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  : المقدمة
شكمت حرفة الحالقة بكل ما تحمل دالالت الكممة من معنى ، جانبًا 

وألن مسألة  ،عبر العصور التاريخية  العالم كمو من الحياة اليومية فيميمًا 
يمكن أن يستغن عنيا أي من فئات  من حياة الناس ، فال اً ميم اً الحالقة جزء

ن اختمفت ظروف وطريقة الحالقة لدى  المجتمع قاطبة ، غني كان أو فقير ، وا 
العاديين وحتى الحكام صور األفراد ات الشعر في قص  عمي فالناظر كل فئة ، 

يالحظ ببساطة واإلغريقية والرومانية ( )البابمية والفارسية الحضارات القديمة  في
، حيث كانت تعتبر جزأ من النظافة في تمك المجتمعات  ةمدى أىمية الحالق
  . (1)وحسن المظير 

كبير لدى  باىتمامفقد حظيت ىذه الحرفة القديمة أما في مصر 
األفراد في مقابر مدينة طيبة مثمت لنا صور ونقوش و المصريين القدماء ، 

ات الشعر ، فقص  نموذجًا فريدًا ألىمية مثل ىذه الحرفة لدى المصريين القدماء 
عمي اىتمام المصري القديم بحالقة تؤكد المختمفة لمنساء والرجال واألطفال 

 ، نظافةالمصري القديم حالقة الرأس والذقن جزء من الاعتبر و  . (2)رأسو وذقنو 
ثم امتد ىذا التقميد إلي تمامًا ، سيم و في الدولة الحديثة يحمقون رؤ  الكينةكان و 

بعض العاممين بالمعابد الذين يظيرون أحيانًا برؤوس حميقة ، وبيذا أصبح من 
معبد آمون في طيبة أن  ، ويذكر (3)ن بين عمال المعبد و الضروري وجود حالق

 'Mery ma ي ماعتكان بو حالق شيير يدعى مر ـ في عصر الدولة الحديثة ـ 

                                                 
1

ألزياء وتطورىا ) العصور القديمة ( الجزء األول ، نيضة تحية كامل حسين : تاريخ ا - 
 . 132،  94،  83،  66م . ، ص ص  2222مصر ، القاىرة ، 

2
 - Erman, A. : Life in Ancient Egypt, New York , 1871, pp. 218f., 275, 298 . 

3
، الييئة بياء الدين إبراىيم محمود : المعبد في الدولة الحديثة في مصر الفرعونية  - 

 . 238م. ، ص  2221المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، 

http://www.seattleartmuseum.org/exhibit/archive/Egypt/info/statement.asp#barber
http://www.seattleartmuseum.org/exhibit/archive/Egypt/info/statement.asp#barber
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at  يحدثنا ىيردوتس ، الذي زار مصر و .  (4)ىو المسئول عن الحالقة لمكينة
في مصر الكينة أن حوالي النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميالد ، 

سيم وأجساميم بأكمميا حتى ال يتولد بيا القمل أو غيره من و يحمقون رؤ  ظموا
الباعث عمي ذلك ىو النظافة و ،  (5)الحشرات أثناء قياميم بخدمة اآللية 

 . (6)ُاعتبرت حالقة الشعر واحدة من طقوس تطيير الكاىن  حيثوالطيارة ، 
 حتىالمصرية الحالق في مصر القديمة عما نراه في القرية ولم يختمف شكل 

يتنقل بين بيوت األىالي أو يعمل في حانوت خاص  الذياآلن ، ذلك الرجل 
  . (7)المكان المفضل لمقاء الرجال ىذا الحانوت ىو ، وكان بو 

مح ىذه أما في العصرين البطممي والروماني ، فال يستبعد بقاء مال
مصر أوردت وبخاصة أن الدراسات األثرية في  تغيير . ماالحرفة كما ىي دون
ات شعر الرأس والتي شممت الرجال والنساء واألطفال من ص  نماذج متنوعة لق

،  (8)جنسيات التي عاشت في مصر في العصرين البطممي والروماني الكل 
المجتمع  داخلوالتي تؤكد عمي أىمية ىذه الحرفة والدور الذي يمعبو الحالقون 

                                                 
4
 - Strouhal, E.: Life of the Ancient Egyptians. Norman : University of 

Oklahoma Press, 1992 , pp. 78-88 .  
5 - Herdotus : Historiae , Loeb Classical Library, Cambridge, 1946 – 1950. 

Book II , Nos. 36 – 37 . 
6

ىردوت : ىردوت يتحدث عن مصر ، ترجمة محمد صقر خفاجة ، الييئة المصرية  - 
 . 122، ص  1987، القاىرة ،  لمكتابالعامة 

7
 . 94تحية كامل : المرجع السابق ، ص  - 

8
من ممفيس ألشخاص يونانيين رجال  Terracotta ُعثر عمي رؤوس تماثيل من التيراكوتا - 

ات شعر مختمفة .ونساء غير مع  روفين يظير فييا قص 
Petrie , W. M. : Meydum and Memphis , Vol. III , British School of 

Archaeology in Egyptian research Account Sixteenth year 1910 , London , 

1910 , PL. XLIV , XLV , XLVI.     

http://www.seattleartmuseum.org/exhibit/archive/Egypt/info/statement.asp#barber
http://www.seattleartmuseum.org/exhibit/archive/Egypt/info/statement.asp#barber
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ممبس وشكل شعر ، حيث حرص سكان مصر عمي مظيرىم في ال المصري
 .  (9)الرأس ، وظير ذلك بوضوح في تصويرىم سواء في حياتيم أو بعد مماتيم 

ىذه الحرفة مم تحظ ، فموضوع دراستنا البردية  وثائقبخصوص الو 
الباحث إلي  تدفعالموضوع ىذا أىمية بنصيب كبير من االىتمام ، إال أن 

عرفة مدى مو ممين بيا ىذه الحرفة والعاعن صورة محاواًل أن يقدم  هاختيار 
ويجب أن نمفت عناية القارئ إلي أن  .فئاتيا أىميتيا لدى سكان مصر بكل 

ناثرة في المصادر البردية وتتناول تالوثائق البردية الخاصة بيذه الحرفة قميمة وم
تتناسب مع مما حدا بالباحث إلي استخدام عناوين كثيرة ، متعددة  موضوعات

ديثنا عن تدريبيم حمي ىؤالء الحالقون من خالل ونتعرف ع ىذه الموضوعات .
عمي الحرفة ، وأوضاعيم االجتماعية وذلك من خالل عالقتيم بمجتمعيم الذي 

العامة ، ونتعرف عمي العبيد الذين  ألداء الخدماتيعيشون فيو وترشيحيم 
عمموا بيذه المينة . ونختتم الدراسة بأوضاعيم االقتصادية من واقع دخوليم 

  . األخرىتيم ونحاول أن نقارن بينيا وبين أرباب الحرف ومصروفا
 التدريب  أواًل : 

المنتشرة في مصر المينية تعتبر حرفة الحالقة مثل غيرىا من الحرف 
، كالنساجين  تتطمب فترة من التدريبالتي  في العصرين البطممي والروماني

رىا من والبناءين وصناع الحصير والمسامير وعمال قص صوف الغنم وغي
. وقد وافتنا الوثائق البردية بأمثمة عديدة لعقود التدريب  (12)الحرف األخرى 

التي تحمل في طياتيا كافة الشروط والواجبات التي يجب أن يمتزم بيا كال 

                                                 
9
  - Bowman , A.K. : Egypt After The Pharaohs , Oxford , 1990, pp. 130,139. 

10
 - Lewis , N. : Life in Egypt under the Roman Rule , Oxford , 1983, pp. 

135-136.  
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. ولسوء الحظ ، أننا لم نعثر عمي وثائق بردية  (11)الطرفين في فترة التدريب 
من حيث الشروط الحالقة  عقود تدريب مينةتعطينا صورة واضحة عن 

، ولكن لدينا وثيقتين برديتين تؤكد والواجبات التي يجب أن يمتزم بيا كل طرف 
ثمة إتفاق كان يتم بين طرفين من أجل التدريب بما ال يدع مجااًل لمشك أن 

  .عمي حرفة الحالقة 
مؤرخة بالثاني عشر من شير طوبة ، األولي : من العصر البطممي 

ق.م. ( ،  221فبراير  26ن حكم الممك بطمميوس فيموباتور ) العام األول م
الحالق  وىي بخصوص شكوى تقدم بيا حالق يدعى باراتيس العربي

   ، ضد صاحب حانوت لمحالقة ويدعى
 : " التحية إلي الممك بطمميوس، فنقرأ من ىذه الشكوى  ماليخوس 

 العربق ، المقيم في قرية بطوليميس لحالمن باراتيس العربي ا
 (12)  لقد وقع عمي ضرر من .

كان قد أجذل لي العطاء من الرعاية واالىتمام . ، والذي ماليخوس بن . . 
، ودون أن أنال حتى اكتسبت خبرة وميارة من الخدمة في كل أرجاء حانوتو 

نوات السعادة . حيث تقاضيت بعد ذلك منو أي عقاب أو لوم ، وىذه كانت س
مرتب بسيط عمي أثر أتفاق مسبق بيننا ، إال أنو مدين لي بمرتبي عن السنة 

من حكم الممك بطمميوس يورجيتيس ( . وبسبب إحدى  26الماضية ) العام 
حيث الخالفات التي نشأت بيننا في ىذا الموضوع ، أتيت إلي معبد اإللية أثينا 

                                                 
11

 - P. Oxy. : The Oxyrhynchus Papyri, Egypt Exploration Fund , ed. By 

Grenfell, B.P. Hunt, A. and Others, Parts I-LXVI, (1898-2000 ), Nos. 

724 , 1647 . 
12

، ومن المحتمل  Hawarahقرب من ىوارة بالإحدى قرى إقميم أرسينوى )الفيوم( ، وتقع  - 
 .  Bahr Wardanأو بئر وردان   Bahr Salehتقع شمال بئر صالح  أنيا

P. Teb. : The Tebtunis Papyri , 3 Vols. , in Four Parts , ed. By P. Grenfell A. 

Hunt , London  1920 -1922 , Vol. III , I, p. 147 . 
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ن ، ولم أحصل عمي حقي ، أنا الذي دكت رقبتي في العمل . جعمني أقسم اليمي
ولقد تصرفت بأسموب ديوفانيس وكتبت إلي بطمميوس االبستاتيس ، الذي أكد 

... ولو بعض الشيور اآلن . ولقد وافق أيضًا عمي أن يدفع  إعطائيعمي 
األجرة حسب االتفاق . ولو أن ىذا النزاع الذي أمام بطمميوس كان أمام 

نيس ، ربما كان سيختمف الحكم بالنسبة لي . إذن أييا الممك سوف ديوفا
الثاني عشر ، العام األول .  وعطفك ي كاممة بفضل رعايتكأتقاضى مستحقات
 . (13)" من شير طوبة 
تيس كمتدرب ااتفاق كان قد تم بين بار ىناك من ىذه الوثيقة أن يظير 

تفاق كان يشترط عمي . ويبدو أن ىذا اال وماليخوس كصاحب حانوت الحالقة
                                                 

13
 -P. Enteuxeis : O. Gueraud ,  , Requetes et plaintes adressees 

au roi d Egypte  au  III e siecle avant J. C. , Publications de la Societe 

royale Egyptienne de Papyrologie , Textes et Documents , Le Caire 1931 – 

1932 , No. 47 . 
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أن صاحب حيث ظير في الوثيقة ، أن يحصل عمي أجر طوال فترة تدريبو 
تيس طوال فترة التدريب ، عمي حسب ما االعمل كان يجزل العطاء عمي بار 

تيس نفسو في قولو : " كان قد أجذل لي العطاء من الرعاية واالىتمام اذكره بار 
وحصول  .كل أرجاء حانوتو " حتى اكتسبت خبرة وميارة من الخدمة في 

المتدرب عمي أجر طوال فترة التدريب ليست بالغريبة عمي الوثائق البردية حيث 
أمثمة  التي ترجع إلي العصرين البطممي والروماني ، نجد في الوثائق البردية

عديدة عمي حصول بعض المتدربين عمي أجر في مرحمة التدريب كالبناء 
 .  (14) لنس اخوا االختزالب توكاوالنساج 

تيس فترة التدريب ، حيث اولكن يبدو أن الخالف قد دب بعد إتمام بار 
تيس عمي اعتبار أنو اكان يجب عمي صاحب العمل عقد اتفاق آخر مع بار 

أنو عمي الرغم من أن ، تيس ىنا اعامل في حانوتو وليس متدرب ، ويذكر بار 
ومع ذلك لم ، افق عميو األجر المتفق عميو كان صغيرًا بالنسبة لو إال أن و 

وطمب تدخل  الشكوىبو إلي  مما حدا ،يحصل عمي ىذا الراتب لمدة عام كامل 
المسئولين لحل ىذه المشكمة ، وفي ىذه الحالة كان الموظف المسئول ىو 

والمسئول عن ،  (15)لقرية ممركز أو ابطمميوس االبستاتيس ، الحاكم اإلداري ل
   فراد . تمقي الشكاوى والمنازعات بين األ

يرجع إلي ، من العصر الروماني خطاب فيي الثانية : أما الوثيقة 
القرن الثاني أو الثالث الميالدي ، وىو بخصوص حالق صغير السن أنيى 

                                                 
14

 - Lewis : op. cit. , p. 135 . 
كانت اإلجراءات القانونية في تقديم الشكوى تبدأ باالبيستاتيس ، وفي حال فشمو يحيميا  - 15

حاكم اإلقميم أو إلي المحكمة المختصة .  بدوره إلي االستراتيجوس 
في عصر البطالمة ، أربعة أجزاء ، مكتبة األنجمو إبراىيم نصحي : تاريخ مصر 

 . 93 – 92، ص ص  4، ج  1988المصرية ، القاىرة ، 
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حديثًا مرحمة التدريب عمي المينة ، وأرسل ىذا الخطاب إلي معممو القديم 
انجيموس أجاث " حاماًل لو أخبار نجاحو في مينتو ، حيث يقول لو :

  باناريسإلي   تحيات كثيرة جدًا ، الحالق ،
أيضًا . أقدم كل االحترام لكمييما أمام  ي إلي ىميودورا وسالم

اآللية ىنا ، واحترامي لكم كل يوم . وأقسم باآللية بأنني عمي أتم االستعداد بأن 
زاول مينة أنني سوف أفليوم أيما كان اأحمق لسيدي ولكل واحد في المنزل . 

 . (16) "التدريب مرحمةفي رفقائي . وتحياتي لكل وكعادتي بكل احترام الحالقة 
ىذه الوثيقة أن التدريب عمي المينة ظل مستمرًا في ونخمص من 

قد بدأ المتدرب كان  أجاثانجيموسىنا أن  ضحتيو العصر الروماني أيضًا ، 
الحالق ، وعندما أتم مرحمة باناريس مرحمة التدريب عندما كان صبيًا عند 

ولكنو ظل محتفظًا بالجميل ، التدريب بدأ يمارس المينة لحسابو الخاص 
لمعممو حتى أنو يعرض خدماتو عمي كل من ساعد عمي تدريبو . والذي يمفت 
النظر ىنا أنو أرسل سالمو إلي ىميودورا زوجة معممو ، مما يجعمنا نعتقد أن 

. وىذه المسألة دفعت ي منزل سيده طوال فترة التدريب ىذا الصبي كان يقيم ف
ناشر الوثيقة إلي االعتقاد بأن أجاثانجميوس المذكور كان عبدًا قاصرًا تربى في 

وصف  ، واعتمد في ذلك عميالحالق وتعمم منو المينة  باناريسمنزل سيده 
وس أن أسم أجاثانجمي، كما   (17)أجاثانجميوس لمعممو بالسيد 

                                                 
16

 - P. Oxy. : No. 3809 . 











 
17

 - P. Oxy. : No. 3809 , LL 8-9 . 
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ويعتقد الباحث أن .  (18)ىو من أسماء العبيد الذين وردوا في الوثائق البردية 
أجاثانجميوس المذكور لم يكن عبدًا ، وأن وصفو لعممو بالسيد ىو من قبيل 

ذا سممنا جداًل بأن أجاثانجميوس كان عبدًا عاش في منزل التبجيل واالحترام ،  وا 
فيبدو أن قد نال حريتو بعد أن كبر  ،بيًا صمنذ أن كان وتعمم الحرفة  معممو

نو ظل مرتبطًا بيم وزاول المينة بمفرده ، ولكوعاش بعيدًا عنو  وترك منزل سيده
 وحافظ لمجميل . 

ونخمص من ىاتين الوثيقتين ، إلي أن مينة الحالق كانت تحتاج فترة 
ا ليذ اً ، وبرغم أن الوثيقتين لم تقدما صراحة عقودمن التدريب قبل مزاولتيا 

 النقاط اآلتيةالنوع من التدريب وشروطو ومدتو ، إال أننا يمكن أن نستشف منيا 
 : 

، كما ورد في التدريب كان المتدرب يتقاضى مرتب أثناء فترة  -1
  .كمتدرب الوثيقة األولي عندما تقاضى بارتيس الحالق أجر في بداية عممو 

سيده طوال فترة أحيانًا يقيم المتدرب إذا كان قاصرًا ، في منزل  -2
  . (19)التدريب بغض النظر إن كان عبدًا أو حرًا 

يستطيع الحالق بعد أن يتم مرحمة التدريب أن يمارس عممو  – 3
كحالق لدى مدربو ، كما في الوثيقة األولي ، أو يستقل ويعمل لحسابو الخاص 

    ، كما في الوثيقة الثانية . 

                                                 
18

 - P. Oxy. : Vol. LV , p. 190 . 
19

لدينا أمثمة عديدة في الوثائق البردية عمي تدريب العبيد الحرف اليدوية ، فمن وثيقة   - 
ترجع إلي القرن الثاني الميالدي ، نجد جارية صغيرة تدعى ثيرموثيون 

 كانت تتدرب عمي حرفة النسيج في منزل المعممة ، وتتقاضى أجر 
 طوال فترة التدريب .

P. Oxy. : No. 1647 . 
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 األوضاع االجتماعية ثانيًا : 
ق جزء من المجتمع المصري في العصرين البطممي شكل الحال

لشخص الذي يتعامل معو كل اوالروماني ، وكما سبق أن رأينا فإن الحالق ىو 
تيا المختمفة غني كان أو فقير ، فيو الذي يدخل منازل ئاسكان مصر بف

األغنياء ويدخل حانوتو األىالي العاديين . ويتحدث معيم ويناقش أحواليم وقد 
بين الفئات التي تتمتع بثقتيم .  مي أسرارىم ، وبالتالي قد يكون منيضطمع ع

عن أوضاع  ولدينا أمثمة عديدة من الوثائق البردية التي تعطينا صورة واضحة
رشيحيم ألداء وذلك من خالل عالقتيم بمجتمعيم وتالحالقين االجتماعية . 

 .ىذه الحرفة متينت ، وكذلك الفئات السكانية التي اإللزامية لعامة االخدمات ا
 عالقتهم بالمجتمعأ : 

نقرأ في وثيقة بردية ترجع إلى القرن الثالث قبل الميالد ، عن التماس 
يطمب ، كان مبحرًا إلى مدينة اإلسكندرية ـ االسم محذوف ـ و إلي أحد األفراد 

المقيم في  يدعى اوريالوس منو أن يسمم خطاب إلى رجل 
، وأخبره أنو سوف يجده في محل الحالق  ىيرموبوليس 

 .  (22)الموجود عمي الجانب األيسر من الطريق 
وىي م.(  361ـ  351)الميالدي  الرابعترجع إلي القرن  ، ووثيقة أخري

إلي أحد مساعديو ، ويدعى  خطاب أرسمو رجل يدعي رومانوس 
 ، يطمب منو أن يبحث عن كرونيوس  جيالديوس 

الحالق والمقيم في أرسينوى ، ويسترد منو األموال واألشياء المرىونة التي 

                                                 
20

- P. Cairo -Zenon : Zenon Papyri , Catalogue General des Antiquites 

Egyptiennes du Musee du Caire, ed. by C. C. Edgar ,( Les Caire, 1925-

1931) No. 59653, LL. 4 – 9 . 
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دينار كان قد حصل  722حصل عمييا الحالق كأمانة وضمان عنده ، وىي 
.  أرسينوىعمييا عندما كان يعيش في ليكوبوليس ، ولكنو أخذىا وىرب إلي 

وأعطييا ليد باألموال ويخبره إذا أنكر استالم ىذه األموال حرر عميو إيصاالت 
سيدي واألخ . وأرسل إليو جزء من الفصيمة العسكرية لتقبض عميو وتضع يده 

زوجتو ىنا  حتجزفى الحديد وتسممو إليك ، لكي يعرف عاقبة السرقة ، وسوف تُ 
 . (21)، ويجب أن ال تكون رقيق معو 

من ىاتين الوثيقتين ، أن الحالقين كانوا عمي صمة وثيقة  نفيمو 
عيم ، فيم محل ثقتيم وموضع أماناتيم ، فنجد في الوثيقة األولي ، أن بمجتم

حانوت الحالق ىو ممتقي أىل القرية ومكان تجمعيم ، فحرص راسل الخطاب 
عمي ترك رسالتو في حانوت الحالق الذي سوف يجد فيو اوريالوس المرسل 

وىذا ما  إليو الخطاب ، ىو تأكيد عمي أن ىذا الحانوت كان ممتقي أىل القرية
في دفع ناشر الوثيقة إلي االعتقاد بأن حانوت الحالق ىنا كان يعادل المقيى 

  . (22)وقتنا الحالي 

                                                 
21

 - P. Abin. : The Abinnaeus Archive Papers of a Roman officer  in the 

Reign of Constantius II , ed. By Bell , I. , Martin , V. , Oxford , 1962, 

No. 42 . 



 



  














22

 - P. Cairo – Zenon : Vol. IV , p. 95 
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كان قد ، حالق يدعى كرونيوس ، فيظير فييا الثانية الوثيقة في أما 
عمي كمية من األموال وبعض األشياء ( ليكوبوليس ) حصل من أىالي قريتو 

.  أرسينوىمانة ، ولكنو أخذىا جميعًا وىرب إلي المرىونة األخرى عمي سبيل األ
وبغض النظر عن موقف ىذا الحالق وعدم حفظو لؤلمانة ، إال أن ىذه الوثيقة 

ليكوبوليس قرية تعطينا مؤشرًا ميمًا عمي أن ىذا الحالق كان يحظى بثقة أىل 
 ا بيم أن يضعوا عنده أمواليم وأشياءىم المرىونة عمي سبيل األمانة ،دمما ح

ذا كان ىذا الحالق قد خان األمانة ، فالبد من وجود آخرين من أرباب حرفتو  وا 
 .  تاليةفي الوثائق النجده  وفكانوا عمي قدر المسئولية ، وىذا ما س

وبرغم طول المدة بين الوثيقة األولي ) القرن الثالث قبل الميالد ( 
، إال أن عالقة  ( حوالي منتصف القرن الرابع الميالديوالوثيقة الثانية ) 

الحالق بمجتمعو لم تتغير من العصر البطممي إلي الروماني ، والدليل عمي 
ذلك أن ىذا الموروث االجتماعي ظل موجودًا في الريف المصري حتى وقتنا 

في أمورىم الحياتية ق ال يزال يتعايش بين األىالي ويشاركيم الحالي ، فالحال
يبدو أن طباع الحالق لم تتغير من و ، ويدخل بيوتيم ويتجمعوا في حانوتو 

يتبادل أطراف الحديث مع من فأثناء عممو كان اآلن ،  وحتىالعصور القديمة 
وبالتالي يستطيع بسيولة أن يطمع عمي أسرار الناس ، كما أنيم في يحمق لو 

 . أغمب األحيان يأمنون لو ، ويتركوا أماناتيم لديو 
يستأجر األراضي الزراعية إلي  كانالقرية  حالق واألكثر من ذلك ، أن

جانب حرفتو ، ويشاركو بعض األىالي في ىذا العمل ، فنقرأ في وثيقة ترجع 
إلي أواخر القرن السادس الميالدي ، بخصوص دفعات من القمح واألموال 

وأغمب الظن أنيا بخصوص أراضي زراعية ، كإيجار  يسددىا بعض األفراد
وأنوب الحالق  فويبامونا  كانوا يستأجرونيا ، ونقرأ فييا أن
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  وماترونا  (23)إردب قمح جديد  111قد سددوا 
 . 

ويظير في ىذه الوثيقة أن أنوب الحالق كان يشارك فويبامونا وماترونا 
، وىذا يؤكد قمح جديد  إردب 111جار أرض زراعية ويدفعون عنيا ئفي است

  ًا في المجتمع الذي يعيش فيو .كان مندمج عمي ما سبق ذكره بأن الحالق
 العامةألداء الخدمات ترشيحهم ب : 

لم يكن الحالقون بمعزل عن المجتمع المصري حيث كان يفرض 
جزء من المجتمع . فنقرأ في  باعتبارىمعمييم ىم اآلخرون الخدمات اإللزامية 

ين ُحصمت وىي قائمة كبيرة ببعض األشخاص الذ م. ،35وثيقة ترجع إلي عام 
شيخ  وسخبتيورد فييا أن  ، أرسينوىقري إقميم  إحدىفي منيم ضريبة الرأس 
دراخمة  14دفع  القرية الحالق 

 . (24)كضريبة رأس 
ويتضح من ىذه الوثيقة أن بتيخوس الحالق كان أيضًا شيخ قرية ، 

ية الواردة في الوثيقة ىنا كانت وىذا ما يدفعنا إلي االعتقاد أن وظيفة شيخ القر 
التي يؤدييا سكان مصر إلي جانب عمميم  اإللزاميةتدخل في نطاق الخدمات 

األصمي . أي أن ىذا الرجل كان يدفع ضريبة رأس ويؤدي خدمة عامة ، ولكي 
في الوضع االجتماعي لمحالقين ، يجب أواًل  اإللزاميةنفيم أىمية ىذه الوظيفة 

 ىذه الوظيفة . أن نتعرف عمي ماىية

                                                 
23

 - P. Oxy. : No. 2037 , L. 14 . 



 
24

 - P. Princ. : Papyri in the Princeton University Collections, ed. By 

Edmund H.K. , Princeton , 1936 No. 13 , L. 21 . 
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فشيخ القرية ىو المسئول مسئولية تضامنية مع أىل القرية عن األوامر 
مداد الدولة  الصادرة من اإلدارة الرومانية ، وبخاصة في جمع الضرائب وا 
باألغراض المختمفة عند الضرورة ، وبخاصة عند زيارة كبار المسئولين إلي 

ستو لحرس ئاعة ، من خالل ر . وكذا مراقبة أرض القرية المزرو  (25) القرية
. وكذا جمع وتحصيل اإليجارات الخاصة بأرض الدولة  (26 )القرية 

وتوريدىا ، وكان أيضًا يمارس الحق في مساعدة أىل القرية . وكان يوجد 
داخل القرية أكثر من شيخ ، حيث وصل عددىم في بعض األحيان إلي سبعة 

 .  (27)وأكثر 
مميز  اجتماعيالحالق ىذا كان يتمتع بوضع ومعنى ذلك أن بتيخوس 

أنو ذو  اعتبارأى مو إلي أن ُيختار لتولي وظيفة شيخ القرية كخدمة إلزامية عمي 
عامل بكل سيولة مع أىالي القرية في تنفيذ تثقة داخل مجتمعو ويستطيع أن ي

، كما يجب أن ال نغفل أنو كان ذو وضع اقتصادي أوامر اإلدارة الرومانية 
 ، فال يمكن أن يرشح ليذا المنصب إال من كان دخمو السنوي كبير .مميز 

ونحن نعمم أن تأدية الخدمات اإللزامية كان يرتبط بدخل الفرد السنوي وبترشيح 
من موظفي القرية أو المدينة الذين كان من واجبيم أن يرشحوا المكمفين وأن 

قانونًا  يشيدوا عمي مسئوليتيم الخاصة ، أن كل مرشح ىو شخص صالح
ومناسب ويضمنون أنو سوف يقوم بأداء الخدمة فعاًل ، وكانت الموائح تنص 
عمي أن عمل القائمين عمي الترشيح تم بموافقة الجميور وبالتالي في حالة 

                                                 
25

 - B.G.U. : Aegypteische Urkunden den Staatlichen Museen zu Berlin – 

Griechishe Urkunden, ed. By Wilcken , W. Schubart , E. Kuhn and 

Others , I-IX , ( 1895-1937 ), Nos. 2253 ; 3354 ; P. Oxy. : No. 3985 . 
26

 - P. Petaus : Hagedorn , U. , Youtie , H. C. : Das Archiev des Petaus ( Pap. 

Colon IV ) Cologne Opladen , Oxford , 1969, No. 12 . 
27

 - P. Fay. : Fayum Towns And Their Papyri , ed. By Grenfell , B. P. , Hunt , 

A. S. , London , 1900 , No. 39 . 
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تقصير القائم عمي الترشيح تمتد المسئولية تمقائيًا عمي سكان المنطقة جميعيم 
األغنياء قرية اللمذكور كان من سكان يمكننا القول أن بيتخوس ا. وبالتالي  (28)

وممن يتمتعون بثقة األىالي .

نقرأ في وثيقة بردية أخرى ترجع إلي أوائل القرن وتأكيدًا عمي ذلك 
، وىي بخصوص قائمة  الثالث الميالدي ، من قرية كارانيس 

 )  (29)لمنصب السيتولوجوس أو المعينين بالمرشحين 
، وممكية كل فرد ودخمو السنوي  ير المخزن أو الشونة ( في القرية المذكورةمد

وما يعدليا بالدراخمات ، ويتضح في الوثيقة أن دخل كل المذكورين كان يتراوح 
دراخمة ، وىي كافية لكي يرشح الفرد لمنصب  822إلي  722بين 

س السيتولوجوس ، ونقرأ في ىذه الوثيقة أن دخل بايسيس بن بطمميو 
  (32)دراخمة  822ماثل يالحالق  . 

يظير من ىذه الوثيقة أن بايسيس بن بطمميوس الحالق كان ممن 
الشونة داخل قرية  رشحوا ألداء الخدمة اإللزامية في وظيفة مدير المخزن أو

دراخمة ، وىذه النسبة ىي التي  822كان دخمو السنوي يعادل كارانيس . و 
، وىي ممكية مقبولة إلي حد ما وبخاصة ح لمنصب مدير المخزن أىمتو لمترشي

                                                 
28

 - Lewis : op. cit. , pp. 179-180 . 
29

ىو مدير الشونة ، وكان مسئول الدولة عن صوامع الغالل التي يسدد  السيتولوجوس : - 
ضريبة القمح ، وكذا اإليجار العيني عن أراضي الدولة المستأجرة .  فييا سكان القرية

وكان ىذا الموظف موجود في كل قرية تزرع قمح أو شعير ، عمي إعتبار أن كل قرية 
كان بيا شونة لتخزين القمح تميبدًا لجمعو ونقمو إلي اإلسكندرية ومنيا إلي روما  وغالبًا 

 ه الوظيفة في القرية ولمدة عام واحد . ما كان يوجد واحد أو أكثر يشغمون ىذ
P. Teb. : Vol. II , No. 340 ; P. Fay. : No. 81 .     
30

 - P. Col. : Columbia Papyri , ed. By Bagnall , R. S. , Renner , T. T. , Vol. 

VIII , Scholars Press , Atlanta , No. 230, L. 44 . 
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لممنصب نفسو ، وفي الوثيقة نفسيا ، حيث لو قارناىا بممكية بعض المرشحين 
دراخمة  822إلي  722يتراوح دخميم بين ليذا المنصب كان كل المرشحين 

لمنصب جباية الضرائب في بعض ، ولو قارنا ىذا الدخل بنظيره المرشح  (31)
قرى اإلقميم نفسو ، نجد في وثيقة بردية ترجع إلي أواخر القرن الثاني الميالدي 
، أن ميمة جباية الضرائب في قرية بطوليميس ىرموس كان يشترط أن تتراوح 

كما يجب أن نالحظ أن ميمة  (32)دراخمة  822إلي  622ممكية الفرد من 
كبيرة . كما أن  جباية الضرائب كانت أىم عمل داخل القرية وتشترط ممكية

ترشيحو ليذا المنصب كان يشترط أن يكون مقبواًل من قبل أىل القرية ، وىذا 
 يقودنا إلي االعتقاد بأن ىذا الرجل كان يتمتع بقبول أىل قريتو .  

وىكذا يتضح لنا أن الحالقين كانوا يتمتعون بأوضاع اجتماعية جيدة 
ىي التي أىمتيم ليذا الوضع  بين أقرانيم من سكان القرى ، ولعل طبيعة عمميم

 المتميز . 
 عمل العبيد بالحالقة ج : 

إلي جانب ما سبق ذكره عن أوضاع الحالقين االجتماعية ، يجب أن 
نشير ىنا أن العبيد كانوا أيضًا من بين العاممين في ىذه الحرفة ، حيث نقرأ في 

أسرة م. ، وىي بخصوص 111مؤرخة بالعشرين من شير أكتوبر بردية وثيقة 
رومانية ورثت عدد من العبيد عن جدىم فقاموا بتقسيميم فيما بينيم . حيث نقرأ 

، االستراتيجوس  منيا أن تيبيريوس يوليوس ثيون 
يوليوس سارابيون تيبيريوس السابق لممدينة ، وأخيو 

  تيبيريوس يوليوس ثيون اعمييم، وابن 
   وىو أحد أرباب الدرجات العميا المنتصرة في ،

                                                 
31

 - P. Col. : No. 230  : LL. 4-30 . 
32

 - P. Petaus : No. 65  . 
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األلعاب الدينية . قد اتفقوا فيما بينيم عمي تقسيم العبيد الموروثة . وكان من 
 جيمينوس الحالق يوليوس ثيون ، العبد األخ تيبيروس نصيب 


(33)  . 

حالق الوارد في ىذه الوثيقة جيمينوس الويتضح لنا من ىذه الوثيقة أن 
، قد يكون عبدًا تعمم حرفة الحالقة في منزل سيده لكي يحمق لو أو سبق شرائو 
عمي اعتبار أنو عبد متدرب عمي الحالقة ، وعندما مات صاحبو ورثو أحد 

الذين األبناء ليستعممو في ىذه الحرفة ، وىذا األمر معتاد في مجتمع األثرياء 
كانوا يستخدمونيم في األعمال اليومية الخاصة بيم ، يث حيمتمكون العبيد ، 

 واألمثمة عديدة في الوثائق البردية التي ترجع إلي العصرين البطممي والروماني
  . (34) أسيادىم، وتؤكد عمي عمل العبيد داخل منازل 

مثل العبيد اآلخرين أصحاب الحرف نقرأ في الوثيقة نفسيا عن بعض و 
وساراباس الكاتب  تيميسفوروس المترجم 

 (35) حرص كاتب  أن ونخمص من ذلك إلي . وغيرىم
الوصية عمي ذكر حرفة كل عبد ، قد يكون تأكيدًا عمي أىمية الحرف التي 

، وبخاصة لو عممنا يمة العبد نفسو كجزء من الميراث قوكذا ، يمتينيا ىؤالء 
 .ماء بعض العبيد بدون حرف يمتينوىا أن الوثيقة نفسيا أوردت أس



 

                                                 
33

 - P. Oxy. : No. 3197, L. 14 . 
34

 - Westermann : Upon Slavery in Ptolemaic Egypt , Columbia University 

Press , New York , 1929 . pp. 60 . 

صــر الرومــانى ، رســالة دكتــوراة غيــر منشــورة ، احمــد عبــد الباســط : العبيــد فــى مصــر فــى الع
 . 142،  123، ص ص 1987كمية اآلداب جامعة اإلسكندرية ، 

35
 - P. Oxy. : No. 3197 , LL. 10 , 13 . 
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 األوضاع االقتصادية ثالثًا : 
لكي نستطيع أن نحدد األوضاع االقتصادية لمحالقين في مصر في 
العصرين البطممي والروماني ، يجب عمينا أن نتعرف عمي أجورىم التي كانوا 

سو ، ثم وفي المكان والزمان نف األخرىيتقاضونيا ونقارنيا بأجور أرباب الحرف 
نتعرف عمي مصروفاتيم المتمثمة في الضرائب المفروضة عمييم وبعض 

 ، وبذلك قد يتسنى لنا معرفة أوضاعيم االقتصادية .  األخرىالمصروفات 
 األجورأ : 

كانت حرفة الحالقة مثميا مثل باقي الحرف الخدمية األخرى في مصر 
ىذه األجور تدفع  التي يتقاضى العاممين فييا أجور مقابل عمميم ، وكانت

 وذلك حسب نوعية المستفيد من ىذه الخدمة .  ةأو نقديعينية 
، لدينا وثيقة بردية من القرن الثالث قبل  ألجور العينيةلوبالنسبة 

القمح محصول من التي يدفعيا الميالد ، وىي تقرير خاص بنفقات أحد األفراد 
الحالقين أربعة أرادب  ، فنقرأ في السطر السادس من الوثيقة ، أنو دفع ألحد

. وال نعرف عمي وجو اليقين ىل ىذا القمح من أجل عممو كحالق  (36)قمح 
قمح أجر كبير عمي حرفة دب الدي ىذا الرجل ، أم ألمور أخرى ؟ . فأربعة أر 

الحالقة . ويعتقد الباحث أن ىذا القمح كان كأجر مقابل عممو كحالق ، فإذا 
التقرير كان بخصوص نفقات مستحقة عمي راجعنا ىذه الوثيقة نجد أن ىذا 

سبق وأديت لو ، وكانت صاحب التقرير ، كضرائب وديون مقابل خدمات 
فال نستبعد أن ، . أما عن مقدار القمح المدفوع كأجر  (37)الحالقة جزء منيا 

فترة طويمة ، أو بمعنى آخر أن أجر الحالق ىنا كان عن موسم عن يكون أجر 
                                                 

36
 - P. Ryl. : Catalogue of the Greek and Latin Papyri in John Rylands 

Library , Vol. IV , London , 1952 , No. 422 , L. 6 . 


37

 - Ibid : LL. 1-5 . 
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القمح قد اتفق مع الحالق عمى أن يدفع لو أجره بعد كامل ، فيبدو أن مالك 
وىذه العادة ليست بالغريبة وبخاصة في المجتمعات ، موسم حصاد القمح 

الريفية ، فحتى وقت قريب كان حالق القرية يتقاضى أجره في بعض األحيان 
 بعد موسم حصاد أي محصول ويكون حصة معمومة من المحصول . 

حرف األخرى الذين كانوا الا بعض أرباب لدين ، وتأكيدًا عمي ذلك
يتقاضون أجورىم العينية عمي فترات محددة سمفًا . فنقرأ في وثائق القرن الثالث 

، فتقاضى أحد  أرسينوىقبل الميالد عن أجور بعض أرباب الحرف في إقميم 
رجال الشرطة ستة أرادب قمح في التاسع من شير مسرى وذلك عن عممو لمدة 

. وتقاضى عمال المحاجر  (38)وعشرة أرادب قمح في شير بابة  أشير ، أربعة
 في اإلقميم نفسو أجور عينية عن أربعة أشير عمل ، فحصل بابوس 

ونصف عن كل  إردبعمي ستة أرادب قمح بمعدل  بن أسوخيس 
. وتقاضى سائسي الخيل أجور عينية من القمح إلي جانب األطباء  (39)شير 

فال ضير إذًا أن يتقاضى الحالق أجرة اإلجمالي في نياية .  (42)البيطريين 
  موسم الحصاد .

ضافة إلي ذلك ،  بعد أن لحالق عمي أجره من القمح قد يحصل اوا 
القرن  ترجع إلي أوائلطحن عمي ىيئة دقيق ، ونري ذلك من وثيقة أخرى ي

 أعطي إلي الحالق  حورس بواسطة الثاني قبل الميالد ، ورد فييا 
 . (41)دقيق كأجر مقابل عممو عن فترة غير محددة في الوثيقة أحفنة خمسة 

                                                 
38

 - P. Cairo – Zenon : No. 59745 , Verso , Col. II , LL. 84-89 . 




39

 - P. Cairo- Zenon : 59745 , Verso , Col. III , LL. 90-98 . 
40

 - P. S. I. : Pubblicazioni della Societa Italiana per la ricerca  dei Papiri 

Greci e Latini in Egitto, ed. Florence par G. Vitelli, M. Norsa et 

plusieures collaborateurs , Vols. 1-14 , Florentine , 1912-1957 , No. 371 . 
41

 - P. Teb. : No. 1086 , LL. 2-3 . 
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 وبرغم أن الوثيقة لم تحدد مقدار عبوة ىذا الدقيق ، حيث أن كممة 
ُحدد بيا الواردة في الوثيقة تعني دقيق الذرة أو القمح دونما تحديد المكيال الذي 

ت أحد األفراد يعد نفسو إلي بخصوص نفقاكانت الوثيقة  إال أن، ىذا الدقيق 
ويحدد فييا مصروفات ىذه الرحمة ، فبالتالي ال يمكن أن تزيد مقدار ، رحمة 

حيث  نفقات الحالق عن خمسة أحفنة دقيق يحصل عمييا الحالق مقابل عممو 
 أن ىذا األجر قد يكون عن حمقة واحدة لصاحب التقرير قبل سفره .

ض الحالقين الذين يتقاضون الوثائق األخرى عن بعفي بعض نقرأ و 
عن الحمقة الواحدة ، فمن جزء من وثيقة بردية ترجع إلي القرن  ةالعينيأجورىم 

الثالث قبل الميالد ، بيا كثير من الحذف ، والجزء المتبقي منيا بخصوص 
بعض المصروفات اليومية ألحد األفراد ، ورد فييا أنو قد ُدفع من أجل الحالقة 

 .  (42)من الخمر بما كانت ست عبوات أو كؤوس ر 
وأغمب الظن ىنا أن ىذا األجر كان عن الحمقة الواحدة . ويجب أن 

أن ىذه النوعية من األجور الواردة في ىذه الوثائق لم تكن  االعتبارنضع في 
انت تدفع من أجل ك ياتدفع لمحالق الذي يعمل فى حانوتو ، فأغمب الظن أن

، فالغالب عمي حالقي الريف أنيم كانوا يتنقمون بين بيوت الحالقة في المنازل 
 .األىالي 

ذا قارنا بين األجور العينية لمحالقين وغيرىم من أرباب الحرف  وا 
نالحظ أن أجر الحالق كان أربعة أرادب قمح عن موسم كامل ، أي األخرى ، 

وفي الوقت نفسو  ،  وىو موسم زراعة القمح أربعة أرادب عن ستة شيور
ذا و ت  االعتبارفي  ناضعقاضى رجال الشرطة ستة أرادب عن المدة نفسيا ، وا 
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ىنا الوارد  الحالق أجرجال الشرطة ىو كل دخميم من عمميم ، بينما أن أجر ر 
ه من زبون واحد فما امقابل عممو لفرد واحد ، أي بمعنى آخر ، ىو ما يتقاض

ح في األجور العينية في يفسر التفاوت الواض وىذا أيضاً  بالك بباقي الزبائن .
أو ست طاسات خمر قيق في الوثيقة الثانية د أحفنةخمسة ،  األخرىالوثائق 

وربما ارتبط ذلك باالتفاق المسبق الذي كان يتم بين  في الوثيقة الثالثة ، 
 الحالق واألفراد 

وثيقة غير مؤرخة من بردي زينون لدينا ،  األجور النقديةأما عن 
لثالث قبل الميالد ، بخصوص قائمة بالمبالغ التي ينفقيا أحد وترجع إلى القرن ا

األفراد ، ورد فييا إشارة ألحد الحالقين ويدعى بيتوزيروس الحالق 
  وورد األجر ،  (43)قد حصل عمي أوبول ونصف

، وىذا ما  (44)نفسو في وثيقة بردية ترجع إلي القرن الثالث قبل الميالد أيضًا 
 ا نعتقد بأن ىذا األجر قد يكون عن الحمقة الواحدة . يجعمن

ق.م. ، وىي قائمة بأجور بعض  159/158ووثيقة ترجع إلي عام 
العاممين لدى أحد األثرياء ، حيث ورد فييا أن دفع من أجل الحالقة عشرين 

. وليس المقصود بعمل  (45)دراخمة وذلك في الثاني والعشرين من شير ىاتور 
د األثرياء بأنو كان يحمق لو وحده ، فميس من المنطقي أن عمل الحالق لدى أح

الحالق كان قاصرًا عمي فرد بعينو ، فمم يحدث ذلك إال لو كان ىذا الحالق 
نما المقصود ىنا أنو ربما كان  عبدًا وبالتالي لم يتقاضى أجر مقابل عممو . وا 

                                                 
43

 - P. Pestman : Greek and Demotic Texts from the Zenon Archive , ed. By 

Pestman , P. W. , Leiden , 1980 , No. 63 , L. 39 . 

     c 
44

 - P. Ryl. : No. 422 , L. 8 . 

c 
45

 - U.P.Z. : Urkunden der Ptolemaerzeit ( Altere Funde ) Zweiter Band 

Papyri aus Oberogypten , Berlin , 1957 , No. 96 , L. 10 .  

├
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وثيقة كان أجر يعمل في حانوت يمتمكو ىذا الثري ، واألجر الوارد في ىذه ال
شيري . أو أن األجر الوارد ىنا كان مقابل حالقتو ليذا الثري في منزلو ، عمي 

أن ما ورد في الوثيقة كان مصروفات الثري لكل العاممين لديو ، ىذا  اعتبار
األجر كان جزء من مصروفات شيرية يحصل عمييا الحالق مقابل حالقتو 

 لمثري عن الشير الواحد .
تقرير حكومي خاص م. وىي 161/169ي ما بين عامي وثيقة ترجع إل

ورد فييا إشارة ألحد الحالقين وىو و ، حصل عمييا بعض األفراد  ىباتقائمة ب
والمقصود باليبات ىنا ، ىي شكل من أشكال  . (46) يستمم خمس دراخمات

لبعض المين والحرف التي يتمتع  إشاراتاليدايا حيث ورد في الوثيقة نفسيا 
الذي    كبير الكينة وضاع اقتصادية متميزة ، مثل أصحابيا بأ

عمي خمس دراخمات  الطبيب حصل عمي عشر دراخمات ، وحصل 
ومدير جمينازيزم سابق خمس دراخمات ،  والفيمسوف 

  ويبدو أن ىذه اليبات كانت تقدميا  (47)خمس دراخمات ،
 .وكانت تقدم سنويًا  عمل أدوه عمي خير وجو ، الدولة لبعض األفراد مقابل

 المصروفات ب : 
 الحالقة من المين التي تحتاج إلي أدوات يستخدميا الحالق في عممو

وثيقة مؤرخة بالحادي والعشرين من ولدينا  وتمثل جزء من مصروفات المينة .
) شير كييك من العام السابع والثالثين من حكم الممك بطمميوس فيالدلفوس 

ق.م. ( ، وىي بخصوص  248الموافق الحادي عشر من شير فبراير عام 
الحالق إلي زينون  خطاب غير كامل ، أرسمو أرتيميدوروس 

                                                 
46

 - P. Oxy. : No. 3492, L. 22 . 


47

 - P. Oxy. : No. 3492 , LL, 4 , 13 , 14 , 24 . 
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  ـ وكيل أعمال ابولمونيوس  ـ يخبره أن كان قد دفع إلي
قصد بيا شخص آخر يحمل االسم نفسو ـ وأحد يأرتيميدوروس اآلخر ـ 

دي زينون مبمغ تسعة دراخمات كسعر لبعض أدوات الحالقة مساع
 (48 ). 

لم تقدم ىذه الوثيقة توضيح ألدوات الحالقة المقصودة ، ويفسرىا ناشر 
. ويعتقد  (49)الوثيقة عمي إنيا األدوات المعدنية التي يستخدميا في أعماليا 

ي المعدنية التي توضع فييا نواألوا شفرات الحالقةالباحث أن ىذه األدوات ىي 
وكانت تستخدم ىذه األدوات في مصر منذ العصور ، وكذا األمشاط  المياه

وقد ُعثر في إقميم أواخر العصر الروماني .  وحتى (52)الفرعونية القديمة 
عمي بعض األمشاط التي ترجع إلي العصر الروماني وتستخدم في  أرسينوى

ات التي يستخدميا الحالق في األدو وربما كانت من ، ( 51)تصفيف الشعر 
 . عممو

لي جانب مصروفات الحرفة ، دفع الحالقون ضرائب متنوعة و  ا 
 . ، تناولت جميعيا ضريبة الرأس وضريبة ممارسة الحرفة لمحكومة 

                                                 
48

 - P. Mich. – Zenon : Zenon Papyri in the University of Michigan 

Collection ed. By C. C. Edgar, Univ. of Mich. Studies, Humanistic series, 

Vol. XXIV, Ann Arbor, 1931. No. 54 . 



letters

letters



   
49

 - Edgar : P. Mich. , Vol. XXIV , p. 125  . 

51
فوزي مكاوي : الناس في مصر القديمة ، مطابع المجمس األعمي لآلثار ، القاىرة ،  - 

 82، ص  1995
51

 - P. Fay. : Pl. XV . Nos. 7 , 8 . 
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ثيقة من العصر البطممي ترجع و وبخصوص ضريبة الرأس ، نقرأ في 
مق عمييا ُأطق.م. وىي بخصوص ضريبة  61-94إلى ما بين عامي 

  كانت تفرض عمي بعض سكان إقميم أرسينوى ، ورد فييا اسم و
 . (52)ولكنيا لم تحدد قيمة الضريبة  أحد الحالقين 

معتمدًا في ذلك عمي ، وفسر ناشر الوثيقة ىذه الضريبة عمي أنيا ضريبة رأس 
تالف بعض الدارسين اخوبرغم . استخدامو في العصر الروماني بيذا المعنى 

أن ىذا المصطمح استخدم في العصر البطممي ومرجحين تفسير العمي ىذا 
من خالل دراسة بعض الوثائق البردية التي ترجع  ولكنحصاء ، لمتعبير عن اإل

موجودة أصبح من الثابت أن ضريبة الرأس كانت ،  (53)إلى العصر البطممي 
منيا اليونانيين  ويعفىين وكانت تفرض عمي المصري منذ العصر البطممي

لمصطمح الوارد في الوثيقة التي تحدت أيدينا ا. و  (54)ورجال الدين المصريين 
  ، مما يفيد أن الحالقون في مصر البطممية يعني ضريبة الرأس

، وقد يكون ديودوروس الوارد في الوثيقة من كانوا يدفعون ضريبة الرأس 
    يونانية .المصريين الذين يحممون أسماء 
م. وىي قائمة 31وثيقة بردية ترجع إلي عام وتأكيدًا عمي ذلك لدينا 

عن عام الذين يدفعون ضريبة الرأس قرية فيالدلفيا أسماء بعض سكان كبيرة ب
م. ، حيث ورد فييا أن ىراكميس بن أمونيوس الحالق  29/32

 ة قد سدد في التاسع عشر من شير طوب
وردت القائمة كما .  (55)دراخمة  16قدرىا و ما عميو من ضرائب داخل البنك 

                                                 
52

 - P. Teb. : No. 103 , L. 29 . 
53

 - P. Teb. : Nos. , 121 ; 189 . 
54

 . 378-376، ص ص  3إبراىيم نصحي : المرجع السابق ، ج  - 
55

- P. Princ. : No. 9 , Col. II , L. 1 . 
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م. تتحدث عن ضريبة الرأس التي 35نفسيا في وثيقة أخرى ترجع إلي عام 
جمعت عن األعوام التاسع عشر والعشرين والواحد والعشرين من حكم 

بة دراخمة كضري 12 الحالقبتيخوس ، كما دفع  (56)اإلمبراطور تيبرويوس 
  .  (57)عن العام نفسو رأس 

 وثيقة من القرن الثاني الميالديأما عن ضريبة ممارسة الحرفة ، لدينا 
جزء من قائمة ضرائب فرضت عمي بعض أرباب الحرف في إقميم وىي 

 لحرفة مقابل مزاولة ا أوكسيرنخوس ، ورد فييا إشارة إلي أحد الحالقين كان يدفع
 . (59)فع في الغالب عمي دفعات شيرية وكانت ُتد . (58)ست دراخمات 

وال نستطيع مي كل من يعمل في حرفة ما نظير أجر ، عىذه الضريبة وفرضت 
لم غير كاممة و نظرًا ألن الوثيقة أن نحدد عمي وجو الدقة معدل ىذه الضريبة ، 

توضح ذلك ، كما حرفة الحالقة لم يكن ليا دخل ثابت يمكن أن ُيربط عمييا 
قد يجوز لنا القول أن ترتبط بعدد ما يحمق ليم ، وبالتالي حيث ضريبة ثابتة ، 

متغيرة حسب الدخل ، مثل ضريبة ممارسة المينة التي تكون قد  ضريبةىذه ال
، حيث  (62) كانت تفرض عمي صيادي األسماك وصانعي الثياب والبناءون

 ، وبالتالي (61)كل حرفة  إنتاجيةضريبة ممارسة الحرفة حسب تغيرت قيمة ال
يمكننا القول أن قيمة الست دراخمات المفروضة عمي الحالق في ىذه الوثيقة ، 
ن كانت من أجل ممارسة الحرفة إال أننا ال يمكن أن نعتبرىا معدل شيري  وا 
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60
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61

 - Ibid : pp. 210 – 212 . 



 26 

، عمي اعتبار  ، بل يمكن أن تكون عن الشير الحالي ىذا الحالق وثابت يدفع
 .أن دخل الحالق متغير حسب عدد من يحمقوا عنده 

كذا يتضح لنا أن الحالقون كانوا ذو أوضاع اقتصادية جيدة ، فكما وى
رأينا أن أجورىم العينية كانت عالية وبخاصة بعد أن قارناىا باألجور العينية 
ألرباب الحرف األخرى ، وىذا ما دفع اإلدارة الرومانية إلي ترشيحيم ألداء 

قرية ومدير المخزن الخدمات اإللزامية التي تتطمب دخول عالية ، مثل شيخ ال
  أو الشونة .

 الخاتمة
 مينة الحالقة كانت تتطمب فترة منونخمص من ىذه الدراسة إلي أن 

يصبح بعدىا مؤىاًل لمعمل بيذه الحرفة ، منيم من  حتىعمي المينة التدريب 
 تدرب في حانوت خاص بالحالقة ، ومنيم من تدرب في منزل سيده أو معممو 

 فوجدنا العربي بارتيس عديدة من المجتمع ،  عمل في ىذه الحرفة فئات
 أنوب وكذا المصري ، (62)الذي عمل لدي عربي آخر يدعى ماليخوس 

  لي جانب األحرار ، وجدنا واليوناني . و ن عمموا لدي العبيد الذيبعض ا 
 . جيمينوس الحالقمثل أسيادىم فقط 
يو إلي حد الحالق يتمتع بثقة األىالي في مجتمعو الذي يعيش فكان 

 .واليم الخاصة وأمأشياءىم ه عمي يأتمنو أنيم كانوا 
 الحكومة ترشحيم لكي بعضيم أىل جيد اقتصادي وضعب الحالق تمتع

  اإللزامية الخدمات نطاق في تدخل التي العامة المناصب بعض لتولي الرومانية

  . الشونة ومدير القرية شيخ مثل

                                                 
62
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