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لقد كانت فترة الحكم الروماني طويلة، كما مّر معنا في المحاضرة السابقة، حيث تعاقب عليها    
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كان لكل نظام من هذه األنظمة دوره في تشكيل المجتمع، ومن ثمة في إنتاج الوثائق التي وقد    

ستتحول مع األيام إلى أرشيفات يرجع إليها العامة والخاصة للحصول على معلومات وباعتبارها 

 سبال للمطالبة بالحقوق وما شابه ذلك..

لم يكن األرشيف مختلفا كثيرا عما كان عند اليونانيين، إال  -أي الملكي –الحكم ألول ففي خالل  

من حيث التوسع الذي عرفه المجتمع الروماني في هذه الفترة من حيث االستخدامات التي كانت لها 

سست كل مظاهر ؛ ففي فترة النظام الملكي هذه، تأعالقة بالحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية

الحياة الدينية واالجتماعية القائمة على االقطاع )أسياد وعبيد( والُحكم الملكي المطلق في يد شخص 

فإذن لم يكن لهم أرشيف واحد بل أرشيفات  المعابد..  وكهنةواحد هو الملك المدعّم من طرف اآللهة 

ألرشيفات تُخّزن في مكانين متعددة، كما ونوعا، انتسابا وطبيعة. وعلى أساس ذلك كانت هذه ا

 مختلفين هما:

، وفيه Erariumوهو إله الزراعة عندهم، أُطِلَق عليها اسم  "Saturneخزانة معبد "زحل  -أ

كانت تُحفظ القوانين والمراسيم والعهود وغير ذلك؛ بل كانت تُحفظُ فيه أيضا وبأمر من 

 .مشددةتحت حراسة  كنوز الدولة – Diderotحسب موسوعة ديدرو  -أغسطس

وكانت تُحفظ فيه الوثائق ذات الصلة بالعالقات مع الدول مثل  Capitoleالكابيتول   -ب

 االتفاقيات والمعاهدات وغيرها.

ولم يكن اختيار هذين المكانين اعتباطيا، بل جاء ذلك لقداسة المكانين عند عامة وخاصة الناس من 

التفكير ولوجها من أجل السرقة أو  اهل روما، إذ أم للمكانين قدسية ورهبة في النفوس، يصعب

 الحرق أو ما شابههما.

فقد انتقل الحكم من النظام الفردي إلى الجماعي حيث يقوم القضاة  أما في العصر الجمهوري

)الشيوخ( المنتخبون من طرف الشعب بتسيير الحياة السياسية واالقتصادية وغيرهما. وتجد اإلشارة 

مكنّت روما أو الدولة الرومانية من بسط سيطرتها على أراضي هنا أنه في هذه الفترة بالذات ت

عرف األرشيف تطورا ملحوظا بُحكم شاسعة في كل من أوروبا وآسيا وإفريقيا. وعلى أساس ذلك 

روما على المستوى السياسي، وقد عُرف منه على وجه التحديد األرشيف  هشهدت الديالتوسع 

حّرر من وثائق من لدن مجلس الشيوخ، ي كان نتيجة ِلما كان يالذ القوانين، المعاهدات..() التشريعي

فكل أمر أو مادة قانونية تصدر عنه إال وتجد مكانها بسرعة في المكان المخصص لها حتى يتمكّن 

 .الناس من االطالع عليه

متعددة، لم يكن األرشيف في هذه الفترة أيضا أرشيفا واحدا بل أرشيفات متعددة في أماكن هي األخرى 

 سواء بالداخل أو بالخارج.



: عرفت الديمقراطية في هذه الفترة انتكاسة كبيرة، إذ رجع الُحكم بيد شخصية متفردة اإلمبراطوريالعهد 

هي اإلمبراطور. كما شهدت هذه الفترة حروبا عديدة سواء بالداخل للسيطرة على الحكم أو بالخارج لبسط 

 السيطرة على المستعمرات.

" وهو المكان الذي كان  Tabulariumعرف الرومان خالل ذلك "التابوالريوم  األرشيفية،حية من النا  

 Tablettes deيحتوي الوثائق المحفوظة وباألخص تلك التي كانت على حوامل معروفة بأقراص الشمع 

cire.تتضمن "التابوالريوم" على مجمل الوثائق المتعلقة بالمراسيم والقوانين والمعاهدات . 

وقد تحّول هذا المكان مع مرور الوقت وباألخص في العصر المسيحي إلى "دار الوثائق القيصرية"، الذي 

؛ كانت تودع Les archives impérialesتحّول بدوره بعد التوسع إلى مركز األرشيف اإلمبراطوري 

عليها "أرشيفات  فيه جميع أرشيفات الدولة )المستندات الرسمية( مع تأسيس مراكز أخرى جهوية أطلقوا

مداوالت المجالس البلدية، السجالت المالية وشهادات الوالدة وعقود البلدية"، مهمتها حفظ القوانين و

ومّما تجدر اإلشارة إليه هنا، هو ونتيجة لالنضباط الذي عُرف به الرومان في حياتهم سواء من  الِمْلِكيات.

نعكس ذلك كلّه على اهتمامهم الدقيق باألرشيف، وتخصيص الناحية الدينية أو االجتماعية والسياسية، فقد ا

 مراكز محددة له، سواء من حيث الضبط أو التخزين وغيرهما..

( عاصمتها )بيزنطاامبراطورية شرقية  م،395لكن، ومع انقسام اإلمبراطورية إلى قسمين سنة   

ثوليكية المذهب الديني، طرأت أخرى غربية عاصمتها روما، كاالقسطنطينية، أرثدوكسية المذهب الديني و

تمثّلت في استخدام لغات غير اللغة الالتينية في كتابة العقود  كبيرة،على الحياة الرومانية عموما تغيّرات 

وعلى ذلك، وباإلضافة إلى تميّز األرشيف الروماني عموما بتعّدده بتعّدد العائالت،   واالتفاقيات وغيرهما.

 وغيرهما، فاندور الذي كانت تلعبه العائالت في الحياة السياسية واالقتصادية نظرا للأي تعّدد األرشيفات، 

تعدد األرشيفات ومراكزه في معظم المناطق التي كانت تسيطر عليه تعدد اللغات ساهم هو اآلخر في 

 اإلمبراطورية الرومانية..

 

 

 


