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  الثامن عشر والقرن العشرنن القرن بنيالقريوان يدنة  دار الباي مب  

 

                                                                                   

 مىن كمّون

 

 

 

 

 امللخص

 

على ضوء ما م 1933و 1860بني دار الباي مبدينة القريوان تارخييا ومعماريا بيف هذه الدراسة  هنتم

تكشف عن وجود دار للباي حبومة الباي من حومة األشراف. اليت ورد يف بعض املصادر ووثائق األرشيف. و

نا بالبحث عاستوق اهلبة. وتقرّ هذه الوثائق بتحول ملكية دار الباي إىل نقيب األشراف محدة العواين عن طري

، ودراستها معماريا. فوجدنا معلم يعرب من خالل ها على وجه الدقةاألثري الذي مكننا من حتديد موضع

هندسته عن قدرة صناع البناء مبدينة القريوان على بناء مسكن مندمج يف بيئته الطبيعية. ويتجلى ذلك يف 

الفنية عن تيارات فنية ذات أصول  العناصر واملكوناتعرب تعدد فضاءات اخلزن من هري ودهليز وكمّي. كما ت

 إيطالية.أخرى أندلسية وعثمانية و
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املدن ببالد املغرب وأحسنها منازال وأسواقا ومثلت مركز إشعاع حضاري،  همّ أ بنيمدينة القريوان من  تعترب   

ظلّت حمافظة عليها طيلة و .خبصوصيات ختطيطية وإنشائية وفنيةواتسمت  .املعماري بثرائهاحيث متيّزت 

ومثلت مصدر إهلام وتأثري يف كل العمائر املجاورة، شرقا وغربا، على غرار  .العصرين الوسيط واحلديث

 عها الكبري وزواياها ومدارسها وفسقياهتا وغريها من املعامل املدنية ومن ضمنها املعامل السكنية.جام

حكام البالد يف خمتلف احلقبات عناية  أوالها الرمزي،ونظرا ألمهيّة املدينة االستراتيجية وبعدها 

زمن  منها مري ما خرب( الذي قام يف بداية حكمه بتعم1740-1705من بينهم حسني بن علي)نذكر و .خاصّة

فتوجه إىل ترميم املساجد وجتهيزها بكل املستلزمات الضرورية إلقامة الشعائر  .(1702-1696مراد الثالث )

ما أعاد إليها انتعاشها واستقطاهبا للسكان الذين وفدوا إليها من جديد  . وهوالدينية من زيت وحصر وأدوات

 .1أحسن عمارة" رت املدينة"وعمّ من خمتلف اجلهات واألقطار

 .م ملا اشتد الصراع بينه وبني ابن أخيه علي باشا1735مدينة القريوان سنة  إىل عليحسني بن وقد فرّ 

الباي باملدينة  وأقامفسهّلوا عملية استقرار الباي وأبنائه وأنصارهم داخل املدينة.  .واستنجد بأهلها املوالني له

حسني بن علي إىل القريوان من  التجاء يكنومل . 2م1740إىل تاريخ قتله على يدي يونس بن علي باشا سنة 

واملدينة وأهلها وأساسا أعياهنا. ومن  البايعالقة متجذرة بني حصيلة وإنّما هو  ،الظرفية فقط نتيجةفراغ أو 

. كما اختاذه مقرا سكنيا هبا يرتاده عند خروجه مبحلة الشتاءسياسة التعمري اليت توخاها جتاهها و دالالهتا

 .اسم "دار الباي"ب عرفتأنه استقر خالل فترة صراعه بداره الكائنة باملدينة واليت نرجح 

الوثائق األرشيفية والذاكرة  عن هذه الدار. بيد أنإشارات متعددة بالعودة إىل املصادر املختلفة، نالحظ 

األوىل حبومة الّسادة توجد  حتمالن اسم دار الباي بالقريوان. إىل وجود دارين  تومئالشّعبيّة، إىل يومنا هذا، 

دار الباي حبومة السادة وقد جنحنا يف هذا العمل إىل دراسة  الّثانية حبومة اجلامع.  توجدو األشراف.

 .الدار بدريبة العواين هذه وتعرفالثامن عشر. ريوانية اليت تعود إىل القرن الدور القاألشراف كأحد مناذج 

تزال حتتفظ  الو .3آلل البيت الذين ينتسبونقريوان وال أشراف من وتنسب إىل عائلة العواين احلسيين

وهندف  ووحداهتا املعمارية رغم ما تعرّضت له من عمليات ترميم وإصالح عرب تارخيها. ناهتامكوّبالكثري من 

ندلسية خمتلف التأثريات األ خمتلف مميّزاهتا املعمارية والزخرفية. وتبيّن من خالل ذلك إىل تقصّي

  .أهم التحوالت والتغيريات اليت عرفتها هذه الداروالعثمانية واألوروبية. ورصد 

مسألة دور الباي . ويعد إشكال موضعها من أمهها. كما تطرح إىل النّظر يف زوايا متعدّدة نا ذلكدعووي

حسني بن علي ومن خلفه على عرش اإليالة يف الدفع العمراين واملعماري هلذه املدينة من خالل النموذج 

ة ونتائج الدراسبعض النصوص املصدرية ية خمتلفة، باإلضافة إىل وثائق أرشيف ذلك علىاعتمدنا يف و املدروس.

ا موالنظر يف  األول بقراءة املادة املصدرّية واألرشيفيّة يتعلق. حمورين أساسيني وينقسم العمل إىل. ةامليداني

اخلصائص اهلندسية التخطيطية  دراسةاملحور الثاين يف ويتمثل  .تطرحه من لبس حول موضع دار الباي

 والزخرفّية والبحث عن نقاط التقائها واختالفها مع مثيالهتا يف مدينة تونس.
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 باي حبومة اجلامع وحبومة الشّرفاءإشكاليّة التّسمية واملوقع: دار ال

م 1735لقد أقرّت النصوص باستقرار حسني بن علي وأبنائه وأقاربه مبدينة القريوان بداية من سنة 

دار الباي كانت موجودة  أنّ كما. وهو نص صريح وواضح حول املسألة .4بعد فراره من ابن أخيه علي باشا

فقد ورد يف مصنف  يستقر هبا الباي عند خروجه باملحلة. . وكانعلي باشافعال يف القريوان حىت قبل انقالب 

ر بن يوسف "ومّلا جاء الشّتاء وحضر وقت خروج املحلّة إىل بالد اجلريد وسافر هبا ابن أخيه علي باشا الصغيّ 

وخرج بعده عمّه مبحلّته كما قدّمنا إىل  كعادته إىل أن وصل إىل توزر وأخذت القياد يف خالص املال والعوايد

أن وصل إىل القريوان ودخل داره وبإزاء القريوان نزلت حملّته، وجلس لألحكام والفصل بني األنام...فيبعث 

. 5القريوان ويدخل املحّلة"دار السيّارة إىل عّمه ويشاوره على رحوله فيأمره بالرّحيل وخيرج الباي حسني من 

علي باي كان يقيم بالقريوان وقت خروج حمّلة الشّتاء حنو توزر، ويقضي فيها باألحكام.  أنّ حسني بن يتضحو

يف نصّ آخر من املشرع أنه اتّخذه جملسا مع الشّيخ داود الّنابلي والشّيخ سيدي عاشور عيّاط "ووصلت ونالحظ 

خ سيدي عاشور من البيت، قال وقوله "وملّا طال املجلس خرج الشي .6الكرّيطة إىل دار الباي حسني بالقريوان"

له الباي: أين تريد يا سيّدي. قال له الشّيخ عاشور: أين يريد اهلل. وذهب من عنده وخرج من دار الباي ودخل 

 .7القريوان"

حسابات بيت خزندار حيث تشري دفاتر املحاسبة املؤرّخة فيما  وثائق األرشيف يف يف البايدار  جند أثر

إىل تشري الدفاتر و. م إىل مصاريف دار سيدنا بالقريوان1734-1733هـ/1146و 8م1712هـ/ 1123بني سنة 

ما أنفقه الوكيل حممد دعدوش من مصاريف للبناء والترميم "وخرج على يدي يف حقّ دار سيدنا بالقريوان 

ريال ليزيد يف خمزن  130بـ ناصري كما اشترى دار  11½ريال و 192½يف حق جري وياجور وأجر معلمني" 

هذه سبق بناء و. 9وجعل هلذه الدار مماليك خلدمتها من بينهم "رجب اململوك" .مراكيب سيدنا بالقريوان

هي الدّار املوجودة إىل اليوم حبومة اجلامع على مقربة . ويبقى االشكال قائما حول موضعها فهل لفتنةاالدار 

النصوص  تغافلتوملاذا ؟ 10االستعماريةمن القصبة واليت تشري إليها أمثلة املدينة املنجزة خالل الفترة 

 املوقع؟عن حتديد و ذكر اسم احلومة نّص املشرع امللكيّ عن املكتوبة وخاصة

وكانت تعرف سنة  .تقوم مقام مؤسسة احلكم والسجنالباي املوجودة حبومة اجلامع كانت دار 

ونتبيّن من خالل  .11م1861هـ/1278عمر بودن القروي سنة  أن يهدمهام بدار عبان قبل 1853هـ/1270

من  متواترة فترات عرفتاالقدمية ودار الباي املعروفة بدار عامر باي  الوثائق األرشيفيّة أنّ دار الباي األوىل

لبسا فس التّسمية داخل املدينة املسوّرة بالقريوان وجود دارين بن وحيدث التّرميمات واإلضافات.والتّهدمي، 

الّدار جمرّدة من  وغالبا ما تذكر ،ف بالدقة املطلوبةال تتصّ  واملصدرية األرشيفيةكبريا. خاصة وأن الوثائق 

أن دار الباي األوىل تقع  1887يف وصفه للمدينة سنة   Louis Piesseسلوير الرحالة اشأ فقدحتديد موقعها. 

ن من طابق تتكوّ اوكان يسكنها أمري لواء عسكر مدينة القريوان. ويضيف أهن .على مقربة من اجلامع األعظم
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ت تسمّى بالقرب من الزاوية الغريانية وكان الدار الثانية توجدو .12واحد وتوجد على مقربة من باب اجلالدين

  وتعرف إىل اليوم بدار القايد املرابط. 13دار الباي أو دار القايد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( .Louis Piesse, 1893, p.361) موقع دور البايات مبدينة القريوان. 1صورة 

األخطاء يف حتديد موضع  وقع يف عدد منورغم أمهيّة وصف لويس واخلريطة املصاحبة له إال أنه  

التضارب  . ويعود هذا14يالبا العواين بسيديبباب اخلوخة وزاوية  مسّي اجلديدبعض معامل املدينة فمثال باب 

له خالل هذه الزيارة القصرية من  أنه مل يتسن. ويبدو والتناقض واألخطاء إىل أنّه زار املدينة ملدة يوم واحد

يف هذا  نستنجدوالوثوق بنصه.  . ويدفعنا ذلك لعدمصورة كاملة ودقيقة عن النسيج العمراين للمدينة رسم

ما ذكر يف أّن دار الباي حبومة اجلامع ذات  . وتفندم1876هـ/1293مؤرخة يف سنة  يةأرشيفة قيوثب الصدد

طابق واحد ونصها "احلمد هلل بعد أن ورد كتاب من الصدر اهلمام املوىل الوزير األكرب السيد خري الدين 

صدر اإلذن  15(...)خماطبا به اهلمام األعز أمري أمراء عساكر القريوان واملكلف هبا السيد حممد املرابط

بدار الباي حمال حيتوي عن زوج بيوت الجتماع أهل املجلس الشرعي يف اليوم ( ...)ببأن حيضر املخاط العليّ

فصرف أمحد بن قاسم على الدار ( ...)القاضي به يف بقية أيام األسبوع املعني الجتماعه وجللوس الشيخ

لة ما فكان مج( ...)املذكورة يف بناء ترافيع هبا وجتصيص الدار وسطوحها وسطوح علويها وجهر مواجنها

صرف على ذلك كله ألف ريال اثنان وتسعمائة ريال وستة ومثانون رياال وربع الريال وناصريان اثنان ونصف 

كانت تشتمل على بعض البيوت دار الباي املوجودة حبومة اجلامع  خالهلا أنّ ونتبيّن من  .16الناصري فضة"

وثيقة أرشيفية ثانية كما حتتوي . م1876علوي سنة طابق على  تشتملوورد بالوثيقة أن الدار  .وماجن وعلوي

                                                           
12- Louis Piesse, 1893, p. 362. 

«Les plus remarquables sont celles d’Ali Ben-Aissa…elle est située non loin de la grande mosquée du gouverneur 

à un rez-de-chaussée, connue sous le nom de Dar-el-bey. Cette dernière est située dans la grande rue près de 

BabDjelladin, elle sert de résidence à l’officier commandant supérieur de la ville de kairouan ».  
Louis Piesse, 1893, p. 364. -13 

« Zaouia de Sidi Abid el ghariani près de Dar-el-bey ou maison du gouverneur, est un beau type de l’architecture 

arabe. Elle est occupée aujourd’hui par le commandant de place». 

 

 .Louis Piesse, 1893, p. 361انظر خريطة حتديد املوقع اليت نشرها  -14

 )...( مجل حمذوفة ليس هلا عالقة مبوضوع البحث. -15

  .77-76 .ص، 616أ.و.ت، دفتر حممد العالين، عـــدد  -16
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قمنا بتتبّع موقع دار الباي الّثانية حبومة  كما. 17م على خمطط دار الباي ذات الطابقني1907تعود إىل سنة 

الشّرفاء وبيان التطوّرات احلادثة فيها، وحتوّل ملكيّتها ووظيفتها حتّى القرن العشرين من خالل عدد من 

 الوثائق األرشيفيّة اّليت بدت واضحة يف ذكر موقع املعلم مبينة عن تغّيرات طالته.

 

 
 

 .(12، وثيقة عدد 1907، بتاريخ 10ملف  ،Eسلسلة أ.و.ت، )خمطط دار الباي حبومة اجلامع.  .2صورة 

حومة يف املكان الذي يعرف اليوم حبومة الباي أو  قعوخنلص بذلك إىل أن دار الباي األصلية ت 

 سعى فقد. 18الدولة احلسينية لدى شأنكان ألسالفها اليت حلومة زاوية العوانية ا. وتضّم هذه الشّرفاء

نذكر من بينهم و .إىل التقرب من هذه العائلة راجني شفاعة جدهم ومتربكني بأسالفهم الطيبني أمراؤها

"علي باي أمري تونس الذي كان كثري الزيارة لقرب السيد علي العواين أيام إقامته بالقريوان خصوصا أيام 

وقد قام هذا الباي بتحبيس مجيع اهلنشري  .19فكان ال خيرج إليها حىت يقدم زيارته فلم يصبه مكروه" .حربه

الذي على ملكه املعروف هبنشري البنقات أحد هناشر مدينة القريوان على الزاوية وقبتها والدويرة وما 

 .21الصقة للزّاويةاملأّسس املدرسة العوانية كما  . 20حيتاجونه من رمّ وإصالح وبناء

وهو أخ غري شقيق حلسني بن عليّ أثناء استقرار حكم الباي حسني يف القريوان هبا عامر باي  استقرّ و

وقد   .22"وأما عامر باي بقي مع أخيه يف القريوان إىل يوم أخذ القريوان"(1740-1735مدّة الفتنة الباشّية )

ج من ابنة عبد عامر باي خالل فترة حكم أخيه قايدا للقريوان واختذها دار إقامة حيث صاهر أهلها وتزوّ كان

ويف إطار نفس التمشي زوّج حسني بن  .23الرمحان بن بلقاسم بن خلف املسرايت وأبناؤه منها أمحد وحليمة

                                                           
 .12 وثيقة عدد، 10 ملف، E أ.و.ت، سلسلة -17

 .104. ص، 5، ج. 2005 ،الكناين -18

 .290 ص.، 1970 بن عبد العزيز، محودة -19

 .82، وثيقة عـدد 23، ملف 82 أ.و.ت، سلسلة د، كرطون -20

 .309 ص.، 2009 رياض املرابط، -21

 .79 ص.، 2. ج، 2009الصغري بن يوسف،  -22

 م.1737/هـ1149 إبراهيم بوديدح، بتاريخ أ.و.ت، دفتر -23



 
 

-6- 

 

6201- 2واآلثار والعمارة املغاربية عدد التاريخ السبيل: جملة   

ويبدو أن عامر باي فضل االستقرار جبوار  .24م من ابنة أشهر أولياء القريوان1736علي ابنه علي باي عام 

الغريانية الذين رغم مشاركتهم يف استقبال الباي وأبنائه إال أبناء الزاوية العوانية لعدم ثقته يف أبناء الزاوية 

أهنم تآمروا عليهم وحاولوا املكر بتمكني يونس وجنوده من الدخول ليال إىل املدينة وأكد صاحب املشرع هذه 

احلادثة "وخلطوا مع يونس ملا نزل القريوان وبعث إليهم كيف يأخذ القريوان، بعثوا إليه وقالوا: ارحل من 

 .25لك الدار اليت أنت هبا وانزل قبلة البلد وحنن ندخلوك القريوان يف الليل"ت

ومآهلا يف خضم تلك  26م1740باي سنة  قتل عامر استمرارية دار الباي إثر قضيةسياق هذا اليف وتطرح 

  ان الفتنة وبعد تويل علي باشا احلكم.ريوان إبّ األحداث العصيبة اليت عرفتها الق
 

وشيّد  .27م1757هـ/1171إىل حومة "دار السيد الباي" يف سنة ق بوقف مسجد املعلقة تتعلّ وثيقةأشارت 

. وحتد هذه الزندالة من اجلهة 28على مقربة منها زندالة تقوم مبقام املسجونني على اختالف طبقاهتم

. 30باي"و"مطبخة السيد الباي" و"زقاق مطبخة السيد ال 29السيد الباي" اخللفية دار تعرف "مبطبخة دار

م إىل أنه كانت توجد حبومة األشراف سالفا دار السيد الباي 1860هـ/1277وتضيف وثيقة مؤرخة يف سنة 

كما حددت الوثيقة املوقع الذي كانت حتتله دار الباي  .31وصراية قبل هدمهما ونقل حجرمها لبناء القشلة

 سجنا حبومة األشراف على مقربة من الواختطه .اليت يبدو أن عامر باي قد شيّدها مدة استقراره بالقريوان

وهو ما يؤكد أهنا من أمالك  32واستقرّ هبا الحقا يف القرن التاسع عشر رشيد أمري األالي .ومن دار اخلزندار

بعد قتل عامر باي سنة  اخلراب طاهلا بعضنرجح أن دار الباي حبومة األشراف قد واستنادا لذلك البايليك. 

باشا وعبث يونس بالقريوان "فأمر من حضر هبدم سور القريوان وأسكنها البوم م على يد علي 1740هـ/1153

والغربان وفزعت أهل جبل وسالت إىل مدينة القريوان باحلفري واهلدم من احليطان والقصري والعجب من 

 33مدينة القريوان كان على يد األمري حسني إحياؤها وكان على يديه خالؤها وخراهبا".

( بإعادة 1759-1756أمر حممد الرشيد باي ) 1756وبعد عودة أبناء حسني بن علي إىل السلطة سنة 

-1759)باي  عليوقد واصل شقيقه  .تعمري املدينة فأقاموا سورها وأحاطوه بأرباض وعمروا اجلهة الشرقية

 القطعة الشرقية اليت م( " للناس يف بناء الدور يف الرباح الذي استقر بني أساس السور القدمي وبني1782

تواصل استغالل دار الباي اليت توجد  إىلبالتايل خنلص و .34بناها أخوه فعمرت هناك حنو ثالمثائة دار"

رممت زمن علي باي يف إطار إصالحه لعدة  اليت رمباباجلهة الشرقية من املدينة وحتديدا يف حومة اجلامع و

 دور يف تلك اجلهة.

أما فيما خيص دار الباي حبومة األشراف فيبدو وانطالقا من وثائق األرشيف املؤرخة يف عام 

م أن املخزن رغب يف تشييد "دار االجتماع" مبوضعها املتسع والعظيم والقريب من الزندالة ولكنّ 1860هـ/1277

                                                           
 .298 ص.، 2010 إبراهيم السعداوي، -24

 . 103 ص.، 2 ج.، 2009 الصغري بن يوسف، -25

 .79 ص.، 2 ج.، 2009، الصغري بن يوسف -26

 .م1757/هـ1171 رسوم وقف مسجد املعلقة، بتاريخ، 16 ملف، 446 احلافظةأ.و.ت،  -27

 .58 وثيقة عــدد، م1863-1843 بتاريخ، 17 كرطون، Eت، سلسلة .أ.و -28

 .م1827/هـ1243 (، قرار تصفية وقف خدجية بنت عمار عبيد، بتاريخأرشيف تصفية األحباس بوالية القريوان )تكتب الحقا أ.و.ق -29

 .110 ص.، م1877-1875 بتاريخ، 1 أ.و.ت، دفتر إبراهيم العالين، عــدد -30

 .58 وثيقة عــدد، م1863- 1843 بتاريخ، 17 كرطون، Eت، سلسلة .أ.و -31

 .58 وثيقة عـدد، م1863-1843 بتاريخ، 17كرطون ، E ت، سلسلة.أ.و -32

 .180 ص.، 2 ج.، 2009 الصغري بن يوسف، -33

 .326- 325 ص.، 1970 محودة بن عبد العزيز، -34
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. 35اورة هلا الجتماع جملس احلكم"ارتفاع تكلفة إقامتها دفعهم الستغالل "دار األجلّ سي رشيد أمري األالي املج

وتقرّ الوثيقة بأن دار الباي هدمت ونقل حجرها لبناء القشلة.  وقد بنيت القشلة زمن أمحد باي 

ويتضح من ذلك أن دار الباي حبومة األشراف قد هدمت قبل سنة  .م(1855/هـ1271-م1837هـ/1252)

 .1860و1837خالل الفترة املمتدة بني  دار عامر باي قد هدمتنستنتج من ذلك أن م. و1837هـ/1252

 حول "شراء سي محدة العواين م إشارة1879هـ/1297يورد القاضي حممد العالين يف دفتره بتاريخ و

لثالث قطع من عمر بكار وورثة أخيه سي أمحد وهي الثانية والثالثة والرابعة من أربع قطع الكائنة بدار 

السيد الباي من مدينة القريوان خبمسمائة ريال فضة ومخسني ريال فضة". مما جيعلنا نقر بإعادة بناء دار 

نبا منها أيضا إىل املدعو أمحد بكار. للباي بنفس املوضع. مّث منحت حلمدة العواين نقيب األشراف ومنح جا

محدة العواين نقابة ى . فقد تولّم(1882-1859)باشا باي حممد الصادق  ت هذه املنحة خالل حكممتّو

تنسب إىل عائلة العواين هي الدار وصبح من املؤكد أن الدار اليت توجد حبومة الباي وياألشراف يف زمانه. 

 . 36" وهم من أعادوا بنائهايدارالسيد الباـ "اليت كانت تعرف ب

مؤرخة يف سنة  وقاف بوالية القريوان وثيقة حبسكما حفظ لنا أرشيف اللجنة اجلهوية لتصفية األ

حبس مجيع "م إشارة إىل أن املدعو محدة ابن الشيخ احلاج عبد امللك ابن الشيخ حممد العواين 1895هـ/1312

ة حيث املفتح وجوفا وشرقا دار لورثة املحبس املذكور وغربا الدار الكائنة حبومة الباي بالقريوان حيدها قبل

خمزن للمحبس املذكور...حبس وأوقف وأبد مجيع الدار املحدودة املذكورة مبا اشتملت عليه من احلدود...على 

الدنيا وبعد وفاته تكون حبسا ووقفا على زوجه فطومة بنت علي الرنان القريواين  نفسه مدّة حياته وبقائه بدار

ا سبق أن كامل دار الباي أصبحت على ممّ نستشفّو .37وبناته منها عائشة وخدجية وزينب وحليمة وفاطمة"

حسني بن  وهم: م حل احلبس وإقرار صفة امللكية للورثة1958يف سنة  غري أنه تّ و ملك محدة العواين.

وحممد بن إبراهيم النجار زوج زينب وشلبية بنت اجليالين  حممد النجار زوج فطومة بنت محدة العواين

مصادرنا بوجود دارين للباي مبدينة القريوان يف حني مل حتافظ الذاكرة  تكما أقرّ العواين وأختها خدجية.

الشعبية القريوانية على تسمية حومة الباي أو حومة دار الباي رغم انتساب الدار إىل العواينية إال حبومة 

ل وظيفة دار الباي حبومة اجلامع إىل مقر الجتماع املجلس الشرعي اف وهو ما ميكن تفسريه بتحوّاألشر

الحظنا من خالل وثائق األرشيف أن دار كما  ناهتا.وأيضا إىل تواصل استعمال السجن الذي بقي من مكوّ

رى كما عرفت حتويرات الباي عرفت يف تارخيها حتوال يف امللكية مما جعل تسميتها ختتلف من فترة إىل أخ

  .معمارية

 اخلصائص املعمارية لدار الباي

صحن مركزي حتيط به الغرف من اجلهات  املستطيل الذي يتوسطهيتميّز خمطط دار الباي بشكله 

 على دريبة ودار شرقية ودار جوفية وعلويني وزريبة. أيضايشتمل واألربع. 
 

 

 

                                                           
 .58 عـدد وثيقة، م1863-1843 بتاريخ، 17 كرطون، E ت، سلسلة.أ.و -35

 نرجّح هذا االستنتاج ألنّ املعلم حافظ على زخرفته األصليّة وهو ما يتضّح من خالل الدّراسة امليدانيّة. -36

 م.1895هـ/1312 بتاريخ قرار تصفية وقف احلاج محدة العواين،، أ.و.ق -37



 
 

-8- 

 

6201- 2واآلثار والعمارة املغاربية عدد التاريخ السبيل: جملة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 )إجناز مىن كمون(. خمطط الطابق األرضي دار الباي: .1خمطط     
 

 38باب خشيبذي عرب مدخل معقود  الدريبة إىلنلج 

الدفة اليت على يسار الداخل يتوسط دفتني حملّى مبسامري. ب

. يؤدّي الباب إىل دريبة مستطيلة الشّكل، تنقسم إىل 39خوخة

قبو طويل تتخلله أربعة عقود يعلوه  األولالقسم  قسمني:

يف اجلهة الشّرقيّة بيت الدريبة يتقدمّها ويوجد دائرّية.  نصف

دكتان من اخلشب. أّما القسم الثاين من الدريبة فهو مكشوف 

أدجمت  .زريبة تتقدمها دكة من احلجارة تتكوّن أضالعه من

أعالها أربع حلقات من احلديد املطروق كانت خمصصة لوضع 

مدخل غرفة احلارس يفتح بالواجهة الشرقية و دواب الضّيوف.

مدخل معقود ط اجلدار اجلويف يتوسّوباب العلوّي اخلارجيّ. و

بالضلع  ويوجد مدخل بيت يؤدّي إىل الطّابق األرضيّ والعلويّ.

سقفه خشيب مسطح يستند  وبرطال باجلهة القبلية ،الشرقي

يعلوه تاج من الطراز  م3.22 بارتفاعالرخام  على عمود من

 الدوري. 

                                                           
 م(.2.13× م 2.77) أبعاده -38

 :انظر أيضا. 101ص.، 2000هي فتحة صغرية على هيئة باب صغري يف الباب الكبري. انظر: حممد رزق،قمجة"اخلوخة أو كما تسمّى يف بعض املناطق " -39
  Jacque Revault, 1980, p. 115-116.  

 الدريبة )صورة الكاتبة(. .3صورة 
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ال إىل دار تتكوّن من سقيفة باب خشيب حملّى مبسامري وحتيط به أطر مستطيلة من الكذّ يفضيو

 وصحن وجمالس ودويرية.
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . )صورة الكاتبة(.مدخل الدار الشرقية .4صورة 

إىل صحن مربع الشكل تقريبا ومكشوف.  سقائف متتاليةتؤدي السقيفة ذات املدخل املنعرج عرب ثالث 

حيتوي على ماجل مكسو بلوحات رخامية بالواجهة القبلية ومطمور ودهليز بالضلع الغريب. وقد كسيت 

أرضيته مبربعات من . وفرشت 40أو القضيب "الكحاليةـ"جدرانه مبربعات من اخلزف حييط هبا ما يسمّى ب

 من احلديد املطروق واملزخرف بأشكال تعرف نينافذت مستطيل، حتف به ط البيت مدخليتوسّو الرخام.

 يؤدي هذا املدخل إىل بيت مستطيلة تتخذ شكل حرفووتعلوه مشسّية من اخلشب املخرّم.  .41"الزالبيةـ"ب

Tجوائز  يسقفها ذويعلوها  رأس الدار". أو"ببيت 42باملجلس الالتيين لذلك يصطلح على تسميتها حمليّا

طها قبو أو جملس سقفه خشيب متدرج من أسفل إىل أعلى تتوسطه خشبية بارزة حمالّة بزخارف نباتية. يتوسّ

 تنشأ منها أوراق خنيلية ثالثية الفصوص. حتّف هبا مقصورتان. .فروع نباتية متشابكة

 الةالدويرية أو النوّ 

 على الفضاء الذي يضمّ املطبخ والبئر واملرحاض واملخازن واملطهرة. "الةالنوّ"يطلق مصطلح الدويرة أو 

داره الّشرقي طاقة ودرج اهلري. جب أدمج تضمّ ممرّا سقفه خشيب ذو عوارض بارزة طُلِيَ باللّون األخضر.و

قط العقود بالواجهة القبليّة مطبخ، سقفه أقبية متقاطعة يفصل بينهما عقدان متجاوزان. ترتكز مسايطلّ و

                                                           
  شريط أسود اللون. -40
  بعد لف قمته وهنايته. ويعترب هذا الشكل من التأثريات األندلسية. Sزخرفة نباتية جتريدية تأخذ هيئة حرف  -41

  .Jacque Revault, 1980, p. 62 و .George Marçais,1974, p. 68 انظر

Jacque Revault, 1980, p. 62. -42 

« Plan en T de la salle de réception…était connue sous le nom de Bit al-majlis vocable dans l’usage a été conservé 

à kairouan ». 
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 43بالواجهة الشرقية كمّيويوجد  دار القبلي مدخنة.اجل لتخلّتعلوها تيجان من الطراز التركي. وي على أعمدة

 وينتصب بالضلع اجلويف فوهة البئر.  . ودهليز

 

 
 . )صورة الكاتبة(.لدويريةا. 5صورة 

 الدار اجلوفية

، واجهته عقد متجاوز. ترتكز 44يتقدم مدخلها برطال

مساقط العقود على وسائد حجرية مّث على أعمدة تعلوها 

أندلسية. وقد ظهر هذا الصنف من التيجان -تيجان مغربية

مثّ تواصل  .45الرابع عشربالبالد التونسية خالل القرن 

اجلدار اجلويف  يتوسطو استعماله خالل العهد العثماين.

دفتني، بكل دفة مدّق. زخرف باب خشيب ذو به مدخل معقود 

مبسامري متناوبة صغرية وكبرية تتّخذ أشكاال خمتلفة منها 

على ميني الدّاخل ومنها املتصالبة وبالدّفة الّيت شكل القبة 

خوخة. وتعترب حتلية األبواب بزخارف مسمارية من التأثريات 

ني السابع عشر والثامن األندلسية اليت انتشرت خالل القرن

 .46عشر
 

 

 

                                                           
يف الديار الفخمة، خيصص حلفظ املونة اليومية وأواين العولة النحاسية. ويكون هذا الفضاء مستطيال أو مربعا وسقفه  هو فضاء يفتح على الدويرية -43

  ، ص.2015قبو متقاطع أو قبو طويل. انظر مىن كمون، 

 George Marçais, 1952, p. 306. -44 

  « Partal est une salle…qu’un portique s’ouvrant en façade par cing arcs » 

    Henri Terrasse, 1933, p.180. -45 

 .4 ص.، 1999 حممّد الباجي بن مامي، -46

 سقائف الدار اجلوفية. )صورة الكاتبة(. .6صورة 
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 السقيفة

 نصفواجهة جدراهنا عقود و، سقفها متقاطع 47يتمّ الولوج إىل الدار عن طريق سقيفة أوىل مستطيلة

ة خشبية يف أسفلها جتويفات على شكل حماريب صغرية تسمح للجالس دائرية وتكتنف جدارها الغريب دكّ

ط الضلع الغريب باب خشيب يؤدي إىل الطابق العلوي عرب درجة من الرخام. يتوسّأدمج بو بوضع حذائه.

 "خالل"و "مرش"حلّي بزخارف مسمارية متنوعة،  .الواجهة اجلوفية مدخل مستطيل بابه خشيب ذو دفتني

ع تتوزّصم.  6علوه طاقة معقودة يفصل بينهما رتاج خشيب. حييط به إطار يليه إفريز مقعرّ ت .وصلبان ودائرة

على جانب منه ست وردات ذات أربع فلقات. يوجد أسفل اإلفريز شريط زخريف عبارة عن زخرف متموّج على 

شكل حيّة يليه إفريز بارز، حلّي يف أسفله بشريطني من الزخارف النباتية يتوسط كل منهما زهرة ذات مثان 

ا قبو متقاطع. واجهة اجلدار اجلويف عقد ، سقفه48يفضي هذا املدخل إىل سقيفة ثانية مربّعة الّشكلو بتالت.

تنتصب يف أسفله دكة خشبية. أمّا واجهة اجلدار الشّرقي فيتوسّطها باب خشيب معاد، يؤدّي إىل  .دائري نصف

دائري يستند من جهة الغرب على عمود يعلوه رتاج كورنيت.  نصفممرّ، سقفه قبو متقاطع يفصل بينه عقد 

واجهة اجلدران القبلية والشرقية عقود  ويزين زف املسمّى "قشرة احلوت".كسيت جدراهنا مبربّعات من اخل

يوصل  49دائرية يف أسفلها مداخل بيت السقيفة املنفتحة على املمر. يتوسط الضلع اجلويف باب بالقمجة نصف

 مباشرة إىل الصحن.

 الصحن

× م 12.27) امربع شكاليتخذ الصحن 

يطّل عليه شرقا دهليز وغرفة  .م(12.27

. وميتد بالواجهة اجلوفية "هري"ومطبخ و

املجلس وعقود متوأمة وعقود حدوية بأسفلها 

بالواجهة القبلية يفتح فوهتا املاجل والبئر. 

ويفتح بضلعه الغريب  مدخَالَ املمر واملجلس.

من املجلس والدويرية. فرشت أرضيته مبربعات 

صم(.  45× صم  45اللون ) الرمادي الرخام

وقد انتشرت تغطية أفنية الدور وغريها من 

الثامن عشر املعامل بالرخام خالل القرنني 

اقتداءا بالدور التونسية اليت  التاسع عشرو

زينت جلّ أرضيات دورها بالرخام اإليطايل. 

كثرة استعمال الرخام مبدينة  إىل م1823/هـ1238أبوراس املعسكري الذي زار املدينة قبل سنة  وقد أشار

شراء وكيل الزاوية تفاصيل  دفاتر األرشيفجند ب . كما50"وأعجب منه كثرة رخام القريوان": القريوان

 .51لزاويةصا ح انوي ملاجلرخام من ال لكميات م1789/هـ1204الصحابية سنة 

                                                           
 م(.3.74× م 4.21) أبعادها -47

 م(.3.07× م 3.20) أبعادها -48

  تّ تعريفها سابقا. -49

 .119 ص.، 2012 أبو راس الناصري اجلزائري املعسكري، -50         

 .173، ص. م1790-1789/هـ1205-1204حسابات الوكالء يف عهد محودة باشا، بتاريخ ، 1776 أ.و.ت، دفتر -51

 الصحن )صورة الكاتبة(. .7صورة 
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 52جالسامل

عرب باب خشيب ذي دفّتني  املجلس الغريب إىلنلج  .53حتفّ بالصحن من جهاته األربع أربع جمالس

حنتت داخلها زخارف نباتية تتمثل يف زهرة ذات ست فلقات. حييط به إطار من الرخام  .حلّي حبشوات كبرية

صم( وتعلوه مشسية من اجلصّ املخّرم رسم داخلها ست جنوم يظهر من خلفها بلور ملوّن. وحتفّ بالباب  25)

يفضي املدخل إىل بيت بالقبو واملقاصر تتألف من قسم أمامي وجملس أوسط  نافذتان من احلديد املطروق.

 حتفّ به مقصورتان.

سقف خشيب ذي روافد بارزة ملون بألوان متعددة منها  . يعلوهمستطيالشكال القسم األمامي يتخذ  

جدرانه  أوراق وأزهار حموّرة. كسيت على شكلاألمحر واألخضر واألزرق واألصفر. حلّي بزخارف نباتية 

رسم داخلها فروع وأزهار متشابكة  .صم( 30( يعلوها أفاريز خشبية )م 2.78ارتفاع )بمبربعات من اخلزف 

 .أما املجلس فسقفه مصندق .54ومتصلة خترج من إناء. حيف به من اجلهتني اجلوفية والقبلية فرش حجام

طلي بألوان خمتلفة أزرق وأصفر وبين وأخضر. زخرف بعناصر نباتية خمتلفة أبرزها الطبق الزهري املحلّى 

فروع نّباتيّة متعرّجة ومتّصلة وأزهار ذات مخس بتالت. كسيت جدرانه  بأوراق حتيط به أوان خترج منها

لس مقصورتان، أسقفها أقبية مبربعات من اخلزف ومبرافع خشبّية وأفاريز حلّيت بزهريّات. حييط باملج

 طوليّة. ميتدّ على جدراهنا طاقات ودكانات.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )صورة الكاتبة(. املجلس الغريب .8صورة 

 الدويرية

أقبية يعلوها م(، باهبا خشيب ذو مصراعني.  5.29× م  6.02مستطيلة )متتد الدويرية على مساحة 

هذه العقود على عمودين مدجمني يف اجلدار يعلومها تيجان متقاطعة تفصل بينها عقود متجاوزة. ترتكز 

فرشت أرضيته مبربعات من الواجهة اجلوفية، سقفه قبو طويل. تضّم الدويرية دهليزا بو عثمانية وأندلسية.

تشتمل دار العواين على أربعة دهاليز. يعترب الدهليز من العناصر األساسية وصم(. 10× صم 10جليز شوّاط )

                                                           
  املجلس مصطلح حملي يطلق على بيت بالقبو واملقاصر. -52

 سنصف املجالس اليت مسح لنا بدخوهلا. -53
وهو عبارة على درابزين خشيب حييط بالسدة ويرتكز عادة على أعمدة خشبية  مصطلح طارمةم 16هـ/10 يطلق عليه أيضا يف بعض مصادر القرن -54

القواميي  خمروطة. انظر ما ذكره ابن عظوم يف فتواه يف قضية فضيلة بنت بن سالمة مع ربيبتها "سلم لزوجته فالنة بنت فالن الفالين التابوت العود

  .263-262 .ص، 1ج.،  2004 ابن عظوم ،جلس القبلي من دارسكناه". القرقطون...والطارمة والقرقطون هي الكائنة بامل والطارمة



 
 

-13- 

 

6201- 2واآلثار والعمارة املغاربية عدد التاريخ السبيل: جملة   

وتتم إنارته وهتويته عن طريق  .ما خيلو بيت منه بسبب ارتفاع درجة احلرارة صيفاقريواين إذ قلّباملسكن ال

 أقبية طولية. وكان أهل القريوانبسقفه متفوق اثنني،  ونادرا ماجمموعة من الشبابيك املطّلة على الصحن 

خمزنا للمواد الغذائية من زيت وقمح  . كما يتخذللتخلص من احلر والتنعم باهلواء البارد للدهليز يلجئون

، بابه خشيب مرحاض باجلدار القبلي يوجدمربع، سقفه قبو طويل. وكمّي بالضلع الغريب ويوجد   وغريه.

 حملّى بزخارف مسمارية.

 الطابق العلوي

 مستطيال شكال 57الرقبةتتخذ   وهري. 56ومطبخ 55على رقبة حتيط هبا أربع غرفالطابق  يشتمل هذا

م 1م. بلطت أرضيتها بالرخام وكسيت جدراهنا على ارتفاع 7(، يبلغ ارتفاع جدراهنا حوايل م5.86× م 7.28)

زن بالدور القريوانية عامة خمازن احلبوب. ومن مميّزات املخا 58اهلري ويفيد لفظ مبربعات من اخلزف.

قف من أعواد العرعار املرجوم الذي وتتكوّن من فضاءات ذات أس .الباي خاّصة أهنا حتتل الطابق العلويوبدار 

 بية. وفرشت أرضيتها مبربعات من جليز شوّاطيرتكز على دعامات مستطيلة تربط بينها عوارض خش

عرب نوافذ وكوى تطلّ على الصحن. وخيصص اهلري حلفظ املونة من قمح  اصم(. ويتم هتويته13×صم13)

 وشعري وغريه من املواد الغذائية إىل جانب حفظ األواين النحاسية والفخارية.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . خمطط الطابق العلويدار الباي:  .2خمطط 
 

                                                           
 متشاهبة وبسيطة مقارنة بغرف الطابق األرضي، أسقفها خشبية ذات روافد. فرشت أرضيتها مبربعات من اخلزف احلديث. -55
 معاد البناء ما عدا السقف فهو من أعواد العرعار املرجوم. -56
 م ويتوزع أعالها نوافذ.7مسيّت رقبة الرتفاع جدراهنا اليت تبلغ حوايل  -57
 .                                      66، ص. 2002 ،مبعىن املخزن أو املطمورة. انظر عبد احلميد الفهري  Horria    هو تعريب للمصطلح القدمي -58
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نلمس من  .هندسية ونباتية وحيوانية متنوعة بنماذجزخرفة األبواب واألسقف بدار الباي ومتيّزت 

تربز التأثريات و خالهلا تأثر الزخرفة القريوانية بتيارات خمتلفة وافدة إليها أندلسية وعثمانية وإيطالية.

. كما تظهر ة وحماريب وصلباناألندلسية يف حتلية األبواب باملسامري واليت اختذت أشكاال خمتلفة جنوم وأهلّ 

ونذكر أيضا الشمسيّات املصنوعة من اجلّص والنوافذ  "الزالبيةـ"ذ املتكونة من الشكل املعروف بيف النواف أيضا

، ويف جانب من التأثريات العثمانية يف العقود الصماء املنخفضة اليت كست جدران السقائف ونلمس املتوأمة.

لزخارف اهلندسية اليت تتجلّى يف الزخارف النباتية املتمثلة يف الباقات اليت تنبثق من مزهريات وأيضا يف ا

يتقابل مع مثيله يف شكل معكوس وينتج عن التقابل  Tوهي زخرفة على شكل حرف  59حضور عنصر املفروكة

 شكل معني يف الوسط وشكل رباعي على شكل لوزة يف األركان.

ن منط معماري . فهي تعرب ع60دور البايات يف مدينة تونسحد كبري مع بعض  إىل الدارعمارة هذه  تتشابهو

تقليدي نلمس فيه التأثر بالشكل املعماري لدور البايات بتونس من حيث وجود الدار جبوار الزندالة وأيضا 

من  61قرهبا من دار أمري األالي رشيد. كما أهنا تشتمل على جلّ الوحدات املعمارية اليت جندها بدور البايات

ريبة والسقائف وعلوي الضياف واملخازن والزريبة والدويرية ساباط يربط بني الزندالة والدار ودريبة وبيت الد

 . كما سجلنا تواضعغياب دار اخلدمحيث  الناحية اهليكلية من من . وختتلف معها62واحلمام واحلديقة

الزخارف والنقش على الرخام اإليطايل الذي تتمّيز بكثرة تضاهي دور البايات بتونس اليت الزخرفة اليت ال 

  .حتلية األفنية بالزخارف اجلصية "نقش حديدة" . ويشتد االختالف على مستوىوالنوافذ يؤطّر األبواب
 

 خامتة

ل موضع دار الباي إشكاال كبريا يف ظل تواجد دارين حتمالن نفس االسم. وقد توصلنا بفضل لقد مثّ

االعتماد على الوثائق األرشيفية املختلفة والعمل امليداين الكثيف إىل حتديد موقع دار الباي األصلية واليت 

. وأثبتت دار 1879قبل سنة تعرف حاليا بدريبة العواين بعد أن منحها الباي لنقيب األشراف محدة العواين 

الباي العالقة املتينة بني العائلة احلسينية وبعض أعيان القريوان، فالبايات احلسينني منذ توليهم احلكم سعوا 

 اىل التقرب إىل أهل القريوان وخاّصة أعيان املدينة وكان ذلك باملصاهرة أو مبنحهم بعض أمالك الباي.

دار الباي ببعض اخلصوصيات اليت متيّزها عن غريها من دور املدينة العتيقة من حيث الشكل  وتنفرد

 ،هندسيا يف بيئة القريوان هاعماري. إضافة إىل اندماجتكوّن ما يشبه املركب املاهلندسي وتوزع عناصرها اليت 

الفنية العناصر لعديد من أما زخرفيا فقد احتفظت دار الباي با فتعددت خمازهنا من دهليز وهري وكمّي.

 شبية حتمل زخارف نباتية أو هندسية تعود للقرنني الثامن عشر والتاسع عشر.اخلو جريةاحل
 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .60 نسرين احلديدي، د.ت، ص. السنباطي،عبد الوهاب  -59

60-  Jacque Revault ,1980, p. 249. 

61-    Jacque Revault ,1980, p. 247. 

    منتصبني يف اجلهة الغربية من الدار ولكن مل نتمكن من دخوهلما. -62
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، ملف 446. أ.و.ت، احلافظة م1758/هـ1171صورة لوثيقة حول حومة دار السيد الباي بتاريخ . 1 ملحق عدد

 .1، وثيقة عددم1758/هـ1171بتاريخ رسوم وقف مسجد املعلقة، ، 16

 

 نص الوثيقة
 

احلمد هلل بعد أن استقر على ملك املكرم األجل احلضي الرّضي املبجل القارئ املجدد الزكي األكمل 

الثقافلي أيب عبد اهلل حممد ابن املنعم املرحوم برمحة احلي القيوم أيب العباس أمحد  اإلمام الفقيه املتدين

، مجيع الدار القبلية املفتح الكائنة حبومة دار السيد الباي داخل مدينة القريوان املحوطة، حيدها 63البكري

قبلة شارع متصل غربيه مّث ينعطف فجوفا بالباب اجلديد أحد أبواب املدينة املذكورة وشرقيه بدار السيد 

وشهرهتا مبالكها الفقيه حممد  64السبوعي العراقي الباي املذكورة  وغربا دار خملفة عن املرحوم عبد اهلل

الثقافلي املذكور، أغنت عن تقصي حتديدهم حدودها وحقوقها وعاّمة منافعها االستقرار التامّ بالشراء الصحيح 

                                                           
عبد العزيز بن حممد مل جند إشارة إىل آل البكري مبدينة القريوان بكتب التراجم باستثناء إشارة واحدة أوردها ابن ناجي حول الفقيه والعامل أيب  -63

 .189 ص.، 3 ج.، 2005 ابن ناجي،انظر . البكري املقري

 توجد إىل اليوم بنفس املوضع دار تعرف بدار السبوعي. -64
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والثمن املندفع املعلوم القدر املربأ من  مثنه حسبما ذلك مبني يف غري هذا بالشهادة العادلة، وقف عليه  

د اآلن الفقيه حممد الثقافلي املذكور أنه حبس مجيع الدار املذكورة مبا هلا من احلقوق واحلدود شهيداه أشه

وعاّمة املنافع على من يقرأ يف كل يوم حزبا واحدا من القرآن العظيم قبل صالة العصر على الكرسي جبامع 

املذكور،وجعل له أجرا على  الكائن بسوق اخلضر داخل املدينة املذكورة ويهدي ثواب ذلك للمحبس 65املعلق

ذلك ناصريا واحدا يف كل يوم من كراء الدار املذكورة إن كانت قائمة على أصوهلا ال حيتاج شيء منها إىل 

إصالح وإال قدم إصالحها وما بقي بعده يأخذ منه الناصري املذكور فإن مل يعد الباقي بعد اإلصالح بالناصري 

املذكور للمكرم األجل القارئ احلضي املبجل أيب احلسن علي ابن املنعم فليس له غريه وجعل النظر يف احلبس 

اهلل العظيم إنه منه باملرصاد ال ختفاه خافية،  66املرحوم القارئ حممد الزرقا العويف موصى يف ذلك )...(

وقفا  حبّس الفقيه حممد الثقافلي املذكور مجيع الدار املذكورة على من ذكر كيف ذكر حتبيسا مؤبدا ووقفها

حراما سرمدا ال تباع وال توهب وال تورث وما اختلف امللوان وتعاقب اجلديدان إىل أن يرث اهلل األرض ومن 

عليها وهو خري الوارثني، فمن بدله بعدما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه إن اهلل مسيع عليم، وأذن 

املذكور يف قبول احلبس املذكور على وصف املسطور الفقيه حممد الثقافلي املحبس املذكور املكرم عليا الزرقا 

منه ملن ذكر وحوزه عنه اإلذن التامّ، فحضر وقبل عنه ذلك قبوال تاّما وحاز مجيع الدار املذكورة حبقوقها 

وعاّمة منافعها للجانب املذكور وحوزا تاّما مبعاينة شهيديه حال كوهنا فارغة من شواهد املحبس املذكور وعقود 

هد على إشهادمها بذلك ومها حبال اجلواز واملعرفة هبما تامّة بتاريخ أواخر ذي احلجة احلرام أكريته ش

املذكور كيف ذكر وعلم استمرار  67ـــام من وقف على رسم ملكيته املحبس جبميع الدار املذكورة )...(1171عــــ

غري مغري عليه وال منازع يف ملكيته هلا وأن احلائز املتصرف فيها وأن خترج يف علمه عن ذلك بوجه ومن 

التحبيس املذكور على الوصف املسطور يف تارخيه املزبور وجعل املحبس  68شيء منها إىل أن عقد هبا )...(

املذكور ونظر يف احلبس املذكور املعروف بالقارئ الزرقا الناظر املذكور ألمالك املسجد املذكور ومجاعة املسلمني 

 وشهد فقري ربه.  69اريخ املذكور )...(شهد عليه بذلك يف احلالة والت
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، Eأ.و.ت، سلسلة  .م1860/هـ1277صورة لوثيقة حول دار الباي مبدينة القريوان بتاريخ .  2 ملحق عدد

 .58، وثيقة عــدد م1863-1843، بتاريخ  17كرطون
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 نص الوثيقة 

 

أسعد اهلل أوقات األعز اهلمام ، احلمد هلل صلى اهلل على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

وبدر املجد الذي ال يفارقه التمام العمدة الثقة احلجة األقرب األجنب األحزم القمر املنري والكوكب الشهري 

لغه من خري الدارين مناه، أما بعد أيب العباس سيدي أمحد الكبري أمري لواء آغة القريوان صانه اهلل وب

السالم التاّم العامّ األبق بتلك املقام يليه خري قوم لنا األعز جوابكم يتضمن أمر سيدنا نصره اهلل أننا ننظر 

وكذلك خنتاروا حمال  70حمال بالقريوان مناسبا لنصب األحكام العرفية واجلنايات واجتماع الرئيس واألعضاء

لسجن على اختالف طبقات املسجونني من أهل اجلنايات فنظرنا يف ذلك فوجدنا يصلح لسجن من يستوجب ا

وهبا احلبس اآلن والعشر وهي تقوم باملقام احلكم والسجن وجماورة هلا دار  71دار البايليك املشهورة بدار عبان

ذلك  واآلن على ملك رجل قروي اشتراها خبمسة آالف ريال وصرف عليها مثل 72مشهورة بدار حممد كاهية

تقوم باملقامني كذلك واملحل حبومة اجلامع األعظم وكذلك وجدنا حمال آخر بوسط املدينة حبومة السيد 

متسعة الفضاء حمكمة البناء وهدمت الدار  73الباي وكان به دار السيد الباي سالفا وحتت صرايتها زندالة

ذكورة صحيحة مثلما وصفنا إىل اآلن هنا وبقية الزندالة امل74والصراية ونقل حجرمها وحطامها لبناء القشلة

تقوم مبقام املسجونني على طبقاهتم ومل ختتص إال يف صالح بني وكان سبب إبقائها مل يقدروا على هدمها 

للزندالة املذكورة فوجدنا متسعا ومناسبا لبناء دارا  75لشدة بنائها ونظرنا يف حمل الدار املذكورة املالصق

ما عرفتنا فأحضرنا أمني الرم والبناء واستشرناه يف ذلك فقال إنه حمل  الجتماع الرئيس واألعضاء مثل

عظيم التساعه ومناسبته من قرب الزندالة املذكورة إال أنه يلزمه حنو األربعني ألفا يف إقامته وكذلك جلوارها 

ع جملس تامة املوجب تصلح الجتما 76دار تسمّى بدار خزندار واآلن على ملك األجل سي رشيد أمري األالي

برد  77احلكم وزيادة كان اشتراها له السيد املنعم املرحوم برمحة احلي القيوم سيدنا املشري حممد باشا باي

اهلل ضرحيه وأسكنه من اجلنان فسيحه بثالثة آالف حسبما بلغنا ذلك وصرف عليها حنو اخلمسة آالف 

تقوم باملقامني تامة املوجب  81طارينوالع 80قرب الربع 79حبومة املر 78وكذلك دار املرحوم سي حسن املرابط

                                                           
 غالبا ال ترسم اهلمزة يف آخر الكلمة مثل أعضاء تكتب أعضا، بناء تكتب بنا. -70

 .من العائالت القريوانية اليت مازال عقبها إىل اليوم -71

 .48 ص.، 1985 انظر عمار العشي،. 1276/1859 هو حممد بن احلاج أالي أمني وكاهية القريوان وتوىل عمل املدينة سنة -72

 السجن.مصطلح يطلق على  -73

 .104 ص.، 1985 ( لذلك أطلق عليها يف بعض الوثائق "القشلة األمحدية". انظر عمار العشي،1855-1837) ثكنة عسكرية أسسها أمحد باي -74

 .وردت هكذا مالسق واإلصالح من عندنا -75

  وهو أحد املماليك الذين.  م1864 أواخر إىلم  1863 سبتمرب هو أمري األمراء رشيد آغة توىل اإلشراف على مدينة القريوان وعملها منذ -76

  وعرف بقيادة عسكر الساحل 19نشأوا يف قصور البايات احلسينيني دخل إىل اجلندرية يف عهد اإلصالحات العسكرية يف تونس خالل القرن 

، 2009 بن بلغيث،الشيباين . 115، ص. 5. ج، 2001 ابن أيب الضياف، انظر. 1854 مثّ رتبته أمري أمراء سنة 1847 وحتصل منها على رتبته أمري لواء سنة

 .11ص. 

من إجنازاته تنقيص عدد الشهود املنتصبني . م1855/هـ1271 وتوىل احلكم سنةم 1811/هـ1226 هو املشري الباشا أبو عبد اهلل حممد باي، ولد سنة -77

 .200-185 ، ص.4 ج.، 2001،انظر ابن أيب الضياف. م1857/هـ42 األمان سنةباحلاضرة وعملها وتنقيص املؤذنني باجلامع األعظم وأيضا سن قانون عهد 

  .Jacque Revault ,1980, p. 223 نسبة إىل عائلة املرابط اليت تنتسب إىل سيدي عبيد الغرياين مؤسس الزاوية الغريانية بالقريوان. انظر -78
أبو عبد اهلل بن تقع حومة املر على مقربة من باب تونس. ومن أهم أحياءها ما يعرف بزنقة املذبوح والسبع اللفات وهنج القرانطة ومن أهم معاملها زاوية  -79

 .أيب زيد القريواين

أوطة وجويف املفتح بسوق الشكازين وبه سبعة  . وهلذا السوق بابان، قبلي املفتح جتاه سقاية بئرم1696/هـ1107 أسسه الباشا أبو عبد اهلل حممد سنة -80

 .393. ص، 2011، السعداويوعشرون حانوتا. انظر أمحد 

غريب سوق الربع وهو املعد لبيع العطارة وبه مخسة وعشرون حانوتا  .م1696/هـ1107 الباشا أبو عبد اهلل حممد سنةمن األسواق األربعة اليت أسسها  -81

فاصل بينهما بني مسجد وله أربعة أبواب، أحدها قبلي املفتح جتاه سقاية بئر أوطة، واألخرى جويف املفتح بسوق الشكازين وبابان اثنان غربيا املفتح بالسوق ال

 .393 ص.، 2011، املعلق. انظر أمحد السعداوي
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وكذلك القشلة تقوم باملقامني وزيادة وكذلك دار لرجل سفاقسي تصلح الجتماع جملس احلكم فقط قريبة 

من الزندالة املوصوفة املذكورة كانت تكلفت عليه بنحو الستة آالف مثّ أنه تركها ورحل لبلده إىل اآلن مثّ بعد 

األماكن املذكورة كلها وموافقة كل منها ومناسبتها حنن ومن له املعرفة فوجدنا ذلك تأملنا وأمعنا النظر يف 

حسبما ظهر لنا أن املحل األخري والزندالة املذكورة مها اللذان يقومان كل مبقامه وهذا ما عندنا عرفناكم به 

وغرس إحسانكم  ولكم النظر السديد والرأي األصلح الرشيد ودمتم يف أمن اهلل وحفظه والسالم من خدميكم

 ــنـة.1277شعبان ســ 19املقبل أيديكم الكرام على الدوام احلاج عمر بودن خليفتة بالقريوان لطف اهلل سيدي يف 
 

، Eأ.و.ت، سلسلة . م1933هـ/1351، بتاريخ 82صورة لوثيقة منح دار الباي حلمدة العواين. 3 ملحق عدد

 .40، وثيقة عــدد م1933-1904، بتاريخ 591كرطون
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