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دوائر المصاهرات في قسنطينة مع نهاية القرن 
 الثامن عشر 

 فاطمة الزهراء قشي

 تمهيد

و  مساعلة يف إثراء العدد الرابع من رللة "إنسانيات" اخلاص باألسرة
... أطرح بعض التساؤالت يف ادلدى البعيد بالرجوع إىل اجملتمع ادلصاىرات

م( 18 احلضري القسنطيين يف مطلع القرن الثالث عشر للهجرة )هناية القرن
زلاولة رسم شبكة ادلصاىرات. و قد اعتمدت سجالت احملكمة ادلالكية 
بادلدينة مصدرا و اجلرد الشامل لعقود الزواج و الطالق منهجا، و ذلك 

وكان  1م1794-1787  / ىـ1208 و 1202 سبع سنوات فيما بني مدة
اذلدف األساسي من العمل ىو البحث عن الزغلات ادلتكررة و تعدد 
الزوجات و شبكة ادلصاىرات داخل ادلدينة وخارجها إن أمكن من جهة 

  ثانية.
وعندما التزمت بتقدمي ىذا ادلقال قبل ستة أشهر، كنت أضع اللمسات 
األخرية للرسالة؛ فوعدت بعرض الطروحات و النتائج على قراء ىذه اجمللة 

ادلناقشة سأطرح أمامكم القضايا ر الفتية. و مادامت الرسالة منجزة و تنتظ
عامل معها بصورة إرتالية فقط مع الًتكيز على نوعية الوثائق و كيفية الت

 حسب األدوات ادلنهجية ادلتوفرة و ما تفرضو ىذه ادلواد من حتفظات. 
                                                                                                     

 
1
 ذٕجذ ْزِ انغجالخ انعشش تأسشٍف ٔالٌح لغُطٍُح. ٔ ًْ ٔشائك ذغطً فرشج 

ٔ لذ أًْهُا انٕٓايش عُذ ركش انعمٕد ألٌ ذاسٌخٓا ْٕ  .1202/1787-1273/1856

انغجم، يا داو انرشلٍى انذاخهً غٍش يٕجٕد تّ ًٌكٍ انرعشف عهى سلى  انـًٓى ٔ

 .فً األصم
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إذا اردنا البحث يف أظلاط ادلصاىرة بالتعرف على ادلمارسات احمللية يف 
اختيار الزوج، علينا أن ضلدد العينة. فرضت دفاتر احملكمة ادلذكورة 

العدل، ومنها  علينا إذ حفظت ادلعامالت اليت وثقت أمام شهود  وجودىا
 عقود الزواج و الطالق وكانت يف أعداد كبرية تشجع على البحث الكمي. 
وكان علينا أوال أن ضلدد نوعية ىذه الوثائق مث نتحقق من درجة 
 مصداقيتها، و نرسم خطة لإلستفادة منها يف ندرة مصادر أخرى مكملة. 

 . الىثيقة والعينة 1
 قسنطينة احملفوظة ابتداء من إهنا سجالت احملكمة ادلالكية دلدينة

و لقد وردت هبا عقود الزواج والطالق من غريىا من ادلعامالت، و. 1787
دونت مباشرة أو نقلت من عقود سبق حتريرىا بفًتة قصرية. و نقلت تلك 
ادلعامالت بانتظام كبري إذا ما تغاضينا على بعض االستثناءات اليت تكرر 

اعلل عقد آخر؛ و قد اتضح لنا ىذا فيها العقد )كأن نقل مرتني(، أو 
بالعثور على عقد الطلقة الثانية دون الطلقة األوىل مثال أو الطلقة الثانية 
دون ادلراجعة بعد الطلقة األوىل. وتبقى ىذه احلاالت قليلة إذ دتكنا من 

 تركيب مسارات دلئات من النساء والرجال رغم بعض اخللل و النقائص. 
وكانت غري  -  طبيعة السجالت ىذه يفو قد لزم علينا التحقيق  ىذا

بدراسة أساليب التسجيل ودقتو. إّن  -  زلققة ومل تدرس كوثيقة و مصدر
ىذه الّسجالت غري مرقمة الصفحات و ال العقود... وعليو قمنا بـهذه 

و  -حسب قواعد علم اإلحصاء  -الدراسة ليس على شكل سرب مقنن
جلرد الشامل والـمسحي لفًتة زلددة كان اذلدف منها تتبع إظلا اعتمدنا ا

عمليات التسجيل من جهة ومتابعة األمساء ادلتكررة بغرض حتقيق الوثيقة 
 كبري من األسئلة منها : ادلصدر ذاهتا من جهة أخرى واجلواب على عدد

ن كان يسجل ؟ من كان يقدم على تسجيل الزواج والطالق أمام م
ام "قاضيها للوقت" ؟ ىل اضلصر التقييد يف فئات عدول احملكمة و أم

زلددة اجتماعيا و زلدودة عددا ؟ وكيف التعرف على االنتماء االجتماعي 
كيف يتم تعريفهم أمام تلك ادلؤسسة احلضرية ادلتمثلة يف    لألزواج ؟

 احملكمة ادلالكية ؟ أين دفاتر احملكمة احلنفية واإلباضية ؟ 
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اإلجتماعية لسكان مدينة قسنطينة وشبكة  و من أجل دراسة الًتكيبة
ادلصاىرات كان من الضروري اإلجابة على ىذه األسئلة األولية قصد 

 كمصدر و التحكم يف العينة.  التعرف على الوثيقة و تقدير أعلتيها
بعد سنوات من التعامل مع سجالت احملكمة و بعد تصنيف اآلالف 

ليل تبني أن ىذه السجالت من عقود الزواج و الطالق بالدراسة والتح
يف زلتواىا وقد تابعنا مئات    موثوق هبا يف كوهنا ال حتمل تناقضا داخليا

األزواج يف الطالق األول والثاين ويف ادلراجعة وإعادة الزواج، بالنسبة دلن 
 عددوا الزغلات... 

 و لكن كيف التعرف على األزواج ؟ 
التعريف أمام احملكمة   وألننا صلهل القواعد ادلتبعة يف التسمية و

كمؤسسة و سلطة قضائية وجدنا أنفسنا نبحث يف النسبة والنسب و  
 كيفية اإلنتساب ألنو أساس كل تصنيف. 

بعد أن علمنا أن السجالت ىذه حتوي العقود ادلوتقة أمام عدول 
زلكمة قسنطينة و أهنا تعين بالدرجة األوىل سكان ادلدينة، تابعنا األزواج 

قصد رصد كل ( 1787/1794-1202/1208) ت متتاليةمدة سبع سنوا
عقدا و  5500 العقود اخلاصة بكل فرد يف الفًتة ادلدروسة. رصدنا أكثر من

لزم تبويـبها حسب األزواج و الزواجات بغرض رسم دوائر ادلصاىرة. ومن 
ادلسائل اليت فرضت نفسها قبل الغوص يف موضوع ادلصاىرات ىي مسألة 

  التسمية و التعريف.
  . تركيبة االسم وأساليب التعريف2

يعرج الباحث، يف بعض األحيان على طروحاتو األولية ليناقش وػللل 
مظاىر جانبية بالنسبة دلوضوعو وال ؽلكن السكوت عنها. وىي من باب 

 ادلنطلقات ادلنهجية و التقنيات ادلناسبة دلوضوع البحث.
ىو البطاقة اليت يتقدم هبا الفرد للتعريف بنفسو وسط اجملتمع،  اإلسمإن 

يف دائرة من العالقات تتوسع باستمرار. وال نتوقف ىنا عند اختيار األمساء 
بقدر ما ضلتاج إىل معرفة تركيبة اإلسم و كيف يوظف  أصوذلاو معانيها و 

على  بعبارة أخرى كيف ؽلكن التعرف 2يف التعريف الرمسي أمام احملكمة
                                                                                                     
2
 SUBLET,  J.-  Le  voile du nom. Essai sur l'origine du nom propre arabe.- أَظش : 

Paris,  PUF  écriture, 1979. 



  1998  افشٌم-جاَفً ،4إَغاٍَاخ عذد 

8 
 

الزوج والزوجة والشائع أن التعامل باللقب العائلي غري راسخ قبل القرن 
 ماىي حقيقة ىذا األمر ميدانيا ؟  3التاسع عشر

حرصا على احًتام الوثيقة مت رصد األمساء كما وردت، و استعدادا 
للفرز األلفبائي و اآليل وضعناىا يف ثالثة حقول منفصلة : االسم االول مث 

أو النسب / النسبة. ومل يكن األمر بسيطا إذ   اإلسم العائلياسم األب ف
مل تكن األمساء موحدة الًتكيبة، فاعتربنا، فرضيا، اإلسم الثالث و ما يليو 

 . 4امسا عائليا. و ادرجنا اإلضافات حول احلرفة وغريىا يف ادلالحظات
لسان العرب لقد خلص ابن منظور، يف باب "النسبة" و "النسب" من 

، احتماالت االنتساب يف ثالثة رلاالت: نسبة البنوة وادلوطن و يطالمح
. و ما يهمنا ىو كيف نثبت عالقات القرابة، يف غياب شجرة 5احلرفة

العائلة ؟ ىل يكفي تطابق اإلسم لتقرير القرابة؟ وكيف التعامل مع النسبة 
احلرفية ؟ مىت عوضت اإلسم ؟ و ماذا عن النسبة إىل ادلوطن اجلغرايف، 

وضعنا كل ىذه  6ييز ال يعين دائما اإلنتماء األصلي ؟دت ونعلم أنو
التحفظات ادلنهجية إال أن تطبيقها ميدانيا صعب يف ظل ندرة وثائق 

 مكملة تفيد يف التعريف هبذا العدد الكبري من سكان ادلدينة. 

                                                                                                     

أٌ  1881نمذ ٔسد فً ذمشٌش انهجُح انرً الرشحد لإٌَ انحانح انًذٍَح عُح  3 

 : ًاء عائهٍح إال فًٍا َذس"...؛ أَظشنٍظ نٓى أع" انجضائشٌٍٍ
ESTOUBLON, R. ; LEFEBURE, A.- Code de l'Algérie annoté. Recueil 

chronologique des lois, ordonnances, décrets, circulaires etc, formant la 

législation algérienne actuellement en vigueur.- Alger, 1896.- p. 568.  Cité par 

PARZYMIES, A.- Anthroponymie algérienne, noms de famille modernes 

d'origine turque.- Varsovie, Ed. Scientifiques de Pologne, 1985.- p. 19. 

لذيد ْزِ انذساعح فً ٔسشح تحس حٕل "انفشد ٔ انًجرًع فً انًجرًعاخ 4 

 .تعذ. نى ٌُشش 1997االعاليٍح " ترُٕط فً فثشاٌش  انًرٕعطٍح

انُغثح يٍ اإلَرغاب، انُغة ٔاحذ األَغاب ٔ يعُاِ انمشاتح، ٔ لٍم ْٕ فً 5 "

نغاٌ انعشب  تٍشٔخ، -خاصح، ٌٔكٌٕ إنى انثالد ٌٔكٌٕ فً انصُاعح". األتاء

 .د.خ -انعشب.  نغاٌ انًحٍظ، داس

 نذٌُا فً أعًاء انثاٌاخ ٔ أنماتـٓى أحغٍ دنٍم عهى انُعد إنى يٕطٍ اإللايح د6ٌٔ 

ٔ  1771إنى  1756م. فٓزا أحًذ تاي انشٍٓش تانمهً انزي حكى لغُطٍُح يٍ األص

 :يصطفى اَجهٍض تاي فً آخش انمشٌ... أَظش كزنك
GAID,  M.- Chronique de beys de Constantine.- OPU, s.d. (après 1975). 
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العائلي  تسهيال لعملية اجلرد اآليل اعتربنا االسم الثالث يف مكانة اإلسم
يف ادلعدالت اإلرتالية و لكن حرصنا يف األمثلة على عدم التعميم و 

 ، و فضلنا التعامل مع األمساء الثالثية دلزيد من الدقة. 7اخللط
قد أبرزت ىذه الدراسة أن اإلسم الثالثي كثري التداول ويفوق الثلثني، 

البنوة بعبارة  و صيغة النسبة بالياء يف آخره ىي األكثر شيوعا و تليها صيغة
 "ابن" و تأيت الكنية يف مرتبة أقل. 

و إذا كانت ىذه النتائج مهمة جدا إذ تزعزع الرأي السائد حول 
التسمية باللقب العائلي و القائل بتكريس اإلدارة االستعمارية لو عندما 
فرضت سجالت احلالة ادلدنية، فهي تفيدنا يف التعامل مع األزواج بأكثر 

و اعتمدنا بدرجة أقل على االسم الثنائي دلا   سم الثالثي،ثقة يف حالة اال
فيو من خطر اخللط بني األشخاص بسبب كثافة بعض األمساء. و قد 
سجلنا مثال عشرين عقدا بني زواج وطالق للمدعوة "فاطمة بنت علي" و 

واحد   مل نسجل مثال ىذا الرقم يف اسم ثالثي ؛ شلا يدل على أنو اسم
 .. ألكثر من امرأة.

حبثا عن دوائر ادلصاىرات داخل ادلدينة و خارجها بني سلتلف العائالت 
و الفئات من حيث ادلنبت و ادلستوى االجتماعي والنشاط االقتصادي و 
احلريف توصلنا إىل نتائج تعيد النظر يف الكثري من األفكار ادلسبقة و 

 السائدة حول تداول االسم العائلي و تركيـبتو. 

 والمصاهرات األنساب  .3
جوابا على من يسجل زغلاتو بـمحكمة قسنطينة نستطيع القول أن 

تسجل شهريا و د سكان ادلدينة ىم الذين يتعاملون معها. و مئات العقو 
قد فاقت العشرة يوميا يف بعض األحيان. وعليو إن جل القاطنني بادلدينة 

مل نعثر على  يلجأون إىل خدمة عدول احملكمة ادلالكية لتوثيق معامالتـهم.
؛  ما يوجب ىذا التعامل إداريا و يفرضو "قانونيا" لتفسري انتظامو و رسوخو

( 1792-1771) صاحل باي يف سياق األمر الذي أصدره   إظلا قد يكون

                                                                                                     

  
ٔسدخ انُغثح إنى انًٕطٍ ٔ ذكشسخ ٔ ال ًٌكٍ اعرثاس كم يٍ َغة إنى جٍجم 7

انحشفٍح يصم "انذتاغ"   جٍجهً، يٍهً...( يٍ َفظ انعائهح. ٔ كزنك انُغثح) هحأٔ يٍ

 .ٔ"انعغكشي " ٔ غٍشْا "ٔ "انحذاد
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.  8بضرورة تقييد كل أمالك الوقف خاصة على ادلساجد وسبل اخلريات
دلا نتج عنها من رعاية  وىي ادلبادرة اليت حظيت بالكثري من اإلىتمام

 بصفة عامة.   البايلك لشؤون األوقاف والعمران
ىذا و قد أسفرت نتيجة اجلرد الكمي أن كثافة األنساب القبلية أو 
األمساء القبلية األصل طاغية يف ادلدينة. و ىذا ال يعين أهنم وافدون جدد 

ى مث حرصهم عل  بقدر ما يدل أوال على انتساهبم دلوطنهم األصلي،
احملافظة على ىذا النسب رغم مرور الوقت؛ و رمبا تدعمت اجملموعة دوريا 
بوفود جدد. و قد تفسر الظاىرة باستمرار العالقة مع ادلوطن باإلقامة 

. و نشري ىنا إىل كل الدراسات اليت تناولت العالقة 9ادلؤقتة واسطورة العودة
تقوقع داخل اجملموعات بني ادلدينة و الريف وطرق االندماج يف ادلدينة أو ال

إما على قاعدة ادلنبت األصلي أو الطوائف احلرفية أو بالتقرب من أوساط 
 السلطة والنفوذ. 

مادمنا نتعامل مع سكان ادلدن نصطلح على تسمية اجملموعة ذات 
 اإلسم الواحد بالعائلة مع التنبيو دلعانيها ادلتعددة. 

ي" و"اليدري" برزت عائالت "العمري" و"العمراين" و"الدراج
و"البلعيدي" و"الطلحي" و"العلمي" و"الزموري" و"الوساليت" على رأس 
القائمة من حيث كثافتها بأكثر من أربعني رجال لكل منها و بعدد 
متفاوت من النساء. إتضح أن جل الذين سجلوا زغلاهتم بقسنطينة أي 

 صل قبلي أي ريفي من جهة وأن أصيلي الشمالأ القاطنني هبا ىم من
أما الغرب فهو األقل دتثيال إذا  .10القسنطيين أكثر كثافة من شرقو و جنوبو

اعتربنا ادلناطق البعيدة منو. و قد بلغ زليط استقطاب ادلدينة حدود مدينة 
 جباية و زمورة. 

                                                                                                     
8 BERBRUGGER, Adrien.- Les anciens établissements religieux musulmans    de 

Constantine.- Revue Africaine, 1868, n° 12. - p.p. 121-133. 
9 BABES, L.- Mythes d'origine  et structures tribales dans le constantinois sous la 

domination turque : essai  sur  le  fondement  du  pouvoir politique.- Thèse de 

3ème cycle, Aix en Provence, 1984. 

TEMIME BLILI, Leila.- Structure et vie de famille à Tunis à l'époque 

précoloniale et coloniale (de 1875 à la veille des années trente).- Tunis, thèse de 

doctorat de 3ème cycle / DRA, 2  vol.  
10 BADJADJA,  A.-  Carte  des  tribus  de  l'est  algérien .- Edition  à compte 

d'auteur. 
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ال يسعنا عرض كل النتائج و إظلا نطرح بعض قضايا من خالل األمثلة 
  :التالية

يف صعوبة التعامل لشذوذىا بادلرتبة األوىل تشكل عائلة "الغريب" ظلودجا 
دون منازع. تستحق عائلة "الغريب" أو رتاعة "الغريب" وقفة ألكثر من 
سبب : إهنا األكثر كثافة إذ وظف اسم الغريب للتعريف بأكثر من مائة 

إمرأة(. من حيث اإلشتقاق يعد "الغريب" نسبة  86رجل و  108شخص )
نسبة إىل الشرق و إن وردت ىذه األخرية إىل جهة الغرب مثل "الشرقي" 

مرة(. أما من حيث االنتساب العائلي، و موطن  12يف عدد قليل )
اإلقامة، يعرف الدارسون أن " الغريب" اسم عائلة حضرية عريقة أعطت 
العديد من الفقهاء بني قضاة و مفتيـني بني القرن اخلامس عشر و السابع 

ة إىل يومنا ىذا. لكن، ىل ينتمي كل . و ال زالت حاضرة يف ادلدين11عشر
من انتسب إىل "الغريب" إىل عائلة واحدة أم أنو اسم شامل وشائع تنضوي 

و ىذا ىو األرجح يف رأينا. دلاذا طغت نسبة   حتتو عدة عائالت ؟
"الغريب" على غريىا مثل "الشرقي" و"الساحلي" و "الصحراوي" ؟ رمبا ألن 

داوال أكثر من األمساء األخرى اليت بقيت "الغريب" أصبحت لقبا عائليا مت
يف شكل نسبة إىل ادلوطن ؛ و قد يعود السبب للنـزوح القوي من ادلناطق 
الغربية، ويرمز "الغريب" يف بعض ادلناطق الريفية القسنطينية إىل البائع 

 ادلتجول ادلنحدر من جبال القبائل الكربى. 
معاين ىذا االنتساب و  و تبقى القضية مطروحة على الباحثني لتحديد 

كيفية توارثو من جهة، و من جهة أخرى سر كثافة التسميات القبلية يف 
مدينة عريقة و استمرار التعامل هبا إىل يومنا ىذا، شلا ينفي فكرة النزوح 

تقرير األصل من جهة و درجة الرسوخ يف ل احلديث. ىل نكتفي باإلسم
دائرة ادلصاىرات ادلبنية اجملتمع احلضري من جهة أخرى ؟ و كيف نفسر 

على معطيات زلدودة مثل ىذه ؟ و أين مكانة العائالت القسنطينية 
يف القدم ؟ إن ظهورىا يف ىذه السجالت غليب على تساؤل   الراسخة

آخر إذ يفند احتمال وجود دفاتر عدلية عائلية أو أخرى خاصة بالفئة 
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لقد ورد زواج حسني  احلنفية احلاكمة إذ دون أبناء البايات عقودىم بـها.
  .12م 1800ىـ/ 1215بن صاحل باي من بنت ابن زكري سنة 

مادام اإلسم ال يكفي وجب علينا توظيف كل الدراسات السابقة اليت 
يف أمر سياسي أو يف   تناولت بالذكر العائالت القسنطينة و شخصياتـها

. وكانت النتيجة أن القائمة 13عقد وقف أو يف مهمة دينية أو حرفية
من عائالت قسنطينة كانت قليلة عددا  يعرفزلدودة. وعليو برز لنا أن ما 

، شلا يطرح مشكلتني حول سعة ادلصاىرات و أنواعها من 14وزلدودة كثافة
 جهة وحجم الوافدين والنازحني ضلو ادلدينة، من جهة ثانية. 

ني عائالت سجلت و تتمثل ادلشكلة األوىل يف صعوبة ادلقارنة ب
عشرات العقود و بني تلك اليت وردت عدة مرات فقط؛ و عليو اتضحت 
ضرورة مواصلة البحث طوليا أي على أجيال متتالية لرصد ادلصاىرات 
العابرة و الشاذة وتلك ادلكرسة بتجديدىا و تدعيمها يف كل جيل. و إال  

ثة عقود كيف ؽلكن تفسري مصاىرات عائلة ابن باديس اليت ظهرت يف ثال
تـهم كلها شخصا واحدا و ىو "السيد علي النوري بن باديس" العدل 
باحملكمة ادلالكية، وبني مواقف " السيد حسني الفكون"، العدل ىو اآلخر 

الذي زوج ابنو زلمد من راضية بنت ابن زلجوبة و أزتد من شريفة  -
ي ابراىيم بن س بنت األموي أما ابنتو فطوم فقد زوجها للحاج

و بني مصاىرات عائلة "اخلطايب" اليت سعت العشرين عائلة  -15ون...نعم
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يف ظرف سبع سنوات أو عائلة احلناشي مثال؟ و كيف نفسر التنويع يف 
 ادلصاىرات و كثافتها؟ لصاحل أي طرف و ماىي أبعاد ىذه الراوبط؟ 

إذا كان من الصعب رسم اسًتاتيجيات األسر البلدية الصغرية احلجم 
إىل عامل العائالت الوافدة ذات االنتماء القبلي الراسخ؟ إن  فكيف الولوج

مكانتها يف النـزاعات بني القبائل من أجل النفوذ اجلهوي أو احمللي أو 
بصورة اعتيادية من أجل البقاء جتعل اختيار األصهار عملية متشابكة و 

يف جهل مثل ىذه ادلعطيات. فهذه عائلة    معقدة ال ؽلكن تفهمها
" القوية عددا )أكثر من ستني عقدا بني رجل و امرأة(، تنتمي إىل "اخلطايب

قبيلة "بين خطاب" ادلتمكزة بني مدينيت ميلة و جيجل، وىي "ثرية " "يف 
قد دتيزت بسعة ادلصاىرات مع  .16منطقة فقرية" على حد تعبري ليلى بابس

بني . و إن بقيت العالقات يف رلموعها أفراد العائلة الواحدةتزاوج بني 
 عائالت من نفس ادلنطقة األصلية تقريبا. 

تقدم أكثر من أربعني رجال و ثالثني امرأة أمام القاضي وتوزعت 
ادلصاىرات بالنسبة لرجال "بين خطاب" إىل ستة مع نساء "من القبيل"، 

"اليدري" و اثنني من كل  أي من "بين خطاب"، و ثالثة من "السياري" و
"ادلسلمي" و  البلعيدي" و "ادلعمراتين" و من "العمراين" و"العمري" و"

الباقي يف لقاء واحد؛ ودتت سبعة زغلات مع نساء ال ػلملن امسا ثالثيا. 
أما بنات اخلطايب فكان من حظهن الزواج مع بين عمومة يف ستة حاالت 
و ثالثة تزوجن من "البعلفوتين" واثنني من "التليالين"و 

"  و"البجاوي   عبيدي" و "العمراين"والباقي توزعن عند "ال  "العيساوي"
  17و غريىم...   و"الغريب" و"العيدوين" و"الرزتوين" و "الزبريي"

صاىرون عائالت ي على االسم وجدنا ان "اخلطايب" ال زالوا إذا إعتمدنا
قبلية ادلنبت من الشمال القسنطيين أساسا مثل "التليالين" و"العيدوين" و 
"اليدري". و أن نسبة التزاوج يف العائلة ضعيف عند النساء و ؽلثل 

. مثل بين عمران و بين الثمنوىو أضعف عند الرجال حيث ؽلثل  السدس
. كما تبني قائمة ادلصاىرات أن بنات اخلطايب  18و غريىم  يدر سيار وبين
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تزوجن يف دائرة أوسع نسبيا من رجاذلا. و قد أفرزت الدراسة من خالل 
رياال( أعلى شلا أعطى  60) مبالغ الصداق أن معدلو بالنسبة لبنات اخلطايب

 رياال(.  56بين خطاب لزوجاتـهم )
لوذلا مقارنة بادلمارسات السائدة و تأخذ ىذه ادلعلومات و األرقام مد

أو الشاذة يف الفًتة ادلدروسة. و لكن ال تتضح االسًتاتيجيات إال يف ضوء 
 دراسة طولية عرب عدة أجيال دتنح ذلذه ادلعطيات الكثيفة أفقيا معانيها. 

مثلت عائلة "احلناشي" اليت تنتسب من دون شك إىل عرش احلنانشة، 
 الشريف حسب سلتلف الروايات و ىي اجملموعات ذات ادلنبت العريب

و قد كانت للحنانشة مكانة   منحدرة من اجلنوب الشرقي دلدينة قسنطينة.
اجتماعية وسياسية كبرية يف بايلك الشرق طوال احلكم العثماين وكان شيخ 
احلنانشة شلن صاىر بايات تونس و لبس قفطان التولية بعد باي 

التفكري ألهنا   ة "احلناشي" إىل. و لذا تدعو مصاىرات عائل19قسنطينة
دتيزت باالنفتاح التام على احمليط و ذلك بانعدام الزواج داخل العائلة من 

االجتماعي الذي وسع   جهة و تفاوت ادلصاىرات من حيث االنتماء
و معتوقات الباي   عائلة بن صولة الذوادية من أجواد الصحراء من جهة

بأن العائلة متعددة الفروع وذلا يفسر ىذا الوضع   من جهة أخرى. وقد
"  مواقف و شلارسات سلتلفة. من زواية أخرى تبني أن بنات "احلناشي

إذا ما تقيدنا مببلغ الصداق كما  -تزوجن دون الكفاءة ادلشروطة شرعا 
رياال(  72حيث دفع رجال "احلناشي" مهورا أعلى ) معدل =  -أسلفنا 

شي" وكان ادلعدل ال يفوق كانت من نصيب بنات "احلنا من تلك اليت
الفرق  رياال( يف حني قدر ادلعدل العام للعينة ادلدروسة بستني رياال. إن52)

شاسع بني ما قدمو األزواج وما أخذتو الزوجات خاصة أن ما دفعوه فاق 
ادلعدل بكثري. ُوصف بين خطاب بالغناء و ادلال يف منطقتهم األصلية و 
مع ىذا كانت ادلهور عندىم يف مستوى ادلتوسط؛ أما احلنانشة فال يعانون 

فعوا الثمن من نقص ادلال و لكن اندماجهم يف ادلدينة بدا شائكا إذ د
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. كما سجلت بعض 20يف زغلات مل تقربـهم بأعيان ادلدينة و أثريائها  باىظا
ادلصاىرات مع حرفيني انتسبوا حلرفتهم مثل "الغرابلي" و"احلاكي" 
و"الطبال" يف حني بقيت مصهرات اخلطايب بني أسر قبلية االنتماء. كيف 

ثا من الرق ؟ نفسر مصاىرات احلنانشة ىذه خاصة مع فئة ادلعتوقني حدي
ىل عتيقات الباي من العلجيات وليست من سواد افريقيا ؟ و ىل 
ساعلت ىذه الزغلات يف التقرب من مراكز احلكم و قيادة البايلك؟ أمر 

 زلري... 
قد ؽلكن اجلواب يف مدى استمرار الروابط مع القبائل واألعراش 

ارتباط وثيق  األصلية أو انقطاعها، ألن عائلة اخلطايب مثال، مازالت على
مبنطقة بين خطاب بالشمال القسنطيين، وأن مكانتها و ثروهتا )بابس، 

( تظهر يف نوع ادلصاىرات اليت ربطتها بالعمراين أو الدراجي أو 1984
البعلفونيت شلا يدعم انتماءىا يف ادلنطقة األصلية ويرسخو من جهة و ؼللق 

ينا ما يثبت أن الزواج رلموعة متناسقة مبنية على ادلوطن األصلي. ليس لد
و     بني أسر قبلية األصل كان يتم ترتيبو داخل ادلدينة أو خارجها،

ال تنفي الزواج يف   "الشائع" أن اإلقامة الفصلية يف ادلدينة بغرض الشغل
 ادلوطن األصلي بل وتشجع ىذا التوجو لقلة االندماج يف اجملتمع ادلدين. 

ة، وردت يف شروط الزواج، تلزم لقد عثرنا على إشارات عابرة و نادر 
الزوج بعدم إخراج زوجتو من بلد العقد، أو بعبارة أوضح "أال خترج إىل 
البادية إال برضاىا..." و ىذا يربز العالقة ادلستمرة مع الريف شلا غلعل 
احتمال خروج الزوجة إليو أو إرجاعها واردا إال أن من اشًتطن عدم 

لسن من عائالت قسنطينة. و ىو أمر  اخلروج من قسنطينة "بلد العقد"،
ذ ادلصاىرات ليست بني "بلديني" وريفيني كما كنا نتصور. إ يعقد التفسري

فاألرجح إذا أن الوافدات تعودن على حياة ادلدينة و يف سن الزواج 
تتحفظن عند العودة إىل أعمال البادية و ظروف العيش بـها. ىذا ما 

و إظلا تقيد الشرط   األسباب يستكشف من العقود اليت ال تفصل يف
 وااللتزام فقط. 

 الخاتمة 
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حتليال لعقود الزواج بغرض رسم شكبة ادلصاىرة خرجنا بصورة غري 
واضحة ادلالمح و إن دتيزت أوال، بالكشف عن أن الزواج بابنة العم ظلط 
غري سائد بل نادر يف عينتنا، فالنسبة ال تفوق العشرة بادلائة إذا اعتمدنا 

السم الثالث، و ىو رلال واسع يضم من دون شك أمساء متشاهبة تطابق ا
و ليست من العائلة. و الواقع أن كل الدراسات ادليدانية، خاصة يف الوسط 

  .21احلضري اعطت نتائج شلاثلة بنسبة ضئيلة جدا
أما حول احملور الثاين وادلتمثل يف الكشف عن ادلصاىرات داخل 

حقيق على أن االنتماء القبلي ىو األسوار وخارجها أكدت نتائج الت
شلا يعقد  -و إن كانت العائلة قد ترسخت يف ادلدينة إقامة  -السائد 

مهمة التفسري. إذا انطلقنا من أن العقود اليت سجلت يف ادلدينة تـهم 
وال شيء يربر حضور أىل األرياف اجملاورة  -سكان ادلدينة بالدرجة األوىل 
فكيف نتعرف على أقدمية كل منهم  -نطينة للزواج أمام قاضي ادلدينة قس

يف ادلدينة ومدى اندماجهم يف الوسط احلضري ؟ و ماىي مقاييس ادلدينة 
يف الوسط القسنطيين؟ مث كيف ظليز بني الظروف الطبيعية القاىرة   الفاعلة

)عدد الذكور و االناث يف سن الزواج يف عائلة ما( وبني اخليارات 
 االسًتاتيجية ؟ 

ثناء بعض العائالت كان عدد الرجال أكرب من عدد النساء يف مث باست
العائالت الواردة يف العينة. و قد يبدو غري معقول انطالقا من ظاىرة تعدد 

و الرجال من حيث العدد النسيب لكل   الزوجات إال أن الفرق بني النساء
 دينة. لنـزوح ادلتأخر و أن الرجال أكثر كثافة يف ادلا رلموعة قد يدعم فكرة

، إذا حسبنا % 10كما ال تفوق نسبة التزاوج داخل العائلة الواحدة 
تطابق االسم يف خانة النسب مهما كان زلتواىا. أما أن نبحث عن 
العالقات الثنائية بني عائلتني فهي متنوعة وال توجد عائلة واحدة دتيزت 
بكثافة ادلبادالت األسرية بل صلد التنوع والتفتح و يبقى حتديد درجة 

 التقارب و التكافئ بني األصهار. 
ت العائالت األكثر كثافة ألنـها تسمح بعددىا حاولنا متابعة مصاىرا

أن تبني اسًتتيجياهتا. ولكن و لألسف ال ذكر ذلذه العائالت يف الوثائق 
                                                                                                     
21

 Alliance et Patrimoine en Tunisie FERCHIOU, S.- Hasab wa nasab, Parenté, 

(pref. HERITIER, F).- Paris, CNRS.- 347 p. ; TEMIME BLILI, Leïla.- 

Structure   et vie de famille à Tunis à l'époque précoloniale et coloniale (de 

1875  à la veille des années trente).- Tunis, thèse de 3ème cycle/ DRA.- 2 vol. 
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األخرى السائدة بادلدينة مثل عقود الوقف وادللكية و يف كتابات التأريخ 
احمللية. و عليو ال ؽلكن التعرف على نوعية العالقة بني القاطنني يف الريف 

ني يف ادلدينة وما ؽليز ىذه العائالت عن بعضها البعض. و عليو والقاطن
 صعب علينا أن طلرج بنتيجة واضحة مبنية على معطيات موثوق هبا. 

بالنسبة للعائالت العريقة يف ادلدينة فالعملية أوضح لقلة عددىا ومن ذتة 
قلة عدد ادلصاىرات. دتيزت ادلصاىرات داخل ادلدينة وخارجها باختيار 

جة خارج الدائرة العائلية الضيقة. إرتاال توصلنا إىل نتائج ليس من الزو 
السهل تفسريىا ألهنا صورة وحيدة التقطت يف تاريخ زلدد و فًتة زلدودة 

م( منفصلة عما قبلها و ما بعدىا. رغم أعليتها فال تعدو  18)هناية القرن 
يارات أن تكون خطوة أوىل ضرورية و لكن ليست كافية لوحدىا لتفسري ت

ادلصاىرات. فيجدر مواصلة البحث رتاعيا، تطلعا إىل تطور ادلصاىرات 
 مع التحوالت االجتماعية الالحقة.   ضلو االنغالق أو االنفتاح على احمليط

تعد نتائج ىذه الدراسة لبنة أوىل وأساسية تسمح بإعادة النظر يف بعض 
ق احمللية و من الوثائ  "ادلسلمات" و تطرح مثل ىذه ادلسائل انطالقا

تدعيمها بالرصيد ادلعريف و ادلنهجي حول اجملتمع اجلزائري. وال حرج أن 
تبقى التفسريات معلقة ما دام البحث يف بدايتو، فادلهم أن ادلادة متوفرة 
وإن كانت مبعثرة لبحوث رتاعية معمقة تتبلور يف ادليدان باالحتكاك و 

فاصيل عرضا و حتليال، يف ادلقارنة. وقد نعود إىل ادلوضوع مبزيد من الت
 ادلستقبل القريب.
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 الـملحق 
)أو طلقوا( أمام احملكمة   ىذه مقتطفات من قائمة الذين تزوجوا

م. وىي مستخرجة من 1794-1787 ىـ/1208-1202قسنطينة فيما بني 
اسم العائلة )إن  -اسم ابيو  -فهرس بأمساء األزواج مبوب إىل: اسم الزوج

اسم ابيها فاسم العائلة إن وجد. مث عدد عقود  -وجد( مث اسم الزوجة 
الزواج و عدد عقود الطالق اليت وردت بامسيهما معا. و نظرا لضيق الورقة 

 تكتفي باالسم االول فاسم العائلة...
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