
 

 

 

 )*(امليالدي البلريوتيس فى مصر خالل القرن الثانيموظف 

  

 إسماعيل محروس أحمد/ د
 الفيوم جامعة – اآلداب كلية

   

 

ورغم  لمصر، نظرتهم االستغاللية فى البطالمة درب على الرومان سار
 الرى والزراعة، أعمال فى خاصة فيها االصالحات أنهم قاموا بإجراء بعض

 وتحسين المصريين رفاهية لم يكن هدفهم الرومان بعدهم ومن لكن البطالمة
 خيراته وسلب هذا الُقطر استغالل حسن بقصد ذلك كان إنما معايشهم، أحوال
 التى االحتالل سلطة حال وهو لخدمتهم، سكانه وتسخير المستطاع، قدر

 ضيعة أو صوفها، ُيجز شاة أو لبنها، ُيستنزف حلوب بقرة مجرد مصر اعتبرت
 تقوم ما يراجع ومن بالغالل، وتموينه بالمال الُمحتل مد على دورها يقتصر

 أنها يجد العصر، ذلك فى وضرائب إيرادات من بتحصيله الحكومة الرومانية
وقد  .قمح من صاع أو نقد من دراخمة آخر حتى الدخل موارد تعتصر كانت
 كل على السيطرة إحكام على تقوم سياسة إقرار األهداف هذه تحقيق تطلب
 أصغر حتى الروماني الوالى فى ممثلة الدولة فى سلطة أعلى من الحكم، أجهزة

 األخرى، منها كل تراقب مزدوجة رقابية إدارة خالل من وذلك بالدولة، الموظفين
 مروًرا الفراعنة عصر منذ المصرى الحكم فى المتوارث المركزى النظام واعتماد

 أهداف بتحقيق كفيلة اإلدارة هذه امتماد جذرية تغييرات إدخال دون بالبطالمة،
 التى المركزية السلطة هذه قبضة زيادة هو يتطلبه األمر كان ما وكل سياستهم،
 الطفيفة التعديالت بعض إجراء مع البطالمة، عصر أواخر فى يداها تراخت
 . الجديد اإلدارة وضع يقتضيها التى

                                                 
 .55، العدد الثانى، الجزء 2019 يوليوعدد مجلة المؤرخ المصرى،  )*(
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ة مصر واستغالل ومن أهم األساليب التى اعتمد عليها الرومان فى إدار 
، والتى كانت  λειτουργίαخيراتها هو نظام الخدمات العامة اإللزامية 

موجودة في مصر منذ العصر الفرعوني واستمرت مع الوجود البطلمي، ثم قام 
 تكليف نظام خالل مزج وذلك (1)الرومان بإجراء بعض التطوير والتعديل فيها،

 بنظام اآلثينيون عرفه ما هوو  عام كل المدينة مستلزمات ببعض األثرياء
 الفراعنة طبقه الذى السخرة نظام مع الميالد، قبل الخامس القرن فى الليتورجيا

 (2) للدولة. الضرورية المشروعات بعض لتنفيذ الفقراء على
وقد تعددت الوظائف التى تندرج ضمن الخدمات اإللزامية للدولة، وكان 

موظفين، ويرجع سبب اختيار هذا أحد هؤالء ال πληρωτήςموظف البليروتيس 
الموظف للبحث نظًرا لعدم العثور على دراسة خاصة به سواء باللغة العربية أو 
األجنبية سوى بعض اإلشارات البسيطة في بعض المراجع، فضاًل عن أهمية 
هذا الموظف ودوره خاصة فى الزراعة. وربما يرجع السبب لعدم دراسة هذا 

لتى تحدثت عنه في الوثائق البردية، فضال عن الموظف إلى قلة المصادر ا
تلف بعضها مما يزيد من صعوبة الموضوع، ويمكن حصر هذه الوثائق 

 كالتالي:  
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 موضوع الوثيقة اسم الموظف المكان التاريخ الوثيقة م
1 P. Hamb. I, 

59 
138 A.D. تقرير من  ... بن هيرون فيالدلفيا

 البليروتاي
2 P. Hamb. I, 

102 
138-161 
A.D. 

إقليم 
 أرسينوي

توكيل لتحصيل  .....
 ديون

3 P. Strass. IX, 
847 

150 A.D. حساب مدفوعات ..... ثيادلفيا 

4 P. Strass. IX, 
848 

150 A.D. حساب مدفوعات ..... ثيادلفيا 

5 SB. 24, 
16330 

155-165 
A.D. 

بانوفيس بن  - ثيادلفيا
 كوللوثوس

أريتيون بن  -
 ناسون

ن هوريون ب -
 هيراكليديس

جمع ضرائب من 
 قبل البليروتاي

6 P. Princ. III, 
128 

163-164 
A.D. 

تقرير من كاتب  ..... ثيادلفيا
 القرية

7 P. Berl. 
Leihg. II, 45 

164-165 
A.D. 

قائمة بالمرشحين  ..... ثيادلفيا
لوظائف الخدمات 

 اإللزامية
8 P. Strass. 

VII, 606 
164-165 
A.D. 

إقليم 
 أرسينوي

ترشيح غير قانوني  .....
 للخدمة اإللزامية

9 P. Fay. 23 2
nd

 cent. 
A.D. 

قائمة بأشخاص  ..... ثيادلفيا
مؤهلين للوظائف 

 اإللزامية
أما عن التحديد الزمنى لبداية ظهور هذا الوظيفة كأحد وظائف الخدمات 

فى أنها ظهرت  (Lewis)العامة إلزامية في أوراق البردي، فيرى نفتالى لويس 
 (Harris) بينما يذكر هاريس (3)م،138مصر خالل القرن الثاني وتحديًدا عام 
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 (4)أن أصول هذه الوظيفة ترجع إلى أثينا خالل القرن الخامس قبل الميالد، 
إلى استمرارها خالل العصر الهيلينستي كأحد  (Faraguna)ويشير فاراجونا 
ية رأي لويس، حيث أن أول ذكر ، بينما تؤكد الوثائق البرد(5)الوظائف اإللزامية

يؤكد لويس أن موظف  (6)م.138لموظف البليروتيس فى مصر يعود لعام 
وعلى الرغم من  (7)البليروتيس استمر فقط حتى نهاية القرن الثانى الميالدي،

عدم وجود أى إشارة للبليروتيس فى الوثائق البردية حتى نهاية العصر 
من إقليم أرسينوي  دى الوثائق المتأخرةالروماني، إال أنه ورد ذكره فى إح

والتى تتعلق باستالم أموال لنقل حبوب القمح  من إقليم أرسينوي إلى  (8)أيًضا،

 فيلكن ذكر حيث البردية، هذه تاريخ فى العلماء اختلف ، وقداألسكندرية
(Wilcken) ديثارت من كل وأيده السادس، للقرن تعود أنه البردية ناشر 
(Diethart)   ربوو (Worp)   وباجنال (Bagnall) بينما  (9)الرأي، فى

أن تاريخ الوثيقة يعود لبداية الفترة العربية والفتح  (Berkes)يرى بيركيس 

بما يعني أن موظف  (10)م،645يونيو عام  10اإلسالمي لمصر وتحديًدا 

. ومن الجدير البليروتيس كان موجوًدا في مصر حتى بداية العصر اإلسالمي
أن عدم إشارة الوثائق لموظف البليروتيس قبل القرن الثانى الميالدي بالذكر 

وبعده، ال يؤكد عدم وجوده من قبل أو اختفاء هذه الوظيفة مع بداية القرن 
الثالث ثم ظهورها بعد ذلك فى العصر البيزنطي، وربما يتم الكشف عن وثائق 

 بعده. جديدة بعد ذلك تؤكد وجود هذا الموظف قبل القرن الثاني أو
ومن مراجعة الوثائق التى ذكر فيها البليروتيس نجد أنها تعود جميعا 
لقري فى إقليم أرسينوي، حيث كان محل عمل البليروتيس في القرى، وكانت 
معظم الوثائق من قرية ثيادلفيا بواقع ست وثائق، ووثيقة واحدة من قرية 

لقرية. ولكن هل يعني فيالدلفيا، ووثيقتين من إقليم أرسينوي دون تحديد اسم ا
ذلك أن هذا الموظف كان خاصا بإقليم أرسينوي فقط ؟ تخلو الوثائق التي تذكر 
البليروتيس من أى إقليم آخر عدا إقليم أرسينوي، ولكن يذكر كل من جونسون 
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(Johnson)  وجودريتش(Goodrich) أن موظف البراجماتيكوس 
πραγματικὸς  بداية القرن الثالث، مع  إقليم أوكسيرينخوس قد ظهر فى

وهذا  (11)مهام واختصاصات البليروتيس، نفس يكون هذا الموظف قد أخذ وربما
يعنى أن البليروتيس كان موجوًدا في مصر عامة، وربما اختفى فى نهاية القرن 

 الثاني وحل محله البراجماتيكوس، رغم عدم وجود دليل يؤكد هذا الرأي. 
خدمات اإللزامية في القرى، ويتم وقد كان البليروتيس أحد موظفى ال

ترشيح هذا الموظف من خالل أمناء مخازن الغالل أو كاتب القرية لرفعها إلى 
م تتحدثان 165-164اإلبستراتيجوس العتمادها، فنجد في وثيقتين من عام 

 بأسماء  عن ترشيح البليروتاي للخدمة اإللزامية، حيث نجد فى األولى قائمة
 رفعها ثيادلفيا)بطن هريت(، قرية فى الليتورجيا وظائفلا لشغل المرشحين

 اإلبستراتيجوس فالفيوس إلى ثيادلفيا قرية σιτλόγοιمشرفو صوامع الغالل 
الذى كان يختار من بين األشخاص    (Flavius Gratillianus)جراتيلليانوس

أمناء المخازن  تضم الوظائف هذه وكانت ،κλῆρος المرشحين بالقرعة 
 المرشحين األشخاص امتالك إلى مشيرة األخرى، الظائف عضوالبليروتاي وب

ن الوظيفة لشغل الالزم المالي للنصاب  هذا قيمة الوثيقة تذكر لم وا 
 (12)النصاب.

σιτλόγοι Θεαδελϕείας 

ππὸς ἐπιστολὴν γραϕεῖσαν ὑπὸ Φλαουίου Γρατιλλιανοῦ 

τοῦ κρατίστου ἐπιστρατήγου περὶ τοῦ 

εἰς κλῆρον πέμψαι ὀνόματα 

5       σιτολόγων καὶ πληρωτῶν καὶ ἄλλων 

δίδωμι τοὺς πρὸ γ (ἐτῶν) ὄντας εὐπόρους καὶ ἐπιτηδείους 

κινδύνω τῶν ἀπὸ τῆς κώμης 

καί τῶν περὶ αὐτὴν γεωργῶν πάντων 

ἐξ ἀλληλεγγύης ὡς ἐκλεύσϑη. 

فهي عبارة عن شكوى تتعلق بترشيح غير قانوني  (13)أما الوثيقة الثانية
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ألحد  (Polydeukeia) )قصر الجبالي( قبل كاتب قرية بوليديكيا من
األشخاص للعمل بالخدمات االلزامية، والرسالة موجهة إلى شخص لم يتم 

ول اسم شخصين األول لم يبق من اسمه حيث ذكر فى السطر األ ،تحديده بدقة
(، وهذا Chairemonمون )يوالثاني هو خاير  (Se…wn)سوى سيـ...ين 

غير الشرعى لوظيفة ُفقد اسمها بسبب تلف الوثيقة، ولكن يبدو أن هذا الترشيح 
يخص  كان ربما الترشيح ، وهذاαἰγιαλοϕύλακι الموظف كان تحت رئاسة

 أن صاحب Schwartz)األعمال المتصلة بالسدود، ويرى شوارتز ) بعض
ن ولم يك االلزامية، الخدمة لشغل ترشيحه أثناء غائبا كان الشكوى أو الرسالة

 منها مثل قريبة بالضرورة يقيم فى قرية بوليديكيا، ومن المرجح أنه من قرية
،(Philagris)( الحاموليفيالجريس )

حيث ذكرت الوثيقة بليروتيس قرية  (14)
والتي تقع في قسم  ، πληρωτὴς τῆς Φιλαγρίδος  (15)فيالجريس

نت هذه كيا، وربما كايبالقرب من قرية بوليد يثيمستوس غرب إقليم أرسينو 
رشح لها صاحب الشكوى، ولسوء الحظ لم تذكر الوثيقة الوظيفة هى المُ 

األسباب التى اعتمد عليها صاحب الشكوى فى عدم قانونية ترشيحه لهذه 
 الوظيفة بسبب تلف معظم الوثيقة من األسفل.

تتعلق ببعض موظفي الخدمات اإللزامية فى  (16)ونجد في وثيقة ثالثة
 يشمالن عمودين من ي، حيث تتكون الوثيقة من جزءبعض قرى إقليم أرسينو 

 وهذان بها، يعملون التى والوظائف أبجدًيا مرتبة أشخاص أسماء قائمة
 فى المذكورة واألسماء األصلية، القائمة من صغيًرا جزًءا يمثالن العمودان
 أعاله فى الثانى العمود ويعنون (،Σ) بحرف سيجما جميعها تبدأ العمودين

 لكل الملكية بقيمة سنوى على بيان الثانى العمود يشتمل ، كما (χ) بحرف خي
 مجموع فى وتصل األوائل، أشخاص السبعة عدا جميعها فقدت وقد شخص،
 اسم ذكر الوثيقة من األيسر الهامش وعلى أكثر، أو دراخمة ألف إلى الحاالت
 القائمة أن المالحظ ومن الوظيفة، شغل مكان أو الملكية فيه توجد الذى المكان
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 الوظيفة. ومن مدة شغل أنهوا أو الوظيفة عن تقاعدوا أشخاص أسماء شملت
 كروكوديلوبوليس العاصمة أحياء بعض الوثيقة فى المذكور والقرى األماكن

(Krokodilopolis) مثل حي بوباسطوس (Boubasteiou Amphodon) 

وحي  (Bithynon Isionos Amphodon) وحي إيسيونوس البيثيني
 Phremei) وحي فريموس (Makedonon Amphodon) ونيينالمقد

Amphodon) وحي هالوبوليون (Halopolion Amphodon) وبعض ، 
  وهيراكليا  (Arsinoe) أرسينوى مثل المختلفة أرسينوى إقليم أقسام من القرى

(Herakleia)  وكيركيسوخا (Kerkesoucha) هورموس وبطولميس  
(Ptolemais Hormou) وتالي (Talithis) وسيبنيتوس (Sebennytos) 

 (Boubastos) وبوباسطوس (Karanis)  كرانيس  (Philoteris) وفيلوتريس
  (Neilopolis) ونيلوبوليس (Alexandrou Nesos)  نيسوس واالسكندر
بيون إيكوسيبىتاروروس (Psenhyris)  وبسينيريس  Ibion)  وا 

Eikosipentarouron) وطامية (Tamauis) ترشيح الوثيقة ذكرت ، وقد 
وكيركيسوخا دون ذكر أسماء  سابينتوس كل من قريتي فى البليروتيس موظف

المالي لكل منهما، إال أنه  النصاب وعلى الرغم من عدم ذكر (17)الموظفين،
 الوظيفة. لشغل شرًطا كان الملكية مؤهل أن من الواضح من الوثيقة

ال وجود بليروتيس وقد اختلف عدد البليروتاي من قرية ألخرى، فنجد مث
واحد كما ذكرنا آنفا فى الوثيقة السابقة فى قرى كيركيسوخا وسابينوس، بينما 

في حين  (18)أشارت وثيقة ثانية إلى وجود ثالثة بليروتاي فى قرية ثيادلفيا،
ويبدو  (19)أشارت بقية الوثائق إلى مجموعة من البليروتاي دون تحديد عددهم،

القرية ومساحة  هذه حجم ة يتوقف على حسبأن عدد البليروتاي فى كل قري
 األراضي الزراعية بها.

ورغم أن وظيفة البليروتيس كانت خدمة إلزامية ال يحصل شاغلها على 
مقابل مادي، إال أننا نجد فى وثيقتين متتاليتين من بردي ستراسبورج تعودان 
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يا بعض م تشيران إلى استالم مجموعة من البليروتاي في قرية ثيادلف150لعام 
ويذكر الناشر  (20)المخصصات النقدية وكميات من الشعير على فترات متتالية،

 عبارة وجه الوثيقتين أن ويبدو مؤكد، غير الوثيقتين لهاتين الدقيق أن المحتوى
ويمكن أن  أحد المسئولين، قبل من الشخصية للنفقات خاص حساب عن

 (21)الشكل الرسمي بعد.يكونوا وثائق غير رسمية، كوثائق تحضيرية لم تأخذ 
وقد ذكرت الوثيقتان بعض المدفوعات النقدية والعينية من الشعير للبليروتاي  
من بين مدفوعات ألشخاص آخرين، حيث حصلوا على أردب من الشعير 

( دراخمة 28( أرادب من الشعير و)4ثم ) (22)( أوبول،24( دراخمة و)4و)

وأخيًرا  (25)راخمة أخري،( د4ثم ) (24)( دراخمة،4ثم ) (23)( أوبول،9و)

  (26)أردب من الشعير.

وقد تعددت مهام واختصاصات البليروتيس في مجال الزراعة، خاصة 
تجاه أرض الدولة في القرى، وكانت معظم اختصاصاته وثيقة الصلة بمجال 

وأمناء مخازن الغالل  κωμογραμματεύςعمل كل من كاتب القرية 
σιτολόγοιصاصات في بعض األحيان، كما أنه ، وربما تداخلت هذه االخت

كان أحيانا قد أدى خدمة إلزامية أقل منزلة قبل توليه المنصب، حيث نجد 
كان  (Kollouthos) كوللوثوس بن  (Panouphis) شخًصا يدعى بانوفيس

قرية ثيادلفيا قبل توليه منصب  πρεσβύτεροιيشغل منصب أحد شيوخ  
ور البليروتيس في اإلشراف على أرض ومن أولى هذه المهام د  (27)البليروتيس.

فى نطاق عمله، وهل تم تأجير جميع أراضى الدولة فى القرية أم ال؟  (28)الدولة
باإلضافة إلى حالة الري  (29)وهل زرعت هذه األراضى فى الموسم المناسب؟

ومدى وصول مياه الفيضان لهذه األراضي، ومدى جاهزية هذه األرض للزراعة 
 من لكل محصول، حيث نجد في إحدى الوثائق مجموعةفي الموسم المناسب 

  هيرون فقد اسمه بالوثيقة  وأبيه يدعى شخص  يعلنون من خالل البليروتاي
(Heron)  البليروتيس يعمل كاتب γραμματεὺ̣ς πληρωτῶν لقرية 
 οὐσιακήوأراضي الضياع  δημοσία γῆالعامة  األراضي بأن يقر فيالدلفيا،
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γῆ ديسمبر(، 15كيهك ) 19منذ يوم  والزراعة للرى جاهزة يافيالدلف حول قرية 
ويتضح من الوثيقة  (30)بيوس. أنطونينوس اإلمبراطور حكم من من العام الثاني

وجود كاتب خاص بمجموعة البليروتاي فى قرية فيالدلفيا والتى كانت من أكبر 
وتاي، ربما قرى قسم هيراكليديس بإقليم أرسينوي لذا وجد بها عدد كبير من البلير 

 أيًضا التساع مساحة أرض الدولة بالقرية.
واختص البليرويتس بالنظر في إيجار أرض الدولة وهل تم إيجار إرض 
الدولة بالكامل في القرية أم ال، حيث تشير إحدى الوثائق من قرية ثيادلفيا إلى 

وهو غير هيرون المذكور بالوثيقة السابقة  – القرية كاتب (Heron)رد هيرون 
 مستأجري بأسماء فيما يتعلق البليروتاي موظفى من مجموعة سؤال على -

 بن (Heron) هيرون في الباطن من قرية ثيادلفيا  πιτακιάρχης  بيتاكيات
 فكان رده كالتالي:  (Mystharion)ميسثاريون 

… πληρώτη καὶ τοῖς σὺν αὐτῶ 
παρὰ Η[….]νος κωμογραμματέως Θεαδελϕείας 
ἐπιζητοῦσι ὑμῖν κατ᾿ ἄνδρα τῶν γεωργ- 
ῶν τῶν ἐν πιττακίω Ἥρωνος Μυσ- 
5        ϑαρίωνος δηλῶ τοὺς ὑπογεγραμμέ- 
νους τετάχϑαι διὰ τῆς μεταβληϑείσης 
[…  ὑ]πὸ τοῦ πρὸ ἐμοῦ κωμογραμματέως Σαρα- 
πίωνος πρὸς τὸ γ (ἔτος) Ἀντωνίνου καὶ  
Οὐήρου τῶν Κυρίων Σεβαστῶν …. 

 ،وزمالئهبليروتيس "إلى .... ال
 من هيرون كاتب قرية ثيادلفيا،

 المزارعينا على طلبكم للحصول على أسماء األفراد ردً 
 من هيرون بن ميسثاريون، بالباطن للبيتاكيات

 يأذكر أنه تم تعيين ما يل
 سارابيون)كاتب القرية( هناك وفقا للتقرير الذى سجله سلفي 

 فى السنة الثالثة من حكم أسيادنا أنطونينوس
(31)"وفيروس األغسطان ....
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الوارد بالوثيقة يشمل أراضي الدولة  πιττακιάوقد كان نظام البيتاكيات 
المستأجر  أن ويتضح من الوثيقة (32)فى قرية ثيادلفيا خالل القرن الثاني،

 بتأجيرها وقام لة،الدو  أراضى من كبيرة قطًعا أستأجر قد هيرون بن ميسثاريون
 السطر فى τετάχϑαι كلمة استخدام أنن كما مختلفين، لمستأجرين الباطن فى

وهنا  طواعية، حال بأى يكن لم الباطن فى اإليجار أن يعني ربما السادس
 هؤالء أن يعني الحالي التقرير هل (33)يتبادر سؤال من ناشر البردية

ي بعد إجبارهم على تأجيرها؟ األراض من مخصصاتهم من هربوا قد المستأجرين
 على المستأجرين هؤالء إجبار يملك الذى ميسثاريون بن هيرون هو من ولكن
وما دور البليروتاي تجاه هؤالء المستأجرين ؟  الباطن؟ فى الدولة أرض إيجار

كل ذلك ال يتضح من سياق الوثيقة، ولكن من المعروف أنه تحت ضغط 
مان، فضال عن نظام السخرة على األهالى، الضرائب الكثيرة التى فرضها الرو 

جبار السكان على إيجار أرض الدولة اضطر كثير من  وسوء حالة الزراعة، وا 
سكندرية حيث ولجأ بعضهم إلى المدن الكبيرة خاصة اإلالمزارعين إلى الهرب، 

، فإذا تعذرت عليهم يأو صناع ييمكنهم اإلختباء والبحث عن عمل تجار 
، وقد بدأت هذه الظاهرة تظهر بقوة راش الدلتا ومستنقعاتهاالسبل لجأوا إلى أح

م( وهو نفس العصر 180-161منذ عصر اإلمبراطور ماركوس أوريليوس )
 (34)الذي تعود إليه الوثيقة.

ولم تقف مهام البليروتيس على اإلشراف على أرض الدولة قبل الزراعة 
سم المناسب، ثم التأكد من حيث حالة الري وجاهزيتها للزراعة وزراعتها فى المو 

من تأجيرها بالكامل؛ بل تعدى دوره بعد ذلك لمرحلة ما بعد الحصاد، من خالل 
 عمودين، جمع الضرائب المستحقة للدولة. وتذكر إحدى البرديات المكونة من

 من مختلفة أنواًعا يذكر األرضي، حيث سجل من جزء على الوجه يحتوي
 أو حسابات ثالثة على تحتوي والبردية .كياثيادلفيا وبوليدي في قريتي األراضي
كوللوثوس  بن (Panophis) وهم؛ بانوفيس لثالث بليروتاي تقارير
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(Kollouthes)أريتيون ، و(Aretion)  بن ناسون(Naso) وهوريون ،

(Horion)  بن هيراكليديس(Herakleides)، بليروتيس كل حيث ذكرت اسم 
، (مايو 18-16)  بشنس شهر من 23-21في أيام  القمح من بكمية متبوًعا

 ومجموع ،(مايو 19) بشنس 24 حتى( فرعي مجموع) اجمالى بمبلغ ثم متبوعا
 حتى( مايو 20) بشنس 25 من والعدس والشعير لدخل محاصيل القمح عام
(35)،(يونيه 12) بؤونة 20

  باألردب المذكورة الكميات على عامة وبنظرة 
 :كالتالى كانت الثالثة للبليروتاي

نوع  تاريخال
 المحصول

بانوفيس بن 
 كوللوثوس

أريتيون بن 
 ناسون

هوريون 
 هيراكليديس

/8 قمح بشنس 21
1
 2/

1
  18 

12/
1

 [  ]  29 
24/

1
 3/

1
  

12 

 

3/
1

  26 

 

/3 قمح بشنس 22
1

  2/
1

  16 ... 8/
1

  6/
5
 13 

3/
1

  2/
1

  4 

3/
1

  2/
1

  34 

 27 قمح بشنس 23

[  ] 

60 

3/
2

  43 

51 

-21مجموع 
 بشنس 24

/4 محق
1

  152 24/
1

  116 8/
1
 6/

5
  130 

 –بشنس  25
 بؤونة 12

 قمح

 شعير

 عدس

8/
1

  3/
1

  
818 

8/
1

  2/
1

  
204 

24/
1

  71 

4/
1

  598 

12/
1

  6/
5

  
110 

8/
1

  3/
1

  62 

8/
1

  3/
2

  
8[.]7 

... 

12/
1

  64 

  
ومن خالل مراجعة الكميات المدفوعة من الحبوب في الوثيقة نالحظ أن 

 23-21موا بجمع الحبوب على ثالثة أيام متتالية من الثالثة بليروتاي قا
بشنس، ورغم وجود حاالت  24بشنس، وعندما ذكروا المجموع أضافوا يوم 
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ناقصة لتلف الوثيقة خاصة مع الموظفين األولين، إال أن الكميات التى جمعها 
الموظف الثالث وهو هوريون بن هيراكليديس كاملة، ومن خالل جمع هذه 

( أردًبا 130  6/5 8/1ى الثالثة أيام نجد أنها صحيحة وتصل إلى )المدفوعات ف
كما ذكرها كاتب البردية، وهو ما يعنى عدم وجود أي مدفوعات فى اليوم الرابع 

أن البيلروتاي ربما كانوا يعملون في  (France)بشنس، ويرى فرانس  24
 العادية لم تكن الضرائب المبالغ نوبات كل أربعة أيام، كما يرى أن هذه

 هذه دفع السيتولوجوي لتسجيل مهمة عادة ألنها الدولة، أراضي على المدفوعة
لهذا الوقت  بالنسبة للغاية صغيرة هذه المبالغ فإن ذلك على وعالوة الضرائب،

تكون  كما يرى أن هذه المدفوعات ربما الحصاد، موسم منتصف في العام، من
غم من أن المدفوعات لم تكن وعلى الر  (36)السابق. العام لحساب متأخرات

( أردًبا 399 4/1صغيرة بالدرجة التى صورها فرانس، حيث جمع البليروتاي )
( أردًبا من القمح على 2129 2/1من القمح فى الثالثة أيام األولى، وجمعوا ) 

( أردًبا فقط، 708  3/2  8/1األقل على اعتبار ما جمعه البليروتيس الثالث )
أردًبا من الشعير نظًرا لفقد ما جمعه  315 24/13فضال عن أكثر من   

( أردًبا من العدس خالل الفترة 197 12/7البليروتيس الثالث، باإلضافة إلى )
بؤونة، ولكن ربما يكون هذا الرأي صحيًحا خاصة أن  12بشنس إلى  25من 

 يستوفى، يكمل، باليونانية تعني الشخص الذي  πληρωτής كلمة بليروتيس 
نما بجمع  (37)ع،يدف يمأل، وأنه لم يكن مختصا بجمع الضرائب العادية، وا 

 متأخرات الضرائب عن األعوام السابقة ليكملها أو يستوفي الناقص منها.
وأخيًرا تضاف أحد المهام الختصاصات البليروتس وهى تتصل بمتابعة 

 وال جًدا كبير بشكل سداد الديون بالكامل؛ حيث تشير إحدى الوثائق التالفة
  مكتمل غير تاريخ غير بالوثيقة يوجد وال الكلمات، بعض سوى منها بقىيت

 األول يدعى شخصان؛ واسم بيوس، أنطونينوس اإلمبراطور لعصر يعود
 يدعى الثاني والشخص،  (Lucius Anthestios) أنثيستيوس لوكيوس
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 كانا أنهما الشخصين اسم من ويبدو (.(Flavius Antas أنتاس فالفيوس
 أن الوثيقة سياق من ويبدو. الرومانية المواطنة على حصال مث يونانيين
 فقام لوكيوس أنثيستيوس، لوكيوس من األموال بعض استدان قد أنتاس فالفيوس

 آخر فقد اسمه من الوثيقة كان يعمل بليروتيس لشخص أنثيستيوس بعمل توكيل
 وثيقةال توضح ال ، ولكن(38)أنتاس فالفيوس عند له المستحقة الديون لتحصيل

 توكيل مجرد أنه أم الوظيفية بصفته الديون هذه يجمع البليروتيس كان هل
شخصي، ولكن ما يرجح أن هذا األمر يتصل بمهام عمله أن البليروتيس  بشكل

فى أثينا فى القرن الخامس قبل الميالد كان في حالة القروض هو الشخص 
ن إدارة شروط المخول به تسليم األمول للمقترض، فضاًل عن مسئوليته ع

 (39)القرض بين الدائن والمدين.
من العرض السابق يتضح أن موظف البليروتيس كان أحد موظفي 
الخدمات اإللزامية فى مصر خالل العصر الروماني، وكان يعمل فى القرى، 
وتعود معظم الوثائق التى أشارت إليه إلى القرن الثاني الميالدي، فضاًل عن 

بداية العصر اإلسالمي، وال توضح الوثائق هل كان وثيقة واحدة ربما ترجع ل
البليروتيس موجوًدا من قبل ثم اختفى هذا المنصب مع بداية القرن الثالث ثم 
ن كان من  عاد مرة أخرى أم أنه استمر، لم تكشف الوثائق عن ذلك بعد، وا 
المرجح وجوده قبل القرن الثاني، واستمر أيًضا لنهاية العصر الروماني ثم 

زنطي، خاصة أنه كان موجوًدا فى بالد اليونان فى القرن الخامس قبل البي
الميالد، وكذلك في العصر الهيلينستي، ثم استمر حتى بداية العصر 
اإلسالمي، ورغم ورود معظم الوثائق من إقليم ارسينوي إال أن ذلك ال يعنى 

يوجد  عدم وجوده فى بقية األقاليم فى مصر خالل العصر الروماني، ورما كان
في بعض األقاليم األخرى بمسمى آخر. وقد اختلف عدد البليروتاي فى كل 
قرية حسب مساحة القرية وأراضي الدولة الموجودة بها. وتعددت مهام 

 مهامه تداخلت البليروتيس واختصاصته فى مجال زراعة أرض الدولة، وقد
والتى . لالغال مخازن وأمناء القرى كتاب من كل مع كبير بشكل واختصاصاته
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تبدأ من التأكد من إيجار جميع أراضى الدولة في نطاق قريته، ثم اإلشراف 
على هذه األراضى من حيث الري ووصول مياه الفيضان إليها، وتوفير البذور، 
وجاهزية األرض للزراعة فى الموسم المناسب، وصواًل لجمع الضرائب من هذه 

ن األعوام السابقة، وأخيرا األراضي، أو بشكل أدق جمع متأخرات الضرائب ع
 ربما يكون البليروتيس ذات صلة بتحصيل الديون من المدين وتسليمها للدائن. 
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     Hanna Geremek, Karanis, Communauté rurale de l'Égypte 
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انظر، أبو  عن ظاهرة هروب الفالحين " األناخورسيس" خالل العصر الرومانى - 34
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