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أول كتابة أبجدية صرفة، لدى الفينيقيين )سكان لبنان وجزء من سوريا  ظهرت -1

سنة ق.م. وهي الكتابة التي اشتقت منها جميع األحرف األبجدية  1500بل قالحالية( 

تطويرا الشرقية والغربية. ولعلّه من المفيد التذكير بأن األبجدية الفينيقية هذه، كانت 

واختزاال للكتابات التي ُعرفت في الشرق األدنى القديم )مصر القديمة، وادي الرافدين، 

وقد ُعرف عن   ابة الهيروغليفية عند المصريين القدامى.سوريا وغيرها( وباألخص الكت

الفينيقيين كونهم تجارا، تمكنوا طيلة وجودهم من ربط شعوب البحر األبيض المتوسط 

بمرافئ ساهمت في انتقال الثقافات والمعارف وتبادلها. وربما يرجع إلى هذه الحقيقة، 

عداد... والحافز الذي كان وراء اختراعهم للحروف األبجدية وابتكار للنقود وتطوير لأل

الفينيقيين في اختراهم لما سبق )األبجدية( فهو انهم كانوا في حاجة إلى نوع من سهل 

 وسريع للكتابة، إذ كان ذلك ضروريا من أجل تسريع تصريف األعمال..

ق.م(، غير أن  700و 1000لقد نقل الفينيقيون األبجدية إلى اليونان فيما بين ) -2

ين قد أجروا تحسينات على ما نقلوه عن الفينيقيين، بحيث أدخلوا تغييرات على اليوناني

األبجدية، ابتداء من كتابتها من اليسار نحو اليمين، إلى غاية ابتكار األحرف الصامتة 

(Les voyelles "وبفضل الحمالت العسكرية التي شنها االسكندر المقدوني " األكبر .)

العالم القديم في كل من سوريا ومصر وفارس وغيرها، ق.م( على أراضي  323 -356) 

 انتشرت هذه األبجدية وأمست فيما بعد الكتابة التي اعتمدها الرومان في ثقافتهم. 

، فقد ظهرت باليونان خالل القرن الثالث Archiveأما فيما يخص لفظة األرشيف  -3

قبل الميالد، وكانت ذات مدلول محدد هو  "السلطة"، ثم ما لبث أن تطّور ليدل أيضا على 

قصر الحكومة، واإلدارة العامة، ومبنى القضاء وغيرها من المدلوالت؛ إال أن األصل 

 – Pouvoir ( كان ذا داللة أكثر اتساعا مثل " السلطة"Archفي هذه اللفظة ) 

Autorité ومن أصل اللفظة ذاتها أي . "Arch)" اشتُقت ّعدة ألفاظ مثل )Archaean"  

وتعنى حرفيا "    "Archeionالتي تعني أقدم األحقاب في تاريخ األرض. ولفظة " 

" اشتق العرب خالل مرحلة الترجمة Arch السلطة" أو قصر الحاكم. ومن ذلك الجذر "

ونانية لفظة "أرخ" ، يؤرخ" ، "تأريخا"  بدل لفظة أخبر أخبارا. وتعريب المصطلحات الي

أما في أوروبا فقد تّم اشتقاق عدة ألفاظ أصبحت تدل على علوم و معاني مثل: 

Archéologie  ،Archaïque  ،Archétype.والتي يدل جذرها على الِقدم والقديم ، 



بالوثائق( عند جيرانهم من المصريين وعلى العكس مما كان  األرشيف )أو االهتمام  -4

في يد السلطة الدينية/ السياسية، عرفت الوثائق عند  القدامى والعراقيين القدامى وغيرهم،

اليونانيين بمفهومها اإلداري العام) السياسية واالقتصادية والعسكرية( انتقاال مما سبق 

ا هو معروف ذات أصل ذكره إلى التشاركية او الديمقراطية، فلفظة "ديمقراطية" كم

يوناني، ومعناها "ُحكم الشعب" والشعب هنا وفي هذه الفترة هو بعض الفئات االجتماعية 

التي برزت في المجتمع اليوناني وكان لها دور كبير في التسيير االجتماعي والسياسي. 

الطبقة  أو )النبيلة Aristocratieإن هذه الفئات تشّكلت من العائالت األرستقراطية 

من األعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم ودورهم في المجتمع عن طريق المكّونة  الذهبية

فئة صغيرة من وهي  أو الطبقة األقلية Oligarchieاألوليغارشية  والطبقة  (، الوراث

. هذه التقسيمات التي ُعرف بها المجتمع تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية

إلى ظهور "أرشيفات" وليس أرشيف واحد، إذ أن لكل عائلة داخل المجتمع اليوناني أدّت 

كل طبقة من الطبقات المذكورة أرشيفها الخاص ووثائقها الخاصة، تحتفظ بها لكونها إما 

 دليال على ملكياتها أو مبررا من مبررات تَسيُِّدها على المجتمع...

 

 


