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السجون في مصر إبان العصرين البطلمي 
 والروماني 

 في ضوء أوراق البردي
 محمد  د. السيد رشدي

 أستاذ مساعد التاريخ اليوناني والروماني 

 كلية اآلداب جامعة بنها
 

 
أسرى و  نيونالقانون ، المد ومخالف ياىي األماكن التي يحبس فيالسجون ، 

 ذوظيرت السجون من . موغيرى ونن والزنادقة الدينيو ن السياسيو والمنشقالحروب 
م القديم ، ففي العراق كان واستخدمت عمي نطاق واسع في العالاقدم العصور 

وفي بالد .  (ٔ)كل من ارتكب جريمة حتى ولو بسيطةالبابميون يسجنون المدنيين و 
، ثم أصبح لمسجن دور فعال في أثينا  (ٕ)اليونان ، وردت كممة السجن في اإللياذة 

الغرامات في أوائل القرن الخامس قبل الميالد ، حيث كان يعتبر أقل ضررًا من 
وكان السجن إحدى   (ٖ) تل مرتفعفوق من الرمي لرجم والصمب و وا والنفي

ن اقتصر  عمي األحرار ، أما العبيد ، فكانت  تالعقوبات في روما أيضًا ، وا 
 . (ٗ)عقوباتيم تنفذ في أعمال السخرة داخل المناجم 

فمعموماتنا عن السجون في العصور الفرعونية ، وفيما يتعمق بمصر 
 (٘)(jth )جتح القديمة تحت اسمالمصرية دت في الكتابات ور حيث ، قميمة القديمة 

سياق الحديث عن القمعة أو السجن ؛  وكالىما ظيرا في،  (ٙ)(hnrt )خنرتو
من  hnrt ، وكممة( hnrt  wrوُاطمق عمي السجن الكبير في طيبة اسم )خنرت ور

وصل . وأقدم ما  (ٚ)( بمعنى سجينhnriو)خنري  ،بمعنى قيد أو حبس  hnr الفعل
إلينا من معمومات عن السجون في مصر في العصور القديمة ، يرجع إلي عصر 
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الدولة الوسطي ، حيث ُيذكر أن الفراعنة كانوا يسجنون الخارجين عمي القانون من 
 .  (ٛ)غير المصريين 

في داخل المجتمع المصري يبدو أن السجن كان ذا أىمية خاصة و 
سجن ومشتقاتيا لم ترد في القرآن الكريم إال ، فكممة العصوره الفرعونية القديمة 

)عميو  بمصر ، وبخاصة في قصة سيدنا يوسففيما يخص األحداث الخاصة 
العزيز تيدد فنجد امرأة  ؛التي ُيعتقد أنيا عاصرت فترة تواجد اليكسوس السالم( 

َأْىِمَك ُسوًءا َقاَلْت َما َجَزاُء َمْن َأَراَد بِ  : "لو  قائمة بالسجن أمام زوجياسيدنا يوسف 
: "َوَلِئْن َلْم ثم تعود وتيدده بالسجن أمام النسوة  ، (ٜ)ِإالا َأْن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب َأِليٌم "

اِغِريَن" ويرضي سيدنا يوسف  ، (ٓٔ) َيْفَعْل َما َآُمُرُه َلُيْسَجَننا َوَلَيُكوَنْن ِمَن الصا
، واستجاب ربو " ُثما َبَدا  (ٔٔ)ِمماا َيْدُعوَنِني ِإَلْيوِ  بالسجن: "َقاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليا 

وتظل رابطة السجن قوية في ،  (ٕٔ)َلُيم ِمن َبعِد َما َرَأُوْا األياِت َلَيسُجُنناُو َحتاى ِحيِن" 
ءَأرَباُب  : "َيا َصاِحَبِي السِّْجنِ  بقولوفي السجن فيخاطب رفيقيو  نفس سيدنا يوسف 

بعد أن خرج سيدنا يوسف من السجن . و  (ٖٔ)" الَقّيارُ ُر َأِم اهلُل الواحُد ُمَتَفّرُقوَن َخي
إال أن عزيز مصر ولو فييا مطمق السمطات ، ىو أصبح وارتقي أعمي المناصب و 

يقول : "َوَقْد َأْحَسَن ِبي ، حيث ذكريات السجن ظمت تالحقو وىو في تمام النعمة 
 . (ٗٔ)"ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَن السِّْجنِ 

بعد سيدنا يوسف ، وبخاصة في عيد الدولة  ظل السجن المصري مرعباً و 
"َلِئِن  :لو قائال)عميو السالم(  سيدنا موسيفنجد فرعون مصر ييدد  ؛الحديثة 

، حيث اعتبر السجن ىنا عقابًا  (٘ٔ)اتاَخْذَت ِإَلًيا َغْيِريَ ألْجَعَمناَك ِمَن اْلَمْسُجوِنيَن "
  الممك .قاسيًا لمن يخرج عمي طاعة 

، حيث الحال في عيد الممك رمسيس الثالثواستمر السجن عمي ىذا 
كما طيبة ، مدينة بالسرقة وأدخمن السجن في المصريات سيدات بعض التيمت اُ 
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، الذي يوجد في إقميم سجن الالىون في  بعض السجناءُعثر عمي قوائم بأسماء 
 .  (ٙٔ)يمة القدواحدًا من أشير سجون مصر الفيوم ، حيث كان ُيعد 

العصرين البطممي والروماني ، فقد أصبح لمسجن دور إبان مصر في أما 
أكبر داخل المجتمع ، وبخاصة مع تعدد الجنسيات التي سكنت مصر في تمك 

لكل  تالحقبة التاريخية ، يونانية ورومانية وغيرىما ، إلي جانب المصرية ، وكان
مما مصالح الجنسيات األخرى ، جنسية قوانينيا ومصالحيا التي قد تتضارب مع 

 يدفعيم لمجوء لممحاكم بكل أنواعيا .
الواردة في الوثائق البردية التي ترجع إلي  القانونية والناظر لمعقوبات

ة التي تكاد ال تخمو العصرين البطممي والروماني ، سيجد أن السجن ىو العقوب
أو الذين م ما ، بارتكاب جر ، فكل من يخرج عمي القانون انين قو منيا ىذه ال

عن دفع  ويخدعون اإلدارة المالية أو يعجزون سواء عن الوفاء بالتزاماتيم نحوىا أ
الغرامات التي فرضت عمييم ، كان السجن ىو مآليم ، ولم يستثن منيا أية جنسية 
عاشت في ىذا المجتمع ، ومن ىنا كانت أىمية دراسة السجون في مصر في 

حيث اعتبرت جزء ميم من الحياة االجتماعية  العصرين البطممي والروماني ،
 والقانونية داخل مصر . 

ويجب أن نوجو عناية القارئ ىنا إلي أن طول الفترة التاريخية موضوع 
الدراسة "العصرين البطممي والروماني" يرجع لسببين ، األول : قمة الوثائق البردية 

رد إشارات داخل شكاوى التي تتناول السجون ، كما أن السمة الغالبة عمييا مج
األىالي . والسبب الثاني : محاولة من الباحث تقديم صورة كاممة لمسجون خالل 
العصرين البطممي والروماني ومعرفة مدى التغيرات الذي طرأت عمي السجون من 

 العصر البطممي إلي العصر الروماني .

 مصطمح السجن في الوثائق البردية
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بعض المصطمحات التي تعبر عن السجن ، استخدمت في الوثائق البردية 
وىو األكثر شيوعًا في الوثائق   )ديسماتيريون( ومنيا مصطمح

ي ورد ذال  )فوالكي( مصطمحالبردية التي ترجع إلي العصر البطممي ، و 
ن ىما ما سوف يعتمد عمييما ان المصطمحاكثيرًا في بردي العصر الروماني ، وىذ

، حيث أنيما األكثر تعبيرًا عن السجون سواء كانت استو الحالية الباحث في در 
 . حكومية أم خاصة ، وىو ما سوف يأتي ذكره فيما بعد 

ويجب أن نشير ىنا إلي بعض المصطمحات التي استخدمت في الوثائق 
:  ومنيا ىالي الذين سوف يقدمون لممحاكمةكن الحتجاز بعض األامأالبردية ك

، ومصطمح  الوكالة المالية ووى  مصطمح )براكتوريون(
 ينذاوالواضح من ى. ديوان المحاسبة  ووى )لوجيستيريون( 

السجن بمعناه  يعبرا عنا لم مأني -صطمحين ـ الوكالة المالية وديوان المحاسبة الم
  (ٚٔ)ريثما يتم الحكم عمييمكن الحتجاز بعض األىالي امأمجرد  االمعروف ، بل كان
وكانت ىذه األماكن التي يحتجز فييا المتيمين ، .  اً ا سجونموال يمكن اعتبارى

موجودة في مصر منذ العصر الفرعوني ، فُيذكر أن ىناك بعض اإلدارات التي 
كان يتم احتجاز المتيمين المقبوض عمييم كان ُيطمق عمييا إدارة التحقيقات ، و 

التي ذكرت عند  )ديموسيوس( ولدينا كممة .  (ٛٔ)فييا فترة التحقيق فقط 
، ولكنيا وردت في المصادر البردية  (ٜٔ)بعض المترجمين عمي أنيا سجن حكومي
) في مبنى عمومي لمتعبير عن مكان عمومي أو حكومي 

إلي غير ذلك من األماكن حيث ارتبطت بأي مبنى عام أو سوق أو بنك  ( 
 .  (ٕٓ)العمومية

الكتاب إلي االعتقاد بأن السجون التي يطمق عمييا  وقد ذىب بعض
  أو  السرقة ىي بخصوص سجن المجرمين في قضايا
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 و  ، أما وغير ذلك من الجرائم  القتل واالعتداءو 
، وبخاصة الضرائب والديون  فقط فيي من أجل سجناء القضايا المالية

أو )الموجيستيس(  اعتبار أن )البراكتور(  ، عمي (ٕٔ)يةالحكوم
  من موظفى اإلدارة الماليين والمسئولين عن تحصيل مستحقات الدولة

لوثائق كثيرًا من اويعتقد الباحث أن ىذه الفروض غير منطقية ، حيث أن  المالية ؛
أيضًا ، كانت  أو  البردية التي ورد فييا مصطمح 

وىذا عمي عكس الذين عجزوا عن سداد ديونيم المالية لمدولة ، بخصوص سجن 
وبالتالي فإن ىذه السجون استخدمت لكل من خالف ،  ونما ذىب إليو ىؤالء الباحث

فمم تتعد ،  و  أما  .القانون وليست لفئة بعينيا 
محاكماتيم لحين مون كونيا أماكن محاكمات أو تحقيقات يحتجز فييا المتي

صدار الحكم عمييو  وألن ىذه األماكن تتعمق بالشئون المالية ، فمن ،  (ٕٕ)م ا 
 .المنطقي أن من يتعرض لإلحتجاز فييا كانوا بخصوص القضايا المالية 

وسوف يحاول الباحث أن يقدم من خالل ىذا الموضوع دراسة ألنواع 
كذلك ، و وأشكاليا وأماكنيا  كيفية إدارتياومعرفة  -حكومية وخاصة  -السجون 
، وتختتم الدراسة بالضرائب  واألعمال التي كانت توكل إلييم السجناءأحوال دراسة 

 .التي كانت تفرض عمي األىالي من أجل حراسة السجون 
 
 

 أواًل : أنواع السجون
 أ : السجون الحكومية
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 ،كانت السجون في مصر في العصور الفرعونية القديمة تتبع الحكومة 
عمي  شرطة ىم المشرفونحيث كان الممك وكبار موظفيو وحكام األقاليم ورجال ال

سجون الدولة ، وأغمب المعمومات التي وردت إلينا ، تشير إلي أن الممك الفرعوني 
ىم الذين كانوا يصدرون  -كما ورد في القرآن  -ووزراءه ، أو عزيز مصر 

أما في العصرين  . (ٖٕ)روب األوامر بسجن الخارجين عمي القانون وأسرى الح
البطممي والروماني ، ومع كثرة المعمومات الواردة في المصادر البردية ، أصبحت 

حيث تبين لنا أن السجون ظمت تحت إشراف الحكومة  ،الصورة أكثر وضوحًا 
ووصواًل إلي الممك وذلك بداية من بعض صغار موظفي الدولة ،  وسيطرتيا ،

ن تولى والي مصر أيضًا ضع في العصر الروماني البطممي ، واستمر ىذا الو  ، وا 
وىذا ما سوف نتعرف . يا كل صالحيات الممك البطممي في االشراف عمي سجون

عميو من خالل الحديث عن السجون الحكومية في مصر في العصرين البطممي 
 والروماني .

 السجون الحكومية في العصر البطممي  -1
وكيفية ممي ، من معمومات عن السجون أول ما يطالعنا في العصر البط

منتصف حوالي ، الذي يرجع إلي  ، وردت في أرشيف زينون إدارتيا 
ولدينا إشارة في وثيقة بردية ترجع إلي القرن الثالث قبل . القرن الثالث قبل الميالد 

،  ما يسمى بالسجن الممكي بخصوص الميالد  
كان  وأما عن دور زينون نفسو ، فنحن نعمم أن.  (ٕٗ)لحكومي ويقصد بو السجن ا

الثاني وزير مالية الممك بطمميوس  - وكيل أعمال أبولمونيوس 
، وكان مكمفًا قبل كل شيء بأشغال أبولمونيوس ، وىو الذي يأمر  -( فيالدلفوس)

ليو كانت تُقدم الشكاوى ، وعندم ا أصبح زينون بصرف أجور العمال والموظفين ، وا 
إحدى قرى إقميم  -)كوم الحمام الحالية( فيالدلفيا قرية وكيل أعمال أبولمونيوس في 
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ومدير ضيعتو ، كان يكمف بكافة األعمال  -أرسينوي )محافظة الفيوم الحالية( 
ستو لرجال ئار  ووما بخصنا من ىذه الميام ى،  (ٕ٘)الزراعية والحرفية وغيرىا 

إشرافو عمي السجن في قرية فيالدلفيا ، ق عممو وكذلك المحمية داخل نطاالشرطة 
يطمبون منو استدعاء  (  )الخريماتيستاي كان القضاةحيث 

لقاء المتيمين من األىالي ، و  القبض عمي المدنيين بأمر من أبولمونيوس أو عامل ا 
المجال ، لكن يجب أن نضع في االعتبار أن ما يقوم بو زينون في ىذا  (ٕٙ)المالية 

ويعمل كقائد لمشرطة في قرية ، يتبع النظام اإلداري  اً حكومي اً موظفكان بوصفو 
 فيالدلفيا بما فييا إشرافو عمي السجن الحكومي . 

 لمشك ولدينا مجموعة كبيرة من الوثائق البردية التي تؤكد بما ال يدع مجاالً 
، حيث كانت فيا قرية فيالدلسجن بأن زينون كان ممثل الدولة في االشراف عمي 

توجو إليو الشكاوى من المسجونين أو من ذوييم يطالبونو باإلفراج عنيم ، فنقرأ في 
غير مؤرخة ، أرسميا أحد رعاة الماشية ويدعى كالميبوس وثيقة بردية 
  إلي زينون ، يخبره أنو في السجن ، ويعاتبو عمي أنو أىممو وتركو

أن مفت نظره إلي وي،  و اخممحبوسًا د
يرعاىا سوف تيمك إذا ىو لم يخرج ويرعاىا ، وأن سبب  تي كانماشية زينون ال

دخولو السجن كانت بوشاية من أحد رعاة الماشية ، فعل ذلك لكي يرعى ىو 
ويخبره إذا كان ىذا زينون أن يخرجو من السجن ، كالميبوس من الماشية ويرجو 

يتحقق حتى يتسنى لو أن من أجمو ، السجن في زوجتو نو سوف يترك مناسبًا لو فإ
 .  (ٕٚ)من الموضوع 

رجل يدعى وثيقة ترجع إلي القرن الثالث قبل الميالد ، نجد في و 
أحد مزارعي ضيعة أبولمونيوس ، يستجدي زينون أن  باثيوفيوس 

غير كما أنو دىا ، يطمق سراح زوجتو من السجن ألن قمبيا كان ينفطر لفراق أوال
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قادر عمي أن ينتبو إلي عممو ، ويتوسل إليو أن يترفق بيما في ىذه المرة وحسب ، 
يكون من حقنا أن  نفم ةإذا ما وجدتنا نكرر ىذه الفعم" ويضيف باثيوفيوس قائاًل : 

 . (ٕٛ)" نطمب العفو مرة أخرى
ن تخبر زينون بأ،  وشكوى أخرى بخصوص سيدة تدعى ثامويس    

وتطمب منو إطالق سراحيما مع التعيد بأن يعيدا ، أبنييا دخال السجن بسبب دين 
ستة إردب دقيق شعير ، و  اثنا عشرالدين بالعمل لديو ، وبخاصة أن الدين كان 

الستة من  اً إردب أربعة عشرشعير ، وقد استطاعا أن يجمعا ونصف إردب عشر 
ان قد وضع أسس لمثل ىذه ، ويبدو أن زينون ك (ٜٕ)قيمة الدين عشر ونصف 

الثالث  العمميات قبل أن ُيعزل من وظيفتو ، في بداية حكم الممك بطمميوس
 . (ٖٓ)يعفي من دخول السجنعنده ، عمي اعتبار أن سداد الدين (يورجيتيس األول)

وثيقة ترجع إلي القرن الثالث قبل الميالد ، يشتكي فييا كاليسثينيس ىناك و 
 سداد ما عميو من ديون في  وفشم بض عميو بسببقد قُ  من أنو- 

كما أن لديو  دم بعض بضائعو كضمان ليذا الدين ولقد ق -ربما كان الدين لزينون 
في السجن ، ولذلك يطمب بقي ذلك إذا وسوف يفقد كل ع بعد ، ُيبلم  بعض النبيذ

ك يرجوه حتى ال يكون مصيره البقاء في السجن ، ولذلمن زينون أن يدرس حالتو ، 
 .  (ٖٔ)لكي يكون قادرًا عمي جمع ما تبقى من األموال ويسدد دينو أن يفرج عنو 

مربي النحل  وشكوى أخرى غير مؤرخة ، تقدم بيا فاراتيس 
إلي زينون ، يخبره أنو تشاجر مع مربي نحل آخر ، وبسبب مؤامرة من مايوتوس 

  وليمنايوس  جن ومنع من الظيور السعمي إثرىا ، دخل
دفع الكفالة أمام زينون لكي يفصل ىو في القضية ، وألنو ليس عمي استعداد ل

المطموبة  فيو يرجو زينون أن ال يتركو في السجن ، حيث إنو قضى فيو اثنين 
 .  (ٕٖ)موسم نقل النحل قد بدأ وبخاصة أن ،  وعشرين يومًا حتى اآلن
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الذي كان تحت   بايسيس، أرسميا وثيقة أخرى نعرف من و 
ن مشتكى فييا ـ أحد بحارة أبولمونيوس ـ ا رعاية زينون بواسطة أبيو حورس 

وضعو في السجن من الذي  -أحد مساعدي زينون  - ىيراقميدس 
أجل مطالبتو بمائة دراخمة ، ولكنو لم يكن يمتمكيا باستثناء حمار وبعض األغنام 

يطمق سراحو حتى  أنايتو ، ولذلك فيو يرجو زينون التي تركيا لو حورس في رع
 . (ٖٖ)يتمكن من االتصال بحورس

إبان من رجل يشكو فيو أن زوجتو ُأخذت لمسجن إلي زينون وخطاب 
غيابو لقضاء بعض األعمال ، ويرجو من زينون أن يطمق سراحيا ، حيث أنو ال 

 .  (ٖٗ)يعمم سبب دخوليا السجن 
خاطب ىنا إلي أن زينون كان يُ يعًا جمونخمص من كل ىذه الوثائق 

بوصفو المسئول عن سجن قرية فيالدلفيا ، ومطالبتو الدائمة باإلفراج عن 
المسجونين تؤكد عمي ما سبق ذكره بأن زينون الذي كان يرأس رجال الشرطة في 

المسجونين ، بعض سمطة الحبس أو اإلفراج عن أيضًا فيالدلفيا ، كانت لو 
ىل كان لزينون سمطة قضائية تخول لو ، يطرح نفسو اآلن والسؤال الميم الذي 

 اً قضائي اً ؟ . نعمم أن البطالمة وضعوا نظامسند قانوني اإلفراج عن المسجونين بال 
، والذي خول لوزراء المالية ومساعدييم سمطة  (القضاء الخاص)يطمق عميو 

رامة في فض الفصل في القضايا المالية واإلدارية ، وذلك ليكون أكثر سرعة وص
ويذكر أن وزير ،  (ٖ٘)وبخاصة في القضايا المالية المنازعات من القضاء العادي 

أمر بسجن أعداد ممن لم يسددوا نفسو  بموجب السمطة الممنوحة لو ، المالية 
ضاق بيم ويبدو أن أعدادىم كانت كبيرة لحد أن  .الحقوق المالية لمدولة 

وزير ًا ألبولمونيوس بصفتو مساعد -جاءت سمطة زينون ومن ىنا  . (ٖٙ)السجن
عمي اعتبار أن في القضايا المالية ، في اإلفراج عن بعض المسجونين  -المالية 
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 سدادىم عن الذكر كانت بخصوص أفراد سجنوا بسبب عجز لفة الوثائق سا
نحل الغنام أو تربية األعمي رعي بينيم ، أو منافسة  المستحق عمييم من ديون

قرية مرتبطة بأمالك أبولمونيوس في أيضًا وكميا الي أكبر ، لمحصول عمي عائد م
، مشرطة في القرية المذكورة ًا لقائد ا ، وذلك باإلضافة إلي أن زينون كانفيالدلفي

ولذلك قد ال نستبعد أن سمطة زينون ىنا كانت مستمده من كونو مساعد وزير 
لقضاء الخاص في المالية ، وربما كان يتصرف من منطمق أنو جزء من منظومة ا

 . العصر البطممي 
حيث من إدارة سجون القرى فتبدأ ، الحكومية لسجون اأما عن كيفية إدارة 

وىي  (ٖٚ)المحمية العاممة داخل القرىكانت تخضع إلدارة رجال الشرطة نجد أنيا 
مي اعتبار ع،  يا )الفوالكيتاي( فئة رجال الشرطة التي يطمق عميمن 

األمن  حفظحراسة المنشآت العامة و لفئة من رجال الشرطة ىي أن ميمة ىذه ا
حراسة السجون فإن وبالتالي  ، (ٖٛ)وتقديميم لممحاكمة  والبحث عن مخالفي القانون

 )أرخيفوالكيتيس( يطمق عميوموظف ويرأس ىذه الفئة  .من صميم عمميم كانت 
  وفي  -ا زينون الوظيفة التي توالى - قائد الشرطة المحميةوىو

من قبل المشرف فكانت ُتدار مدينة السجون . أما الوقت نفسو مدير سجن القرية 
 ، ويطمق عميو )ابيستاتيس فوالكيتيس(  المدينةالمركز أو عمي شرطة 

  كان ، واالبيستاتيس ىو الحاكم اإلداري لممركز ، وفي الوقت نفسو
 . (ٜٖ) التابعة لو يرأس مديري السجون في القرى

ق.م. ، تذكر بوضوح دور ىذه  ٘ٔٔولدينا وثيقة بردية ترجع إلي عام 
أن  من رجال الشرطة في حراسة السجون ، حيث ورد فييا -الفوالكيتاي  -الفئة 

يطمب من رجال الشرطة   موس ولويدعى ماس، أحد موظفي الدولة 
لشرطة المحمية أو قائد شرطة ، وىم : قائد ا رنخا يفي قرية أوكس
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المركز وبعض رجال الشرطة ، أن يمقوا القبض عمي بعض المجرمين وييتموا 
  . (ٓٗ)بحراسة سجن القرية 

أيضًا كان باستطاعتو أن يصدر  ويبدو أن عامل المالية 
أوامره بالسجن لكل من يخالف القوانين االقتصادية لمدولة ، فنتعرف من وثيقة 

وسوستراتوس  ترجع إلي القرن الثالث قبل الميالد عمي كميون بردية 
 ىا إلي بعض اخمية نحل أجر ألف ذين قدما مذكرة بخصوص م، ال

قميم ممفيس ، ولكن يبدو أن بعض األىالي  األىالي ، في إقميم ىيراقميوبوليس وا 
أمونيوس مما دعا ، من خاليا النحل دونما الحصول عمي إذن  اً نقموا بعض

  ، كثيرًا بخاليا  ىذا أضرو عامل المالية إلي سجن بعض مربي النحل
،  النحل ، ولكن بعد تدخل سوستراتوس والضغط عمي زينودورس 

، ولكن عامل المالية قبض مرة أخرى عمي رجل الشرطة  السجناءتم اإلفراج عن 
، ة التي توجد بيا المناحل الذي يقوم بحراسة المناطق المرتفع رودون 

 لولذلك فقد حص وفي غيابو ُسرقت كثير من ىذه المناحل ، وأودعو السجن ،
 .  (ٔٗ)ثمن ىذه المناحلتقاضي عمي وعد بكميون وسوستراتوس 

ووثيقة ثانية ترجع إلي القرن الثالث قبل الميالد أيضًا ، وىي خطاب من 
بره أنو منذ ثالثة أيام عندما رآه وزان القمح ، إلي زينون يخ فانيسيس 

من ولذلك فيو يطمب أمر بإيداعو السجن  ديونيسودوروس 
ويبدو أن ديونيسودوروس  ، (ٕٗ)بعض المال معو زينون أن يرسل إليو أحد رجالو و 

بالشئون المالية والمسئول عن تحصيل المذكور ىنا ىو عامل المالية المختص 
أن عامل المالية كان من بين أيضًا ير في ىاتين الوثيقتين . ويظمستحقات الدولة 

 . (ٖٗ)صالحياتو القانونية ، إيداع بعض األىالي من مخالفي القانون السجن 
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وتولي ابنو الممك ق.م.( ٕٙٗ)عام  الثاني وبعد وفاة الممك بطمميوس
الحكم ، وبعد عزل أبولمونيوس وزير المالية ومعو زينون من الثالث بطمميوس 

قائد الشرطة في القرية  ،عمي حاليا في مصر منصبييما ، ظمت إدارة السجون 
ىو المشرف عمي السجن ، واالبيستاتيس ىو المشرف عمي سجون المدينة والقرى 

 التابعة ليا .  
ق. م.، ٕٕٗ/ٖٕٗعام حوالي ترجع إلي ، وثيقة بردية ويتضح ذلك من 

 أنتيجونوسي خطاب أرسمو من إقميم أوكسيرنخوس )البينسا الحالية( ، وى
  إلي دوريون  أنو عندما تمقى منو فيو االبيستاتيس ، يخبره

  بن كاليكراتوس بخصوص إجبار كاليدروموس اً خطاب
  عمي أن يعيد الحمار إلي مالكو أو أن ، القوريني اإلبيجوني
بترحيل كاليدروموس إلي السجن  ولطمب دراخمة ، وطبقاً عشرون يدفع ثمنو ، وىو 

من أجل إجباره عمي أن )إحدى قرى إقميم أوكسيرنخوس(   في سيناري
قائد الشرطة في التوبارخية   يعيد الحمار إلي دوريون ، إال أن باترون

السفمية ، حضر إلي السجن وأطمق سراح كاليدروموس ، وليذا السبب لم يستطع 
ينفذ اإلجراءات المتبعة في مثل ىذه الموضوعات ، بل وأخذ انتيجونوس أن 

أنو أيضًا ، ويخبره  الحمار إلي منزلو ونقل كاليدروموس معو إلي تاكونا 
كان من الممكن أن يأخذه منو بالقوة عن طريق أحد حممة السيف 

  ينيي خطابو بأنو غير قادر عمي تنفيذ أوامره بسبب ، ثم
 .  (ٗٗ)باترون قائد الشرطة المستمر ليذه األوامر عصيان 
كان قد تمقى أوامر المذكور ىنا الواضح من ىذه الوثيقة ، أن انتيجونوس و 

، إلي سجن سيناري بن كاليكراتوس من دوريون االبيستاتيس بأن ينقل كاليدروموس 
 ويحقق معو من أجل استرداد الحمار المسروق أو الحصول عمي ثمنو  مما يوحي
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أو تكميف شخص آخر بأداء  السجناءبأنو من سمطات االبستاتيس ىي التحقيق مع 
 .من مكان إلي آخر السجناء، كذلك نقل ، وىو أنتيجونوس ىذه الميمة 

ولكن يبدو أن ىذا الخطاب لم يكن كافيًا ألنتيجونوس ، حيث نجده يرسل 
يقة بردية وثشكوى أخرى بيذا الخصوص إلي الممك نفسو ، ونتعرف عمييا من 

، ضد الثالث أنتيجونوس إلي الممك بطمميوس نفسو ، حيث يشتكي  عامالترجع إلي 
، ويخبره أنو قام  باترون قائد الشرطة في التوبارخية السفمي إلقميم أوكسيرنخوس

الخامس والعشرين من بنقل كاليدروموس بن كاليكراتوس القوريني اإلبيجوني ، في 
طبقًا ألوامر دوريون ، وذلك إلي السجن في سيناري أمشير من العام الرابع شير 

بأنو يجب عمي انتيجونوس أن يجبر  اً االبيستاتيس ، والتي كانت شاممة كتاب
دراخمة ، عشرون كاليدروموس أن يعيد الحمار لمالكو أو أن يدفع ثمنو ، وىو 

لسجن في ولكن باترون لم ييتم بيذا األمر وأطمق سراح كاليدروموس من ا
 .  (٘ٗ)يسينار 

والالفت لمنظر في ىاتين الوثيقتين ، ىو حديث انتيجونوس في الوثيقة 
األولي ، عن أنو كان باستطاعتو استخدام أحد حممة السيف في تنفيذ أوامر 

 االبيستاتيس ، واإلشارة في الوثيقة الثانية إلي مرسوم الدياجراما 
ر حامل السيف وعالقتو بمرسوم ، وىذا ما يجعمنا نتساءل عن دو  (ٙٗ)المصرح بو 

أم أنو كان  واحدًا من رجال الشرطة لم يزد عن كونو الدياجراما ، وىل ىذا الرجل 
رجل الشرطة ىذا صفة من بين الييئة العاممة داخل السجون ؟ . إذا نظرنا إلي 

ضمان تتطمب حمل السيف ، حيث كانت من ميامو كانت نجد أن طبيعة عممو 
 ظيوره داخل السجن ىنا وربما ،  (ٚٗ) كبار الموظفين والدفاع عنيماالحترام الالزم ل

يستخدم في العقاب أو تنفيذ األحكام عمي المجرمين ، وبخاصة لو  بغرض أن كان
وضعنا في االعتبار أن الحكومة البطممية كانت تطبق حكم اإلعدام في بعض 
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في مصر ، وذلك  الحاالت طبقًا لمرسوم الدياجراما الذي وضعتو في بداية عيدىا
من اجل توطيد أركان الدولة ، والذي كان يقضي في بعض األحيان بإعدام بعض 
المدينين ومن يعترض عمي حكم االعدام ، كانت يتم مطالبتو ثالث مرات بقيمة 

فال نستبعد امكانية وجود دور ما بناًء عمي ذلك و  . (ٛٗ)الدين ثم يطبق الحكم 
سبب ية في مصر في العصر البطممي ، و لحامل السيف داخل السجون الحكوم

 أحد أدوات الدولة في تنفيذ العقوبات .باعتباره ذكر اسمو داخل ىذه الوثيقة 
أن قادة الشرطة في إقميم ونخمص من ىاتين الوثيقتين أيضًا ، إلي 

 نيطمقو ي إدارة السجون كيفما شاءوا ، فتارة أوكسيرنخوس ، كانوا يتصرفون ف
وتارة أخرى كانوا يدخمون آخرين ن الرجوع إلي قادتيم ، دو  السجناءسراح بعض 

، الثالث وثيقة ترجع إلي عيد الممك بطمميوس نرى في وتوضيحًا لذلك ،  السجن .
   وسقائد الشرطة لتوربارخية كويت وىي شكوى ضد فيميبوس 

بخصوص قيامو بسجن أحد العبيد بطريقة غير قانونية ، حيث أحضره إلي 
لمحكمة وأعمنوا الحكم عميو ، ولذلك يطمب الشاكي من القاضي التحقق من ىذا ا

بواسطة األمر ، وليذا السبب فقد أرسل القاضي طمب أستدعاء لقائد الشرطة ، 
  . (ٜٗ)لألمر ثل تلكنو لم يمو االبيستاتيس  دوريون

ويتضح من ىذه الوثيقة أن دوريون االبيستاتيس عانى مرة أخرى من 
وس قائد الشرطة دة الشرطة وطريقة إدارتيم لمسجون ، فنجد ىنا فيميبتصرفات قا

يسجن أحد العبيد بدون سند قانوني مستغاًل طبيعة عممو  في توبارخية كويتوس ،
وبرغم أنو كان قد احضره إلي المحكمة إال أنو لم يقدم كمشرف عمي السجن ، 

لم يعر اىتمامًا أنو السندات القانونية التي تدين ىذا العبد ، اضف إلي ذلك 
من أجل التحقق من ىذا األمر ، مما يجعمنا نعتقد أن ستدعاء االبيستاتيس لو ال
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بعض رجال الشرطة في ذلك الوقت كانوا يستغموا طبيعة عمميم ويقدمون عمي 
 .سجن بعض األىالي ألسباب شخصية تتسم بالتعنت والفساد 

 ئل القرن الثاني ق.م. جع إلي أوافي وثيقة بردية تر نالحظ ذلك بوضوح و 
 التي تسكن في  ثاسيس ابنة حورس وىي بخصوص سيدة تدعى 

كتبت ، إقميم أرسينوى )مدينة الفيوم الحالية( عاصمة كروكوديموس بوليس  مدينة
فييا مساعده بأنو ىو الذي  إقميم أرسينوى ، تتيم إستراتيجوس  إلي ايتوس

 .  (ٓ٘) ، وألسباب خاصة بينيا وبينو نونيةأدخميا السجن بطريقة غير قا
ق.م. ، بخصوص رجل يشكو  ٜٗٔترجع إلي عام أخرى ، ولدينا وثيقة 

أواًل بأول ، ويقول : أنا أدفع ألف وثالثمائة من أنو كان يدفع ما عميو من أموال 
ولكن في  ، ولدي إيصاالت بذلك  باشنسشير  دراخمة كل شير وبانتظام حتى

بوليس وأخذني إلي س بابة ، وجدني بطمميوس في كروكوديمو الخامس من شير 
وبالرغم رجل الشرطة في المدينة ،  الوس يالبنك ، وسممني إلي مين

بشيء ، إال أنو قادني إلي السجن حتى صباح اليوم  اً أنني ذكرتو بأني لست مدين
 .  (ٔ٘)التالي ، ولذلك أرجو الحصول عمي حقي من العدالة 

بعض األىالي ودعون اتين الوثيقتين أن رجال الشرطة كانوا ييبدو من ى
كما رأينا في الوثيقة األولي أن فسند قانوني ، محاكمة أو حتى السجن بدون 

دخل الشاكي  لمقانون ، وفي الوثيقة الثانية  ثاسيس دخمت السجن بطريقة مخالفة
ولذلك يطمب  ، ألحد اً بالرغم أنو ليس مدين، السجن عن طريق أحد رجال الشرطة 

الحصول عمي حقو لقاء ما القاه من رجل الشرطة . ويعتقد الباحث أن تصرفات 
ة ، بل يمكن أن نطمق عمييا رطة ىؤالء لم تكن ىي السمة الغالبرجال الش

تصرفات رجال شرطة منحرفين غرتيم طبيعة عمميم فخرجوا عمي القانون ، ولذلك 
ن الممك البطممي إبكل قوة ، حتى كانت الحكومة البطممية تقف أمام ىؤالء 
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،  ق.م. ٖٛٔ/ٗٛٔ)أبيفانيس( أمر في وثيقة ترجع إلي عام بطمميوس الخامس 
يسجنون األىالي بسبب منازعات كانوا ن الذين بأن يقدم إلي المحاكمة كل الموظفي

من بين التدابير التي أعمنيا و .  (ٕ٘)وسائل التعذيب معيم مفتعمة أو يستخدمون 
ذلك المرسوم الخاص عمى حجر رشيد ، وظيرت  ،أيضًا  وس الخامسبطميمالممك 
أولئك الذين كانوا في السجن ، : " ، حيث نقرأ فيو  سراح بعض السجناء بإطالق

التيم أسقطت ، فقد  بسبب جرائم ضد الدولة والذين كانوا تحت االتيام لمدة طويمة
 . (ٖ٘)"  المنسوبة إلييم

عن الييكل  رجال تخالحكومية سجون أن إدارة الإلي ونخمص مما سبق 
اإلداري لمنظام القضائي في مصر ، فتبدأ برجل الشرطة العادي الذي يحرس 

يدخل أو يخرج منو  نثم قائد الشرطة المشرف عمي السجن والمسئول عم ،السجن 
ثم االبيستاتيس وىو الحاكم اإلداري لممركز أو القرية ، الذي يرأس رجال الشرطة ، 

ليو تحول من سجن في حق الالشكاوى وينظرىا ويصدر أحكامًا فييا ، ولو  وا 
فيحول ، ، أما إذا فشل في حل المشكالت المقدمة إليو  (ٗ٘)مخالف القانون 

، الذي قد يفصل فييا أو يحوليا الموضوع برمتو إلي اإلستراتيجوس ، حاكم اإلقميم 
،  (٘٘)الشكوىعض ىذه إليو أحيانًا بتوجو بدوره لمممك البطممي نفسو والذي كانت 

ن ئوىذا ما يجعمنا نطم، وىو ما رأيناه من شكاوى المسجونين في الوثائق السابقة 
جزء ال الحكومية في العصر البطممي ىو عندما نقرر أن النظام اإلداري لمسجون 

 .  في العصر البطممي يتجزأ من النظام القضائي في مصر 
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 فقد ظمت الحكومة تشرف عمي السجون حيث، أما في العصر الروماني
وأحيانًا أخرى  وردت في الوثائق البردية تحت إسم 

  ، . لدينا و وكان يقصد بيا السجن الحكومي أو السجن العام
جمسة تشير إلي من إقميم أوكسيرنخوس م. ،  ٕٕوثيقة بردية ترجع إلي عام 

االستراتيجوس ب الخاص حرسالقائد كل من : قضائية كانت ستقام في حق 
  ، جوستوس حامل السيف وكذلك
  فقد دخال السجن بأمر من  ليذا السبب، و

أن  في الوقت نفسو كان باستطاعتيماالوالي حتى موعد انعقاد الجمسة ، إال أنيما 
انعقاد يقنعا رئيس الحجاب بأن يدفعا الكفالة ويخرجا من السجن حتى موعد 

 .  (ٙ٘)الجمسة
تعيد من اإلقميم نفسو ، وىي م. ،  ٖٕترجع إلي عام ،  ثانيةووثيقة بردية 

الفارسي االبيجوني، إلي  من ثيون بن أمونيوس 
   زيوس سجن حاكم ديمتريوس

 ، بأنو سوف يعيد في خالل  ، ويقسم باإلمبراطور تيبيريوس قيصر
في شير بابة من وذلك ثالثين يومًا السجين الذي ضمنو ليخرج من السجن العام ، 

  وسبن سارابيون وسىو سارابيون، و العام الحالي 
 موس مبي ، الذي ُقبض عميو بواسطة  مساعد وزير

مقدم ،  ينالمالية ، بسبب صك دين مكتوب بخط اليد عن أسورة ذىبية قيمتيا ميناي
، المواطنة ابنة ديونيسيوس  وكيل الينيس  إلي ماجيانوس 

 ،  ويؤكد إنو إذا لم يقدم ىذا السجين في خالل المدة المذكورة فسوف
ة الذىب المذكور وبدون تأخير ، وليس لديو الحق في أن ميناي قيم ٕيدفع 

 .  (ٚ٘)يحصل عمي مدة أطول من الوقت ، وال ينقل السجين إلي أي سجن آخر 
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وتحدثنا وثيقة ثالثة ، ترجع إلي القرن الثاني الميالدي عن تدخل اإلدارة 
الرومانية في بعض األحيان من أجل سجن بعض األفراد الذي ُيعتقد أنيم قد 

تسببون في صراع بين بعض القرى ، حيث قام رجال الشرطة باحتجاز رجل ي
لفترة كافية ، حيث كان عميو أن يقدم إقرارًا كتابيًا  يدعى أوسرباسيس 

بالمثول أمام حضرة القاضي في غضون ثالثين يومًا ، كما أودع أيضًا أسكالس 
 ير األعتداءات ضد أىل السجن ، حتى ال يقدم ىذين الرجالن عمي تدب
 .  (ٛ٘) قرية نابو 
لدينا بعض الوثائق التي ترجع إلي العصر الروماني المتأخر ، تفيد و 

بوجود السجون الحكومية التي تخضع إلشراف الدولة ، فنجد في وثيقة بردية ترجع 
ضمان بخصوص اإلبقاء عمي أحد المزارعين  صكالسادس الميالدي ، إلي القرن 
ىذا ، بإحضار  إحدى القرىلفترة محددة ، ويتعيد الضامن ، وىو عمدة  في قريتو

،  المزارع إلي السجن الحكومي في مدينة أوكسيرنخوس في الوقت المحدد لذلك
غير وثيقة صك ضمان آخر ورد في و ،  (ٜ٘) وذلك إذا ما عجز عن سداد ما عميو

رة إلي سجن حكومي إشا ابيخر القرن السادس الميالدي ، و ، ترجع إلي أواكاممة 
، وىي  . ووثيقة بردية ترجع إلي القرن السابع الميالدي (ٓٙ)في مدينة أوكسيرنخوس

كانت وبيا إشارة إلي بعض المصروفات التي  بخصوص نفقات خاصة بالدولة
 أربعة عشرو وىي سولديان  السجن الحكومي في مدينة أوكسيرنخوستقدم إلي 

 . (ٔٙ) ونصف قيراط ، حسب المقياس السكندري
ونخمص من ىذه الوثائق إلي أن السجون الحكومية في مصر في العصر 

 اً متبعالذي كان الروماني ظمت تحت إشراف الحكومة ، وبالييكل الوظيفي نفسو 
ي الروماني ىو الذي يقوم بدور الممك ، حيث رأينا الوالفي العصر البطممي 

وكان باستطاعتو  ر ،العامة داخل مص شراف العام عمي السجونالبطممي في اإل
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حتى ولو كان من كبار الموظفين كما رأينا في أيضًا إيداع من يشاء السجن 
فييا الوالي كل من قائد حرس االستراتيجوس وحامل الوثيقة األولي ، التي أودع 

 يوجد داخلسجن حكومي ورأينا أيضًا في الوثيقة الثانية ،  السيف في السجن 
 . ن و ن حكوميموظفو  مدينة أوكسيرنخوس يشرف عميو

ولكن مع مرور الوقت وأمام ضعف اإلدارة الرومانية في العصر الروماني 
سارت جانبًا إلي يدة ، أطمق عمييا السجون الخاصة المتأخر بدأت تنمو ظاىرة جد

بشتى الطرق جنب مع السجون الحكومية ، وبرغم أن الحكومة الرومانية حاولت 
 . دون جدوىأن تقضي عمي ىذه الظاىرة ، لكن 

 ب : السجون الخاصة
 أرباب االقطاعياتىي تمك التي يمتمكيا المقصود بالسجون الخاصة  

عمي القانون ، بالطبع من وجية نظر أفراد خرجوا دعون فييا ما يشاءون من و وي
يا تطورات سياسية تمالكيا . وىذه الظاىرة الجديدة لم تكن وليدة الصدفة بل سبق

، فأمام ضعف اإلدارة الخاصة دت إلي ظيور ىذه السجون واجتماعية واقتصادية أ
الرومانية وعدم قدرتيا عمي السيطرة بشكل كامل عمي مناحي الحياة في مصر ، 
وفي الوقت نفسو ظيور طبقة جديدة في المجتمع المصري ، وىي أرباب الضياع 

، ومنيا ضيعة أمونيوس في الكبرى ، وبخاصة في العصر الروماني المتأخر 
)الشيخ عبادة( وضيعة كريستودورا في كينوبوليس  طونيوبوليس أن

 الشيخ فضل( وضيعة ثيودورا في ىيرموبوليس(  
يعمل لدييم أعداد كبيرة من المزارعين األحرار حيث كان  ، (ٕٙ))األشمونين( 

ضاع االقتصادية كبيرة من العبيد ، أضف إلي ذلك تدىور األو  اً ويمتمكون أعداد
، وتحول والئيم يقعون تحت وطأة أرباب ىذه الضياع األىالي مما جعل في مصر 
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من الحكومة الرومانية التي يرون فييا السبب فيما آلت إليو أحواليم ، إلي مالك 
 . الضياع 

 بشكل واضح انتشركل ىذه الظروف اجتمعت لتفرز نظام اجتماعي جديد 
، وىو الضياع الكبرى الممموكة لبعض ي المتأخر العصر الرومان فيمصر  داخل

 النبالء ، والتي سيطرت بشكل كبير عمي مناحي الحياة داخل الريف المصري .
ومع مرور الوقت ، لجأت اإلدارة الرومانية إلي االعتماد عمي ىؤالء النبالء في 

مالة في محاولة منيا لمخروج من ىذه المشكمة ، وذلك باستإدارة الوظائف الكبرى 
أطمقت أيدييم داخل ف ىؤالء إلييا وليصبحوا جزءًا من الييكل اإلداري لمدولة 

، ضياعيم مما جعميم يتصرفون كما لو كانت ىذه الضياع دويالت صغيرة 
حد تكوين جيوش خاصة إلي خاصة بيم ، بل ووصل األمر  اً فامتمكوا سجون

 . أيضاً 
، في إقميم ابع الميالدي أواخر القرن الر  بدأت ظاىرة السجون الخاصة منذ

، عندما كان كبار المالك يحتجزون عبيدىم والعاممين لدييم لفترات أوكسيرنخوس 
طويمة داخل أمالكيم ، لدينا بخصوص ذلك وثيقة بردية ترجع إلي القرن الرابع 
الميالدي ، تشير إلي استخدام أحد األفراد بعض أمالكو كسجون خاصة ، وىي 

زوجيا متيمة إياه بأنو لمكنيسة من ، حيث تشتكي سيدة شكوى فريدة من نوعيا 
باإلضافة ، كان يوجو اإلىانات المستمرة ليا ، وحبس عبيده وعبيدىا في مخازنو 

بذلك بل  وذلك لمدة سبعة أيام ، ولم يكتف بنو بالتبني أيضًا ،اإلي بناتيا بالتبني و 
ن يخبروه عن كل كان يعذبيم بالضرب ويستخدم النار في تيديدىم ، من أجل أ

، والغريب أن ىذه الوثيقة تشير إلي سجن حكومي التي ال يعرفيا أمالك زوجتو 
كان الذي  زوجيا مساعد  أيضًا ، وذلك من خالل اإلشارة إلي أن خووس 

قد دخل السجن بسبب ديون مالية لمحكومة ، وأن الزوج قد أخذ الكفالة منيا بالقوة 
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، ثم تستطرد الوثيقة بعد ذلك في شرح تصرفات من السجن  مساعدهلكي يخرج 
 .  (ٖٙ) ، حيث كان يوجو ليا االىانات المستمرة ىذا الزوج مع زوجتو

أن أرباب األمالك الكبيرة كانوا يستخدمون بعض ستخمص مما تقدم ون
منشآتيم الخاصة كأماكن الحتجاز عبيدىم والعاممين لدييم ، بغض النظر عن 

الرجل المذكور في الوثيقة  نفإي تتبع الدولة ، وكما رأينا القانون أو المحاكم الت
ولذا ، بعض عبيده وابناءه بالتبني في مخازنو الخاصة حتجز لمدة سبعة أيام اُ 

ولعل الغرض من ذلك كان  كانت شكاًل من أشكال السجون الخاصةنعتقد أنيا 
أن األمر تطور الضغط عمي العاممين لدييم لتنفيذ طمباتيم وأوامرىم ، ولكن يبدو 

بعد ذلك ، وتحولت األماكن التي يحتجز فييا كبار المالك العاممين لدييم إلي 
ت داخل ضياعيم ، وكانوا كل مدلوالت الكممة من معنى ، أنشئسجون حقيقية وب
 الك الضيعة ىو رئيس الشرطة فييا يا بعيدا عن سمطة الدولة ، فمنىم الذين يديرو 

االعتقال و يصدر أوامره بالقبض و في حفظ األمن ، ن المحميييساعده رجال الشرطة 
 . (ٗٙ)سجن يمقي فيو من يعيث فسادًا أو يرتكب جرمًا ضيعتو وفي 

وىناك دليل ميم عمي أن مالك الضياع الكبرى في مصر طوعوا السمطة 
وظير ذلك بوضوح في ،  (٘ٙ)الخاصة القانونية التي منحت ليم لخدمة مصالحيم 

ة . ووصمتنا أخبار ىذه السجون من القوانين التي ُأصدرت خاصإنشائيم لمسجون ال
ضدىا ، واإلشارات إلي عمميا . وفي الحقيقة ، يبدو أن أثنين من الثالثة قوانين 
التي ُأصدرت في ىذا الصدد تتعمقان بمصر ، وتدل عمي أن ىذا النظام تطور في 

 ىذا البمد بشكل خاص . 
ر القرن الرابع ، في الوقت وكان أول ظيور لمسجون الخاصة في أواخ

 م. ٖٛٛالروماني المتأخر ، ففي عام  الذي تكونت فيو الضياع الكبرى في العصر
 – ٜٖٚ)حكم في الفترة من   Theodosius Iثيودوسيوس األولاإلمبراطور كتب 
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 اريثريوسآنذاك وىو فالفيوس إلي والي مصر  اً مختصرًا موجي م.( مرسوماً  ٜٖ٘
Flavius Erythrius ألوجستالي اPraefectus Augustalis (ٙٙ)  أي "  :، يذكر فيو

بجريمة مدانًا و ًا سوف يصبح مذنبشخص يحبس مجرمًا بعد اآلن في سجن خاص 
م. ، وجد  ٙٛٗفي عام وتحديدًا وبعد مضي قرن تقريبًا  . (ٚٙ)الخيانة العظمى "
ضروري م.( أنو من الٜٔٗ – ٗٚٗ)حكم في الفترة من  Zenon اإلمبراطور زينون

أن يصدر قرارًا بيذا الخصوص ، فحواه : " أنو غير مسموح ألي شخص في 
أو في أي والية من إمبراطوريتنا أن ُيقيم كميا مدينة اإلسكندرية أو في دوقية مصر 

وتعرض الوالي ، سجنًا خاصًا سواء في ضيعتو أو في أي مكان آخر " 
وقيع أقصى العقوبات عمييم لمتيديد بتبصفة عامة والحكام في مصر، األوجستالي 

 .  (ٛٙ)إذا أىمموا تنفيذ ىذا القانون 
ويبدو أن السجون الخاصة انتشرت بشكل كبير في اإلمبراطورية الرومانية  

م.( نفسو  ٘ٙ٘ – ٕٚ٘األمر الذي وجد اإلمبراطور جستنيان )حكم في الفترة من 
، جون الخاصة م. مجبرًا عمي أن يأمر مرة ثانية بمنع إنشاء الس ٜٕ٘في عام 
: " نحن نمنع إنشاء سجون خاصة في أي مكان ، سواء في المدن أو في ويقول 

وزاد جستنيان عمي ذلك ما أتبعو بالعقوبة ، حيث قضى بأن الذين ال  ؛القرى " 
مدة زمنية مساوية لممدة التي  حكومييمتزمون بيذا األمر يمكثون في السجن ال
صة ، باإلضافة إلي فقدانيم أي حقوق حبسوا فييا أي شخص في سجونيم الخا

قانونية ضد ىؤالء األشخاص الذين سبق وسجنوىم . وتكررت تيديدات اإلمبراطور 
 . (ٜٙ)زينون باالستباحة والموت لمحكام الميممين 

ولكي نفيم أىمية ىذه القرارات ، ومعرفة مدى التأثير الذي أحدثتو السجون 
تعرف عمي الوثائق البردية التي الخاصة عمي المجتمع المصري ، يجب أن ن

وردت فييا السجون الخاصة ، ولدينا وثيقة بردية بيا إشارة إلي سجن خاص ، 
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 فالفيوس إيزاك  م. ، إلي ٘ٙٗوىي شكوى ترجع إلي عام 
، يشكو فييا أوريميوس  مدينة كينوبوليس( الجزء العموي من (ٓٚ)) حامي

مزارع وىو ،     فماكاريوس بن يوس
فويبامونوس )كينوبوليس ، من أنو كان يعمل مزارعًا في أمالك  من

(ٚٔ) )،  ولكن بعد وفاتو أتى أخوه ثيودوروس  وأخذ
جن ظممًا لمدة ثالثة أشير  السمنو ثمانية من الماشية الجيدة ، كما أنو وضعو في 

ترتب عميو وفاة باقي ماشيتو من الجوع ، عمي الرغم من أنو كان جاىزًا ألن مما 
 .  (ٕٚ)كتابة عميو يدفع أي دين يمكن إثباتو 

زراعية في  اً أن فويبامونوس كان يمتمك أرضإلي من ىذه الوثيقة  نخمصو 
كينوبوليس ، وبعد وفاتو ورثو أخيو ثيودوروس ، الذي أدخل أوريميوس المزارع في 

ثيودوروس وبرغم أن الوثيقة لم توضح لنا ماىية ىذا السجن ، إال أن  السجن
يمنحو سمطة إيداع ىذا المزارع في السجن ،  اً إداري اً المذكور لم يكن يتولى منصب

 يجعمنا نعتقد أن المقصود بالسجن ىنا ىو سجن خاص .  ما ىذا و 
لرومان أن نجد تمك السجون التي حاول األباطرة االسادس ، ففي القرن أما 

يا بقوة وبال جدوى ، تتحول إلي عممية منظمة ، وعمي ما يبدو كان سجن نيمنعو 
جدًا في  اً طبيعي اً جزء - (ٖٚ)أحد ماّلك الضياع  - ضيعة أبيون 
في الضيعة . ولدينا سجالت لمنبيذ الذي كان يتم تسميمو لممساجين مؤسسات ىذه 

م. ورد فييا  ٖٛ٘ترجع إلي عام  ظير ذلك في وثيقة برديةو ، السجون الخاصة 
، كانوا يتسممون أبيون سجن ضيعة  مئة وتسع وثالثون سجينًا داخلأسماء 

، زد عمي ذلك ، أن رجال  (ٗٚ)يوم القديس ميخائيل احتفال حصتيم من النبيذ في 
الشرطة المحميين والمكمفين بحراسة السجون الخاصة في الضياع الكبرى ، كانوا 

من بردية من ماّلك الضياع ، كما وجدنا في وثيقة الشيرية  يتقاضون مرتباتيم
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جال وىي بخصوص بعض ر  دس الميالدي ،إقميم أرسينوى ، ترجع إلي القرن السا
يعممون لحساب بيت و  يطمق عمييم )الريباروي( الذين المحميين الشرطة 
رجع إلي بردية توقرأنا في وثيقة  ، (٘ٚ) -أحد نبالء أرسينوي  - ثيون 

، عن أحد رجال الشرطة  من إقميم ىيراقميوبوليسالقرن السادس الميالدي أيضًا 
، وكذلك في إقميم أوكسيرنخوس،  (ٙٚ)أسرة أبيون كان يعمل لحساب الذي المحمية 

 . (ٚٚ)أبيون ضيعةالعمل في رأينا أحد رجال الشرطة ممن يرتبطون ب
الكبرى كانت ونخمص من ذلك إلي أن السجون الخاصة في الضياع 

عمييا ، بداية بإطعام المسجونين ووصواًل  ونينفقتخضع إلشراف كبار الماّلك و 
الذين يعممون ألجر رجال الشرطة الذين يحرسونيا ، ومعنى ذلك أن رجال الشرطة 

 مدولة .والء لمالك الضياع وليس لىم ؤ والأصبح في الضياع 
ظ فإن معموماتنا لسوء الح، و عن كيفية استخدام السجون الخاصة أما 

بعض الوثائق البردية التي أشارت إلي ىذه السجون ولدينا  غير كاممة ،عنيا 
رجع إلي حوالي عام ، توثيقة بردية والغرض الذي استخدمت من أجمو ، فيناك 

مدينة ك كفالة قدمو أحد األفراد الذي يسكن في م. ، وىي بخصوص ص ٜٚ٘
و الفارين من ضيعة أبيون ، ويتعيد ئأوكسيرنخوس ، من أجل أن يكفل أحد أصدقا

ترجع إلي  ، ووثيقة أخرى (ٛٚ)بأنو سوف يقدمو في الوقت المحدد إلي سجن أبيون 
ك كفالة ُقدم إلي فالفيوس أبيون م. ، وىي ص ٜٔ٘/ٜٓ٘ما بين عامي 

  من زاخارياس عمال المالية لكنائس  أحد
الذي  امبيخيوس الضيعة ، يضمن فييا أوريميوس ب

الخاصة بأبيون ، وتعيد بأنو يضمن بامبيخيوس في دفع استأجر مزرعة الفواكة 
سوف يكون  تاإليجار في الميعاد المحدد ، وفي حالة عدم الوفاء بيذه االلتزاما

عام حوالي ك ضمان آخر يرجع إلي ص. و  (ٜٚ)شريكو داخل سجن الضيعة أيضًا 
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ن من ياثن ص بضيعة أبيون ، يضمن فييا جيستوس م.، وىو خا ٓٔٙ
  ، وىما أوريميوس بابنوثيوس ائغين صال

  وثيون وأر  سوف ، ويعد إذا ىما أخال باالتفاق المبرم
 . (ٓٛ)يدخل معيما السجن الخاص بالضيعة 

عون السجون الخاصة ديو ونفيم من ىذه الوثائق أن بعض األفراد كانوا 
لصالح ماّلك الضيعة في حالة عدم وفائيم بااللتزامات المقررة عمييم من األموال 

ومعنى ذلك أن سجن الضيعة ىنا تم استخدامو  ويبدو أيضًا أنيا بدون محاكمة .
يمة لمضغط عمي األفراد أو القرى لسداد ما عمييم نوعًا ما وبطريقة غير رسمية كوس

  من مستحقات .
، لدينا وثيقتان برديتان من القرن الساس الميالدي ذلك أكيدًا عمي وت

أحد مالك الضياع الكبرى في طيبة   الوثيقة األولي : شكوى إلي كونيون 
المالية ، امرأة أحد المزارعين في طيبة عمي التنازل عن حقوقيا بخصوص إجبار 

ال فإني وىي شكوى ،  ةغير كاممية : والوثيقة الثان . (ٔٛ)السجن تودع في سوف  اوا 
احتجاز سيدة تم أنو قد  ااستخدام سيئ ليذا النظام ،  حيث يرد فييبخصوص 

ىرب ، الذي درت أمالكيا ، وذلك كضمان لدين زوجيا يا في السجن وصو ووضع
األمالك مع االحتفاظ ىذه عدم مصادرة الغريب أن الشاكي يطمب من اإلدارة و 

. ومعنى ذلك أن أرباب  (ٕٛ)زوجيا ويسدد ديونو  ريثما يعودكسجينة ، بالزوجة 
الضياع كانوا يمجأون إلي استخدام السجون كوسيمة لمضغط عمي ىؤالء األفراد ، 

فمم يرد في ىاتين  أحكام قضائية أن أوامر السجن ىنا لم تكن بأيضًا والواضح 
نعتقد  مما يجعمنا انونية بيذا الخصوصالوثيقتين أية إشارة لمحاكمات أو أوامر ق

لم بأرباب الضياع أن استخدام السجون الخاصة ىنا كانت بمثابة تصرفات خاصة 
 تتدخل فييا اإلدارة الرومانية .  
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ن ، كالىما من القرن السادس الميالدي ، بما ال اخريوتبين لنا وثيقتان اُ 
تمك اإلجراءات التي كانت تطبق عمي األفراد ، ُطبقت أيضًا أن يدع مجااًل لمشك 

قرى بأكمميا بواسطة أعيانيا ، األولى : قائمة ببعض القرويين من سكان قرية  عمي
 الذين أودعوا السجن الخاص بأسرة أنيانوس تيريثيوس 

  في الثاني والعشرين من شير
 برمودة ، ومن بينيم أربعة من رجال الشرطة وىم باموثيوس 

، وكذلك اجاثوس  وبسيروس  وأنوب   وثيودورس
  عامل المالية ، وماكاريس  الكاىن ، إلي جانب بعض

األسماء األخرى ، واختتمت الوثيقة بالعودة مرة أخرى لمتأكيد عمي أن حبسيم كان 
 لرجاكبار  ن منافيظير فييا اثن ،. أما الوثيقة الثانية  (ٖٛ)في سجن خاص 

ن ايتقدم  وسوفيميب  احدي القرى ، وىما فويبامون
تي ربما أخذن لمسجن بداًل بالتماس ، يطمبان منو إطالق سراح بعض الزوجات اال

: ، ويقوالن لو من أزواجين ، حيث يرجونو أن يطمق سراح زوجات كبار القرية 
وزوجة   وجة ميناس وطبقًا لذلك نرجو من سيادتكم إطالق سراح ز 

، وزوجة بكوليوس  وزوجة اينوخ  ،كاتب القرية  ديونيسيوس 
  قائد حرس الحقول  وزوجة فويبامون ،

  العمدة ، وزوجة باموثيوس عمدة اآلخر ، وزوجة ال
يقصد بو  -نرجو السيد  وبيذا يصبح المجموع سبع زوجات ، ونحنإنوخ العمدة 

في  نأتي باألشخاص المطموبينوسوف ،  أن يطمق سراح ىؤالء -مالك الضيعة 
أي وقت سيادتكم تطمبيم وسوف نودعيم في السجن ، ونحن عمي استعداد أن نقبل 

الذي دفع سبب ال، ولسوء الحظ لم تعطنا ىذه وثيقة أية بيانات عن  (ٗٛ)قدم سيدنا 
ا اإلجراء ، ولكنيا في الوقت نفسو تعطينا مؤشرًا عمي مدى تخاذ ىذإدارة الضيعة ال
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تصرف رجال الضيعة في سكانيا كيفما شاءوا دونما الرجوع إلي السمطات 
 الحكومية المختصة .  

لعدالة لتطبيق االحاالت العارضة األساليب الجاىزة والفظة  ىحداوتوضح  
زوجة فيميب جزار الماعز  أّنا في ىذه الضياع ، حيث ُذكر أن سيدة ُتدعى 

 . (٘ٛ)ىا سرق نقود الرجل المسئول عن جمع أموال الضيعة " اقبض عمييا ألن أخ
جون الخاصة في المجتمع والسؤال الذي يطرح نفسو اآلن ، ما دور الس

  وىل ىي مفيدة لحفظ النظام أم ال ؟ . قبل أن نجيب عمي ىذا السؤالالمصري ؟ 
السجون الخاصة ،  ميمة ، وىي أن مفيوم يجب أن نضع في االعتبار مسألة

ألفراد ، وبالتالي فيي تخضع لمصالح ىؤالء األفراد وأىوائيم ،  تعني أنيا ممكُ 
وسبق أن رأينا أن نشأة ىذه السجون وتطورىا كان دون رغبة الحكومة ، مما دفع 

 عمي اً األباطرة الرومان إلي إصدار قرارات منع ىذه السجون ، ألنيا تعتبر خروج
خالالً  الحكومة وقوتيا ،  سمطةل اً بييبة الدولة ، حيث تعتبر السجون رمز  المألوف وا 

 تحول إليالمجتمع المصري جانبا من ومعنى وجود سجون ممموكة لألفراد ، أن 
 اً وجيش اً مجموعة دويالت داخل الدولة ، بحيث أصبحت الضيعة تمتمك سجون

عمي ، وفقدت قدرتيا  فيياور الدولة د، وتراجع  (ٙٛ)وغيرىا  اً وأراضي زراعية وحرف
نظام . ومن ىنا نستطيع القول أن تنفيذ أوامرىا عمي ىذه الضياع وسكانيا 

تمثمت في السجون الخاصة أضر كثيرًا بالمجتمع المصري أكثر من منفعتو التي 
 ولكنيا ال يمكن أن تقارن بأضراره . ،بعض الخدمات لألمن الداخمي 

أن السجون الخاصة ساىمت في حبس وتتمخص ىذه الخدمات في 
المجرمين من حين إلي آخر . ويبدو أن ضيعة أبيون أيضًا أخذت عمي عاتقيا 
مسئولية إلقاء القبض عمي مثل ىؤالء المجرمين . وفي واحدة من الوثائق البردية 

نجد فييا قائمة  ،والخاصة بأسرة أبيون ، التي ترجع إلي القرن السادس الميالدي 
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ارعين الذين فروا من قرية إلي أخرى  ومتبوعة بقائمة أخرى ببعض ببعض المز 
األفراد الخارجين عمي القانون وىربوا خارج قريتيم ، واحد منيم فر بسبب جريمة 
قتل ، وثالثة فروا دونما تحديد أسباب وأثنين بسبب إتياميما بالسرقة ، وكان عمي 

ولدينا وثيقة  . (ٚٛ)الفارين رجال الشرطة العاممين لحساب الضيعة إحضار ىؤالء 
الفارين ، وىي  العبيدثانية توضح دور الضيعة في إلقاء القبض عمي المصوص و 

تتعمق  حيث " مسرى ٗٔين تم حبسيم في السجن في معنونة " قائمة بأولئك الذ
تم القبض عميو بواسطة وكيل مالك األرض الذي الحالة األولي بأحد المزارعين 

اىتمت الحاالت األربع األخرى بالموظف الذي يقوم بعممية بسبب سرقة أغنام ، و 
إلقاء القبض ، فظير حامي المدينة في مرة ، ومرتان رجال الشرطة المحميين ومرة 

Count George واحدة الكونت جورج
بالطبع ىو المدينة . وكان حامي  (ٛٛ)

ا ربم -روي ، في حين أن وكيل مالك األرض الموظف الذي يختص بالمجمس الق
الكونت جورج  لشرطة المحميين يتبعون الضيعة ، أما ورجال ا - اً خاص اً كان موظف

 الضيعة . األراضي الزراعية داخل ك مالّ من كان ربما ف
ويبدو من الصعب في ىذا المقام أن نحدد ما إذا كان إرسال الضيعة 

 طة لمساجينيا كان إلي الحبس الخاص أو إلي أحد األشخاص من ذوي النفوذ والسم
لمدولة ، وبخاصة أن المسئولين والذي ُسمح لو أن يحبس الرجال في السجن العام 

عن القبض عمي ىؤالء األشخاص كان بعضيم ممثاًل لمدولة مثل حامي المدينة ، 
وبعضيم اآلخر من ماّلك الضياع ، مثل الكونت جورج ورجال الشرطة العاممين 

نعتقد أن أحد أدوار الضياع الكبرى في الضيعة لحساب مالكيا ، وىذا ما يجعمنا 
رساليم إلي  في تطبيق القانون كان إلقاء القبض عمي الخارجين عن القانون وا 

 .السجون الخاصة أو السجون الحكومية 

 ج : سجون المعابد 
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ان كسجون منذ العصر الفرعوني استخدمت المعابد في بعض األحي 
معبد آمون في طيبة ، يرجع عند بوابة فنتعرف عمي سجن يتبع المعبد ويوجد 

، حيث ورد ذكره في مجال الحديث عن سرقات تاريخو إلي عصر الدولة الحديثة 
، واشارة إلي سجن  (ٜٛ)المقابر الكبرى التي وقعت في عيد الممك رمسيس التاسع 

آخر في معبد المعبودة ماعت في طيبة ، الذي سجن فيو لصوص قبر زوجة 
 . (ٜٓ)مع المسروقات التي تم ضبطيا معيمسوا ، حيث حب الممك رمسيس الثالث

ألىالي في العصرين ل ونسجكلمعابد ظمت تستخدم بعض ايبدو أن و 
ن سيدة ع،  ق.م. ٛٙٔالبطممي والروماني ، فنقرأ في وثيقة بردية ترجع إلي عام 

 إلي زوجيا ىفايستيوس  اً أرسمت خطاب تدعى ايسياس 
 عمي، اطمأنت منو  منو عن طريق حورس  اً تخبره أنيا تسممت خطاب

أخبار زوجيا الذي كان قد تم احتجازه في معبد سيرابيون في ممفيس 
 ،  ولكن أحواليا االقتصادية تدىورت

بأنو سوف يتم اإلفراج  اً بشكل كبير إبان غيابو عن منزلو ، ولكنيا سمعت أخبار 
 .  (ٜٔ)سعدت كثيرًا لسماع ذلك عنو من محبسو و 

وثيقة أخرى ترجع إلي القرن الرابع الميالدي ، وىي بخصوص تقرير ُقدم و 
إلي فالفيوس الموجيتيس الخاص بالشئون المالية ، من بعض الرجال الذين كانوا 

، حيث ورد في يقومون بحراسة معبد ىادريان الموجود في مدينة أوكسيرنخوس 
، مما يعطينا مؤشرًا عمي  (ٕٜ)راد قد تم احتجازه داخل المعبد الوثيقة ، أن أحد األف

، أو بمعنى آخر استخدم المعبد  (ٖٜ)وجود سجن من نوع ما داخل ىذا المعبد 
شارة في وثيقة أخرى ، ترجع إلي عام  (ٜٗ)نفسو كسجن  م. ، وىي  ٕٖٙ، وا 

دمات عن المدة التي قضوىا في الخ اً خاصة ببعض األفراد الذين يقدمون أقرار 
 .  (ٜ٘)ىادريان اإللزامية ، وىي عام كامل في حراسة معبد 
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ونفيم من ىذه الوثائق أن المعابد في مصر كانت ُتستخدم في بعض  
كمكان لسجن بعض األفراد ، منذ العصر الفرعوني وخالل العصرين ، األحيان 

ة وال نعرف عمي وجو اليقين السبب الذي دفع الحكوم . (ٜٙ)البطممي والروماني 
إلي استخدام أماكن العبادة كسجون ، وبخاصة أن السجون كانت منتشرة في كل 

مثل ىذه أرجاء مصر وليس ىناك حاجة ممحة لذلك ومن ىنا يعتقد الباحث أن 
كانت لفئات معينة من األىالي ، وأغمب الظن أنيا كانت لبعض سجناء السجون 

لوثائق البردية بخصوص القضايا المالية ، والدليل عمي ذلك ما أخبرتنا بو ا
استخدام المعابد في الجمسات القضائية التي يعقدىا الموجيستيس موظف اإلدارة 

م. ، جمسة قضائية  ٕٖ٘ورد في وثيقة بردية ترجع إلي عام ، إذ المالية لمدولة 
في مدينة    معبد كوريعقدىا الموجيستيس داخل 

م.، بخصوص جمسة  ٖٖٓجع إلي عام ، ووثيقة بردية تر  (ٜٚ)أوكسيرنخوس 
شارة أخرى في وثيقة بردية و .  (ٜٛ)قضائية عقدىا الموجيستيس داخل معبد ىادريان ا 

قائمة برجال ترجع إلي نياية القرن الثالث وأوئل القرن الرابع الميالدي ، إلي 
حيث كانت تحتوي عمي أسماء ، الشرطة الذين يعممون بالميل في أوكسيرنخوس 

، كانت ميمتيم حراسة معبد ىادريان الذي تجرى فيو ال الشرطة سبعة من رج
 .  (ٜٜ)بعض المحاكمات 

ونخمص من ذلك إلي أن سجن المعبد ربما كان لمن يتم الحكم عمييم في 
القضايا المالية ، ويبدو أن الحكومة ىنا حاولت أن تفصل بين ىؤالء األىالي 

ك لظروف خاصة تمنعيم وبعض السجناء في السجون األخرى ، ولعل مرجع ذل
 من التواجد داخل السجون األخرى ، ربما بسبب ظروفيم الصحية . 

عندما ولدينا مثال واضح عمي ذلك من العصر الروماني المتأخر ؛ ف
خاصة بالكنيسة  اً ، وجدنا سجونبعد االعتراف بالديانة المسيحية ظيرت الكنائس ، 
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م. ، عن  ٔ٘٘ة بردية ترجع إلي عام الرئيسية إلقميم أوكسيرنخوس ، فنقرأ في وثيق
المشرف عمي الكنيسة الرئيسية في مدينة   صك ضمان ُقدم إلي ميناس 

 أوكسيرنخوس ، من كل من أوريميوس فويبامون 
 وأوريميوس بانتارو  وأوريميوس الياس 

  الذي ن بأنيم سوف يعيدون الذىب ، ويخبرون ميناس بأنيم يتعيدو
أنيم سوف يعيدونو إلي سجن ، كما  أونوفريس كان قد سرقو 

 (ٓٓٔ)لخاص بالكنيسة الرئيسية المستشفى ا
ونعرف من ىذه الوثيقة أن سجن الكنيسة ىنا كان بمثابة مركز طبي أيضًا  

ذا جاز .ربما كان يستخدم إليداع السجناء المرضى أو المصابين  لنا المقارنة ،  وا 
أن فال نستبعد أن المعابد المصرية استخدمت ليذا الغرض أيضًا ، حيث ُيذكر 

الرومانى ، كانت تضم حجرة صغيرة المعابد المصرية فى العصرين البطممى و 
؛ ومثمما يحدث في وقتنا الحاضر ،  (ٔٓٔ) كعيادة طبية بيا أطباء لعالج المرضى
دم إليداع بعض السجناء المرضى لحين نجد بعض المستشفيات الحكومية تستخ

شفائيم ، مع وضعيم تحت الحراسة المستمرة ، وىذا ما نراه في استخدام بعض 
رجال الشرطة إبان العصر الروماني في حراسة المعابد التي يوجد بيا سجون ، 

 مثل معبد ىادريان .
 ر في العصرين البطممي والروماني وخالصة القول ، أن المعابد في مص

ستخدمت لممرضي من سجناء القضايا المالية ، وال نعرف عمي وجو اليقين إن ا
كانت ىذه المعابد ظمت تستخدم في العصر الروماني المتأخر ، أي بعد انتشار 
المسيحية ، كسجون وأماكن لعالج المرضى أم ال ويعتقد الباحث أن المعابد ظمت 

ن الوثنية بقيت في مصر مع عمي ىذه الحال حتى انتشار االسالم ، فنحن نعمم أ
انتشار المسيحية ؛ ولذلك ال نستبعد أن السجناء المرضى أو غير ذلك ، الذين 
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ظموا عمي دياناتيم الوثنية كانوا يودعون في سجن المعبد ، ومن اعتنقوا المسيحية 
 يودعون في سجن الكنيسة .  

 وأشكالها ثانيًا : أماكن السجون
حكومية تتبع  اً السجون إلي أن ىناك سجونانتيينا في حديثنا عن أنواع 

، وثالثة الضياع الممموكة لمطبقة األرستقراطية  داخلوأخرى خاصة توجد ، الدولة 
ومعنى ذلك أن السجون كانت منتشرة في قرى ومدن مصر ، خاصة بالمعابد ، 

، كما أىم القرى والمدن التي يوجد بيا ىذه السجون يعرض الباحث ىنا وسوف 
 .أشكاليا  تعرف عمييحاول ال

 أماكن السجون –أ 

 القرى   - 1 

في قرى إقميم أرسينوي حدثتنا الوثائق البردية عن وجود سجون حكومية 
أشير سجون قري اإلقميم ، حيث سجن قرية فيالدلفيا في إقميم أرسينوى ،  ويعتبر

شرف ورد كثيرًا في الوثائق البردية التي تتعمق بزينون عمي اعتبار أنو ىو من ي
ليو كانت توجو الشكاوى طالبة إياه باإلفراج عن السجناعميو  بعض ولدينا  ء .، وا 

اإلشارات التي أوضحت أن قرية فيالدلفيا كان بيا سجن حكومي ، فمن وثيقة 
وىي شكوى أرسمت إلي الممك ، ويخبر  بردية ترجع إلي القرن الثالث ق.م. ،

قرية فيالدلفيا وبدون زيارات من الممك بأنو كان قد وضع في سجن فييا الشاكي 
 وثيقة ثانية و .  (ٕٓٔ)دراخمة ، ويريد إرسالو إلي المحاكمة  ٕٓٓأجل دين قيمتو 

وىم ، بخصوص ثالثة رجال وىي ق.م. ،  ٕٔ٘-ٕٗ٘ترجع إلي ما بين عامي 
، دخموا السجن  وبوزانياس  ومينيبوس  رودون 

راحيم ويعطييم الفرصة لمظيور أمام محكمة وطمبوا من زينون أن يطمق س
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وبخاصة أنيم دخموا السجن ظممًا ،  (ٖٓٔ)عامل المالية  فيميسكوس 
شارة ، (ٗٓٔ) بسبب تصرفات ديونيسيوس  في وثيقة ترجع إلي عام وا 

 .  (٘ٓٔ)جن يشرف عميو زينونفيالدلفيا كان بيا ستفيد بأن قرية ق.م. ،  ٕٚٗ
 األخرى داخل قرى إقميم أرسينوي  سجون الحكوميةبعض ال تظير كما 

 إشارة في وثيقة بردية وذلك من خالل  ، أفروديتيس بوليسسجن في قرية فنقرأ عن 
ق.م. ، وىي خطاب ميميل موجو إلي أبولمونيوس وزير  ٕٓ٘ترجع إلي عام 

ىذه القري المالية ، يطمب منو اإلفراج عن أحد السجناء من سجن 
 (ٔٓٙ)  ، شار قرية في إلي سجن  ةوا 

قرية سوخوس التابعة لقسم في ، وسجن (ٚٓٔ) كيركيسوخيس 
 .(ٜٓٔ)جن حكومي آخر في قرية أوكسيرنخاوس (ٛٓٔ)ثيميستيس في إقميم أرسينوى 

وذلك ر في إحدى قرى إقميم أوكسيرنخوس آخحكومي سجن ونتعرف عمي 
حيث قرأنا فييا عن ق.م. ،  ٕٕٗ/ٖٕٗترجع إلي عام  من خالل وثيقة بردية

  (ٔٔٔ)ومن المعموم أن سجن سيناري يقع في قرية تاكونا  ،(ٓٔٔ) سجن سيناري
شارة في وثيقة بردية أخرى  السجن الموجود إلي ، ق.م.  ٕٓ٘ترجع إلي عام ، وا 

 .( ٕٔٔ)قرية تاكونا داخل 
ياع أضف إلي ذلك السجون الخاصة التي كانت موجودة داخل ض

من القرى  اً تعتبر جزءسبق الحديث عنيا ، حيث كانت التي و األرستقراطيين ، 
، فضيعة أبيون في إقميم أوكسيرنخوس في العصر الروماني المتأخر المصرية 

وضيعة كونيون  ، كينوبوليسفي  فويبامونوس، كذلك ضيعة كان بيا سجن خاص 
 .ياع الخاصة في طيبة ، وضيعة ثيون في أرسينوي ، وغيرىا من الض

 : المدن  2
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التي ترجع إلي الكالسيكية ، المصادر الوثائق البردية و  سبق وقرأنا في
عن وجود سجون حكومية في عواصم األقاليم ، العصرين البطممي والروماني 

  . (ٖٔٔ)المصرية ، استخدمت إليداع مثيري الشغب ، والخارجين عمي القانون 
 ،عاصمة اإلقميم األرسينويتى ، ينوى في مدينة أرس اً حكومي اً فنجد سجن 

فنقرا في وثيقة بردية ترجع إلي القرن الثالث قبل الميالد ، وىي خطاب إلي الممك 
، يشتكي فيو من بطمميوس ، عن رجل يدعى ديونيسيودوروس 

األذى الذي تعرض لو من حارس السجن في قرية كيركيسوخيس ، حيث يذكر في 
مونيوس قريبو ، طمب منو أن يعيد بعض الكتب التي كان قد الشكوى أن أبول

أودعيا عنده حفاظًا عمييا ، إال أنو لم يعثر عمييا ، وحينئذ سيطر الغضب عمي 
،  أبولمونيوس ، وثار عميو ثورة عارمة ، حتى أنو طمب من سبينثر 

ية ، رجل الشرطة في كيركيسوخيس ، إلقاء القبض عميو وأودعو في سجن القر 
وأخبر حارس السجن لماذا ألقى القبض عميو ، وذلك حتى يطمق سراحو وقتما 

مدينة إلي سجن  ديونيسيودوروسنقل سبينثر  ولكن، يطمب منو أبولمونيوس ذلك 
 مدعيًا أنو رجل شرير   كروكوديموبوليس

ولكن يبدو  ،يو ويطمق سراحو ولذلك فقد طمب الشاكي من أبولمونيوس بأن يأتي إل
 .(ٗٔٔ)ونيوس لم يعر ىذا الموضوع أي اىتمامأن أبولم

ق. م. ، وىي بخصوص  ٚٚٔوثيقة ثانية ترجع إلي عام كذلك لدينا 
 إلىاقتيد حيث يذكر فييا أنو ،  -اإلسم مفقود  -شكوى قدميا أحد األشخاص 

الرغم من أنو كان  ومكث فيو ثالث سنوات ، عميلمدينة أرسينوى ،  كبيرالسجن ال
 .(٘ٔٔ) اً ئيبر 
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ويوجد سجن حكومي أيضًا داخل مدينة أوكسيرنخوس عاصمة إقميم 
م. ، كان بيا ٖٕفكما سبق ورأينا أن مدينة أوكسيرنخوس في عام أوكسيرنخوس ، 

سجن حكومي ُيطمق عميو سجن زيوس 
 (ٔٔٙ)  . 

ة ترجع إلي عام ثانية في وثيقة برديمدينة أوكسيرنخوس مرة وورد سجن 
فالفيا انستاسيا سيدة تدعى ك ضمان مقدم إلي صم.، وىي  ٜٓ٘

  اوريميوس إبراىيم يتعيد فيو 
 بأنو استمم اوريميوس الياس  السجين ، ويضمنو

لسجن لفترة من الوقت ، ويتعيد بإعادتو لممكان نفسو الذي استممو منو وىو ا
ذا ىو ف شل في ذلك فسوف يتحمل كل الحكومي في مدينة أوكسيرنخوس وا 

، وظل يتردد ذكر السجن الحكومي الخاص بمدينة أوكسيرنخوس في  (ٚٔٔ)العواقب
مما ،  (ٛٔٔ)الوثائق البردية التي ترجع إلي القرنين السادس والسابع الميالديين 

 .المتأخرر الروماني العص فييعطينا مؤشرًا إلي أن ىذا السجن ظل يستخدم 
 إبانإلي سجن في مدينة اإلسكندرية في المصادر القديمة ولدينا إشارة 

م. ، ٚٔٔ – ٘ٔٔاألحداث الخاصة بثورة الييود الثانية التي دارت في الفترة من 
حيث يذكر أنو عندما تجددت االضطرابات في مدينة اإلسكندرية أمر الوالي 

اء اإلسكندرية اإلغريق وألقاىم في السجن مع بالقبض عمي ستين من زعمالروماني 
أعيد القبض لكن عبيدىم ، ثم حدث ىجوم عمي السجن وأفرج عن ىؤالء بالقوة و 

عمييم وأبعد اإلغريق وأعدم العبيد ، وقد حاول كل من وفدي اإلغريق والييود 
لقاء التيم عمي اآلخر   . (ٜٔٔ)التنصل من تبعة ىذا العمل وا 

، التي سبق وذكرنا أن بيا سجنًا في العصر ويبدو أن مدينة طيبة 
الفرعوني ، ظل يستخدم حتى العصر الروماني ، حيث ُيذكر أن باخوميوس 
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Pachomius مؤسس الرىبنة الجماعية ـ دخل السجن الحكومي في طيبة ، حوالي  ـ
 . (ٕٓٔ)م.  ٕٖٔعام 

ي وىناك إشارة أخرى في وثيقة بردية ترجع إلي القرن السادس الميالدي وى
 بخصوص سجن حكومي يوجد داخل مدينة ىيراقميوبوليس

 (ٕٔٔ) . 
ونخمص من ىذه الوثائق إلي أن السجن الحكومي الموجود داخل المدينة 

ووجود السجن في مدن أرسينوى وأوكسيرنخوس  ىو السجن الرئيسي لإلقميم ،
حي بأن عواصم األقاليم بعامة كان بيا واإلسكندرية وىيرقميوبوليس وطيبة ، يو 

ني ذلك أن سجون المدن ىي السجون الحكومية العامة ، التي سجن حكومي ، ومع
وكما رأينا في الوثيقة األولي أن ينقل إلييا المجرمين والخارجين عمي القانون . 

مدينة لي سجن إ سجن قرية كيركيسوخيسرحل من  ديونيسيودوروس
وما يمفت النظر أيضًا ، أن عتبار أنو رجل شرير . عمي ا كروكوديموبوليس

حيث كان أرباب  سجناءىا إلي سجون المدن ،رحل ت تكانالخاصة السجون 
عندما يمقون القبض عمي بعض المجرمين كانوا يرحمونيم  اإلقطاعيات الخاصة 

 .  (ٕٕٔ)التابعة ليم  إلي السجون الحكومية في المدينة

 : أشكال السجون ب

سواء تمك يبقى لنا في ىذا المجال أن نتعرف عمي أشكال ىذه السجون ، 
أن السجون في مصر القديمة ، كانت مجرد  التي في القرى أو في المدينة . ُيذكر

 شبو الحصنوالسجون الكبيرة منيا تحفرة في األرض أو غرفة في مركز لمشرطة ، 
ي تقع عمي الحدود الشمالية ، الت t3rw؛ وكانت قمعة ثا رو  (ٖٕٔ)وتوجد في المدن 
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الشرقية لمصر بالقرب من القنطرة شرق الحالية ، أحد أشير ىذه السجون 
  . (ٕٗٔ)واستخدمت منذ الدولة الوسطى وحتى أواخر العصر الفرعوني 

فال ، أما عن أشكال السجون في مصر في العصرين البطممي والروماني 
معنى المتعارف عميو اآلن ، لنعرف عمي وجو الدقة أشكاليا ، ىل ىي سجون با

في أقسام  ةالحجز الموجودغرفة وأسوار كبيرة أم مجرد حجرات صغيرة تشبو  مبان
أدلة أثرية أو حتى اآلن  الشرطة في وقتنا الحاضر ؟ . لسوء الحظ أننا ال نمتمك

أشكال ىذه السجون ، وبخاصة أن شكل السجن عن وثائقية تعطينا صورة واضحة 
لي حد ما المنزل ، وعمماء اآلثار الذين كشفوا لنا عن بقايا مبان في القرية يشبو إ

كثيرة في القرى والمدن المصرية ، وصفوىا بأنيا منازل أفراد ، والكبيرة منيا بأنيا 
، ومن ىنا يصعب عمينا التفريق بين المنزل والسجن ، من  (ٕ٘ٔ)منازل األثرياء 

ه األبنية لم يزد عن مجرد عناصره المعمارية ، حيث أن ما تبقى من ىذ خالل
مثمة من ىذه المباني بعض األأساسات غير واضحة المعالم بشكل كامل ، ولدينا 

،  (ٕٚٔ)وقرية ثيادلفيا وقرية كيركيوزيريس  (ٕٙٔ)ُعثر عمييا في قرية كارانيس التي 
صة يمينًا ويسارًا بينيا ردىة ضيقة ، ويالحظ عمييا أنيا مجموعة من الغرف المترا

 . لبعض األثرياء ثريون بأنيا منازل من طابق واحد وصفيا األ
ذا جاز لنا اعتبار ما ورد عن أشكال السجون في مصر القديمة بأن  وا 

يشبو الحصن في المدينة و داخل مركز الشرطة ، سجن القرية ىو حجرة صغيرة 
ينطبق عمي أشكال السجون في العصرين البطممي والروماني ، وأن البقايا األثرية 

فال نستبعد أن سجن كال المباني في القرية المصرية زل تعطينا مؤشرًا ألشلممنا
القرية لم يزد عن حجرة داخل إحدى المباني الحكومية وعمي أقصى حد قد يكون 

 . في القرى المذكورة مبني يشبو المنازل التي تم الكشف عنيا 
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ب الظن من القرى ، فأغم السجناءأما سجن المدينة ، الذي كان يرحل إليو 
الحد الذي دفع بعض الكتاب إلي أن يصفوه إلي أنو أكبر حجمًا وأكثر تحصينًا ، 

، وذلك نظرَا لكبر حجمو وكثرة تحصيناتو ويبدو أن الحجرة الواحدة كان بالحصن 
 .  (ٕٛٔ)يوضع بيا مجموعة من السجناء بغض النظر عن جرائميم 

 : السجناءثالثًا 
الذين  السجناءشرائح متنوعة من رأينا أن السجون كانت تحوي و سبق 

خرجوا عمي القانون ، سواء كانوا قد سجنوا بسبب دين ، وىم األغمبية أم بسبب 
كانوا يطالبون بصفة دائمة سرعة اإلفراج  السجناءجرم ما ، والمالحظ أن جميع 

من بداخميا عمى عنيم ، وىو ما يقودنا إلي االعتقاد بأن حياة السجن كانت قاسية 
ق ورأينا في قصة سيدنا يوسف أن السجن كان مرعبًا في مصر في فكما سب

وذلك ما نالحظو في ، الجسدي والنفسي العصر الفرعوني ، حيث ارتبط بالعذاب 
َما َجزاُء َمن َأَراَد  "وىي تخاطب زوجيا :  -في سورة يوسف  - قول امرأة العزيز

، ومعنى ذلك أن السجن كان  (ٜٕٔ)ِليٌم " ِإالا َأْن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب أَ ِبَأىِمَك ُسوًءا 
يناظر العذاب األليم ، ودخول السجن شكل من ألوان العذاب ، ويكفي في قسوة 

. "اْذُكْرِني ِعْنَد َربَِّك  السجن أن سيدنا يوسف قال لمساقي الذي تنبأ لو بالخروج
، أي أنو طمب منو  (ٖٓٔ)َن " َفَأنَساُه الشايطُن ِذكَر َرِبِو َفَمِبَث فِي الِسجِن ِبْضَع ِسِني

، فعاقبو اهلل بنسيان  ، وىذا من شدة ما القاه داخل السجن الوثني معبوده وساطة
 صاحبو األمر . 

كما خمفت لنا اآلثار المصرية القديمة صورًا أللوان التعذيب داخل السجون 
ع المصرية في العصور الفرعونية القديمة ، وكان يشتمل عمي القتل والتخوزق وجد
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البداية يمكن أن نتعرف عمي  هوبيذ.  (ٖٔٔ)األنف وقطع األذن والضرب بالسياط 
 . في مصر إبان العصرين البطممي والروماني أحوال السجناء داخل السجون 

 أ : شكاوى السجناء 

في مصر في العصرين البطممي  ةحالىذه اليبدو أن السجن ظل عمي 
ن أخبار عن السجناء كانت من خالل غالبية ما وصل إلينا م، حتى أن  والروماني

، شكاواىم ، ففي العصر البطممي ، كانوا يطمبون إطالق سراحيم أو عمي األقل 
، ومنيم من كان يعاني من التعذيب  (ٕٖٔ)أال يتركوىم يموتون جوعًا في السجون 

. وقد ورد في  (ٖٖٔ)ستخدم معيم وسائل التعذيب ت، حيث كثيرًا ما كان والضرب 
قية ، ترجع إلي أوائل العصر البطممي ، أن أحد األفراد كان قد وثيقة ديموطي

من قبل  اليدين والقدمين عمىأمضى في السجن عدة أيام تعرض خالليا لمضرب 
سوف يأتي من : "اليوم أو غدا يقولون لبعضيم دائما حراس السجن ، وكانوا 

  .(ٖٗٔ)يقتمو"
ق.م. ، يشتكي  ٕٗ٘-ٕ٘٘ يعامما بين ترجع إلي ، ولدينا وثيقة بردية 

من أنو عانى كثيرًا منذ أن ، المزارع الممكي  فييا سينوباستيس 
ترجع إلي القرن الثالث قبل الميالد ، وىي من إقميم ووثيقة .  (ٖ٘ٔ)دخل السجن 

، وكالىما   وسامويس  أرسينوى يشتكي فييا بيتيروريس
ولكنيما  ، واعترفا بو ودخال عمي إثره السجن مربي خنازير ، من أنيما ارتكبا خطأً 

 لعدم عنايتيما بيا شخصيًا  ايطمبان الرحمة من زينون خوفًا من أن تموت قطعانيم
 .   (ٖٙٔ)وىما كذلك يحتضران لعدم حصوليما عمي ما يقيم أودىما 

سوء المعاممة داخل السجن فقط ، بل  منويبدو أن معاناة السجناء لم تكن 
الخسائر التي تمحق بيم وبمصالحيم أثناء تواجدىم داخل السجن  كانت أيضًا من
 ازينون أن قطعانيميخبران بيتيروريس وسامويس ، مربي خنازير ، فكما رأينا أن 
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قد تموت أثناء وجودىما داخل السجن . ويبدو ىنا أن الضرر قد يمتد إلى ما بعد 
القرن الثالث قبل رجع إلي ، ونتعرف عمي ذلك من شكوى ، تالخروج من السجن 

إلي زينون ، يخبره أنو منذ خروجو من السجن في  الميالد ، تقدم بيا بايس 
في انتظاره  من شير توت ، وجد عامل مالية النومارخوس  ٕٔيوم 

بجوار السجن ، وأخذ منو كل ما جمعو ، واستولى عمي كل المبمغ الذي كان قدمو 
كان يديره لحساب زينون لم يعد بو مياه ، مما  كضمان ، كما أن الحّمام الذي

. ونفيم من ىذه الوثيقة أن بايس المذكور كان يدير حمام تابع  (ٖٚٔ)أضر بو كثيرًا 
ساءت حالة الحمام ، كما  -بسبب غير معروف  -لزينون، وعندما دخل السجن 

 أن عامل المالية أخذ ما سبق أن جمعو . 
وثيقة بردية  قرأ في ، فنأيضًا لروماني وظل ىذا الوضع قائمًا في العصر ا

مدينة أوكسيرنخوس يدعى سكان مواطن من  نم. ، ع ٜٕٛترجع إلي عام 
وّكل أحد أصدقائو ، كان  أوريميوس سارابامون 

مسافرًا إلي مدينة اإلسكندرية ، بأن يبحث لو عن عبده اليارب والذي يبمغ من 
إذا ىو عثر عميو ، فمو كل السمطات في أن يدخمو  عامًا ، ويخبره ٖ٘العمر 

السجن ويعاقبو بالجمد ، وكذلك يقدم شكوى أمام السمطات ضد من تستروا عميو ، 
وفي الختام يخبره أن ىذا التوكيل من نسخة واحدة وصالح  لالستخدام في أي 

 ومعنى ذلك أن العقاب بالجمد كان من وسائل التعذيب . (ٖٛٔ)مكان تُقدم إليو 
 حرًا أو عبدًا . وداخل السجون ، وكما رأينا أن العقاب بصفة عامة لم يستثن من

ولدينا وثيقة أخرى ، ترجع إلي القرن الرابع الميالدي ، تشير إلي أمر من 
الوالي ، إلي في بالط ، أحد العاممين  فالفيوس أموناس 
ويدعى ماجنوس  لفارينالقبض عمي أحد العبيد ايطمب منو أحد مساعديو 

  مما  (ٜٖٔ)كسجين صفاد باأل مكبالً العبد أن يحضر ، ويخبره أنو يريده ،
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. والمقصود  أن مسألة نقل السجناء من مكان إلي آخر كانت ميينةىنا مما يوحي 
التي يكبل بيا يدي  -ربما السالسل  -باألغالل ىنا ، ىي تمك األربطة الحديدية 

وكان يساق في حراسة رجال ،  توضع حول الرقبة السجين ، واألطواق التي
نقل السجناء منذ العصر  وكانت ىذه الطريقة ىي المتبعة في الشرطة 
 . (ٓٗٔ)الفرعوني

ويبدو أن ىذه القسوة المفرطة في معاممة المساجين ىي التي دفعت 
 ورة معاممة المساجين بصورة أفضل األباطرة الرومان إلي اصدار مراسيم بضر 

في مصر ، بل أيضًا في أنحاء االمبراطورية كميا . ويشرح أحد ىذه ليس فقط 
المراسيم التي ترجع إلي أواخر القرن الرابع الميالدي ، الطريقة التي يجب أن 
ُيعامل بيا السجين منذ عرضو عمي المحكمة ، حيث يطمب من رجال الشرطة 

نما توضع في يد  السجين عدم وضع أغالل من الحديد تمتصق بالعظام ، وا 
سالسل أكثر اتساعًا حتى ال يتعرض لمتعذيب ، وعندما يدخل السجن ، يجب 
العناية باإلضاءة داخمو ، وعندما يحل الظالم يجب عمي حارس السجن أن يذىب 
بو إلي أروقة السجن ، وعندما يأتي الصباح ، يجب أن يخرج السجين فورًا إلي 

م يستطرد المرسوم االمبراطوري ضوء النيار حتي ال ييمك من عذابات السجن ، ث
حديثو عن حراس السجن الذين يتقاضون رشاوى من المدعين من أجل تعذيب 

 .     (ٔٗٔ)المتيمين داخل السجن إلي حد قتميم 
داخل السجون ال نستطيع أن سوء المعاممة ونحن في معرض حديثنا عن 
والرابع ن من اضطياد في القرنين الثالث و نغفل ما كان يتعرض لو المسيحي

الميالدي ، حيث لم يترك األباطرة الرومان وسيمة من الوسائل المتبعة في التعذيب 
إال واستخدموىا في اضطيادىم لممسيحيين ، وىنا نجدىم لم يكتفوا بالطرق التقميدية 

ولكنيم تفننوا في اختراع طرق أخرى أشد قسوة ووحشية ليستخدموىا ، في التعذيب 
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، وكانت السجون أكثر الطرق فعالية  (ٕٗٔ)سيحيين في الضغط عمي ىؤالء الم
بالنسبة ليم ، يستطيعون أن يصنعوا بداخميا ما يشاءون من طرق لمتعذيب سواء 

. كما ورد أيضًا في أعمال الشيداء  (ٗٗٔ)أو خارجيا  (ٖٗٔ)كانت داخل مصر
ن من تعذيب في السجون و الوثنيين ، إشارات واضحة لما كان يتعرض لو السكندري

 . (٘ٗٔ)انوا في مصر أو في روما سواء ك
وفي الختام نقدم وثيقة بردية ترجع إلي القرن السادس الميالدي ، تمخص 
ما يتعرض لو السجين داخل السجن من سوء المعاممة ، وىي شكوى تقدم بيا 

يخبره أنو ومعو بعض من  إلي سيده جرجس   جوستوس
وأودعوا السجن في مدينة  اآلخرين ، ُقبض عمييم في ثيمونيبسيس 

في السجن ، حتى إنيم باعوا ال يممكون شيئًا يأكمونو اآلن وىم ، ىيراقميوبوليس 
من أجل الطعام ، ويرجوه أن يطمب من سيدىم أن يجبر باوميس مالبسيم 
  في الغالب سوف  مأن يرسل ليم الراتب الشيري ألني، جامع اإليجار

 .(ٙٗٔ) خيرأي  نكما أنيم فقدوا األمل في حاليم وال يتوقعو  يموتون من الجوع ،
والمقصود بالراتب الشيري ىنا ىو ما كانوا يتقوضونو قبل دخوليم السجن ، ويبدو 

 أن باوميس المذكور ، قد أوقف ىذا الراتب بعد دخوليم السجن .
أقدم  ذونخمص مما سبق إلي أن السجن في مصر ظل عمي حالو من

عمي أية نفقات من  السجناءاية العصر الروماني ، فمم يحصل وحتى ني العصور
الحصول عمي أموال من اجل إنفاقيا بيطالبون بصفة دائمة ىم الدولة ، حيث رأينا

، ومعنى ذلك أن الحكومة في مصر لم تكن تقدم أية داخل السجن عمي أنفسيم 
ذا كانت ىناك  أرباب بعض اإلشارات إلي أن أموال أو طعام لممساجين ، وا 

 في سجونيم الخاصة  السجناءعمي  اً ن نبيذو الضياع الكبرى في مصر كانوا يوزع
كما كان يحدث في السجون العامة ، في االحتفاالت العامة وعيد شم النسيم وعيد 
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فإن  ، (ٚٗٔ) ت العامةويوم القديس ميخائيل ، وفي العطال)عيد القيامة( ابيفاني 
تتكرر كثيرًا ، وال ب ىذه المناسبات ولم تكن بسبذلك كان من قبيل اليبات والمنح 

 السجناء . ىؤالء تعتبر مؤشرًا لنفقات كانت توزع عمي 
لي جانب ىذه األحوال السيئة ، يجب أن نشير ىنا إلي أن بعض  وا 

في  ن لفترات طويمة أثناء استجوابيم األىالي كانوا يعانون من البقاء في السجو 
تنفيذ عقوبتيم ، لم تكن ىذه المدد مرتبطة بفترة  انتظار المثول أمام المحاكمة أو

مضى وقتًا طوياًل في السجن قبل كان قد أمحددة ، فرأينا بعضيم يعاني من أنو 
 . (ٛٗٔ) وأن يقدم إلي المحاكمة ، مما دفع بعضيم في بعض األحيان إلي الفرار من

 صكوك الضمان ب : 
نية لمحكومة من المقصود بصكوك الضمان ىي تقديم ضمانات مالية أوعي
بسبب الحياة ىذا و أجل أن يخرج السجين لفترة محددة والعودة مرة أخرى لمسجن ، 

كان األىالي يخشون دخول السجن حتى لو كمفيم حيث البائسة داخل السجون ، 
ذلك تقديم ما لدييم من أمالك ، ولدينا وثيقة ترجع إلي القرن الثالث قبل الميالد ، 

خادم  ن ىراباكتيوس وىي شكوى من باتوميس ب
المعبودة إيزيس ، يبدو أنو تعرض لمشكمة قد تدخمو السجن ولذلك قدم أبقار إيزيس 
وأوزوريس كضمان لخروجو ، وليذا السبب يطمب منو أن يأخذ واحدة من ىذه 

، ويخبر زينون أنو ىو من ىذه األبقار يكسب عيشو ألنو األبقار ويعطيو الباقي 
 .  (ٜٗٔ) اية واآلن أيضاً معو يعيشون في حمايتو منذ البدومن 

نخمص من ىذه الوثيقة إلي أن بعض خدام المعابد المصرية يخشون من و 
أبقار موىوبة لممعبودات إلي حد أن أحدىم يقدم ما لديو من ، دخول السجن 

، ويطمب منو أن يأخذ واحدة منيم ويرد لو الباقي ليستخدميا لو كضمان المصرية 
 . ممو ي عف
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كان يتقدم أحد أصدقائو فحالة إذ لم يكن لديو ما يقدمو كضمان ،  أما في
ليقوم بدور الضامن والمتضامن معو ، لكي يخرجو من السجن ويتعيد بأن يعيده 

يو اآلن الكفالة التي يدفعيا ، وىو ما نطمق عم (ٓ٘ٔ)إليو وقتما يطمب منو ذلك 
 . يان االنتياء من التحقيق فيلحي المتيم ليفرج عنو عمي ذمة القضية ،

ولدينا نماذج من الوثائق البردية التي توضح طمبات الكفالة التي ُتعرض 
 ق.م.  ٕٓ٘قة بردية ترجع إلي عام وثيولدينا عمي المحكمة من أجل البت فييا ، 

بأنو مسئول عن صديقو وضامن لو ، وىو الذي  يتعيد فييا ديودورس 
 يا في الثالث عشر من شير برمودة مة في التاريخ المحدد لسوف يسممو إلي المحك

 .  (ٔ٘ٔ)وذلك أمام محكمة االستراتيجوس في ىيراقميوبوليس 
ووثيقة ديموطيقية ترجع إلي عيد الممك بطمميوس الثاني ، يتعيد فييا 

المزارع الممكي أمام فيموكسينوس قائد شرطة قسم  Pa Asesتيوس بن باعاسس 
الذي دخل  Gel-Isis (إيزيس -جيل )ن المزارع الممكي ثيميستيس بأنو يضم

السجن بأمر من قائد الشرطة ، بأنو سوف يستمم ىذا السجين عمي أن يحضره أمام 
قائد الشرطة أو أمام ممثمو وذلك خالل كل الوقت الذي يمر فيو قائد الشرطة 

المكان  لمتفتيش في القسم المذكور ، إما إذا ُطمب منو إعادتو فسوف يحضره إلي
الذي يطمب منو إعادتو فيو وذلك في غضون خمسة أيام من طمبو وكذلك يتعيد 
بأنو ال يسمح لو بأن يمجأ إلي أي معبد أو أي مكان آخر ، وفي حالة التأخير 

 .    (ٕ٘ٔ)يمتزم الضامن بكل الشروط التي تُفرض عميو 
ران التي مع مومياء في مدينة جعُعثر عمييا ولدينا ثالث وثائق ديموطيقية 

تقع في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة الفيوم ، وترجع ىذه الوثائق إلي عام 
لفترة محددة ثم العودة مرة بعض السجناء ق.م. ، وكميا عقود ضمان لخروج  ٖٕٗ

 Nekta - nb (نب – نقطا)بن  Ptah (بتاح)والوثيقة األولي : يقر فييا  أخرى 
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فيموكسينوس قائد شرطة قسم ثيميستيس التابع باسم فيجيمون ، إلي أيضًا والممقب 
إلقميم أرسينوى ، بأنو سوف يتحمل كفالة باكوسيس بن بيالياس الذي يعمل عضوًا 

والذي سجن بواسطة قائد الشرطة المذكور أعاله ، وأنو ، في حرس قرية سوخوس 
سوف يتسممو منو ، عمي أن يعيده في الوقت المحدد ويسممو إلي مندوب قائد 

طة في القرية المذكورة في ظرف خمسة أيام من طمب قائد الشرطة ، كما الشر 
يتعيد بأنو لم يسمح لمسجين بأن يمجأ إلي أي معبد ، وفي حالة التقصير في تنفيذ 

والوثيقة .  (ٖ٘ٔ)الشروط المتفق عمييا ، يفقد الضامن كل ما يمتمكو نظير ذلك 
سجن قرية سوخوس التابعة لقسم : يتعيد فييا رودون بن تاليوس أحد حراس  الثانية

، بأنو  ثيميستيس في إقميم أرسينوى ، إلي أرتيميدوروس قائد شرطة القرية المذكورة
الذي سجن بمعرفة قائد  Pa - yr ير(  –بن )با  Pa-Shiشي(  –يضمن )با 

وذلك حسب التعميمات التي أعطاىا إلي ىيراقميدس ، ويتعيد بأنو سوف  الشرطة 
وفي حالة ، الذي يحدد لو في ظرف خمسة أيام من تاريخ طمبو  يعيده في المكان

فإن كل متاع يمتمكو سيكون ىو ،  ةالتأخير يومين عن الخمسة أيام المذكور 
، ومن حق وكيل قائد الشرطة أن يفرض أية شروط يراىا ليذا التأخير الضامن 

فييا قائد . والوثيقة الثالثة : يتعيد  (ٗ٘ٔ)عمي تنفيذىا  اً ويكون الضامن مجبر 
بأن يضمن خروج ، األعمال وخادم المعبودة تحوت إلي حارس سجن سوخوس 

، وأنو سوف يعيده في ظرف  اً يوم أربعة وثالثينمن السجن لمدة  السجناءأحد 
خمسة أيام من تاريخ طمبو ، وفي حالة عدم تنفيذ ىذا األمر يكون من حق حارس 

 .  (٘٘ٔ)السجن أن يفرض أية شروط عمي الضامن 
ق.م. ،  ٕٕٓوثيقة ديموطيقية رابعة ، ترجع إلي شير أمشير من عام و 

 (باوت)وىي عقد كفالة سجين بين كل من آثينيون بن أرتيميدوروس كضامن ، و
Paot   (اسي –نحمس )بن Nehmis - Esi  مدينة المسئول عن سجن
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ول كروكوديموبوليس التابع لقسم بوليمون في إقميم أرسينوي ، حيث أقر الطرف األ
أنو و والسجين ،  ، مزارع الممك Pa-He (حي –با )بن  Hor( حور)بأنو يضمن 
يعيده في اليوم الذي يرغب فيو رجل ، عمى أن معو من السجن  وسوف يخرج

 . (ٙ٘ٔ)الشرطة ، وفي حالة عدم وفائو بيذا الوعد فسوف يفقد كل ما يممك 
سجناء ، والذي ووثيقة أخرى من القرن الثاني قبل الميالد ، قدميا أحد ال

 قة عميو ،دخل السجن بسبب بعض ديون من الضرائب الزراعية المستحكان قد 
وأنو قدم عجزه عن سداد ديونو ، شيور في السجن ، بسبب  ةثماني مكثويذكر أنو 
 ضمانات من أجل اإلفراج عنو ، وبرغم إقرار سوكومينيس بعض ال

 أنو مازال رافضًا اإلفراج إال، بيذه الضمانات  حارس السجن 
 .  (ٚ٘ٔ)ولذلك فأنو يتوسل من أجل أن يفرج عنو  عنو 

إلي محاولة  نالسجناء وذوييم كانوا يمجأو بعض ونفيم من ىذه الوثائق أن 
وكان  ألحوال بداخمو ىروبًا من وطأة ا، دة و الخروج من السجن ولو لفترة محد

يم مع الوعد بالحضور أجل سجنائممكونو كضمان من الضامنون يقدمون كل ما ي
ويبدو أن الحكومة البطممية كانت تقدم بعض  أمام القاضي في الوقت المحدد .

 التسييالت في ىذا المجال في سبيل الحصول عمي مستحقاتيا المالية . 
أما في العصر الروماني ، فيبدو أن األمر لم يختمف كثيرًا ، حيث رأينا 

مقدمييا بإعادة السجناء في الوقت المحدد ليم ، بعض صكوك الضمان التي يعيد 
 حرسالقائد م. أن  ٕٕبداية بالقرن األول الميالدي ، حيث سبق أن رأينا في عام 

أن ( كان باستطاعتيما حامل السيف)جوستوس ، وكذلك  االستراتيجوسب الخاص
انعقاد ويخرجا من السجن حتى موعد ، يقنعا رئيس الحجاب بأن يدفعا الكفالة 

إلي ثيون بن أمونيوس الذي قدمو تعيد ال م. ،ٖٕوفي عام .  (ٛ٘ٔ)الجمسة 
 وسسوف يعيد في خالل ثالثين يومًا سارابيون، بأنو زيوس  سجن حاكم ديمتريوس
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ذا تأخر فسوف االسجين  وسبن سارابيون لذي ضمنو ليخرج من السجن العام ، وا 
  . (ٜ٘ٔ)ميناي ، قيمة األسورة الذىبية  ٕيدفع ىو 

أن صكوك الضمان استمرت طوال العصر الروماني أيضًا ولكن  ويبدو
بصورة أقل من العصر البطممي ، ولعل مرجع ذلك إلي أن اإلدارة الرومانية كانت 
ال  تحصل عمي ضماناتيا المالية قبل أن يعجز المدين عن سداد ما عميو ، وا 

. ولذلك نجد  فالسجن ىو النتيجة الحتمية لممدين وضامنو وال يسمح ليما بالخروج
بعض األىالي يتنازلون عن كل أمالكيم في سبيل اليروب من عقوبة السجن 

 لي أولخر القرن الثاني الميالدي بسبب الدين ، حيث نجد في وثيقة بردية  ترجع إ
أحد المحامين يعرض عمي محكمة الوالي في منف ، تنازل موكمو عن كل أمالكو 

بسبب الدين ، ولذلك يعد ىذا التنازل في لكي يحصل عمي ميزة إعفائو من السجن 
، ومعنى ذلك أن اإلدارة الرومانية كان ليا الحق في قبول  (ٓٙٔ)حالة قبولو ميزة 

ىذا العرض أو رفضو ، مما يعطينا مؤشرًا عمي مدى التشدد في تحصيل 
مستحقات الدولة المالية . أما بالنسبة لممواطن المدين لمدولة فيعتبر الفقر في ظل 

     ية أفضل بكثير من السجن في تمك الحقبة التاريخية .الحر 
ووصواًل إلي العصر الروماني المتأخر ، نجد الحكومة الرومانية تسمح  

لبعض األىالي بتقديم بعض الضمانات عن طريق تضامن أحد األفراد مع المدين 
الذي يكفمو ، وىو ما رأيناه في بعض صكوك الضمان التي ترجع إلي القرنين 

، وفي الوقت نفسو كانت السجون الخاصة  (ٔٙٔ)لسادس والسابع الميالديين ا
 .  (ٕٙٔ)تتعامل بصكوك الضمان أيضًا 

ومن ىنا نستطيع القول أن الحكومة في العصرين البطممي والروماني ، 
سمحت لمسجناء بالخروج من السجن لفترة محددة ، يتم االتفاق عمييا مسبقًا ، كما 

ارنيا بما يسمى باالفراج عمي ذمة القضية فالسجناء في إننا ال نستطيع أن نق
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الوثائق المذكورة كان قد تم الحكم عمييم بالفعل ويقضون فترة العقوبة ، وما 
يستوقف الباحث أيضًا ىي الفترة الزمنية التي وصمت في بعض الحاالت إلي 

السجناء ثالثين يومًا ، األمر الذي يشير إلي وجود نوع من التساىل الحكومي مع 
في العصرين البطممي والروماني ، ويعتقد الباحث أن مثل ىذه األمور لم تكن تتم 

 مع كل السجناء ، وأغمب الظن أنيا كانت مع سجناء القضايا المالية .  

  السجناء ج : أعمال 

، فُيذكر أن الحكومة البطممية كانت تستخدم السجناء أما عن أعمال 
وأسرى الحروب لمعمل في األسطول حيث استخدم  والعبيد والمجرمين السجناء 
. ولدينا وثيقة بردية ترجع إلي القرن الثالث قبل  (ٖٙٔ)في أعمال التجديف السجناء 

حفار اآلبار والقنوات والمصارف إلي   الميالد ، وىي خطاب أرسمو حورس
في أعمال  السجناءآخر كان يستخدم  زينون ، يخبره فيو أن ىناك رجالً 

خصوص جدول أعمال ق.م. ، ب ٕٛٗووثيقة أخرى ترجع إلي عام  .(ٗٙٔ)الحفر
المشرف عمي  بو إشارة إلي ديسوكوريديس  مقدم إلي زينون 

، وىذا ما يجعمنا نرجح أن السجناء كانوا  (٘ٙٔ)، بخصوص ديمتريوس  السجناء
ن كانت غير واضحة في الو  ثيقة . يؤدون بعض األعمال داخل قرية فيالدلفيا ، وا 

ليقوموا بأعمال بناء تقويات  السجناءرسل بعض كان يأبولمونيوس نفسو ُيذكر أن و 
 والمة استخدماأن البطرستوفتزف إلي شير ي. و  (ٙٙٔ)لحوائط القنوات والكباري

 .  (ٚٙٔ)في قطع األحجار من المحاجر السجناء
 أما في العصر الروماني ، فقد تبعت اإلدارة الرومانية البطالمة في ىذا

، فيحدثنا سترابون ، الذي زار مصر أوائل العصر الروماني ، عن  (ٛٙٔ) المجال
وجود مائة وخمسين سجينًا كانوا يعممون عمي إمداد حصن بابميون بالمياه 
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عن أحد العبيد ، كان  .م ٜٕٓ، ونقرأ في وثيقة بردية ترجع إلي عام  (ٜٙٔ)الالزمة
باستر ، ويطمب الشاكي أن قد حكم عميو بالعمل لمدة خمس سنوات في محجر ال
 . (ٓٚٔ)يطمق سراحو بعد أن قضى مدة العقوبة المقررة عميو 

ونفيم من ىذه الوثائق ، أن الحكومة البطممية ومن بعدىا الرومانية 
استخدمت السجناء في األعمال الشاقة والخطرة ، مثل حفر اآلبار والقنوات وأعمال 

في  السجناءيقوم بيا كان ال التي وأغمب الظن أن األعمالمحاجر ونقل المياه ، 
الوثائق البردية سالفة الذكر ، لم تكن مقابل أجر ، بل كانت من قبيل أعمال 

، فيذكر أن اإلدارة الرومانية في القرن السخرة التي يؤدونيا أثناء فترة تأدية العقوبة 
الخامس الميالدي ، كانت تسمح لموظفي الحكومة المحميين في حواضرىم وقراىم 
، في بعض األحيان ، استخدام السجناء في القيام ببعض األعمال الحرفية ، بدون 

 . (ٔٚٔ)أجر في مقابل توفير نفقات إعاشتيم 
أن حياة السجين في مصر عبر العصور التاريخية إلي مما سبق  خمصون
 يمدفع بعضكانت ميينة وقاسية ، كالتعذيب والجوع واألعمال الشاقة ، مما القديمة 
، فمجأوا إلي الكفاالت غياىب ىذه السجون  اعن أن يدخمو بداًل أي شيء  إلي عمل

 .  أو الضمانات 

 رابعًا : ضريبة حراسة السجون
ضريبة من أجل عمي األىالي فت لمنظر أن الحكومة الرومانية فرضت الال

أرسينوى ، ترجع إلي إقميم حراسة السجون في مصر ، فنقرأ في وثيقة بردية ، من 
 ٕو م. ، بخصوص دفع نصف أوبول ٔٔٔ-ٓٔٔ يمعاما بين 
 من أجل ضريبة حراسة السجون  خالكيس

(ٕٔٚ)   ووردت القيمة نفسيا في وثيقة غير مؤرخة وترجع إلي
شارة أخرى في وثيقة ترجع إلي  (ٖٚٔ)العصر الروماني -ٚٔٔ يعامما بين ، وا 
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واحد  قيمتيا أوبولجون و لسضريبة حراسة ابخصوص م. ،  ٛٔٔ
 (ٔٚٗ)   من واحد دد أوبول م. سُ  ٘ٗٔوفي عام

فع دُ تم ، وفي موضع آخر من الوثيقة نفسيا ،  (٘ٚٔ) أجل ىذه الضريبة
  يعامما بين . ووردت القيمة نفسيا في وثيقة بردية ترجع إلي  (ٙٚٔ)ينخالكيس
م من الضرائب التي كانت ُتحصل م. ، وىي تقرير بخصوص قوائ ٛٛٔ -ٙٛٔ

من أمشير الثامن والعشرين من شير من إقميم أرسينوي  ، حيث ورد فييا أنو في 
ُدفع  اطور اوريميوس كومودوس انطونيوس ن حكم اإلمبر الثامن والعشرين مالعام 

جامعي الضرائب ،  ، وكولينيكوس  إلي نيميسيانوس 
 ضريبة حراسة السجون  من أجلواحد أوبول 

(ٔٚٚ) . 
كانوا يدفعون ضريبة حراسة  ووورد من إقميم الفنتين أيضًا ، أن سكان

إيصال استالم ورد عمي قطعة أوستراكا يرجع تاريخو إلي حوالي السجون ، فمدينا 
، وقيمتيا نصف أوبول  بخصوص ضريبة حراسة السجونم. وىو  ٙٔٔ/٘ٔٔعام 

(ٔٚٛ)  م. وىي  ٕٙٔ/ٕ٘ٔ. ووثيقة بردية ترجع إلي حوالي عام
مستأجر أراضي  تقرير قدمو كال من فالفيوس ايتيخيس 

لونجينوس كريسبوس كذلك و  زراعية في مدينة سوينيس 
  بأنيما دفعا ما عمييما من مستحقات ، ومن بينيا ،

وتقدم وثيقة بردية أخرى من . ( ٜٚٔ)لسجون وقيمتيا نصف أوبول ضريبة حراسة ا
، إقرار لبعض سكان م. ٕٖٔ/ٖٔٔاريخيا إلي حوالي عام المدينة نفسيا ، يرجع ت

وابيوس   وىم أنطيوخوس كاسيانوسالمدينة 
  ويوليوس ماكسيموسبويبميانوس
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بأنيم دفعوا ضريبة نيم من المشرفين عمي أراضي مدينة سوينيس ، وكل أعوا
(ٓٛٔ)حراسة السجون وقيمتيا نصف أوبول 

  . 

شارة في وثيقة ترجع إلي أواخر القرن الثاني الميالدي ، بخصوص قائمة  وا 
 ، بالضرائب المتأخرة ، ومن بينيا ضريبة حراسة السجون من إقميم أوكسيرنخوس

 . (ٔٛٔ) الضريبة محذوف  ارمقدلسوء الحظ أن لكن و 
أن ىذه الضريبة فرضت من أجل حراسة السابقة ونفيم من الوثائق 
خالكيس أو نصف أوبول إلي  ٕفي إقميم أرسينوي بين السجون ، وتراوحت قيمتيا 

فرضت كما وكانت قيمتيا ثابتة داخل إقميم الفنتين ـوىي نصف أوبول ، أوبولين ، 
ن اعتقد  يم أوكسيرنخوس ،أيضًا في إقم ولكن قيمتيا لم تكن محددة في الوثيقة ، وا 

الباحث أن قيمتيا لم تتعد ما ورد في وثائق إقميم أرسينوي ، حيث أن قيمة 
لم تختمف عن الضرائب التي كانت ، الضرائب األخرى الواردة في الوثيقة نفسيا 

. ومن الواضح أيضًا  (ٕٛٔ) تحصل من األقاليم األخرى في الفترة التاريخية نفسيا
أن قيمة الضريبة كانت زىيدة ، ولكننا ال نعمم عمي وجو اليقين إن كانت قد 

 السجناءفرضت من أجل اإلنفاق عمي السجون كالبناء أو الصيانة ، أو عمي 
أم أنيا فقط من أجل األعياد ،  كالطعام أو النبيذ الذي سبق وكان يوزع عمييم في

ويعتقد الباحث أن ىذه لمكمفين بحراسة ىذه السجون ، شرطة ادفع أجور رجال ال
حيث وجدنا إشارة في وثيقة  ت من أجل دفع مرتبات رجال الشرطةالضريبة كان

ترجع إلي القرن السابع الميالدي ، لدفع نفقات رجال الشرطة الذين يحرسون 
ق ، وبرغم أن تاريخ الوثيقة قد يكون متأخر جدًا عن تاريخ الوثائ (ٖٛٔ) السجون

موضوع الدراسة ، إال أنيا قد تنيض قرينة عمي أن الرومان قد أنفقوا من أموال 
 رجال الشرطة . مرتبات ىذه الضريبة عمي 
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ىنا ، أن الوثائق التي ورد فييا ضرائب من أجل لباحث وما يستوقف ا
حراسة السجون ، ترجع كميا إلي العصر الروماني ، وبخاصة القرن الثاني 

أجل حراسة  نعثر عمي أية أدلة بخصوص تحصيل ضرائب منالميالدي ، ولم 
البطممي ، مما يجعمنا نعتقد أن ىذه الضريبة قد  السجون ترجع إلي العصر

استحدثت في العصر الروماني ، وىذا ليس بالغريب عمي النظام المالي لإلدارة 
الرومانية التي كانت تسعى بصفة مستمرة لتحصيل األموال من األىالي بشتى 

لطرق ، وربما سعت لجباية ىذه الضريبة لكي تعفي نفسيا من دفع أجور رجال ا
غير الشرطة ، بعد أن كانت تدفعيا الحكومة البطممية ، فنجد في وثيقة بردية 

أو أوائل القرن األول قبل الميالد ، وىي ترجع إلي أواخر القرن الثاني كاممة  
حسابات ببعض األموال   بأسماء بعض األشخاص الذين يقدمونقائمة بخصوص 

وفي الجزء الثاني من الوثيقة إشارة إلي بعض المصروفات اليومية ومنيا حراسة 
، وربما المقصود بيذه المصروفات ، أجور رجال الشرطة العاممين  (ٗٛٔ)السجن 

  فيو .
أما بخصوص االنفاق عمي السجون نفسيا ، فمدينا إشارة عند باالديوس 

Palladius م. ، إلي اشتغال بعض الرىبان  ٕٓٗديرة مصر عام الذي كتب عن أ
، ومن غير المعموم إن كانت  (٘ٛٔ)بالحرف اليدوية من أجل االنفاق عمي السجون 

ىذه السجون تابعة لمدير أم أنيا سجون حكومية . وأين كان األمر ، فمن الواضح 
رومانية ىنا أن األىالي ىم الذين ينفقون عمي السجون ، ومعنى ذلك أن اإلدارة ال

ذا جاز  كانت تكمف األىالي مصاريف السجون من صيانة أو مباني أو غيرىا ، وا 
لنا القياس ، فال نستبعد أن ىذا النظام كان ىو المتبع في العصر الروماني ، 
حيث أن الحكومة كانت تضع عمى كاىل األىالي ميمة اإلنفاق عمي السجون ، 

 سواء كانت منشآت أم حراسة . 
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 الخاتمة :
وىكذا يتضح لنا أن السجون في مصر في العصرين البطممي والروماني  

فيي العقاب القاسي لكل  من نواحي الحياة االجتماعية ، اً ميم اً كانت تشكل جزء
من خالف القانون ، والذي جعل األىالي يخشونو ويحاولون بشتى الطرق الفرار 

 : ج اآلتيةومن خالل دراسة السجون ، يمكن أن نخمص إلي النتائ منو 
ة أنواع في مصر في العصرين البطممي والروماني ثالث تاستخدم - أوالً 

 من السجون ؛ 
، وىي  شرافياوتحت إة ، وكانت تتبع الحكومة مباشرة سجون حكوميأ : 
،  واستمرت طوال العصر الروماني، في العصر البطممي  تسادتي ال

الكيتاي وعمي رأسيم وكانت ُتدار من قبل رجال الشرطة المعروفين بالفي
، ووصواًل إلي  االبيستاتيس وعمال المالية، ثم قائد الشرطة المحمية 

وزير المالية ثم الممك البطممي ، وفي العصر الروماني ، كان الوالي 
 . ىو المشرف العام عمي السجون في مصر 

: سجون خاصة ، وكانت تتبع الضياع الكبرى وتحت إدارتيا ويرأسيا  ب
عة ، وليا رجال الشرطة الخاصة بيا ويعممون تحت إمرة مالك الضي

الفئة األرستقراطية ، وكانت ضيعة أبيون واحد من أشير ىذه الضياع 
غم أن اإلدارة عمي الر والتي ظير بيا السجن الخاص بشكل واضح . و 

أصدروا الرومان  ةباطر حتى األالرومانية حاولت كثير القضاء عمييا ، 
، إال أنيا لم تستطع منعيا أو  نشاء ىذه السجونأكثر من مرسوم يحرم إ

 حتى الحد منيا . 
لعصرين البطممي : سجن المعبد ، حيث استخدمت المعابد في ا ج

في القضايا المالية ، وربما لظروف األفراد  والروماني كمكان لسجن
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، كما أنيا استخدمت أيضًا كأماكن لعقد الجمسات مرضية أو غير ذلك 
يجعمنا نعتقد أن إدارة ىذا السجن كانت تخضع لمدولة ،  القضائية ، مما

عمي اعتبار أن المعبد نفسو يتبع الدولة . ولم تكن الكنائس في العصر 
الروماني المتأخر بمنأى عن ىذه الظاىرة ، حيث ورد في الوثائق أنيا 

 .لممساجين المرضى كانت تستخدم في بعض األحيان كسجن 
لبردية التي تحت أيدينا ، يالحظ أن أسباب دخول الناظر لموثائق ا -ثانيًا 

السجن في أغمب األحيان كانت الديون المالية ،  ثم يأتي بعد ذلك الوشايات ، 
 سبعينوكثير من الوثائق لم تقدم سبب دخول السجن ، فمن خالل دراسة أكثر من 

وبخاصة الديون  ماليةأمور منيا بخصوص ست عشرة ، نجد  بردية وثيقة
بسبب ثالث لم يحدد فييا سبب دخول السجن و واحد وثالثين و  ، قة لمدولةالمستح
كوسيمة ضغط عمي الفارين ،  ثالثو ، روب العبيد اثنتين بخصوص ىو ، وشاية 

أما باقي الوثائق فيي بسبب سرقة ،  ثالثوذلك من خالل حبس زوجاتيم ، و 
،  سجناءالوبعض األعمال التي كان يكمف بيا عقود كفالة وضمانات بخصوص 

 . إلي جانب الضرائب 
وىذا ما يجعمنا نعتقد أن الحكومة في مصر في العصرين البطممي 

ولم تكن تتياون في أي ، والروماني ، وجيت جل اىتماميا إلي الشئون المالية 
تقصير في سداد المستحق ليا عمي األىالي ، سواء كان إيجار أو ضرائب أو 

ي دفع ما عميو . أما باقي األمور فمن غيرىا ، وكان السجن مآل كل مقصر ف
 .  اأو حتى التسامح فيي االممكن الصبر عميي

انتشرت السجون في قرى ومدن مصر ، ورأينا أمثمة عديدة من  -ثالثًا 
بعض القرى التي يوجد بيا سجون حكومية وأخرى خاصة ، أما داخل المدن فنجد 

وكانت مدن ارجين عمي القانون يرحل إلييا الخالسجون الحكومية العامة التي كان 
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من أشير المدن التي وطيبة وىيراقميوبوليس أرسينوى وأوكسيرنخوس واإلسكندرية 
 بيا سجون حكومية .

 دخمون السجن ، لم يستثنأن النساء والرجال كانوا يالالفت لمنظر  – رابعاً 
ولدينا سبع وثائق بردية بخصوص سجن بعض السيدات ثالث من ،  منيم أحدُ 

صر البطممي وأربع من العصر الروماني ـ ثالث منيا كوسيمة ضغط عمي الع
إن كانت ىذه الوثائق ولم تحدد أىمين من الرجال ، وأربع ألسباب غير معروفة ، 
خاصة بالنساء وأخرى لمرجال  اً ىذه السجون تجمع كال الجنسين أم أن ىناك سجون

ولدينا قرينة وردت ، لسجن داخل اكانت تفصل بينيم اإلدارة ، ويعتقد الباحث أن 
في وثيقة بردية ترجع إلي القرن الثالث قبل الميالد ، عن سيدة تم احتجازىا ىي 
وأطفاليا في الوكالة المالية مع بعض األفراد اآلخرين ، وقد تم احتجاز كل عمي 

ذا  (ٙٛٔ)حدة  ، ومعنى ذلك أن النساء لم تحتجزن مع الرجال في مكان واحد ، وا 
دث في أماكن يحتجز فييا األفراد لفترات قصيرة ، فما بالك كان ذلك ما يح

بالسجون التي قد يصل فييا الحبس لسنوات ، ولذلك فال نستبعد أن حبس السيدات 
ربما كان في أماكن مخصصة لين داخل السجون ، ولكن الحكومة البطممية لم 

ء ، تودعين سجون خاصة كما يحدث في وقتنا الحاضر فيما يسمى بسجن النسا
بل اكتفت بعزلين عن الرجال . ويبدو أن ىذا األمر ظل مستمرًا طوال العصر 

)القرن الرابع الميالدي( ما الروماني أيضًا ، حيث نقرأ في مرسوم ثيودوسيوس 
: " إنو عمي الرغم من أن الرجال والنساء يجب أن يشتركوا بالتساوي في يأتي

  (ٚٛٔ) يتم حبسين في السجون نفسيا " العقوبة بسبب الجرائم ، إال أنو إلي اآلن ال
 وىذا خير دليل عمي استمرار عزل الرجال عن النساء داخل السجون .
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أعمال كثيرًا من سوء المعاممة داخل السجون ، ف السجناءعانى  - خامساً 
التعذيب والضرب واإلىمال كانت ىي السمة الغالبة عمي الحياة بداخميا  السخرة و 

الشكوى من التعذيب تارة وعدم اإلنفاق عمييم تارة أخرى ، حتى وجدناىم كثيري 
البردية حتى وصل بيم األمر حد الجوع واإلشراف عمي الموت ورأينا في الوثائق 

كيف أن بعضيم قدم كل ما يستطيع أن يقدمو في سبيل الخروج من السجن ، 
الحكومة  سواء باألموال أو تقديم الكفاالت من بعض ذوييم . كما رأينا أيضًا أن

 في بعض األعمال ، مثل المحاجر وشق الترع .  السجناءكانت تستخدم ىؤالء 
ـــق  - سااااً دسا ـــي ســـكان مصـــر ضـــريبة ، أطم ـــة عم فرضـــت اإلدارة الروماني

عمييــا ضــريبة حراســة الســجون ، ولعــل اليــدف مــن ذلــك إعفــاء نفســيا مــن مســئولية 
 اإلنفاق عمي السجون .
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نصحي: تاريخ مصر فى عصر البطالمة، أربعة أجزاء، مكتبـة األنجمـو إبراىيم  -ٕ
 م. ٜٔٛٔالمصرية ، القاىرة ، 

الســـــيد البـــــاز العرينــــــي : مصـــــر البيزنطيـــــة ، دار النيضــــــة العربيـــــة ، القــــــاىرة  -ٖ
 م. ٜٔٙٔ

 ٜٜٗٔزبيدة محمد عطا : الحيـاة االقتصـادية فـي مصـر البيزنطيـة ، القـاىرة ،  -ٗ
 م. 
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ـــاة مصـــر فـــي العصـــرين البطممـــي  -ٙ محمـــد الســـيد عبـــد الغنـــي : جوانـــب مـــن حي
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