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نشر ھذا المقال في تاریخ الجزائر(مدونة  /History of Algeria في الخامس من شھر نیسان من  (
باعتباره من الدراسات الرائدة–م ، ونظرا الھمیتھ 2012سنة یسرنا ان –التي استخدمت المنھج الكمي 

لالستاذة الدكتورة فاطمة الزھراء نعید نشره لكي یفید منھ الطلبة الراغبون باستخدام ھذا المنھج ، مع شكرنا
كما نشكر ادارة المدونة مع ..قشي، وھي شخصیة علمیة كبیرة ،ورمز من رموز الثقافة الجزائریة 

تمنیاتنا .وتقدیرنا

التركیبة السكانیة لقسنطینة نھایة القرن الثامن عشر

المسألة :
دراسة مدى استقرار الزواج في مدینة قسنطینة

:المصدر أو الوثیقة
نھایة القرن الثامن عشر/سجالت المحكمة الشرعیة في مطلع القرن الثالث عشر للھجرة .

:اإلشكالیة

:یمكن حصر اإلشكالیة في سؤالین

- ھل یمكن دراسة المجتمع الجزائري انطالقا من الوثائق التي أنتجتھا اإلدارات المحلیة؟ ومن ثمة التحرر من النظرة 
ارجیة التي عممتھا كتابات الرحالة والقناصل خاصةالخ .

- وإلى أي مدى یمكن توظیف سجالت العدول وآالف العقود المدونة بھا في تجدید معارفنا في الدیموغرافیا التاریخیة أي 
ھل یمكن القیام بتعداد سكان المدینة وما یتفرع عنھا من معطیات؟

- ن المدینة في مجال الزواج والطالق ومن ثمة ھل تعد الوثیقة ھذه عینة معبرة ھل كان التدوین منتظما وشمل كل سكا
للقیام بدراسة كمیة؟

- السبر أو الجرد الكلي أو العینة المعبرة:األدوات .
- یتمثل السبر في علم اإلحصاء في االطالع السریع والمقنن على فحوى الوثیقة الستخالص مواصفاتھا األولیة 

ونظیف ھنا أن السجالت مخطوطة بحط مغربي ومحفوظة بمصلحة .قریر طریقة التعامل األمثل حسب الظروف الممكنةوت
.األرشیف ال یمكن تصویرھا وال نسخھا باآللة وإنما كان یجب نقل فحوى العقود بالید بعد فك رموز الخط

- الت أي اإللمام الكامل بمحتوى الوثیقة ولكنھا عملیة یتمثل الجرد الكامل في دراسة محتوى السجل كلھ أو كل السج
وال زالت صعبة حتى على فریق كامل لما تتطلب من صبر ودقة .مستحیلة على فرد واحد في الظروف المتاحة لألطروحة

...ومثابرة
- التي كانت تتمثل في سجالت ھنا واجھتنا طبیعة الوثیقة .فلجأنا إلى ما یلجأ إلیھ علماء اإلحصاء إلى العینة المعبرة

یختلف طول ورقھا وعدد صفحات كل منھا وعدد العقود في كل صفحة فضال وھو األصعب عن عدم ترقیم الصفحات وال 
.یوجد بیاض بین عقد وآخر إذ ال تفصل بین عقدین سوى كلمة الحمد � التي یبدأ بھا العقد الموالي

المثابرة وحب المغامرة العلمیة وتطلعنا الستغالل جدید لتلك الوثائق مع ھذه الصعوبات الموضوعیة، كان اإلصرار و
وحتى تكتمل الصورة أردنا أن نختبر الوثیقة والمعطیات المستخرجة .العدلیة ھي الدوافع المحفزة لإلقدام على العملیة

وكللت العملیة بنجاح باھر.حسب برنامج تنظیم الملفات باإلعالم اآللي .
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نھج والخطوات العملیة للجرد وتركیب قاعدة المعلومات أقول إذن إن اإلصرار كان في محلیھ وأن النتائج قبل أن أشرح الم
العلمیة والتاریخیة عوضت عن التعب وطول المدة التي استغرقھا البحث لتشعب المعطیات وتداخل الصعوبات وولوج 

جعالج عالم االنتربولوجیا التاریخیة بدراسة مواصفات مؤسسة الزوا ...

- عودة إلى التعریف :المنھج الكمي
سأحاول أن أشرح لكم، بالمثال، كیف یمكن تجدید الدراسات التاریخیة وإثراء معرفتنا لمجتمعاتنا بتوظیف وثائق عدلیة لم 

.تكن قبل عقود ینظر إلیھا كمصدر للبحث التاریخي
التي توصف أحیانا بالحیاد ألنھا لم توضع بھدف خدمة المتعاملین بعد آخرین، اكتشفنا ثراء ھذا النوع من الوثائق اإلداریة 

ویقصد بھذه الوثائق عقود األوقاف وكل المعامالت ومن بینھا عقود الزواج .ولم تھدف لتعریف الخلف بما قام بھ السلف
.والطالق

اختیاریا؟ من كان یشرف على ھل كان التدوین إجباریا أم .مع ھذا ال یمكن إھمال ظروف إنتاج ھذه الوثائق وشروطھا
عملیة التسجیل؟ ھل ھذه عقود أصلیة أم نسخا منھا أو مختصرات منھا؟ أسئلة تفید في تحدید قیمة الوثیقة ومصداقیتھا 

وأبعاد وضعھا وإصدارھا
خر نشروإن تأ.درسنا في رسالة الدكتوراه المجتمع القسنطیني ووظفنا المنھج الكمي في استغالل عقود الزواج والطالق

بعد إدخال تعدیالت وإضافات علیھ إن المنطلق المنھجي لم یوظف بعد من قبل 2007ھذا الجزء من الرسالة إلى سنة 
أوال أن مثل ھذه الوثائق المتواترة في فترة طویلة نسبیا ال تتوفر في كل المدن :ربما لسببین اثنین.باحثین آخرین

ء مئات العقود الموثقة للزواج والطالق وھي وثائق مستقلة ضمن وثائق المحاكم لم یحفظ في مدینة لجزائر سوا.الجزائریة
الشرعیة في حین لدینا بقسنطینة سجالت تحفظ عقود المحكمة المالكیة لقسنطینة لمدة سبعین عاما وتعد بالمئات سنویا 

زواج في السنة300معدل ( ).
.تطلبھ من دقة وتركیز في نقل فحوى العقود ثم ترتیبھا ثم تصنیفھاویكمن السبب الثاني في العزوف على المنھج الكمي لما ی

.ویزید األمر صعوبة كلما زاد حجم العینة المتفق علیھا

.الدراسة الكمیة حول وثائق سابقة عن عھد اإلحصاء
- ج الكمي ال یعني فالمنھ.تتطلب الدراسة الكمیة تقنیات وتحفظات من شأنھا أن تضمن صحة النتائج وسالمتھا ومصداقیتھا

فالمسألة المطروحة أو اإلشكالیة ھي التي تحدد طبیعة األدوات والتقنیات .الحساب من اجل الحساب أو التعداد المطلق
وإن تكشف الدراسة الكمیة على الظواھر والتواتر والتیارات فإنھا ال .الضروریة للوصول إلى النتائج واإلجابات المرجوة

إنھا المؤشر الضروري لقیاس الظاھرة وضبطھا واالنتباه إلیھا ثم تأتي عملیة .ي عن التحلیل النوعيتمنح التفاسیر وال تغن
.الشرح بوضع الظاھرة في سیاقھا التاریخي وظروفھا

لذا سأقدم لكم مثالین اثنین لشرح الخطوات العملیة ، تتمثل الحالة األولى في محاولة دراسة المجتمع القسنطیني من حیث 
لزواج والطالق ومدى ظاھرة تعدد الزوجات وتعدد الزیجات بین النساء ومدى استقرار الزیجاتنسبة ا .

- لكي نقیس ھذا النسبة نحتاج .طرحت المسألة األولى صعوبة بل استحالة قیاس نسبة الزواج في المجتمع لعدة أسباب
د الزیجات سنویاعدد السكان اإلجمالي، شرائح األعمار وعد:إلى المعطیات التالیة .

.ولم نكن نملك ال العنصر األول وال العنصر الثاني
- المادة /الختیار عینة معبرة في دراسة كمیة، ألنھ عادة ما یستحیل الجرد الكامل، یجب معرفة الكمیة اإلجمالیة للعقود

.ار بطریقة عشوائیة لكنھا منظمة مقننةویتم االختی.في المائة منھا موضوع الدراسة15أو 10وانتقاء نسبة /المدروسة
إال أن ھذا األسلوب یقتضي سجالت نمطیة .كأن نأخذ مثال الصفحة العشرة من السجل ثم ننتقل بعشر صفحات في كل مرة

في طول الصفحات وعدد العقود بكل منھا مما یسمح بمعرفة عدد العقود مسبقا وما تمثلھ مقارنة بعدد العقود اإلجمالي 
ولم تكن سجالت العدول القسنطینیة مرقمة الصفحات وال نمطیة الكتابة ویختلف عدد العقود بین صفحة .المعنیةللوثیقة

مما اضطرنا إلى التحایل المنھجي قصد تثمین فحوى ھذه العقود.وأخرى حسب خط الكاتب .
- لىفرجعنا إلى اإلشكالیة و األسئلة المطروحة وما نرید معرفتھ بالدرجة األو .

- انطلقنا من فكرة تعدد الزوجات وأردنا امتحان الفرضیة ومعرفة مدى صحتھا و ما ھي نسبة الذین یعددون الزواج 
ھناك سؤال یحتاج دراسة كمیة وسؤال یحتاج على معلومات نوعیة حول .وإن أمكن الشریحة االجتماعیة التي تعدد الزواج

.المتزوجین لتحدید مستواھم االجتماعي
- للخروج ن مأزق الكم فكرنا في ضرورة السبر األولى ثم الجرد الكامل لسنوات كاملة ومتتالیة حتى ال نضیع بعض 

ما ھي أقصر مدة معاشرة بین زوجین تسمح :وأصبح السؤال في الصیغة التالیة.العناصر التي قد تفید في توضیح الظاھرة
الزواج من جھة ثانیة؟بقیاس ظاھرة الطالق من جھة وظاھرة تكرار 

- وكان الھدف منھجیا وعلمیا.وبالتدریج وصلنا إلى سبع سنوات متتالیة .
- من حیث المنھج أردنا أن نختبر الوثیقة ومدى مصداقیتھا ونحققھا ألنھا كانت أول تستغل السجالت بصفة مكثفة 

.وكمیة
- عد نقل العقود بالید في مصلحة األرشیف رصدناھا ثانیة في برنامج وقد نجحت الوثیقة في امتحان الحاسوب إذ ب



.إعالم آلي لتسھیل تقاطع وتقابل المعطیات
- المھم، وباختصار كانت العملیة مثمرة إذ سمح رصد العقود بكل عناصرھا من ترتیب المتزوجین وتصنیفھم باالسم 

ده بعد طالقمما یفید في معرفة من عدد الزواج بالتوازي ومن عد .
- كما أفادنا الرصد باالسم ولیس االكتفاء بالحاالت المجھولة الھویة ألن األرقام اإلجمالیة تطمس الظاھرة وتحجب 

في مسألة الطالق األول والثاني والثالث وھي تدون كلھا أمام القاضي، فترتفع نسبة الطالق بصفة مذھلة إذا عددنا الفوارق
الثة أضعافالحالة مرتین أو ث .

- والطالق عند المسلمین وھو یختلف بصفتھ الرجعیةفي الموقف مثال، بینت الدراسة الكمیة مواصفات .

- :النتائج

- ...في المائة یعددون الزواج 10

- ...في المائة تزوجوا بابنة العم حسب األلقاب العائلیة 8

- یخص األبكار أو الزواج األول وثلثي العقود كانت تھم الثیباتثلث عقود الزواج 

- في المائة من الزیجات تھم الثیبات مع أوالدھم 10

- في المائة من عقود الزواج فیھا شروط 10

- في المائة من النساء زوجھن األب 22

- 23 قاألخ والشقی

- 18 ابن العم

تسمح الدراسة الكمیة من االھتمام بالجانب النوعي إذ یحدد نسبة الظاھرة بدقة وال یدع الشك أو االنبھار یمنحھا مكانة أكبر 
.من حجمھا



( ، وھدفا معرفیا یكمن في معالجة قضایا كثیرا ما ساد التعمیم حولھا وخاصة مسألة تعدد الزوجات )ة الكتابات المحلیةلقل
وما دامت المادة تسمح لنا بمتابعة األزواج ولو بصعوبة كبیرة، فقد اقتحمنا المیدان بعزیمة الوصول إلى ...وظاھرة الطالق

وفي ھذا المیدان .نھایة القرن الثامن عشر كعینة انطالقا من الواقع والممارسةصورة واضحة عن المجتمع القسنطیني في 
الصغرى المركزة على الفئات البارزة لشھرتھا أو لثراءھا ألنھا قد تؤدي إلى تسلیط الضوء على فئة دون ال تنفع العینات

.إبراز مدى تشابك المظاھر وتعقدھاأخرى وتھمل شرائح أخرى من المجتمع، فضال عن العینة المعبرة فنحن نطمح إلى
ولصعوبة تحدید العینة من أجل سبر مقبول حسب المقاییس العلمیة خاصة ونحن نجھل عدد العقود اإلجمالي لغیاب ترقیم 

، وعدم معرفتنا بالثغرات إال ..الصفحات، وعدد العقود في الصفحة الواحدة ألنھا تتغیر وكذا عدد السكان حسب األعمار
سجالت العشربتصفح ال [1]. ولھذه األسباب جردنا سبع سنوات متتالیة حتى نضمن أكبر قدر من الدقة یمكن استخالص 

التحدید من طموحنا في النتائج المرجوة والتي لم تكن وإن أدى ھذا االختیار إلى .المواقف منھا بعد فترة معقولة ومقبولة
.مضمونة

حیث لم یعثر على مثیل لھا في الجزائر ولم .وأصبح الھدف األولي من الجرد الكامل ھو اختبار الوثیقة نفسھا وتحقیقھا
فكان التساؤل حول مصداقیة السجالت ومدى الجدیة في تسجیل العقود وحول  .[2]تستغل من قبل بھذه الطریقة المسحیة
دوافع التسجیل وھل ھناك ما یجبر الحضر على المثول أمام القاضي لتدوین عقود زواجھم وطالقھم فحسب وكذا اإلبراء 

وقد وجدنا انتظاما .بمعنى أنھ كان متناسقا.ص والتمحیص والفیناه صحیحافأخضعناه للفح...من دین أو فض نزاع بسیط
ترددت األسماء بین أیدینا وتكررت وسمحت لنا بمتابعة في التسجیل والتزاما بحیثیات الصیاغة في العقود العدلیة، حیث

بالعدد ولیس باإلسم، لھا معنى یحتاج ألن اإلحصاءات اإلجمالیة،.مسار األفراد واألزواج باإلسم وھذا ما كنا نطمح إلیھ
بل من األفراد، من .فالمعدالت كما ھو معلوم في اإلحصاء تخفي الفوارق فأردنا اإلنطالق من الفرد ومساره.إلى تدقیق

ھنا أیضا تعمدنا اإلبتعاد عن الشخصیات المرموقة والمعروفة والتي یسھل البحث عنھا نسبیا وقد .العامة ولیس من الخاصة
وھو اختیار منھجي فضل القاعدة على القمة، وركز على الجانب اإلجتماعي أكثر .تحجب بحضورھا المھیمن باقي األفراد

إال .وربما أفرطنا في ھذا االتجاه فلم نترك مجاال لرجاالت المدینة البارزین إال بما یسمح بھ السیاق.من الجانب السیاسي
نا بإشكالیات جدیدة وموضوعات متجددة وإعادة النظر في مھمتناأن البحوث التاریخیة ما فتأت تطالع فما كدنا نلحق .[3]

حلیة كمنطلق لمعرفة الكل بركب الدراسات الكمیة على مستوى الفئات والمجتمعات حتى رجع الفرد إلى الواجھة وطغت الم
صعبة لغیاب النماذج المنھجیة باللغة ...الحیثیات وجدنا أنفسنا قد اتجھنا نحو إختیارات صعبةبھذه .[4]واآلخر

ومدى تطابقھا "معركة المفاھیم"ي والتوثیقي یضاف عناء الترجمة وصعوبتھا، ومن ثم بجانب المجھود النظر.العربیة
صعبة ألن الدراسة تنطلق من المحلي وتحاول اإلجابة .وإمكانیة توظیفھا لوسط غیر الوسط الذي انتجھا وانتجت من أجلھ

على التحدي فالوضعیة لیست مریحة وإن كانت شیقة وتبعث .على تساؤالت منھجیة وتاریخیة طرحت أیضا في محیط آخر



...للباحث
وتتمثل المسألة في البحث .فمن القضایا التي لمسناھا وحاولنا عالجھا ولكن تركناھا معلقة مسألة الدیموغرافیة التاریخیة

وقد بدا لنا .عن المعطیات التي تسمح بإعادة النظر في التقدیرات السكانیة للمدینة خالل القرنین الثامن عشر والتاسع عشر
ولكن ھذه المعلومات وحدھا ال تفي بالغرض لعدة أسباب .أن عقود الزواج المسجلة أمام المحكمة المالكیة قد تسمح بھذا

، وعلیھ ال یمكن )ة(إال إذا كان مع نفس الزوجمنھا أن العقود ال تھتم بسن الزواج، وال تبین تكرار الزواج ـ عند الرجال ـ
ولكن على المدى المتوسط وعلى أكثر من جیل یمكن ....ویمكن تعداد نفس الشخص أكثر من مرةمعرفة نسبة التزاوج 

التعرف إلى أفراد العائلة الذین أقدموا على الزواج ومن ثم محاولة قیاس متوسط أفراد األسرة الواحدة، انطالقا من 
على األجیال في سن الطفولة ونسبة الخصوبة، الذین بقوا على قید الحیاة وأقبلوا على الزواج مما یضعف التصوارتعدد

.في ظل نسبة عالیة لوفیات األطفال
أبناء المطلقین ال یعبرون عن واقع وإن كان.قد یمكن التعرض إلى نفس المسألة من زاویة حضانة األطفال عند الطالق

غالبا ما تكون في فترة اإلنجاب متوسط عدد األطفال ألن الطالق ال یمس مجمل العائالت ثم ھو یقطع عالقة زوجیة،
.ویوقف بذلك النسل ویحد منھ الفرضیات إال بعد جرد ال یمكن اإلقدام على تقدیرات جدیدة للسكان مبني على ھذهوعلیھ

، من جھة ثم إعادة القراءة في اإلحصاءات األولیة لسنوات االحتالل 1857-1787كامل للسجالت العشر الخاصة بفترة 
ثانیةروف انتاجھا، من جھةالفرنسي وظ .

إن أجیاال ثالثة من األزواج تسمح بتركیب العائالت ومعرفة متوسط افراد األسر القسنطینیة، مدى استقرارھا في العالقة 
.الزوجیة وفي المدینة

ل نسبة األطفال والمولودین بھا، كما نجھونحن ال نفرق بین الوافدین على المدینةكیف لنا أن نعرف عدد السكان اإلجمالي
كافیة لقیاس نسبة الوفیات من الوالداتمن الكھول ولیست لدینا معطیات .

ثغرات كثیرة ال زالت تحول دون اإلحاطة بممیزات المجتمع الدیموغرافیة لتلك الفترة ولكن أملنا كبیر في الحصول على ما 
یب أسر بأكملھا من خالل من بلغ منھم سن الزواج یغیر ھذا الوضع بمواصلة الجرد على مدى أكثر من ثالثة أجیال وترك

.واقدم علیھ
ألنھا وثائق دونت وكان التحدي أن نبني بمواد جدیدة وإن بدت غیر كافیة وغیر شافیة.لقد فرضت الوثائق مادتھا

.ممارسات ومواقف
رسات في میدان أردنا االنطالق من الصور اللصیقة بالمجتمع والبحث على أجوبة جزئیة كأن ندرس المما

لكن رب ضارة نافعة.حسب مقاییس محددةأو بعض الفئاتمنحصرة في بعض العائالتالمصاھرات  إن صعوبة 
جعلنا نلجأ إلى الجرد الكامل علھ یعطي نتائج مقنعة من حیث انتقاء العقود المرغوب فیھا لعدم الترتیب وصعوبة فك الخط

آثرنا أن نتبع ما ورد في العقود لمدة سبع سنوات متتالیة لمعرفة فحوى السجالت وعلیھ.استكمال شروط العینة المعبرة
المحكمة من حیث الشكل والتطلع إلى معرفة تواتر الزواج والطالق عند الفرد ومدى انتظام التسجیل وانضباط كاتب

وھكذا بدأت ترتسم مالمح الموضوع.الواحد من حیث المضمون .
إن "إذ.ي صحة النمط فحسب إنما تقترح إعادة النظر في التصنیفات وھو ما نرید المساھمة فیھلم تشكك ھذه الدراسات ف

للمجتمع تكمن في كیفیة وضع شبكة للقراءة والتحلیل كفیلة بتوضیح المجتمعات المسألة العویصة التي تواجھ كل مؤرخ
الوحدات التي تستطیع أن تدمج أكبر نى آخر ما ھيبمعوكیف یمكن العثور أو استخراج الوحدات المناسبة، أو.المدروسة

[5]"عدد ممكن من األحداث المالحظة؟
اعیة وتفضیل العامة على الخاصة، أردنا دخول المدینة من زاویة العمران والسكان، وذلك بالتركیز على التركیبة االجتم

فمن حیث المنھج كان ھدفنا الخروج من تكرار .والثاني یخص الوثائقاألول منھجي:والجماعة على الفرد وذلك لسببین
بكسر االحتكار ثم توظیف سجالت العقود المتنوعة التي اوردت اناسا الكتابات حول الشخصیات المؤثرة في مسار المدینة

التي ة لم یتمیزوا بشيء سوى أنھم عاشوا في قسنطینة وتزوجوا بھا واعطوا المجتمع الحضري مالمحھمن العام
من خالل ممارساتھم المتفاوتةندرسھا .

أما من حیث الوثائق أن سجالت العدول التي اكتفت بمعطیات مقتضبة حول القضایا المطروحة فال تشجع البحث في نمط 
حسب منھج كمي أول وعلیھ حاولنا استنطاق ھذه الوثائق.ال توثق للفرد بقدر ما توثق للقضیةالسیرة أو الترجمة ألنھا 

وتبقى الدراسة متواضعة إجماال إذ تعد مسحا .یوضح الصورة كلما امكن ذلكاألمر لرسم التیارات الكبرى ثم البحث عما
برا طولیا في سنوات وفترات فرضھا الظروف وس.1208و1202جمع كل الذین تزوجوا بالمدینة فیما بین افقیا

وعلیھ قد اھملنا الشخصیات الفاعلة التي غابت عن العینة.والوثائق .

المناھج والتقنیات
وقد وقع اختیارنا على .وھنا كان الھدف ھو التعرف أوال على ممارسات أھل قسنطینة في میدان الزواج والمصاھرة

ا لصعوبتھ وللخروج عن الطرق المعبدةلماذا؟ ربم.األسلوب المسحي الكمي  بل فرضت نوعیة الوثائق ھذا اإلتجاة كما 
أغرتنا البحوث المعتمدة على اإلعالمیة والتي وظفت وثائق مماثلة شكال من دفاتر الكنائس وتقایید مؤسسات السجن 

.وملفات األوقاف في تونس وغیرھا
ق اتضحت لھا الممیزات العامة للمجتمع، كما بدت في نفس الوقت بعد جرد ست سنوات متتالیة من عقود الزواج والطال



كما تأكدت ضرورة البحث الجماعي لدراسة .ضرورة تمدید البحث والتحقیق على فترة أطول تكون نتائجھا أدق وأعم
أن فك كما.متعددة األوجھ واإلختصاصات لما تتطلبھ أیضا من وقت في رصد المعلومات وتخزینھا وضبط تقنیات البحث

.رموز الخط المغربي لمختلف السجالت لیس باألمر الھین عندما یقتضي األمر الفصل بین حروف متقاربة في الشكل
ومن بین األدوات التي توجد تحت تصرف المؤرخین، ھناك أدوات كالسیكیة أو على األقل متعارف علیھا كذلك بین "

وتوجد أخرى مثل أشكال الحجة والبرھان وأسالیب التعبیر ...بالمختصین، مثل المفاھیم وطرق البحث وتقنیات الحسا
.[6]"وطریقة اإلستشھاد واللعب بالصور البالغیة وبصفة عامة بأشكال كتابة التاریخ

لتوجھ العام للعینة المدروسة في حین تلقي الدراسات القطاعیة أو الفئویة الضوء على مجموعة أن الدراسة المسحیة تعطي ا
صغیرة بمعزل عن الباقي ،فالنظرة المسحیة مكنت من تعدیل القیاس بالكشف على الحضور الكثیف ألھل الریف وسط 

ف والحرفیین وكثافتھم في المدینةالثاني فیتكون من دفتر الوفیات كوثیقة ومن شبكة الحرأما المثال.المدینة .
یعود إذن إلى الفترة االستعماریة األولى.1841-1840یوجد بمصلحة األرشیف دفتر یتیم للوفیات یعود إلى سنة 

.ال تھمنا الیوم ظروف وضعھ وإنما نوعیة المعلومات المدونة بغرض التصریح بالوفیات أمام من لھ الحكم الشرعي
تخص المصرح والمتوفى وشھیدینللوفاة ،ویشتمل كل تصریح على معلوماتتصریحا 475یضم السجل  .

.نماذج لتصریحات الوفاة
توفر معطیات متواترة ومتكررة تخص كل الشھود مما یفید في دراسة كمیة للحرفیین الذین أعلنوا عن مھنھم وعناوین 

.سكناھم فضال عن أسمائھم وأحیانا أدلوا بأعمارھم
راض المؤدیة للوفاة أو متوسط العمر ولكن المعلومات غیر كافیة في ھذا الشأن،فآثرنا دراسة شبكة یمكن دراسة األم

.الحرف والحرفیین وكیفیة توزیع سكناتھم على النسیج العمراني
[1] مع فیلیب سبوات بالمختصین في البحوث االجتماعیة وتناقشنا في قضیة العینةاتصل Ph. Cibois من دار العلوم ،

C. Establetاإلنسانیة بباریس، كما التقیت یالسید إستابلي، والسیدة حرمھ التي وظفت الحاسوب لدراسة ، بمدینة إكس،
تمت ھذه القاءات بتقدیم بكل من األستاذ وقد.دیدة حول الموضوعمراسالت القیاد مع المكاتب العربیة وخرجت بدراسة ج

A. Raymondدمحم الھادي الشریف، واألستاذ اندري ریمون .، فلھم مني جمیل الشكر ولو بعد مدة
[2] جامعة..األسر المحلیة الحاكمة في بایلك الشرق :وظفتھا جمیلة معاشي في مذكرتھا للماجستیروفد عالجت فیھا

لم تكمل رسالة الدكتوراه ولكن ناقشت مذكرة .كما تعاملت معھا إزابیل قرانقو في دراستھا حول قسنطینة.1992قسنطینة، 
ضوع حتى ال تتكرر الدراسة، فاتخذت منحى مغایرا وركزت على تركیب وقد تناقشنا في المو...دبلوم الدراسات المعمقة 

الملكیات ودراسة نظام الحكم ...

Grangaud, Isabelle. Histoire sociale de Constantine au XVIIIe siècle. D.E.A. Histoire. 
EHESS.. S/dir. L. Valensi. 1991-92. 113p.

[3] Lepetit, B. (dir). Les formes de l’expérience une autre histoire sociale, Paris. 1994.
Legoff, J. ,R. Chartier. (dir.). La nouvelle histoire. Les encyclopédies du savoir moderne, 

CEPL. Paris. 1978. 574p.
Revel, J. (dir.) Jeux d’echelles, ma micro-analyse à l’expérience. Hautes Etudes -Gallimard/ 

LeSeuil. Paris. 1996. 243p.
[4] Levi, G. Le pouvoir au village

Individu et société
[5]Revel, J. L'histoire au ras du sol. présentation . in Le pouvoir au village de G. Levi; p 

XXVI.
[6]Revel, J. pXVI.


