػتذاء انجذوي :  -د 
لتااا  تقااادم إلااا  ال رايدااا ا، مااان  ااابلل الهلاااائ  ناااهع الذاااكااى اأكاااان أ ااار  

 -م314ل ترة ماا با ن ل الهل قة األال ، تؤرخ  ،  دن عتداء الاال دكااى الستاحة، 
جته،  نقرأ مشيا " ا من رجل از  مقدمة م من قرية ل ادل  ا، اتزسشال دكهى  323

 عااةإلاا  ..... السج ااد حاااذم مراار الي راق ل ااة ماان ...... ماان قريااة ل ادل  ااا، التاب
.....  هن ، هجر الساارعا، مش  أن أص حال القرية ..... ه ال  همص شهي أرس لسقاطعة
رية، إلا  جاهار السع اد مكان أ ر مش  عام .... أنا ازاجت  غادرنا الق إل القرية  

، علا  العكاا بال،  ابل يحرساه مه  اهن عسهم اهن اال حاراس،  من أجل حراسته
اي ااادا أن الرجااال ازاجتاااه  .ص2ههمً اااا بع اااًدا عشاااه يجرانشاااا  يااام يعتااادان عل شاااا اي

مساا ،  نمررين عل  الجلهس بجهار السع اد، اراساا اإلعتاداء هشاا مان ق ال ماه  
 .  الهالية    إل  الدل ة القزائ ة األعل  للجهء الرجلد ع 

 " إلا  م. من قرية كلل ا، نقرأ مشيا353ترجع إل  عام  أما الهل قة الثان ة، 
، مان أاريل اهس ال رايدا ا ιανπί  απστίλ   بل  اهس  ااسات انهس

 ماااااهي لسقاطعاااااةالتابعاااااة  Κειιηο كهماااااار هس قرياااااة كللااااا ا Γελ ο ج شاااااا

                                                 

(1)  p.Lond  V 1651, LL17-18 .  

         θαὶ ἐ λ  συαιε  ε λα η    ρξη  τ  ο ε τπρν ο  

         ἐπη εκίαο τν  θπξίνπ κνπ  ηασεκ ν τάτνπ ἡγεκόλνο 

(2)  p.sakaon  , 93. 
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Μωζίτεο λνκόο  مع بعا  األ اراد سع ن بالقرعة    ا   ة ال همار هسال ،
ا   اجاهد جس اع  ،م ذلل    اجهد األذااذتهر الداب السكل  ن بأع اء الاام ة، ات

كال ا  ذااذتهراأل لسكتب  اإللاام ةام لشال كل السيا للعادة أع  ، اا قً السه   ن كالعادة
أن أذهب إلا  زم ال  ، ال ن كان عل   مع شة شه بالقرعة    ا   ة ااحد مشا تم تع 
قاد  اكاان، اإللاام اةاذلال لتأدياة الخدماة ع ن بالقرعة معشاا   Τααمع ن يدع  تا

 سات ل، اا ن اهذاهاه داخ  ذ ،    ا   ة ساابقة بسع اد حرااهقرايمن ق ل ع ن 
 ،اعديه را ااا  الستهاضاااعة ااحتجانااا  ازم لااا  ج شاااا ال هماااار هس بهاسااا ة مدااا

أناه ، كسا دل السهت ال ن لن أمهت ق ل الثأر، اأنا عل  ا ااجه لشا ضراات قاتلة
، اهشااك تحرش بام ل  اتم إبعادر إل  مرر مش   شازيري ان   ي، كسا أنه سرل 

 .ص1هااللتسااس إلا  اك ال األذااذتاهر مان ن اا ندخة ، اقد ر عال ديهد عل  ذلل
اعتااداء باادن  علاا  مااه    الدالااة، اهااه أماار ماان الرااعب  الذااكهى اتسثاال هاا ر 

ال اان عشاادما نشظاار لياا ر الجريسااة تق لااه، ألن السجشاا  عل ااه ماادعهم ماان الدالااة، 
لتذاج ع الجااان   اإلطاار الامشاا  االسكاان ، كاان دا ًعااأن بذا ء مان التاأن ، نجاد 

 ااا   ااابلل القااارن الراباااع السااا بلدي، اصااالال اإلم راطهرياااة جريستاااه،    عااالعلااا  
ر قاادرة علا  الرامان ة إل  مرحلة من التدههر،    كا ة السجاالت، اأصا حال غ ا

، عاان كسااا ت عااد قريااة كللاا ا بالهاحااة الدا لااة، األمااهر كا ااةعلاا  إحكااام ق زااتيا 
 . إلدارة السركاية، لسدا ات طهيلةا

   :ان د ػهً انشكبوي -ه
 ا  ها ا  اإلدارات ال ردياة   ن يتعل  برد ال رايد ا، عل  الذكااى،  سا أما 

ع ارة عن التسااس : ن: الهل قة األال  بل يهجد سهى ال قث ، الذأن كانال محدادة
                                                 

(1) p. Kellis, 1,  23, LL.1-2 . 

           ιανπίῳ  απστίλῳ τῷ  ηασεκντάτῳ ἡγεκ ό λη vac. ?  παξὰ 

Α ξειίνπ  Γελ  Ο ώλσηνο θωκάξρνπ θώκεο Κέιιεωο  τ ν   

Μωζ ίτνπ   λνκν   θώκαξρνο 
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بتحهياال ماان  ، م316يشاااير لعااام  30 اا   أذااذتااهر -مقاادم إلاا  االسااترات جهس
 لؤل  ارلتسااس مقادم علا  ألار ا الي راق ل ة برايد ا الهالية سأاريل هس أن هن ه 

االساترات جهس  ع ااء األاامار إلا إ اكان الرد عل اه،م 315ديدس ر عام  27   
اكاساااتهر اأمهن اااهس    االتحرك علااا  ال اااهر الحتجااااز بهااساااباااذااذتاااهر، أ -

ة ا  الهل قااًرا علاا  كث ااال تختلا اا  نيا أماا الهل قاة الثان اة. ص1هاتقديسيم للسحاذسة 
دم امقا م318ام اعا ترجاع إلا ، ااكران ا ةان قريام اسالتسن ااارة عا ي  ع  األال 

ن اا ماااال ااجهس الخاما هسابراي هس تا Γεξόλτηνο هساهس ج رنت اا  أاريل ااإلا
ن اة مااندخا مر ا  باه، ااة كران اان قريااهس ماان ب ل ساياارس بادا اهس أزيااأاريل 
 راهس زي ااايااة  ال ر االي راق ل ااالهاليااة  اابرايد اا إلاا  لان ق ااادم ماااالسقاااس اااللتساا

Είπεξ Ο αιέξηνο هسابراي هس تاابت ل اا   علاا  تهق ااع سااسهرحتااهي ي االاا ي 
من ن ا القرية، Τῶκηο تهم ا إل   ال اجهس، ب حة السهضهع اتهج ه االتيام

ي دا لشاا مان  ابلل هاات ن ا . ص2ه "السذكلة  ال رايد ا احل ةمحكس االحزهر إل 
                                                 

(1) p.merton 2 91,  LL.1-2 . 

Α ξειίῳ Ὀθταπ ί ῳ θξατίστ ῳ  στξατεγῷ Ἀξση(λνΐτνπ)  παξὰ 

Α ξ ειί  νπ Ἰση ώ ξ νπ Πτνι ε κα ί νπ  πὸ θώκεο Καξαλ ί νο   λ 

 λήλεγθα  βηβιη ίωλ τῷ  θπξίῳ κνπ  ηασεκντάτῳ ἡγεκόλη 

Α ξειίῳ Ἀλτωλί ῳ  κεζ  ἧο  τπρνλ 

          πὸ τν  κεγέζνπο α τν  ε εξγετηθωτά   
(2) p.Cairo- Isid, 76. 

م قااام أزياادارس 316 -315ماارسص ماان عاام  -ه   راياار  Phamenoth  دااير برماهدة  ا 
أردب مان القسا  السان اة عذارة أردب  32لا  كاساتهر اأ اهر أمهن اانهس مان بسش  قارض إ

ماان ال اصااهل ا، اكااان ضااسان الاادين، الاا ي قدمااه األ ااهان لبللااة ل ااران، اأ ااههم ماان األب 
تهم ا تحسل مدئهل ة تدل م الث ران إلا  أزيادارس إذا لام ياتم د اع الادين  ا  داير بؤاناة 

ن ااانهس، اانتقلااال لراتااه إلاا  تااهم ا اأ ااهر ماان ن ااا العااام، تااه   كاسااتهر اا ت اا  أمه 
ديستريهس، ال ي لم يقهمها بدداد الدين، عل  ال اهر قادم أزيادارس التسااس إلا   اال ريهس 

         .م  318أبريل عام  13، حاذم مرر الي راق ل ة     Valerius Ziperزي ر
P.Cairo-Isid , p. 297. , (P. CoL. Inv, 61, 62) ،  
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اامار إلا  الساه   ن األقال مرت اة، أ إصادار الهل قت ن، أن رد ال رايد ا، تسثل   
  باحتجاز األ راد السهجه ضدهم الذكااى، تسي ًدا لعرضيم    ساحة محكسته.  

ال رايداا ا، كانااال تر ااع أن با، يسكاان القااهل، الداااب  امان  اابلل هاا ا العارض
أن داريااة أا اجتساع ااة أا جشائ ااة ، كسااا إ، سااهاء كانااال الذااكااى إل ااه كاال أنااهاع 

عشاادما كانااال دااكهاهم ال تجااد أذاًنااا ، أ األ  اار للستظلساا نكااان السلجاا ال رايداا ا
 تحال رئاسته . صاغ ة من ق ل السه   ن العامل ن 

 حمكمخ انرباوسيس :  - 2

لقزايا االشااعات ب ن ل    ااة لل راد محكساعق ااات ال رايد ان سل اان ماذ
ازماان  مكاان الباد مان معر اة،ذلال،    نق ل عرض الهلائ  الت  تال ن األ راد، ا 

ا اا   ،لاام يكاان يهجااد مكااان محاادد لعقااد محكسااة ال رايداا ا ح ااة ،عقااد السحكسااة
 ،ماثبلً  ،مثال عهاصام السادن عل  السشاط  السركاياة عقدهاالهقال ن ده لم يقترر 

بسقاطعاة ، ا ا  قرياة أب اهن، ص1هه مديشاة ال  اهمص يهااهل ادكركر مديشاة عقدت    
 ،ص3ه ه الذ خ ع ادة ص أنت شهاهل ا طعةبسقارة اكل هاات ةاقري  ا ا  ،ص2ها اهرمهاهل 

 نظاًرا لقلاة الهلاائ ، كساا أن كأما عن زمن عقاد السحكساة  ياه أمار صاعب معر تاه
 كاناال تعارضتتذابه    تهاريخياا. اقاد تشهعاال القزاايا التا   تاحة لملسالهلائ  ا

 تتعل  بالجهانابب ن قزايا تتعل  باض ياد السد ح ة، ا د ا، ايأمام محكسة ال ر 
 درقات. ب اقزايا تتعل  ،ريةدااإل

مااااان  إلااااا  عقاااااد محكساااااة ال رايدااااا ااناااااال أال الهلاااااائ  التااااا  أداااااارت اك
أنت شهااااهل ا، اترجاااع إلااا  الداااادس االعذااارين أا الداااابع االعذااارين مااان داااير 

                                                 

(1) P.Sakaon 33 . 
(2) Gonis K , Flavius Nestorius , praeses Thebaidis?, ZPE, 145, 

pp.207-8. 

(3) Van Minnen. P, the earlest account of the martyrdom in Coptic, 

Analecta  Bollandiana, 113, 1995, pp. 21-22.   
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 ااال ريهس   اا  العااام الرابااع عذاار ماان حكاام م، انقاارأ مشيااا "305نااه س ر لعااام 
مااان حكااام  اااال ريهس سااا  راس ، ا ااا  الداااشة الثان اااة م راطاااهرلهنداااتات هس اإل

عقد محكسته  ا  ح ة عل  ط  ة،  برايد اماذد س شهس، اعشدما كان أريانهس 
ل أمامااه ادارت امث اا زاار ساات  انهسقريااة كل هااااترة  اا  ... دااير ك ياال، اقااد أح  

 أحداث السحاذسة كسا يل : 

ست  انهس كاهن قرية ل شاايهس   : Commentariensisالدجان ه راذا 
  بانت شهاهل ا

 هس : است  انهس من أين أنال اااأريان

 است  انهس: من ل شايهس جايرة   ، .... أنا كاهن . 

، القراب ن لؤللية هم بتقديمأن تق أرغب    : أرياناااهس
  .ليةلن أقدم القراب ن لآلا أنا مد ح  است  انهس:  رد

 أع  ل الهقال من أجل ..... . س ش تعتقد أن: أرياناااهس 

 نهع من الع ة .  السهضهع ال ي تتحدث   ه ههإن  است  انهس:

  ؟لية أم ال القراب ن لآل م: هل ستقد أرياناااهس

 لية .أنا مد ح  الن أقدم القراب ن لآل است  انهس:

 است  انهس حت  ت  ر أذثر . يا : أنتظر أرياناااهس 

 . صبرهت مرت عه: لن أقدم القراب ن لؤلليه أست  انهس

ل   تع   يجاب أن ت  اع أاامار األبااطرة ، ات اهن أنه مرك آ : أنا أرياناااهس
     .ص1ه الحرل حً ا :ن إل  الحكم ال ي تدتحقهااستسع اآل ،ذالح هانات ال رية

                                                 

(1) Duke. Inv 438.  

== 
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اهااه  Commentariensis ندااتش  ماان تلاال السحاذسااة اجااهد ا   ااة باساام
 كر مان الجادير بالاعن تقديم الستيم أمام ال رايد ا، ا الدجان ال ي كان مدئهاًل 

ث  ا  دماا كاان يحا ، اهه عل  عكااسحاذسة قد سجلال بالل ة ال هنان ةأن تلل ال
 .تقارير السحاذسات

م. انقاارأ  اا   320 عااام   الثالااة ماان يشاااير اااال ا اناا  ةاة الثان اااا السحاذساااأماا
ة الدادساااة ، القشرااال للسااار رااال ة سااا دنا قشدااا ش  ن أغدااا اش ااا  ق "تقريرهاااا 

، اق ل لبللة أياام مان بداياة داير سرة األال القشرل لل اقشد ش  ن السج د ق رر
 .، ااالسحكسةأرس شهي    مديشة  Pauniبؤانة 

 "  ه ب ااان أحرياااال باااال  همصمااان قرياااة ل ادل  اااا...  Leontiusل هنت اااهس  
إن القشاة  :قائبلً  ن، ايكسل حديثهالسحكسة اآلب يهجدريهن ال ي آتحدث ن ابة عن أ

بزاا ط  ، اي الاابا األحجااار ااألاساااخساادتي قاادالتاا  تحساال الس ااار إلاا  حقااهليم 
 ." ج ارهم عل  تشظ   القشاةاألدخاص ال ين  علها ذلل اإ

 ":  الي راق ل اة برايدا ا الهالياة Quintus Ziperزي ار  ذهيشتهس ذي رال
 الاا ين  علااها ذلاال، األ ااراد  ال حااة عاان ن هال اااجهس االس تذاا هسابراي هس تااعلاا  

                                                                                                                         

== 

Van Minnen . P , op.cit. , pp.30-31.    

ياااهس أرياناااهس عااار  بحاذااام االضيااااد،  ااا  أذثااار ماان ناا   اا  كتاااب ساا ر القديد ااان ساتر 
ال ااان هااا ر الهل قااة تدجااال أال دل ااال مهلاااهل بااه لعسل اااات  ،هالجااااء الثالااة ماان التااهراةص

االض يااد التا  قاام بياا  ا  ط  اة، اأداارت الهلاائ  أناه  ال حااذم لهالياة ط  اة حتا  عاام 
   م. 307

Barnes.T.D, early christian Hagiography and Roman Histroy, Mohr 

Siebeck Tubigen, 2010, pp. 141-142. 

p.oxy, 33, 2665  - ص  ه مرادرة مستل ات عل  يد ساتريهس 
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ج ااارهم علاا  تشظ اا  القشاااة حتاا  إل ، ااهرعلاا  الضاادهم ااتخاااذ التااداب ر الرااارمة 
 .  "تد ر الس ار    مدارها السعتاد 

داااركاءر اأ هتاااه الااا ين هااام ا Μάλνς ماااانهس إن " ل هنت اااهس: ايزااا   
ايستل ااهن عذاارين أرارة  اا  السش قااة السدااتهية، هاام ماان قااامها بدااد  ،رؤساااؤنا

تحال  س ارال هن بأن ت أن تدس  لشا  ج د،، امن اللقشاة امشعها اصهل الس ار إل شاا
ن ، ا   ه ر الحالة نتعيد بكل سرار اله اء بسدتحقات العذارين أرارة ماترر شا
،  علاا يم أن يأ اا اا أرضااشا انحاان عرقلااة الس ااار ، اإذا كااانها يرااران علاا الس ااار

 ."سه  نتشازل عشيا 

ال اااجهس، هااؤالء الاا ين  هسابراي هس تاا"  :الهاليااة الي راق ل ااة زي اار برايداا ا 
بساا يتشاساب  ،، بعد أن يحرالها علا  كس اة كا  اة مان الس ااراالتياممهجه ضدهم 

الذكهى حتا   الساء الست ق  إل  مقدم  ترك، ي  يستل هنيااألرض الت   مداحة مع
بسااي  مان ال هنان اة  ر ه ر السحاذسةكتب تقريقد  . ص1ه"  ليم ري أراض يم يتدش 

ل هنان اة، ب شساا حادية اقارارات لل اة اكت اال باقاد االبلت ش ة .  شجد أقاهال الذااذ ، 
 . لبلت ش ةلل ة اال رايد ا، كت ال با

                                                 

(1) P.Sakaon , 33LL.1-5, L.12 .   
d(ominis) n(ostris) Constantino Aug(usto) VI et Constantino     

[no]b(ilissimo) · Caes(are) · I· co(n)s(ulibus) · die III Nonas Iunias, 

Πα λη ζ,                                               n   (           ),  n 

                εα ειυίαο  θώκεο τν  Ἀξσηλνΐτνπ  ηὰ τν  

παξόλτνο Ἀξίωλνο ἐλτπγράλνπσηλ                

Tziper u(ir) p(erfectissimus) praes(es) Aeg(ypti) Herc(uliae) d(ixit)]:    

[praepositu]s pagi et chomatepictae locorum eos quos cognouerint 

cognouerit congesta 
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 : ما يل  ، م381، ترجع إل  عام انقرأ من تقرير محاذسة أ رى 

: لسااااذا هاجساااال عزاااه مجلاااا االياااة ط  اااة برايدااا ا  بل  اااهس ل هنت اااهس
 ال هل ؟

 . اضراهر بالدهي، السداعدين :ل هنت هس 

ابتعاااداا عشاااه أيياااا الرجاااال األحااارار،  : ال تعتااادي علااا  بل  اااهس ل هنت اااهس
 ،السداعدين

 . ص1ه ؟ : أين السال ال ي سرقتهل هنت هس

 ا كاناالاة ال رايد ان محكسأابهل، ان القا ، يسكا ر الهلائارض هابلل عان  ام
، امه اااااااا  يحساااااااال لقااااااااب ا للسحكسااااااااةاا رئ ًداااااااااال رايد اااااااا :تت ااااااااهن ماااااااان

Commentariensis ن، امان السؤكاد الساه ، باإلضا ة إل  بعا  صالدجانه   
الاا ي يشتساا  إل ااه السااتيم، أا تاادارر  اا  ن اقااه  ن ااا السكااان أنياام يشتسااهن إلاا 

لتا  ن، لتش    القارارات ا مه   ن درط ، أا هس باجهساال راي هس تالذكهي، مثل 
، ة التااريخ بالل اة البلت ش اةابكتابا ي ادأ ةاتقريار السحاذسا ، اكان يتخ ها ال رايد ا

ال اكان  نيا ر السحاذسة، اأما عن س  .السحكسة تعقد به ن ال يالسكااسم يت عه  لم
اكاناال ت تاب  با ن ال رايدا ا االساتيم،هاب اااؤال اجاتد ر    داكل سا    ال الب

  ساا  ،ايد ا كانال ت تب بالبلت ش اةر قرارات ال ، ب شسا أقهال الستيم بالل ة ال هنان ة
ن يراادر ذاااص  Duke . Inv 438عاادا السحاذسااة األالاا  كت ااال بال هنان ااة ه

 .ال رايد ا حكسه    القز ة

                                                 

(1) P.Lips, 1  40,2, L.2.  

Fl(avius) Leontius Beronicianu(s) v(ir) c(larissimus) pr(aeses) 

Tebaei(dis)      d(ixit) 
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ال رايد ا، أما    حالاة الاتظلم مشاه،  قاد  محكسة ه ا ما كان يتم    ساحة
 341، ترجع إل  عام، الهل قة األال مرت  ت ن بي ا األمر تم العثهر عل  ال قت ن

 الذااارطة مهجاااه إلااا  رئااا ا مااان أاكدااا رنخهس، اهااا  ع اااارة عااان التسااااس، م
ماااان  ،Γηόσθνξνο أاريل ااااهس ديدااااكهريا ἐπόπτ  εἰξήλεο  بالسقاطعااااة

يذااكه  عزااه مجلااا ال ااهل  بالسديشااة، Ἀξηστίωλνοأاريل ااهس أريدااتهن هس 
. ص1ه هسايدهن اأ   يا من سهء معاملة حاذم الهالية األاغد  ة  بل  هس يهل هس

الذاكهى  إذ ك ا  كاناال يهجد د ء غ ر مش ق   ا  ها ر الهل قاة،كان اي دا أنه 
السدائهل عان  اهه حاذم الهالية، إل  مه ا  أدنا  هاهد مه   أعل  ، ضمقدمة

 . يخزع لدل ته هأن امن السؤكد السقاطعة،األمن    

ح ة تزسشال دكهى مقدمة إل    انال أقرب إل  الهاقع،  الثان ة،  أما الهل قة
، مااان )375 -364ه Valens ااالش ا ا  Valentinian بلنت ش ااان  : األباااطرة

هس بسديشاااة اا الد شاتاااال مجلاااان ق اااامااا هاإل ااا دا ي عياااا، الااادارسا بل  اااهس أزيااا
م اسلااااة اح اااا، ااااااهسأمهن  بللان  ااااامااااهداس اصهلاااا 238بس لاااا  ه رمهاااااهل ا، 

رس اااابالح Discurides دساديدكهرياا هن صااهلهداس إلاا اد استاااهس ااحااا بل  اا
با لل،  ، اتدالم إيرااالً ه رمهااهل ا  ااا  Imperial comitatusهري ااااإلم راط

أن لدياااه الست ق ااة، ا داس صااهله  177قااام بدااارقة  ا بل  اااهس أن لًراا أدعاا لاام 
، phillapollon Marcriusماان ب ااشيم   بلبهللااهن ماااذريهس باا لل  اداايهدً 

                                                 

(1) P.Oxy, 12, 1559.LL.3-8.  

       Α ξειίῳ Γηνσθόξῳ ἐπόπτ  εἰξήλεο Ὀμπξπγρίτνπ 

       παξὰ Α ξειίνπ Ἀξηστίωλνο Πτνιεκαίνπ  ξμαλτνο βνπ- 

       ιεπτν  τ ο α τ ο πόιεωο  ν θ’  μηα τετόικε- 

       θελ ν τε τ ο ε λνκίαο τῶλ ε τ π ρ εστάτωλ τνύ- 

        τωλ θαηξῶλ ν  ε  τν  υόβνπ τν  θπξίνπ κνπ  ηασεκντάτνπ 

       ἡγεκόλνο Α γνπστακλείθεο  ιανπίνπ Ἰνπιίνπ Α σωλίνπ 
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 ، بل  ااهس بااد ع الس لاا  الس قااهدعلاا  م ال ااة الهاليااة ال    ااة  برايداا ا ايراار
 .ص1هم راطهر اإل ااد ب ذلل كتب ال 

 س ػخ اجنبز انقضبوب :  -3
دا ال مكتاب ال رايدا ا، هاه أمار مان الراعب  سرعة انجاز القزااياعن أما 
 أن: أماااا الدااا ب الثاااان قلاااة الهلاااائ   ااا  هااا ا الذاااأن، : لدااا   ن األالحداااسه، 

الهل قاة ح اة إن ، متزااراتان    ه ا الذأن،عل يم  عتسادتم األ نت لالهل قت ن ال
إلا   اقادمً م كاان ،م316يشااير عاام  30التسااس كتاب  ا  ع ارة عن  ه  األال ،

أاريل اااهس  مااانهي اشااا قلااا م أرسإ أذااذتاااهر -أاريل اااهس أذتاااا  هس اساااترات جهس
، مر اا  بااه ندااخة ماان التساااس ص.L 5-1أزياادارس باان ب لس ااهس ماان كااران ا ه

م إلا  أاريل اهس أن هن اهس 315ديداس ر عاام  27ص أرسال  ا  L 6-20سااب ه
 ص.L 20هاس حاااذم االيااة مراار الي راق ل ااة مااع رد ماان ال رايداا ا علاا  االلتساا

التحرك علاا  ال ااهر باا، االذااذتااهر -األسااترات جهسيتزااسن أع اااء األااماار إلاا  
الساادة  نجااد .ص2ه تهر اأمهن ااهس اتقااديسيم للسحاذسااة، اكاسااحتجاااز بهااساا  اال

 أذااذتاهر، -االساترات جهس إلا ايدا ا ر ال مان  الذاكهى  الت  قادمال   يااالامش ة 
 ياتم كاانراساا إلا  ال رايدا ا، لسقدمه اى ااالذك معش  ذلل أن ،دير البللة أيام

 -323ترجااع إلاا  ال تاارة مااا باا ن  ، الثان ااة أمااا الهل قااة  اابلل دااير.الاارد عل يااا 
أاريل ااهس االيااة ط  ااة  برايداا ا اهاا  ع ااارة عاان  دااكهى مهجيااة إلاا  م 326

ب دااس  ضاد هس من باانهاهل اااابشة بان دكل ااهدارا  من أاريل ا     كتهريانهس
 اا  األ  اار عشاادما كااان : أنااه دااكهاهاتقااهل  اا  ا السديشااة ، باان ب داااس ماان ن اا

تاات هس أندران كاااهس ااهم ااا   اا  قشراال ة  اأقتاارض مشاا  م لً ا حاجاة إلاا  الساال
ال ااء اقااا، اعشاادما جاااالشخ اال ن الاادين حديقااة ماان الايتااهن اان رهااا، اكاابهرااااهس

                                                 

(1) Frakes R, op.cit,  p. 116-117. & p.Lips, 34, 35. 

(2) P.Merton 2 91, LL.1-3. 
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  الداااب ا ، لاا لل أضاا ررت أن أساائل ال رايدااداد الاادينا اا  ساا لاماطاا داد،االداا
، م314هاا ر الذااكهى إلاا  عااام بدايااة  ترجااع  ،ص1ه Γξεγόξηνο هريهساجريجاا

بدا ب عجاار ضاد ب دااس، داكهى  أاريل هس باسهنا ازاجته ل هدرا عشدما قدم
  Dositheos أذااذتاااااااهر أا سااااااترات جهساالإلاااااا  عاااااان سااااااداد الااااااادين، 

Genadios/Genellus
لااابلث قااادمال إلااا  قاااد هشاااا أن هااا ر الذاااكهى، نجاااد ا  ص2ه

لاااام إلاااا  جريجااااهريا  ،م314عااااام  أذااذتااااهر أا االسااااترات جهسهاااا : جيااااات 
 ا  أدراج   لاال قاد ااا لل ت اهن . أاريل هس   كتهرياانهسإل  ، اأ  ًرا ال رايد ا
 .لاادان ح ، ألذثر من عذر سشهات،السه   ن

الا ي  إلطابلل ساراح الساتيم،ضاامن اجاهد اكان    بع  الحاالت الباد مان 
بع اًدا ة ال رايد ا، اراسا كان يتم ه ا اإلجاراء ذمة القز ة أمام محكس عل مازال 

م ماان 342، اندااتدل علاا  ذلاال ماان ال قااة ترجااع إلاا  عااام عاان القزااايا الجشائ ااة
الثالثة اقشدا انا     قشرل ة س دنا قشد ش  ن للسرة أاكد رنخهس، نقرأ مشيا "

، إلاااا   بل  ااااهس بذااااشا،  اااا  العاداااار ماااان دااااير األاغداااا  ، للساااارة الثان ااااة
لهجداااات ا أاكداااا رنخهس ماااان  Γηνλπσάξηνλ  ιάνπηνοديهنداااااريهس 

، ماان ن ااا السديشااة Ἀξίιιεοأاريل ااهس ه ااراس باان أجاااله دايسااهن اأمااه أرياابل 
، اعاان ط ااب  اااطر ااكاال آلليااة السقدسااة ااقداام ساا دنا أغداا اأعلاان اأقداام با

من ن ا السديشة اأرساله  Πινύτηλνο رضا، أقف ألضسن أاريل هس بلهت شهس
ماان اذم الهاليااة األاغداا  ة  بل  اهس يهل ااهس أيهسااش هس، إلا  محكسااة الااهال  حا

 .ص3ه، االرد عل  االتيامات السهجية ضدر " أجل السحاذسة
                                                 

(1).. Youtie L. C,  Hagedorn D. und. Youtie H. C, Urkunden aus 

Panopolis, ZPE , Bd. 10 (1973), pp. 101-170. p.117-118.   =  

P.Panop, 24. 

(2) P. Panop, 23.     

(3 ) P.Harris , 1,  65 , LL77-11.  

 θνπσίωο θαὶ α ζεξέτωο ἐγ’γπ σζαη Α ξήιηνλ Πινύτηλνλ 

== 
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 هيئخ مكتت انرباوسيس :  -
ل ين كانها يتستعهن عدد السه   ن امن  تتأل  ه ئة مكتب ال رايد ا ذانال  

، ص1ه صهن هقائاااااد السئاااااة: الداااااشتريجيااااااز اإلداري اهااااامدا ااااال ال بسكاناااااة عال اااااة
 . مشيماالي  ال هس، اقد ا تل  دار كل ال  ش  اريهس ا ا 

اهااه  ،ضاا ط األ اارادهاا   ،ميسااة قائااد السئااة دا اال مكتااب حاااذم الهاليااة الكاناا 
 " انقارأ   ياا م 325ال قة مان ه رمهااهل ا ترجاع إلا  عاام  من ماندتدل عل ه

، ية ط  ةل ن    مكتب حاذم اال ال ريهس ديهن د هس قائد السئة رئ ا العام من
، عل  عجل قادم هاؤالء إلقل م ه رمهاهل ا، بعد التح ة  exactorإل  األذااذتهر 

اذلال  ،األدخاص إل  مكتاب الس جال حااذم االياة ط  اة  اال ريهس   كتهريش اانهس
ب ت، أيًزا من السه   ن السلحق ن بسكال  ش  اريهسكان ا . " ص2ه بشاء عل  أاامرر

 التقارير عن ال رايدا االذكااى ا السه   تلق  اكان من ميام ه ا  حاذم الهالية
 السدائهل ياه كاان  أما األي  ال هس، ي دا أنه قائم بعسل ساكرت ر ال رايدا ا. ص3ه

 . ص4هعن تدل م اتدلم التقارير الخاصة بال رايد ا
                                                                                                                         

== 

Πινπτίλνπ  πὸ τ ο α τ ο πόι εω ο πξεσζπξεγ ιεκ    

σίνπ Ἁ ξηαλίνπ, νὗ ὁ πὸο Α ξ ήιην ο  Γ ηνλύσηνο  πεστάιε 

ἐπὶ τὸ ἐπαξρηθὸλ  ηθαστήξηνλ  τν   θπξίνπ κνπ  ηασε- 

κντάτνπ ἡγεκόλνο Α γνπ στακλη θ ο,  ιανπίνπ Ἰνπ-ιί ν π 

Α σνλίνπ 

(1) Ward  G A ,  Centurions: the practice of  Roman officership,  PhD, 

Univ  of North Carolina ,  Chapel Hill , 2012 . 

(2) WORP K. A , two unpublished papyri , Mnemosyne, VoL XXVIII, 

Fase 2, p.122.  
 –م.ل 30 الراماان  العرار  ابلل مرار  ا  ال  ش  كااريهس علا  أضاهاءحدان أحساد:  (3)

دي، السؤتسر الدال  الخااما، مركاا الدراساات ال ردياة االشقاهش، جامعاة الرابع الس بل القرن 
 .111، 109، الجاء الثالة، ص ص 2014ع ن دسا، 

(4) p.oxy, 6,  896 ( 316 A.D) . 
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 : انىالوبد ث اوسيسدبئمخ ثأمسبء  -
 انىالوخ انطيجيخ -1

 السردر التاريخ سماال م

 . P. beatty , 1 , LL 213-216 م 300: 298 ارسأيهل هس أل شد 1

 ,p.Duk inv  438  – p.oxy, 33 م306: 304 ساتريهس أريانهس 2

2665 

 p. Chr-Wilck 42 م 314 ان هن هس جريجهريا 3

 p.Kellis. 1 20 م320-300 أاريل هس ه راد 4

 P.Panop. 24 م326 -323  ال ريهس   كتهريانهس 5

 p.panop.  30 م332 انهس بل  هس ك شتهل  6

 p.Kellis. 1 23 م353  بل  هس  ااست انهس 7

  .P.Oxy,  4376 م370- م367 بل  هس ت تانهس  8

 p,lips ,  .40 م381  بل  هس ل هنت هس 9

 اجلىفيخ انىالوخ  -2
 السردر التاريخ االسم م
  .p.oxy,  51, 3619 م324م : 314 أزيدارس  1
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 ديهيخانىالوخ اهلريا -3
 السردر التاريخ االسم م

 -p.oxy, 6, 896 - p.Cairo م316:  م315 أاريل هس أن هن هس 1

Isid, 74 

2 
 –ه زي ر أاريل هس

ص لبللة ر ك   -ذهيشتهس
 ااحد.أسساء لذخ  

 م :318ابريل 
 م321ديدس ر

"  Tziper", Not "Q. Iper  

"  , Z.P.E,  Bd. 137 (2001), 

pp. 229-230. 

 مريكىروبوب والوخ -4
 السردر التاريخ االسم م

م : 322يهل ه  أاريل هس ساب شهس 1
324 

P.Sakaon, 41.  - P.Oxy, 

3261. 

 انىالوخ األوغسطيخ -5
 السردر التاريخ االسم م

 بل  هس يهل هس  1
 ايدهن هس

 م 341نه س ر  30
 - .P.Oxy, 50, 3576 م342: يهل ه 

 P. Sakaon, 48 , P.Oxy 48 343  بل  هس أالس  هس 2
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 . p.Oxy , 14 , 1662 346  ال ريهس   رمهس 3
 .P.Oxy, 48, 3384 م366-364  انهس بل  بل  هس  4
 .P.Oxy, 46,  3308 م 373يشاير   بل  هس ايهمان هس 5

إذا ما دققشا الشظر    ه ا الجدال، سه  نجد أن حكاام الهالياة ال    اة، هام 
ال رديااة، لاام يااأت  حكااام الهاليااة األاغداا  ة، لاام حكااام  األذثاار ذكااًرا،  اا  الهلااائ 

باسااام  ،الهالياااة الي راق ل اااة، اياااأت   ااا  نياياااة الترت اااب، حكاااام الهالياااة الجه  اااة
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برايداا ا ااحااد  قااط، العاال الداا ب  اا  ذلاال، هااه أن برايداا ا  ط  ااة،  ياار مااع 
م، ااسااتسر علاا  298بدايااة  يااهر هاا ر اله   ااة  اا  مراار، ااالتحديااد  اا  عااام 

أماا بااق  الهالياات  قاد ه ر الهالية دان انق اع  بلل ال ترة مهضهع ال حاة، حكم 
 يرت اا ت ال  بلل  ترات زمش ة قر رة،   ًل من االيتا جه  ا اه راق ل ة، استسر 

م ص، أما الهالية األاغد  ة،  324-م314ا حهال  عذر سشهات تقريً ا ه ساجهده
م ص.  زبًل عن ذلل 374 –م 341ه   قد استسر اجهدها حهال  أراع عقهد تقريً ا

 اا ن الهلااائ  ال رديااة تتركااا بذااكل ك  اار،  اا  مش قااة مراار الهساا   ه الشهمااات 
 ، التا  حا ظاال علا طهااةر الد عة ص اصع د مرار، بدا ب ج اا  السشااخ اقلاة ال

 .بقاء أارال ال ردي إل  حًدا ما
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 وتبئح انجحث 
 ا   صالي ج ساهن ه ا ال رايدا ا   اة حاة  ا  الرا حات الداابقةاتشاال ال   

ص، اذلال م  382 -م298مرر  بلل العرر الرامان  الستأ ر  ا  ال تارة مان ه 
  السحاار اآلت ة : ح ةمن 

 . الس بلديعن اإلصبلحات اإلدارية  بلل القرن الرابع  مقدمة -
 م يهم كلسة ال رايد ا أا الي ج سهن .  -
 قزائ ة ص  .  –ميام ال رايد ا ه إدارية  -
 رايد ا . ه ئة مكتب ال  -
 قائسة باسساء ال رايد ا .  -
من  بلل السعالجة الستعسقة ل ل ه ر السحاار تهصل ال احة إل  ا 

 : اآلت  مجسهعة من الشتائ  االت  تتسثل    
 اإلداريااة  يااهر ا   ااة ال رايداا ا  اا  مراار، مااع اإلصاابلحات تاااامن -1

ا عا ن م عشادم 298ااالتحدياد  ا  عاام  ،الت  قام بيا اإلم راطهر دقلديانهس
، لم عل  رأس الهاليات الجه  ة االي راق لة    ال ترة ماا عل  رأس االية ط  ة

م ، لام  علا  رأس الهالياة األاغدا  ة عاام  324م إل  عام 314ب ن عام  
  م. 341

كساا أنياا كلسة الت ش ة تعش  حااذم الهالياة، ، Praeses اال رايد إن  -2
 تعشاا  الحاااذم أا القائااد،  نااالكاا ،  ἡγ ε κόλνοذت ااال  اا  الهلااائ  ال هنان ااة 

، اماع مارار الهقاال اكان يتم ا ت ار ال رايد ا من ب ن أ اراد ط قاة ال رساان
 .  من ب ن أ راد ط قة الد شاتهس، بهاس ة اإلم راطهر أص   يتم ا ت ارر

دال ة ال راي  تاهس، إال  ابلل الشرا  الثاان  للم يخزع ال رايدا ا،  -3
 . الس بلديمن القرن الرابع 
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اصااادار  ياااؤدي العدياااد مااان السياااام اإلدارياااة مثااال :رايدااا ا  ذاااان ال -4
 ااارض الزااارائب، ا ت ل ااا  األ اااراد باألع ااااء االه اااائ  اإللاام اااة، ا القااارارات، 

تهق اع ال ذا  ا مثال : مراادرة السستل اات،  متشهعة ى باإلضا ة إل  ميام أ ر 
 .  إع اء األ راد من أداء الخدمات اإللاام ة ال    عل  األ راد ،

رايد ا عل  رأس الدال ة القزاائ ة  ا  مرار  ابلل العرار تراع ال  -5
االارد    ياا االلتساسات االذاكااي للشظار إل هكانال تر ع  االرامان  الستأ ر، 

 .  عل يا

إدارياااااة ا جشائ اااااة :  رايدااااا ا إلااااا  للتشهعاااااال الذاااااكااى السقدماااااة  -6
لاام ااة االزاارائب، أساا ابيا تتسثاال  اا ، كثاارة األع اااء اإل  ال، اكانااااجتساع ااة

 الدرقات . ا اإلعتداء ال دن  ، ا ااع عل  السل  ة، الشا 

ااماار األ  اا  إصاادار رد ال رايداا ا علاا  االلتساسااات االذااكااى، تسثاال  -7
األقاال مرت ااة، باحتجاااز األ ااراد السهجااه ضاادهم الذااكااى، تسي ااًدا  مه   ااهإلاا  

 . لعرضيم    ساحة محكسته
باا ن  لل رااال  اا  القزااايا االشااعااات هتعقاااد محكساااذااان ال رايداا ا ي -8
 ، دان قررها عل  مكان بع شه، دا ل الهالية . األ راد
ال رايد اااا رئ ًداااا للسحكسااة،  :محكساااة ال رايد اااا تت ااهن ماانذانااال  -9

ص، باإلضاا ة إلا  بعا  الدجانه Commentariensisامه   يحسل لقب 
 تش    االحكام الرادرة .  بيمالسه   ن، السشهي 

 تر ااع إلاا  اإلم راطااهرماان قاارارات ال رايداا ا،  اتالتظلساا الذاناا -11
 .  للشظر   يا

 صالدااشتريهن هقائااد السئاااة :ت هنااال ه ئااة مكتااب ال رايداا ا ماان -11
 .  اال  ش  اريهس ااالي  ال هس
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