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أسىاق مذينة تىنس يف كتابات

الرحالة األوروبيني يف العصر العثماني
د .مـي السيذ السيذ حممذ

و ازرة السياحة واآلثار

mai2181972@gmail.com

ملخص البحث:

تعد األسواق من المرافق األساسية العامة في المدن اإلسالمية ،تطور إنشاؤىا مع

تطور الحياة االجتماعية واالقتصادية ،وتأثر باألوضاع السياسية واالقتصادية ،وأدى

تشذ تونس عن ىذه القاعدة؛
تطور النشاط التجاري ونظم التجارة إلى تنوع األسواق ،ولم ً

معماريا،
اقتصاديا،
والتي شيدت عقب الحضور العثماني <;6ىـ48:7/م ازدىا ار
ً
ً
انيا.
وعمر ً
هذف البحث :

ييدف البحث إلى إظيار دور الرحالة األوروبيين التي جمع بينيم حب الرحمة،

وفرقت بينيم المقاصد واألساليب لموقوف عمى األحوال االجتماعية واالقتصادية ،ومن ثم

السياسية آنذاك.

أهمية البحث:

إلقاء الضوء عمى أىمية األسواق كمركز لمنشاط التجاري وتبادل السمع وبؤرة لتبادل

األفكار والشائعات ،وما يحدث من مناقشات في أمور السياسة ،لذا كانت محط اىتمام

الرحالة األوروبيين بالشمال األفريقي عامة وتونس خاصة .
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منهجية البحث:

يتناول البحث ىذه الدراسة في عدة مباحث ؛يتعرض أوليا :لألسواق في المدن

اإلسالمية "نشأتيا ،تطورىا ،أنماطيا ،تخطيطيا ،توزيعيا" ،بينما يستعرض المبحث
الثاني دراسة أسواق مدينة تونس في العصر العثماني من خالل الناحية المعمارية

لألسواق ،وكيفية الرقابة عمييا ،وطرق البيع فييا (كالبيع بالداللة)  ،أما المبحث الثالث:

فيتناول مالحظات الرحالة األوروبيين حول األسواق ،دوافعيم ،طبيعية كتاباتيم وقيمتيا .
و يختم البحث بعد ذلك بأىم النتائج و التوصيات ...
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The markets of Tunis in the writings of European travelers
in the Ottoman era

Dr. Mai El-Sayed El-Sayed Mohamed

Ministry of Tourism and Antiquities - Egypt
mai2181972@gmail.com

An introduction:

Markets are among the basic public facilities in Islamic cities, the

development of their establishment with the development of social and
economic life, and influenced by political and economic conditions, and

the development of commercial activity and trade systems led to the
diversification of markets, and Tunisia did not deviate from this rule;

which witnessed after the Ottoman presence in 983 AH / 1574 CE.
Economic, architectural and urban prosperity Research objective:

The research aims to show the role of European travelers, who

combined the love of the journey, and separated the purposes and
methods among them to determine the social, economic and then
political conditions at the time .
Research importance:

Shed light on the importance of markets as a center for commercial
activity and exchange of goods and a hotbed for exchanging ideas and

rumors and the discussions that are taking place in policy matters.
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Therefore, European travelers in North Africa in general and Tunisia in
particular were the focus of attention .
Research Methodology :

The research deals with this study in several topics; the first of which
is exposed: to the markets in Islamic cities "their origin, development,
patterns, planning, and distribution", while the second topic reviews the

study of the markets of the city of Tunis in the Ottoman era through the
architectural aspect of the markets, how to control them, and sales

methods In it (like selling by indication), and the third topic deals with the
observations of European travelers about the markets, their motives, the
nature of their writings and their value.

And then the research concludes with the most important results and

recommendations ..
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مقذمة :

عدت األسواؽ( )1مؤسسات اقتصادية  -اجتماعية محيطيا األساسي المدف التاريخية والمركزية في

العالـ اإلسبلمي ،وتعد مدينة تونس إحدى أىـ ىذه المدف ،وقد عكؼ المستشرقوف عمى دراستيا ،ورأى
بعضيـ أف اإلسبلـ ديناً خاصاً بسكاف المدف أكثر مف غيرىـ ،مف خبلؿ بحثيـ في خصائص المدف
اإلسبلمية وعرض صو ةر نوعية ونموذجية ليا أمثاؿ ، Virat، Marcaisوشكمت األسواؽ لدى

ئيسا مف عناصر المدينة كالمسجد الجامع والحصف ،بينما اىتـ
الجغرافييف مركز اقتصاديا وعنص اًر ر ً
كبير بتأثير المؤسسات االقتصادية في مجتمع المدينة مثؿ الخصوصيات
اىتماما ًا
عمماء االجتماع
ً
االجتماعية ،وأىمية مؤسسة الوقؼ في اقتصاد المدينة وعمارتيا وعمرانيا ،ويرى األثاريوف أف تميز

األسواؽ في المدف اإلسبلمية كاف في مجمع السوؽ الذي ىو أىـ المنجزات الحضارية في المرحمة

اإلسبلمية فبل نظير لو في المشرؽ القديـ ،وأثبتت الدراسات األثرية أف إحدى السمات األساسية لممدينة

اإلسبلمية ىي بناؤىا التجاري كمجتمعات موحدة النمط ،متصمة ببعضيا البعض في مساحة مضغوطة

في وسط المدينة.
()1

عف التعريؼ المغوي لمسوؽ راجع  :ابف سيدة ،عمي بف إسماعيؿ ،المخصص ،تحقيؽ  :خميؿ إبراىيـ جفاؿ،
بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،طػ 1،1417ىػ 1996 -ـ ،ج،3ص435،5ج،ص ،145ابف منظور،

محمد بف مرتضى ،تاج العروس مف جواىر القاموس ،تحقيؽ :عبد الستار أحمد فراج وآخروف ،الكويت ،مطبعة
حكومة الكويت ،طػ 1422 – 1358 ،1ىػ2001 – 1965 /ـ ،ج،25ص477؛ ابف فارس ،أحمد بف فارس،
معجـ مقاييس المغة ،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاروف ،دار الفكر1399 ،ىػ ،1978 -ج ،3ص(177نسخة
إلكترونية)؛ الزمخشرى ،محمود بف عمر ،أساس الببلغة ،تحقيؽ  :محمد باسؿ ،بيروت ،دار الكتب العممية،

طػ1419 ،1ىػ1998 /ـ،ج ،1ص884؛ وعف التعريؼ االصطبلحي راجع :األزىري ،محمد بف أحمد،
تيذيب المغة ،تحقيؽ  :محمد عوض مرعب ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،طػ1422 1ىػ 2001 -ـ،
9ج ،ص184؛ المطرزي ،ناصر بف عبد السيد ،المغرب في ترتيب المعرب ،بيروت ،دار الكتاب العربي،
(د.ت) ،ص ،239ابف منظور ،لساف العرب ،ج،10ص 167مجموعة مؤلفيف ،البازار في التراث اإلسبلمي،
مقالة مستمو مف دائرة معارؼ العالـ اإلسبلمي مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسبلمي ،سمسمة الدراسات

الحضارية.20 ،19 ،
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األسىاق يف املذن اإلسالمية :
()1-1

نشأة وتطور األسواق :

وجدت األسواؽ كظاىرة ضرورية اقتصادية واجتماعية وتجارية منذ القدـ مع وجود الناس عمى

سطح المعمورة ،وقد أسيمت عدة عوامؿ في نشأة األسواؽ ونموىا؛ وتطورىا كالموقع الجغرافي،

وطرؽ المواصبلت ،واألنشطة الدينية وغيرىا....

وقد سعت الدولة اإلسبلمية منذ بداية تكوينيا في المدينة المنورة إلى توفير األسواؽ التجارية

داخؿ إطار حدودىا( ،)1وذلؾ لما فيو مف تدعيـ وتقوية اقتصادية ،وتوفير فرص العمؿ لقاطينيا،
واتاحة الفرص المتكافئة لمجميع في عممية البيع والشراء ،مع التزاميا التاـ في رعاية ىذه األسواؽ

وحمايتيا واإلشراؼ عمييا ،وايجاد سبؿ العمؿ عمى تطويرىا.

فمنذ ىجرة الرسوؿ صؿ اهلل عميو وسمـ إلى المدينة ،أعمف قياـ السوؽ لمدولة اإلسبلمية الناشئة،

وحدد موضعو في أرض فسيحة ،فحدده وخطة برجمو ،فقد روي ابف ماجو بإسناد ضعيؼ أف رسوؿ
اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أنو قاؿ" :أتى إلى مكاف فسيح فحدده وضربو برجمو ثـ قاؿ :ىذا سوقكـ

فبل ينتقصف واليضربف عميو خراج(.)2
ولقد حرص الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عمى االعتناء بحرية السوؽ واتاحة الفرص المتكافئة
بيف الجميع عمى حد سواء ،جعميا حرة دوف استثناء ،ودوف حكر األماكف في السوؽ أو احتجازىا
ألى أحد مف الناس(.)3

( )1كانت أحد أىـ شروط اختيار مواقع المدف أف تقدر أسواقيا بحسب كفايتيا ليناؿ سكانيا حوائجيـ عف قرب ،انظر :ابف أبي
الربيع (شياب الديف أحمد) ،سموؾ المالؾ في تدبير الممالؾ عمى التماـ والكماؿ ،تحقيؽ :عارؼ أحمد عبد الغني ،دار
كناف لمطباعة والنشر( ،سوريو1996 :ـ) ،ص .21
( )2ابف ماجو ،عبد اهلل محمد ،السنف ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقى ،دار إحياء الكتب العربية ،بيروت( ،د.ت) كتاب التجارات،
باب األسواؽ ،ج  ،2ص  ،751حديث رقـ 2233؛ ابف سيد الناس ،عيوف األثر في فنوف المغازى والسير ،تحقيؽ لجنة
حفظ التراث ،بيروت1 ،1980 :ج ،ص351؛ السميودي ،نور الديف أبو الحسف ،وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى،
تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد ،بيروت1971 :ـ ،ج،2ص.747
( )3أكد الخميفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو عمى ذلؾ بقولو " :األسواؽ عمى سنة المساجد ،مف سبؽ إلى مقعده
فيو لو حتى يقوـ إلى بيتو أو يفرغ مف بيعو"؛ كاظـ الجناني ،تخطيط مدينة الكوفة عف المصادر التاريخية
واألثرية ،خاصة في العصر األموي  ،الجامعة المستنصرية ،بغداد 1997 :ـ ،ص . 86
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كذلؾ أظير الخمفاء الراشديف اىتماميـ الخاص باألسواؽ لكونيا مف أىـ مؤسسات الدولة االقتصادية،
ولـ يبدأ التطوير بالبناء في األسواؽ إالً في بداية العصر األموي وكانت المحاوالت األولى في عيد معاوية
بف أبى سفياف( )1مع توفير الخدمات البلزمة ليا واعطاء األسواؽ المساحة الواسعة( ،)2وتكرر ىذا النمط
التخطيطي في مدف األمصار وأنشئت األسواؽ عمى ىذا النيج في بغداد بعد إنشاء الرصافة والكرخ وتعددت
أمثمتيا ،واختمفت أىميتيا كانعكاس النفصاؿ المحبلت السكنية وتبايف قوة القبائؿ ونشاطيا ،ويبلحظ أنيا
كانت تقع عمى أطراؼ المحبلت ،أي إنو كاف ىناؾ نوع مف االنفصاؿ بيف المنطقة السكنية والسوؽ ،ولعؿ
()3
انطبلقا مف تطوير الحياة االقتصادية واالجتماعية في المدف
مرجع ذلؾ إلى أسباب دفاعية واجتماعية  ،و ً
اإلسبلمية ،وتأثر باألوضاع السياسية واالقتصادية لمدولة اإلسبلمية المتتابعة ،وتطور نظـ التجا ةر وغيرىا
حرص الواله عمى تعدد األسواؽ وتنوعيا وتخصصيا ،وتصفيتيا وذلؾ بجعؿ كؿ مينة ليا سوؽ
متخصصة فييا ،وجعموا تعامبلتيا متوافقة مع األحكاـ اإلسبلمية السمحة( ،)4وحددت مواضع األسواؽ في
وسط المدينة بالقرب مف دار اإلما ةر والمسجد مع عدـ السماح ألحد بالبناء فييا أو تغيير مساحتيا وبناء
الحوانيت الخاصة بكؿ سوؽ( ،)5وقد اتسمت مظاىر تطور األسواؽ في العصر األموي بالبناء في سوؽ
المدينة المنو ةر وكاف البناء عبا ةر عف بنائيف :األوؿ دار القطراف ،والثاني دار النقصاف وتـ تأجيرىما(.)6
تبل ذلؾ سوؽ الفسطاط ،وفي عيد عبد الممؾ بف مرواف ؛ بنى والي مصر أنذاؾ عدة
قيساريات منيا قيسارية البز ،قيسارية الحباؿ ،قيسارية الكباش ،قيسارية العسؿ( )7أما الشماؿ
( )1محمد عبد الستار عثماف ،المدينة اإلسبلمية ،عالـ المعرفة ،الكويت 1988 ،ـ ،ص . 58
( )2األزرقي ،محمد بف عبد اهلل ،أخبار مكة وماجاء فييا مف اآلثار ،تحقيؽ عبد الممؾ بف عبد اهلل دىيش ،مكة المكرمة،

مكتبة األسدي ،طػ1429 ،2ىػ2008/ـ ،ج  ،2ص752؛ اليعقوبي ،البمداف ،ص ،31ابف رستو ،أحمد بف عمر،
األعبلؽ النفسية ،شركة نوابع الفكر ،طػ،1القاىرة1430 :ىػ2009 /ـ،ص . 133
( )3السامرائى خميؿ ،محمد تأثر حامد ،المظاىر الحضارية لممدينة المنوةر في عيد النبوة ،الموصؿ ،1984 :ص.26
( )4الكبيسى ،حمداف عبد المجيد ،أسواؽ العرب التجارية ،دار الشئوف الثقافية العامة ،طػ ، 1بغداد 1409 :ىػ 1989 /ـ
،ص 42
( )5ابف زبالة ،محمد بف الحسف ،أخبار المدينة ،تحقيؽ  :صبلح عبد العزيز سبلمة ،المدينة المنورة ،مركز بحوث ودراسات
المدينة ،طػ ،1المدينة1424 :ىػ2003/ـ 239 ،؛ اليعقوبى ،البمداف،ص ص  61- 59في صدر اإلسبلـ ،دار
الفرقاف لمنشر والتوزيع ،طػ ، 1عماف 1430ىػ 2009 /ـ،ص ص 180 - 179
( )6السميودي ،المرجع السابؽ،ج ،2ص750
( )7ابف عبد الحكـ ،فتوح مصر والمغرب ،القاىرة  ،1961 :ص . 136
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ذاكر السوؽ المجاور لممسجد مف ناحية القبمة،
األفريقي ،فحدثنا البكري عف مدينة القيرواف ًا
ووصؼ السوؽ بأنو كاف لو سقؼ يضـ كؿ الحوانيت والحرؼ وأمر ىشاـ بف عبد الممؾ بإعادة
بنائيا في 105ىػ( ،)1كذلؾ اىتـ بإنشاء األسواؽ بيذا النمط المسقوؼ في مدف األمصار ،فبنى
في الفسطاط قيسارية كبيرة باسمو ،وأقاـ عاممو عمى العراؽ خالد القسري األسواؽ وسقفيا وحدد
مواضع لكؿ مف البائعيف في تجارة معينة ،وعني بعمارة سوؽ المدينة وتطويره وأشار ابن زبالة
إلى شكؿ البناء بقولو "يتكوف مف طابقيف :األرضي استخدـ كحوانيت تؤجر لمتجار والبائعيف،
والعموي يؤجر لمسكني" وكرر ىشاـ إنشاء مبنى مشابية في بقيع الزبير ،وكاف لو أبواب قاـ
بتأجيرىا( ،)2ومف ثـ يمكننا حصر التطور في األسواؽ خبلؿ العصر األموي في بناء أسواؽ
وتغطيتيا بييئة معمارية كفمت وجود حوانيت لمتجارة ومساكف تعموىا أجرت لمراغبيف في السكف،
واقرار مبدأ تأجير البناء التجاري ،وتبمور تصنيؼ التجار في مجموعات لكؿ مجموعة
متخصصة في تجارة بعينيا موضع بذاتو ،ويعد اىتماـ األموييف باألسواؽ في إطار سياسة
دفعا لمتطور االقتصادي( )3وتوازًيا مع تأميف التجارة
الدولة التي وجيت إلى تعمير المدف ً
()4
وقوافميا  ،وانشاء الخانات عمى امتداد الطرؽ التجارية ،وتعريب السكة .
تطور ممحوظاً في األسواؽ بداية مف عيد المنصور الذي اىتـ
أما العصر العباسي ،فقد شيد ًا
بتوفير سوؽ في كؿ ربع مف أرباع مدينة بغداد وأشار اليعقوبي لذلؾ بقولو حدد لكؿ اصحاب ربع
ما يصير لكؿ رجؿ مف األذرع ،ولمف معو مف أصحابو وماقدره لمحوانيت واألسواؽ في كؿ ربض،
وأمرىـ أف يوسعوا في الحوانيت ليكوف لكؿ ربض سوؽ جامعة تجمع التجارات"(.)5
صا مف المنصور عمى أمف بغداد ونظافتيا وىدوتيا إنشاء الكرخ ليضـ التجار وحدد لكؿ أىؿ تجا ةر
وحر ً
مكانا ليـ يختصوف بتجارتيـ ،وأمر أال تتاجر فئة فيما تتأجر فيو الفئة األخرى وفصؿ بيف أىؿ التجارات
ً
()6
والحرؼ في تصنيؼ دقيؽ وخصص لكؿ حرفة منطقة خاصة بيا وأنشئت أسواؽ سامراء عمى النسؽ
ذاتو بحيث صار إنشاء األسواؽ المتخصصة نمطاً تقميديا في المدينة اإلسبلمية.
( )1البكري ،المغرب في ببلد إفريقية والمغرب ،الجزائر1957 :ـ  ،ص . 52
( )2السميودي ،ج  ،2ص ص. 752-750
( )3حجاب ،منير ،الدعاية السياسية في العصر األموي ،مؤسسة سعيد لمطباعة،القاى ةر 1986 :ـ  ،ص ،53ص
 215؛ بحشؿ ،تاريخ واسط ،تحقيؽ كوركيس عواد ،عالـ الكتب ،ط  1986ـ  ،ص. 39
( )4عبد العزيز الدوري ،مقدمو في تاريخ صدر اإلسبلـ،ص ص . 84 – 83
( )5اليعقوبي ،البمداف ،ص. 242
( )6اليعقوبي ،المرجع السابؽ ،ص.18
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مما سبؽ عرضو ،يتضح أف تطوير األسواؽ في المدف اإلسبلمية كاف عمى يد الدولة سواء

أكاف باإلنشاء كما حدث في الكوفة وبغداد ،أـ باإلضافة والتعديؿ واإلصبلح والتطوير مثمما حدث

في الفسطاط والقيرواف وغيرىا(.)1
()2-1

أنماط األسواق في المدن اإلسالمية:

مف السمات الرئيسة لممدف اإلسبلمية أنيا ذات طابع تجاري ،ويرى بعض الباحثيف أف

ونظر
السبب الرئيس لنشأة المدف كونيا مراكز لمتبادؿ التجاري إلنشائيا عند ممتقى طرؽ التجارة(ً ،)2ا
لكوف األسواؽ مركز النشاط التجاري بصورة ومراحمو المختمفة فقد انعكس ذلؾ عمى نمطية األسواؽ
مباشر ففي اإلطار المكاني المحدد الموضع والمساحة ،وجدت األسواؽ الكبيرة كذلؾ
ًا
وأنواعيا أنعكاسا

الموجودة خارج المدف قريبة مف أبوابيا وأسوارىا ،وكانت تقاـ أسبوعيا ،وتتسع لمقادميف مف مدف
مجاورة ،فضبلً عف األسواؽ داخؿ المدف المتنوعة الموضع والمساحة حسب الخدمة والنشاط الذى

تؤديو منيا مايخدـ المدينة كميا ،ومنيا ما يختص بتمبية احتياجات يومية لقطاع صغير في المدينة.
ونظر لصغر حجميا وتحديد وظيفتيا ،سميت سويقات لصغرىا عف تمؾ التي تخدـ المدينة
ًا
كميا ،باإلضافة إلى انتشار نوعيات معينة مف الحوانيت( )3والمخابز لتفي بالحاجات المستمرة.

وفي اإلطار الزمني ،وجدت األسواؽ السنوية 4الموسمية كتمؾ التي كانت لمعرب قبؿ اإلسبلـ

واندثرت فيما بعد ،واألسواؽ األسبوعية ،كسوؽ الثبلثاء في بغداد ،وسوؽ األحد في دمشؽ ،وسوؽ

الخميس في فاس ومراكش( ،)5وسوؽ األربعاء في الموصؿ ،وسوؽ األثنيف في مكناس.

)1( Hathloul,S.A, Tradition, continuity and change in the physical Environment the arab
muslin city . Phd. Submitted to the department of architecture at M.I.T.1981,P.72.
( )2عرفاف سامي ،نظريات العما ةر العضوية ،مؤسسة طباعة األلواف المتحدة ،القاى ةر 1968 :ـ 128 ،؛ بيتر فارب ،بنو اإلنساف،
ترجمة زىير الكرمي ،سمسمة عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت ،1983:ص 139
 3ليو األفريقي ،وصؼ إفريقية ،ترجمة :محمد حجى ،محمد األخضر ،دار العرب اإلسبلمي ،بيروت ،1983 :ص.243
 4ليو اإلفريقي ،المرجع السابؽ ،ص .204
5
Chalmeta (P.), Market in Islamic city. Market in Islamic held city. Edited by R.
Serjeant unesco, selected papers from the colloquium held at middle east center
Faculty of oriental studies, Cambridge, united kingdom, 1976, P.107
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()3-1

التكوين المعماري وتخطيط األسواق في المدن اإلسالمية :

اتخذت األسواؽ والمنشآت التجارية في المدينة اإلسبلمية نمطيف رئيسيف مف ناحية التخطيط

والتكويف المعماري ،جاء النمط األوؿ عبارة عف مجموعة مف الحوانيت تطؿ عمى ساحة مكشوفة

في الوسط وظيرىا إلى الخارج ،وتعمو ىذه الحوانيت وحدات سكنية كانت تؤجر لمف يرغب في

السكف( ،)1وقد تنوعت المنشآت التي سارت عمى ىذا النمط مف التخطيط وعرفت ىذه العمائر بعدة
مسميات منيا الخانات والفنادؽ والقياسر والوكاالت والسماسر( ،)2أما النمط الثاني في تخطيط
وتكويف عمارة السوؽ فكاف عبارة عف مجموعة حوانيت متراصة عمى جانبى الشارع الرئيس

والشوارع الفرعية المتسعة وارتبط وجود ىذا النمط بالشوارع النافذة ،ويمكننا القوؿ أف النمط األوؿ في

تطور في التكويف المعماري وأسيـ في ذلؾ التجارة في مجاالت
ًا
المنشآت التجارية كاف األكثر
()3
الصناعة ،فقد كاف التوجيو أف يجعؿ ألىؿ كؿ صنعة منيـ سوؽ يختص بيـ .
( )7-4توزيع األسواق في المدن اإلسالمية :
حددت معايير ضابطة لتنظيـ توزيع األسواؽ لمنع الضرر ألصحاب األسواؽ أو لمعامة مف سكاف

المدينة( ،)4وقد انعكس توزيع األسواؽ والحوانيت عمى مسميات األحياء في بعض المدف اإلسبلمية التي

سميت أحياؤىا بأسماء نوعيات منتجاتيا ومتاجرىا ،كالنحاسيف والصاغة والفحاميف والشماعيف والسراجيف
والسكاجيف؛ ونظ ار لتشابو أسواؽ المدف اإلسبلمية وأتباعيا القواعد نفسيا بصفة عامة ،فقد تكررت
مسميات األسواؽ فييا ،كالقاى ةر ودمشؽ وتونس وبغداد وحمب والقيرواف وفاس وقرطبة.

( )1السميودي ،المرجع السابؽ ،ج ،2ص ص ،753-752اليعقوبي ،المرجع السابؽ ،ص  71الببلرذي ،فتوح البمداف،
ص 284؛ ماسينيوف ،لويس ،خطط الكوفة ،ترجمة تثى المصعبى ،صيدا، 1939 ،ص 22
( )2الحداد ،محمد حم ةز اسماعيؿ ،العما ةر والفنوف في الحضا ةر اإلسبلمية ،الخميج العربي لمطباعة والنشر  ،2009ص.119
( )3الشيرزي ،عبد الرحمف بف نصر ،نياية الرتبة الظريفة في طمب الحسبة الشريفة ،مصر ،1946 :ص .10
( )4الشيرزي ،المرجع السابؽ ،ص11؛ ابف األخوة ،معالـ القربة في أحكاـ الحسبة ،تحقيؽ :محمد محمود شعباف،
صديؽ أحمد عيسى المطيعي ،الييئة العامة المصرية لمكتاب ،ص99؛ الغزالي ،أبو حامد ،إحياء عموـ الديف،
دار المنياج ،جدة  1432ىػ ،ج ،2ص 297المقريزي ،تقي الديف أحمد ،المواعظ واالعتبار في الخطط
واآلثار2 ،ج ،ص  ،106 ،94الشيرزي ،ص  ،17ص . 116
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 -5أسواق مدينة تونس في العصر العثماني :
لـ يشذ تخطيط مدينة تونس عف نمط المدف اإلسبلمية المخططة عقب ظيور اإلسبلـ،

والتي روعي أف يتوسط المسجد الجامع المدينة ،ومف ثـ ينطمؽ بقية التخطيط حولو ،فكانت أوؿ
المنشآت التي تحيط بالجامع ىي األسواؽ ،وأثرىا بنيت الدور السكنية ،وفي آخر المطاؼ األسوار

(شكؿ ،)1،2-ومنذ إنشاء الجامع األعظـ بمدينة تونس خطت مف حولو األسواؽ( ،)1وتحكمت
اعتبارات متعددة في ترسيخ طابع مميز ألسواؽ مدينة تونس يمكننا أف نطمؽ عمييا صفة الميف
النظيفة أو النبيمة" ،أما المف المموثة مثؿ الصباغيف والفحاميف ،فقد استقرت قرب باب الجزيرة،
والحداديف قرب الباب الجديد وحي باب السويقة ،وانحدرت بعض الميف إلى أطراؼ المدينة أو

خارج أسوارىا.

( )4-5أسواق مدينة تونس من الفتح العربي حتى القرن السابع اليجري :

شحت المصادر التاريخية بالمعمومات حوؿ نشأة األسواؽ في مدينة تونس ،و أمدنا أبوالعرب

مشير إلى وجود صناع
في طبقاتو بأوؿ نص حوؿ وجود األسواؽ بداية القرف الثالث اليجريً ،ا
()3
متخصصيف في النسيج قرب الجامع األعظـ( ،)2كذلؾ ما قاـ بو الولي الصالح محرز بف خمؼ

مف إضافات في سوؽ "السويقة"( )4بالربض الشمالي لممدينة خبلؿ القرف 4ىػ10/ـ مما يدؿ عمى
وجود السوؽ قبؿ تمؾ الفترة الزمنية ،وربما انتقمت األسواؽ إلى أطراؼ المدينة بداية مف العيد

األغمبي؟
()1

عف أىمية السوؽ في التشريع والفقو اإلسبلمي راجع؛ الحبيشى ،أبو عبداهلل محمد ،البركة في فضؿ السعي
والحركة ،مطبعة الفجالة الجديدة ،مصر (د.ت) ،ص 26

( )2أبو العرب ،محمد بف أحمد ،طبقات عمماء إفريقية وتونس ،تحقيؽ:عمى الشابي  -تونس 1968:ـ  ،ص226
( )3الفارسي ،أبو الطاىر مناقب محرز بف خمؼ ،إصدار تونس1959 :
()4

تصغير السوؽ ومعناىا التجارة ،ابف منظور  :لساف العرب ،بيروت ، 1968 :ج، 12ص 32؛الجوىري
،إسماعيؿ بف حماد ،تاج المغة وصحاح العربية ،القاىرة  ، 1956 :ج ،4ص. 1498
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ومف أقدـ األسواؽ داخؿ المدينة العتيقة حوؿ الجامع األعظـ سوؽ الفكو (سوؽ الفواكو المجففة
والمكسرات) وموصغو في مواجية الباب الشرقي لمجامع األعظـ ،واليزاؿ يقوـ بوظيفتو إلى اآلف ،وتعد
ومجاال حيويا لمنشاط االقتصادي رغـ تحوؿ
كز أساسيا الستقطاب التجا ةر
أسواؽ المدينة القديمة مر ًا
ً
()5
بعض األسواؽ إلى الربضيف الشمالي والجنوبي  ،فمـ تفقد السوؽ المحيطة بالجامع األعظـ أىميتيا.
وارتبطت تسمية كؿ سوؽ بالبضاعة التي تشتير ببيعيا ،كذلؾ صنعت بعض البضائع
المعروضة في األسواؽ في عيف المكاف كأسواؽ الببلغجية والنحاسيف ،والسراجيف ،والصاغة وقسـ
مف أعماؿ الشاسيو ،وصناعة الجمد ،وبعض صناعات النسيج التي ال يتطمب أعدادىا اآلت
ضخمة أو مساحات واسعة ،وكانت تصنع مباشرة مف الحرفي ومساعديو في الحانوت نفسو ،فمـ

أمر ميما ،وظيرت بوضوح
يكف الغرض مف إنشاء األسواؽ تجاريا بحتاً ،إنما كاف وجود الصناع ًا
في صناعة الشموع والعطور والحرير واألحذية والسروج والكتبييف ،وتمى ذلؾ جمع كؿ فئة مف

الحرفييف أو التجار ضمف تجمعات ،واختص كؿ سوؽ في نوع مف الصناعات دوف غيرىا.
( )2-2أسواؽ مدينة تونس قبيؿ العصر العثماني :

اتخذت مدينة تونس شكميا الحالي خبلؿ فت ةر الحكـ الحفصي 7ىػ13/ـ ،وتشير المصادر إلى أف
األسواؽ استقرت بييئتيا ومظيرىا الحالي خبلؿ عيد أبي زكريا األوؿ ( ، )1حيث عني بتطوير
األسواؽ ،ووسع فييا باإلضافات والتحسينات وصار معموـ متى أسس كؿ قسـ مف أقساـ السوؽ
ونوعيتو وتخصصو ،وتبل ذلؾ مرحمة تراجع اقتصادية صناعية وتجارية لغزو اإلسباف مدينة تونس
941ىػ1535/ـ ،دخمت آنذاؾ مدينة تونس مف سكانيا( )2وتراجعت األسواؽ وتكرر األمر
( )5أسواؽ باب الفمة وباب الجزيرة والحمفاويف وسوؽ سيدى محرز أما اسواؽ القرانة والطويمة األمالحية فمـ تختص في
تجارة خاصة ،انظر؛ السعداوي(أحمد) ،تونس عبر التاريخ مف العيد العربي اإلسبلمي إلى اإلصبلح؛ العمارة

والفنوف في العصر الحديث ،ج ،2تونس :نسخة إلكترونية ،ص . 253

( )1ابف الشماع ،أحمد ،األدلة البينة النوارنية في مفاخر الدولة الحفصية ،تحقيؽ :عثماف الكحاؾ ،تونس1963 :ـ ،ص. 57
( )2ابف أبى الضياؼ ،اتحاؼ أىؿ الزماف بأخبار مموؾ تونس وعيد األماف،تحقيؽ لجنة مف و از ةر الشئوف الثقافية ،الدار العربية
لمكتاب ،تونس – 1966 –1963 :ج ،2ص13؛ الوزير السراج ،أبو عبد اهلل محمد ،الحمؿ السندسية في االخبار
التونسية ،ج ،1مج  ،3ص .1095
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980ىػ1573/ـ( )3وأغمقت المتاجر أبوابيا وحؿ الخراب ببعض األسواؽ( .)4حتى بدأت تونس في
االستقرار بداية مف عيد عثماف داي( ،)5ومف بعده يوسؼ داي(. )6
( )6-5التكوين المعماري ألسواق مدينة تونس في العصر العثماني:
اقترف إنشاء األسواؽ بسياسة دايات وبايات تونس ورؤيتيـ حوؿ ربط االستقرار السياسي بتنمية

اعتمادا عمى عائدات األحباس ،وأدمجت األسواؽ في إطار مشاريع
األنشطة االقتصادية والتجارية
ً

معمارية متكاممة ،إذ تحبس ريع كراء حوانيت األسواؽ ،والفنادؽ ،الخانات والحمامات المتواجدة في
األسواؽ لئلنفاؽ عمى أوجو الصرؼ في الجوامع والمدارس والترب مما يدعـ الحياة الدينية

والتعميمية ،باإلضافة إلسيامات األسواؽ في تنشيط الحرؼ والصناعات ،فأنشئ يوسؼ داي سوؽ
()1

الترؾ

(لوحة )1-والبركة(( )2لوحة )2-والبشامقية(()3لوحة ،)3-واصطفت الحوانيت عمى جانبي

( )3ابف أبي الضياؼ ،المرجع السابؽ ،ج ،2ص . 18
( )4المرابطي (ابف أبي لحية المنتصر) :نور األرماش في مناقب أبي الغيث القشاش مخطوط محفوظ بدار الكتب الوطنية
تونس ،رقـ  ،16408والمعيد الوطني لآلثار والفنوف نسخة مف األصؿ برقـ . 650
( )5مف كبار الدايات األوائؿ 1019 -1003ىػ 1610 – 1594 /ـ ،أداريا حاذقاً ،مسؾ بعناف السمطة برباطة جأش وأزاح
منافسية مف أجؿ نفاذ كممتو ،شرع في ضبط دواخؿ الببلد نجيؿ ماضيو قبؿ قدومو لتونس إال إنو مف الثابت انخراطو في
سمؾ االنكشارية ،وصفو الرحالة دى براؼ 1606ـ بقولو "متوسط القامة ،بديف ،قوى البنية رفيع اليمة ،متعالى الييبة،
نظرتو حادة ،محياه ممي ،ورغـ مكانتو فالمعمومات حوؿ شخصيتو قميمة متضاربة وتوجد تربتو بزنقة المدرسة الشماعية
لبلستزادة :توفيؽ بشروش ،موسوعة مدينة تونس ،ص  ،325 – 324المستنصر بف يحيى المرابطي ،مرجع سابؽ؛
حسيف خوجو  :ذيؿ بشائر اإليماف فى فوحات اؿ عثماف ،تحقيؽ وتقديـ الطاىر المعمورى ،تونس  ،1975 :ص . 92
()6
عاما وجو اىتمامو لمنواحي األقتصادية والعمرانية واألمنية عرؼ
تولى الحكـ 1019ىػ1601/ـ واستمر ثمانية وعشريف ً
باألمير الصالح أبو الخيرات ،اتسـ عيده باألزىار بنى أربعة أسواؽ ومجموعة معمارية ،ولقب بسمطاف تونس ابف أبي
دينار :المؤنس فى أخبار إفريقية ،ص ص  ،195 – 193ابف أبي الضياؼ ،مرجع سابؽ ،ج ،2ص  33حموده بف
عبد العزيز ،الكتاب الباشي ،المخطوط ،دار الكتب الوطنية برقـ  ،1794ورقو .245
( )1جمع تركو وىو مايتركو الميت ،كانت تخاط بو بعض الممبوس التونسي كالحبايب ،والفرممة ،الصدرية المنتاف ابف
ابي دينار :المؤنس ،ص 205

( )2خصص لبيع العبيد السود ،ابف أبي دينار ،المرجع السابؽ ،ص206
- 673 -



جملة املؤرخ العربي– العذد (  – )82اجمللذ الثانى 8282م ـــــــــــــــــــــــــــــ د .مي السيذ السيذ حممذ

متشبعا بنظاـ دقيؽ (شكؿ ،)2-وامتد سوؽ الترؾ
طابعا معماريا
ً
الشوارع بطوؿ األسواؽ مما أضفي ً
بطوؿ مائة متر واتساع ستة أمتار ليتصؿ بأسواؽ الجامع األعظـ كسوؽ القماش (الرمادرة)
()4

والعطاريف والكبابجية

()5

والعبيد ،وضـ ىذا الشرياف مايقرب مف مائة حانوت
()6

األسواؽ أنشئ حموده باشا المرادى

واستكماال ليذه

سوؽ الصاغة بحوانيتو وورشو ومستودعاتو البلزمة ليذه

الحرفة ،وسوؽ الربع المكوف مف سبعة عشر حانوتاً ،وخصص لبيع الثياب لؤلثرياء مف نساء

األتراؾ ،وامتد ليصؿ لسوؽ القماش ،كذلؾ أنشئ سوؽ الباي المشرؼ عمى ساحة القصبة

(شكؿ ،)3وىيأ حفيده محمد باي أسواؽ سيدى محرز والحوت والقرانة والشاشية (شكؿ )4-وشيد
عمى باشا سوؽ المر بربض باب الجزيرة( ،)7ونقؿ عمى باي سوؽ الدباغيف مف داخؿ المدينة إلى
()9

خارج باب البحر( ،)8وبنى يوسؼ صاحب الطابع السوؽ الجديد بالحمفاويف

(لوحات)5 -4 ،

وكاف عبارة عف طرؽ مسقوفة باألخشاب أو مغطاة باقبية طويمة يتخمميا فتحات لمتيوية واإلنارة ،أو
مكشوفة وتصطؼ عمى جوانبيا الحوانيت الصغيرة نسبيا ،حيث تتراوح مساحة الحانوت نحو أربع

( )3جمع البشامقى  :صانع الحذاء الرىيؼ الذي يمبسو الفقياء والقضاة واألئمة في العصر العثماني.

()4
الجبو وىي مف األلبسة التقميدية ،وقد اختص الييود في ىذه الصنعة.
لصنع كبة الخيط والقيطف وحرج ً

()5

Sebeg (P.); Tunis au xviiie siècle, une cite barbaresque au temps de la course,

()6

()7

l'Harmattan, paris, 1989, P.156.
خبير بشئوف الحكـ واإلدا ةر واستحوذ عمى
مؤسس الدولة المرادية كاف أبوه ممموكاً وتولى أمر الببلد بعد أبيو ،كاف ًا
المنصب بجدا ةر واستححقاؽ لبلستزادة :ابف أبي دينار ،المؤنس215 ،؛ابف ابي الضياؼ ،ج،2ص ص-169
.170

أحمد السعداوي  ،مرجع سابؽ ،ج  ،2ص.252
Raymond (A.),Le deplacement des tanneries, 1977, P. 192.200

()8

( )9اشتمؿ عمى  53حانوت ولو باباف :شمالي وجنوبي وثيقة أحباس المجموعة المعمارية ليوسؼ صاحب الطابع مف
مخمفات المرحوـ محمد بف الخوجة مستشار الحكومة التونسية وانتقمت لرصيد الحكومة تحت رقـ 21760منقولة
عف األصؿ ومكتوبة في أوراؽ يومية مؤرخة  2محرـ  1304ىػ  30 /سبتمبر 1886ـ .
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أذرع في مثميا ،ومستوى أراضييا مرتفعة عف منسوب أرض الطريؽ في البناء نحو ذراع ،وبعضيا
أبوابو مف خشب غير منحوت (مصنع) وىى قطع مفرقة يضع صاحبيا لوحة حذو أخرى إلى أف

يمتمىء عرض الباب فيجعؿ قفبل عمى الوسطى مف تمؾ األلواح يمسكيا بالعواضد في الجزء التي

تدخؿ منيا األلواح ويكوف المسؾ بواسطة حمؽ صغيرة بعضيا مف األلواح وبعضيا في العتبة
بالمخالفة في الوضع ،ويدخؿ القفؿ في تمؾ الحمؽ ثـ يقفؿ بالمفتاح( ،)1ومف الناحية التاريخية ،فقد

شاع وجود ىذا النمط مف التكويف المعماري لؤلسواؽ في العصر البيزنطي(.)2
( )7-5الرقابة عمى األسواق بمدينة تونس ،والبيع بالداللة:

خضعت األسواؽ إلشراؼ المحتسب ومف يعاونو مف األمناء المتخصصيف( )3في مراقبة كؿ تجا ةر
والذيف ىـ نقباء الميف ،ووجدت ليـ مقار بالقرب مف األسواؽ وكاف يستنجد بيـ لردع المخالفيف ،ولـ
يكف يعيف األميف مف قبؿ البايات ،بؿ كاف ينتخبو أىؿ الصنعة ويراقب مباش ةر مف شيخ المدينة ،وكانت
خطة األميف في بعض الحاالت وراثية ،وكاف مف يتولى ىذه الخطة يعد في قمة سمـ الحرفييف ومف بيف
أثرياء المدينة ،وعندما دخمت مؤسسة األمناء طي اإلىماؿ ،فقدت األسواؽ تماسكيا والبضاعة جودتيا،
ىذا وقد عرؼ في العديد مف األسواؽ التونسية البيع بالداللة؛ كسوؽ الترؾ ،وسوؽ العصر بالحمفاويف
وباب بنات ،وسوؽ الكتبييف ،و كثر البيع بالداللة( )4في سوؽ المفة (لوحة  )6-ولـ يبؽ مف العدد الكبير
لمداللة بيذا السوؽ إال شخص واحد أصيؿ في جزي ةر جربة وفي عاـ  2002كاف عم هر قد تجاوز
احا فقط.
عاما ويمارس المينة بالسوؽ صب ً
الخمس والسبعيف ً
( )1محمد بيرـ الخامس ،صفوة االعتبار2 ،ج ،ص ص. 134-133

()2

Hathoul,op. cit.P . 72

()3

Ridha Tlili, "De la coporation artisanale au syndicalisme Patronal en tunise" Tunis :
1978, P.P. 54-72
Lallemand(Ch.), Tunis et ses environs,Paris,1890, P. 147.

()4

محمد الباجي بف مامي ،أسواؽ مدينة تونس ،افريقية ،سمسمة الفنوف والتقاليد الشعبية المعيد الوطني لمتراث ،عدد ،12
1998ـ  ،ص50
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الجبو ،القماش ،النساء ،الربع ،المفة،
وتعد أسواؽ الشواشية ،والعطاريف ،الببلغجية ،الصوؼ و ً
السكاجيف ،السراجيف (لوحة ،)7-الببلط ،السبلح ،الكتبييف ،الفكة البشامقية ،الترؾ ،البركة ،الباي،
الكبابجية ،النحاس أىـ أسواؽ مدينة تونس خبلؿ القرنيف 18 ،17ـ وقد خصص لكؿ حرفة مجاؿ
وانتظمت األسواؽ مف المركز في اتجاه األطراؼ وفؽ تنظيـ يمنع الضرر.
 -6كتابات الرحالة األوروبيين عن أسواق مدينة تونس:
( )6-4اىتمام الرحالة األوروبيين ودوافعيم :

بدأ اىتماـ الرحالة األوروبييف بالشماؿ األفريقي في القرف 9ىػ15 /ـ ،فعقب الحروب الصميبية
كاف البد لؤلوروبييف استكشاؼ ببلد المسمميف مدفوعيف بعدد مف األسباب السياسية والعسكرية
واالقتصادية ،واليمكف إنكار وجود رحالة كانت أىدافيـ فضوؿ معرفي؛ ورغبة في التعرؼ عمى
تفاصيؿ الحياة االجتماعية في المغرب اإلسبلمي بشكؿ عاـ والببلد التونسية بشكؿ خاص ،ولكف
اليمكننا كذلؾ تجاىؿ وجود غايات استعمارية خبلؿ تمؾ الفترة ،ىذا ونالت أسواؽ مدينة تونس
لغيرىا مف أسواؽ مدف المغرب اإلسبلمي اىتماـ الرحالة األوروبييف ،وعدت كتاباتيـ وأشاراتيـ عف
أسواؽ المدينة جد ميمة لما احتوت عميو مف أوصاؼ لؤلحواؿ العامة ؛كنظافة األسواؽ وحمايتيا
وكيفية حزف البضائع وأنواع التجا ةر والبيع والشراء والطرؽ التي تسمكيا القوافؿ ،وتخصص األسواؽ
في تجارة بعينيا أو صنعة بذاتيا ومما شؾ حوؿ أىمية مدوناتيـ العممية ومنيجيتيا األمر الذى
يؤكد الباعث العممي لرحبلتيـ وتركيزىـ عمى الجغرافيا األقتصادية لمببلد التونسية.
( )6-5مالحظات الرحالة األوروبيين حول أسواق مدينة تونس:
لـ تفيدنا المصادر العربية بشكؿ واضح وصريح عما كاف المسئوؿ عف إصبلح األسواؽ
وترميميا ونظافتيا ،إال إف الرحالة "" Adorneحدثنا عف أف أسواؽ مدينة تونس عرفت بأنظؼ
مؤكدا عمى أنو وجد عماؿ مكمفيف بالسير عمى كنس
األسواؽ العربية خبلؿ القروف الماضية
ً
السوؽ وجمع الفضبلت وازالة األتربة في المساء بعد إغبلؽ المتاجر ،وكاف يتـ تخزيف البضائع في
شارع السوؽ حتى تبقى طازجة(..)1
()1

R. Brunshwig, Deux recits de voyagesen Afrique du nord au xve siècle, Paris :
2001, P. 203
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باكر لتكوف القمب النابض لممدينة
كذلؾ رصد الرحالة ""Lallemandأف األسواؽ تفتح أبوابيا ًا
وييجرونيا أصحابيا مساء عند غسؽ الميؿ ،ويبقى بيا الحراس رفقة كبلبيـ األوفياء ،فيحولوف دوف
وقوع أي مكروه مف سرقة أو سطو ،وكذلؾ يفطنوف ألي حادث عارض كالحرائؽ( ،)2كذلؾ أشار

كؿ مف " Leon "l'Africain،Adorneإلى جمع كؿ مف الحرفييف أو التجار ضمف تجمعات
واختصاص كؿ سوؽ في نوع مف الصناعات دوف غيرىا( ،)3ونوه " "Lallemandإلى وجود
مشرؼ لكؿ سوؽ لممتابعة يتـ اختياره مف زمبلء( )1مينتو وال يعيف مف قبؿ الباي ،والحظ انتشار
()2

البيع بالداللة في أسواؽ الترؾ والعصر وباب بنات

أما الرحالة "،Michel Leon ،Fleury

 ،"Grenvilleفقد ألقت مدونيـ الضوء عمى صناعة وسوؽ الشاشية أجؿ الصناعات التي
اشتيرت بيا حاضرة تونس متتبعيف دخوؿ صناعة الشاشية إلى حاضرة تونس قادمة مف األندلس

عبر ىجرات موريسكية بمغ عددىا في 1017ىػ 1608 /ـ حوالي ثمانيف ألؼ نسمة ،وجعموا مف
ىذه المينة أىـ الصناعات في الببلد التونسية ،واكتسبت منيا بعض العائبلت التونسية ثروات

طائمة( ،)3والمكانة االجتماعية المحققة لممعمـ في سوؽ الشواشية والتي المثيؿ ليا بيف التجار ،وأنو
في قمة اليرـ االجتماعي وأف لو ختمو الخاص الذي يسمى النيشاف ،ومف بيف ىؤالء عائبلت

(كالسنوسي والرصاع وابف مامي)،

()2

. Lallemand(Ch.), Op.cit, P.39

()3

R. Brunschwig, Adone,Op,cit, P. 186

= Leon l'African, Description de l'Afrique, edit. Scherge, Paris, 1895, T. III, P. 187

()1

Lallemand,(Ch.),Op,cit, P. 146
Ibid, P. 147

Fleury, L'industrie tunisienne des Sasiyas, in Revue du commerce et de l'Industrie,
Paris, 1895, P. 73.
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وقدـ " "Michel Leonتسمسؿ صناعة الشاشية ،مبتدأ باستخداـ الزيت لمصوؼ ،ثـ يتولى العمؿ
"القرداش" ،وىو الشخص المختص في التقرديش ويعينو في عممو الزالؽ( ،)4بعد ذلؾ يأتى دور النسوة
التي تسمى بالكباسو( )5أي الشغؿ باألبر ثـ بطاف طبرية( ،)6وتسمى ىذه الخطوة بالتبطيف أو التمبيد
بدواليب البطاف ،وكانت توجد غرؼ بيا صناديؽ لمغسيؿ تتخذ شكؿ مثمث أو ممولب ،وتوضع فييا
الشواشى وتمبلً بالماء الساخف المخموط لمغسيؿ تتخذ شكؿ مثمث أو ممولب وتوضع فييا الشواشى وتمبل
بالماء الساخف المخموط بالصابوف األخضر المذاب ،وينحدر عمييا الماصور أو المعصار ،فيضغطيا
()7
ويعصرىا ،وتتبمد الشاشية وتأخذ حجميا األخير قبؿ أف يتـ المرور عمى عممية القردشة بالكرضوف
تمييا الصباغة( )8وآخر مراحؿ صناعة الشاشية ،ىى وضع المعمـ ختمو عمييا ،وترص في المتجر عمى
ألواح متساوية معمقة عمى الجدراف يطمؽ عمييا العساكر ،وكانت أغمب المتاجر تحتوى في أعبلىا عمى
سده لوضع الشواشي ،وفي آف واحد الكرضوف وأسفؿ السدة مقصو ةر المعمـ تحفيا يميناً ويسا اًر مصاطب
يسمييا أىؿ الصنعة "شينتو" ،وكاف يسمى رئيس الصناع "كابيساباسكو" أي كبير األسطاوات ،وىو
()9
الذي يتفقد إتقاف الصناعة
ويؤكد "" Michel Leonعمى أف الشاشية التونسية كانت تصدر لمعديد مف الدوؿ األفريقية
وتركيا( )1وعدت مف أىـ الصناعات التونسية ( )2بعد الحرير والنسيج في العصر الحفصي وبمغ عدد

( )4اشتير بدو ورغمة بيذا العمؿ .

( )5اشتيرت نساء أريانة بيذا العمؿ .
()6

غسؿ الشاشيو في بمدة الجديدة لوقوعيا ،عمى أىـ أودية الببلد وادى مجردة وأستخدـ أندفاع الماء لتدير دواليب
غسيؿ البطاف .

( )7تخصصت بيا بمدة العالية .

( )8كانت التتـ األ بزغواف حتى  1895تـ بناء مصنع بتونس قرب نيج دار الجمد .
Leon Michel, Tunis, Paris, 1883, (deuxieme edition) P. 97

()9
()1

Leon Michel ,Op,cit, P. 97.

(2) Lallemand (Ch.) , Op,cit, P.118.
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العامميف بصناعة الشاشية اكثر مف  20000عامؿ بيذه المينة( ،)3مما أدى إلى أنتعاش األقتصاد
التونسي نتيجة ألىمية الصناعة وتضاعؼ الثروات وبمغت تجا ةر الشاشية درجة مف األنتشار حتى أنيا
تجاوزت حدود السوؽ المخصصة ليا ،فأصبحت تباع في نيج سيدى بف عروس ونيج القصبة
آمنا مف الممر الرئيس الرابط بيف
وبعض األسواؽ األخرى ،أما سوؽ العطاريف والذي يمثؿ جزًءا ً
القصبة وباب البحر ومبلصؽ لمجامع األعظـ مف الجية الشمالية ذك هر الرحالة آدورن في 885ىػ
1480/ـ بقولو تصنع فيو عطور جيدة اليوجد مثيؿ ليا في أي مكاف آخر ،ويتـ انتاجيا مف زىور
وأعشاب مختمفة يحتفظ بيا تجار الرياحيف في حوانيتيـ داخؿ قنينات مزخرفة ومزدانو باأللواف وتمتاز
بعنقيا الضيؽ ورقبتيا الطويمة ،وأكد عمى أف أىؿ تونس يعشقوف العطور الجيدة ويفضموف منيا ذات
الرائحة القوية النفاذة(.)4
ويشير " "Leon L'Africainبعد نصؼ قرف عف أىمية سوؽ العطاريف لنساء تونس مما جعؿ
تاجر العطور ىو آخر مف يغمؽ أبواب متج ةر بالسوؽ لئلقباؿ عميو بصفة متواصمة( ،)5ونوه" Filippi
 "Conteفي 1830ـ إلى أعجابو بمصانع العطور خاصة التي نستخرج فييا الرياحيف كالنسريف الذي
أتى بو األندلسيوف واعتب هر أىؿ تونس أرقى العطور ،وأكد "" Fillippiعمى أف التونسييف برعوا بصفة
مطمقة في تقطير العديد مف العطور األخرى وأف الكمية المستخرجو التي توفرىا الزىور التونسية تعتبر
ضعؼ الكمية المستخرجو مف نفس النوع في أوروبا( ،)6وأحصى ""Lallemandعدد متاجر العطور
بالسوؽ بثمانيف حانوتاً في 1890ـ(،)7

()3

Grinvile T. Temple (Sir), Excursion in the Mediterranean Alger and Tunis, London,
1835, P.24.

()4

R. Brunschving, Deux recits, Adorne, Op,cit, PP 202 – 203.

()5

Leon L'African, T.III,Op.cit, P. 148.

()6

Fillippi et calligaris (1788-1829-1834), Paris , P.98.

()7

Ch. Lallemand, Op-Cit, P. 103.
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واعتبر " "Michel Leonتجار العطور مف أثرى الطبقات االجتماعية ،ووصفيـ مف أعياف البمد
لما كانت تد هر عمييـ تجارتيـ مف أرباح طائمة( .)8وظير ثراىـ بوضوح في اختيارىـ لمبلبسيـ بعناية(،)9
ومف مبلحظات "" Lallemandأف السوؽ خصص لممتاجر فقط وليس لصناعة العطور ،وأف
الورش المخصصة لتجييز العطور متواجدة في نابؿ والحمامات( )1ومف خصائص سوؽ العطاريف
صغر الحوانيت خاصة تمؾ الموجودة بجدار الجامع األعظـ باإلضافة إلى وجود الحاجيات الخاصة
باألفراح في نفس السوؽ كالحناء والشموع والمياه المقط ةر ومختمؼ أنواع البخور والعنبر والعود والجاوي
()2
والوشؽ والداد والموباف والسواؾ والكحؿ
وقارف" "Lallemandبيف تغطيات األسواؽ وبيف طريقة تغطية سوؽ العطاريف بقولو أف السوؽ
كانت مسقوفة في بداية األمر بالخشب ثـ أعيد تغطيتيا بالطابوؽ "اآلجر" ووصؼ أقبية األسواؽ بأحد
خصائص العما ةر التونسية(.)3
أما الرحالة القديس " ،"Gervaisأكد عمى أف صناعة البمغة والكنت ةر أىـ الصناعات في
1753ـ( ،)4وصدؽ "" Michelفي 1867ـ عمى ما ذك هر " "Gervaisبقولو أف الببلغجية يشكؿ
سوقاً النياية لو واليمكف إحصاء عدد المشتغميف في ىذه المينة ،حيث تجاوزت متاجر الببلغجية
السوؽ المخصص ليا وموجودة في العديد مف أنحاء مدينة تونس( )5واحتوت ىذه الصنعو عمى أربع
تماما" والثانية "الشبرلة" أحذية لمنساء تصنع مف جمد
مجموعات األولى صناعة "البشمؽ" وانقرضت ً
المعز ،وىى إحدى التأثيرات األندلسية وانقرضت ىي األخرى ،أما الثالثة ،فيي "الكنترة ،وعرفت بالكند ةر
انتشار بيف عامة الناس وتصنع بجميع
ًا
وتصنع بسوؽ الكناترية ،والرابعة صناعة البمغة ،وىي األكثر
أنواع الجمد (الخروؼ ،البقر ،المعز ،الناقة).
()8

Leon Michel, op. cit P. 102.
9 Ibid, P. 103.
()1
Ibid , P. 104.
()2
Ibid , P. 103.
()3
Ibid , P. 100 ; Saint Gervais (Bermard le Boiger), Memoure et correspondence du
archal de catinat , P. 60.
()4
L'eon Michel, Op. cit, P. 99.
()5
Leon L'Africain, Op . cit, P. 138.
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كذلؾ مف الصناعات التي استرعت انتباه الرحالة صناعة الحرير والتي تعد مف أىـ الصناعات
التي عرفت بيا مدينة تونس ،وكاف ليا رواج عظيـ داخؿ الببلد وخارجيا ويفيدنا" "Leon
 L'Africaninأف أغمب سكاف مدينة تونس كانوا مختصيف في صناعة النسيج ووصفو بأنو جيد
ويباع في العديد مف البمداف األخرى ،ويؤكد "" Lallemandعمى أف عدد الح اررية كاف مف األىمية
بمكاف أف بمغ  1200معمـ ،و 6000عامؿ في ىذا الميداف في 1890ـ وقدـ وصفًا لبعض الثياب
بقولو "ومف بيف ماكاف يصنع " :التقارط" الحرير الممونة وكذلؾ التقارط" الشعالة وىى حزاـ مف حرير
()6
مزركش يحتوى عمى مربعات ممونة ،إضافة إلى أحزمة الرجاؿ والفوطة الحرير بأنواعيا".
أما " "Michelأكد عمى أف أىـ مايصنع ىو "السفساري" ( )1الذي لبستو النسوة ،وكاف أروج
الصناعات ويجمب الحرير لصنعتو مف مدينة "ليوف" الفرنسية ومف "قرنة" بإيطاليا

وأشار" "Lallemandإلى أف عدد فنادؽ الحرير تقمص إلى ثبلثة فقط بعدما كانت تعج بيا
()2
أسواؽ ،وأنيج المدينة العتيقة خاصة قرب الحمفاويف و باب سويقو بالربض الشمالي لمدينة تونس
وىـ فندؽ الدوالتي والوردة والطويؿ والطاحونة.
واشتير سوؽ المفة بنسج الصوؼ والذى برع فيو أىؿ الجنوب ،وعرؼ أوؿ السوؽ مف ناحية
الجامع األعظـ بسوؽ الجربة نسبة إلى أىالي جزيرة جربة الذيف اشتيروا بحذقيـ لمتجارة بصفة

عامة( )3ومثمو كأغمب األسواؽ لو أبواب تغمؽ بعد اغبلؽ الحوانيت ويبقى عمييا حراس لحمايتيا،

أما الرحالة الفرنسي " "Dunantوالذى ازرتونس 1858ـ أبدى إعجابو الشديد بصنع السروج في
سوؽ السراجيف بقولو خاصة عند تجميع الذىب والفضة والحرير عمى القماش أو الجمد لصنع سرج بديع
مع وضع طبقات مف الفضة التي يطمؽ عمييا فضة "ضرب مطارؽ" طبقًا لما أورده دونان وأحصى
اجا إضافة إلى أكثر
عدد المستغميف في صنع السروج في 1858ـ ،حيث بمغ عددىـ مائة وخمسيف سر ً
مف خمسمائة صانع ينتموف إلى عائبلت ميسو ةر الحاؿ في المجتمع التونسي"(،)4
()6

Ibid , P. 110.
Leon Michel, op. cit, PP. 95-96.
()2
Lallemand (Ch.), op. cit P. 112.
()3
Ibid , P. 98.
()4
JH. Dunant, Notes su la Regence de Tunis, Greneve, 1858, P.33.
()1
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وتحدث الرحالة "1860 " Michelـ عف تخصص بعض الفتياف في خياطة ونقش الجمد
المخصص لصنع السروج( )5مما يدؿ عمى أف صفة السراجيف كانت تعد مف األعماؿ الراقية.
ونسب" " Lallemandسوؽ الببلط لفرش أرضية السوؽ بالببلط ،وىو مف األسواؽ القديمة التي
مخصصا لبيع سمعة بعينيا إال إف أكثر حوانيت السوؽ تبيع األعشاب
تقود لمفت ةر األغمبية ،ولـ يكف
ً
الطبيعية والعقاقير ،وأرتبط بسوؽ العطاريف إذا كاف تجار العطور يشتروف العديد مف أنواع األعشاب مف
سوؽ الببلط لصنع العطور والرياحيف ،أما سوؽ السبلح ،فكاف منصب أميف السوؽ يستشنى مف
االنتخاب ،ويعيف مباش ةر مف قبؿ أمير الببلد آميف سوؽ السبلح ،لكف كاف ذلؾ كمف يعيف قائدا عسكريا
اليوجد وراءه جند إذا كاف في 1860ـ اثنا عشر معمماً ،ولـ يبؽ منيـ في 1892ـ سوى واحد فقط،
نظ اًر ألف البندقية المحمية الطويمة الشكؿ التي كاف يطمؽ عمييا المكحمة فقدت أىميتيا أماـ البنادؽ
القادمة مف بمجيكا وفرنسا لجودة نوعيتيا وقمة سعرىا بالمقارنة بالتي تصنع في تونس.
وىذا ما قد أفاد بو الرحالة"  ،"Michelأما القرابيبل" ،فيو السبلح الذي بقي في السوؽ ،وىي نوعية
أقؿ طويبل مف البندقية ،وتتسـ فوىتيا باألتساع ،والتستخدـ في الحروب ،وتعبا بكمية مف البارود،
ويصدر عف طمقاتيا صوت صاخب وتستعمؿ في االفراح والمناسبات وكانت ىذه البنادؽ تحمى بخيوط
مف الفضة والذىب( .)1وقد أسيـ في صنع ىذه البندقية ثبلث مجموعات مف الصناع األوؿ :يطمؽ
عميو الجعايدية والثاني :الزنايدي والثالث :السرايري األوؿ يصنع الفوىة ،الثاني يصنع زنود البنادؽ،
والثالث سرير البندقية المصنوع مف الخشب ،وقد ظؿ لسوؽ السبلح أىمية قصوى مف الفت ةر المرادية
وحتى الفت ةر التي سبقت الحرب العالمية األولى.
وخبلؿ تجوؿ الرحالة " " Lallemandفي مجموعة أسواؽ يوسؼ داي ،عمؽ عمى صناعة
البشمؽ بقولو" :إف ىذه الصناعة انقرضت ،ولـ يبؽ أي أثر لمسوؽ المجاذية لجامع يوسؼ داي
وأحصى عشريف حرفي في ىذه الصناعة 1890ـ

()5

Leon Michel, P. 98., Lallemand (Ch.), P.99

()1

Lallemand(Ch.),Op,cit, P. 100; Leon Michel, P 89; Leon Michel, PP. 100-101,
Lallemand(Ch.),Op,cit, P.120 ; Lallemand(Ch.)Op,cit,, P. 128.
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أما سوؽ البركة ،والتي كانت مخصصة لبيع العبيد السود المجموبيف مف نشاط القراصنة ،والتي
ييودا ،وأحصى عددىـ
تحولت حوانيتيا إلى بيع المصوغات والمجوىرات ،وكاف المشتغميف بيذه المينة ً
بمائة وعشريف ييوديا(.)2
وحرص "  "Adorneعمى التأكيد عمى تغطية سوؽ الترؾ بقبو طولي مشابو ألغمب األقبية
المسقفة لؤلسواؽ المحيطة بالجامع األعظـ( ،)3كذلؾ أفاد " " Lallemandبتخصص سوؽ الكبابجية
في بيع الزرابي في  1890ورغـ أف السوؽ موازية لسوؽ البركة إال إنيا ال تمقى نفس اإلقباؿ مف
المشتريف ،لذلؾ تعد أقؿ األسواؽ حركة؛ معمبلً ذلؾ بموقعيا بيف سوؽ المفة وسوؽ الترؾ اليمفت االنتباه
إلييا(.)4
وسمي سوؽ نيج جامع الزيتونة خبلؿ فت ةر الحماية الفرنسية بنيج الكنيسة الحتوائيا عمى كنيسة مف
ناحية باب البحر( ،)5ولـ تحدد لنا المصادر عمى نحو مف الدقة أنشطة ىذه السوؽ ،وىؿ كاف ليا
مخصصا خبلؿ القرف 11ىػ17 /ـ في صنع
قسما منيا كاف
ً
اختصاصات متمي ةز ؟ وكؿ مانعرفو أف ً
ومتنوعا لمعديد مف صفوؼ التجا ةر والصناعة التقميدية ،وىي
كز ميما
السبلح ،وقد بقيت ىذه السوؽ مر ًا
ً
ظاى ةر اختصت بيا ىذه السوؽ عمى مر التاريخ ،فبعكس األسواؽ األخرى التي عرفت كؿ واحدة منيا
()1
بنشاط أختص بيا ،يبدو أف نيج جامع الزيتونة ،ىي الوحيدة التي لـ يكف ليا اختصاص
ويذكر " "Lallemandأنو ال يشعر بأنو في المدينة العتيقة إال عند الوصوؿ إلى الممر
المسقوؼ( ،)2وبذلؾ نختـ حديثنا عف مبلحظات الرحالة األوروبييف عف أسواؽ مدينة تونس.

()2

Lallemand(Ch.),Op,cit, P. 128.
R. Brunschwig, deux recits, Adorne, P.203.
()4
Lallemand(Ch.),Op,cit, P. 129-130.
( )5وىي المعروفة بكنيسة  ،Sainte Croixوىي أوؿ كنيسة أنشئت بمدينة تونس وبنيت في 1662ـ بمعرفة القسيس
Jean Le vacher
()1
Lallemand(Ch.) Op.cit,, P. 100 .
()2
Ibid , P. 39, P.100.
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النتائــــج :

 أبرزت الدراسة اىتماـ الرحالة األوروبييف بالحياة االقتصادية واالجتماعية لمببلد التونسية. كؿ مبلحظاتيـ الواردة أما عف أىـ الصناعات وطرائؽ الصناعة أوخطواتيا وأنواع المنتجات. شرح لبعض الصناعات واحصاء بعدد العامميف في الميف والحرؼ واألدوات المستخدمو في ىذه الميفمختصر
ًا
 تقديـ وصؼ معماري لؤلسواؽ وأنماطيا وطرؽ تغطيتيا ومواد وعناصر البناء ،ووصفاًلمحوانيت ومساحتيا وطريقو تبميطيا وتغطيتيا ومحتواىا .
 -اإلشا ةر إلى النظاـ األمني والرقابي عمى األسواؽ وكيفية اختيار نقباء الميف

التوصيات :

 ضرو ةر الحفاظ عمى منطقة األسواؽ العتيقة بمدينة تونس  ،والحرص عمى استمرار وجود الصناعاتالتقميدية والحرفية فييا.

أوًال – المخطوطات والوثائق:

قائمة املصادر واملراجع

 المرابطي (المستنصر بف أبي لحية)  :نور األرماش في مناقب أبي الغيث القشاش ،مخطوط محفوظ
بدار الكتب الوطنية بتونس ،برقـ  ،16408ونسخة مف األصؿ في المعيد القومى لآلثار والفنوف.
 وثيقة أحباس المجموعة المعمارية ليوسؼ صاحب الطابع مف مخمفات المرحوـ محمد بف الخوجو
مستشار الحكومة التونسية ،وانتقمت لرصيد الحكومة التونسية تحت رقـ  21760منقولة عف
األصؿ مكتوبة في أوراؽ يومية مؤرخة 2محرـ  1304ىػ  30/سبتمبر1886ـ.





ثانيا – المصادر العربية :
ً

ابف أبي دينار (محمد بف القاسـ) ،المؤنس في أخبار أفريقية وتونس ،تحقيؽ وتعميؽ :محمد شماـ،
(تونس 1967 :ـ)
ابف أبى الربيع (شياب الديف أحمد) ،سموؾ المالؾ في تدبير الممالؾ عمى التماـ والكماؿ ،تحقيؽ :
عارؼ أحمد عبد الغني – دار كناف لمطباعة والنشر( ،سورية 1996 :ـ).
ابف أبى الضياؼ (أحمد) ،أتحاؼ أىؿ الزماف ألخبار مموؾ تونس وعيد األماف( ،تونس 1963
– 1966ـ)
ابف رستو (أحمد بف عمر) ،األعبلؽ النفسية ،شركة نوابع الفكر (القاى ةر 2009 :ـ)
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ابف زبالة (محمد بف الحسف) ،أخبار المدينة ،تحقيؽ :صبلح عبد العزيز سبلمو ،مركز بحوث
ودراسات المدينة طػ( ،1المدينة 2003 :ـ)
ابف سيد الناس (محمد بف محمد) ،عيوف األثر في فنوف المغازي والسير ،تحقيؽ  :لجنة حفظ
التراث (بيروت .)1971 :
ابف سيدة (أبى الحسف عمى) ،المخصص ،تحقيؽ :خميؿ إبراىيـ جفاؿ ،دار إحياء التراث العربي،
(بيروت 1996 :ـ)
ابف عبد الحكـ (عبد الرحمف عبد اهلل) فتوح مصر والمغرب( ،القاى ةر 1961 :ـ).
ابف الشماع (أبو عبد اهلل محمد) ،األدلة البينة النوارنية في مفاخر الدولة الحفصية ،تحقيؽ :عثماف
الكعاؾ( ،تونس 1963 :ـ).
ابف فارس (أحمد بف فارس) ،معجـ مقاييس المغة ،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاروف ،دار الفكر،
1978ـ
ابف ماجو (عبد اهلل محمد) ،السنف ،تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار أحياء الكتب العربية،
(بيروت  :د.ت)
ابف منظور (محمد بف مرتضى) ،تاج العروس مف جواىر القاموس ،تحقيؽ  :عبد الستار أحمد
فراج وآخروف – مطبعة حكومة الكويت ،طػ( ،1الكويت 2001 :ـ)
ابف منظور(محمد بف مكرـ) ،معجـ لساف العرب ،طبعة دار صادر (بيروت 1414 :ـ)
ابف األخوة (محمد بف محمد) ،معالـ القربة في أحكاـ الحسبة ،تحقيؽ ،محمد محمود شعباف،
صديؽ أحمد عيسى المطيعي ،الييئة العامة المصرية لمكتاب(،القاىرة1976:ـ).
البكري (عبيد اهلل أبى مصعب) ،المغرب في ذكر ببلد أفريقية والمغرب( ،الجزائر1957 :ـ)
الببلذري (أحمد بف يحيى) ،فتوح البمداف ،تحقيؽ :صبلح الديف المنجد ،دار النيضة المصرية
(القاى ةر 1957 :ـ)
الجوىري (اسماعيؿ بف حماد) ،تاج المغة وصحاح العربية ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفور( ،القاى ةر:
1956ـ)
الحبيشي (أبو عبد اهلل محمد) ،البركة في فضؿ السعي والحركة ،مطبعة الفجالة الجديدة( ،مصر
.د.ت).
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الخامس (محمد بيرـ) ،صفوة األعتبار بمستودع األمصار واألقطار ،تحقيؽ  :عمى بف الطاىر
الشنوني ،رياض المرزوقي عبدالحفيظ منصور ،مج ،2طبعة و از ةر الثقافة( ،تونس1999 :ـ).
الزمخشري (نور الديف أبو الحسف) وفاء الوفاء بإخبار دار المصطفي ،تحقيؽ :محمد محي الديف
عبد الحميد (بيروت 1971 :ـ).
الشيرزي (عبد الرحمف بف نصر) نياية الرتبة الظريفة في طمب الحسبة الشريفة( ،مصر1946 :ـ)
الغزالي (أبو حامد) إحياء عموـ الديف ،دار المنياج( ،جدة 1432 :ىػ)
القيراوني (أبو العرب) طبقات عمماء إفريقية( ،تونس 1968 :ـ)
المطرزي (ناصر بف عبد السيد) المغرب في ترتيب المعرب ،دار الكتاب العربي (بيروت :د.ت)
المقريزي (تقي الديف أحمد) ،المواعظ واألعتبار بذكر الخطط واآلثار ،جزأيف ،طبعة بوالؽ( ،القاى ةر
1270 :ىػ)
األزرقي (محمد بف عبد اهلل) ،أخبار مكة وماجاء فييا مف اآلثار ،تحقيؽ :عبد الممؾ بف عبد اهلل
دىيش ،طػ 2مكتبة األسدي( ،مكة المكرمة 2008 :ـ).
األزىري (محمد بف أحمد) ،تيذيب المغة ،تحقيؽ  :محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي
طػ( ،1بيروت 2001 :ـ)
الوزير السراج( ،أبو عبد اهلل محمد األندلسي) ،الحمؿ السندسية في األخبار التونسية ،تحقيؽ :
محمد الحبيب الييمو (تونس 1973 – 1970 :ـ).
اليعقوبي (أبى العباس) البمداف في صدر اإلسبلـ ،دار الفرقاف لمنشر والتوزيع ،طػ( 1عماف :
2009ـ).
بحشؿ (أسيؿ بف سيؿ الرزاز الواسطى) ،تاريخ واسط ،طػ ،1كوركيس عواد ،عالـ الكتب1986 ،ـ
ثالثا -املراجع العربية :

 الجنابي (كاظـ) ،تخطيط مدينة الكوفة عف المصادر التاريخية واألثرية ،خاصة في العصر
األموي ،الجامعة المستنصرية ( ،بغداد 1997 :ـ)
 الحداد (محمد حم ةز إسماعيؿ) ،العما ةر والفنوف في الحضا ةر اإلسبلمية ،الخميج العربي لمطباعة
والنشر( ،القاى ةر 2009 :ـ)
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الدوري (عبد العزيز) ،مقدمة في تاريخ صدر اإلسبلـ ،مركز دراسات الوحدة ،طػ( ،1بيروت:
2005ـ)
السامرائي (خميؿ) ،محمد (ثائر حامد) ،المظاىر الحضارية لممدينة المنو ةر في عيد البنوة،
(الموصؿ 1984 :ـ)
السعداوي (أحمد) ،تونس عبر التاريخ مف العيد العربي اإلسبلمي إلى حركات اإلصبلح ،العما ةر
والفنوف في العصر الحديث ،ج ،2تونس "نسخة ألكترونية"
الكبيسي (حمداف عبد المجيد) ،أسواؽ العرب التجارية ،دار الشئوف الثقافية العامة ،ط ػ( ،1بغداد:
1989ـ)
بشروش (توفيؽ) ،موسوعة مدينة تونس ،موسوعة مدينة تونس ،السمسمة التاريخية ،عدد ،8
(تونس1999 :ـ).
بف مامي (محمد الباجي) ،أسواؽ مدينة تونس ،أفريقية ،سمسمة الفنوف والتقاليد الشعبية ،المعيد
الوطنى لمتراث ،عدد ( ،12تونس 1998 :ـ)
حجاب (محمد منير) ،الدعاية السياسية في العصر األموي ،مؤسسة سعيد لمطباعة( ،مصر :
1986ـ)
خوجو (حسيف) ذيؿ بشائر اإليماف في فتوحات آؿ عثماف ،تحقيؽ وتقديـ  :الطاىر المعمورى ،
(تونس 1975ـ)
سامي(عرفاف) ،نظريات العما ةر العضوية ،مؤسسة طباعة األلواف المتحدة( ،القاى ةر1968 :ـ)
عثماف (محمد عبد الستار) ،المدينة اإلسبلمية ،سمسمة عالـ المعرفة( ،الكويت1988 :ـ)
مؤلفيف (مجموعة) ،البازار في التراث اإلسبلمي ،مقالة مستمو مف دائ ةر معارؼ العالـ اإلسبلمي
مركز الحضا ةر لتنمية الفكر اإلسبلمي ،سمسمة الدراسات الحضارية( ،نسخة الكترونية).
رابعا – املراجع األجنبية املعربة:

 األفريقي (ليو) ،وصؼ أفريقيا ،جزآف ،تعريب وتحقيؽ  :محمد حجى ،محمد األخضر دار الغرب
اإلسبلمي( ،بيروت 1983 :ـ)
 فارب (بيتر) ،بنو األنساف ،تعريب  :زىير الكرمي ،سمسمة عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة
والفنوف واآلداب  ،عدد ( ،67،الكويت 1983 :ـ)
 ماسينيوف (لويس) ،خطط الكوفة ،تعريب  :تقي المصعبي( ،صيدا 1939 :ـ)
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األشكال واللىحات

شكل 5-منطقة االسواق (عن كوالن)

شكل4-تخطيط ( مدينة تونس)

شكل ( 7-أسواق يوسف داى)

شكل 6 -أ(سواق الباي)

(عن مركز الدراسات واالبحاث االقتصادية واالجتماعية) (عن جمعية صيانة المدينة بتونس)
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لوحو ( )4سوق الترك

لوحو ( )5سوق البركة

لوحو ( )6سوق البشمق أسفل و حول جامع يوسف داى
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( مجموعة صور وثائقية عن جمعية صيانة المدينة بتونس )

لوحو ( )7مدخل السوق الجديد

لوحو ( )8تغطيات السوق الجديد

- 68; -



جملة املؤرخ العربي– العذد (  – )82اجمللذ الثانى 8282م ـــــــــــــــــــــــــــــ د .مي السيذ السيذ حممذ

لوحة  9-سوق المفة

لوحة :-سوق السراجين
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