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وثيقة جديدة حول بناء أسواق مركب حممد باي املعماري مبدينة القريوان يف القرن 17م
مؤيد املناري



ملخص
نقوم يف هذا املقال بدراسة أقدم وثيقة أرشيفية سجلت عملية شراء رباع بني سنيت 1686م و1690م لفائدة
أوقاف جامع حممد باي املرادي بالقريوان .متدنا الوثيقة مبعطيات هامة حول املشهد احلضري املكوّن ملحيط
املركب املعماري قبل إمتام بنائه .إ ّن الوقوف على حيثيات عملية الشراء وماهية الرباع ،واعتماد منهجية
القراءة املتقاطعة مع وثائق أوقاف جامع الباي املؤرخة بسنة 1690م ،مكنتنا من الكشف عن تبعيات عملية
الشراء ،وضبط مراحل تشييد جزء من املركب وحصر األماكن اليت حتوّلت إىل أسواق بعد امتالكها من
قبل حممد باي املرادي وجعلها وقفا على اجلامع احلنفي.

كلمات املافايي :القريوان ،القرن السابع عشر ،حممد باي ،أسواق ،أوقاف ،دور ،خمازن ،فندق ،سقاية ،مركب
معماري ،مشهد حضري ،العهد العثماين.

املرجع لذكر املقال مؤيد املناري" ،وثيقة جديدة حول بناء أسواق مركب حممد باي املعماري مبدينة
القريوان يف القرن 17م" ،السبيل :جملة التاريخ واآلثار والعمارة املغاربية [نسخة الكترونية] ،عدد  ،4سنة
.2017

الرابط http://www.al-sabil.tn/?p=3101

 - مرشح دكتوراه جبامعة إسطنبول قسم تاريخ الفن.
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مقدمة
أدّى سنجق القريوان يف هناية القرن السادس عشر دورا رئيسيا يف تثبيت أسس احلكم العثماين
عقب اهنيار السلطنة احلفصية ،فمنذ سيطرة طرغود باشا على طرابلس الغرب مث على جزيرة جربة
سنة 1556م ،1بدأ التخطيط للتوغالت من اجلنوب التونسي عرب قابس وقفصة وصوال إىل مدينة
القريوان اليت كانت جاهزة معنويا الستيعاب املدّ التركي اجلديد يف حماولة من خنبتها استعادة املكانة
اليت تراجعت زمن سيطرة الدولة الشابية الغالب عليها الطابع القبلي على حساب املدين.
إن ال باحث يف تاريخ سنجق القريوان العثماين يالحظ دائما النقص الفادح يف املادة املصدرية وال
شك أن فقداهنا هو السبب الرئيسي يف عدم معرفتنا ببعض تفاصيل األحداث الرئيسية األوىل يف تاريخ
اإليالة التونسية .لكن افتقادنا هلا وعدم توفرها ال يعين عدم وجودها باملرة ،فاألرشيفات على اختالف
أنواعها وأمكنتها تزخر باملعلومات التارخيية واألثرية املتعلقة مبدينة القريوان يف الفترتني احلفصية
والعثمانية ،وهي مع األسف متفرقة جغرافيا وخمتلفة نوعيّا ويتطلب مجعها وحتقيقها وقتا وجهدا
كبريين .2كما أننا ال منلك فيما خيص القرن السابع عشر إالّ كتاب املؤنس البن أيب دينار ،وبعض املصادر
 1ابن أيب دينار أبو عبد اهلل حممد بن أيب القاسم ،املؤنس يف أخبار إفريقية ويونس ،حتقيق حممد مشام ،يونس ،1967 ،ص .170
التميمي عبد اجلليل" ،2006 ،عثمنة إياالت اجلزائر ويونس وطرابلس على ضوء املهمة دفتري (1557ـ  ،")1595يف املجلة التارخيية
العريبة للدراسات العثمانية ،العدد  ،34أكتوبر  .2006انظر الوثائق عدد  4 ،2،3 ،1و .5ص76 ،ـ .79
Ahmed Kavas, 2012, “ Trablusgarp”, İslam Ansiklopedisi, C. 41, s. 288.

 2أقدم الباحثون املهتمون بتاريخ القريوان الوسيط واحلديث يف العشر سنوات األخرية على حتقيق ونشر الوثائق األرشيافية العائلية
مبختلف أنواعها ووثائق املكتبات واألرشيافات وكتب املناقب ذات الطابع الصويف اليت يتميّز بإضافتها لتاريخ القريوان وآثارها .انظر
الرماح مراد" ،2005 ،وثائق القريوانية من العهدين احلافصي والعثماين" ،يف إفريقية سلسلة الافنون والتقاليد الشعبية ،عدد ،14
ص .55-5الرماح مراد "،2006 ،األحباس العامة بالقريوان يف عهد الدولة احلافصية (625هـ1228/م982-هـ ،")1574/يف دراسات
مهداة إىل يوسف إيبش صافحات من ياريخ دمشق ودراسات أخرى ،لندن ،ص .258-199الطويلي أمحد" ،2006 ،وثيقة جديدة
حول مساجد القريوان" ،يف أمحد الباهي (نشر) ،القريوان وجهتها اكتشافات جديدة مقاربات جديدة ،أعمال الندوة العلمية الدولية
الثانية لقسم علم اآلثار بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقريوان 8-6 ،مارس  ،2006ص .188-182حمافوظ فوزي" ،2009 ،فسقيّة
الباي" ،موسوعة القريوان ،وزارة الثقافة واملحافظة على التراث ،الدار العربيّة للكتاب ،يونس ،ص .241-240الباهي أمحد،2009 ،
" القريوان يف هناية العهد احلافصي من خالل مناقب أيب القاسم املسرايت" ،يف إشعاع القريوان عرب العصور ،وقائع الندوة اليت انعقدت
بالقريوان من  20إىل  25أفريل  ،2009بيت احلكمة ،يونس ،2009 ،ج ،2ص .652-595الباهي أمحد" ،2014 ،وثيقة جديدة حول
القريوان احلافصية حتبيس السلطانني أبو العباس أمحد وأبو فارس عبد العزيز لقرعة بوخذير على اجلامع األعظم ( 790هـ ـ
و 800هـ)" ،يف التوطن واملجال والثقافة املادية يف الافضاء املتوسطي ،أعمال الندوة العلمية الدولية اخلامسة القريوان 16 ،15و17
أفريل  ، 2014نصوص مجعها وأعدها للنشر النوري بوخشيم وجعافر بن نصر ،جامعة القريوان كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،قسم
علم اآلثار ،ص 33ـ  .48نافس املؤلف وحتقيقه لكتاب املسرايت (حممد مجال الدين بن خلف بن أمحد بن عليّ) ،ت بعد
1035هـ1625/م ،مناقب أيب القاسم املسرايت ،حتقيق أمحد الباهي ،يونس .2009 ،السعداوي أمحد ،2011 ،يونس يف القرن السابع
عشر وثائق األوقاف يف عهد الدايات والبايات املراديني ،كلية اآلداب والافنون واإلنسانيات مبنوبة وحدة البحث " املدن التارخيية
التونسية واملتوسطيّة " ،يونس .أبو راس الناصري اجلزائري املعسكري (حممد بن حممد) ،يويف 1238هـ1823 /م ،نبأ اإليوان جبمع
الديوان يف ذكر صلحاء مدينة القريوان ،حتقيق حممد احلبيب العالين وسهيّل احلبيّب ،قدّم له بالافرنسية حممد عليّ احلبيّب،
منشورات مركز الدراسات اإلسالمية ،القريوان.2012 ،
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اليت ال تزال خمطوطة وتنتظر التحقيق مثل كتاب مسط الآليل ملحمد قويسم الذي اعتمده الوزير
السراج يف حلله السندسية.3
يف هذا اإلطار سنحاول تقدمي مصدر أرشيفي يؤرخ إلجنازات معمارية يف سنجق القريوان زمن
الباي حممد بن مراد الثاين ،أي يف الفترة املعروفة لدى الباحثني بالفترة املرادية.
تعتمد هذه الدراسة على وثيقة جديدة عثرنا عليها خبزائن أرشيف أمالك الدولة وهي مؤرخة بالنصف
الثاين من القرن السابع عشر يف فترة قلت فيها املعطيات املصدرية كما ذكرنا آنفا .وتعترب الوثيقة اليت
سنتناوهلا بالدرس مصدرا مباشرا نادرا وقيّما يكشف عن مآثر الباي حممد ضمن مرحلة من مراحل
بنائه للجامع احلنفي.
.1

تقدمي الوثيقة

الوثيقة هي رسم شراء دار وخمزن لفائدة جامع الباي احلنفي املوجود داخل املدينة املسوّرة بالفضاء
املعروف يف املصادر التارخيية مبركب حممد باي املرادي .وهي وثيقة خملفة عن مجعية األوقاف ،بعد أن مت
الغاء نظام األحباس سنة  ، 1957وحفظت يف أرشيف أمالك الدولة بالزهراء مثل غريها من وثائق امللكية
والعقود .4كتبت الوثيقة على ورق الرق خبط مغريب بين اللون بعضه ممحيّ ،وتنقسم إىل نصني األول يتعلق
ببداية عملية الشراء سنة 1097هـ1686 /م والنص الثاين بإمتام عملية الشراء سنة 1101هـ1690 /م أي بعد
توثيق عملية الشراء األوىل وقعت املحافظة على نفس الوثيقة لتحرير إمتام البيع على نفس الورقة.
.2

نص الوثيقة

نص سنة 1097هـ1686/م بداية عملية شراء الدار واملخزن (انظر صورة )1

Bergaoui Sami, 1977, « l’évolution d’un espace de médiation sociale : la Zawiya Sahabiyya de Kairouan à
L’époque Moderne », in Studia Islamica, LXXXVI -2, p.p 225-244.

 3انظر عبد السالم أمحد ،1993 ،املؤرخون التونسيون يف القرون 17و18و19م ،رسالة يف ياريخ الثقافة ،نقلها من الافرنسية إىل
العربية أمحد عبد السالم وعبد الرزاق احلليوي ،بيت احلكمة ،قرطاج .عرّج على أمهية هذا املخطوط بالنسبة لتاريخ الافترة
احلديثة.
 4أرشيف أمالك الدولة بالزهراء ،وقف املساجد ،ملف خاص بوقف جامع الباي احلنافي.
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" بسم اهلل الرمحن الرحيم وصلى اهلل على سيدنا وموالنا حممد وآله وسلم.
بعد أن استقر على ملك املكرم األرشد املرعي األسعد احلاج سامل بن املكرم املرحوم احلاج بلقاسم الصفار
الرعيين 5ربع مجيع الدار الشرقية املفتح املالصق هلا ميضاة جامع السيد الباي احلنفي 6داخل مدينة
القريوان املحوطة املعتلى على بعضها بعض اجلامع املذكور االستقرار التام باالبتياع الصحيح والرباءة من
مجيع الثمن من املكرم محيدة زقية املشارك له بثالثة أرباعها حسب ذلك مبني يف غريه بالشهادة العادلة
وقف عليه شهيداه .كما استقر على ملك احلاج سامل الصفار املذكور مجيع املخزن الشرقي املفتح املالصق
للدار املذكورة من ناحية امليضاة املذكورة االستقرار التام بالشراء الصحيح من محيدة املذكور حسبما ذلك
مبني يف غريه بالشهادة العادلة وقف عليه شهيداه .وبعد أن كان ذلك لذلك حضر اآلن لدى شهيديه األمني
األسعد القاري املرعي أبو حممد عبد اللطيف عجاج مكاري 7أمني وقف جامع السيد الباي يف التاريخ واشترى
يف صفقة واحدة وعقد واحد مجيع الربع يف الدار املذكورة على اإلشاعة فيها مع مجيع املخزن املذكور يف
صفقة واحدة وعقد واحد من احلاج سامل الصفار املذكور على اإلشاعة فيها مع مجيع املخزن املذكور يف صفقة
وعقد واحد من احلاج سامل الصفار املذكور اشترءًا جائزا سليما من الفساد وشوائبه بثمن قدره ومبلغه جلميع
املخزن مع ربع الدار املذكورين سبعة وأربعون رياالً فضة سبنيورية 8قبضها البائع املذكور من املشتري املذكور
القبض التام على الويف التام إذ بذلك تبايعا وتقابضا وتبارى مثنا ومثمنا كما جيب ويلزم شرعا ويف اشهاد
األمني املشتري املذكور أن شراءه ملا ذكر إمنا هو جلانب جامع السيد الباي املذكور واملال املدفوع مثنا يف املخزن
وربع ال دار املذكورين من مال حبس اجلامع املذكور وليس له يف ذلك مع جانب احلبس املذكور ترك وال ملك

 5يذكر حسني خوجة يف يراجم الشيوخ الذين يزايدوا يف العهد املرادي وهم أمحد الصيد ،وحممد اخلشني وحممد عظوم وأبو القاسم
غنوش ،أهنم يالمذة الشيخ حممد الصافار الرعيين الذي يصدر للتدريس بكل من القريوان ويونس وهو معاصر للشيخ حممد الزوايب
وعبد اهلل الغرياين ،واحلاج سامل املذكور بن بالقاسم الرعيين هو من أحافاد الشيخ العالمة حممد الصافار انظر خوجة حسني ،ذيل
بشائر أهل اإلميان بافتوحات آل عثمان ،حتقيق الطاهر املعموري ،يونس ،د.ت ،ص .126-120ويذكر الكناين يف يرمجة أيب عبد اهلل
حممد الداروين اسم الشيخ حممد بالافت :الصافار انظر الكناين عيسى ،يكميل الصلحاء واألعيان ملعامل اإلميان يف أولياء القريوان،
حتقيق حممد العنايب ،يونس ،ص.54
 6هو جامع الباي احلنافي الذي بناه حممد باي بن مراد الثاين سنة 1094هـ1683/م مبدينة القريوان زمن حتصنه اها من أخيه
علي باي .انظر نقيشة التأسيس ثبتت يف السقف اخلشيب للرواق الشرقي لبيت الصالة " احلمد هلل أسس هذا اجلامع املبارك
السيد األجمد أيب عبد اهلل حممد باي عام أربعة ويسعني وألف .انظر عثمان جنوى ،2000 ،مساجد القريوان ،دمشق ،ص.166
 7يرجم حسني خوجة البنه الشيخ أمحد بن عبد اللّطيف عجاج مكاري الذي يزايد بالقريوان سنة 1080هـ1670/م انظر خوجة
حسني ،ذيل بشائر أهل اإلميان بافتوحات آل عثمان ،ص.123
8عملة ضربت وقت سيطرة اإلسبان يف القرن 10هـ16/م ويواصل يداوهلا يف العهد العثماين .جيب اإلشارة أيضا أن العلمة يف اإليالة
التونسية يف القرن السادس عشر كانت متنوعة ومتزامنة مثال الدينار احليدري ،الناصري ،الدرهم ،الريال ،الكرونة واألكجة
العثمانية .انظر
Henia Abdilhamid, 1987, « fiscalité et politiquefiscale dans la régence de Tunis aux début de la conquete ottomane,
in A. Temimi (ed.) les provinces Arabes à l’époque Ottomane Actes du VI Congrès du C.I.E.P.O. tenu à
cambridge, Zaghouan, pp.139-152.
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بوجه البتة شهد على اشهادمها بذلك حبال جائز واملعرفة هبما تامة واألمني املذكور هو الواضع طابعه هنا
بتاريخ أواسط ربيع الثاين عام سبعة وتسعني وألف".
نص سنة 1690م إمتام عملية الشراء من قبل أمني وقف جامع الباي عبد الكرمي صدام (انظر الصورة )2
" احلمد هلل بعد أن استقر على ملك املكرم حممد بن املرحوم محيدة زقيّة البكري املذكور أعاله االستقرار
التام بالوراثة الصحيحة الشرعية يف والده محيدة املذكور الحنصار ارثه فيه حسبما علم ذلك شهيداه ،كما
استقر علي ملك املكرم حممد بن املرحوم حممد أيضا مزهود الزواري الثمن الباقي من مجيع الدار املحدودة
املذكورة وذلك على اإلشاعة فيها االستقرار التام أيضا بالشراء الصحيح املربأ من عقد من املكرم محيدة زقية
املذكور حسبما ذلك مبني يف غري هذا بالشهادة العادلة وقف عليه شهيداه وبعد كون ما ذكر كذلك حضر اآلن
لدى شهيديه املكرم األسعد القارئ األرشد أبو عبد اهلل حممد بن الفقيه العدل املنعم املرحوم أي حممد عبد
الكرمي صدام اليمين 9وكيل اجلامع املذكور أعاله يف التاريخ واشترى صفقة واحدة وعقدا واحد من حممد
زقيّة وحمم د مزهود املذكورين مجيع الستة األمثان املذكورة من الدار املحدودة املذكورة وهي ثالثة أرباعها
علي اإلشاعة جبميع ما لذلك من احلدود واحلقوق وعامة املنافع اشترا جائزا صحيحا ماضيا منحكما منربما
بال شرط وال ثنيا وال خيار وال سبيل رهن وال تأليج بثمن قدره ومبلغه ملبيع حممد مزهود مثنا ومثمنا كما
جيب واعترفوا بالرؤية والتقليب واإلحاطة ودخلوا على السنة والسالمة واملرجع بالدرك حيث جيب ويلزم
شرعا ( 10)...يف اشهاد املكرم حممد صدام الوكيل املشترى املذكور أن شرائه لثالثة أرباع الدار املذكور امنا
هو جلانب اجلامع املذكور أعاله وما دفعه مثنا فاضل من غالت رباعه وليس له مع اجلانب املذكور يف املبيع
املذكور شرك وال ملك شهد علي اشهادهم بذلك حبال جائزة وعرفه بتاريخ تقدم يف آخر الكتب والقائم الشهادة
ألواخر شعبان املكرم عام واحد ومائة وألف والوكيل املذكور هو الواضع طابعه هنا 11وبسبب ما ذكر صار مجيع
الدار املذكورة مبخزهنا املالصق هلا ملكا خالصا من أمالك جانب اجلامع املذكور ومجيعه مثن (. (12...
خنفوسة الشيخ عبد الكرمي صدام أمني الوقف ".

 9ولّى قضاء القريوان سنوات  1650و1686م ويذكر اجلودي أنه كان وكيل بئر أوطة سنة 1694م ،كما يضيف أنه اطلع على بعض
رسوم خمتومة بطابع رجب آغه يف حتجري أخذ الرشا مؤرخة بأواخر حمرم عام 1061هـ1651/م والتزام القاضي عبد الكرمي صدام
بذلك .انظر اجلودي (حممد صاحل القريواين) ،ياريخ قضاة القريوان ،حتقيق أنس العالين ،يونس ،2004 ،ص.147
 10مقدار كلمة مبتورة.
 11باملخطوط بعد كلمة هنا يوجد ختم لكنه غري واض.:
 12كتابة غري مقروءة
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صورة  :1وثيقة وقف جامع الباي ،النص األول( .تصوير مؤيد املناري).

صورة  :2وثيقة وقف جامع الباي ،النص الثاين( .تصويرمؤيد املناري).
.3

أمهيّة الوثيقة ومضموهنا

يتمثل موضوع الوثيقة يف شراء دار وخمزن جبانب ميضاة اجلامع احلنفي مبدينة القريوان 13من
مال أحباس اجلامع ،وإضافتهم إىل رصيد أوقاف جامع الباي .وتنقسم عملية الشراء إىل مرحلتني.
املرحلة األوىل جرت سنة 1097هـ1686 /م ،وتتمثل يف شراء أمني وقف جامع الباي املدعو "عبد اللطيف
عجاج مكاري" ربع الدار اليت كانت على ملك "احلاج سامل الصفار" ومجيع املخزن مببلغ قدره  47رياال فضة
سبنيورية .مث املرحلة الثانية هي مرحلة إمتام الشراء ،جرت سنة 1101هـ1690 /م وقام هبا وكيل أوقاف
اجلامع املدعو "عبد الكرمي صدام" والذي اشترى ما تبقى من ثالثة أرباع الدار املشتركة امللكيّة بني محيدة زقيّة

 13انظر الصورة رقم .3
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ووريثه الوحيد ابنه حممد الذي ورث اخلمسة أمثان ،ومزهود الزواوي ووارثه ابنه حممد مزهود الذي ميلك
الثمن من مساحة الدار.14
تكمن أمهيّة الوثيقة أوالّ يف قيمتها التارخييّة .إذ أن أقدم الوثائق املتوفرة لدينا حول املركب هي وثائق
دفتر أحباس املراديني ومؤرخة بسنة 1690م .أما هذه الوثيقة حمررة سنة 1686م وتسبق تاريخ الدفتر بثالثة
سنوات ،وتعترب مكملة له .15ثانيّا يوثق الرسم ملثال منوذجي لعملية شراء العقارات لفائدة الوقف وأسلوب
صياغته وكيفيّة الزيادة يف عدد األحباس الراجعة بالنفع للجامع ،اليت اكتملت سنة 1690م ،وسجلت يف دفتر
أحباس اجلامع احلنفي بالقريوان الذي قام بتحقيقه ونشره األستاذ أمحد السعداوي .من جهة أخرى تكشف
لنا الوثيقة عن عدد من األعالم تولّوا وظائف هامة يف مؤسسة األحباس يف القرن السابع عشر مبدينة القريوان.

صورة  :3التقطت يف بداية القرن  20م من فوق باب تونس .يظهر يف أعلى يسار الصورة جامع الباي مرتفعا
على األسواق.
.4

التعليق :القراءة املتقاطعة واالنتهاء إىل امليدان

لئن سكتت الوثيقة عن مصري الدار واملخزن ،فإنه ميكن لنا تعقب تبيعات عمليّة شرائهما اليت استغرقت
 4سنوات (من1686م إىل سنة 1690م) يف وثائق أوقاف جامع الباي احلنفي .وال شك أن هذه النسخة اُعتمدت
وثيقة شرعية لتصفية أحباس السيد الباي وأمالكه يف شعبان 1690م ،كما هو مبيّن يف نسخة األوقاف.16
 14انظر الرسم التوضيحي لعملية الشراء .امللحق رقم .2
15السعداوي أمحد ،2011 ،انظر امللحق رقم .2
 16يذكر األستاذ أمحد السعداوي يف مقدمة كتابه أن للدفتر نسخة وحيدة نقلت عن الدفتر األصلي املافقود ،وهذه النسخة اليت
اعتمدها يبدو اهنا كانت مودعة جبامع الباي بتونس مث احلقت بوثائق مجعية األوقاف مث إىل أرشيف أمالك الدولة من مث األرشيف
الوطين وأصبحت حتمل اسم الدفتر  1مكرر ،كما وقع التثبت من التحقيق ونقل بعض الرسوم اليت هتم القرن 17م باالعتماد على
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تفيدنا الوثيقة اليت حبوزتنا مبوقع الدار واملخزن ،إذ يالصقان ميضاة جامع الباي ويفتحان يف اجلهة الشرقية.
وهذه اإلشارة على بساطتها تعترب هامة وميكن أن نتعقبها اعتمادا على ما جاء يف دفتر أحباس جامع الباي.
وعليه ميكن حتديد مكاهنا على امليدان.
ورد يف أوقاف جامع الباي املوثقة يف الدفتر املؤرخ بسنة  1690م ما يلي:
" وأصل ما ذكر استقراره على ملك السيد الباي املذكور قبل جعله إياه حوانيت بأسواق متعددة على الصفة
املذكورة دريبة شرقية املفتح مستوية الزوايا هبا أربع ديار اثنتان منها قبليتا املفتح على ميني الداخل للدريبة
املذكورة واثنتان شرقيتا املفتح بصدر الدريبة املذكورة ،مع خمزنني اثنني متسعني متصلني بالدريبة املذكورة
من قبليها  .حيد ذلك قبلة وجوفا وشرقا ما حدت به األسواق األربعة وغربا دار معدة للصبغ وقاعة الفندق
اخلرب .االستقرار التام باالبتياع الصحيح الشرعي ...وبعد متلّكه إياها (يقصد الدريبة واملخازن ودور الدبغ
وقاعة الفند ق) هدمها وصيّرها قاعة واحدة خمتلطة بقاعة الفندق اخلرب ودخلتا فيما استجد بناءه السيد
الباي املذكور أسواقا".17
يظهر جليا من خالل هذا النص أنه إضافة إىل الدار واملخزن املشتراة من وكيل جامع الباي يوجد  3ديار
أخرى وخمزن آخر وقع أيضا شراؤها من مال وقف جامع الباي .لكننا مل نعثر هلا على الرقيم الذي سجلت
فيه عمليّة الشراء يف أرشيف الزهراء قبل تدوينها يف دفتر األحباس سنة 1690م .ومل يصلنا منها إالّ رقيم
واحد فقط يتعلق بشراء دار واحدة وخمزن واحد سنة 1686م من جمموع األربع ديار واملخزنني اليت تكوّن
مجيعها الدريبة.
يذكر لنا الرقيم بكل دقة مكان الدار واملخزن ومها شرقي املفتح جبانب ميضاة جانب الباي وهذا يتوافق مع
نص الوقف أعاله "أربعة ديار اثنتان منها قبليتا املفتح على ميني الداخل للدريبة املذكورة واثنتان شرقيتا
املفتح بصدر الدريبة املذكورة مع خمزنني اثنني متصلني بالدريبة " .ويف وثيقتنا اجلديدة حنن إزاء دار واحدة
من الدور األربع الشرقية املفتح وخمزن واحد من املخزنني املتسعني املتصلني بالدريبة .تذكر وثائق األوقاف
مت هدمها وصيّرها قاعة واحدة خمتلطة بقاعة الفندق اخلرب ودخلتا فيما استجد بناءه السيد
أن هذه الرباع " ّ
الباي املذكور أسواقا" .أي أهنا أصبحت أسواقا تالصق ميضاة جامع الباي مثل ما هو احلال اليوم على امليدان.
لكن نتفطن إىل ذكر فندق خرب ،قريب جدا من الرباع املشتراة وإحلاق قاعته باألسواق ،فهل يكون هذا الفندق
هو املعروف اليوم بفندق الربع أو فندق مرحال الذي يقع مالصقا مليضاة جامع الباي؟
باالستناد إىل نص دفتر األحباس أصبح جليّا وواضحا أن الدار واملخزن اليت وقع اشتراؤها سنوات  1686وسنة
 1690هدمت ودخلت مع سقيفة الفندق لتصبح أسواقا .وعليه جيب اإلشارة إىل وجود قاعة مبدخل "فندق
دفتر ثان رقم  3992وجدت به أيضا نسخ من وثائق أحباس املراديني إىل جانب عديد من الوثائق اليت يعود إىل عهد عليّ باي
احلسيين .أنظر السعداوي أمحد ،2011 ،املصدر السابق ،ص .4
 17السعداوي أمحد ،2011 ،ص .392
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مرحال" ال تزال قائمة إىل اليوم وهبا جمموعة من املسطبات والطاقات اجلدارية كانت حوانيت وهي تشبه
كثريا األسواق املجاورة هلا فهل تكون هذه القاعة هي اليت تتحدث عنها الوثائق وأدجمت معها الدور واملخازن
وأصبحت أسواقا؟
اعتمادا على هذه اإلشارات يبدو جليّا أنّ قاعة الفندق اليت دجمت مع الديار واملخازن وأصبحت من بعد أسواقا
هي نفسها قاعة الفندق املعروف اليوم بفندق الربع.

الصورة 4و :5مدخل وقاعة سقيفة الفندق من الداخل( .تصوير مؤيد املناري).
ونستنتج من خالل إشارة أخرى يف وثائق األوقاف وهي "سقيفة سويقة الفندق وهبا  6حوانيت كائنة جتاه
مسجد املعلق" 18أن الفندق له سقيفتان األوىل مسيت سقيفة الفندق تفتح بعقد على سوق الربع من اجلهة
املالصقة للميضاة 19والسقيفة الثانية هي اليت أُطلق عليها سقيفة سويقة القندق نسبة للساقية املعروفة
بسبيل الشكازين 20الذي يوجد جتاه مسجد املعلق .21كما تفتح السقيفة بباب معقود وسط السوق ويفتح

 18السعداوي أمحد ،2011 ،ص .393
 19انظر الصورة رقم  5 ،4و.10
 20انظر الصورة رقم  6و ،7امللحق رقم .2
 21مسجد املعلق أقدم ذكر هلذا املسجد هي سنة 758هـ 1357 /م ياريخ وفاة الشيخ أبو احلسن عليّ بن حسني بن عبد اهلل الشريف
عرف بالعواين الذي كان يدرّس يف مسجد املعلّق فوق احللافاوي انظر ابن ناجي (أبو الافضل أبو القاسم بن عيسى التنوخي) ،معامل
اإلميان يف معرفة أهل القريوان ( 4أجزاء) ،حقق اجلزء األول إبراهيم شبوح ،حقق اجلزء الثاين حممد األمحدي أبو النور وحممد
ماضور ،حقق اجلزء الثالث حممد ماضور وحقق اجلزء الرابع حممد املجدوب وعبد العزيز املجدوب ،يونس ،1993 ،ج ،4ص.150
كما ذكر أيضا وجود كتّاب باملسجد بتاريخ  9رجب عام 1003هـ/أوائل سنة 1595م ومؤدبه الشيخ عليّ بن مجعة الغرياين انظر
عظوم ،كتاب األجوبة  ،حتقيق حممد احلبيب اهليلة ،بيت احلكمة قرطاج ،2009 ،ج ،7ص .178يتافق جلّ املصادر على أن مسجد
املعلّق يقع برحبة الزرع أو احللافاء فإضافة إىل ابن ناجي يذكر وثائق أوقاف جامع الباي أن " مسجد املعلّق يتصل قبليه برحبة
الزرع" وهي سوق غري مغطاة ختتص يف بيع حبوب الزراعة واحللافاء انظر السعداوي أمحد ،2011 ،يونس يف القرن السابع عشر،
ص  .392يرجع وجود هذه الرحبة إىل العهد احلافصي وقد ضبط األستاذ مراد الرماح مكاهنا من خالل الوثائق .أنظر الرماح مراد،
-9-

السبيل :جملة التاريخ واآلثار والعمارة املغاربية عدد 2017- 4

مباشرة على السقاية اليت ال تزال قائمة إىل اليوم ،تستند حوانيتها مباشرة إىل حائط الفندق من اجلهة
الغربية لذلك اقترنت تسميتها بالفندق والسقاية يف نفس الوقت.
لقد مكنتنا القراءة املتوازية مع وثائق
أوقاف جامع الباي بالقريوان من اكتشاف "مصري"
الدار واملخزن مضمون وثيقتنا بعد عملية الشراء،
اللذان حتوال أسواقا .وما يزيد يف دعم استنتاجنا أن
هذا املثال ال يقتصر على مدينة القريوان فحسب،
وحدث أيضا يف مدينة تونس زمن حكم حممد الباي
ويف نفس السنة 1691م شراء دور وخمازن لبناء
أسواق الشواشني اليت تقع جتاه جامع محودة باشا
املرادي يف املدينة العتيقة .فقد ذكر الوزير السراج
يف حلله السندسية "أنه يف سنة ثالث ومائة وألف الصورة  :6السويقة أو سبيل الشكازين حتت درج الباب
مت إنشاء أسواق الشواشي اجلويف جلامع الباي( .تصوير مؤيد املناري).
1103هـ1691 /م ّ
الثالثة كانت دورا وخمازن فاشتراها من أرباهبا وأنشأها على ما هي عليه اليوم فجاءت من أحسن األسواق
وأضخمها".22

صورة  :7رسم توضيحي لسبيل الشكازين .عمل الزميل سفيان الضيف مشكور.
" ،2005وثائق قريوانية  ،"...ص  . 49مث اننا نستنج من وثائق األوقاف القرن السادس عشر أن سقاية كانت قد بنيت حتت درج
مدخل جامع الباي املواجه ملسجد املعلق انظر السعداوي أمحد ،2011 ،ص .397
 22الوزير السراج ،احللل السندسية يف األخبار التونسية ،حتقيق حممد احلبيب اهليلة ،بريوت ،1984 ،ج ،2ص .560
-10-

السبيل :جملة التاريخ واآلثار والعمارة املغاربية عدد 2017- 4

مل تقتصر عملية شراء دور وبناءات كانت موجودة باملكان وحتويلها لغرض اقتصادي جتاري (أي
أسواق) فحسب ،بل غريت لغرض "وظيفي" حلساب احدى مكونات اجلامع األساسية .فمثال نالحظ أن امليضاة
القدمية جلامع الباي كانت هي األخرى دار سكىن مث حولت إىل ميضاة لغرض الوضوء ،فاملحدق بعني األثري
يالحظ وجود أعمدة قدمية جدا تعلوها تيجان من النوع القدمي تدور بصحن دار سكىن تعود للفترة
احلفصية ،23وال شك أنه متت عملية شرائها وادخاهلا يف مشروع بناء مركب جامع الباي وهدم جزء منه
لتحويله ميضاة للوضوء تفتح على شارع محام الباي من جهة الشرق بواسطة باب مث تتصل بالصحن الشرقي
للجامع املعتلي عليها بواسطة مدرج صغري .24نالحظ أيضا املحافظة على شكل الصحن بعدم املساس بتقنية
البناء وعدم حتويرها اجتنابا لسقوط كامل البناء ،فغالبا يف عمليات الترميم ال يقع املساس بعنصر التاج
والعمود ألهنا عناصر حاملة لعمارة املعلم .كما ال نستبعد أن البئر الذي كان يضخ املاء لقاعة سبيل الشكازين
واملتصل مباشرة مبيضة اجلامع وصهاريج ختزين املياه اليت تقع حتت اجلامع املذكورة يف أوقاف جامع الباي
احلنفي ،كانت جزءا من مكونات دار سكىن كبرية نسبيا وقع حتويلها لفضاءات أخرى حلساب اجلامع املعتلى
عليها ،حاهلا يف ذلك حال الدار واملخزن اللتان دخلتا يف جزء من األسواق .وهنا نالحظ تعايش األمناط
املعمارية املحلية والوافدة العثمانية كاعتالء اجلامع األسواق واختاذه صحنه خمطط شكل حرف  Uالالتيين
على شاكلة جوامع مدينة تونس العثمانية .كما حافظ املنشئون على التأثريات املحلية ويظهر ذلك جليّا يف
املئذنة اليت تتبع الطراز احلفصي وبيت الصالة املقامة على أعمدة حتمل السقف.

الصورة  8و :9الرواق اجلنويب والغريب للميضة القدمية جلامع الباي ،نالحظ قدم األعمدة
تعلوها تيجان بعضها قدمية وبعضها من الطراز احلفصي حتمل عقودا كانت تفتح على صحن دار سكىن مت
حتويلها إىل ميضاة( .تصوير مؤيد املناري).

 23انظر الصورة  8و.9
 24حديثا وقع يقسيم صحنها جبدار عازل إىل نصافني للحد من حرية التنقل بني اجلامع وشارع محام الباي عرب امليضاة.
-11-

السبيل :جملة التاريخ واآلثار والعمارة املغاربية عدد 2017- 4

خامتة
تعترب الوثيقة اليت قدمناها هامة من حيث النوعية واملضمون ،فقد وفرت لنا اإلضافة باحتوائها على معلومات
سهلت علينا تتبع إحدى مراحل بناء األسواق وذلك بالقراءة املتقاطعة مع وثائق أحباس جامع الباي اليت
نشرها األستاذ أمحد السعداوي .كما وضحت لنا كيفية شراء املنازل القدمية وهدمها أو تطويعها مث إحلاق
مساحاهتا ببناءات جديدة .إنّ هذه القراءة للمشهد احلضري مبنطقة منحصرة بالقريوان ،رغم صغر مساحتها،
ارتكزت أساسا على استنطاق وثائق األوقاف واألرشيف لترسم لنا معطيات جديدة كانت مغمورة ،وأمهها أن
فندق الربع كان موجودا يف الفترة املرادية ومثّل عنصرا من عناصر مركب حممد باي املعماري بوسط املدينة،
واحتضنت سقيفته حوانيت األسواق اليت ال تزال آثارها واضحة إىل اليوم .كما أن امليضة كانت مزنل سكىن،
وقع حتويلها لفضاء آخر يف خدمة اجلامع بعد امتالكه شرعيا عن طريق شرائه ،إذ كان أمناء وكالء وقف
اجلامع ال يتوانون يف شراء املباين لتوسعة اجلامع وحتسينه رغم ما يكابدونه من تعقيدات نقل امللكية وامتامها
والذي قد يستمر لسنوات ،مثل ما حدث يف شراء الرباع مدة تواصلت من 1686م إىل 1690م .إن استمرار
البحث يف الكشف عن وثائق أرشيفية أخرى جتعلنا نطّلِعُ على مراحل كثرية من تطوّر املشهد احلضري ملركب
حممد باي بالقريوان وملا ال تأريخ عملية تطوّره بالتدقيق ورصد أثار تغيري مالحمه على امليدان.

الصورة  :10مدخل سقيفة الفندق على اليمني ومكان الدور واملخازن اليت
هدمت وأخذ مكاهنا سوق الشكازين أو السراجني.
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املالحق
امللحق رقم  1رسم توضيحي ملكان الدور واملخازن وسقيفة الفندق اليت حتوّلت ودخلت يف سوق
الشكازين

(1ـ امليضاة2 ،ـ سقيافة الافندق3 ،ـ مكان الدور واملخازن اليت دخلت يف سوق الشكازين4 ،ـ سبيل الشكازين5 ،ـ الافندق،
6ـ سقيافة سويقة الافندق7 ،ـ سوق العطارين8 ،ـ سوق الربع9 ،ـ سوق الشواشني10 ،ـ سوق التجار 11ـ سوق
الشكازين أو السراجني أو الربع12 ،25ـ بئر أوطة13 ،ـ محام الباي14 ،ـ وكالة بروطة15 ،ـ مسجد الافال16 ،ـ
سوق احلجامني17 ،ـ رحبة الطعام18 ،ـ رحبة الزرع19 ،ـ رحبة اخلضر).

 25ت طلق على هذا السوق أيضا يسمية الربع وهي يسمية يواير استعماهلا مبدينة القاهرة يف العصر اململوكي البحري ويطلق على
البناءات املشااهة للافندق أي املنطقة السكنية اليت يضم عديد من البيوت يف نطاق واحد .ويوجد إىل اليوم منطقة يف القاهرة يعرف
باسم شارع حتت الربع أنشأت يف عهد السلطان الظاهر بيربس .فهل أطلق على سوق الشكازين بالقريوان يسمية سوق الربع لوجوده
حتت بيوت وغرف فندق مرحال؟ حول الربع انظر

Jean-Claude GARCIN, 1997, “ Du RAB’ à la MASRÎYA Réflexion sur les évolutions et les emprunts des
formules d’habitat dans le monde musulman de Méditerranée à l’époque médiévale”, Annales İslamologiques,
İnstitut Français D’Archéologie Orientale Du Caire, Tome. XXXI. P. 67.
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امللحق رقم  2رسم توضيحي لعملية شراء الدار واملخزن يف سنيت  1686و1690م
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امللحق رقم  3وقف جامع الباي مبدينة القريوان.
 .1مجيع احلوانيت اخلمس اجلوفية املفتح من سوق الشواشني.
 .2ستة حوانيت بسوق التجّار.
 27 .3حانوتا وثالثة فرخات.26
 2/3 .4مجيع احلانوت الشرقي املفتح الثالثة على يسار الداخل من الباب القبلي للسوق.
 6/7 .5مجيع احلانوت املالصقة للحانوت املذكور من جوفيّها.
 .6هواء احلانوتني املذكورين للسيد الباي (أي رقم  5و.)6
 .7مجيع احلانوت األول على ميني الداخل من بابه القبلي املفتح من احلوانيت الغربية املفتح والنصف
على الشياع من مجيع ما هلا من جوفيها مع فرختني اثنني وحانوت مالصقة هلا من جوفيها.
 .8مجيع  3/1على الشياع من مجيع احلانوت املالصقة ملجاز سوق الشواشني من جوفيّه يف شركة
اجلامع األعظم باملدينة املذكورة بـ  3/2الباقني منها جلانب اجلامع األعظم (جامع عقبة بن نافع).
 .9مجيع  2/1على الشياع يف كل من احلانوتني املتالصقني (باملجاز املسلوك معه لسوق الشواشني) يف
شركة  2/1الباقي مع اجلامع األعظم.
 .10مجيع  9/8شائعة باحلانوت املالصقة للحانوت اجلوفيّة الوضع باملجاز املسلوك معه لسوق الشواشني
يف شركة  9/1مع اجلامع األعظم.
 .11حانوتني اثنني غري متالصقني غربيي املفتح.
 .12هواء احلانوت اليت على ملك لطيفة بنت املرحوم قاصدغلي التركي (وهي حانوت قابلها الباي للطيفة
خلروجها له عن حانوهتا اليت جعلها الباي بابا لسوق العطارين).
 .13حانوت شرقي املفتح بسوق الشكازين على ملك أيب القاسم صوالت املزايت (عوّض له الباي حانوت
بسوق الربع) وصيّر احلانوت اليت بسوق الشكّازين بابا لسوق الربع وهو الباب اجلويف املفتح.
 .14هواء حانوت بسوق العطارين كانت للسيد الباي خرج عنها للجامع األعظم.
 .15قاعة حانوت غربية املفتح بسوق احلجّامني الكائن برحبة الزرع داخل مدينة القريوان (وقعت فيها
معاوضة مع اجلامع األعظم).
 .16حانوتني متالصقتني شرقييت املفتح بوسط سوق احلجامني.
 26فرخة هي كلمة من أصل فارسي استعملت يف اللغة العثمانية ويكتب على شكل " فروخت"  Füruhtويعين البيع ويستعمل أيضا يف
ذكر مكان البيع .عثرنا عليها يف وثيقة عثمانية يتعلق بتهدمي الدكاكني وفروخت يف األسواق اليت بنيت لبيع اخلضر جبانب جامع
الوالدة سلطان يف منطقة اميينونو .ويبدو أن الكلمة انزلقت من العثمانية إىل الدارجة التونسية يف الافترة احلديثة واستعملت
لتعريف الدكان أو احلانوت الصغري احلجم يف وثائق األوقاف واألحباس .انظر أرشيف رئاسة الوزراء ،ملف خلط اهلمايون الدفتر
 300الوثيقة عدد  .17804انظر أيضا
Şemseddin Sami, 2015, KÂMÛS-I TÜRKÎ, Şifa yayınları, İstanbul, s. 819.
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 .17فرختني متالصقتني حيدمها من اجلوف حانوت جلانب اجلامع األعظم يفصلهما عن  6حوانيت املعرب
عنها بسويقة سقيفة الفندق وحيدها من القبلة بقيّة سوق العطّارين.
 .18مجيع احلانوت اجلوفية املفتح اليت كانت خراب بسوق الشكازين.
 .19حانوت على ميني الداخل من الباب القبلي لسوق العطارين و 2/1حانوت آخر بنفس السوق يف شركة
جانب الفقراء بالنصف الباقي منها .وهواء احلوانيت على ملك السيد الباي.
 .20فرختني اثنتني وحانوت مالصقة هلما بسوق العطارين.
 .21احلمام.
املجموع 39 :حانوتا و 7فرخات.
املصدر :السعداوي أمحد ،2011 ،تونس يف القرن السابع عشر وثائق األوقاف يف عهد الدايات والبايات املراديني،
نشر كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة وحدة البحث "املدن التارخيية التونسية واملتوسطية" ،تونس ،ص
390ـ.404-
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