
 السنة األولى ماستر "أرشيف"

 مقياس " األرشيف والمجتمع".

 األرشيف والمجتمع خالل العصر القديم:

 الفرعونيةمصر  

 إعداد: أ.د محمد صاحبي 

 
من أجل أن يُنتج أي مجتمع وثائق تتحّول مع مرور الزمن إلى أرشيف )أو وثائق يُحتفظ 

أساسية هي: الكتابة، الحوامل مثل بها ألهداف محددة(، ال بد من توافر ثالثة عناصر 

الجلود والورق وغيرهما )باإلضافة إلى أدوات الكتابة مثل األقالم واألحبار(، وأخيرا 

 وجود معلومات يحرص المجتمع على االحتفاظ بها.

 ظهور الكتابة وتكّون األرصدة األرشيفية األولى: -1

بوادي الرافدين ومصر القديم( ق.م( 2800ق.م و 3200كان لظهور الكتابة فيما بين ) -أ

الدور الكبير في نشأة أولى محاوالت الكتابة، التي مّكنت اإلنسان في تلك المنطقة من 

دخول التاريخ من ابوابه الواسعة. ولم يكن هذا االبتكار عبثا، بل اعتبره المؤرخون 

 الفاصل بين عصرين هما: عصر ما قبل التاريخ، والعصر التاريخي.

 ك المراحل التاريخية، عرفت الكتابة تطّورا مطردا، اتخذ ثالثة أشكال هي:ففي خالل تل

 صورةالكتابة عبر ال أو Pictogrammeالبكتوغرامية  -

 أو التعبير من خالل رموز تحمل فكرة Idéogrammeاإليديوغرامية  -

 وهي التي تدل بعض رموزها على مقاطع صوتية. Phonogrammeالفونوغرامية  -

هذا عن نشأة وتطور الكتابة إجماال وفي كل البقاع التي عرفت تكّون مراكز حضارية 

مثل الصين والهند وغيرهما. أما بخصوص الكتابة المصرية القديمة، فإنها توافق في 

نشأتها وتطّورها المراحل المذكورة آنفا، حيث تقترن البكتوغرامية بالكتابة الهيروغليفية 

Hiéroglyphe الهيراطيقة ي النقوش المقدسة، وتتفق االيديوغرامية مع التي تعن

Hiératique   التي تعني الكتابة المقدسة، ثم الفونوغرافية التي تقترب من الكتابة

بعد في أوساط الناس،  أو الشعبية، حيث بدأت في االنتشار Démotique الديموطيقية 

 لتابعين إلى نظام الُحكم الفرعوني من احتكارها من لدن الُكهان والسياسيين ا مئات السنين

. 

ربطوها بإله هو ولألهمية التي كانت تكتسيها الكتابة عند المصريين القدامى مثال، أن 

"تحوت" إله الكتابة والمعرفة والديانة، ُوجد رسم له على بعض اآلثار وهو يمسك بالقلم 

أطلق العراقيون وبين يديه لوح يكتب عليه. ولم يكن المصريون وحدهم في ذلك، إذ 

القدامى في سومر على إله الكتابة اسم " نابو" أو "نابيم" وكان يُرمز له بالقلم ويُقرن 

بحيوان التنين. أما في بالد اليونان فقد اُطِلق عليه اسم "هرمس"، الذي اخترع علم الفلك 

 واألعداد والرياضيات في عقائد اليونانيين القدامى.



"أثينا" التي كانت تختص في  طالق على إله الكتابة اسمثم واصل الرومان بعدهم، بإ

نظرهم بالحكمة تارة والحرب تارة أخرى.  ولم يفلت العرب قديما عن هذا المنحى إذ 

سّموا إله الكتابة بنفس التسمية التي أطلقها العراقيون القدامى على إله الكتابة "نابو"، 

 ومنه جاءت في العربية لفظة نبي عندهم.

والتطويرات التي حصلت روغرليفية" ية إلى المصريين القدامى وكتابتهم "الهوعود -ب

فيما بعد في كتابتها وتعليمها على مستوى ضيق بين الكهان ورجال الدولة، فإنه كان من 

مصلحة الُكّهان )رجال الدين( سواء في مصر أو العراق القديم، االحتفاظ بأسلوبهم العتيق 

ج عن الرموز المستوحاة من الطبيعة، إذ كان من الصعب في الكتابة ، الذي لم يخر

دراستها ومن العسير حفظها. ومن ثّم تمتع هؤالء ) ومعهم رجال الُحكم( بمركز ممتاز 

وقَدر مهم في عيون مواطينهم..فإذن، لم تنفصل ممارسة السياسة بمصر مثال عن الحياة 

مثل السلطة السياسية والدينية الدينية، فالفرعون )من مصدر: بْرع يعني المنزل( هو م

 تسييرٌ في نفس الوقت تحّكٌم والتحّكم في الدين هو فإن  هذه المركزية،معا. وعلى أساس 

واالقتصادية واالجتماعية. وعلى أساس هذه المركزية، كانت اإلدارة هي  لحياة السياسيةل

في إيجاد عصب الحياة آنذاك. والكتابة جزء مفصلي في ذلك، باعتبار أن المساهمة 

الوسائل المساعدة في الكتابة مثل ورق البردي وتصنيعه على نطاق واسع، يؤدي إلى 

 كتابة النصوص الدينية و)التشريعية(. -تحقيق أهداف عديدة منها: 

جرد وتعداد األشخاص للسخرة )العمل بدون مقابل سوى األكل  -جمع الضرائب    -

يل وإدارة األمالك الزراعية تسج –والشرب( أو للتجنيد في جيش الفرعون.  

 وتوزيع المياه، وغير ذلك مما يدخل في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

) القرن الثالث ق.م( وكتابة  Manéthon de Sebennytosمانيتون السمنودي " -ج

 التاريخ المصري:

خالل القرن الثالث قبل الميالد، قام بطليموس الثالث بتكليف الكاهن المصري "مانيتون 

السمنودي" بكتابة تاريخ مصر حتى زمانه، فرجع إلى المعابد واإلدارات الحكومية 

المختلفة، وما تّم تجميعه من وثائق بمكتبة اإلسكندرية، يغرف منها المعلومات الكفيلة 

عمل ق هذا األمر سنين طويلة، تمّكن بعدها "مانيتون" من إنجاز بتحقيق ذلك. وقد استغر

تاريخي مهم باللغة اليونانية. ويرجع الفضل إلى هذا الكاهن من خالل المجلدات الثالثة 

التعّرف على العائالت في "تاريخ مصر "أو " Ægyptiacaالتي تركها تحت اسم "

، وكافة جوانب الحياة الدينية واالجتماعية التي حكمت مصر منذ نشأة أقدم الدولة

اعتمد عليها هذا  يوالسياسية خالل عصور الدولة الفرعونية. علما بأن معظم الوثائق الت

الكاهن المؤرخ قد أحرقت أو تّم تدميرها في الحروب والقالقل التي شهدتها مصر بعد 

انيتون قد فُقدت في بل وإن النسخة األصلية من كتاب "تاريخ مصر" لمذلك التاريخ. 

ق.م في عصر يوليوس قيصر. وأما ما وصل  48خالل حريق مكتبة االسكندرية سنة 

 من معلومات من هذا الكتاب إال ما نقله المؤرخون نقال عنه.

وعلى الّرغم من وجود وثائق عديدة في أماكن متناثرة بمصر، وأماكن حفظ هذه الوثائق، 

القة الفعلية لالهتمام باألرشيف، لم تكن خالل هذه إال أن الدارسين يعتقدون أن االنط



 4بعد ذلك عند اليونانيين خالل العصر الهلنستي )ابتداء من القرنالمرحلة، بل ستأتي 

ق.م(، حيث عرفت الحياة السياسية واالجتماعية والفكرية تنظيما شبه ُمحكم، سمح ببروز 

ل أكثر تنظيما. وهو ما سنتناوله مراكز األرشيف لعائلية التي ما فتأت تتطور إلى أشكا

 في المحاضرة اآلتية..

  

 

 


