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ـواين والقصور خالل  بيّـة العبيدي-. بـاردو: السّ
(تونـس:   (1957-1705) احلسـينيّة  الفـرتة 
ـبيل/جممع األطرش لنرش الكتاب  منشورات السّ

املختصّ وتوزيعه، 2019)، 517 ص.
الصادر  عملها  يف  العبيدي  بيّة  الباحثة  اعتمدت 
واين والقصور خالل الفرتة  حديثا، بعنوان: باردو: السّ

حمفوظة  دفاتر  من  أساسا  ن  تتكوّ متينة  مصدريّة  نة  مدوّ عىل   ،(1957 - 1705) احلسينيّة 
ارية  العقّ امللكيّة  إدارة  بأرشيف  اريّة  العقّ سوم  الرّ وملفّات  التونيس،  الوطني  باألرشيف 
ة، ومصادر منشورة مثل كتاب املؤنس يف أخبار إفريقية  بتونس، ووثائق األوقاف املراديّ
ألمحد  األمان  وعهد  تونس  ملوک  بأخبار  الزمان  أهل  وإحتاف  دينار،  أيب  البن  وتونس 
عة من املراجع العربيّة واألجنبيّة. ويندرج  بن أيب الضياف. هذا فضال عن جمموعة متنوّ
اري وتاريخ العامرة ملدينة تونس يف الفرتة احلديثة واملعارصة،  الكتاب ضمن التاريخ العقّ
بداية من تأسيس الدولة احلسنيّة (1705) وصوال إىل إعالن اجلمهوريّة التونسية (1956).

ر  تطوّ ”باردو:  عنوان  ل  األوّ القسم  حيمل  أساسيّني،  قسمني  من  الدراسة  ن  تتكوّ
بعنوان  سم  وُ فقد  الثاين  القسم  أما  العثامنيّة،“  الفرتة  خالل  الضحوي  املجال  خصائص 
ة  مة عامّ ”اخلصائص املعامريّة لقصور جهة باردو خالل الفرتة احلسينيّة،“ إىل جانب مقدّ
باألعالم،  خاص  واحد  الفهارس،  من  بمجوعة  دراستها  الباحثة  أردفت  وقد  وخامتة. 
بيّة  قامت  البحث،  متن  ويف  واألشكال.  بالصور  خاص  وثالث  واملعامل  باألماكن  وآخر 
بالرهانات  هتتمّ  ة،  مرّ ل  ألوّ تنرش  وأحباسا،  ا  اريّ عقّ رسام   24 وحتقيق  بعرض  العبيدي 
ارية يف جهة باردو. وقد ركّزت املؤلّفة يف عملها عىل دراسة املحيلّ من خالل االعتناء  العقّ
السلطة  مقرّ  إىل  لت  حتوّ والتي  تونس،  مدينة  ضواحي  أبرز  من  باعتبارها  باردو  بجهة 
والنفوذ يف اإليالة التونسية خالل الفرتة العثامنية وخاصة مع العائلة احلسينية. ومن هنا، 
احتلّ قرص باردو لبّ الدراسة بحكم وظيفته السياسية وطبيعة قاطنيه. وراوحت الباحثة 
نة اخلرائطيّة والبحث يف املصادر املنشورة والعمل امليداين،  بني العمل األرشيفي واملدوّ
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م واقع جهة باردو  ل عليها من أجل تفهّ ثم سعت إىل املقارنة بني كلّ املعطيات املتحصّ
من خالل سريورهتا التارخيية والعمرانيّة.

واين“  ها مصطلحي ”السّ ويرتكز العمل عىل جمموعة من املصطلحات املفاتيح أمهّ
عن  عبارة  وهي  تونس،  منطقة  ظهري  إىل  جماليّا  باردو  منطقة  وتنتمي  ”باردو.“  وجهة 
سهل فسيح خصب يقع يف الضاحية الغربيّة من املدينة تتميّز خاصة بأشجارها املثمرة، 
أمراء  أحد  (1249م-1277م)  باهللا  املستنرص  عهد  من  بداية  املنطقة  هذه  تعمري  وبدأ 
اخلرض  إلنتاج  صة  خمصّ سقويّة  فالحيّة  أرايض  فتمثل  ”السواين،“  ا  أمّ احلفصيّة.  الدولة 
والغالل، حتتوي معظمها عىل منشآت مائيّة مثل اآلبار واجلوايب واملخازن. وفضال عن 
ة مبانٍ مثل األبراج وخمازن احلبوب وتعرب أراضيها  دورها الفالحي، حتتضن السواين عدّ

مسالک وطرقات. 
ر خصائص  أشارت الباحثة يف القسم األول من عملها، واملوسوم بـ”باردو: تطوّ
املجال الضحوي خالل الفرتة العثامنيّة“ إىل أنّ سانية باردو أُحدثت يف عهد أيب فارس 
املحيطة  وأريافها  وسهوهلا  تونس  مدينة  ظهري  تعمري  بغية  العزيز (1394م- 1434م)  عبد 
سانية  وظهرت  الطابية.  رأس  سانية  مثل  سواين  عدة  باردو  بأرايض  أحاطت  وقد  هبا. 
زمن  خاصة  ظرفيّة  وإقامة  احلاكمة  العائلة  لنزهة  كفضاء  احلفصيّة  الفرتة  خالل  باردو 
سانية  يف  امللكية  بالقصور  أحاطت  وقد  ي.  الصحّ املحجر  دور  لعبت  حيث  الطاعون، 
لعابري  خدمة  زاوية  وجود  املصادر  بعض  أوردت  كام  عديدة،  وحقول  بساتني  باردو 
ملعب  مثل  املرافق  من  بمجموعة  احلفصيني  مع  السانية  هذه  رت  مّ عُ وقد  بيل.  السّ
ة النّاس، ومركزا  ا لسكنى عامّ تَّخذ باردو مقرّ لركوب اخليل وبناء احلنايا جللب املاء. ومل تُ
عمرانيا هاما، إالّ مع القرن السابع عرش بتزامن مع وصول البايات املراديّني إىل احلكم. 
محّودة  فاختارها  للحكم،  كمقرّ  باردو  عن  اجلدد  ام  احلكّ يتخىلّ  مل  املرحلة،  هذه  وخالل 
احلامية  إقرار  سنة  حدود  إىل  باردو  منطقة  وظلت  واحلكم.  للسكنى  ا  مقرّ املرادي  باشا 
ة سواين بباردو مثل ”سانية  را للحكم. وقد أنشأ املراديّون عدّ الفرنسية بتونس (1881) مقّ
ام عىل تقنية الوقف ضامنا  البوري،“ و”سانية باردو“ و”سانية القفيص.“ ثم اعتمد احلكّ
وإىل  باردو.  بجهة  اري“  عقّ ”مالک  أهم  باعتبارهم  وذلک  السواين،  هذه  ديمومة  حلامية 
واألسواق  مات  احلامّ مثل  العامة  املنشآت  من  باردو  منطقة  خلت  املرادية  الفرتة  حدود 
األعامل  بني  منذئذ  السواين  ومجعت  بامتياز.  ملكية  إقامة  املنطقة  فكانت  واحلوانيت؛ 

الفالحية وإنشاء العنارص املعامريّة.
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را ملحوظا  وشهدت منطقة باردو خالل الفرتة احلسينيّة (بداية من سنة 1705) تطوّ
ا ملامرسة  ا ظلّت مكانا حموريّ ة وأهنّ عىل مستو التعمري بإنشاء القصور والسواين، خاصّ
حملّ  باردو  جهة  أرايض  وبقيت  تونس.  مدينة  وأعيان  وأعواهنا  السلطة  قبل  من  احلكم 
أو  اهلبة  أو  ة  والعامّ ة  اخلاصّ األحباس  خالل  من  سواء  االجتامعيني  الفاعلني  بني  رهان 
بتملّک  احلسينيّة  للعائلة  سمحت  التي  املعاوضة  تقنية  عرب  وأيضا  اإلرث،  أو  االحسان 
معظم سواين وأرايض اجلهة. واختار حسني بن عيل مؤسس الدولة احلسينيّة االستقرار 
يف سانية باردو واالبتعاد عن ازدحام وضيق قصبة احلارضة. وظلّت السواين متثل خالل 
ن األسايس للنسيج العمراين، ويف مقدمتها  ، واملكوّ هذه الفرتة الوحدات العمرانيّة األهمّ

سانية باردو.
ة؛  الت عمرانيّة مهمّ شهدت منطقة باردو بداية من الفرتة االستعامريّة (1881) حتوّ
وضعيّاهتا  يف  والبحث  للجهة،  دقيقة  خرائط  رسم  عىل  الفرنسيّة  السلطات  حرصت  إذ 
أساليب  وفق  املنطقة  هتيئة  إعادة  عىل  عملت  كام  وهويّتهم.  املالكني  وطبيعة  العقاريّة 
السلطات  وبدأت  وطبيعيّا.  عمرانيّا  املنطقة  مالمح  تشكيل  إعادة  يف  أسهمت  جديدة 

االستعامريّة اشتغاهلا عىل اجلهة بتأسيس الدائرة البلدية بباردو يف 8 ماي 1909. 
بتونس،  الفرنسية  احلامية  عهد  مع  بدأ  للمأسسة  جديد  منطقٍ  انبعاث  إذن  نالحظ 
زة  املجهّ العقارية  املقاسم  يف  االستيطان  عىل  السكان  اإلجراءات  هذه  شجعت  فقد 
بعد  بباردو  البلدية  الدائرة  عليها  اشتغلت  التي  الرئيسيّة  والطرقات  ة  املهمّ باملرافق 
وهي  باردو،  سانية  أنّ  أبرزها  نتائج  ة  عدّ البلديّة  الدائرة  ع  توسّ عن  وترتبت  تأسيسها. 
يف  باردو  جهة  متيّزت  وعموما  للجهة.  العمراين  التوسع  نواة  تعد  مل  اجلهة،  سواين  أهمّ 
عمليّات  إىل  اجلهة  سواين  معظم  ضت  تعرّ كام  العمراين،  ع  بالتوسّ االستعامريّة  الفرتة 
تقسيم عديدة من أجل التهيئة العمرانيّة وبيع املقاسم. وبحكم أمهية جهة باردو، فإهنا قد 

أصبحت حملّ رهانات عقارية كبرية بني الفاعلني االجتامعيني.
جهة  لقصور  املعامريّة  ”اخلصائص  عنوان:  محل  الذي  العمل  من  الثاين  القسم  ويف 
باردو خالل الفرتة احلسينيّة،“ انتقلت الباحثة بيّة العبيدي من جمال الدراسات العقاريّة 
إىل دراسة تاريخ العامرة وتقنياهتا. وقد استفادت البالد التونسية من تراكامت حضاريّة 
عت العامرة  ة، حيث تنوّ عديدة انعكست مبارشة عىل طبيعة التقنيات واملهارات املعامريّ

بني اخلصائص األندلسيّة والعثامنيّة والفرنسية وغريها.
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حيث  احلضاري،  املوروث  هذا  من  قصورها،  ة  وخاصّ باردو،  منطقة  واستفادت   
اخلامس  القرنني  بني  خمتلفة  تواريخ  يف  بُنيت  باردو،  جهة  يف  قصور   10 الباحثة  أحصت 
ها، إذ تمّ إنشائه يف القرن اخلامس عرش زمن  عرش والتاسع عرش، فكان قرص باردو أمهّ
ا للسلطة احلاكمة يف البالد التونسيّة. واحتو هذا القرص  الدولة احلفصيّة، وأصبح مقرّ
بتقنيات  متيّزه  عن  فضال  واحلدائق،  والبساتني  واملنازل  املباين  من  ة  مهمّ جمموعة  عىل 
عة. ومل يكن قرص باردو وحدة معامريّة متجانسة فقط، بل احتو أيضا  معامريّة وفنيّة متنوّ
دة؛ فقد اشتمل عىل نوافري وبرک  عة عرب فرتات تارخييّة متعدّ عىل إضافات عديدة ومتنوّ
التونسيّة  البالد  ام  حكّ أضاف  ثم  اإليطايل.  خام  بالرّ مزدانا  وكان  جصيّة،  ونقوشٍ  ماء 
الذي  اخلطبة  جامع  مثل  معامريّة  وجتديدات  عنارص  ة  عدّ واحلسنيّة  املراديّة  الفرتة  طيلة 
واملحكمة  والفندق  م  واحلامّ السوق  بناء  جانب  إىل  عيل (1705 - 1735)  بن  حسني  أنشأه 
باردو  جهة  يف  املعامريّة  بصامهتم  ترک  إىل  باي  حسني  خلفاء  سعى  وقد  خزندار.  ودار 
عموما، وقرص باردو ختصيصا باعتباره مقرّ احلكم والسكنى. ويف هذا االجتاه، قام عيل 
باشا (1735 - 1756) بمرشوع كبري لتجديد قرص باردو وتوسعته مستعينا بعدد مهمّ من 
سياسة  يف  باردو  قرص  حيتلّها  أصبح  التي  املركزيّة  األمهيّة  بوضوح  لنا  وتربز   . احلرفينيّ
حكم اإليالة التونسيّة من خالل اإلجراءات التعمرييّة التي حرص عىل إنشائها عيل باي؛ 
فقد نقل دار البارود مثال من مدينة تونس إىل باردو. كام يربز لنا وعي عيل باي بتخليد 
ح العظيم بباردو املعروف بالربج.“ وظلّت  ة مثل ”الرصّ اسمه بإنشاء معامل معامريّة مهمّ
والصادق  باي (1855 - 1859)  حممد  إىل  وصوال  باردو  قرص  يف  تتزايد  املعامريّة  املنشآت 
عهدها  يف  بُنيت  إذ  بتونس،  الفرنسيّة  احلامية  عهد  بداية  قُبيل  أي   ،(1882 - 1859) باي 
الت  حتوّ الفرتة  هذه  خالل  وبرزت  اجلديدة.  القرص  أجنحة  أهمّ  ت  عدّ التي  ايا“  ”الرسّ
بيت  أو  املوسيقى  ”قاعة  إنشاء  الباحثة  لت  فسجّ املعامري،  الذوق   مستو عىل  ة  مهمّ
دت الزيادات املعامريّة مع تعاقب بايات  ادة،“ و”غرفة الطعام أو بيت الفطور.“ وتعدّ العوّ
ة السلطة،  ة، سواء هبدف إبراز هيبة وقوّ تونس، حيث ازدحم القرص بالوحدات املعامريّ
أو من أجل استاملة األتباع وأعوان الدولة واألعيان بتخصيص إقامات ووحدات سكنيّة 
ة،  إليوائهم. ومل تغفل العبيدي عن وضع املامرسات التعمرييّة ضمن إطار ثقافتها املاديّ
بأنواعها،  خام  الرّ ة  ملادّ املكثّف  االستعامل  مثل  وأدواته،  البناء  تقنيات  د  تعدّ لت  سجّ إذ 
عة، واآلجر، ونقش احلديدة، واخلشب، واحلجارة، والقرميد.  واجلليز، واألدهان املتنوّ
ة من تقنيات البناء األندلسيّة والعثامنيّة  كام حفلت هذه املنشآت املعامريّة بمجموعة هامّ



ͨUrūḍ biblioghrāfia, Comptes Rendus, Reviews of Books, Reseñas Bibliográficas 417

واإليطاليّة وطراز ”الركوكو“ مثل األقواس املختلفة والتيجان واملرشبيّات. وما نالحظه 
ع األدوات واملامرسات واملهارات  هنا هو تشابک وجتاور األنامط والتقنيات الفنية وتنوّ

يف املنشآت املعامريّة جلهة باردو.
جهة  ألبنية  واملعامري  احلضاري  الثراء  مستويات  املؤلّفة  بيّنت   ،أخر زاوية  ومن 
باردو خالل الفرتة قيد الدرس؛ فمن خالل نموذج سانية ”الربطال الصغري“ تربز أمهيّة 
األوروبيّة  الزخرفة  إذ طغت  ة،  املعامريّ األنشطة  يف  التاسع عرش  القرن  هناية  ظرفيّة  تأثري 
ب،  نة والبالط اخلزيف اإليطايل، واخلشب املذهّ عىل األبنية، بدليل انتشار األسقف امللوّ

فضال عن االهتامم بتوظيف تقنية ”الفريسكو“ يف الزخرفة.
وبدأ قرص باردو يف االنحدار عمرانيّا قُبيل عهد احلامية الفرنسيّة بتونس (1881)، 
ة؛ فبعد أن كان القرص مكانا  إذ بدأت تربز متظهرات اخلراب عىل بعض الوحدات املعامريّ
ومصدرا للسلطة واحلكم ومقرا إلقامة العائلة احلسينيّة، أصبح خالل الفرتة االستعامريّة 
خلدمة  أبنيته  توظيف  اختار  الذي  الفرنيس،  العام  املقيم  ف  ترصّ وحتت  الدولة  ملک  يف 
كام  وتوسيعه،  ندالة)  باردو (الزّ سجن  ترميم  ذلک  ومثال  االستعامرية.  اإلدارة  مصالح 
وإدارة  الباي  رفض  رغم  به،  امللحقة  وأبنيته  القرص  هدم  االستعامريّة  اإلدارة  حاولت 
من  مشاريعها  يف  الصلبة  واملواد  كام  والرّ احلجارة  استغالل  من  تتمكن  حتى  األوقاف، 
وبيع  مدين،  سجن  بناء  مثل  عة  متنوّ ألهداف  أرضه  وختصيص  تونس،  ميناء  بناء  قبيل 
باردو  قرص  يف  للبناء  حظائر  ة  عدّ الفرنسية  اإلدارة  أقامت  وقد  للعموم.  األرضية  البقع 
وحميطه، وتمّ هدم عدد كبري من دور األمراء و”احلوانيت“ ومنشآت معامريّة أخر مثل 
ع يف عمليّات اهلدم يف إحلاق أرضار جسيمة بأجزاء كبرية من القرص  م. وأسهم الترسّ احلامّ
قرص  ملحقات  بعض  وظيفة  ت  تغريّ كام   .أخر وطمْس  الفنيّة  زخارفه  بعض  وتغيري 

باردو مثل حتويل رساية حممد باي إىل متحف. 
الفرتة  يف  باردو  قرص  عرفها  التي  العميقة  الت  التحوّ بوضوح  الباحثة  وبيّنت 
عدّ جهل اإلدارة االستعامريّة بالعمق الرمزي والتارخيي ملنطقة باردو من  ة، ويُ االستعامريّ
أهمّ أسباب اإلرضار باملوروث املعامري للبالد التونسيّة، هذا إىل جانب دور املامرسات 
ان لألرايض التي  االستعامريّة ذات الطابع الوظيفي أساسا، فقد نُظر ملنطقة باردو كخزّ
يمكن إعادة تسويقها وبيعها وإعادة تنظيم جماهلا حسب احلاجة، إىل جانب اعتبار املنطقة 
احلظائر  يف  وتوظيفها  تدويرها  إعادة  جيب  ثمينة  بناء  ومواد  للحجارة  مناسبا  احتياطيا 
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يلعب  باعتباره  امليناء،  ها  وأمهّ تونس  مدينة  يف  االستعامريّة  اإلدارة  فتحتها  التي  العديدة 
دور املحور ذو الوظيفة احليويّة للميرتوبول سواء من أجل التصدير أو التوريد. وهبذا 
إىل  االستعامر،  وصول  قبل  هلا  ومستقرّ  السلطة  إلنتاج  مكان  من  باردو  منطقة  لت  حتوّ
هذه  خضمّ  يف  كثريا  املعامري  موروثها  ر  فترضّ ة،  العامّ اإلقامة  لرهانات  خاضعة  منطقة 
الرهانات. وقد أبرزت بيّة العبيدي مد درجة تأثّر وحداث معامريّة أخر، إىل جانب 
قرص باردو، بتغريّ الظرفيّات االقتصادية والسياسيّة مثل حالة ”برج القفيص“ الذي يعود 
ل يف زمن  عيد القائم بجانب سانية باردو، والذي حتوّ تأسيسه إىل سنة 1658، والقرص السّ

احلامية إىل ثكنة عسكريّة. 
ارات،  ومن خالل هذه النامذج، تبنيّ لنا الباحثة الرهانات الكبرية املحيطة هبذه العقّ
لقد  االجتامعي.  الفاعل  اتّبعها  التي  اسرتاتيجيّاهتا  التملّک  و  مناورات  منها  ة  وخاصّ
كانت قصور جهة باردو وسوانيها قبل عهد احلامية الفرنسية حتت ملكيّة العائلة احلسينية 
أغلب  انتقلت  حيث  حاسمة  ات  ملتغريّ س  أسّ االستعامر  حدث  أنّ  إالّ  الدولة،  وأعوان 

امللكيّات إىل أيادي فاعلني اجتامعيني جدد مثل الفرنسيني، وأمالک الدولة. 
لقد توفّقت املؤلفة بيّة العبيدي من خالل هذا التأليف يف موضعة جهة باردو ضمن 
سريورهتا التارخييّة ومميّزاهتا املعامريّة واألثريّة والفنيّة. كام بيّنت بوضوح عالقة هذه اجلهة 
ترک  لقد  املعامري.  املوروث  عىل  ذلک  وانعكاس  السياسيّة،  الت  والتحوّ بالظرفيّات 
الفرنسيّني،  أو  احلسينيّني  أو  املراديّني  أو  احلفصيّني  سواء   ، االجتامعنيّ الفاعلني  مل  جمُ

ة القصور والسواين.  بصامت وملسات واضحة عىل اجلهة وعمراهنا خاصّ
التاريخ   مستو عىل  الدراسة  هذه  أمهيّة  عىل  التأكيد  إال  األخري  يف  يسعنا   وال 
واملصادر  األرشيفيّة  املصادر  بني  اجلمع  يف  الباحثة  أفلحت  لقد  املعامري.  واملوروث 
واملراجع املنشورة والعمل امليداين، كام فصلت يف هواجس التملّک التي أحاطت بجهة 
ع اسرتاتيجيّات امللكيّة املتعاقبة عىل  باردو، ونجحت يف رسم خرائط النّفوذ واجلاه وتنوّ
موازين  وتغريّ  عايشتها،  التي  واملؤثّرات  اجلهة  تاريخ  دراسة  خالل  من  التونسية  البالد 

الت شبكات النفوذ.  القو، وحتوّ
واملالحظ أيضا أن الدراسة متكنت من املراوحة بني التاريخ االجتامعي والسيايس 
اري من جهة، وبني علم اآلثار وتاريخ الفنّ من جهة أخر. وأيضا بني التاريخ  والعقّ
املمتد واحلدثي، وهي دراسة جتمع وتراوح بني البنية والظرف. وهي بذلک، تفتح آفاقا 
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ة  لحّ اري واملوروث املعامري عموما، وآفاقا منهجيّة مُ ة يف ميادين التاريخ العقّ معرفيّة مهمّ
من خالل التأكيد عىل أمهيّة الدراسات املرتكزة عىل تداخل االختصاصات، فضال عن 
ة بقيت جمهولة  كونه عمال يفتح شهيّة القارئ من أجل مزيد االطّالع عىل مواضيع مهمّ

ة طويلة. ملدّ
حممد البشري رازقي

سلک الدكتوراه، كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية، تونس


