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 الصداق في مجتمع مدينة الجزائر
     م2581-م2761

  *عائشة غطاس

خلت باألعلية البالغة اليت تكتسبها دراسة  لباحثوف منذ سنواتنوه ا
و  اإلقتصادية احلياة عقود الزواج يف الكشف عن جوانب عديدة يف

فحوى العقد معطيات عن األسر  اإلجتماعية جملتمع ما، إذ يتضمن
شلا يساعدنا على فهم  ادلتصاىرة وعن الشرائح اإلجتماعية اليت ينتموف إليها

 إسًتاتيجية نسج صالت ادلصاىرة، كما يتضمن العقد أخبار ذات صلة
 وطيدة باحلياة اإلقتصادية، من ذلك العملة ادلتداولة وقتذاؾ وأسعار بعض

  .كالقفطاف، والقنطار الواحد من الصوؼ، واألمة و ما إىل ذلك احلاجات
و لعل من أىم األخبار اليت يطلعنا هبا عقد الزواج، الصداؽ من حيث 

النقدي ومكوناتو، من حيث طريقة تسديده شلا يسمح لنا بالتعرؼ  ادلبلغ
  .إجتماعية على الصداؽ كممارسة

خرجنا دبدونة تضم  1الشرعية بعد ادلسح الشامل لسجالت احملاكم
ىػ إىل 1087ادلمتدة من  مخسة وثالثُت ومائة عقد زواج تغطي الفًتة

عدد قليل من عقود الزواج من ، كما إستفتدنا 2ـ1854ـ إىل 1672ىػ/271

                                                                                                      
*
 جآؼح اُجضائش -ٓؤسخح  

 
1
 .األسش٤ق اُٞط٢٘ اُجضائش١، عِغِح ٝشائن أُحاًْ اُششػ٤ح 

 
2
 .أخزٗا ك٢ اُحغثإ طذام أُؼرواخ ُوذ 
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3الدراساتمنشورة يف بعض 
من ذلك ثالثة عقود ضمنهم إبن  

4"ادلقاؿ  رحلتو"لساف يف  محادوش
.  

شلا يسمح لنا بتناوؿ موضوع الصداؽ على مدى قرف ونصف. وواضح 
 .  5 قسناه بادلدة الزمنية  العقود اليت رصدناىا ضئيل إذ ما أف عدد

  :يليومن ادلالحظات األولية اليت غلب تسجيلها ما 
 أوال : إف ربديد ادلرحلة على النحو الذي ذكرناه مل يكن إختيارا مّنا و

ادة، إذ إنطلقنا من أوؿ عقد زواج عثرنا عليو وإنتهينا إظلا خضع لتوفر ادل
  .6عقد عند آخر

ثانيا : إف مدونة عقود الزواج اليت إعتمدناىا يف ىذه الدراسة، ليست 
رلموعة مستقلة و زلفوظة بإسم رلموعة عقود الزواج، أو رلموعة  ضمن

ومخسُت ومائة علبة  مبعثرة ىنا و ىناؾ عرب إثٍت األحواؿ الشخصية، بل ىي
و يف ثنايا مئات الوثائق، شلا غلعل  اليت تشملها سجالت احملاكم الشرعية،

  .عملية الفرز شاقة و مضنية
ـ، ماعدا عقدا واحدا يعود إىل 1703ثالثا : غياب عقود سابقة لعاـ 

ندرهتا بالنسبة للنصف األوؿ من القرف الثامن عشر، والسبب  ، و1672
لو سجالت احملاكم الشرعية من إعلاؿ و  ا تعرضتيعود حسب رأينا دل

1830 إتالؼ بعد 
7

 ، رأينا من ادلفيد1830ونظرا لتوفر ادلادة إىل ما بعد  .
مواصلة الدراسة خالؿ الثالثُت سنة اليت أعقبت اإلحتالؿ، دلقارنتها بالفًتة 

ر يف و حملاولة معرفة ما ادلتغَتات اليت طرأت على رلتمع مدينة اجلزائ السابقة
 اإلجتماعي و اإلقتصادي ؟ اجملالُت

                                                                                                      
3 BRESNIER  CHRESTOMATIE ARABE.- Alger : 1845 - p.p. 362- 374. 

 
سحِح ُغإ أُواٍ ك٢ اُ٘ثأ ٝ اُ٘غة ٝ اُحاٍ، ذحو٤ن   -اتٖ حٔادٝػ اُجضائش١.4

 .243ص.  -.1983اُجضائش،  -ذوذ٣ْ، أتٞ اُواعْ عؼذ هللا. ٝ

 
 .٣غؼل٘ا اُحع ك٢ اُؼصٞس ػ٠ِ ػذد أْٛ ٖٓ ٛزا 5ُْ

 
 .59ّ. ػ، ػِثح 6

 
7

 .ٓواٍ ذحد اُ٘شش  هذ عثن ٝإٔ ذ٘ثٜ٘ا إ٠ُ رُي ك٢ ٓواُ٘ا حٍٞ اُوضاج األح٘اف.ٍ
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نقدي ورد ذكره يف جل العقود اليت درسناىا  يتكوف الصداؽ من مبلغ
و مائيت 9و قد تراوح ما بُت أربعة دنانَت 8بالعملة ادلعروفة بالدينار اخلمسيٍت

 .10و ألف دينار
وال سبثل حاالت احلد األدىن واألقصى سوى نسبة ضئيلة. إذ مل نرصد 

حالة واحدة و فريدة ألضخم صداؽ. أما صداؽ ألف دينار فال ؽلثل  سوى
أف حاالت دوف مئة دينار ىي األخرى ال سبثل  ، كما%3222سوى نسبة 
 %45216دينار أكثر تداوال   أربعمائة ، بينما يعد صداؽ %5264سوى نسبة

على سبيل ادلقارنة صلد  و  %24219مث يليو صداؽ ثالشبائة دينار بنسة 
قد  1800إىل  1787ؽ يف رلتمع مدينة قسنطينة يف الفًتة ادلمتدة من الصدا

فالتفاوت بُت احلد األدىن واألقصى  11تراوح ما بُت ريالُت و أربعة أالؼ لاير
  .عليو يف رلتمع مدينة اجلزائر صارخ وىو أىم شلا ىو

12و تتوزع احلاالت على النحو التايل
 :  

 حالة واحدة         وألف دينار مائتا
 حاالت أربع                ألف دينار 
 حالة واحدة             شباظلائة دينار
 عشرة إحدى              ستمائة دينار

 ثالث حاالت            مخسمائة دينار
 ست ومخسُت            أربعمائة دينار
 ثالثوف حالة             ثالشبائة دينار

 ست حاالت                 مائتا دينار
 حالتاف                 دينار مائة

                                                                                                      

 
ػِٔح جضائش٣ح أطثحد ٓرذاُٝح ٓ٘ز اُؼشش٣٘اخ ٖٓ اُوشٕ اُغادط ػشش حٍٞ 8

 :أٗظش ٛزا أُٞضٞع

MERROUCHE, L. -Les flucluations de la monnaie dans l'Algérie ottomane.- 

Revue d'Histoire Maghrebine, 1996.  

 
 78 ّ. ػ، ػِثح9

 
 83،17 ّ. ػ، ػِثح10

11
 GHECHI, F. Z. - Le Sadaq à Constantine  à  la fin  du XVIII siècle.- Colloque 

"Pratiques quotidiennes et vie matérielle des jeunes du Maghreb".- Tunis, Octobre 

1996. 
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 .إعرص٤٘٘ا اُحاالخ اُخاطح تأُؼروذاخ 
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 ت سبع حاال      أدىن من مائة دينار 
صادفتنا أف احلد األقصى للصداؽ ىو مائتا و  يبدو من احلاالت اليتو 

  .ألف دينار
و فضال عن ذلك إشتمل الصداؽ على مكونات أخرى كالصوؼ و 

لغليلة و احلايك و احلزاـ واجلوىر و األمة. و نرى أف و ا األفراد؟ والقفطاف
تأثيث البيت الزوجي و البعض اآلخر شكل  بعضا منها كاف لإلسهاد يف

ىذه ادلكونات يف صداؽ  جزءا من جهاز العروسة. لكنو نادرا ما إجتمعت
حبيث كلما كاف  واحد. وارتبطت إرتباطا وثيقا بأعلية ادلبلغ النقدي للصداؽ

 نقدي للصداؽ معتربا كلما كانت ادلكونات كذلك. و ىذا ماادلبلغ ال
و" شباظلائة دينار"  "14و"ألف دينار 13يعكسو جبالء صداؽ "مائتا وألف دينار

عليو صداؽ مائيت وألف دينار و  و"ستمائة دينار". و يف ما يلي ما إشتمل
  .ألف دينار

 مكونات صداؽ مائيت و ألف دينار
 15قفطناف : واحد موبر وأطلس-

 أربع أواؽ جوىر -
 16أربع أفراد ستيٍت -
 أربع قناطَت صوؼ -
 أمتاف -

  : فقد إشتمل على ما يلي 17أما صداؽ ألف دينار
 .قفطناف : واحد كمخة وواحد مذىب-

 غليلتاف -
                                                                                                      

ٓالتظ أُشأج تٔذ٣٘ح  -: ط٤إ شش٣لح. ٓالتظ ٗغ٣ٞح. حٍٞ ٛزا أُٞضٞع أذظش13 

جآؼح  -اُؼٜذ اُؼصٔا٢ٗ، سعاُح ٓاجغر٤ش ك٢ األشاس اإلعال٤ٓح. اُجضائش ك٢

  1991، اُجضائش

 
 .٣ؼذ أػظْ طذام ػصشٗا ػ14ٚ٤ِ

 
أٗٞاع ٖٓ األهٔشح اُص٤٘ٔح أضحد ؿ٤ش ٓغرؼِٔحػ٠ِ ٓا ٣ثذٝ ك٢ اُوشٕ اُصآٖ 15

 .ح شْ تأٌُجحاُراعغ ػشش، ح٤س إعرثذُد تاُوط٤ل ػشش ٝ

 
ٛزٙ اُؼثاسج ٢ٛ األخشٟ ؿآضح، ٝ هذ جاء رًشٛا ك٢ ٓخطٞط هإٗٞ ػ٠ِ 16

 ." ٌُِٔح هٔاػ : " هٔاػ عر٢٘٤ األعٞام ٓشاكوح

 
 .17ّ. ػ، ػِثح 17
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  حزاماف -
 دأفرا أربع -
  ستة قناطَت صوؼ -
 أمة من رقيق السوداف -
  و قيتاف جوىر -

 صداؽ ثالشبائة دينار لراضية بُت -السنة نفسهاو يف  -بينما ال يشتمل 
  : على 18زلمد سوى

 قفطاف واحد -
  فرد واحد -

ويظهر من دراستنا دلكونات الصداؽ، أف القفطاف كاف إحدى الشروط 
%، 70فيو. إذ نص عليو ثالثة و شبانوف عقدا، أي بنسبة قاربت  األساسية

ساء وقتذاؾ على إختالؼ و شيوعا. فالن  رواجا و يعد بذلك أكثر األزياء
كاف يصنع من أقمشة متنوعة،  مستوياهتن كن يرتدين زي القفطاف الذي

كاف متداوال  والسيما من الكمخة يف القرنُت الثامن عشر والتاسع عشر. و
 لدى فئات سلتلفة. أما بنات الطبقة األرستقراطية فقد إرتدين دوف غَتىن

  .القفطاف "ادلذىب" أي ادلطرز خبيوط الذىب
وإختلفت أسعار القفطاف ادلصنوع من الكمخة من فئة إىل أخرى. إذ 

بُت ثالثة و مخسة عشرة دينارا. وتتماشى أسعار القفطاف و ادلبلغ  تراوح ما
فقفطاف إثٍت عشر دينارا صلده يف صداؽ ستمائة دينار  النقدي للمصداؽ،

كستة و أربعة أربعمائة دينار و دوف ذلك   و قفطاف شبانية دنانَت يف صداؽ
  .دينار وثالثة دنانَت صلدىا يف صداؽ ثالشبائة

و تلي القفطاف، الصوؼ إذ ورد ذكرىا يف مخس وعشرين حالة. و 
ما بُت قنطار و مخسة قناطَت. و مل ينص سوى صداؽ  تراوحت كميتها

الزىرة بُت السيد حسن اليت عقد  واحد على كمية مخسة قناطَت وىو صداؽ
19ـ1820ىػ/1235عليها إبراىيم شاوش العسكر عاـ 

و الالفت لإلنتباه أننا   
                                                                                                      

 
18

 .14؛ 78؛ 59ّ. ػ، ػِة 

 
19

أٗٚ  ك٢ ػوذ ٛٞ اُلش٣ذ جاءخ ػثاسج أكشاد ٓوشٝٗح تؼثاسج "عر٤ر٢" ٝ ٢ٛ األخشٟ ؿآضح. ؿ٤ش

ٓصِٔا أششٗا إ٤ُٚ  إ٠ُ هإٗٞ ػ٠ِ األعٞام ٛ٘اى ٗٞع ٖٓ اُؤاػ ًإ ٣ؼشف تاُؤاػ عر٤ر٢ إعر٘ادا

 .أػالٙ
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وجدنا كمية الصوؼ مطابقة لعدد "األفراد" إذ حصرنا حاالت  كثَتا ما
 .عديدة

أفراد" و"فردين" و"قنطرين  فتقرأ مثال: "ثالث قناطر صوؼ" و "ثالث
  إجتماعية؟ األمر دبمارسة   ل يتعلقصوؼ" وفرد" و"قنطار صوؼ". فه

وإشًتط يف الصداؽ األفراد لكن العبارة يكتنفها الغموض وليس من 
معناىا احلقيقي السيما وأهنا وردت يف وثائقنا دوف أف تكوف  إعطاء اليسَت

 20تُػَيسِّر فهمها، شلا أدى إىل تباين أراء الباحثُت بشأهنا مقرونة بأية عبارة
مكونات أخرى، كاحلزاـ و الغليلة واحلايك. كما تضمن الصداؽ و 

ترد سوى يف حاالت قليلة فاحلزاـ ورد يف أربع حاالت، و الغليلة  لكنها مل
ليس إال، وكانت مقصورة على بنات الطبقة  و احلايك يف حالتُت

  .األرستقراطية
ىذا كما حصرت األسرة الشريفة و ذات أجلاه و ادلكانة على أف تتميز 

غَتىا من الشرائح اإلجتماعية و أف تظهر دبظهر األهبة والرخاء  عن
صداؽ بناهتن ادلصاغ والسيما اجلوىر و ترواحت   والرفاىية. فإشًتطت يف

كما نص عقد على حلي آخر  21كميتو بُت نصف أوقية وأربع أوقيات
22الثمن و ىو الصارمة باىض

أيضا توفَت األمات: من رقيق  و إشًتط 
                                                                                                      

  
كغش تؼضْٜ اُؼثاسج ػ٠ِ أٜٗا ٗٞع ٖٓ اُح٢ِّ اُخاص تا٤ُذ ٖٓ ت٤ْٜ٘ عؼذ اُذ٣ٖ 20

ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ ذ٘اٍٝ تاُذساعح ػوذ صٝاض ٣ؼٞد إ٠ُ اُوشٕ اُصآٖ ػشش. ًٔا  تٖ ش٘ة

 .أُوش١ ػ٠ِ ػوذ صٝاض سه٤ح ت٘د ذؼ٤ِوٚ عؼذ هللا أش٘اءد.   أُزٛة رٛة ٗلظ

ػثاسج  ٌُ٘٘ا ٗغرثؼذ رُي كاُٞشائن اُر٢ ذؼشضد ُِٔظاؽ ذر٤ٔض تاُذهح ٝ ُْ ذشش إ٠ُ

أكشاد ٝ ُٞ ٓشج ٝاحذج ت٤٘ٔا طادكر٘ا ػثاسج ٓغا٣ظ رٛة ٝ ك٢ ػوذ ذحث٤ظ 

شداخ ّ جاءخ ػثاسج أستغ كشداخ ٓغا٣ظ ٝ عد ك1126ٛـ/ 1139 إ٠ُ ػاّ  ٣ؼٞد

ٓ٘شٞسج ك٢ ٓواُ٘ا تؼ٘ٞإ: إعٜاّ أُشأج ك٢ األٝهاف ك٢ ٓجرٔغ  ٓولٍٞ. اُٞش٤وح

، 85-86أُجِح اُراس٣خ٤ح أُـاست٤ح، اُؼذدإ -اُؼٜذ اُؼصٔا٢ٗ. ٓذ٣٘ح اُجضائش خالٍ

ػثاسج كشد ]ٝ جٔؼد تاألكشاد[ ك٢ ٝشائو٘ا تٔؼ٘ىاُصٞس ٝ  ًٔا جاء رًش. 1997ٓا١ 

كَٜ ػثاسج "اُلشد" ًاٗد ذشٓض إ٠ُ ش٢ء ٓرؼاسف  .ٓاصاُد إ٠ُ ٣ٞٓ٘ا ٓرذاُٝح

 ػ٤ِٚ آٗزاى ش٢ء ػ٠ِ جش١ اُؼادج ؟

 
 .األٝٗغح ٖٓ األٝصإ اُوذ٣ٔح21

 
22

ح٢ِ ُِثاط اُشأط ٣ثذٝ أٗٚ ظٜش تٔذ٣٘ح اُجضائش أٝاخش اُوشٕ اُصآٖ ػشش ٝ 

ػٖ طل٤حح سه٤وح ٖٓ اُزٛة أٝ اُلضح ٓخشٝط٤ح اُشٌَ راخ هاػذج  ٛٞ ػثاسج

 .ٓغرذ٣شج
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 للخدمة، لتشرؼ على راحة بناهتن و لتسهر على ربقيق الصاحلةء السودا
  .رغباهتن و مطالبهن و لتقـو مقامهن يف األشغاؿ ادلنزلية

وكل اللوايت إستفدف من ادلصاغ إستفدف من "األمات" أيضا وكّن من 
حسب و نسب، فأربع سيدات كّن من أسرتُت دينيتُت، أسرة  أسر ذات

بن واضح"، وواحدة من أسرة علم  و"أسرة ""سيدي زلمد الشريف الزىار
و ىي فئة "رياس  و أخرى من فئة ثرية   وجاه و ىي أسرة "ادلقري"

  ."البحر
بينما صادفتنا حالة واحدة قد تبدو غريبة أو شاذة و ىي حالة بنت 

احلرفيُت، وىي فاطمة بنت احلاج أمحد الدباغ اليت تزوجها إبن عمها  أحد
ود ذلك لكوف الزوجة بنت العم فإشًتط محادوش، فهل يع عبد الرزاؽ إبن

مرتبة أدىن من مرتبة النساء األخريات ؟ أـ أّف  سبتعها بأمة حىت ال تبدو يف
احلرفية ادلرحبة يف أوئل القرف الثامن عشر  حرفة الدباغة كانت من النشاطات

الشائعة. فكل الزوجات إستفدف  ؟ و تكاد ىذه ادلمارسة أف تكوف الوحيدة
  :حالتُت على مبلغ نقدي، و على مكونات، ما عدا من مهر إشتمل

واحدة نصت على مبلغ نقدي زلدد غَت أنو إتفق على أف يكوف 
بُت النقدي و العيٍت، إذ نص العقد على مايلي: صداؽ  تسديده باجلمع

يف شطر الصداؽ فرس أنثى صفرة اللوف  مبارؾ ... عشروف دينار دفع ذلا
23إبن دة مطلقة و ذلابعشرة دنانَت ... وىو صداؽ لسي

و يفهم من النسبة  .
صاحبت إسم العاقد عليها : "الزروؽ بن عبدوف احلسناوي نسبا" أنو  اليت

البلدية". أما احلالة الثانية فقد نصت على مبلغ نقدي و آخر " مل يكن من
24وعجمي ومسوكية... دوف إشارات أخرى ..عيٍت: ستُت لاير بوجو

تبدو  .
يتعلق يف احلالتُت  ىذه ادلمارسة غريبة يف رلتمع حضري، و الشك أف األمر

 ة. بالوافدين إىل ادلدين
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حددت قيمة الصداؽ ؟ فهل حدده اإلنتماء الفئوي  اإلعتبارات اليت ما
حددتو وضعية ادلخطوبة بكر،  للزوجة أـ للزوج ؟ أـ ذلما معا ؟ أـ

25أوثيب
  متوىف عنها أـ ثيب مطلقة ؟ 

ف عقود الزواج اليت رصدناىا ال زبص فئة بعينها، إذ عثرنا على عقود إ
بنات الطبقة األرستقراطية أو "اخلاصة" و أخرى زبص بنات  زبص

زبص حىت ادلعتقات. ىذا من ناحية ومن ناحية  "العامة"، بل وجدنا عقودا
الواحدة، الشيء الذي يسمح لنا  أخرى عثرنا على عدة حاالت يف السنة

  .ؼ عند الفروؽ ادلوجودةبالوقو 
عثرنا على صداقُت يف غاية األعلية. بلغ 26 ـ1774ىػ/1186ففي عاـ 

دينار و إشتمل على مكونات ىامة من حيث عددىا  الصداؽ األوؿ ألف
ثالشبائة دينار فضال عن قفطاف  و طبيعتها بينما مل يتعد الصداؽ الثاين

27واحد
.  

دى بنات األسر العريقة يف يف احلالة األوىل يتعلق األمر بصداؽ إح
مدينة اجلزائر و ىي زىرة بنت سيدي زلمد الشريف وزوجها و ىو  رلتمع

البلد كاف ىو اآلخر من أسرة عريقة إذ كاف  زلمد بن احلاج أمحد شيخ
اذلامة بادلدينة أال و ىي مشيخة  والده وقتنئذ على رأس إحدى ادلؤسسات

أهنا بكر لكن األخبار  احلالة الثانية فال نعرؼ عن صاحبتها سوى البلد.أما
تعاطت نشاطا  بشأف الزوج تفيدنا بأنو ينتسب إىل أسرة ىٍت ادلستغاظلية اليت

 حرفيا متواضعا و ىو "صناعة البلغة" و تواضع ادلبلغ النقدي ىو اآلخر أحد
اوت يف ادلؤشرات ويسمح بالقوؿ بأهنا كانت من أسرة متواضعة و التف

  .يفوؽ ثالثة أضعاؼ ىاتُت احلالتُت
 إف احلالتُت تعكساف جبالء التفاوت ادلوجود بُت فئتُت متمايزتُت، فئة

األرستقراطية بشقيها الديٍت و ادلدين اليت كانت تعيش يف رخاء ورفاىية و 
احلرفيُت ادلتوسطي احلاؿ. وعثرنا على حالتُت أخريُت تعوداف إىل عاـ  فئة

 .1792ىػ/1207
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28ثالشبائة وأربعمائة تراوح فيها الصداؽ بُت
احلالتُت صلهل  و يف كلتا .

اليت  سباما وضعية الزوجتُت، فال ظللك أية معطيات بشأهنما، ما عادا األمساء
 ال ترشدنا يف شيء وبادلقابل فإننا نعرؼ أف الزوج األوؿ من فئة اليلداش أما

باعة اخلضر و الفواكو:  الثاين فهو من احلرفيُت و على وجو التحديد من
  .التفاوت بينهما غَت ىاـ "فكاه" ونرى أف

29ـ1795ىػ/ 1210كما رصدنا صداقُت يعوداف إىل 
وؼلربنا العقداف  .

لألسرتُت ادلتصاىرتُت. فاألوؿ ؼلص  دبعطيات دقيقة عن اإلنتماء الفئوي
بأحد األثرياء و ىو  زواج إحدى بنات األسر الدينية وىي أسرة بن واضح

العثمانية،  زلمد احلرار. و أما الثاين فيخص زواج بنت أحد موظفي اإلدارة
 إذ كاف والدىا يشغل منصب "باش سايس"، بأحد احلرفيُت و ىو محداف

الشباريل. بلغ ادلبلغ النقدي يف الصداؽ األوؿ ستمائة دينار أما يف الثاين 
  .إطلفض إىل أربعمائة دينار فقد

ـ أكرب عدد من احلاالت وىو تسع 1817ىػ/1233وأحصينا خالؿ عاـ 
حاالت فحسب بل يف طبيعتها  ال تكمن األعلية فيما رصدناه يف.30حاالت

إىل أرملة  أيضا، إذ تلقي الضوء على صداؽ سلتلف فئات النساء من بكر
  .إىل مطلقة إىل معتقة

 و لنبدأ بصداؽ البكر الذي تراوح ما بُت ثالشبائة و شباظلائة دينار، أما
دؿ فقد بلغ أربعُت و أربعمائة دينار أي أف أربع حاالت كانت دوف ادلع

واحدة قاربت ضعف ادلعدؿ. و أما أغلى صداؽ فقد كاف  ادلعدؿ وحالة
و ىي فاطمة بنت علي رئيس اليت تزوجها  األثرياء من نصيب إحدى بنات

31بدار اإلمارة النبتاجي  عثماف يلداش
.  

 يف حُت  مائيت دينار و ستمائة دينار،بينما تراوح صداؽ األرملة ما بُت 
 .32رإطلفض صداؽ ادلطلقة إىل مئة دينا
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أو ادلطلقة   نلمسو بُت صداؽ األرملة و الشك أف التفاوت الذي
ادلرأة ادلطلقة وإطلفاض  يعكس ذىنية معينة، فهنالك خوؼ و إرتياب إزاء

 اليت صداقها و إنعداـ الشروط كاف لتسهيل زاوجها، و يف جل احلاالت
  صادفتنا وجدنا أف صداؽ معتقات ضعف صداؽ ادلطلقة؟

 لكن ىل ؽلكننا تقدير قيمة رلمل الصداؽ أي دبكوناتو ؟ باستثناء ادلبلغ
النقدي للصداؽ ادلنصوص عليو يف العقد بصيغة صرػلة وبصفة منتظمة، و  

فإف ادلكونات األخرى كاجلوىر والصوؼ و الغليلة و  كذا قيمة القفطاف
  .حلزاـ مسكوت عنهااألفراد و ا

ـ، 1778ىػ/1192إال أننا عثرنا على صداؽ فريد من نوعو يعود إىل عاـ 
فيو قيمة ما إشتمل عليو من مكونات إذ ورد كل عنصر من  ذكرت

  : كما يلي مكوناتو مرفوقا بقيمتو و ىي
 دينار 12              قفطاف- 
  دنانَت 6        قنطار صوؼ-
  ديناراف 2              فرداف-
  33دينارا 30           أمة-

ومن شبة فإف مكونات الصداؽ قد بلغت مخسوف دينارا وىي سبثل شبن 
النقدي. ففي ىذه احلالة ؽلكن القوؿ أف رلمل الصداؽ بلغ مخسوف  ادلبلغ

شك أف مكونات الصداؽ والسيما الضخم منو  وأربعمائة دينار. و ال
  .تفوؽ مائة دينار

ىل ؽلكننا تصنيف أنواع الصداؽ ادلتداولة يف  وعلى ضوء ما سلف
اجلزائر حسب الشرائح اإلجتماعية؟ إف زلاولة مثل ىذه ليست  رلتمع مدينة

أف الصداؽ الضخم نالتو بنات الطبقة  ىينة إال أنو ؽلكن القوؿ
العامل العالمة اذلماـ،  األرستقراطية. فقد نالت "رقية بنت الشيخ إماـ،

دينار" فقد  أما صداؽ "األلف د اهلل زلمد ادلقري"..سليل اإلعالـ، أيب عب
فاطمة " نالتو أربع سيدات، إثنتاف تنتمياف إىل عائلة الشريف الزىار، األوىل

ـ والثانية "زىرة بنت السيد ادلهدي" 1726 / ىػ1139بنت احلاج زلمد" عاـ 
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من أهنما  ، أما الثالثة والرابعة فال نعرؼ عنهما سوى34ـ1772ىػ/ 1186عاـ 
أسر ذات حسب ونسب. فقد نعت والد السيدة عزيزة بشىت الصفات : " 

اخلالصة ادلرتضي الفاضل السيد احلاج عثماف..." بينما والد  ...ادلعظم
ادلؤكد أهنا   إال أنو من  "35ذكره " بالسيد حسن السيدة "الزىرة" اقتصرت

ة كانت من عائلة ذات حسب ونسب فعبارة السيد ذلا داللتها ولعل شهر 
أغنت عن أي تعريف فهل كاف من التجار األثرياء أـ من ادلوظفُت  والدىا

  السامُت ؟
 خالؿ إستقرائنا جلل احلاالت أف صداؽ الفئة الثرية تراوح ويتبُت لنا من

ما بُت ستمائة و شباظلائة دينار. و ضمن ىذه الشرػلة صلد من ينتمي إىل 
ياس البحر و ىو "علي فإحدى الزوجات كانت بنت أحد ر  طائفة الرياس،

من موظفي البحرية و ىو "قايد  رئيس" كما صلد يف حالة أخرى زوجا
و يعد صداؽ  .%  33ادلرسى". كما شكل" احلراروف األثرياء" ضمنتها نسبة 

عقود  "أربعمائة دينار" أكثر تداوال. ويظهر من خالؿ إستقرائنا جملموعة
ـ و من 1795ىػ/1210ـ إىل حدود 1757ىػ/1171الزواج يف الفًتة ادلمتدة من 

وقوفنا عند أمساء العائالت ادلتصاىرة من خالؿ ما إشتمل عليو  خالؿ
األفراد و الصوؼ و اجلوىر واألمة[ ؽلكن [ الصداؽ من مكونات أيضا

كعائلة "بن واضح". بينما مل يعد   القوؿ أنو كاف معموال بو لدى الفئة الثرية
تقتصر على  وناتو، وكادت أفكذلك يف مرحلة الحقة إذ تقلصت مك

القفطاف يف أغلب احلاالت و يف حاالت نادرة على الصوؼ واألفراد. و 
وقوفنا عند األمساء واأللقاب ادلهنية اليت صاحبتها و ال سيما  من خالؿ

أهنم ينتموف بوجو عاـ إىل ما ؽلكن تسميتو "بالفئة  أمساء األزواج، صلد
ر زوجا من احلرفيُت. و البأس أف عش ادليسورة احلاؿ"، إذ رصدنا مخسة

اخلياطة و احلفافة و الداللة  نشَت أف احلرؼ ادلمثلة يف احلرارة والقزازة و
الصباوجلية كما وجدنا واحدا من رياس البحر و مخسة من و  والسراجة

  .اإلنكشاري لكنهم ليسوا من أصحاب الرتب إذ جلهم من اليلداش اجليش
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نَت" فكاف من نصيب فاطمة بنت زلمد أما أدىن صداؽ و ىو "ستة دنا
على ما يبدو زانية مث ثابت "الثبت التايبة" فأنكحها زلمود  اليت كانت

ـ. و صلد أف التفاوت بُت صداقها و 1830ىػ/1246 الًتكي بن حسُت عاـ
صداؽ ادلعتقة. ولتكتمل لدينا الصورة  ادلتداوؿ حينئذ ىاـ جدا، بل إنو مثل

شرػلة قلما نتعرض ذلا و ىي  ادلفيد اإلشارة إىل عن أنواع الصداؽ رأينا من
اللوايت تزوجن  شرػلة ادلعتقات. و ىنا غلب التمييز بُت صداؽ ادلعتقات

  .ضمن الشرػلة نفسها وبُت اللوايت تزوجن خارجها
خبصوص الصنف األوؿ رصدنا تسع حاالت تراوح فيها الصداؽ بُت 

الصنف الثاين فقد عثرنا على  أما خبصوص 36و أربعمائة دينار ثالثة دنانَت
اجليش  ثالثة حاالت، األوىل زبص معتقة عقد عليها واحد من عناصر

الثانية عقد عليها الشيخ الشعابٍت و يف كلتا  و 37اإلنكشاري سعيد يولداش
إمسها:  ، أما الثالثة/ و مثلما يوحي بو38احلالتُت كاف الصداؽ مائتا دينار

هي إحدى األسَتات األوروبيات و "حفصة العلجية معتقة حسن باشا" ف
القصر "معتقة حسن باشا"، إعتنقت اإلسالـ. و تعد حالتها  من أسرى

ؽلكن إعتبارىا "شاذة" إذ ىي ادلعتقة الوحيدة  جديرة باإلىتماـ، وىي حالة
دبكوناتو، من قفطاف وفردين؟ والذي   اليت حظيت بصداؽ ستمائة دينار

 بُت من دراسة عقود الزواج أف صداؽ، و يت39كاف مقصورا على الفئة الثرية
األخريات إقتصر على ادلبلغ النقدي. ىذا كما صادفتنا حالة واحدة لصداؽ 

ـ وكاف صداقها زىيدا إذ مل يتعد  1823ىػ / 1239شللوؾ عاـ  شللوكة تزوجها
األساسية لصحة  الصداؽ إحدى الشروط. يعد 40 مخسة و أربعُت رياال

 فمىت  و ذلا مطلق احلرية يف التصرؼ فيو. النكاح، وىو كذلك ملك للمرأة
  ربصل عليو و كيف؟
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يدفع ادلهرحسب الفقهاء على أقساط و إشًتطوا أف يكوف األجل 
 .41معلوما

و جاء يف القوانُت الفقهية للفقيو األندلسي "إبن جزي" ما نصو: " غلوز 
ة يكوف الصداؽ نقدا أو كاليا إىل أجل معلـو تبلغو أعمار الزوجُت عاد أف

السائدة وقتنئذ يف رلتمع  ما ادلمارسات  42"أربعوف سنة و قيل أبعد أجلو
  مدينة اجلزائر؟

 إستنادا إىل وثائقنا وىي عقود الزواج فقد إعتمد أسلوباف يف تقدًن
الصداؽ: أسلوب يقضي بدفعو على ثالثة أقساط وآخر يقضي بتقدؽلو 

  : تنص عليو وثائقنا كما يلي على قسطُت. و ىو ما
صداؽ قدره بُت نقد زلضر، و حاؿ منظر، وكايل مؤخر ألف " -

 "...دينار
  "...صداؽ مبارؾ ميموف قدره ما بُت نقد زلضر وكايل مؤخر" -

 فالنقد" أو "النقد احملضر" ؽلثل اجلزء األوؿ من الصداؽ ويقدـ قبل"
البناء أي قبل الدخوؿ أو إسباـ الزواج، و لو طابع فوري وإلزامي وىو ؽلثل 

ادلبلغ. و ىو ما يرد يف نص العقد بصيغة ... تعد من ذلك  ة نصفعاد
43عليها شطر الدنانَت  السًت قبل البناء هبا و إرخاء

  
 وال يلـز الزوج بتوفَت ادلكونات األخرى اللهم يف حاالت بنات األثرياء

حينما يكوف الصداؽ ضخما، كصداؽ رقية بنت السيد زلمد ادلقري و 
إذ إشًتط تقدًن نصف   و غَتىن،  الشريف الزىار فاطمة بنت احلاج زلمد

 .وقفطاف و صوؼ وأمة ادلبلغ النقدي ونصف ادلكونات من جوىر
الثاين أي تقدًن الصداؽ على ثالثة أقساط،  خبصوص األسلوبأما 

القسطاف قبل إسباـ الزواج لكن  فهناؾ النقد، و احلاؿ، و الكايل. إذ يقدـ
  .ليس دفعة واحدة
  .و الثاين على مدى قريب و كالعلا يقدـ قبل إسباـ الزواج فاألوؿ فوري
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غَت أننا عثرنا على إحدى احلاالت ففي تصفية تركة مصلح الدين 
الًتكي الذي كاف متزوجا بإحدى بنات الطبقة األرستقراطية  الرئيس بن

بنت الباشا إبراىيم ادلدعو عرباجي  احلاكمة و ىي السيدة مرًن
قبل البناء. "... و يف  اؿ" ىو أيضا ال يقدـ دوماـ أف "احل1686ىػ/1098

 ."44...دينار باقي صداؽ الزوجة حالو و كيالو ألف دينار إثناف وأربعمائة
و ىو بقية الصداؽ فيقدـ بعد الزواج على مدى  الكايل أما الثالث، أي

العقد. و يبدو من خالؿ دراستنا لعقود  و ػلدد أجلو يف نص  بعيد نسبيا
الصداؽ ضخما تيسَتا  ذه ادلمارسة كانت سارية عندما يكوفالزواج أف ى

ىي األوىل،  للزوج. لكن ادلمارسة األكثر إنتشارا، يف رلتمع مدينة اجلزائر،
 أي تقدًن الصداؽ على قسطُت: "النقد" أو "النقد احملضر" و ىو الدفع

دفع ال"أو  "الفوري الذي يتم قبل البناء مثلما أشرنا إليو أعاله مث "الكايل
و ىو بقية الصداؽ الذي ػلدد أجلو يف نص العقد. ويف جل  "ادلؤجل

ادلدة بُت سنتُت و ست سنوات، غَت أف  احلاالت اليت صادفناىا تراوحت
األجل بست أعواـ إال حينما  اإلذباه الغالب كاف أربع سنوات، و ال ػلدد

  .يكوف ادلهر غاليا
 أف ادلدة الزمنية ادلتفقو تكشف لنا تصفية تركات ادلتوفُت من الرجاؿ 

عليها يف نص العقد مل يتقيدوا هبا إذ رصدنا عدة حاالت إقتطع فيها باقي 
  .الًتكات الصداؽ من

  : مما سبق نخلص إلى اإلستنتاجات التالية
ربكمت يف الصداؽ عوامل عدة أبرزىا اإلنتماء اإلجتماعي، فالصداؽ 

رتبط غالء ادلهر بالوضعية ي كاف زلصورا يف الطبقة اإلستقراطية. ومل الضخم
الزوج أيضا. فجل الذين قدموا مهرا  اإلجتماعية للزوجة فحسب بل بوضعية

الدينية كشاوش العسكر وإبن  معتربا كانوا من اإلرستقراطية ادلدنية منها و
  .فئة احلرارين شيخ البلد، و من الربجوازية أيضا وىذا ما يربز جبالء لدى
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داؽ البكر و صداؽ الثيب ادلتويف عنها يالحظ أف التفاوت بُت ص-
يكاد ينعدـ يف بعض احلاالت إذ حظيت األرملة دبا حظيت بو  األرملة

  اليت الحظنا أف البكر على خالؼ ادلطلقة
 .أضعف صداؽ كاف داقها

إجتماعية، المن حيث  مل يطرأ تغَت جوىري على الصداؽ كممارسة-
 .مكوناتو و المن حيث طريقة تسديده

بنفس العملة النقدية و ىي الدينار اخلمسيٍت  األىايل يتعاملوف إستمرّ -
  .اإلحتالؿ و ىذا حىت خالؿ الثالثُت سنة اليت أعقبت

و يف ختاـ ىذه الدراسة ىل ؽلكننا إعتبار قيمة الصداؽ إحدى 
  اإلجتماعية تعكس اإلنتماء الفػئػوي ؟ الدالالت

 عقد زواج محمد بن الحاج أحمد شيخ البلد بالزهرا بنت قـحـلـم

  45 . السيد المهدي نجل الشيخ سيدي محمد الشريف
 46 .احلمد هلل... ادلنعم باإلحساف، احملسن باألنعاـ، ادلنزه

 عن نقصاف احلدود و حدود النقصاف ادلنفرد بشأف العظمة وعظمة الشأف ادلقدس

الذي يعجز عن أداء شكره بياف البالغة عن إمكاف التكييف و تكييف اإلمكاف 
  .وبالغة

  .البياف الذي جعل النكاح إحصانا باإلعتصاـ، و إعتصاما باإلحصاف
 وداعيا إىل عمراف الوجود ووجود العمراف، ووقاية من شيطاف اخلاطر و خاطرة

 ة. الشيطاف ضلمده سبحانو و تعاىل على نعمو ادلفتونة باحلسٌت احلسن
احلصر و حصر احلسباف و نشكره جلى جاللو على  ن حسبافاإلقًتاف محدا ع

العوارؼ عوراؼ اإلمتناف و نشهد إف الإلو إال  منافع األالء شكرا نستمطر بو إمتناف
  .ليـو اهلل وحده ال شريك لو شهادة مدحورة

                                                                                                      

 
 .84 - 85 - 86 ٗض اُؼوذ ٓحلٞظ ٖٓ عِغِح أُحاًْ اُششػ٤ح. ػِثح45

ُوذ حشط٘ا أش٘اء إػادج ٗغخ ٗض اُؼوذ ػ٠ِ اإلتواء ػ٠ِ اُظ٤ـح األط٤ِح تَ 46 

اُشٌَ اُز١ هذّ تٚ ٢ً ٣رؼشف اُواسئ ػ٠ِ اُِـح أُغرخذٓح ٝػ٠ِ  حاكض٘ا ػ٠ِ

 .طشف أُٞشو٤ٖ ٝهرزاى اُطش٣وح أُؼرذٓح ٖٓ
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 عياف اذلوؿ و ىوؿ العياف و بعد فإف الشاب األصلب اخلَت األنسب احلسيب

 طيب و النخية ادلباركة السيد زلمد بن ادلعظم األكمل الزكيالنسيب األديب...؟ ال

 األفضل اخلَت األمشل الناسك. األبر احلاج ادلعتمر السيد احلاج أمحد شيخ البلد يف

ادلرحـو  التاريخ تزوج بالبكر اجلليلة الدرة ادلكنونة احلرة األصيلة السيدة الزىر ابنت
  .لربكة سيدي زلمد الشريفبكـر احلي القيـو السيد مهدي صلل الشيخ ا

على صداؽ  نفعنا اهلل بربكاتو البالغ يف حجر والدهتا طومة بنت السيد زلمد احلرار
قفطاناف إثناف  قدره ما بُت نقده وكاليو ألف دينار واحد كلها جزائرية مخسينية العدد و

  أحدعلا مذىب و األخر
أحدىا  تناسبو وحزاماف إثناف بقالة كمخة و غليلتاف ثنتاف لكل واحد منها غليلة

الصاحلة  بالذىب أربعة فراد و ستة قناطَت من الصوؼ و أمة واحدة من رقيق السوداف
  .للخدمة ووقيتاف ثنتاف أحدعلا ذبعل مع اخلَتية

عليو  و ذلك صارمة ذىب نقدىا اجلميع عدى الشطر من الدنانَت ادلذكورة ػلل ذلا
والدهتا السيد  يستقبل إنكحها إياه دبا مسي فيو بعل دلضي ستة أعواـ آتية من تارؼلو دلا

  .زلمد اإلنكشايػري بن عبد الرمحن بن ساطي بو عرؼ دبحضر
ورضاىا  جدىا لألـ السيد زلمد ادلذكور آنفا بتوكيلها إياه على ذلك بعد استمارىا

قبل  شهيدا و بالزوج و ُقّدر ادلهر قوال حسبما توكيلها وإستمارىا كما ذكر تلقاه منها
  .للزوج ادلذكور والده السيد أمحد ادلذكور و نص لو ذلك

الشامل  قبوال ورضا تامُت فتم النكاح بينهما على واجب النكاح و السنة و اخلَت
احلركة و  من اهلل... ألف اهلل بينهما باليمن و الربكة وخارذلما يف حاليت السكوف و

  .الكل باحلالةشهد على من ذكر دبا ذكر على ضلو ما بُت وسطر و 
عاـ ستة  اجلايزة شرعا و عرؼ البنت بتعريف من ذكر بتاريخ أوايل قعدة احلراـ من

 .وشبانُت و ماية ألف من ىجرتو عليو السالـ
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