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المحاضرة الخامسة:المعطيات المتوفرة من خللا باقي
العقود

-عقود الزواج:1
نوه الباحثون بالهأمية البالغة التي تكتسللبها دراسللة عقللود الللزواج

الحياة الجتماعية و حتى القاتصللادية في الكشف عن جوانب عديدة في
لمجتمللع ملا، إذ يتضللمن العقللد معطيللات عللن السللر المتصللاهأرة وعللن
الشللرائح الجتماعيللة الللتي ينتمللون إليهللا ، والعملللة المتداولللة وقاتللذاك
وأسعار بعض الحاجات كالقفطان، والقنطار الواحد من الصوف، والمة

و ما إلى ذلك.
و لعل من أهأم الخأبار التي يطلعنا بها عقللد الللزواج، الصللداق مللن
حيث المبلغ النقدي ومكوناته، من حيث طريقة تسديده مما يسللمح لنللا

بالتعرف على الصداق كممارسة إجتماعية.
و قاد قاامت الباحثة غطاس بالعتماد على عقود الزواج من أجللل إنجللاز
أحد المقالت و بعد المسح الشامل لسجلت المحاكم الشرعية وجللدت

، ممللا1م1854م إلللى 1672 عقد زواج تغطي الفترة الممتدة من135
جعلهللا تسللتخرج معطيللات جللد مهمللة حللول الواقاللع الجتمللاعي لمدينللة

الجزائر و من المعطيات الموجودة في عقود الزواج

-صلتا المصاهرة:1-1
توضح عقود الزواج مختلللف الفئللات الجتماعيللة المتصللاهأرة فيمللا
بينها "...و بعد فللإن الشللاب النجللب الخيللر النسللب الحسلليب النسلليب
الديب...؟ الطيب و النخية المباركة السيد محمللد بللن المعظللم الكمللل
الزكي الفضل الخير الشأمل الناسك. البر الحاج المعتمر السيد الحللاج
أحمد شأيخ البلد في التاريخ تزوج بالبكر الجليلة الللدرة المكنونللة الحللرة
الصأيلة السيدة الزهأر ابنت المرحوم بكرم الحي القيللوم السلليد مهللدي

نجل الشيخ البركة سيدي محمد الشريف...".

-إختلفا قيمة الصداق:1-2
إن قاراءة فاحصة لعقود الزواج توضح قايمة الصداق المدفوع بيللن
مختلف الشرائح الجتماعية فهللي تعطينللا نظللرة عللن السللرة الثريللة و
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السر الغير الثرية، فهللي معطيللات مرقامللة توضللح الفللرق بيللن أصأللدقاة
النساء ومن المر التي توضحها عقود الزواج هأي اخأتلف قايمة الصللداق

بين البنت البكر و الثيب الذي عادة ا يكون في صأالح البنت البكر
إخأتلف قايمة الصداق بين مختلف الشرائح الجتماعيللة ففللي عقللد
زواج إسماعيل يلداش و دومة بنت محمد التي كانت ثيبا تمثل صأداقاهما

 دينار خأمسيني وقافطان كمخة وقاد ورد هأذا الصداق في عقللد400في 

الحمد لللله تللزوج علللى بركللة الللله تعللالىالزواج على هأللذا النحللو"
وتوفيقه المكرم إسماعيل يلداش ابن محمد الللتركي مخطللوبته

بنللت محمللد الللثيب المتللوفى عنهللا الحللل وكريمته الولية دومللة
للنكاح على صأداق مبارك فيه ميمون قادرة أربعمائة دينللار كلهللا

العدد من سكة التاريخ وقافطان واحللد كمخللة جزائرية خأمسينية
ااسللم نقدهأا من ذلك قابل البناء بها شأللطر الللدنانير المرقاومللة وب

الشطر الباقاي مع القفطان الموصأوف يحللل لهللا الكالي وحكمه
2عليه لمضي أربعة أعوام آتية من التاريخ.."

-عقود البيع و الشراء:2
علللى غللرار الحبللس فللإن عقللود الللبيع و الشللراء هأللي أيضللا ثريللة
بالمعطيات فهي تفيدنا خأاصأة من الجانب القاتصادي و الجتماعي وهأللي
إن كانت الكثير مللن المعطيللات تشللترك فيهللا مللع عقللود الحبللس مثللل
الملكية و أنواع العقللارات و الحومللات و غيرهأللا إل أنلله هأنللاك معطيللات
ا تقلبلات السلعار و العمللة ليمكن إيجادهأا إل في مثل هأذه العقلود منه

المتداولة و الثروة الخاصأة بالعقار و غيرهأا 

مثللال:" حضللرت الن بمحضللر شأللهيديه و بالمحكمللة المالكيللة بالبلللد
المذكور المالكة فاطمة المذكورة و أشأهدتهما علللى نفسلها أنهلا بللاعت
ملللن الوليلللة آمنلللة بنلللت القايلللد إبراهأيلللم القليعلللي جميلللع اللللدار
المذكورة ................بثمن قادره في جميع المللبيع المللذكور فللي كافللة
حقللوقاه ألللف ريللال واحللد و خأمسللة ريللالت كلهللا فضللية مثمنللة دراهأللم

. 3صأغار...."

. 51، و28/2-م.ش.ع2
 .2 وثيقة 5 م.ش.ع -3
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كما قاام مسعود أمين البحارين ببيع بحيرة إلى الداي محمللد باشأللا
 م، وقاد1761هأل/1164 دينار ذهأب سلطاني وهأذا عام 103بثمن قادره 

الحمد لللله، بعللد أن خألللص للمكللرمجاءت صأيغة العقد على هأذا النحو" 
مسعود أميللن  جماعللة  البحللارين  فللي التاريللخ  المللذكور، فللي الرسللم
المحللوق أعله يليلله جميللع الخمللس الواحللد شأللايعا مللن جميللع البحيللرة
المذكورة معه المعروفة ببحيرة القزاز الخلوص التام، وكان ذلك كللذلك
حضر الن بمحضر شأهيديه المكرم مسعود المذكور، وبللاع  مللن الميللن
الهمام  فجر المراء العظام السيد  محمد باشأللا للللدولتلي أيللده الللله و
نصره  وعلى فعل الخيرات أعللانه، جميللع الخمللس الواحللد الشللايع مللن
جميع البحيرة المذكورة، بما ينوبه من قاعدته، بمللا للمللبيع المللذكور مللن
حللد  وحللق داخأل وخأارجللا بيعللا تامللا جللائزا  نللاجزا يتللا  يتل، مسللتوفي
الشروط الشرعية ل شأرط فيه ول ثنيا ول خأيار، بثمن قادره فلي الملبيع
وفللي كافللة حقللوقاه مائللة دينللار واحللدة وثلثللة دنللانير كلهللا ذهأبللا عينللا

4سلطانية..."

.4، و 19/1- م.ش.ع 4
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