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 وظيفة الـ"جنوستري" يف مصر يف عصر الرومان
 علي فايز اللطيف عبدد.

 الروماني – اليوناني التاريخ مدرس
 الفيوم جامعة – اآلداب كمية

 الدراسات السابقة:
الدراسة الوحيدة التي تناولت "الجنوستير", ىي مقالة "ىانز شيفر" التي ُنِشَرت 

 "Hans. Schaefer,"Γλωζηήξ ϰαη έγγπεηήοم, تحت عنوان:ٜٜٗٔعام 
Museum Helvèticum, 6 (1949), 49-55 

  م, تحت نفس العنوان.ٖٜٙٔوُأعيد نشرىا مرًة أخرى عام 
Schaefer Hans, “Gnoster kai egguetes” Probleme der Alten 
Geschichte (Göttingen, 1963) pp. 178-185. 

تير من خالل ما ورد من ويتناول ىانز شيفر من خالل مقالتو ىذه: مصطمح الجنوس
ق.م(,  ٖٗ٘-ٖٓٗ()Xenophon) ٔ()إشارات عند بعض قدامى المؤرخين, أمثال كسينوفون

ق.م(, وكيف أنَّ ىذا المصطمح دخل مصر في العصر  ٛٔٔ-ٕٓٓ()Polybius) ٕ()وبوليبيوس
البطممي عن طريق اليونانيين, ودلل عمى ذلك من خالل ما ورد من إشارات عن المصطمح في 

, ثم أشار إلى ٖ()( P.S.I., 4. 341. l. 9 (256/5 B C)يات زينون, وخاصة البردية )برد
 .P. Oxy. 9استمرار المصطمح في العصر الروماني, مستشيًدا بإحدى برديات أوكسيرينخوس )

1196, v. l. 20 (211-212 A. D). وأن الجنوستير خالل العصرين البطممي والروماني؛ كان ,)
 ٗ()من األعمال العامة المختمفة, مثل عتق العبيد, وطمبات الفحص.  يساعد في العديد

                                                 

)1(  Hans. Schaefer,"Γλωζηήξ ϰαη έγγπεηήο" Museum Helvèticum, 6 (1949),    
      pp. 49- 50, 52,54, 55. 
)2( Ibid., p. 50.  
)3( Ibid.  
)4( Hans. Schaefer, Op. Cit., pp. 53-55. 
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ولقد اقتصر حديث ىانز شيفر  عمى الجنوستير كـ"مصطمح", منطمًقا من خطاٍب لمممك 
ق.م( الذي ورد عند كسينوفون في كتابو "تربية قورش"  ٖٓ٘-ٜ٘٘الفارسي قورش الثاني )

(Cyropaediaوالذي ورد بو مصطمحا "جنوست ,):ير" و " إنجويتيس" وىو كالتالي 
“εἰ δέ ηηο ρξεκάηωλ πξνζδεῖζζαη λνκίδεη εἰο ἐκπνιήλ, γλσστῆξαο 
ἐκνὶ πξνζαγαγὼλ θαὶ ἐγγπετὰο ἦ κὴλ πνξεύζεζζαη ζὺλ ηῇ ζηξαηηᾷ, 
ιακβαλέηω ὧλ ἡκεῖο ἔρνκελ. ἐγὼ κὲλδὴ ηαῦηα πξναγνξεύω: εἰ δέ ηίο 
ηη θαὶ ἄιιν δένλ ἐλνξᾷ, πξὸο ἐκὲ ζεκαηλέηω” (5) 
" لو أنَّ أي تاجر يعتقد أنَّو في حاجة إلى مزيد من المال لشراء مؤن, فميحضر 

( (γλωζηῆξεοلي من األوراق مايثبت أنَّو جدير باالحترام وما يثبت ىويتو, وشيودا 
( عمى ذىابو مع الجيش, وسوف يحصل عمى مبمغ معين من θαὶ ἐγγπεηὰοوضمناء )

 ي"ما لدينا من اعتماد مال
كما قارن ىانز بين مصطمحي "الجنوستير" و"اإلنجويتيس", وبين مصطمح ثالث         

 " ويعني أيًضا الضامن.βεβαηωηήο, ىو مصطمح "بيبايوتيس" "(ٙ)ورد عن بوليبيوس
وبينما انصب حديث "ىانز" في مقالتو عمى الجنوستير كـ "مصطمح", وتأصيمو ومقارنتو 

من خالل كتابات "كسينوفون" و"بوليبيوس", وكيف  بما يقابمو من مصطمحات أخرى,
انتقل ىذا المصطمح إلى مصر في بداية العصر البطممي, وكيف أنَّو انتقل بنفس 
المدلول, بمعنى شاىد أو ضامن, مستشيًدا ببرديتين إحداىما في العصر البطممي, 

تم بالجنوستير فإنَّ ىذا البحث قد اى -كما أوضحنا عاليو -واألخرى في العصر الروماني
كـ" وظيفة" ظيرت في بدايات العصر البطممي, من خالل برديات زينون, واستمرت خالل 
العصر الروماني. كما اىتم ىذا البحث بَتَطوُّر المصطمح, واستخداماتو المتعددة, وأشكالو 

            ومدة شغل الوظيفة.المدينة, واألشخاص الذين تولوه,المختمفة كجنوستير الحي, والقبيمة, و 
                                                 

)5( Xenophon, Cyropaedia, 6. 2. 39. 
)6( Polybius, Histories,  II. 40, 2; IV. 40, 3. 
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كما تناول ىذا البحث بالدراسة ظيور وظيفة جنوستير القرية )وىي الوظيفة التي لم يشر 
إلييا ىانز ال من قريب وال من بعيد(, في مطمع القرن الرابع وطبيعتيا وتطورىا, 
واألشخاص الذين تولوىا, والميام الموكمة إلييم, وكيفية ترشحيم ليذا الوظيفة, ومدة شغل 

ة. فضاًل عن أنَّ ىذه الدراسة قد اعتمدت عمى جميع الوثائق البردية, تقريًبا, التي الوظيف
ورد بيا إشارات إلى وظيفة الجنوستير, مما أتاح لمباحث الوقوف عمى طبيعة ىذه 

 الوظيفة ومراحل تطوِّرىا. 
 ىو الشخص الذي (γλωζηήξ)وبعد ىذا العرض يمكننا القول أنَّ الـ "جنوستير" 

ى شئ ما, أو الذي يعرف أو يضمن حقيقة شئ ما, كما أنو ىو الشخص الذي يشيد عم
يعرف شخًصا ما معرفة شخصية, أو يحدد ىويتو ويتعرف عميو, والـ"جنوستير" ىي اسم 

  .(ٚ)أي "أن يعرف"(γηγλώζθω) الفاعل من الفعل "جيجنوسكو" 
( ἐγγπεηήο( أو كـ"ضامن" )κάξηῦξνοوقد ُوجد لفظ الجنوستير, كـ"شاىد" )

 منذ العصر البطممي, حيث ذكر في وثائق زينون وكيل أعمال ضيعة أبولمونيوس
(Apollonius) وزير مالية بطمميوس الثاني فيالدلفوس(Ptolemy II Philadelphus) 

, بينما جاء أول ذكر لمجنوستير, في العصر الروماني, من خالل (ٛ)ق.م( ٕٙٗ-ٕٕٛ) 
 ٕ٘قبل الميالد )ربما يرجع تاريخيا الدقيق إلى عام وثيقة مؤرخة بنياية القرن األول 

, ولكن فقدان الجزء السابق عمى كممة جنوستير ىو ما جعمنا ال نستوضح ماىية (ٜ)ق.م(
المقب, في ذلك الوقت المبكر من العصر الروماني, كما أنَّنا نجد أن الوثائق البردية منذ 

                                                 

)7(  Liddell & Scott. Greek-English Lexicon, Oxford, 2001, p. 144. 
وكيل أو شاىد.   والتي تعني محام أو cognitor" مع المصطمح الالتيني  γλωζηήξ تتطابق كممة "

  .(Gnosticism" ىو األسم الذي أتت منو تسمية مذىب الغنوسية )γλῶζηοكما أن األسم "جنوسيس" "
)8( P.Cair.Zen.1. 59019, l. 9 (260-258 BC)= PSI. 4. 444; PSI. 4. 341. l. 9  
    (256/5 B C). 
)9( P. Oxy. 12. 1479, l. 1 (Late 1st Cent. BC). 
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وحتى بداية القرن الرابع الميالدي قد  بداية العصر الروماني )نياية القرن األول ق.م(,
خمت من أيَّة إشارة لمجنوستير في القرية, وأن كل اإلشارات المتعمقة بالجنوستير تشير 

 , كما سوف يتضح من خالل ما سنعرضو من وثائق.(ٓٔ)إلى وجوده في المدينة

(, أو κάξηῦξνο" شاىد" ) ـلقد ارتبط الجنوستير في الوثائق البردية بظيوره ك
(, أو ُمَصاِدق عمى صحِة شٍئ ما, ἀζθάιεηνο(, أو "كفيل" )ἐγγπεηήο"ضامن" )

 (.  ٔٔ)ا لعتق مجموعة من العبيد في مجموعة من الوثائق البرديةحيث نجده ضامنً 

                                                 

)10( SB. 20. 14469, ll. 9-10 (AD 302- 306, Hermupolis Magna). 
م(, نجد فييا أن ٜٙ-ٔٛ( ومنيا بردية من أوكسيرينخوس مؤرخة بحكم اإلمبراطور دوميتيان )ٔٔ)

 ,P. Oxy. 38, 2843, ll. 25-26 (86 A. Dالجنوستير ىو الضامن لعتق إحدى اإلماء. 
Oxyrhynchus)  

راطور دوميتيان, نجد أنَّ الجنوستير ىو الضامن لعتق إحدى وفي وثيقة مؤرخة أيًضا بحكم اإلمب -
( الذي ُدِفَع ُمقابل λύτραاإلماء, وأنَّو يضمن أنَّيا أو أٍي من ذوييا لن ُيطالب بمبمغ الفدية )

ىذه ) .P. Oxy. 4. 722.ll. 31-34 (91 or 107 A. D Oxyrhynchus)عتقيا. 
ا أنَّيا مؤرخة بالعام العاشر  ميالدية, أو  ٜٔمن حكم اإلمبراطور دوميتيان, أي عام البردية إمَّ

ميالدية,  ٚٓٔم(  أي عام ٚٔٔ-ٜٛأنَّيا مؤرخة بالعام العاشر من حكم اإلمبراطور تراجان )
ن كان محرر البردية يفضل تأريخيا بالعام العاشر من حكم اإلمبراطور دوميتيان.   ,Note, 1)وا 

p. 202)) 
راطور تراجان نجد أنَّ الجنوستير  "ىارثونيس" ىو الضامن لعممية وفي وثيقة ترجع إلى عيد اإلمب -

 P. Turner. 19. l. 7 (A.D 101 Oxyrhynchusعتق أحد العبيد 
وفي وثيقة من أوكسيرينخوس, تعود إلى عيد اإلمبراطور أنطونيوس بيوس,  نجد أنَّ الجنوستير  -

-P. Oxy. 4. 723. l. 4 (138 سارابيون بن أسكميبياديس ىو الضامن لعممية عتق أمة
161 A. D Oxyrhynchus).  

م(, نجد أنَّ الجنوستير ٓٛٔ-ٔٙٔوفي وثيقة تعود إلى عيد اإلمبراطور ماركوس أوريميوس ) -
 ,P. Stras. 4. 238. l. 23 (A.D177/8 أبولمونيوس ىو الضامن لعممية عتق أمة 

Arsinoites) 
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-ٖٛٔ( )Antonius Pious) وفي بردية مؤرخة بعيد اإلمبراطور أنطونيوس بيوس
يبمغ من العمر سبعة عشر عاًما,  م(, نجد الجنوستير شاىًدا عمى عقد شراء عبدٔٙٔ

, وىي (ٖٔ). وفي إحدى برديات أوكسيرينخوس(ٕٔ)(Herpocratesُيدعى حربوقراط )
( وبين Εὐδαίκνλ(, بن إيودايمون )Σαξαπίωλعبارة عن عقد زواج بين سارابيون )

( بن ىيراكس Δηνγέλεο( ابنة سارابيون, نجد أنَّ الجنوستير ديوجينيس )Θαίοثايس )
(Ἱέξαμ,)  .ُمصادق عمى العقد أو شاىد عميو, ومقٌر بصحة ما جاء فيو 

( شيوًدا γλωζηῆξεοنجد "الجنوستيريس" ) (ٗٔ)وفي العديد من الوثائق البردية
المقدمة من فئات محددة من سكان مصر, حيث  (٘ٔ)(ἐπίθξηζηοعمى طمبات الفحص )

                                                                                                                                 

م(, نجد أنَّ الجنوستير ىيراكموس ٕٔٔ-ٖٜٔيروس )وفي وثيقة تعود إلى عيد اإلمبراطور سبتيميوس سيف -
  .P.Turner. 26. l. 16. (A.D 193-8 Arsinoites) .  ىو الضامن لعممية عتق أمة

مؤرخة أيًضا بعيد اإلمبراطور سبتيميوس سيفيروس, نجد أنَّ الجنوستير زينور بن  وفي وثيقة -
 (.Ζωςίμηعى زوسيمي )( ىو الضامن لعممية عتق أمة تدΖήνωρ Σαραπίωνسارابيون )

P. Freib. 2. 10 (A.D195/6 Ptolemais Euergetis (Arsinoites). 
)12(  SB. 5. 7555. ll. 14-15 (154 A. D). 
)13(  P. Oxy. 3, 496, l. 16 (127 A. D, Oxyrhynchus). 
)14(  P. Hamb. 31. ll. 20-22 (103 A. D Arsinoites) = P. Stras. 5. 340; P. 

Diog. 5, ll. 17-19 (AD132/3, Arsinoites); P. Diog. 6, ll. 27-30 (A.D 142, 
Arsinoites); P. Diog. 7, ll. 29-32 (A.D 142, Arsinoites); SB. 1. 5217, ll. 
23-26 (A.D 148, Theadelphia); SB. 1. 5217, ll. 23-26 (A.D 148, 
Theadelphia); SB. 4. 7427, ll. 8-15 (AD168/9 Karanis); BGU. 4. 1032, ll. 
11-14 (AD173, Arsinoites); P. Oxy. 12. 1451, ll. 27-29 (175 A. D, 
Oxyrhynchus); P. stras. 5. 385. l. 10 (187 A. D, Arsinoites); P. Oxy. 18. 
2186, ll.13-14 (260 A. D);  P.Mich. 14, 676,ll. 19-20  (AD 272, 
Oxyrhynchos). 
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ة, وأنَّ كل البيانات الواردة يشيد الجنوستيريس عمى أنَّ ُمَقدِّم الطمب لم يستخدم أدلة زائف
بالطمب صحيحة, وكان عدد الشيود )الجنوستيريس( في الغالب ثالثة شيود, ومثال عمى 

ميالدية, مواطًنا رومانًيا يدعى لوكيوس   ٖٓٔذلك: أننا نجد في بردية مؤرخة بالعام 
( يقدم طمب فحصو ىو وأبنائو  Λνύθηνο Κνξλειίνο Ἀληᾶοكورنيميوس أنتاس )

جناتيوس Κ ιαύδηνοثة, وأنَّو َقدَّم ثالثة شيود )جنوستيريس(, ىم: كموديوس)الثال (, وا 
(, كي يشيدوا عمى صحة البيانات Ἰνύιηνοويوليوس) (,Ἰγλάηηνο Νίγεξنيجر )

 . (ٙٔ)الواردة في طمب الفحص, وأن مقدمو لم يستخدم أيَّة أدلة زائفة
ميالدية, عبارة عن  ٚٙٔونجد في بردية من أوكسيرينخوس, مؤرخة بالعام 

طمبات لمجموعة من الجنود, ومجموعة من المواطنين إلجراء فحص ليم ولـ"عبيدىم", أنَّ 
ىؤالء ختموا طمباتيم بتقديم ثالثة شيود )جنوستيريس( لمتصديق عمى صحة البيانات التى 

ني وردت في طمباتيم. ولقد وقع ىؤالء الشيود عمى الطمب بأسمائيم وأقسموا بالقسم الروما
وفي بردية من أرسينوي,  .(ٚٔ)عمى عدم تزوير البيانات التي وردت فى طمب الفحص

ميالدية, عبارة عن طمب فحص مقدم من أحد المواطنين, شيد عمى  ٖٚٔمؤرخة بالعام 
صحة البيانات الواردة في الطمب, وأنَّ مقدم الطمب لم يستخدم أيَّة أدلة زائفة, ثالثة من 

فاليريوس فالينس, و ماركوس فاليريوس بريموس, يوليوس الجنوستيريس ىم: جايوس 
 : (ٛٔ)ماريوس تيبيريانوس, حيث جاء في نيايتيا

                                                                                                                                 

ابتكرىا الرومان لفحص فئات بعينيا من السكان, مما استوجب أفراد ىذه ىو عممية  الفحص:( ٘ٔ)
الفئات التقدم بطمبات إلجراء فحصيا, وكان يترتب عمييا, تحديد أوضاعيم القانونية والعسكرية, 
ومنح المواطنة الرومانية, وكذلك االنضمام لطبقة أو فئة بعينيا. أنظر: حسن اإلبياري, تاريخ 

-ٗٙ, ص ص ٕٗٓٓالقتصادي في عصر الرومان, دار العموم بالفيوم, مصر االجتماعي وا
ٙ٘ ,ٚٙ . 

)16(  P. Hamb. 1, 31, ll. 20-22 (103 A. D, Arsinoites) = P. Stras. 5. 340. 
)17(  PSI. 5. 447, ll. 23-25 (A.D 167 Oxyrhynchus). 
)18(  BGU. 4. 1032, ll. 11-14 (AD173, Arsinoites). 
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“...γλσστῆξαο, Γάηνλ Οὐαιέξηνλ Οὐάιελτα, Μάξθνλ Οὐαιέξηνλ 
Πξεῖκνλ, Ἰν ι η ν λ Μάξηνλ Τηβ[εξ]εῖλν σπλρεηξνγξαυ[νῦ]λταο αὐτῇ 
κ ε ελὶ ἀιιντξίῳ θερξῆσζαη...” 

د: جايوس فاليريوس فالينس، و ماركوس فاليريوس بريموس، يوليوس الشهو ..."
 أدلة زائفة ماريوس تيبيريانوس، وقد كتبوا إعالن القسم، و)شهدوا( أنَّه لم يستخدم أية

ميالدية, عبارة عن فحص  قام بو  ٘ٚٔوفي بردية من اوكسيرينخوس, مؤرخة بالعام 
سطول اإلسكندرية اإلمبراطوري, ( قائد أἸνπνπέλθνο Οὐάιελοجوفينكوس فالنس )

(. كما تحتوي عمى Γαίνο Καινπηζίνοنيابة عن والي مصر جايوس كالفيسيوس )
(, Τξνπλλία Πξεκηιιαطمب مقدم من مواطنة رومانية تدعى ترونيا بريميمال )

(, وابنتيا ترونيا Λνύθηνο Τξνύλληνοلفحص ابنيا غير الشرعي لوكيوس ترونيوس )
(, باإلضافة إلى ثالثة من عبيدىا, نجد ثالثة من Τξνπλλία Μάξθειιαماركيمال )

الجنوستيريس يشيدون عمى أنَّ لوكيوس ترونيوس  أخو ترونيا  ماركيمال.  ولقد صرح 
ىؤالء الشيود متضامنين بأنَّ مقدمة الطمب لم تستخدم أيَّة أدلة زائفة, وأنَّ كل البيانات 

 .(ٜٔ)الورادة بالطمب صحيحة
ميالدية, عبارة عن طمب فحص  ٛٛٔكرانيس, مؤرخة بالعام وفي بردية من 

خاص بـ "لونجايوس روفوس", الوالي السابق, أجراه نيابة عنو أليوس ىيرموالؤس, قائد 
 افرقة تراجان الثانية. ولقد قدم صاحب الطمب ثالثة شيود من قدامى المحاربين شيدو 

 . (ٕٓ)عمى أنَّو لم يستخدم أيَّة أدلة زائفة
“....ἔ σθελ θαὶ γλσστῆξαο, Μάξθνλ Αὐξήιηνλ Πετεσνῦρνλ, 
Σεξῆλνλ Πετξώληνλ, Ἰν ιηνλ Γέκειινλ, τνὺο τξεῖο γ, νὐετξαλνὺο 
σπλρεηξνγξαυνῦλταο αὐτ ῷ κε ελὶ ἀιιντξίῳ θερξῆσζαη....” 

                                                 

)19(  P. Oxy. 12. 1451, ll. 27-29 (175 A. D, Oxyrhynchus ). 
)20(  SB. 4. 7362, ll. 16-20 (A.D 188, Karanis). 
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"ولقد قدم أيًضا ثالثة شهود هم: ماركوس أوريميوس بيتيسوخوس، سيرينوس         
جميمموس، ثالثتهم من قدامى المحاربين، وقد كتبوا إعالن  بيترونيوس، يوليوس

 القسم، و)شهدوا( أنَّه لم يستخدم أي أدلة زائفة "
, وىي عبارة عن طمب (ٕٔ)ميالديةٕٕٚوفي إحدى البرديات المؤرخة بالعام 

(, بغرض االندماج في Θῶληοفحص مقدم من فتى يدعى ماركوس أوريميوس ثونيس )
لجمنازيوم, نجد ثالثة من الجنوستيريس ُيْقِسمون عمى صحة طبقة المنتسبين إلى ا

البيانات الواردة في طمب الفحص, ويشيدون عمى صحة نسب مقدم الطمب من ناحية 
األب واألم )ربما إلثبات انحداره من أصول متروبوليتانية من ناحيتي األب واألم مًعا(.  

 : (ٕٕ)حيث جاء بيا
“...παξέσρνλ  ὲ τῆο ἐπ η θξίσεσο γλσστῆξαο θαὶ ὀκλνίσ τὴλ 
Αὐξειηαλνῦ Καίσαξνο τνῦ θπξίνπ Σεβαστνῦ τ ρελ ἀιεζῆ 
εἶλαη τὰ πξνγεγξακκέλα...” 

( عمى الفحص، أقسم بحظ أوريميوس قيصر، γλσστῆξεο"لقد أحضرت شهوًدا )
وفي نياية البردية تأتي توقيعات موالنا، أغسطس، أن ما ذكر آنًفا صحيح." 

"أنا أوريميوس سارابيون، ابن : (ٖٕ)ثة كالتاليالجنوستيريس الثال
(، من المدينة، أشهد أنَّ ثونيس Ἑιέλ(، أمه هي هيمين )Γηνγέλεοديوجينيس)

(Θῶλεηο( هو ابن كوبريوس )Κνπξένο( وثيرموثيون )Θεξκνπζε ίνλ )
( ابن أفونخيوس Ἀκόηοبالمولد، كما هو موضح. أنا أوريميوس أمويس )

(Ἀυπλρίνο أمه هي أو ،)( ليسἈ ώ ιεο "شاهد متضامن فيما يتعمق بـ "ثونيس ....)

                                                 

)21(  P.Mich. 14. 676  (A.D 272, Oxyrhynchos). Also, cf., P. Oxy. 18. 2186,   
      l.13 (260 A. D, Oxyrhynchos ). 
)22(  P.Mich. 14. 676, ll. 19-20  (A.D 272, Oxyrhynchos). 
)23( P.Mich. 14. 676, ll. 29-34  (A.D 272, Oxyrhynchos). 



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 :9 

(، ابن هيراكالمون Ἰνῦστνοكما هو موضح. أنا أوريميوس يوستوس )
(Ἡξαθιάκκσλ( أمه هي إيزيس ،)Ἴσεηο شاهد متضامن فيما يتعمق بـ ،)

 "ثونيس" كما هو موضح".
ن في طائفة كما نجدىم أيًضا شيوًدا عمى طمبات إجراء فحص, بغرض تسجيل مواطني

, حيث نجد في بردية من أنطينوبوليس )تم (ٕٗ)( في أنطينوبوليسεθεβείαالشبيبة )
ميالدية, عبارة عن طمب فحص ٜٙٔ-ٛٙٔالعثور عمييا في كرانيس(, مؤرخة بالعام 

لمتسجيل في طائفة الشبيبة في أنطينوبوليس: أنَّ صاحب الطمب  قدم ثالثة شيود 
 (ٕ٘)ردة في الطمب, وعدم تزويرىا. جاء في نيايتيا: يشيدون عمى صحة البيانات الوا

“...γλσστῆξεο, Γάτνο Οὐαιέξηνο Σεξῆλνο Νεξνπτάληνο ὁ θαὶ 
Ἑστηαηε ο, Γά τ νο Ἰν ιηνο Πξίσθνο Παπιείληνο ὁ θαὶ Ἰσί εηνο, 
Λν θηνο Ἀθ ιηνο Πτνιεκαῖνο Ὀσεηξαλτηλόεηνο ὁ θαὶ 
Μειεητόξηνο...” 

سيرينوس، من قبيمة نيرفا حي هستيوس، جايوس "الشهود: جايوس فاليريوس 
يوليوس برسكوس، من قبيمة باولينيوس، حي أيزيديوس،لوكيوس أكويميوس 

 بطوليمايوس من قبيمة أوسيرانتينوييس، حي ميميتوريوس".
وفي مجموعة من الوثائق البردية؛ التي تعود إلى عيد اإلمبراطور كموديوس الثاني 

م( واإلمبراطور أورليان ٕٓٚ-ٕٛٙ)(Claudius II  the gothian)"القوطي" 

                                                 

)24(  P. Fam. Tebt. 32 (A.D145-6, Antinoopolis) = SB. 5. 7605 (P. L. Bat. 6. 
32); SB. 16. 12744, ll. 4-8 (A.D 171 Antinoopolis). 

)25(  SB. 4. 7427, ll. 8-15 (AD168/9, Antinoopolis); Boak. A. E. R., “The 
Epikrisis Record of an Ephebe of Antinoopolis Found at Karanis” JEA, 
Vol. 13, No. 3/4 (Nov., 1927), pp. 151-154. 
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(Aurelian)(ٕٚٓ-ٕٚ٘)؛ تتعمق بتوزيع حصص من الحبوب كـ"إعانة" عمى (ٕٙ)م
مواطني أوكسيرينخوس: نجد أنَّ الجنوستيريس ىم من يؤكدون عمى أنَّ الشخص المتقدم 
لمحصول عمى اإلعانة, ىو شخص قد تم فحصو, ووتحديد ىويتو؛ ولو الحق في 

 : (ٕٚ)عمى اإلعانة, حيث جاء في نياية إحدى البرديات اآلتي الحصول
l.29- Αὐξήιηνο Θέσλ γλσστήξ· νὗτόο ἐστηλ ὁ  ηαθξηζείο, ὃλ 
θαὶ γλσξίδσ. 
l.30- Αὐξήιηνο Σ α ξ   ο  ὁ θαὶ Ἰσί σξνο γλσστήξ· νὗτόο ἐστηλ ὁ 
 ηαθξηζείο, ὃλ θαὶ γλσξίδσ. 

الذي تم فحصه، والذي أحدد هويته أوريميوس ثيون، هذا هو الشخص  "جنوستير
أيًضا، جنوستير أوريميوس ساراس، المعروف بـ إيزيدوروس، هذا هو الشخص الذي تم 

 فحصه، والذي أحدد هويته أيًضا "
 : (ٕٛ)وفي بردية أخرى جاء اآلتي

                                                 

)26( P. Oxy. 40. 2892, Col. i. ll. 29-30, Col. ii. ll. 29-30 (AD269 Oxyrhynchus); 
P.Oxy.40.2895, ll. 25-31 (A.D 269- 270 Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2914, Col. i, 
ll. 18-20, Col. ii, ll. 17-19 (A.D  269 Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2894 (AD 270 
Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2908, Col. ii. ll. 44-47 verso. (A.D 270 Oxyrhynchus); 
P.Oxy.40.2927, ll. 13-14 (A.D 270-275Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2902, col. ii, 
ll. 22-24 (A.D 272 Oxyrhynchus); P.Oxy. 40.2922, ll. 14-16 (A.D 271-272 
Oxyrhynchus). 

)27(  P. Oxy. 40. 2892, Col. I. ll. 29-30; Col. ii. ll. 29-30 (AD269    
      Oxyrhynchus). 
)28(  P.Oxy.40.2902, col. ii, ll. 22-24 (A.D  272 Oxyrhynchus). 
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“...Αὐξήιηνο Σηιβαλὸο γλσστήξ ,γλσξίδσ τὸλ πξνθείκελνλ 
νὕτσο ἔρνλτα θαὶ αὐτόο ἐστηλ ὁ  ηαθξηζεὶο θαὶ ἐπὶ τῆο 
ἀλαγνξ ίαο   π ή θ νπσελ...” 

أوريميوس سيمبانوس، أحدد هوية الشخص سالف الذكر، وهو كما وِصَف،  "جنوستير
 وهو نفس الشخص الذي تم فحصه، وأجاب باسمه من بين جموع الناس"

(: نجد ἀπαξραίوفي العديد من الوثائق البردية المتعمقة بتسجيل شيادات الميالد )
جنوستيريس شيوًدا عمى صحة البيانات الواردة في طمب التسجيل, أو ضامنين ال

لصحتيا, وكذلك عمى أنَّ المولود المراد تسجيمو ىو ابٌن لمقدم, أو مقدمّي الطمب, بل 
 . (ٜٕ)ويشيدون عمى صحة سن المولود المذكور في طمب التسجيل

يالد, حيث يقوم األب , عبارة عن تسجيل شيادة م(ٖٓ)ومثال ذلك ما ورد في بردية 
جايوس يوليوس نيجر بتسجيل ابنو جايوس يوليوس لونجينوس, البالغ من العمر  عشرة 
أشير وعشرة أيام, ويشيد ثالثة جنوستيريس عمى أن جايوس يوليوس لونجينوس ىو ابنو 

 . وعمى صحة ما ورد في طمب  التسجيل, ونص البردية كالتالي:
«...Γάηνο Ἰν ιηνο Νίγεξ Ὀσηξαλτηλόεηνο ὁ θαὶ Ἑξκαηεὺο   ὡο 
ἐτῶλ κδ  πὲξ πἱνῦ Γαίνπ Ἰνπ]ιίνπ Λνγγείλνπ κελῶλ η ἡκεξῶλ 
 έθα εἰο κῆλα Βνε ξνκηῶλα Παῦλη ζ τνῦ ἐλεστῶτνο ηε ἔτνπο 

                                                 

)29(  P. Mich. Mchl. 1, ll. 4-7 (A.D155, Antinooupolis ); P. Diog. 2, ll. 6-12 
(A.D 197, Antinoopolis) = P.Turner 29; P. Diog. 3, ll. 6-9 (A.D 209 
Antinoopolis); P. Ant. 1. 37, l. 6 (AD209/10 Antinoopolis); P. Diog. 4,ll. 
4-8 (A.D 212-217, Antinoopolis); P.Oxy.49.3476, l. 11 (A.D  260, 
Antinoopolis). 

)30(  P. Mich. Michl. 1, ll. 4-7 (A.D155, Antinooupolis )= SB 12 11103; 
Sijpesteijn, P. J., SB XII 11103-11130, ZPE, Bd. 34 (1979), pp. 125-
128. 
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Ἀλτσλίλνπ Καίσαξνο τνῦ θπξίνπ. γλσστ ῆξεο, Γάηνο Γνκίττηνο 
Κιήκεο Νεξνπηάλεηνο ὁ θαὶ Δἰξεληε ο, Μάξθ νο Ἀλτώληνο 
Μάμηκνο Νεξνπηάλεηνο ὁ θαὶ Πξνπατόξεηνο, …….νο Ἰν ιηνο 
Ἡξαθιαληαλὸο Ἁ ξηάληνο ὁ θαὶ Εήλεηνο..»  
" جايوس يوليوس نيجر، من قبيمة أوسيرانتينوييوس، حي هيرمايوس، يبمغ من العمر 

عاًما، نيابًة عن ابنه جايوس يوليوس لونجينوس، يبمغ من العمر عشرة أشهر و  89
وهو )شهر( بؤنة، في العام الحالى  (88)التاسع من )شهر( بويدروميون  عشرة أيام،

الثامن عشر من حكم أنطونيوس قيصر. الضامنون: جايوس دوميتيوس كميمينس، من 
قبيمة نيرفا، حي إيريني. ماركوس أنطونيوس ماكسيموس، من قبيمة ثيرميانوس، حي 

نوس، حي زينيانوس،....... " بروباتوريانوس؛ يوليوس هيراكميانوس من قبيمة هادريا
(88) 

                                                 

(ٖٔ  )Βνεδξνκηώλ( ىو شير أثيني, ويقابل شير بابة :Φαῶθη المصري, وشير سيباستوس )
(Σεβαζηóο)  ولكنو ال يقابل شير بؤونة أكتوبر ٕٚسبتمبر إلى ٕٛالروماني, ويمتد من ,
(Παῦλη" حيث أن الشير األثيني الذي يقابل شير بؤونة ىو شير ) "ثارجيميون
(Θαξγειηώλ َّوىذا الخطأ ربما يكون مرجعو إما في قراءة الكممة في النص األصمي, أو أن .)

 مى دراية كافية بالتقويم األثيني. كاتب النص اليوناني األصمي لم يكن ع
شيادات ميالد الجنود الرومان ىي إشيارات لمميالد وليست شيادات ميالد شرعية مثل شيادات   (ٕٖ)

ميالد المواطنين المتمتعين بالمواطنة الرومانية ولذلك؛ لم يكن ُيَشترط فييا مادة " الثالثين 
(  عمى الرغم من أنيم Peregriniير رومان )يوًما"....كما أن ىذه البردية تتعمق بمواطنين غ

يحممون أسماء رومانية وىم بالفعل كانوا مواطنين رومان ولكنيم لم يكونوا رومان أصالء, وانما 
متجنسين حصموا عمييا نتيجة الخدمة في الجيش الروماني والتمتع بحق الزواج الكامل األىمية بعد 

بحقوق المواطنة في أنطينوبوليس ألنيا كانت تمنحيم  التسريح المشرف .... وىؤالء فضموا التمتع
 بعض اإلمتيازات . 
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: عبارة عن إعالن مقدم إلى مجمس بولي مدينة أنطينوبوليس, (ٖٖ)وفي بردية أخرى
( طفمين توأم, يقسم الوالدان من خاللو ἀπαξρήيتضمن َقَسمًا لتسجيل شيادة ميالد )

يوًما....ويضمن كل من  ٕ٘بتسجيل شيادة ميالد ابنييما المذين يبمغان من العمر 
ريميوس سارابامون وأوريميوس......الجنوستيريس ما جاء في اإلعالن وأن الطفمين أو 

 يوًما, كما ذكر عاليو.  ولقد جاء في نيايتيا:  ٕ٘يبمغان من العمر 
“Αὐξήιηνο Σαξαπάκκσλ               Ἀκκσλίνπ Νεξνπηάληνο ὁ θαὶ 
Γελεάξρη νο          π α ῖ αο  Αὐξειίνπο  Αἰκηιηαλὸλ  θαὶ Δὐ αίκνλα 
ἡκεξῶλ θε  ὡο πξόθηταη. Αὐξήιηνο Σαξα….Παπι ί ληνο ὁ θαὶ 
Ὁκόγληνο παῖ αο Αὐξειίνπο Αἰκ ηιηαλὸλ……” 

.الطفمين أوريميوس إميميانوس ا حي جينيارخيوس....بن أمونيوس من قبيمة نيرفأنا أوريميوس سارابامون“
ر عاليو. أنا, أوريميوس سارا.....,من قبيمة يوًما, كما ذك ٕ٘وأوريميوس إيودايمون يبمغان من العمر 

, كما أننا نجد الجنوستيريس شيوًدا (ٖٗ)باولينيوس حي ىوموجنيوس, الطفمين أوريميوس إميميانوس...."
, وكذلك عمى تسجيل (ٖ٘))ثالثة شيود( عمى عممية تسجيل ُقصَّر كـ"مواطنين" في مدينة أنطينوبوليس 

 .  (ٖٙ)ينةبالغين كـ " مواطنين" في نفس المد

                                                 

)33(  P.Oxy.49.3476, l. 11 (A.D  260, Antinoopolis). 
نالحظ في ىذه الوثيقة أنيا تتضمن مواطنين يتمتعون بالجنسية المزدوجة الرومانية واالنطينونية   (34)

ة لرعايا اإلمبراطورية والدليل عمى ذلك أوال : م( الذي منح الجنسيٕٚٔ-ٕٕٔبعد مرسوم كراكال )
حمل اسم أوريميوس )االسم الشخصي لإلمبراطور كراكال ( . وثانيًا:  تسجيل المواليد في اليوم 
الخامس والعشرين, وقبل مرور شير عمى الميالد وىو الشرط الذي كان ينص عميو القانون 

. وثالثا: تسجيل المواليد في قبيمة نيرفا وحي الروماني فيما يتعمق بمواليد المواطنين الرومان
 جينيارخيوس وىو شرط أساسي فقط لممتمتعين بحقوق المواطنة في انطينوبوليس.

)35(  P. Fam. Tebt. 30 (A.D133, Antinoopolis) = SB. 5. 7603 (P. L. Bat. 6. 
30); P. Fam. Tebt. 34 (A.D151, Antinoopolis) = SB. 5. 7604. 

)36(  SB. 16. 12743,ll. 7-12 (A.D 157, Antinoopolis).  
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عبارة عن طمب مقدم إلى حاكم أنطينوبوليس من ِقَبل شخص  (ٖٚ)وأخيًرا, في بردية 
يدعى ليسيماخوس بن ىيراكميديس لمحصول عمى اإلمتيازات الواجب منحيا لمولوده, طبًقا 
لمرسوم ىادريان الخاص برعاية األطفال, نجد ثالثة جنوستيريس شيوًدا عمى صحة ما 

أن مقدم الطمب ومولوده ُيقيمان في أنطينوبوليس.  وعمى زواجو  جاء في الطمب, وعمى
 وأبوتو لمطفل. حيث جاء بيا: 

“παξερόκελνο γλσστῆξαο τξ εῖο τνῦ τε γάκνπ  θαὶ τῆο παη νπνηείαο”  
 "أقدم ثالثة شهود عمى زواجي و إنجابي لمطفل".

هل كان : ىام نأتي إلى سؤالٍ وبعد عرض المواضع التي ُذِكَر بيا الجنوستير, 
أم أنَّ األمر لم يكن يتعدى أنَّ كل فرد كان عميه أن يعثر عمى شاهد  الجنوستير موظًفا؟

 أو ضامن شخصي، وفي بعض األحيان اثنين أو ثالثة؟ 
, بأنَّ تحرير العقد تم أمام (ٖٛ)إنَّ ما ورد في بعض برديات أوكسيرينخوس  

الجنوستير ربما كان موظًفا تابًعا  ( ربما يشير إلى أنَّ ἀγνξαλóκνηاألجورانوموي )
وكسيرنخوس, والذي كان يشرف أ(, في مدينة ἀγνξαλνκεῖνλلمكتب األجورانوميون )

عميو األجورانوموس, حيث كان ىناك مكتب يسمى األجورانوميون في عواصم األقاليم 
و , وربما يؤكد ذلك أيًضا وصفو في بردية أخرى عمى أنَّ (ٜٖ)يشرف عميو األجورانوموس

 , حيث أن مكان العمل الطبيعي لمجرامتيوس ىو األجورانوميون. (ٓٗ)كاتب
                                                 

)37(  P. Fam. Tebt. 33, ll. 8-9  (A.D151, Antinoopolis) = SB. 5. 7602;  also, 
cf., SB. 16. 12742. ll. 12-13 (A.D157, Antinoopolis). 

)38(   P. Oxy. 38. 2843, l. 4 (86 A. D, Oxyrhynchus); P. Oxy. 4. 722, ll.  4-5 
(91 or 107 A. D, Oxyrhynchus); P. Oxy. 4. 723. l. 2 (138-161 A. D,  
Oxyrhynchus).  

)39(  Cockle, W.E.H., “State Archives in Graeco – Roman Egypt from 30 B. 
C. to the Reign of Septimius Severus” JEA, (1984),  p. 8. 

)40(  P. Oxy. 3. 496, l. 16 (127 A. D, Oxyrhynchus).  
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“….γλσστὴξ ἀκυντέξσλ, Γηνγέλεο Ἱέξαθνο γξακκατεὺο ἀπὸ 
τῆο αὐτῆο πόιεσο ἐλ  ἀγπηᾷ τῇ αὐτῇ….” 

 "الُمصاِدق نيابة عن الطرفين، كاتب، من نفس المدينة، في نفس الشارع. " 
سالفة الذكر, والمتعمقة بتوزيع حصص من الحبوب   وفي مجموعة الوثائق البردية,

ون بأنَّ الشخص المتقدم (ٔٗ)كـ"إعانة" عمى مواطني أوكسيرينخوس ؛ نجد الجنوستيريس ُيِقرُّ
( ربما تشير إلى أنَّ الجنوستير كان ὁ δηαθξηζείοلمحصول عمى اإلعانة قد تم فحصو )

ربما كان يقوم بعمل التحريات أحد موظفي الدولة المضطمعين بدور ما حيال ىذا األمر)
الالزمة إلثبات صحة البيانات بعد الفحص, أو شيًئا من ىذا القبيل(. ويذكر محرر ىذه 
المجموعة البردية: أنَّ الجنوستيريس كانوا نفس األشخاص الذين يضمنون أشخاصًا 

 .(.ٕٗ)مختمفين من نفس الحي, وأنَّيم في الحقيقة موظفون 
 γλωζηήξالجنوستير كان موظًفا, وجود مصطمح " أنَّ  ومما قد يوحي لنا,

ἀκθóδνπ أي "جنوستير الحي" في أوكسيرينخوس, ورد في بردية تحتوى عمى حساب ,"
"أيزيدوروس  ”Ἰση ώξνο  γλσστῆξνο  ἀκυό νπ“إمدادات عسكرية,  

                                                 

)41( P. Oxy. 40. 2892, Col. i. ll. 29-30, Col. ii. ll. 29-30 (AD269 
Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2895, ll. 25-31 (A.D 269- 270 Oxyrhynchus); 
P.Oxy.40.2914, Col. i, ll. 18-20, Col. ii, ll. 17-19 (A.D  269 
Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2894 (AD 270 Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2908, 
Col. ii. ll. 44-47 verso. (A.D  270 Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2927, ll. 13-
14 (A.D  270-275Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2902, col. ii, ll. 22-24 (A.D  
272 Oxyrhynchus); P.Oxy.40.2922, ll. 14-16 (A.D  271-272 
Oxyrhynchus). 

)42(  P. Oxy. 40, p. 86.  
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أي "جنوستير القبيمة"  γλσστήξ υπιῆο", وكذلك وجود مصطمح"(ٖٗ)جنوستير الحي" 
 ليس, طبًقا لما جاء في برديتين من ىيرموبوليسفي ىيرموبو 

“Αὐξειίνο Νεηινο  Ἄκκσλνο γλσστεξ υπιῆο…” 
   (88)"أوريميوس نيموس أمون جنوستير القبيمة...."

"كان بقولو:   (٘ٗ)ويؤكد ذلك أيًضا: تعميق محرر إحدى برديات أوكسيرينخوس 
, وىذه بردية عبارة عن هناك، عمى األقل، اثنان من الجنوستيريس لكل حي أو قبيمة"

(, مرشح Ἰζίωλ( بن إيسيون )Πηνιιᾶοإعالن لـ"َقَسم" قام بو شخص يدعى بتولالس )
"محصل  ( لتولى وظيفةἀκθνδνγξακκαηέωοمع أخرين من قبل كاتب الحى )

( في مدينة أوكسيرينخوس, وعمى ظير πξαθηνξείο ζεηηηθῶλضرائب الغالل" )
( كـ"شاىد"  Ἀκκώληνο Σ αξ α π ᾶ οاراباس )البردية وقع شخص يدعى أمونيوس س

وربما توحي لنا ىذه البردية بأنَّ الجنوستير كان   .(ٙٗ)وضامن لما جاء في اإلعالن
كما أنَّيا توحى لنا أيًضا  يضطمع بأعمال في الحي, وربما كان من مرؤسئ كاتب الحي؛

لخدمات اإللزامية, بأن الجنوستير كان يضطمع بدوٍر ما في عممية ترشيح المضطمعين با
"إنَّ الجنوستيريس كانوا هم المسئولين ( Meyerوىذه األخيرة قد تستقيم مع قول "ماير" )
 .(ٚٗ) عن الخدمات اإللزامية لمنطقة معينة"

                                                 

)43(  P. Oxy. I. 43 Verso,  Col. ii. l, 20 (295 A.D)= Chr.Wilck. 474. 
)44(  P. Lips. 1. 65, ll. 7-8  (A.D 390, Hermoupolis Magna) = Chrest. Wilck. 

404; P. Lips. 1. 66, l. 21 (A.D 390 Hermoupolis Magna).  
ن كانت البردية الثانية ) - P. Lips. 1. 66وا  مصطمح جنوستير القبيمة, ( لم تذكر صراحًة 

 .ولكنيا ذكرت نفس جنوستير  الحي المذكور في البردية األولى وىو  أوريميوس نيموس أمون
)45(  P.Oxy. 40. 2914, (A.D  269, Oxyrhynchus)P. 74, Note. 17.  
)46(  P. Oxy. 9. 1196, v. l. 20 (211-212 A. D).  
)47(  P. Hamb. 1. 31, Note 20, p. 137. 



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 ;8 

مما ممر بنا  -ولم يقتصر األمر عمى وجود جنوستير لمحي وأخر لمقبيمة, ولكن ربما يوحي 
عبارة عن  (ٛٗ)الثة( لممدينة, ويؤكد ذلك بردية بوجود جنوستير )بل ث -من نصوص بردية 

 إيصال مرسل إلى جنوستيريس "مدينة ممفيس", بخصوص تحصيل ضرائب, جاء فييا: 
“παξὰ Αὐξειίσλ θαὶ Νεκεσηαλνῦ τνῦ…… θαὶ τῶλ γ 
γλσστήξσλ τῆο Μέκυ[εσο….” 

 "من أوريميوس ونيميسيانوس إلى.....و جنوستيريس ممفيس الثالثة......" 
ربما ىو من كان يعمل تحت إدارة األجورانوموس,  ,أو عاصمة اإلقميم ,وستير المدينةوجن

جنوستيريس االحياء والقبائل تابعين لو أيًضا, ولكن يبقى كان في األجورانوميون, وربما 
 طالما لم يقم عميو دليٌل مادي. ,ذلك مجرد احتمال

مي, وفترة غير قميمة من العصر نَّ الجنوستير خالل العصر البطمإوربما يمكننا القول 
ستعانة بو الروماني )ربما حتى نياية القرن الثاني, مطمع القرن الثالث( كان مجرد شخص يتم اال

كشاىد أو ضامن ألشخاص وثيق الصمة بيم, ثم تحول بعد ذلك إلى موظف إداري في المدينة, 
, ومصطمحي" جنوستير (ٜٗ)وذلك مع ظيور مصطمح "جنوستير المدينة في مطمع القرن الثالث 

 "(ٔ٘)و"جنوستير القبيمة في نياية القرن الرابع (ٓ٘)الحي" نياية القرن الثالث 
أو  ,ختياره من بين المتعمميناير  إلى أنَّ الجنوستير كان يتم ويبقى لنا أن نش

ورود ما يؤكد  :عمى األقل من بين من ىم عمى دراية بالقراءة والكتابة, ودليل ذلك
مثل,  ,راءة والكتابة في الوثائق البردية التي تعرضنا ليا في مواضع سابقةمعرفتيم بالق

أو ورود ذكرىم عمى أنَّيم جرامتيوس, أو ضمانيم أو  ,كتابتيم نيابة عن أشخاص أخرين
 .تتطمب الشيادة عمييا معرفة ما ورد بيا ,شيادتيم عمى أشياء بعينيا

                                                 

)48(  P. Leipz. 5, ll. 1-3 (AD 200 – 299, Memphis). 
)49(  P. Leipz. 5, ll. 1-3 (AD 200 – 299, Memphis). 
(50)  P. Oxy. I. 43 Verso,  Col. ii. l, 20 (295 A.D)= Chr.Wilck. 474. 
(51)  P. Lips. 1. 65, ll. 7-8  (A.D 390, Hermoupolis Magna) = Chrest. Wilck. 

404; P. Lips. 1. 66, l. 21 (A.D 390 Hermoupolis Magna). 
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ير المدينة باعتبار أن القبيمة أما من ناحية ميام ما يمكن أن نطمق عميو جنوست
والحي جزء من المدينة, فباإلضافة لألعمال الكتابية, والعمل كشيود وضمناء, فيبدو أنيم 

, وترشيح بعض المضطمعين (ٕ٘)اضطمعوا بدوٍر ما في تحصيل نوع من الضرائب 
 , وربما بعض الميام اإلدارية األخرى. (ٖ٘)بالخدمة اإللزامية 

كان يضمن األشخاص المضطمعين بالخدمة اإللزامية حيث كما أّن الجنوستير  
قائمة باألشخاص الذين وقع عمييم عبء الخدمة اإللزامية,  تحتوي عمى (ٗ٘)نجد في بردية

 من سكان أحد أحياء ىيرموبوليس, أعدىا رئيس الحي "اإلمفودارخيس" 
(ἀκθνδάξρεο) كفالئيم أو أسماء األشخاص المكمفين بالقيام بعبء الخدمة اإللزامية و

ومن بين ىؤالء الضامنين نجد  ( لقياميم بيذا العبء,ἐγγπεηαηاألشخاض الضامنين )
 اسم  الجنوستير ىيراس

“Ἀκκώληνο Πάκαμ, νὗ ἐλγπετὴο Ἡξ ο γλσστήξ” 
 (88)"أمونيوس ابن باماكس، ضامنه الجنوستير هيراس"

عض الطمبات الُمَقدِّمة ومن خالل الوثائق البردية المتعمقة بطمبات الفحص نالحظ أنَّ ب
من خالل الوالة السابقين, أو َمْن ينوب عنيم من القادة العسكريين, أو المقدمة من الجنود 

. مما يدل عمى أنَّ (ٙ٘)الُمَسرَّحين, تحتوى عمى شيود )جنوستيريس( من قدامى المحاربين 
 بعضيم , أحياًنا, كان يتم اختيارىم من قدامى المحاربين. 

                                                 

)52(  P. Leipz. 5 (AD 200 – 299, Memphis). 
)53(  P. Oxy. 9. 1196, (211-212 A. D); P. Hamb. 1. 31, Note 20, p. 137; P. 

Lips. 1. 65 (A.D 390 Hermoupolis Magna) = Chrest. Wilck. 404. 
)54( P. Cairo. Preis. 20 (AD 356-357, Hermoupolis) = P. Cairo Cat. 10470. 
)55( P. Cairo. Preis. 20, l. 17 (AD 356-357, Hermoupolis) 
)56(  E. g., P. Diog. 5, l. 17 (AD132/3 Arsinoites); SB. 4. 7362, l. 19 (A.D 188 Karanis). 
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عمق بالمدة التى كان يشغميا الجنوستير في وظيفتو, فميس لدينا دليل مباشر أما فيما يت
عمييا, ولكن يمكننا من خالل تكرار ذكر أسماء ثالثة من الجنوستيريس في برديتين 

ميالدية, واألخرى مؤرخة بفترة حكم اإلمبراطور كراكال, أن  ٜٕٓأحدىما مؤرخة بالعام 
  فتو ىي أربع سنوات:نستنتج أن مدة شغل الجنوستير لوظي

209 A. D P. Diog. 3 جايوس يوليوس  أنطينوبوليس
 نيناروس

8 

209 A. D P. Diog. 3 لوكيوس نونيوس  أنطينوبوليس
 إبيماخوس

8 

209 A. D P. Diog. 3 هيرمياس أنوبيون  أنطينوبوليس
 أمونيوس 

8 

212-217 A. 
D 

P. Diog. 4 جايوس يوليوس  أنطينوبوليس
 نيناروس

8 

212-217 A. 
D 

P. Diog. 4 لوكيوس نونيوس  أنطينوبوليس
 إبيماخوس

8 

212-217 A. 
D 

P. Diog. 4 هيرمياس أنوبيون  أنطينوبوليس
 أمونيوس

8 

فإذا ما افترضنا أنَّ البردية الثانية مؤرخة ببداية فترة حكم اإلمبراطور كراكال, أي عام 
الء الجنوستير قد تولوا الوظيفة ميالدية, مع األخذ في اإلعتبار احتمالية أن ىؤ  ٕٕٔ

م, وىذا احتمال ضعيف, فمو كان َمن  ٕٕٔم, والثانية عام  ٜٕٓمرتين األولى عام 
تولى الوظيفة لمرتين شخص واحد لكان األمر محتماًل, أما وأن يتولى الوظيفة نفس 

فترة األشخاص الثالثة لمرتين متباعدتين, فيو أمر يبدو بعيد اإلحتمال, لذا يبدو أنَّ 
 األربع سنوات ىي اإلحتمال األقرب.
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 جنوستري القرية:
 ٕٖٓ( ظيرت عام γλωζηήξ θώκεοأنَّ وظيفة "جنوستير القرية" ) باجنال""ذكر 

يتَبيَّن لنا أنَّ أول ظيور لمصطمح  ,ولكن من خالل بردية من ىيرموبوليس ؛(ٚ٘)ميالدية
,حيث (ٛ٘)ميالدية ٖٙٓ-ٕٖٓما بين  "جنوستير القرية" في الوثائق البردية كان في الفترة

 جاء بيا:
"Αὐξειίῳ Κνπξέᾳ γλσστῆξη Ἰβηῶλνο Χ σεσο τῆο αὐτ ῆ ο 
τνπ α ξρίαο" 

( Ἰβηὼλ Χύσεσο"....أوريميوس كوبرياس جنوستير )قرية( إبيون خوسيوس)
(("، إقميم τνπαξρία Πασθώ) التابعة لنفس التوبارخية )توبارخية باسكو

 " هيرموبوليس ماجنا.....

                                                 

)57(  Bagnall, R., Egypt in Late Antiquity, Princeton, (1993),  p. 221, note, 65. 
)58(  SB. 20. 14469, ll. 9-10 (AD 302-6, Hermupolis Magna). 

 ٕ٘ٛومن المحتمل أن تكون وظيفة جنوستير القرية قد ظيرت قبل ذلك التاريخ أيًضا, ربما عام 
ميالدية, إذا ما أفترضنا أن ما ورد في "أوستراكا" مؤرخة بيذا التاريخ ىو إشارة إلى وجود جنوستير 

 حيث جاء بيا: القرية 
“ἐλ ζεσαπξῷ θώκεο Ἱεξ ο Νεηθνιάνπ γελήκατνο β ἔτνπο ὀλόκατνο 
Σαταβνὺο γ λ σστῆξνο  ηὰ Σπξστξά τνπο ὄλνη πέλτε, γίλνλταη σάθθνη 
ἔτνπο β Χνίαθ η.” 

من صومعة غالل قرية "هييرا نيكوالؤس"، من محصول العام الثاني، باسم ساتابوس الجنوستير،  "
من   وتراتوس، سائق الحمار، خمسة أكياس، العام الثاني، العاشر من )شهر( كيهك "عن طريق سير 

المحتمل أن يكون ساتابوس المذكور في األوستراكا ىو جنوستير قرية ىييرا نيكوالؤس التابعة لقسم 
 ىيراكميديس إقميم ارسينوي.

O. Mich. 1. 407 (285 A. D, Karanis). 
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ويتضح لنا من خالل ىذه البردية أنَّ القرية كانت تتبع التوبارخية في ذلك الوقت, ولكن مع التغيرات 
 ,(πάγνοاإلدارية التي شيدتيا مصر في مطمع القرن الرابع الميالدي, ظير نظام الباجوس )

يتكون س . وكان الباجو (ٜ٘)مٖٛٓ/ٖٚٓواختفى نظام التوبارخية من التقسيم اإلداري في مصر عام 
 πξαηπνζίηνοتحت إشراف حاكم الباجوس ) ,من عدة قرى يمثل كل منيا كياًنا إدارًيا مستقالً 

πάγνπ وفي كل قرية عدد من الموظفين منيم جنوستير القرية, ولما كانت القرية تخضع ,)
إلشراف الكومارخوس )عمدة القرية(؛ فقد أصبح الجنوستير أحد الموظفين الذين يساعدون 

بأنَّ الجنوستير  :. ويؤكد ذلك قول الباحث "أورتيل"(ٓٙ)رخوس في األعمال اإلشرافية والرقابيةالكوما
. كما أنَّ ىناك العديد من البرديات التي تؤكد عمل (ٔٙ)كان موظفًا مرؤوًسا من الكومارخوس

خوي نَّو كان يقوم بالكتابة نيابًة عن بعض الكومار إ, حتى (ٕٙ)الجنوستير كـ "مساعد" لمكومارخوس
 (θωκάξρνη )  . ويتضح لنا ذلك من خالل إقرار صادر من عمدتيّ (ٖٙ)الذين ال يعرفون الكتابة

                                                 

(59) Derda. T., “Pagi in the Arsinoite Nome Astudy in the Administration of 
Fayum in the Early Byzantine Period”, JJP, 31, 2001, pp. 17, 19;   
Bagnall, R., Op. Cit., pp. 61-62. 

)60(  Lallemand, J., L'administration civile de l'Egypte de l'avènement de 
Dioclétien à la création du diocèse (284-382). Contribution à l'étude des 
rapports entre l'Egypte et l'Empire à la fin du IIIe et au IVe siècle, 1964, 
pp. 134, 137; Bagnall, R., Op. Cit., pp. 123, 133, 336. 

)61(  Oertel, F., Die Liturgie. Studien Zur Ptolemaischen und Kaiserlichen 
Verwaltung  Agyptens. Leipzig,(1917), pp. 176-177. 

)62(  P. Ryl. 4. 658 (Early fourth century. ); P. Stras. 8. 735. (324-5 
Hermopolis); P. Lond. 3. 1248 (345 A. D Hermopolis); P. Amh.2.139  
(AD 350 Hermoupolis Magna). 

)63(  P. Lond. 3. 1248 (345 A. D, Hermopolis); P. Amh.2.139  (AD 350  
       Hermoupolis Magna). 
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بشأن  ,إلى حاكم الباجوس )البرايبوسيتوس( الثاني عشر إلقميم ىيرموبوليس (Ἰβίωλ) قرية إبيون
, ومحصمو  (ζηηνινγνη) ترشيح بعض األشخاص لشغل وظائف: الكومارخوي, السيتولوجوي

, كما نجد فيو أنَّ الجنوستير كتب ىذا (ἀπαηηεηαὶ ἀλλώλαηο) "األنونا "اإلبيتيتاي ضريبة 
 :اإلقرار نيابةً عن الكومارخوي؛ ألنيم ال يعرفون الكتابة. كما جاء في نياية البردية

"Αὐξήιηνο Σαξαπίσλ γλσστὴξ ἔγξαςα  πὲξ αὐτῶλ γξάκκατα 
κὴ εἰ ότσλ"  

 .(ٗٙ)كتب نيابًة عنهما ألنهما ال يعرفان الكتابة"  "أوريميوس سارابيون الجنوستير،
 , فيمكن إجماليا كاآلتي:بمهام الجنوستيرأما فيما يتعمق 

كان الجنوستير يعمل كـ" كاتب" يكتب نيابة عن بعض المواطنين الذين ال يعرفون  -ٔ
قد كتب  "أوريميوس أبولمون"الكتابة, حيث نجد في إحدى البرديات أنَّ الجنوستير 

, وفي بردية أخرى عبارة عن إقرار من قبل (٘ٙ)عن بعض رعاة قرية ماجدوال نيابة
( التابعة Ἀιαβαζηξίλمن قرية أالباسترين ) ,شخص يدعى أوريميوس سيرينوس

إلقميم أنطينوبوليس, بأّنو قد استأجر غرفة من سيدة تدعى أوريميا يوليانا من القرية 
مْن كتب نيابة عن المستأجر  نفسيا. ونجد في ىذه البردية أن الجنوستير ىو

. وُيْحَتمل أنَّ (ٙٙ)( عمى ما جاء في اإلقرارκαξηύξνοأوريميوس, وكان شاىًدا  )
نَّو كان يقوم بو تطوًعا.   ىذا األمر لم يكن من صمب وظيفتو, وا 

                                                 

)64(  P. Amh.2.139, l. 23  (AD 350, Hermoupolis Magna); also, Cf., P. Lond. 
3. 1248, ll. 28-29 (345 A. D Hermopolis) 

)65(  P. Harrauer 45, ll. 8-10  (A.D316 Hermoupolis Magna)= P. Cairo Cat. 10464. 
)66(  SB. 22, ll. 17-20 15620 (A.D 424, Antinopolis ). 
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كان الجنوستير يقوم بتحصيل أنواع مختمفة من الضرائب لحساب الدولة, ويتضح  -ٕ
, منيا بردية عبارة عن إعالن عن قسم (ٚٙ)ن البردياتلنا ذلك من خالل العديد م

مرسل إلى أوريميوس ديوكميس برايبوسيتوس الباجوس الثاني عشر إلقميم 
ىيرموبوليس, من قبل ثالثة سيتولوجوي و جنوستير يقرون  فيو بأن المبالغ المالية 

, (ٛٙ)لةالتي قاموا بتحصيميا كـ"ضريبة" عمى بعض المناجم قد دفعوىا إلى بنك الدو 
 جاء فييا: 

( ابن ..،حاكم الباجوس الثاني عشر، إلقميم Γη νθ ιε ο"إلى أوريميوس ديوكميس )
( Γη  κνο( بن ...، وديديموس )Κνξλειίνοهيرموبوليس، من أوريميوس كورنيميوس )

(، ثالثة سيتولوجوي، Ἀκκσλίνο(، وديديموس بن أمونيوس )Πητίλνοبن بيتينوس )
(، جميعهم من قرية γλσστήξ(، جنوستير)Πεπῆοيويس )( بن بἉτξῆοوهاتريس )
في الباجوس الخاضع لسمطتك، رًدا عمى طمبك الصادر بناًء عمى  ،(Σ εσόγραسيسونخا )

( Στξατεγίνο) ،ستراتيجيوس (Φι[ανπίνοأمر سيدي صاحب السعادة، الوالي فالفيوس)
( وأن المبالغ المالية κετάιισλبشأن الضرائب المقررة عمى كل أرورا بالنسبة لممناجم )

 المحصمة قد ُدفعت إلى بنك الدولة..."
في ىذه البردية نجد أنَّ ىاتريس بن بيويس جنوستير قرية سيسونخا التابعة لمباجوس 

يعمل كـ "محصل" لمضرائب المقررة عمى المناجم وتوريدىا إلى بنك الدولة.  ,الثاني عشر

                                                 

)67(  P.Charite. 15 (A.D 329. Hermopolis); P. Charite. 26 (A.D 341, 
Hermopolis); P. Amh.2.140  (A.D 349, Hermoupolis Magna); P. Flor. 3. 
344 (400-499 A. D, Hermopolis); P. Flor. 3. 346 (400-499 A. D, 
Hermopolis); CPR. 5. 26, ll. 604-615 (Hermopolis, 450-499 A. D). 

)68(  P. Amh.2.140,ll. 1-9  (A.D 349, Hermoupolis Magna).  
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يقوم بتحصيل نوع غير محدد  ,س فيكتوروفي بردية أخرى نجد جنوستير ُيدعى أوريميو 
 , حيث جاء بيا:(ٜٙ)لحساب الدولة في قسمو ,من الضرائب النقدية

“Βίθτσξ γλσστῆξνο α κέξνπο θώκεο Σθάξ ρξπσνῦ λνκησκάτηα 
σζ  ´ θαὶ  π(ὲξ) λα ινπ ρ ξ πσνῦ λνκησκάτηνλ α γίλεταη 

λνκησκάτηα ση  ” 
ومن  ،سوليدي من الذهب ;88¼ ة سكار. فيكتور جنوستير القسم األول من قري "

 .(98)سوليدي" 888¼ أجل أجرة الشحن واحد سوليدي، اإلجمالي،
يبدو أنَّ الجنوستير كان يقوم بدور ما فيما يتعمق بترشيح األفراد لمخدمة اإللزامية,  -ٖ

 "أوريميوس أبولمو", عبارة عن تقرير مرسل من (ٔٚ)ويتضح لنا ذلك من خالل بردية
 "فالفيوس أوليمبيودوروس"بوييس التابعة إلقميم ىيرموبوليس, إلى  جنوستير قرية

( المكمفين بالعمل كمحصمي γεωξγνίحاكم الباجوس األول, بأسماء المزارعين )
ضرائب.  في ىذه البردية نجد أن الجنوستير ىو مْن يقوم بترشيح بعض المزارعين 

رسال أسمائيم المؤىمين لمخدمة اإللزامية لمعمل كـ"محصمين" لمضرائب  في القرية, وا 
ن كان "نفتالي لويس" يرى أنَّ ما ورد في ىذه البردية ليس  إلى حاكم الباجوس. وا 

                                                 

)69(  CPR. 5. 26, ll. 604-615 (Hermopolis, 450-499 A. D). 
 لدراسات حول ىذه البردية انظر:لممزيد من ا(  ٓٚ)

- Roger S. Bagnall and P. J. Sijpesteijn: “Currency in the Fourth Century 
and the Date of CPR V 26”, ZPE, Bd. 24 (1977), pp. 111-124 . 

- Roger S. Bagnall, “Landholding in Late Roman Egypt: The Distribution of 
Wealth”, JRS, Vol. 82 (1992), pp. 128-149.  يذكر أنيا ضريبة عمى مالك األراضي(

               (ٖٗٔالزراعية ص 
- H. Hauben, Review, Mnemosyne, Vol. 34, Fasc. 1/2 (1981), pp. 183-

 (ٗٛٔ)يشير "ىاوبن" إلى أن الضريبة كانت عمى األراضي انظر ص  .185
)71(  P. Lond. 3. 1249 (346 A. D, Hermopolis). 
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ترشيًحا رسمًيا لمقيام بعبء الخدمة اإللزامية؛ لكنو إعداد لقائمة موثَّقة باألشخاص 
المؤىمين لالضطالع بيذه الخدمة, وأنَّ جنوستير القرية ليس ىو الموظف المسئول 

ن الترشيح لمخدمة اإللزامية, ولكنو فقط أعَد القائمة نيابًة عن عمدة القرية الذي ال ع
. واستند في رأيو ىذا إلى ما ورد في برديتين متعمقتين بتقارير (ٕٚ)يعرف الكتابة

بشأن ترشيح أفراد لشغل وظائف عن  ,مرفوعة من "كومارخوي" إلى حاكم الباجوس
رد في نيايتيما أنَّ الجنوستير ىو مْن كتب نيابة , ثم و (ٖٚ)طريق الخدمة اإللزامية

 :عن الكومارخوي. ولكن في ىاتين البرديتين كان يذكر في مقدمة البردية صراحةً 
أن التقرير مرسل من الكومارخوس أو الكومارخوي إلى برايبوسيتوس الباجوس, ثم 

م ألنيم ال يعرفون ذاكًرا أنَّو كتب نيابة عنو أو عني ,يذيل التقرير بإمضاء الجنوستير
 جممة: -صراحًة  -الكتابة, أما في ىذه البردية فقد جاء في مقدمة البردية 

“Φιαπίῳ Ὀιπκπν ώξῳ τῷ θαὶ Ἀσπλθξητίῳ πξαηπνσίτῳ α 
πάγνπ λνκνῦ Ἑξκνππνιείτνπ παξὰ Αὐξειίνπ Ἀπόιισλνο 
Ὡξίσλνο γλσσ τ ῆ ξ νο θώκεο Πώεσο τνῦ αὐτνῦ πάγνπ” 

الباجوس األول  "أسينكريتيس برايبوسيتوس"مبودوروس يدعى أيًضا "إلى فالفيوس أولي
جنوستير قرية بوييس  "أوريميوس أبولمونوس هوريون"التابع إلقميم هيرموبوليس، من 

 التابعة لنفس الباجوس"
ط بو ترشيح األفراد لموظائف التي يتم اكان ين والباحث ال ينكر أن الكومارخوس ىو منْ 

ة اإللزامية, ولكن يبدو أنَّ الجنوستير كان يجمع أحياًنا بين وظيفة شغميا عن طريق الخدم

                                                 

)72( Lews. N., “Ννεκαηα Λεγνληνο 66-79., ” BASP, 8, 1971, p. 15. 
)73( P. Amh.2.139, l. 23  (AD 350, Hermoupolis Magna); P. Lond. 3. 1248 
(345 A. D, Hermopolis). 
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ما يشير إلى جمع الجنوستير ما  الجنوستير ووظيفة الكومارخوس, حيث ورد في برديتين
 . ولقد جاء في إحداىما:(ٗٚ)بين وظيفتو ووظيفة الكومارخوس

“παξὰ Θενυαλίνπ θσκάξρῃ θαὶ γλ σ στῆξη   θώκεο  Ἰβηῶλνο…” 
 (98)كومارخوس وجنوستير قرية إبيون..."  "ثيوفانيس"ن "م

وسواء كان الجنوستير يجمع فعمًيا بين الوظيفتين, أم أنَّو كان يشغل منصب الكومارخوس 
فقط في فترة خمو المنصب لحين تعيين كومارخوس آخر, يبدو أن الجنوستير كان يقوم 

كومارخوس. كما أننا نجد الجنوستير في إحدى بترشيح األفراد لمخدمة اإللزامية عمى أنَّو 
, وفي أخرى إلى الـ" (ٙٚ)البرديات يرفع تقاريره مباشرة إلى البرايبوسيتوس باجوس

. وفي اعتقادي أنَّ الجنوستير ما كان ليفعل ذلك (ٚٚ)استراتيجوس" أو الـ" إكزاكتور"
وظيفتو أو قائًما  متخطًيا رئيسو المباشر, الكومارخوس, وفي وجوده, إال إذا كان يؤدي

 بأعمالو. 
يبدو أنَّ الجنوستير كانت تربطو عالقة ما بعممية قياس األرض, وأنَّو كان يرفع  -ٗ

تقرير  :تقارير بيذا الشان إلى االستراتيجوس, ويتضح لنا ذلك من خالل بردية عبارة عن
ي من قبل موظف قياس األراض ,مرسل إلى استراتيجوس أو إكزاكتور ىيرموبوليس ماجنا

   .(ٛٚ) (Σηλαπή( وجنوستير قرية سينابي )δεκόζηνο γεωκέηξνπالعامة )

                                                 

)74)  P. Flor. 3. 344 (400-499 A. D, Hermopolis) ; P. Flor. 3. 346 (400-499    
      A. D, Hermopolis). 
(75) P. Flor. 3. 344 (400-499 A. D, Hermopolis). 
)76( P. Amh.2.140 (A.D 349, Hermoupolis Magna). 
)77( P. Cairo. Preis 8 (321 A. D, Hermoupolis Magna)= CPR. 17. 1 22 (321 A. D). 
)78(  Ibid. 
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عبارة  ,(ٓٛ)ومن خالل بردية ,(ٜٚ)ولقد كانت وظيفة جنوستير القرية تؤدى كـ"خدمة" إلزامية
( إلى Herakleidesىيراكميديس )"عن خطاٍب ُمبيٍم ُمرَسل من خالل شخُص ُيْدعى 

ربما نستنتج أن  -ي وظيفتو عمى وجو التحديد( سارابيون )ال ندري ما ى"آخر ُيْدعى 
الجنوستير كان يؤدي عممو كخدمة إلزامية, طبًقا لقول مرسل الخطاب بأن الجنوستير قد 
أدى ما عميو من أعباء في السنوات الماضية, وربما كانت وظيفتو إحدى ىذه األعباء, 

 حيث جاء بيا:
“Γεκήτξηνο ὁ γλσστὴξ ἠμίσσέλ κε ιέ γ ηλ σνη ὥστε αὐτὸλ 
  ιππνλ γελέσζαη  πὲξ τ ῶ λ  πξ ν τ έ ξ σλ ἐτῶλ” 

( الــ: "جنوستير" يسأُلني أْن ُأخِبَرَك أنَّه )كان في خير Demetriosديميتريوس ) "
 حال( أدى ما عميه من أعباء في السنوات الماضية ......." 

تطابقت مع فترة والية جنوستير أمَّا فيما يتعمق بـ"فترة" والية جنوستير القرية, يبدو أنَّيا ت
 المدينة )أو الحي, أو القبيمة(, وىي أربع سنوات, وربما يتسق ذلك مع قول "مايمر"

(Maehlerأنَّ فترة والية جنوستير القرية كانت أربع سنوات عمى األقل )(ٛٔ) . 

مصطمح  , ذكر(ٕٛ)أنَّو قد مر بنا في بردية سابقة يوى :ويبقى لنا أن نشير إلى ممحوظة أخيرة
(, Βίθηωξ γλωζηῆξνο α κέξνπο θώκεο Σθάξجنوستير القسم األول لقرية سكار )

وىذا ربما يشير إلى أن القرية كانت مقسمة إلى عدد من األقسام اإلدارية, وأنَّ ىناك جنوستير لكل 
ت المؤرخة قسم, ولكن يبدو أنَّ ذلك قد تم في فترة متأخرة, نظرًا ألنَّ ىذ المصطمح لم يرد في البرديا

بالقرن الرابع, أو حتى المؤرخة بأوائل القرن الخامس, كما أنَّ البردية التى نحن بصددىا اآلن 
 مؤرخة بالنصف األخير من القرن الخامس الميالدي. 

                                                 

)79( Jacqueline Lallemand., Op.  Cit., p. 137.  
)80( P. Oxy. 12. 1490, ll. 2-4  (320 A. D). 
)81(  Maehler. H., Review: P. Charite, The Classical Review, Vol. 34, No. 1    
     (1984), p. 118.  
)82( CPR. 5. 26, ll. 604-605 (, 450-499 A. D, Hermopolis ). 
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 قائمة بأسماء الجنوستيريس
 م االسم المكان البردية التاريخ
91 or 

107 A. D 
P. Oxy. 4. 

722 
 1 سيس.بن  بيتيي. أوكسيرينخوس

101 A.D P. Turner. 
19 

 2 هارثونيس أوكسيرينخوس

103 A. D P. Hamb. 1. 
31 

 3 كموديوس أرسينوي

103 A. D P. Hamb. 1. 
31 

 4 إجناتيوس نيجر أرسينوي

103 A. D P. Hamb. 1. 
31 

 5 يوليوس أرسينوي

127 A. D P. Oxy. 3. 
496 

 6 ديوجينيس بن هيراكس أوكسيرينخوس

132/3 A. 
D 

P. Diog. 5 7 يوليوس كريسبوس أرسينوي 

132/3 A. 
D 

P. Diog. 5 8 فاليريوس باولوس أرسينوي 

133 A.D P. Fam. 
Tebt. 30 

 9 جميمميوس هيراكميديس أنطينوبوليس

133 A.D P. Fam. 
Tebt. 30 

 10 سوخوس بطوليمايوس أنطينوبوليس

133 A.D P. Fam. 
Tebt. 30 

 11 سهيرون بطوليمايو  أنطينوبوليس

142 A. D 
142 A. D 

P. Diog. 6 
P. Diog. 7 

 12 فاليريوس بيرينيكيانوس أرسينوي
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142 A. D 
142 A. D 

P. Diog. 6 
P. Diog. 7 

 13 فالفيوس يوليانوس أرسينوي

142 A. D 
142 A. D 

P. Diog. 6 
P. Diog. 7 

 14 بيترونيوس كيميراس أرسينوي

148 A. D SB. I. 5217 15 س كرسبوس لوكريتيو  أرسينوي 
148 A. D SB. I. 5217 16 يوليوس أنطونينوس أرسينوي 
148 A. D SB. I. 5217 17 ماجيوس سابينوس أرسينوي 
151 A. D P. Fam. 

Tebt. 34 
 18 لوسانياس ابن ديديموس أنطينوبوليس

151 A. D P. Fam. 
Tebt. 34 

 19 ديديموس ابن ديديموس أنطينوبوليس

151 A. D P. Fam. 
Tebt. 34 

 20 بطوليمايوس بن هيراكميديس أنطينوبوليس

155 A. D P. Mich. 
Mchl.1 

 21 جايوس دوميتيوس أنطينوبوليس

155 A. D P .Mich. 
Mchl.1 

 22 ماركوس أنطونيوس أنطينوبوليس

155 A. D P. Mich. 
Mchl.1 

 23 يوليوس هيراكميانوس أنطينوبوليس

157  A. D SB. 16. 
12743 

 24 أيزيدوروس هوريون أنطينوبوليس

157  A. D SB. 16. 
12743 

 25 أمونيوس ليونيديس أنطينوبوليس

157  A. D SB. 16. 
12743 

 26 سوتير هيراكميوس أنطينوبوليس

138-161 P. Oxy. 4. 27 سارابيون بن أسكميبياديس أوكسيرينخوس 
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A. D 723. 
171 A. D SB. 16. 

12744 
 28 أيزيدوروس امونيوس انطينوبوليس

171 A. D SB. 16. 
12744 

 29 فيالنتينوس امونيوس انطينوبوليس

171 A. D SB. 16. 
12744 

 30 كورنيميوس هيرمياس انطينوبوليس

173 A. D B G U. 4. 
1032 

 31 جايوس فاليريوس فالينس أرسينوي

173 A. D B G U. 4. 
1032 

 32 ماركوس فاليريوس بريموس أرسينوي

173 A. D B G U. 4. 
1032 

 33 يوليوس ماريوس تيبيريانوس  أرسينوي

177/8 A. 
D 

P. Stras. 4. 
238 

 34 أبولمونيوس أرسينوي

188 A. D SB. 4. 7362 35 ماركوس أوريميوس بيتيسوخوس أرسينوي 
188 A. D SB. 4. 7362 36 سيرينوس بيترونيوس أرسينوي 
188 A. D SB. 4. 7362 37 يوليوس جميمموس أرسينوي 
193-8 A. 

D 
P. Turner. 

26 
 38 هيراكموس أرسينوي

195/6 A. 
D 

P. Freib. 2. 
10 

بطوليمايوس 
 يورجيتيس

 39 زينور بن سارابيون 

197 A. D P. Diog. 2 40 ماركوس يوليوس ديوجينيس أنطينوبوليس 
197. A. D P. Diog. 2 41 ماركوس أنطونيوس فالينس أنطينوبوليس 
197. A. D P. Diog. 2 42 جايوس لونجينوس ماركوس نوبوليسأنطي 
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209 A. D P. Diog. 3 43 جايوس يوليوس نيناروس أنطينوبوليس 
209 A. D P. Diog. 3 44 لوكيوس نونيوس إبيماخوس أنطينوبوليس 
209 A. D P. Diog. 3 45 هيرمياس أنوبيون أمونيوس  أنطينوبوليس 
211-212 

A.D 
P. Oxy. 9. 

1196 
 46 وس ساراباس أموني أوكسيرينخوس

212-217 
A. D 

P. Diog. 4 47 جايوس يوليوس نيناروس أنطينوبوليس 

212-217 
A. D 

P. Diog. 4 48 لوكيوس نونيوس إبيماخوس أنطينوبوليس 

212-217 
A. D 

P. Diog. 4 49 هيرمياس أنوبيون أمونيوس أنطينوبوليس 

260 A. D P. Oxy. 18. 
2186 

 50 س ماكرينوسماركوس أوريميو  أوكسيرينخوس

260 A. D P. Oxy. 18. 
2186 

 51 ليون يدعى أيًضا كيركيون أوكسيرينخوس

260 A. D P. Oxy. 49. 
3476 

 52 أوريميوس سارابامون أنطينوبوليس

260 A. D P. Oxy. 49. 
3476 

 53 أوريميوس سارا)بامون(............. أنطينوبوليس

269 A. D P. Oxy. 40. 
2892 

 54 أوريميوس ثيون أوكسيرينخوس

269 A. D P. Oxy. 40. 
2892 

 55 أوريميوس ساراس أوكسيرينخوس

269 A. D P. Oxy. 40. 
2914 

 56 أوريميوس نيميسيانوس أوكسيرينخوس

269 A. D P. Oxy. 40. 57 أوريميوس أريوس أوكسيرينخوس 
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2914 
269-270 

A. D 
P. Oxy. 40. 

2895 
 58 .....أوريميوس ........... أوكسيرينخوس

270 A. D P. Oxy. 40. 
2894 

 59 أوريميوس أنطونيوس أوكسيرينخوس

270 A. D P. Oxy. 40. 
2908 

 60 أوريميوس سيرينوس أوكسيرينخوس

272 A. D P. Oxy. 40. 
2902 

 61 أوريميوس سيمبانوس  أوكسيرينخوس

272 A. D P.Mich. 14. 
676   

 62 أوريميوس سارابيون أوكسيرينخوس

272 A. D P.Mich. 14. 
676   

 63 أوريميوس أمويس أوكسيرينخوس

272 A. D P.Mich. 14. 
676   

 64 أوريميوس جوسنوس أوكسيرينخوس

285 A. D O. Mich. 1. 
407 

 65 ساتابوس كرانيس

Late 3rd 
Cent. A. 

D 

P. Oxy. 12. 
1490   

 66 ديميتريوس......................... أوكسيرينخوس

295 A. D P. Oxy. I. 
43v 

 67 إيزيدوروس  أوكسيرينخوس

302-3 A. 
D 

SB. 20. 
14469 

 68 أوريميوس كوبرياس هيرموبوليس

316 A. D P. Harrauer. 
45 

هيرموبوليس 
 ماجنا

 69 أوريميوس أبولمون
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329 A. D P. Charite. 
15 

 70 أوريميوس بوليس  هيرموبوليس

345 A. D P. Lond. 3. 
1248 

 71 يميوس بن بيساريون أور  هيرموبوليس

346 A.D P. Lond. 3. 
1249 

 72 أوريميوس أبولمو هيرموبوليس

349  A. D P. Amh. 2. 
140 

 73 هاتريس بن بيويس هيرموبوليس

350 A. D P. Amh. 2. 
139 

 74 أوريميوس سارابيون  هيرموبوليس

356-357 
A. D 

P. Cairo. 
Preis. 20 

 75 هيراس...... هيرموبوليس 

390 A. D P. Lips. 1. 
65; 66 

هيرموبوليس 
 ماجنا

 76 أوريميوس نيموس أمون

4 Cent. SB. 
20.14586 

 77 أوريميوس أنطونينوس  هيرموبوليس

424  A. D SB. 22. 
15620 

 78 أوريميوس........... أنطينوبوليس

450-499 
A. D 

CPR. 5. 26 79 أوريميوس فيكتور هيرموبوليس 

400-499 
A. D 

P. Flor. 3. 
344 

 80 ثيوفانيوس هيرموبوليس

400-499 
A. D 

P. Flor. 3. 
346 

 81 أوريميوس بالموس هيرموبوليس
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 قائمة اإلختصارات:
- J.E.A. = The Journal of Egyptian Archaeology. 
- J.J.P. = The Journal of Juristic Papyrology. 
- B.A.S.P. =The Bulletin of the American Society of Papyrologists 

 قائمة املصادر واملراجع
 أوالً: املصادر الربدية:

- P. Amh = The Amherst Papyri, Being an Account of the Greek Papyri in   
the Collection of the Right Hon. Lord Amherst of Hackney, F.S.A. at  
Didlington Hall, Norfolk, ed. B.P. Grenfell and A.S. Hunt. London. 
- P. Ant = The Antinoopolis Papyri. London. I, ed. C.H. Roberts. 1950. 
II, ed. J.W.B. Barns and H. Zilliacus. 1960. III, ed. J.W.B. Barns and H. 
Zilliacus. 1967.   
- BGU = Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) 
Museen zu Berlin, Griechische Urkunden. Berlin. 
- P. Cair.Cat = Greek Papyri, Catalogue général des antiquités 
égyptiennes du Musée du Caire, Nos. 10001—10869, ed. B.P. Grenfell 
and A.S. Hunt. Oxford 1903. 
- P. Cair. Preis = Griechische Urkunden des Aegyptischen Museums zu 
Kairo, ed. F. Preisigke. Strassburg 1911. (Schriften der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft zu Strassburg 8). Nos. 1-48. 
- P. Cair. Zen. = Zenon Papyri, Catalogue général des antiquités 
égyptiennes du Musée du Caire, ed. C.C. Edgar. Cairo. 
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- P. Charite. = Das Aurelia Charite Archiv, ed. K.A. Worp. Zutphen 
1981. (Stud.Amst. XII). Nos. 1-41. 
- CPR = Corpus Papyrorum Raineri. Vienna. 
- P. Diog. = Les archives de Marcus Lucretius Diogenes et textes 
apparentés, ed. P. Schubert. Bonn 1990. (Pap.Texte Abh. XXXIX). 
Nos. 1-68; nos. 1, 10-11 are Latin, the remainder Greek. 
- P.Fam.Tebt. = A Family Archive from Tebtunis, ed. B.A. van 
Groningen. Leiden 1950.  
- P. Flor. =Papiri greco-egizii, Papiri Fiorentini (Supplementi 
Filologico-Storici ai Monumenti Antichi). Milan. 
- P.Freib. = Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung. 
- P. Hamb. = Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Staats 
und Universitätsbibliothek. I, ed. P.M. Meyer. Leipzig-Berlin 1911-
1924. II mit einigen Stücken aus der Sammlung Hugo Ibscher, ed. 
B. Snell and others. Hamburg 1954. III, ed. B. Kramer and D. 
Hagedorn. Bonn 1984. IV, ed. B. Kramer and D. Hagedorn. 
Stuttgart and Leipzig 1998. 
- P.Harrauer. = Wiener Papyri als Festgabe zum 60. Geburtstag 
von Hermann Harrauer, ed. B. Palme. Vienna 2001. 
- P.Leipz. = Die griechischen Papyri der Leipziger 
Universitätsbibliothek, ed. C. Wessely. Leipzig 1885. 
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- P.Lips. = Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu 
Leipzig, I, ed. L. Mitteis. Leipzig 1906. II, ed. R. Duttenhöfer with a 
note by R. Scholl. Munich/Leipzig 2002. 
- P.Lond. = Greek Papyri in the British Museum. London. At 
present 7 vols. 
- P. Mich. Michigan Papyri, Papyri from Tebtunis, edited. By A. E. 
R. Boak, E. M. Husselman, W. F. Edgar, Ann Arbor, 1933- 1944. 
- P.Mich.Mchl. = A Critical Edition of Select Michigan Papyri, ed. 
E.M. Michael. Diss. University of Michigan, Ann Arbor 1966. 
- P. Oxy. = The Oxyrhynchus Papyri. Published by the Egypt 
Exploration Society in Graeco-Roman Memoirs. London.  
- PSI. = Papiri greci e latini. (Pubblicazioni della Società Italiana per 
la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto). Florence. The first 
eleven volumes were edited by a number of persons under the 
general direction of G. Vitelli and M. Norsa. A list of reeditions of 
documentary texts is given by P. Pruneti in Pap.Flor. XIX.2, pp. 
475-502. 
- P. Ryl. = Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John 
Rylands Library, Manchester. Manchester. I, Literary Texts, ed. 
A.S. Hunt. 1911. II, Documents of the Ptolemaic and Roman 
Periods, ed. J. de M. Johnson, V. Martin and A.S. Hunt. 1915. III, 
Theological and Literary Texts, ed. C.H. Roberts. 1938. Nos. 457-
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551. IV, Documents of the Ptolemaic, Roman and Byzantine 
Periods, ed. C.H. Roberts and E.G. Turner. 1952. 
- SB = Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten. (A 
collection of documentary papyri, ostraca, inscriptions, mummy 
tablets and related texts published in journals or unindexed 
catalogues. Begun by F. Preisigke in 1915, continued by F. 
Bilabel, E. Kiessling, and H.-A. Rupprecht). 
- P. Stras. = Griechische Papyrus der Kaiserlichen Universitäts- 
und Landes-bibliothek zu Strassburg, ed. F. Preisigke. Leipzig. 
- P. Turner. =  Papyri Greek and Egyptian Edited by Various Hands 
in Honour of Eric Gardner Turner on the Occasion of his Seventieth 
Birthday, ed. P.J. Parsons, J.R. Rea and others. London 1981. 
(Egypt Exploration Society, Graeco-Roman Memoirs 68). 

ا: النقوش: 
ً
 ثاني

- O. Mich. = Greek Ostraca in the University of Michigan Collection, 
Part I, Texts, ed. L. Amundsen. Ann Arbor 1935. (Univ. of Mich. 
Studies, Humanistic Series 34). 

ا: املراجع 
ً
 العربية:ثالث
تاريخ مصر االجتماعي واالقتصادي في عصر الرومان, دار  حسن اإلبياري: -

 .ٕٗٓٓالعموم بالفيوم, 
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ا: املراجع األجنبية:
ً
 رابع

- Bagnall, R : Egypt in Late Antiquity, Princeton, (1993). 
- Boak. A. E. R:  “The Epikrisis Record of an Ephebe of Antinoopolis 
Found at Karanis” JEA, Vol. 13, No. 3/4 (Nov., 1927). 
- Cockle, W.E.H: “State Archives in Graeco – Roman Egypt from 30 B. 
C. to the Reign of Septimius Severus”, JEA, (1984). 
- Derda. T: “Pagi in the Arsinoite Nome Astudy in the Administration of 
Fayum in the Early Byzantine Period”, JJP, 31, (2001). 
- Hans. Schaefer,"Γλωζηήξ ϰαη έγγπεηήο" Museum Helvèticum, 6 
(1949), 49-55. 
- Lallemand. J: L'administration civile de l'Egypte de l'avènement de 
Dioclétien à la création du diocèse (284-382). Contribution à l'étude des 
rapports entre l'Egypte et l'Empire à la fin du IIIe et au IVe siècle, (1964). 
- Lews. N:  “Ννεκαηα Λεγνληνο 66-79., ” BASP, 8, (1971) 
- Liddell & Scott: Greek-English Lexicon, Oxford, (2001). 
- Maehler. H:  Review: P. Charite, The Classical Review, Vol. 34, No. 
1 (1984). 
- Oertel, F.: Die Liturgie. Studien Zur Ptolemaischen und Kaiserlichen 
Verwaltung Agyptens. Leipzig,(1917). 
 

 

 
 


