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ألّن  .أعلن للطلبة أّن العمل الذي كلفتم به هو تطبيق عملي لهذا الدرس في البداية
 .فالوثائق األرشيفية لم تكتب أو لم تؤلف من أجل التاريخ .األرشيف مصدر غير تقليدي

كما أّن المعلومات الموجودة بها  فهي قد ألفت لغرض آخر متعلق بحفظ الحقوق و غيرها.
و ال تفي بالغرض المطلوب إال في حالة استغالل كمية كبيرة من الوثائق ويتم  ،هي قليلة

وهذا العمل  في مؤسسات األرشيف و غيرها.ذلك بالبحث عن وثائق تخص موضوع معين 
 يسمى المدونة أو العينة.

 عمل مدونة وثائقطريقة  /السادسةالحصة 

 

يعتبر األرشيف أحد أدوات البحث التاريخي الذي ال غنى عنه في حالة وجوده ألي 
تاريخية معينة لعب من  حداثأحقبة زمنية و قد غير األرشيف العديد من المفاهيم حول 

، كما أن األرشيف يعتبر مصدرا أوليا إلعادة كتابة 1أبرزها وثيقة "هبة قسطنطين إلى البابوية
الة نقص المصادر و في هذه الحالة يجب أن نعمل ما يسمى بالمدونة التاريخ خاصة في ح 

(corpus).كمنطلق لعمل بحث تاريخي 

 (:corpusتعريف المدونة)

متشابهة من حيث الموضوع،  المدونة هي مجموعة من الوثائق األرشيفية تكون 
، تستعمل كمنطلق لدراسة موضوع تاريخي ما و عادة ما يكون هذا الفترة الزمانيةالمكان و 

 
، منذ القرون الوسطى، الوثيقة المزورة باسم اإلمبراطور (Constantin's Donation) «تعني عبارة »هبة قسطنطين- 1

للبابا وللكنيسة. ومخطوطة الوثيقة قسطنطين األكبر، والتي يقال: إنه بموجبها قد قدم مميزات وممتلكات ال يتصورها عقل 
، وفًقا  2777القديمة المعروفة منذ القرن التاسع موجودة بقسم المخطوطات الالتينية بالمكتبة القومية في باريس، تحت رقم 

لما هو وارد في »الموسوعة الكاثوليكية«، وتحمل الوثيقة عنوان: »وثيقة هبة اإلمبراطور قسطنطين«، وهي موجهة من  
 . (335ـ   314ول )راطور قسطنطين إلى البابا سيلفستر األاإلمب
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الموضوع في الجانب التاريخ االقتصادي  أو االجتماعي و الهدف من استعمال مدونة 
الوثائق هو الحصول على كم مناسب من المعطيات حتى يخدم الموضوع المراد دراسته إذ 

ى في جلب المعطيات من مختلف يشبه عمل المدونة ما يقوم به أصحاب العلوم األخر 
المؤسسات حتى تكون مرتكزا للدراسات التي يقومون بها، كاالقتصاد و العلوم االجتماعية 

 ويختلف عدد الوثائق حسب:

: من المعلوم أن األرشيف يعتبر من الوثائق النادرة خاصة في  حجم األرشيف المتوفر-
ل، على هذا األساس فإن دراسة  العصور الماضية نتيجة تعرضه على أقل تقدير لإلهما

موضوع معين يتحكم فيه حجم األرشيف المتوفر، و الهدف هنا محاولة استغالل أكبر عدد 
 ممكن من الوثائق األرشيفية باعتبار.

و من الدراسات التي تأثرت بحجم األرشيف المتوفر، األضرحة و الزوايا، الدايات، المرأة، 
 انية بالجزائراليهود،..و هذا خالل الفترة العثم

و الهدف هنا تحديد عدد الوثائق "إذا كان الموضوع المراد  طبيعة الموضوع المراد دراسته-
دراسته يتوفر على حجم كبير من الوثائق االرشيفية و ال يمكن التحكم في كل المعطيات 
المتاحة، من أجل هذا وجب تقليص عدد وثائق المدونة بطرق علمية تتبع المنهج التاريخي 
 مثل تحديد الموضوع، تحديد الحيز المكاني المراد دراسته، تقليص الفضاء الزماني و غيرها.

ومن بين المواضيع التي تم تحديد عدد الوثائق بها نظرا لعددها الكبير، الجيش اإلنكشاري 
 خالل الفترة العثمانية بالجزائر

 األرشيف الجزائري الذي يعود إلى الفترة العثمانية:

رشيف الذي يعود إلى الفترة العثمانية ذو أهمية بالغة في إعادة كتابة التاريخ يعتبر األ
الجزائري في هذه الحقبة وقد توفرت لنا العديد من األرصدة منها عقود المحاكم الشرعية، 
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سجالت بيت المال، سجالت البايلك، خط الهمايون، دفاتر المهمة و غيرها. و من أجل 
 وجب على الباحث ما يلي: استغالل جيد لهذه الوثائق

 تعلم قراءة الخط الذي كتبت به هذه الوثائق ألنها نسخت بخط اليد.-

معرفة المصطلحات الواردة في هذه الوثائق باعتبار أنها صدرت عن مؤسسات اإلدارة -
 العثمانية بالجزائر، كمؤسسة القضاء، مؤسسة بيت المال، دار اإلمارة،...و غيرها

وجودة من خالل الذهاب إلى دور األرشيف سواء مؤسسة األرشيف معرفة األرصدة الم-
الوطني بمدينة الجزائر أو دور األرشيف المحلي مثل مدينة قسنطينة و غيرها مع نصيحة 

 بعدم االتكال كثيرا على الفهارس بسبب دقتها في تحديد مضمون الوثائق.

 لمالئم للموضوعيتم تحديد الموضوع المراد دراسته من خالل وجود األرشيف ا-

 أمثلة:

رسالة ماجستير بعنوان المجتمع و السلطة القضائية المجلس العلمي بالجامع األعظم -
 مدينة الجزائر نموذجا لصاحبتها لطيفة حمصي 1710-1830

عقدا من عقود المرافعات و هو يمثل تقريبا العدد  411استعملت مدونة اشتملت على 
 صيد عقود المحاكم الشرعية بالجزائراإلجمالي من عقود المرافعات في ر 

رسالة ماجستير أوقاف الدايات بمدينة الجزائر و فحوصها من خالل سجالت المحاكم -
 لصاحبها أمير يوسف 1830-1671الشرعية 

عقدا يمثل تقريبا كل العقود الخاصة بالدايات في رصيد  343استعمل مدونة اشتملت على 
 عقد شراء،...و غيرها 95عقد ملكية،  60حبس،عقد  165الماكم الشرعية، منها 
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رسالة ماجستير أوقاف األضرحة و الزوايا بمدينة الجزائر و ضواحيها خالل العهد العثماني -
 من خالل المحاكم الشرعية و سجالت بيت المال و البايلك لصحابها بودريعة ياسين.

لخاصة باألضرحة والزوايا عقدا يمثل تقريبا كل العقود ا 200استعمل مدونة اشتملت على 
عقد عناء،...و غيرها باإلضافة  29عقد تحبيس،  139في رصيد المحاكم الشرعية منها 

ورقة من مختلف  200إلى عدد معتبر من أوراق سجالت البايلك و بيت المال في حدود 
 المواضيع.

سة اجتماعية م درا 18هـ/12رسالة الماجستير الجيش اإلنكشاري بمدينة الجزائر خالل القرن -
 اقتصادية من خالل سجالت المحاكم الشرعية لصاحبتها عمريوي فهيمة

ولكنها عقدا خاص بالجيش اإلنكشاري  2500أشارت  فهيمة عمريوي إلى أنها قد أحصت 
عقدا من عقود المحاكم الشرعية ويعود سبب عدم  1021مدونة متكونة من  قامت باستغالل

مكاني و الفضاء الزماني المخصص لهذه الدراسة المتمثل توظيف كل الوثائق بسبب الحيز ال
 في مدينة الجزائر و القرن الثامن عشر ميالدي.

-1710أطروحة دكتوراه الزواج وواقع المصاهرات بمجتمع مدينة الجزائر الفترة العثمانية-
 .لصاحبتها طوبال نجوى  1830

 محاكم الشرعية.عقدا  من عقود ال 1197استعملت الباحثة مدونة متكونة  من 

من خالل سجالت  18رسالة ماجستير أسعار جنات فحص مدينة الجزائر في القرن -
 المحاكم الشرعية لصاحبتها صخرية بن قويدر

 عقدا من عقود المحاكم الشرعية 112استعملت الباحثة مدونة متكونة من 

مستقاة من دراسة  1817-1800رسالة ماجستير واقع النساء في مجتمع مدينة الجزائر -
 مصادر محلية لصاحبتها ليلى خيراني.
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استعملت الباحثة ليلى خيراني سجالت التركات كمصدر أولي لهذه الدراسة فكانت لها مدونة 
 عقدا من عقود المحاكم الشرعية. 64تركة باإلضافة إلى  1330متكونة من 

الل سجالت ( من خ 1830-1700رسالة ماجستير طائفة اليهود بمجتمع مدينة الجزائر)-
 المحاكم الشرعية لصحابتها طوبال نجوى 

عقد، استعملت الباحثة مدونة  300بلغ عدد عقود الحاكم الشرعية الخاصة باليهود نحو من 
عقدا مع استثناء بقية العقود و هذا من أجل اإللتزام باإلطار الزماني و  270متكونة من 

 المكاني لهذه الدراسة.

 

 :ملخص حول طريقة عمل مدونة

 اختيار موضوع بعد االطالع على األرشيف الموجود بمعنى أّن األرشيف سيفرض عليك -

 مبدئيا المدونة يتم إعدادها من رصيد واحد مثال المحاكم الشرعية أو التركات ...-

 الهدف من إعداد المدونة اإلحاطة بكل الوثائق التي تخص الموضوع المعالج.-

ا للموضوع المراد دراسته و المعنى أّن لوال المدونة ال الهدف من المدونة أن تكون منطلق-
 يمكن معالجة ذلك الموضوع

 الهدف من المدونة اإلجابة على إشكاليات ال يمكن للمصادر األخرى اإلجابة عنها-

يمكن تكوين المدونة من عدة أرصدة من أجل اإلحاطة بالموضوع الذي يراد دراسة وفي -
 هذه الحالة هناك أسباب منها:

 أن يكون الرصيد الرئيسي غير كاف من أجل إعداد المدونة. 

 أن تكون هناك وثائق جد مهمة في أرصدة أخرى تزيد في قيمة الموضوع
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يمكن أن تشمل المدونة عددا هائال من الوثائق و بالتالي ال يمكن التحكم في المعطيات -
تحديد الموضوع زمانيا أومكانيا من هنا يمكن للباحث أن يقلص من حجم المدونة من خالل 

 أو حتى موضوعيا.

 أهمية استعمال المدونة:

استخراج معطيات جديدة بما أن من أهم خصائص الوثيقة األرشيفية هي الصحة فهذا -
 المصدر لم يؤلف بغرض البحث التاريخي و إنما أنتج بغرض حفظ الحقوق.

المدونة عبارة عن استغالل أكبر عدد ممكن الحصول على كم هائل من المعطيات بما أّن -
 من الوثائق

الحصول على إجابة على الكثير من اإلشكاليات و من هنا توفير عناصر للبحث المراد -
 معالجته

الحصول على وثائق نادرة فعملية تكوين المدونة تأتي بعد مرحلة تنقيب على الوثائق التي -
وثائق نادرة وارد جدا مما يضفي على  تخص الموضوع و عليه فإمكانية الحصول على

 .البحث األهمية الخاصة

 مالحظة:

طلبوا مني كتبا إلكترونية خالل السداسي األول. يملكون معظم الرسائل بة الذين لالط
طالع عليها و يجب التركيز كنكم اإلمالجامعية و هي موجودة في ملف أعمال مهمة. ي

 كل موضوع.خاصة على طريقة انتقاء الوثائق الخاصة ب
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