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 ينامو ر لاو  يملطبلا نير صعلا نابإ ي و نيسر أ ميلقإ يف ةيعانصلا فر حلا

 المقدمة

يػثررلمػكفةفػوأوجػنال  ػة أليإقمػمـختالؼالجغرافيوالطبوغرافيمفالمعموـأفاال
ه ػػةؾبعػػضاألقػػةلمـالمصػػراوالتػػيا ػػتور بػػنوومػػفبي وػػةاللػػرؼوالصػػ ةلة  وقتصػػة ياال

لكإأ  وبأ  طواقتصة مومعي وو تيجولطبمعوموقعوةالجغرافيأومةُيزرعبوةمفملةصيل
لمػكبػبيلالمرػةؿفيالصلراءال رقموتوافرالموا الخةـالالزموالز هةربعضأ واعاللرؼ و

قتصػػة يالجة ػػاالتعػػ ي يورػػـأ وػػةملػػةجروومػػفرػػـغمػػالمػػك  ػػةطوةاالا ت ػػر الم ػػةجـوال
 ت ػػر فػػيمصػػرالعممػػةفمػػة  وفمػػة جػػ أفال ػػقةفة ال خةراػػواافتقػػر إلػػكالزرالػػووالصػػ ةلو

 تيجوالز هةرص ةلوال خةرفيج وامصر ؛مكتةبوأكررمفأوراؽالبر يل

إبػػةفالعصػػراففُمعػػ مػػفأهػػـاألقػػةلمـالمصػػراوأمػػةلػػفإقمػػمـأربػػي ويمواػػوعال رابػػوو
ولقػػ أولػػكالممػػوؾالبطةلمػػول ةمػػوخةصػػولوػػلااعقمػػمـ؛فعممػػوالمػػكابػػتق اـالبطممػػيوالرومػػة ي 

أغمػػػاالصػػػ ةلة فػػػيفػػػلالتكػػػروابػػػنولكػػػ وـج يػػػ   اعغراػػػلإلمػػػنووقػػػةموابةبتصػػػال أراض 
وقػ  ػج لامةفتلقيػلأكبػر خػللمخزا ػوالممكمػووالمصراوومفبي وةإقممـأربي وي؛األقةلمـ

 عػػػةشألػػػواؿالػػػبال االقتصػػػة مووممػػػةأ  إلػػػكمصػػػرفجػػػزءمػػػفخطػػػوإفػػػيالرومػػػةفالصػػػ ةلو
از هػػةرالمراكػػزالصػػ ةلموفػػيمختمػػقأ لػػةءالقطػػرالمصػػريووفػػةفمػػفبػػيفهػػل المراكػػزإقمػػمـ

أربي وي 

واختمقإقممـأربي ويلفغير مفاألقةلمـالمصراوفيالصعي أوال لتة؛وللػؾببػبا
والوم خ اػوفػيالصػلراءوتبعػ لػف وػرال يػلوتبػتم ُمع ووإلأ ناختالؼطبمعتنالجغرافم

بليػػػر مػػػوراسقبرفػػػوقػػػةروف وولػػػمسلوػػػةوتقػػػ فمػػنأماػػػة ممةهوػػةم ػػػنمػػػفخػػػالؿبلػػػريوبػػػقو
فة ػ وهفلامت  سلمكالبلر فمةأفأجزاءمفإقممـال يوـلـتكفخةاعولم ماةفالب ويو

الليأتػة زرالػوأكرػرمػفملصػوؿفػيالعػةـالوالػ وممػةيال ائـالروةب ظةـه ةؾالتمةلمورا 
مرو وأكررمفبةقيأرجةءالقطرالمصري لنجعل

أربػػػػي ويأماػػػػة بخصػػػػوبوتر تػػػػنوصػػػػالليتوةلزرالػػػػوالملةصػػػػيلالزاتمػػػػوواتميػػػػزإقمػػػػمـ
 ل يػػػ  والكػػػروـووفػػػللؾالملةصػػػيلاللقممػػػوفػػػةللبواوال ػػػعيروالكتػػػةفووهػػػيالزمػػػولصػػػ ةلة

ووالزاػػػػو ووال بيػػػػلووالجعػػػػوووصػػػػ ةلة الخبػػػػزوفطلػػػػفالغػػػػالؿ:تعتمػػػػ أبةبػػػػة لمػػػػكوجو هػػػػة
مفةفتص م الموا الخةـبجواروال بيجوفمةأفبعضالص ةلة واللرؼتطمب أبةبة تواج 
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مػف تةجهل الموا ؛ألف قموةإلكمبةفة طوامويػث يإلػكتم وػةولػ ـصػالليتوةلمتصػ م ؛وإ
الػػليمصػػبرغيػػرصػػةللة لصػػ ةلوالػػورؽفػػيلةلػػو قمػػنإلػػكمبػػةفة مػػوللػػؾ بػػة البػػر يأمر

أل نيجقوومفالمعموـأفورؽالبر يمص  مفألمةفنالطةزجوغيرالجةفووولمةفةف؛طوامو
وفإ ػػنفػػةفل  ػػة الصػػي أهممػػوراسقبرفػػوقػػةروف اإقمػػمـأربػػي ويماػػـ اخػػللػػ و  بليػػر مػػو

فبير بنوومفرـتواج ص ةلول ظوتمممراألبمةؾبن 

التػيفة ػ مفهػلااعقمػمـبمعمومػة غزاػر لػفاللػرؼالصػ ةلمووتم  ةورةئلالبر ي
لب لةجوالبفةفالملممومفالبػم وولتصػ يربػةقياع تػةجإلػكاألقػةلمـم ت ر فيم  نوقرا ؛

وال بػيجوول مػ ورػةئلالبػر يبمعمومػة لػفاللػرفييفاألخر أوإلكخةرجالبال فمةفيلةل
أماػػػة وألػػػوالوـوأجػػػورهـوالاػػػرائاالتػػػيفة ػػػ ُت ػػػرضلمػػػيوـواألمػػػرالػػػليفػػػةف افعػػػة لمبةلػػػ 

لتبممطمزا مفالاوءلمكهل اللرؼفيإقممـأربي وي 

 وػةوإالأ وػةمواوعاللرؼأوجة بة ما مفال رابة البةبقوت ةوؿوبةلرغـمفأفل  
وولػـترفػزلػةـلةلج هل اللرؼفيأقةلمـمصرجممعوةأوفياعمبراطوراوالرومة موب فل

اكت ػػ أيمػػفهػػل ال رابػػة لمػػكاللػػرؼالصػػ ةلموفػػيإقمػػمـأربػػي ويوفمػػةأفهػػل ال رابػػة 
زلمػػػػػكالتػػػػػيترتكػػػػػلتمػػػػػة لمػػػػػكاأل لػػػػػواألرراػػػػػوأهممػػػػػ االبػػػػػةلرجوعإلػػػػػكالمصػػػػػة رالورةئقمػػػػػووو

لمػػكاللمػػة الصػػ ةلموفػػيإقمػػمـأربػػي ويومومػػة وػػيتمقػػياػػوءا االكت ػػةفة األرراػػوالل يرػػووف
لو ة فبيرا لمبةل فيب بعػضال ػراغالػليأل رتػنقمػوالورػةئلالبر مػوالمخم ة األرراووفة  

الللالموجو  فيفيبعضاأللمةفووابتقةءالمعمومة التةراخمو؛ولمسأ ؿلمكللؾمفالم
قػػر إقمػػمـفػػير ر ػػليػػ لُالتػػيتلتػػويلمػػكصػػورلمخم ػػة أرراػػووأب مػػومفت ػػ و؛ وةمػػوالربػػةلو

وفاػػال لػػفالل ػػةئراألرراػػوالتػػيأمةطػػ خ ػػبمووأوا ػػيفخةراػػووأ وا لمػػكطػػواليفأربػػي وي
وا المبػتخ موفيوػة المرةـلفل  فبيرمفالمبة يوالم  آ التيلفب ل ةلممموالب ةءوالمػ

مرفػػػزلمورػػػةئلالتػػػيتلػػػ ر لػػػفالتلميػػػلالتبػػػممطمزاػػػ مػػػفالاػػػوءووتوػػػ ؼهػػػل ال رابػػػوإلػػػك
اللرؼالص ةلموفيإقممـأربي ويفيالعصرافالبطمميوالرومة ي 

رـوت تويبخةتمووواقتا  رابوهلاالمواوعتقبممنإلكأر عوفصوؿتببقوةمق مو
ومواػػلة "صننناعة المننواد اليةا يننة"ولقػػ ت ػػةوؿال صػػلاألوؿ: روالمراجػػ  قةئمػػوبػػأهـالمصػػة

وهػػػيولرفػػػوطلػػػفالغػػػالؿوصػػػ ةلوالخبػػػزووتلػػػ  ال صػػػللػػػفالمػػػوا الخػػػةـالالزمػػػولملرفػػػو
الصػػغير وفػػللؾاألرلػػةءؽإلػػكالمطػػةلفالكبيػػر اللبػػواوتخزا وػػةفػػيمخػػةزفالغػػالؿورػػـتطػػر 

الل ي لػفالمخػةبزمواػلة أ والوػةوالاػرائاجال صلإلكولر والارائالمكطلفالغالؿ
لميوةوأ واعالخبز 
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الجعػػومواػػلة زرالػػوال ػػعير:رػػـا تقػػلال صػػللملػػ ي لػػفالم ػػروبة الرولمػػوومرػػل
ال بيػػلإلػػكال صػػلأ ػػةرومصػػة  الجعػػوووالعػػةمموففػػيصػػ ةلوالجعػػوورػػـاػػرابوالجعػػوورػػـ

ال بيلورـتص يرر ص ورـمعةصرال بيلومفو ةتوةووالعةمموففيل ن تةجوا مت ةوال زرالوالكروـ
 بيلأربي وي 

وأ ػػواعالملةصػػيلالزاتمػػو:صػػ ةلوالزاػػو مواػػلة إلػػكال صػػلاألوؿأماػػة ألمػػرفمػػة
ومرالػلابػتخراجالزاػو واأل وا المبػتخ موووابػتئجةرالمعةصػرووومصة  الزاػو وممكيتوػة

رػػػـتصػػػ يرزاػػػو إقمػػػمـأربػػػي ويورػػػـتطػػػرؽال صػػػللملػػػ ي لػػػفالعػػػةمميففػػػيلصػػػرالزاػػػو 
اللػ ي لػفلرفػوجال صػلإلػكوفيال وةمولػر أجورهـو  قةتوـ ولةلتوـاالقتصة مومفلي 

ل ظاألبمةؾفيإقممـأربي وي 

ومت ػةوال المػوا الخػةـالمبػتخ موفػيصػ ةلو"حرفة النسيج"يال صلالرة يب رابو  ولُ
ورـتطرؽإلكالل ي لفورشال بػيجمػفليػ ممكيتوػةوال بيجمرلالكتةفوالصوؼوغيرهة

مت ػةوال العمػلللبػةااألفػرا والعمػلللبػةاال بػةجيفةال العملفيلرفػوال بػيج وفللؾمج
الل ي لفالت راالمكلرفوال بيجورـ قةبة ال بةجيفووفللؾجال صلإلكلر اآلخرافوو

أ واعالم بوجة ورـتطرؽال صللمل ي لفتصػ ير بػيجإقمػمـأربػي ويووأ وا الصػ ةلوو
وأجورال بةجيفووالارائا 

تقصػػػيرجوفتطػػػرؽإلػػػكلرفػػػومػػػوللرفػػػوال بػػػيم ف رػػػـا تقػػػلال صػػػللمعةلجػػػواللػػػرؼالمُ
العةمميففيالتقصيروأجورهـووورشالتقصيرووالموا واأل وا المبتخ مو:مفلي المالبس

رـت ةوؿال صللرفوالصبةغوومواػلة ورش فيالتقصيرورـارائالرفوتقصيرالمالبس
الصبةغوووأ وا الصبةغوووألوافالصػبةغوووالاػرائالمػكلرفػوالصػبةغوووفػللؾلرفػورفػة

الم بوجة واصاللوة 

"وفت ةوؿالل ي لفص ةلوالطػوا"البناء والنجارةواهتـال صلالرةل ب رابولرفتي
المػػوا المبػػتخ موفػػيالصػػ ةلووومصػػة  الطػػواووأجػػورالعػػةمميفورػػـلرفػػوالب ػػةءو:مواػػلة 

مػة الب ػةءأولي تطرؽإلكالموا المبتخ موفيالب ةءوومجةال لملالب ةئيفبواءفػيلمم
فيص ةلوولرؽالطواأوه ـالمبة يالق مموورـالت راالمكلرفوالب ةءووأجػورالب ػةئيفو

للػػػ ي لػػػفألمػػػةؿالملػػػةر والػػػ هةفورػػػـالصػػػ ةلة الخ ػػػبموجال صػػػلإلػػػكارػػػـلػػػر و قةبػػػةتوـو
فومجةال رالرفوال جةر ؛لي ت ةوؿال جةموالة أهممواأل جةرفمص رلألخ ةاووفللؾ
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لمموـووأجورهـوو قةبةتوـورـتطرؽبةلل ي إلػكالم تجػة واأل وا الخ ػبموووفػللؾصػ ةلو
الب فوالقواراال يممو 

صػ ةلة الوت ػةوؿ"، األخنر  صنناعات الحنرف و ال"أمةلفال صلالراب فق جػةءبع ػواف
مرػػػػل:صػػػػ ةلة أوراؽالبػػػػر يوواللصػػػػيرووالبػػػػالؿوواللبػػػػةؿووالقةئمػػػػولمػػػػكاأللمػػػػةؼال بةتمػػػػو

بةؾ؛ رػـتطػرؽوامتمةزجم البر يورػـالاػرائا لي لةلجاللةجوإلكالورؽومصة عنووال  
إلكصػ ةلوال خػةرمواػلة أهممػوال خػةروومصػة  ال خػةرولرفيػو ووطػالءال خػةرووم تجػة 

لمكصة عيال خةر ال خةروابتخ امةتنووفللؾالارائا

وو رو ػػػزوو لػػػةسول يػػػ :رػػػـا تقػػػلال صػػػللملػػػ ي لػػػفصػػػ ةلوت ػػػفيلالمعػػػة فمػػػف
 عوالزجػػػةجووفػػػللؾتطػػػرؽإلػػػكصػػػ ةلوالزجػػػةجوفت ػػػةوؿورشالزجػػػةجووصػػػةووفاػػػو ولهػػػا

وفللؾص ةلوالجمو فت ةوؿالجمو الخةـومصة  الجمو وال بةغيفورـوالمص ولة الزجةجمو 
الل ي إلػكلرفػوقطػ األلجػةرجال صلإلكرـلر ةبة ووالمص ولة الجم مو ئاوال قالارا

ػػػةراف رػػػـرػػػـالم تجػػػة المصػػػ ولومػػػفاأللجػػػةر و ػػػفةواوـووأجػػػورهـ مت ػػػةوال الملػػػةجروواللج 
وروو ورال ػػبوفػػيتطػػرؽال صػػلإلػػكصػػ ةلوالعطػػورواأل ومػػومواػػلة ترفيػػاالبخػػوروالعطػػ

تواػروت توػيال رابػوبخةتمػووأخيرا أ ةرال صلإلػكصػ ةلولعػااألط ػةؿ األ ومو ص ةلو
رـقةئموبأهـالمصة روالمراج  ول  مفالمالللولإليوةالبةل وأهـال تةئجالتيتوص 

وفيال وةموالمبع يإالأفأتق ـبخةلص فريولظمـامت ػة يإلػكأبػتةليال ةاػلو
جةمعػوب وػة؛-أبػتةلالتػةراااليو ػة يالرومػة يووفيػلفممػواآل ااندي دمحم يسنالسيد رشنأ.د/

لمكتلممنل ةءاال راؼلمكهلاالعملوومةأوال يمفل ةموورلةموولبفتوجمػنوت ػجم و
مػػف صػػةئروماللظػػة قممػػووفػػةفلوػػةأررهػػةالبػػةلافػػيإخػػراجال رابػػوفػػيهػػلا رػػـمػػةأبػػ ا إلػػيئ

بجو أووق وفمنم يخةلص فريوتق يريوالترامي ال فلوفمـ يبخللميئ
أبػػتةلالتػػةراااليو ػػة يالسننيد دمحم جننادأ.د/  إلػػكتقػػ ـبأبػػمك مػػة ال ػػفروالتقػػ يرفمػػةأ

بقبوؿاع راؼلمػكهػلاالعمػلوومػةبمة تنجةمعوط طة؛لمكت ال-الرومة يبفممواآل اا
زو  يبنمفمعمومػة و صػةئرقم مػوفة ػ بػ  ا فػيإلػ ا هػل ال رابػووأ اـصلممػنالصػلو

والعةفمو 
أبػػػتةلالتػػػةرااالحسنننين إبنننراويم أبنننو العطننناأ.د/ فمػػةأتقػػػ ـبخػػػةلصال ػػػفرالتقػػػ يرإلػػك

كت اػلبػمة تنبةلموافقػولمػكم ةق ػوهػل ولمػ ممػة جةمعػو-اآل اابفممػواليو ة يوالرومة ي
ول ةئنوفمنم يخةلصال فروالتق ير ال رابوووتج منم قوالب ر
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أبػتةلالتػةراااليو ػة يوالرومػة ي رجب سالمة عمرانأ.د/ تق ـبخةلص فريإلكفمةأ
بةلموافقولمػكم ةق ػوالربػةلوووالقةهر جةمعو-بفممواآل اا وأتوجػنلبػمة تنلمكت امنبةلتكـر

وفمنم ػيب فرخةصلمكإم ا  ليبأل أبلةرنالقم موالليابت   م نفيإل ا هلاالعمل
لظمـاالمت ةفوالتق ير 

 Clarysse Willyفمػػةأتوجػػنبخػػةلصال ػػفرإلػػكاألبػػتةلالػػ فتورواممػػيفالرابػػي

فػيالعصػػرافالبطممػػيوالرومػة يمػػفخػػالؿالورػػةئلإقمػػمـأربػػي ويتمةمػػة خةصػػة بتػةرااالموػتـاه
 ولمك صةئلنالب ي  و لمنالصة ؽالبر مو

المبػػةل الُمػػ رسصننبري سننعد النندينأحمنند  األسننذاةتقػػ ـبخػػةلصال ػػفراألخػػويإلػػكوأ
بقبػػـالمغػػوالعر مػػوبةلكممػػوولت اػػمنبمراجعػػومػػتفهػػل الربػػةلومراجعػػولغومػػوولتػػكخرجػػ فػػي

 فموةاللةليوفمنم يفلال فروالتق ير 

مػفخػالؿبػػلؿوفمػةأتقػ ـبعظػمـال ػػفروالتقػ يرلكػلمػػفبػةل  يلمػكإ جػةزربػػةلتي
بقبـالتةرااواآلرةرومعةو يوـسلجمم ألاةءهيئوالت راموصوؿوال فروال صملووالم ور 

وأخيػػرا أتقػػ ـبةل ػػفرإلػػكأم ػػةءمفتبػػوالمعوػػ ال ر بػػيلم رابػػة جةمعػػوب ػػػػػػػػػػػػػػػوة -بفممػػواآل اا
ال ػػرقموبػػةلم ير ووأم ػػةءمفتبػػومرفػػزالبلػػو األمرافػػيووأم ػػةءمفتبػػومرفػػزال رابػػة البر مػػو

 المصريبةلقةهر بجةمعوليف مسووأم ةءمفتبوالمتلق



 البةل 
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 الفصل األول

 صناعة المواد اليةا ية
عداد الخبز  أواًل: طحن اليالل وا 

 الحبوب ومخازن اليالل-أ
 الحبوب -1

ُر ةالمصػػػػػة راأل بمػػػػػولػػػػػفإ تػػػػػةجإقمػػػػػمـأربػػػػػي ويمػػػػػفاللبػػػػػوا؛فم ػػػػػيربػػػػػترابوف ػػػػػ   ُتل 
(Strabo)ووفةفالقمرهوالملصوؿالرئمسالػلي 1قإلكوفر إ تةجإقممـأربي ويمفاللبوا

رعفػػيأرااػػياعقمػػمـووُمبػػتخ ـفػػيابػػتخراجالػػ قيلوولػػ ي ةفريػػرمػػفالورػػةئلالبر م ػػوالتػػي ُيػػز 
تتل  لفالقمرفيهلااعقممـفيالعصرالبطمميوم وة: لر بر م ػومػففمال ل مػةترجػ إلػك

 (Ἀπολλώνιος)ؽ ـومعطػيأبولمو يػوس522لةـ
األوامػربخصػوص (Ζήνων)زا ػوف 5ق

الػػػليبػػػمقةـ(Ἀρζινόεια) 3قالخبػػػةزافوخمبػػػيفأر امػػػفالقمػػػربم ةبػػػبوالت ػػػةؿاألربػػػي ومة
                                                           

1-Strabo: XVII, 1, 35. 

ؽ ـ ووفػػةفاختصةصػػنالملػػ وإلأ ػػنفػػةف522-582فػػةفأبولمو يػػوسوزاػػرمةلمػػوبطمميػػوسالرػػة يق-5
اع ار المةلمػػو خػػال وخرجػػة فػػيمصػػروفػػيوالمةتوػػةالخةرجمػػوو  ظ ـبػػأوامر فةفػػواقتصػػة مة ال ولػػووفػػل ػػئوفُيػػ

ي فالموظ يفالليفلوـأموصموبللؾفمنوومعةقاالمقصرافم وـووفة  بمطتنتمت لمكالػليفم ػتغموف وُمع 
مو يػوسبةبتغالؿموار الممؾمرلاألراايوااللتكةرا  وفةفزا وفمػفأ ػورالمػوظ يفالػليفلممػوال ػ أبول

وأر عػػوأجػػزاءومفتبػػواأل جمػػوالمصػػراووتػػةراامصػػرفػػيلصػػرالبطةلمػػوإبػػراهمـ صػػلي:فػػيإقمػػمـأربػػي وي؛
؛ولػػػػفاعصػػػػاللة االقتصػػػػة موفػػػػيلوػػػػ بطمميػػػػوسفمال فػػػػوسو119-112صصو3وج1792القػػػػةهر و
 ا ظر:

Thompson, Dorothy J.: "Economic Reforms in the Mid-Reign of Ptolemy 

Philadelphus", in Ptolemy II Philadelphus and his world, ed. Paul Mckechnie and 

Philippe Guillaume, Leiden-Boston, 2008, pp. 27-38. 
زا ػوفووابػ وأ ػنفػةفم اػال لػ  الػ ائر القرابػومعمومةت ةلفالت ةؿاألربي ومةموجو  أبةبة فيأر يق-3

قمػمـأربػي ويوو لػفال عمػـالوقػ الػلي مفأبولمو يوسوزارالمةلمو وفةفهلاااللت ػةؿُمقػةـفػياعبػف  راووا 
ففةفيتـااللت ةؿبنفمنتل ي ا ؛فتل   بعضالورةئلفي ورلواوسالليفػةفمقةبػل ػوربػبتمبرتقرابػة بػي

 ؽ ـ وهيال تر التيمفوففيوةم بواممة ال يلفيأ  كا خ ةضلوة؛ا ظر:522-522لةمي
Fraser, P.M.: Ptolemaic Alexandria, vol. I–III, Oxford, 1972, vol. I, pp. 229, 232; 

Perpillou-Thomas, F. :"Fêtes d’Égypte ptolémaïque et romaine d’après la 

documentation papyrologique grecque", Studia Hellenistica, 31, Leuven, 1993, pp. 

155–158; Pfeiffer, S.:  Herrscher- und Dynastiekulte im Ptolemä erreich: Systematik 
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ؽ ـ وأربػػػػمن525ووخطػػػػةا خػػػػرمػػػػففمال ل مػػػػةيرجػػػػ إلػػػػكلػػػػةـ 2ققػػػػرا وةمػػػػو ػػػػورمبػػػػر 
أر امػف22ـوفيػلزا ػوفمقػرفمػنبةبػتال(Σωκλῆς)إلكبػوفممس(μοθῶν   ) مموفوف

 وملػػػ ر ة 2قالقمػػػرفإيجػػػةرلػػػفأراػػػنالتػػػيفػػػةفزا ػػػوفمبػػػتأجرا لوػػػةووتػػػزرعمػػػفقبػػػلمزارلمػػػن
لبػػػةامػػػففمال ل مػػػةلػػػفمخصصػػػة مػػػفالقمػػػرُصػػػر ف  فطعػػػةـلػػػبعضاأل ػػػخةصفػػػي ائػػػر 

  2ققجمةلو زا وفلف ووربرمو  وب  س

 صػػػقمبػػػةلواألرااػػػيوفػػػيالعصػػػرالرومػػػة يفػػػةفملصػػػوؿالقمػػػرممرػػػلأكرػػػرمػػػف
الزرالموفيبعضقر اعقممـمرػلفمال ل مػةواوهميراػةووفة ػ معظػـأرااػيالوبػمومخصصػو

 وابػتمر أهممػوالقمػرفػي 9قلزرالوالقمر؛لي فةفهوالملصوؿالرئمبيفيإقممـأربػي وي
 ولمػك 8قالقمػرفمػنص ةلوالخبزفػياعقمػمـوفقػ أ ػةر الورػةئلالبر م ػوإلػكفممػة فبيػر مػف

أرا امػػػفالقمػػػرلػػػةـ8رغيػػػقفػػػيقراػػػورمة ل مػػػةبةبػػػتخ اـ222بػػػبيلالمرػػػةؿفقػػػ تػػػـإ تػػػةج
  7قـ528

 مخازن اليالل: -2

ُأقمم أمةكفإل ا الخبز اخلال وفأوبػةلقرام وػةوفمػةتػوليأكػواـالخبػزالتػيتػـ
غلائموالتيتجم للبػةاالممػؾالبطممػي وفة  اللبواال 12قاكت ةفوةفيإل   وففرا مس

ووفػػةفهػػلاهػػواللػػةؿفػػيإقمػػمـأربػػي وي؛فمػػ ي ة 11قتػػو عفػػيمخػػةزفالغػػالؿالعةمػػوفػػيالقػػر 
ؽ ـويخبػػرفمػػن522/522إلػػكزا ػػوفيرجػػ إلػػكلػػةـἈμμώνιος)خطػػةامػػفأموو يػػوسق

                                                                                                                                                                      

und Einordnung der Kultformen, München, 2008, p. 72; Beek, Bart Van: "We Too 

Are in Good Health: The Private Correspondence from the Kleon Archive", Studia 

Hellenistica, 48, 2009, p. 151, note 10; Grabowski, Tomasz: "the Cult of the 

Ptolemies in the Aegean in the 3rd Century BC.", Electrum , 21 , 2014, p. 27, note 33. 

4-P. Cair. Zen.: II, 59185 (255 B. C.). 

5-P. Cair. Zen.: II, 59258 (252 B. C.). 

6-P. Cair. Zen.: III, 59333 (248 B. C.). 

7-Rathbone, D.: Economic Rationalism and rural society in third-century A. D. Egypt: 

the Heroninos archive and the Appianus estate, Cambridge, 1991, pp. 213-217.  

8-BGU.: III, 787 (40 A. D.); BGU: I, 61 (200 A. D.); BGU: I, 64 (217 A. D.); O. 

Mich.: I, 159 (287-288 A. D.). 

9-P. Flor.: II, 322 (258 A. D.). 

10-Bowman, A. K.: Egypt after the Pharaohs 332 BC- AD 642 from Alexander to the 

Arab Conquest, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1996, p. 

108. 

  ويوارأرغ وخبزمففرا مس 2وا ظرُممللرقـق
 555وص3وجالمرج البةبلإبراهمـ صلي:-11
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 ػوربرمػو  وب ػ سإلػك قمػ فػي (ὀλσρῶν) 15قزا وفأففممة معي ػومػفالقمػرواألوليػرا
 بػػػػػػػإقممـأربػػػػػػػي ويمػػػػػػػفجة ػػػػػػػالةممػػػػػػػنΣύρωνمخػػػػػػةزفالغػػػػػػػالؿالعةمػػػػػػػوفػػػػػػػيقراػػػػػػػوبػػػػػػيروفق

  (Εὐηστίδ ς) 13قيوتيخي مس

وفة ػ اللفومػػوتوػػتـبصػمة ومخػػةزفالغػػالؿو  ػةءالج يػػ م وػػة؛لتخػزافمػػةتجمعػػنمػػف
فيابتخراجالػ قيلوأو قموػةالغالؿالتيتبتخ ـفي ف مرتبة الموظ يفوومفرـابتخ اموة

(Πεηοζῖρις) وم ػػتملخطػػةامػػفبيتػػوزاراس 12قبعػػ للػػؾإلػػكال وػػرلترلػػلإلػػكاعبػػف  راو
إلكزا وفمففمال ل مةيرج لمقرفالرةلػ قبػلالمػمال ولمػكطمػاإلػكزا ػوفلمػأمربػ ف مبػةلا

  12قمفأجلقوالاالطوالت يي مخةزفالغالؿوألمةؿأخر 

 ه ػػةؾمخػػةزفلمغػػالؿتةبعػػولممعةبػػ فػػيإقمػػمـأربػػي وي؛فمػػ ي ةلػػ  مػػفالورػػةئلوفة ػػ
  (Κρόνοςـمففو ومعب فرو وس39؛وم وة فو ترج إلكلةـ 12قت يرإلكهلااألمر

مطمبوفم نالعقةاΠολέμωνος μερίδος)فيقراوتبتو مسإلكإبتراتيجوسقبـبولمموفق
بػػة مخػػةزفالغػػالؿالتػػيفة ػػ مبػػتأجر لممخػػزف بعػػ أفوافتوػػةالم مػػوالعػػة ؿالبػػفإلػػ  لةر

تةرفولنمخزفالغالؿمثجرا ل تر طوامػوووم ػفوالكو ػومػفأ وػـوجػ وااألبػواام قػو  وطػالء
  19قالمخزفمفال اخلفيلةلومزراوجعم المخزفغيرصةلرلالبتخ اـ

(Σαηαβοῦηος)قراوهيراقممةووا لكبةتةبوسوت يرورمقوبر م وإلكقمةـأل بفةف
ممال مػػو و72فػػي ػػوربرمػػو  مػػفالعػػةـالرةلػػ ل ػػرللفػػـاعمبراطػػور وميتمػػة وسققبػػللػػةـ

                                                           

مبػةلة األوليرا:هو وعمفأ واعاللر قاللر العواجو ووفةفملصوؿقميلالقممووولللؾفةفُيزرعفي-15
ـفيبعضاأللمةفطعةمة لمليوا ة ووم يرهير وتوسأفالمصػرايفأكمػواالخبػزالمصػ وعمػف قميموووفةفُمق  

وترجمو مةؿالرو يومراجعودمحمإبراهمـبفػروالمجمػساللمة اليومموفيمصرالرومة مواألوليرا؛  تةليلومس:
 ؛182وص5222األلمكلمرقةفووالقةهر و

Herdotus: II, 77, 3; Lewis, N.: "Olyra = Triticum", Cd'E, 69, 1994, pp. 138-139. 

13-P. Cairo. Zen.: IV, 59570 (245/244 B. C.). 

14-Browne, Gerald M.: "Three Papyri from Fourth-Century Karanis", HSCP, 74, 

1970, pp. 317-321. 

15-P. Cairo Zen.: IV, 59592 (III century B. C.). 

16-P. Mich.: V, 226, LL. 31-35 (36 A. D.); Youtie, H. C.: "P. Mich. V 226", ZPE, 21, 

1976, pp. 196-198; Youtie: "P. Mich. V 226", in SP, I, 1981, pp. 310-312; Winkler, 

AF. and Zellmann-Rohrer, M.: "A bilingual Petition from the Priests of Roman 

Tebtunis: P.Mich. V 226 once again", ZPE, 197, 2016, pp. 195–203; P. Lond.: II, 216 

(94 A. D.). 

17-P. Mich.: V, 226, LL. 31-35 (36 A. D.); Youtie, H. C.: "P. Mich. V 226", ZPE, 21, 

1976, pp. 196-198; Youtie: "P. Mich. V 226", in SP, I, 1981, pp. 310-312; Winkler, 

AF. and Zellmann-Rohrer, M.: "A bilingual Petition from the Priests of Roman 

Tebtunis: P.Mich. V 226 once again", ZPE, 197, 2016, pp. 195–203. 
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وبػػتوتواتمسبػػفبػػتوتواتمس(Σ η οη οῆηι Ἀπύγτεως)بةلتقػػ ـإلػػكبػػتوتواتمسبػػفأبػػو خمس
Ση οηοῆηι) Σηοηοήηιοςمخػػزفغػػالؿاعلػػنبػػوف وبةيوس رثبػػةءمزرلػػوبمبػػةيالبػػتئجةر

الموجػػو فػػيالمزرلػػوووملتػػويلمػػكخمػػسصػػوام وُمملػػلبػػنفػػيالجػػزءال ػػمةليبػػرجوف ػػةءو
أر امفالقمرال ظيػقالج يػ بمعمػةرالر ػ لسلػنبػوف وبةيوس22وللؾلم  لةـوال مقةبل

ؿال ظةفػػػوولرابػػػولمػػػكأفمقػػػوـالمػػػثجروفبألمػػػةؿاعصػػػاللة والترمممػػػة والمبػػػتأجربألمػػػة
ممال مويتق ـفيوةهيراوسبفهيراوسمفقراػو72 وه ةؾورمقوأخر ُمثر خوبعةـ 18قالغالؿ

وواتاػرمػف 17قبوف وبةيو مبوسلم خصيف  بومةبطماممةرلب  سال رو وقممواعيجػةر
ؿابػتغمنفة  تلتويلمػكمخػزفغػالἐποικίοσ Π ιζ ιηος)هل الورةئلأفمزرلوبمبةيق

معب بوف وبةيو مبوسبتأجير لبعضاأل خةصوومفالمرجرأ نفةفتةبعة لممعب ؛أل ػنأطمػل
لممنمخزفاعلنبفو وبةيوس 

؛ 51قلػػػفلػػػ  مػػػفصػػػوام تخػػػزافالغػػػالؿ 52قوف ػػػ  ل ػػػةالل ػػػةئراألرراػػػوفػػػيفػػػرا مس
لمػػكلػػواليل ػػرصػػوام فبيػػر فخػػالؿالقػػر يفالرػػة يوالرةلػػ الممال يػػيففة ػػ فػػرا مستلتػػوي

ووق ُلر ربوػةأماػة لمػكف ػةءأللػ  55قوبب صوام صغير ُتبتخ ـجممعوةفيتخزافالغالؿ
المبػػة يالتػػيت ػػتمللمػػكأجػػزاءلتخػػزافالغػػالؿ؛ليػػ تػػـالعرػػورلمػػكل ػػرافصػػ  وقة ممفػػف

  53قالوصوؿإليوةمفرالروم ةزؿمجةور 

                                                           

18-BGU.: XI, 2033 (before 94 A. D.). 

19-P. Lond.: II, 216 (94 A. D.). 
ووقػػػ  مػػػ هػػػل القراػػػوفػػػيالعصػػػرالبطممػػػيوتقػػػ قراػػػوفػػػرا مسفػػػيالمػػػ خلال ػػػمةليال-52 غر ػػػيلوالػػػوال يػػػـو

 بموفيم تصقالقرفالرة ي2222-2222وواصم  موهةفيالعصرالرومة يلتكتراو ل  بفة وةبيف
أو ػمـ-فػرا مسالممال يوو مازمةموةالزراليمػةمقػرامػفبػبعو الؼفػ افو مػةؿدمحمالرو ػي:  رابػو-فػـو

وربػػػةلو فتػػػورا غيػػػرم  ػػػور وـ582-ؽ ـ32ظػػػةهراالقتصػػػة موواالجتمةلمػػػوفػػػيالعصػػرالرومػػػة يبعػػضالم
أو ػمـ-الممكمة الزرالمػوالكبيػر فػيقراػوفػرا مس :"؛ مةؿدمحمالرو ي178وص1792جةمعوالقةهر و فػـو

 "ومجمػػومرفػػزال رابػػة البر م ػػوفػػيأواخػػرالقػػرفالرةلػػ المػػمال يطبقػػة ألر ػػيقأورليػػوسأوزاػػ ورس-بػػةل يـو
 ؛ولفاالكت ةفة الل يروفيفرا مس؛ا ظر:72وص1782جةمعوليف مسوالمجم الرةل و-وال قوش

Lauren E.Talalay and Susan E. Alcock: In the Field: The Archaeological Expeditions 

of the Kelsey Museum, KMP, 4, Ann Arbor, Michigan, 2006, pp. 16-19; Wilfong, T. 

G. and Andrew W. S. Ferrara: Karanis Revealed: Discovering the Past and Present of 

a Michigan Excavation in Egypt, KMP, 7, Ann Arbor, Michigan, 2014, pp. 7-184. 

21-Husselman, Elinor M.: "The Granaries of Karanis", TPAPA, 83, 1952, pp. 56-73; 

  5و1وا ظرُممللرقـق
22-Gates-Foster, J.: "The Granary C123 Sealings from Karanis" In Karanis Revealed, 

ed.T. Wilfong, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2014, p. 146.  

23-Bowman: op. cit., p. 104; 
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