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 ١٣٩٧بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ ه و یکمپنجا، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٢٨

  درآمد
 به تصرف ق٩٦در سال ) سپانیا، پرتغال و آندورای امروزیشامل ا( ایبری جزیرۀ شبه

جا، غالباً مسیحی   پیش از ورود اسالم به آن،جزیره ساکنان این شبه. مسلمانان درآمد
برخورد مسلمانان با مسیحیان و نیز . کردند بودند و از کلیسای کاتولیک پیروی می

 به اقتضای  حاکمان مسلمانشود و یهودیان در تاریخ اندلس، عموماً مناسب ارزیابی می
 یکی از این .دادند میهای اجتماعی قابل توجهی به آنها  محیط سیاسی اندلس، آزادی

ها میان خود   تا زمانی که مشکالت و درگیری:بوده ل قضایی اهل ذمّئموارد، مسا
 ـ ها بر اساس آیین، رسوم و قوانین گوتآن را  ، مسلمانان حلّجریان داشتمسیحیان 

های دعوا   در صورتی که یکی از طرفسپردند و  ـ به خود آنان می1معروف به قانون قضاء
آن  2 و قاضی جند یا قاضی جماعتشد ارجاع می به محاکم اسالمی موضوعبود،  مسلمان

 این نهاد و در واقع شخصی که از میان خود مسیحیان برای حلّ. کرد  و فصل میحلّرا 
بع پژوهش پیش رو با بررسی منادر  .نام داشت» قومس«شد،  ت انتخاب میگونه مشکال

به ز نقش و جایگاه نهاد قومس در اندلس  اصورتی اخیر، اسالمی و مطالعات سالیان
 .دست داده خواهد شد

 
 ۀ پژوهشپیشین

ا   )ویرایش دو (المعارف اسالمةدائردر » قومس« در مدخل ٣گرچه پی چالمِت
)P. Chalmeta, KUMIS, EI2, Volume V, pp. 376-378 ( به این نهاد در اندلس

اند، موضوع  ن قومس شناخته شدههایی که به عنوا  با بررسی شخصیتبیشتر پرداخته، اما
 از این نهاد، جایگاه آن در اندلس و کارکردهای اجتماعی و روشن و صورتیرا پی گرفته، 

های تاریخی اسالمی و در  در پژوهش .سیاسی آن در آن سرزمین به دست نداده است
مده  دربارۀ قومس آهایی آگاهیبرخی از آثار مربوط به تاریخ اندلس، به صورت پراکنده 

                                                                                                                                            
1. Forum judicum. 

بـه  عنوان قاضیان اندلس در دورۀ والیان، قاضی جند بود، اما از دورۀ عبدالرحمن داخل، قاضـی جنـد                   . ٢
 و بـود هـا ضـرورت    جا که حضور قاضـی در جنـگ   با این حال، از آن. قاضی جماعت تغییر نام داده شد 

اضـی  ق آن پـس بـه قاضـیان منتخـب،          از  داشت،    ضمناً قاضی جماعت باید در مرکز خالفت حضور می        
لـه در    حسین مونس، این تغییر و دگرگونی در نام در نقاط دیگر نیز، از جم              نوشتۀبه  . گفتند  عسکر می 

 ).٥٩٩، ص سپیده دم اندلس: اطالعات بیشتر در (داشته استمصر هم سابقه 
3. P. Chalmeta. 



  ٢٩ سپانیای اسالمی ا تاریخس درنهاد قومِدرآمدی بر نقش و جایگاه 

 و پژوهشگران، تنها به فراخورِ متن به قومس نیز اشاره دست نیست یک که البته ،است
بنیاد : ترجمۀ حمیدرضا شیخی، تهران (دم اندلس سپیده حسین مونس در .اند کرده

تاریخ دولت اسالمی در و عبدهللا عنان در جلد اول ) ١٣٧٣های اسالمی،  پژوهش
محمد . اند از قومس یاد کرده) ١٣٦٧کیهان، : انترجمۀ عبدالمحمد آیتی، تهر (اندلس

النصاری و الیهود من سقوط الدولة االمویة «االمین ولد انَّ در رسالۀ دکتری خود 
ی علوم انسانی و تمدن اسالمی،  مغرب، دانشگاه وهران، دانشکده (»الی نهایة المرابطین
نظیمات اداری و دینی در بخشی با عنوان ت) ١٤٣٤ـ١٤٣٣شناسی،  گروه تاریخ و باستان

 جزئیات  به قومس اختصاص داده، اماکلیاتی دربارۀ را به ای فحهصمسیحیان در اندلس، 
موقف المسلمین من اهل « عصام کاطع داود نیز در مقالۀ. است نپرداختهموضوع 
، جامعة البصره، کلیة التربیة للبنات، دراسات تاریخیة (»صلیین فی االندلسالبالد األ

 به دستی بیشتر های آگاهی گر چه دربارۀ قومس ،)٢٠١٤سادس عشر، حزیران العدد ال
 و زوایای سیاسی، فراتر نرفته نهاد قومس در باب کلیاتی از حدّداده، اما در واقع 

 پروین محمدعلی چلونگر و.  استموضوع همچنان ناشناخته ماندهاجتماعی و فرهنگی 
تاریخ  (»ر مسلمانان در آندلسپیامدهای اجتماعی حضو«اصغری نیز در مقالۀ 

های مذهبی اندلس و  های اقلیت چه به فعالیتگر) ١٣٩٢، زمستان ٥٦، ش١٤، ساسالم
به  از قومس و جایگاه آن سخنیاند، اما  فرایض اشاره کردهدر انجام نیز آزادی مسیحیان 

 و ١٠های  ها، اطالعاتی که حسین مونس در فصل  از میان این پژوهش.اند میان نیاورده
 .  به دست داده، بیش از مطالب دیگران استدم اندلس سپیده کتاب ١١

 

 شناسی قومس پیشینۀ تاریخی و واژه
. های قومِص، قُمِس، قُمِط یا قُمِز نیز آمده است قومس در منابع تاریخ اسالمی، به صورت

 و برخی آن را Chalmeta, 376( دانسته Comesی  بوسورث آن را آوانوشت عربی واژه
و در واقع، ) Charles Melville and Ahmad Ubaydli, xv(ترجمۀ عربی واژۀ کنت 

 فرانسوی، Comte اسپانیایی، Comde التینی، Comesشده از واژۀ  صورتی تصحیف
Conte ایتالیایی و Count  های مترجم،  ابن العبری، یادداشت (اند تلقی کردهانگلیسی
الدین   شهاب.اند ا به صورت قَومَس ضبط کرده ربرخی از لغویان نیز این واژه 1).٤٨٥

                                                                                                                                            
نظر در خصوص اینکه آیا اطـالق و کـاربرد واژۀ قـومس در              ه اطالعات تاریخی پراکنده، اظهار    با توجه ب  . ١

  ←. دشـوار اسـت    ، قدری  است یا نه   جزیره یکسان بوده    پیش و پس از ورود و استقرار مسلمانان به شبه         
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و نشوان بن سعید ) ٢٤٠خفاجی، (ای رومی و به معنی امیر دانسته  خفاجی آن را واژه
یابی خود را  ته و ریشهدانس» القمس فی الماء و هو الغمس«یافته از  حمیری آن را اشتقاق

 مسیحیان ارتباط داده  غسل تعمید کودکان به منظور پاک شدن از گناهان نزدبه مسألۀ
 منابع تاریخی اسالمی، نام قومس برای بسیاری از  ازدر برخی). ٨/٧٦٥حمیری، (است 
 ،»قومس«نشین به کار برده شده و پی چالمِتا در مدخل  های مسیحی های سرزمین کنت

ان، ابن خلدون و ابن بشکوال ابن حیّهای  ، با توجه به نوشته نام چند نفر از این افرادبه
 ).Chalmeta, 377-378(اشاره کرده است 

شدند، گاه چندان اهمیت  نهاد قومس یا کسانی که به عنوان قومس برگزیده می
ه به نام  مانند بازار کوچکی در قرطباند؛ خوانده آنان نام نیز به جاهایی را که داشته

س روایات تاریخی حاکی است که نهاد قوم .)١/١٧٤بشکوال،  ابن(» سویقة القومس«
 گاه حکومت ها ظاهراً در تشکیالت اداری افریقیۀ پیش از اسالم نیز وجود داشته و قومس

بر اساس گزارشی از ابن خلدون، در دورۀ تئودوسیوس و . اند کشیده را به چالش می
قومس هونوریوس ـ به ترتیب امپراتوران روم شرقی و غربی در قرن پنجم میالدی ـ 

به ای بر پا کرده، بر برادرش غلبه یافت و سرانجام  فتنهافریقیه از فرمان خارج شد و 
 پیش از ،بنابراین). ٢/٢٥٦ابن خلدون،  (جا رهبانیت در پیش گرفت و در آنقبرس رفته 

و در  توانست سرپیچی کند گاه چنان قدرتی داشت که می قومس ،اسالم در افریقیه نیز
 .پدید آوردسامانی منطقه ناب

 
  نهاد قومسیت یافتنگیری و رسم انگیزۀ شکل

های  با توجه به کارکرد قومس ـ که در ادامۀ مقاله خواهد آمد ـ و به گواهی برخی روایت
رسد آنچه به تشکیل نهاد قومس در دورۀ اسالمی در اندلس و در  تاریخی، به نظر می

                                                                                                                                            
جزیرۀ ایبری با وجود اخـتالف در مـضمون قـومس،         توان گفت این است که شبه        آنچه به یقین می    →

رسد این دو واژه کاربرد یکـسانی در ایـن دو دوره              این وظیفه و منصب را شناخته است؛ اما به نظر می          
ور تغییراتـی در اطـالق ایـن        شد، به مر  مذکور  توان منکر ارتباط دو کاربرد         ضمن اینکه نمی   .اند  نداشته

و هـم والة األعمـال مـن        «ها را با تعریـف         هجری، قومس  ق٩قلقشندی مورخ   .  است صورت گرفته واژه  
گیری از    ها مجلس تصمیم    در حکومت گوت  ). ٥/٢٥٥القلقشندی،  (شناسانده است   » قبل الملک األعظم  

های نواحی مختلـف    از قومس ریشما قومس پایتخت و     ٦ها و      مسئوالن بلندپایه، نجبا و اسقف     شماری
 که ظاهراً حاکمـان والیـات و فرمانـدهان          ،ها  ها بعد از دوق     در نظام اداری آنان، قومس    . شد  تشکیل می 

 ).١١٨کاطع داوود، (گرفتند  سپاه بودند، قرار می



  ٣١ سپانیای اسالمی ا تاریخس درنهاد قومِدرآمدی بر نقش و جایگاه 

نهایت رسمیت یافتن این نهاد منجر شد، توجه مسلمانان نسبت به رعایت حقوق رعایای 
شده ـ در اینجا مسیحیان ـ بوده است؛ هر چند که در بررسی این  های فتح نسرزمی

توان به عوامل دیگری چون درایت مسلمانان در پذیرفتن قوانین کشورهای  مسأله، می
شده، احترام به قوانین آنان یا ایجاد تغییرات مناسب با قوانین حاکم در شریعت  فتح

جزیرۀ ایبری، امارتی  دلس، در جنوب شرقی شبه فتح انآغازدر . اسالم نیز اشاره کرد
منابع عربی وی را تدمیر .  گوت به نام تئودومیرو قرار داشتای هتحت حاکمیت شاهزاد

  بن موسی بن نصیر، عبدالعزیزدر آغاز ورود مسلمانان به اندلس،. آند خواندهبن عبدوش 
 به رسمیت  او بر قلمرو حاکمیت تئودومیر، آنبنا برای با او منعقد کرد که  نامه صلح

 Salma khadra(یروانش را تضمین کرد  امنیت او و پحاکم اسالمی،شناخته شد و 

Jayyusi, 10-11( .مانده میان مسلمانان و   تنها قرارداد باقی،نامه ن این پیمانمت
نامه در اثر حسین مونس آمده  چگونگی فتح آنجا و متن پیمان. مسیحیان اندلس است

آنها نباید از انجام  «1 تدمیر، معاهدۀ٩ تا ٣بندهای بر اساس ). ١٣٤ـ١٣١مونس، (است 
). Chalmeta, 376(» ن خود را حفظ کنندآیین مذهبی خود منع شوند و باید قوانی

نامه،  های مذهبی در متن این پیمان  آیینرسد که تصریح به عدم منع چنین به نظر می
 به .است نهاد قومس در اندلس بوده اختنساز برای به رسمیت شن جمله موارد زمینهاز 

: حک( مشهور به حکم اول نوشتۀ عبدهللا عنان، نخستین بار در دورۀ حکم بن هشام
بود که برای سرپرستی امور اهل ذمّه، نهاد قومس در ضمن مشاغل )  هجری٢٠٦ـ١٨٠

 ).١/٢٦٩عنان، (دولتی ایجاد شد 
 

 چگونگی انتخاب قومس
هنگام ورود اسالم، نظام قانونی، شرعی و قضایی مشخصی  ایبری جزیرۀ مسیحیان شبه

یز  این نظام شهری و ن،مسلمانان. ها برای آنان وضع کرده بودند  که گوتداشتند
از جمله ،  آنان وا نهادندبه خودگشت،  ها بازمی  گوتمجموعۀ قوانین را که به دورۀ

 ،در واقع). ٣٠ولد انَّ، (شد  چه را به امور رعایای مسیحیان مربوط می مسئولیت هر آن
 بعدها بر  شدند وب هر شهرترتینظم و  متوجه  مسلمانان اندلس را فتح کردند،وقتی

 و آن را شمردند را محترم می، نظم و انضباط بستند میه هایی که با اهل ذمّ اساس پیمان
ان به این منظور، آن). ٣٢همان، (داشتند  مینگه در نظر به عنوان حقّی برای مسیحیان 

                                                                                                                                            
1. Treaty of Tudmir. 
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. گزیدند تا نمایندۀ آنان نزد حکومت اسالمی باشد باید کسی را از میان خودشان برمی
 را  ایشان مسلمانان، مسیحیان را در انتخاب قومسی که بر آنان ریاست و امور شهری

ها از میان دوستان و نزدیکان   پادشاه گوتکه ،ها مدیریت کند ـ بر خالف دورۀ گوت
بنابراین، از ). ٤٢٦؛ مونس، ٣١همان، (کرد ـ آزاد گذاشته بودند  خود، قومس را انتخاب می

، شیوۀ انتخاب یا بهتر است گفته شود، تغییر معیار 1جمله تغییرات مسلمانان در نهاد قومس
در جامعۀ طبقاتی دورۀ گوتی، منصب قومس اوالً به دورۀ گوت . برای انتخاب قومس بود

شد؛ ثانیاً بومیان اسپانیا در  سپانیا واگذار نمیمنحصر بود، یعنی این منصب به بومیان ا
ها از میان یاران و نزدیکان خود، آنها را  انتخاب قومس حق و دخالتی نداشتند و پادشاه گوت

، اما در دورۀ حاکمیت مسلمانان، قومس از میان خود اهالی )٤٣٩مونس، (کرد  تعیین می
شد و حکومت، انتخاب  ی تعیین میها و آن هم به صورت انتخاب اندلس و نه صرفاً گوت

و به تعبیر حسین مونس، گویی فتح ) جا همان(قومس را به خود مسیحیان واگذاشت 
 ).٤٢٦مونس، (ها اعادۀ حیث کرد  اسالمی از این جنبه نیز برای اندلسی

 انتخاب  خود مشهور بود،»قومس االندلس« قومس بزرگ را که به البته مسلمانان،
قومس بزرگ اجازه ندادند برای نواحی قومس تعیین کند، زیرا ن به مسلمانا. کردند می

همان، (یافت  می او قدرت بسیاری نواحی مسیحی بودند، و به این ترتیب، اهالی بیشتر
شد و باید در مقابل آنان،  امرای اموی و حاکمان اسالمی منصوب می قومس با تأیید). ٣٢

به دالیل مختلف جانش ندۀ مقام قومس، گاه بود؛ که همیشه آسان نبود و دار پاسخگو می
 حکم بن هشام،؛ چنانکه ربیع بن تدلف، قومس وقت اندلس در دورۀ داد را از دست می

: ـ حک(در همان ابتدای کار عبدالرحمن بن حکم، مشهور به عبدالرحمن اوسط 
، )٩٦ابن حزم، (، با آنکه فرماندۀ محافظان خارجی کاخ حکم بود ) هجری٢٣٨ـ٢٠٦
 Roger Collins,  90(.2(دش را به دار کشیدند جس و  شدتهکش

 

 کارکردهای اصلی قومس
افظ منافع آنان قومس نهادی واسطه برای نمایندگی مسیحیان نزد حکومت اسالمی و ح

                                                                                                                                            
دی در حد نهـاد داشـته اسـت،         ها عملکر   توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که قومس در دورۀ گوت            البته نمی . ١

رسد در تشکیالت گوتی، قـومس صـرفاً یـک منـصب بـوده اسـت؛ امـا در دورۀ حاکمیـت                        بلکه به نظر می   
 .بحث در این باره خود نیازمند پژوهشی جداگانه است. مسلمانان به نهادی حکومتی تبدیل شد

در این بـاب کـه چـرا در     ،طروحنتونیو و محمد بن یوسف بن ما میان قومسی به نام ابن      گفت و گو  در  . ٢
 ).١١١الخشنی، (» ی رجل مطلوبفانّ«: پاسخ دادقومس  در خانه را بر او نگشوده است،  قومسشب
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کردند،  و مسیحیان در گسترۀ پهناوری از سرزمین حاکمیتی مسلمانان زندگی می بود
 کسانی به عنوان قومس در حال انجام  نیز،شینن  در دورترین مناطق مسیحیبنابراین،

همان ساختار پیرو  نهاد قومس، لۀ مسلمانان در مسأبه صورت کلی،. وظیفه بودند
 :ها در مدیریت شهرها بر دو نوع قومس بود  از گوتبر جای مانده ساختار بودند وها  گوت

 عجم زعیم«و » قومس االندلس« چنین کسی :قومس بزرگ یا قومس اندلس. الف
تعیین نهایی او با حاکمیت . شد نیز خوانده می) ١/٢٠، االحاطة ، ابن الخطیب(» الذمة

کردند، سپس حکّام مسلمان، بر این انتخاب  اسالمی بود یا خود مسیحیان او را انتخاب می
او نمایندگی امور مهم قوم مسیحی خود را در برابر حاکمان مسلمان بر . نهادند صحه می

 ).٣٢ولد انَّ، (شد، مسئول بود  در مقابل هر آنچه به آنان مربوط میعهده داشت و 
کردند و حاکمیت اسالمی با آن   گروه مسیحیان او را انتخاب می:قومس شهر. ب

های حوزۀ شهری،  کسانی به نیابت او در روستاهای کوچک و پناهگاه. کرد موافقت می
، داشتندسازمان و همکاری مشترک که ها عالوه بر این قومس. گرفتند امور را بر عهده می

 و 1)١/١٤٩ابن بسام، (کردند  میان اعضای خانوادۀ خود، پیوند زناشویی نیز برقرار می
 .شد ایشان حفظ می مرتبۀ اجتماعی احتماالً به این ترتیب

 
 رهبری جامعۀ محلی

 .شود  قومس، جایگاه او در میان مسیحیان منطقه مشخص می انتخاببا توجه به شیوۀ
همین مسأله و موقعیت او به عنوان نمایندۀ آنها نزد حاکمیت اسالمی، وی را به صورت 

آورد و به اقتضای همین  ای برجسته و عمالً در نقش رهبر جامعۀ محلی در می چهره
 بر برخیبنا ). Salma khadra Jayyusi, 745(کرد  های دیگری نیز ایفا می موقعیت، نقش
آزموده، هوشیار و اهل مدارا و  دین«اند،  بوده» داران ایشان ز دینپیرانی ا«ها  منابع، قومس

برخی از ). ١/٣٢، االحاطةابن الخطیب، (» هایی هستند که باید بپردازند آگاه بر مالیات
پژوهشگران بنا به وظایفی که قومس بر عهده داشت، او را نه یک رهبر مذهبی، که رهبری 

در ). William Montgomery Watt, 76(اند  ردهمداد کدنیوی برای اقلیت مسیحیان قل
شد و   یک شهر مهم، با حاکم اسالمی اندلس طرف میبرخی مواقع ضروری، قومس

فرستاد تا با او پیمان  چنان قدرت داشت که حاکم اسالمی، گاه نمایندۀ خود را نزد او می
در سال )  هجری٣٥٠ـ٣٠٠(بر اساس گزارش ابن خلدون، عبدالرحمن ناصر . صلح ببندد

                                                                                                                                            
 . استهمسر برگزیدهاساس گزارش ابن بسام، قومس برشلونه از میان خانوادۀ قومس شانجه، بر. ١
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ابن خلدون، (بندد  صلح  پیمان1قشتاله قومسِ گونثالث، فرنان با تا فرستاد ، کسق ٣٤٥
 در کم دست قدرت قومس شهرهای مهمی چون قشتاله، این مطلب، حاکی از). ٤/١٨٤

 .های تاریخی است برخی از دوره
 ت و احترام بسیاری حتی نزد جنگجویانها در مقام رهبران اجتماعی، عزّ قومس

آنجا جزیه عامر جلیقیه را فتح کرد، بر مردم  پس از آنکه منصور بن ابی. مسلمان داشتند
 عامالن او بودند، جز برمود و پسر اردونیو همه به مثابه گزارش ابن خلدون، بر پایۀ. نهاد

ی بیشترو منندیث گونثالث، قومسِ جلیقیه، که این دو از دیگران در کار خود اختیار 
پرداز خود   متخاصم وارد شهر شده و همه را خراجینیروی). ٤/٢٣١لدون، ابن خ(داشتند 

این گزارش، . ثنا کرده استقرار داده و در این میان، سه نفر، از جمله قومس شهر را است
به عالوه، این گزارش از . است قومس، حتی برای نیروی غالب حاکی از نهایت احترام

 .دهد  میاطالعیو، به عنوان یک شاهزاده نیز  قومس در کنار پسر اردونبیشتراختیار 
 

 کار قضاء
آمده میان خود مسیحیان بود و  نقش اساسی قومس، رسیدگی به دعاوی و مشکالت پیش

). Chalmeta, 376(خواندند  می» قاضی النصاری«یا » قاضی العجم«هم بدین سبب، او را 
در انجام و ) Imamuddin, 39( پرداخت قومس بر اساس قوانین گوتی به وظایف خود می

 و در مواردی که صادر کنند آنها حق نداشتند برای افراد حکم مرگ. کار خود، آزاد بود
بلکه  ؛، قدرتی نداشتندشد مربوط می مسیحیان و مسلمانان به موضوعی میاننزاع 

شد و غیرِ مسلمانان نمایندگانی داشتند  های مسلمانان ارجاع داده می دادگاهموضوع به 
های شایستۀ مسیحی برگزیده و استخدام  برای حمایت از حقوق آنان، از میان خاندانکه 
 ).Ibid(واندند خ می »کاتب الذمام«  آنها راشدند و می

 
 گردآوری مالیات

، نوعی امتیاز در واقع مالیات مسیحیان بود و این گردآوری  ،یکی دیگر از وظایف قومس
ی چون العادۀ دیگر های فوق  مالیاتزیه، بلکهتنها خراج و ج ی نه و.رفت به شمار می

س بر ساختار اداری قوم). Chalmeta.376 (کرد آوری می هم گرد را 3م و مغار2نمعاو

                                                                                                                                            
 . کاستیل در اسپانیای امروزی.١
 دولـت از  بـرای یـاری   که در زمان نیـاز و   استمالیاتی و   کمک است  ی و  یار یا به معن  »عون«از ریشۀ   . ٢

 ).١/٣٨٧الخلف، (شد   و به خزانۀ عمومی حکومت واریز میگرفتند میمردم 
 ).جا همان(شد  مالیاتی که به منظور عقوبت گروهی از مردم، از جانب امیر یا خلیفۀ اموی وضع و از آنان اخذ می. ٣
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زیردستان . زیردستان دیگر داشتند، اشراف داشتیک هایی که هر م   بر قومسوریاست 
کردند و به نیابت از  ها در ادارات ویژۀ آنها در شهرها، برای او کار می هر کدام از قومس

 پرداختند  رفتند و به امور مختلف اداری، مالی و قضایی می قومس، به روستاها می
)W. Montgomery Watt and Pierre Cachia, 49 ( و پس از اخذ و گرد آوری

کسانی که ). ١١٨کاطع داود،  (فرستادند میداری والیتِ مربوط   را به خزانهها، آن مالیات
شدند   میخوانده »مشرف« اشتغال داشتند، ای  به امور مالی و اداری ناحیهزیر نظر قومس

 قومس قلمریة برای مدیریت امور ایالت خود، ، منابع بنا بر اشارۀ برخی).٣٣ولد انَّ، (
ها در اخذ مالیات   اختیارات قومس).١١٨کاطع داود،  (در اختیار داشت ینیروهای بسیار

 بن هشام دست قومس خود، ربیع بن تدلف، را حتی گاه بیشتر هم بود؛ چنانکه حکم
و این ) ٢/١٦، اعمال االعالمابن الخطیب، (برای اخذ مالیات از مسلمانان هم باز گذاشت 

نتیجه اینکه اختیارات . یکی از عوامل نارضایتی مردم و شورش در منطقۀ ربض بود
 .استهای امیران و حاکمان تغییراتی داشته  ها بر اساس دیدگاه قومس
 

 نظارت بر امور مذهبی و کلیساها
و از ) Chalmeta, 376(بودند » معاهدون«نشین، یعنی  های مسیحی ها رهبران ایالت قومس

شدند و مسائل مذهبی مسیحیان  آنجا که از میان بزرگان دینی مسیحیان انتخاب می
لیساها نیز های ک ها و فعالیت ارتباط نزدیکی با نهاد کلیسا داشت، آنها بر کار کشیش

 خود، نسبت به آنچه در حوزۀ اختیارات مذهبی  کردند و بنا بر موقعیت سیاسی نظارت می
 ).٣٣ولد انَّ، (گذشت، در مقابل حاکمیت مسلمانان مسئول بودند  ها می و قضایی آن

 
 داری امور درباری عهده

 حاکمیت  موقعیت ممتازی که نزد حاکمان داشتند، در دربارها بنا بر برخی از قومس
تری نیز  ساسیافتند و گاه در این جهت به مناصب ح  میبیشتراسالمی محبوبیت و نفوذ 

  حکم بن هشام ربیع بن تدلف، قومس اندلس در دورۀاز جملۀ این افراد،. رسیدند می
روغنی،  (بر عهده داشتنیز را  که امور دربار  بود) هجری٢٠٦ـ١٨٠(مشهور به حکم اول 

ها شاید صرفاً به سبب اعتباری که نزد حاکمان داشتند، به این   برخی از قومس).١٢٢
ها هم نیز به چنین  یافتند و معلوم نیست که آیا دیگر قومس منصب دست می

ای از امور درباری گاه انتقاد  ها در پاره گماردن قومس. یابند یا نه؟ هایی دست می موقعیت
ان و امرای مسلمان با مسیحیان به انگیخت، اما تسامح برخی از حاکم فقهیان را برمی
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هایی، آنان را در برخی مناصب مهم دیگر نیز به  ای بود که به رغم چنین اعتراض گونه
ـ ) ق٢٧٣ـ٢٣٨: ـ حک(ابن اَنتِنیان، قومس دورۀ محمد بن عبدالرحمن . گماشتند کار می

ابن ( شده بود که ظاهراً بعدها به اسالم نیز گروید ـ به عنوان کاتب بزرگ دربار انتخاب
به نوشتۀ ابن قوطیه، انتصاب او، اعتراض محمد بن کوثر، یکی از ادیبان ). ٩٥قوطیه، 

ای به امیر محمد بن عبدالرحمن،  را برانگیخت و در نامه) ٤٢نصیرة، (بزرگ وقت اندلس 
ترین عجایب زمان  امیه، از عجیب  را به عنوان کاتب بنی1انتخاب یک قومس مسیحی

 ). ٩٦قوطیه، ابن (برشمرد 
 

 ارتباط قومس با اعتراضات مسیحیان اندلس
شد،  تنها از جانب مسیحیان پذیرفته نمی کرد که نه قومس اندلس گاه قوانینی وضع می

در آغاز حکومت . آورد نشین پدید می هایی هم در مناطق مسیحی یبلکه ناآرام
 برای  البیره، جماعتی از اهل ذمۀق ٢٠٧، یعنی )ق ٢٣٨ـ٢٠٦: ـ حک(عبدالرحمن دوم 

ا هایی که قومس اندلس بر آنه مالیات از بابتذمیان البیره . اعتراض راهی قرطبه شدند
 به گزارش ابن خلدون،  و به سوی قصر رفتند،تحمیل کرده بود، ناراضی بودند، بنابراین

ا چون ، امنخست کوشید ایشان را آرام کند عبدالرحمن .برپا شددر آنجا جنجالی 
کشته شدند و  بسیاری و سرانجام فرستاد، لشکری فراهم آورد و به جنگ آنان نپذیرفتند

 ).٤/١٦٤خلدون،  ابن (دیگران گریختند
ای آشکار با فرهنگ  ای از تاریخ اندلس، به گونه ها در دوره احتماالً برخی قومس

وجود ندارد، برخی  زمینه مستقیم در این یگرچه گزارش. اند به مخالفت برخاستهاسالمی 
به کردند ـ گاه  ها و اهالی کلیسا ـ که علی القاعده زیر نظر قومس فعالیت می از کشیش

 البته اقدام کشیشان زیردست آنها نسبت به چنین .اند پرداخته می اسالمی فعالیت ضد
 هر حال آنها در جریانبه . ها با آنان نیست هایی، الزاماً به معنای همکاری قومس فعالیت

توان دربارۀ جزئیات رفتار آنها در این  چه نمیاند و گر کشیشان بودهاسالمی اقدامات ضد 
تواند منظری در این زمینه  خصوص از روی یقین نظر داد، با این همه، برخی موارد، می

در اواخر دورۀ عبدالرحمن بن حکم، برخی مسیحیان متعصب جریانی پیش : باز کند
رسد اقدام  به نظر می. اند خواندهطلبی  ن را نهضت شهادتآوردند که مورخان مسیحی آ

                                                                                                                                            
اند ارث او را بـه ایـن بهانـه            خواسته  اند و حتی پس از مرگ می         داشته تردیدم او    اسال ظاهراً کسانی در  . ١

 .)١٥٤هرانی،  ؛ و١١١ـ١١٠الخشنی، : نکـ برای اطالعات بیشتر،  (تصرف کنند
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آلوارو، یکی از رهبران ). ١٢٧همان، (  بود1»استعراب« جریان در برابر واکنشی آنان،
قوانین مذهبی خود را به که کیشان خود انتقاد کرده بود  مسیحی قرطبه، رسماً از هم

اند که زبان التین را از یاد  ه و چندان در فرهنگ اسالمی غرق شداند فراموشی سپرده
او این تمایل را نوعی تهدید به . اند برده و خود در نظم و نثر، استاد زبان عربی شده

آمادگی  پذیرش اسالم برای حاکی از آن بود که بسیاری ، احتماالً زیراآورد،  حساب می
تا  شت را واد از روحانیان کلیساشماری وی ،بنابراین. بود هم، چنین واقع و در داشتند

 آشکارا و در معابر، پیامبر از جمله،، های مذهبی مسلمانان را تحریک کنند حساسیت
ای حل مشکل عبدالرحمن بر. )Salma khadra Jayyusi, 28(را ناسزا گویند ) ص(اسالم 

ه، پس از  اشبیلی مجمع درق ٢٣٨در سال . دست به دامان کلیسای کاتولیک اسپانیا شد
 ناخشنودی و مخالفت با  ضمن اعالم در پایان، جنبش و پیامدهای آن،بررسی دالیل این
مخالفت از در از دولت قرطبه خواست هر کس را که با این قرارِ مجمع ، حرکات انتحاری

مشکالت این نهضت پس از مرگ عبدالرحمن و تا ). ٢١٥نعنعی،  (کند، دستگیر درآید
 به واسطۀ مدارا با رهبران ،در دورۀ اوچنان پابرجا بود و  دورۀ حکومت امیر محمد، هم

 هنوز دست  که، تا حدودی کاهش یافت و در نهایت با اعدام رهبران آن التهابجنبش،
با توجه به جایگاه قومس در ). ١٢٨روغنی، (، خاتمه یافت انگیزی برنداشته بودند از فتنه

 نهاد قومس در کهرسد  میان مسیحیان و نیز دولتمردان و حاکمان مسلمان، به نظر می
 جایگاه قومس .تأثیر نبوده است های مذهبی، بی  این نابسامانیو پدید آمدن تحریک

کرده است که   اموی اندلس و وابستگی او به حکومت اسالمی، ایجاب میدرباربزرگ نزد 
پا پیش برای کنترل اوضاع و نیز برآوردنِ نیاز مسیحیان معترض و رفع مطالبات آنان، 

، چنانکه قومس بن قرار گیردوگو و مذاکره   مشکل، طرفِ گفت حلّبرای مک دست یا نهد
 .آنتونیان آنها را از شهادت داوطلبانه منع کرد

 

 زادگان مسلمان قومس
مناصب مهمی در حکومت بر گرویدند، به زودی  زادگان که به اسالم می برخی از قومس

 به اسالم گروید و بعد از ،بریایی مسیحیِ ای2ابن آنتونینِ قومس،. یافتند میدست اسالمی 
). Jessica A. Coope, 87(کرد  آن، خود را به تمامی با فرهنگ عربی معرفی می

                                                                                                                                            
جریانی که به تغییر فرهنگ و آداب و رسوم و حتی زبان بخش بزرگی از جامعۀ مسیحیان و پیـدایش                    . ١

 . منجر شده بود»مستعربین«نام قشری در جامعۀ اندلس به 
2. Ibn Antonian. 
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رغم میل  و علی)  ق٣٥٠ـ٣٠٠(در دورۀ عبدالرحمن سوم )  ق٢٩٨درگذشتۀ (قومس  عمربن
پدر و مادر عمر مسیحی ). Imamuddin, 28(دار منصب قضاء در قرطبه شد  فقها، عهده

رسد  به نظر می. ند و کوشش فقها برای انصراف عبدالرحمن از این تصمیم سودی نداشتبود
ها نزد حاکمان و نفوذ آنان در دربار، در رغبتِ فرمانروایان اسالمی به  جایگاه بلند قومس

 .تأثیر نبوده است زادگان نومسلمان در مناصب حساس حکومتی بی استخدام قومس
 

 ن خارج از اندلس قومس در میان مسیحیا١نهاد
ومس  منصب قدر خارج از مرزهای اندلس نیزجوارِ مسلمانان  در میان مسیحیانِ هم

عمدۀ . کرد اثر ایفا می هایی ولو کم ادهای اندلس، نقشوجود داشت و گاه در برخی روید
 براساس گزارشی از ابن خلدون،. ها در برقراری آرامش در مرزها بود نقش این قومس

                                                                                                                                            
این نکته که سنجیدن رویدادهای تاریخی با معیارها و تعاریف امروزی، نادرسـت اسـت و نیـز                  توجه  با  . ١

تـوان    آیـد، مـی     هایی که از مطالعۀ منابع تاریخی دربارۀ قومس به دست می            بندی و دقت در داده      دسته
توان مواردی چون انتصاب، سلسله مراتـب، وظـایف و کارکردهـا،               می نهاد بودن قومس را بازشناخت و     

 :های نهاد بودن آن، به نحو زیر در نظر گرفت محل کار و عوامل زیردست را به عنوان شاخصه
شد و    با حکم خلیفه به کار مشغول می      او  کرد و      قومس بزرگ را حکومت اسالمی منصوب می       :انتصاب ـ 

سـوی مـردم    چه گاه فرد مورد نظر، از       قرار داشت؛ گر   مستقیم   ی، در تعامل  ا دربار حاکمیت اسالم   نیز ب 
کردنـد و بـا       های محلی را نیز مردم بومی مسیحی انتخـاب مـی            قومس. شد  میتأیید  پیشنهاد و سپس    

  .شدند می، تأیید  ایشان توجه به جایگاه و شأن اجتماعی و مذهبی
قومس بـزرگ، قـومس     :  است له معرفی شده   سلسله مراتب قومس در بخش ششم مقا       :سلسله مراتب ـ  

 .شهر و نایبان قومس شهر در روستاها
مالیـات و نظـارت بـر امـور         کار قضاء و داوری و گردآوری        رهبری جامعۀ محلی،     :وظایف و کارکردها  ـ  

رو، وظـایف  از ایـن  .  اسـت ر مقاله نشان داده شـده د که استمذهبی و کلیساها، از جمله کارکردهایی  
 .مبهم نیستو کارایی این نهاد در جامعۀ اسپانیای اسالمی د قومس روشن بو

 با توجه به اهمیت نقش قومس بزرگ و تعامل او با حاکمیت اسالمی، وی در دربـار جایگـاه         : محل کار  ـ
با توجه به کارکرد اساسـی قـومس ـ یعنـی     . یافت دست میخاصی داشت و گاه به مناصب دیگری نیز 

اقتـضای رهبـری مـذهبی    .  بـوده اسـت   ویژه قومس شهر، دادگـاه  مس، به ـ محل دیگر کار قو کار قضاء
 .کرده است را اقتضاء می مشخص یا، مکانبریا مراجعۀ مردم به آنهمحلی نیز، 

اند و از این رو عوامل زیردست او  های شهر، پیرو دستورات قومس بزرگ بوده    قومس : عوامل زیردست  ـ
بـه عنـوان نایبـان قـومس شـهر، در روسـتاها فعالیـت        افـرادی  همچنین . دندش  در کشور محسوب می   

ــ   بـود بـر و دقیـق     مالیات مردم ـ که خود کاری مشکل و زمـان  گردآوریبه عالوه، برای . اند کرده می
 .اند کرده میکسانی به عنوان نیروی اجرایی، تحت نظر قومس کار 
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ها برای  قومس و ها اسقف از جماعتى با بشکنس پادشاه سانچو، پسر ،گارسیا رسوالن
ابن (بندد  روند و پس از مدتی حکم با آنان پیمان صلح می نزد حکم می درخواست صلح

شدند تا در  ها همراه می ها با حاکمان مسیحی و اسقف در واقع قومس). ٤/١٨٧خلدون، 
با های سیاسی،  لمان و انجام مذاکرههای اعزامی به دربار حاکمان مس چارچوب هیأت

 .مسلمانان صلح کنند
حاکمیت گره گاه با  و قدرت آنان قدرت داشتندها در خارج از اندلس نیز  قومس

 بنیان: گوید میق ١٣٩ابن خلدون دربارۀ پادشاهی رامیرو به سال . خورده بود
 خاندان پس آن زا و شدند چیره او بر او دولت هاى قومس و گردید متزلزل اش پادشاهى
). ٤/٢٣٠خلدون،  ابن(گردد  دولت مقتدرى صاحب جلیقیان میان در نتوانست الفونسو

شد و  می پریشانی اوضاع موجبای بود که  ها گاه به گونه قومسفعالیت سیاسی 
ها از جانب  بر اساس گزارش ابن خلدون، برخی از قومس. آورد هایی به بار می سامانیناب

 توانستند سپاه تجهیز کنند و ای که می ، به گونهیافتند میار پادشاهان قدرت بسی
بر اساس . ها یاری بگیرند  از سایر حکومتسرانجام بر حاکم بشورند و در شورش،

ها چنان قدرت داشتند که حتی بر  ، قومس)٢٣٢همان، (گزارشی دیگر از ابن خلدون 
  .راندند فرمانروایان هم حکم می

. ها بوده است اند، تربیت شاهزاده بدان پرداختهها  از قومس که برخی اموریاز جمله 
 داشت عهده ق تربیت ادفونش را بر ٣٧٨ جلیقیه، تا سال  منند بن غندشلب، قومسِ

آید که  از سیاق گزارش قلقشندی در این باره چنین بر می). ٥/٢٥٧القلقشندی، (
 از جمله، نه؛کنند یا  حمایت یاند که از حاکم گرفته ها با یکدیگر تصمیم می قومس

ها نیز  و آنسر به اطاعت او نهند مخالف پدرش خواست تا یها ادفونش از قومس
ها نیز شرکت  ها در جنگ برخی از قومس.  و در امر حکومت او وارد شدندپذیرفتند

ها در سال  ابن اثیر به شرح آزادی یکی از این قومس. رفتند میکردند و گاه به اسارت  می
قومس لقب فرماندهان مسیحی نیز ). ١٠/٤٦٠ابن اثیر، (ام پرداخته است  در ش ق٥٠٢

 .نماید ها طبیعی می بوده و حضور آنها از این حیث در جنگ
 

 های مسیحیان در جامعۀ اسالمی اندلس ها و نقش سایر آزادی
 منع نشده و برای جذب بطه با مسیحیانِ دیگر نواحیهای مسیحی اندلس از را گروه

مسیحیان نقش فعالی در .  احداث کلیساها، آزاد بودندبرایر مسیحیان نیز مشارکت سای
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اقتصاد اندلس داشتند و نیز حلقۀ تجاریِ اسپانیای اسالمی و اروپای مسیحی را شکل 
 در  و صنعتگر و کشاورز بودند:داشتندی مختلفی در اقتصاد اندلس ها نقشآنها . دادند می
اجازه داشتند در سطوح  عمومی و افسران نظامی،  روستاهای اندلس به عنوان خدمۀهمۀ

. شدند  آنها حتی به عنوان سفیر به دیگر کشورها فرستاده میعالی حاضر باشند؛
 به  بر جای ماندههمچنین آزادی عمل آنها در حفظ فرهنگ خود، بر اساس مستندات

ازه مسلمانان همچنین به مسیحیان اندلس اج). Imamuddin, 39(اثبات رسیده است 
و مردان دینی آن مناصب را  باشند های دیگری هم داشته دادند در کنار قومس، منصب

ه، که بگیرِ اهل ذمّ گیرند، مانند قاضی عجم و رئیس شهر یا نگهبان آن و خراجبر عهده 
کرد، و امین که در رأس رؤسای اقوام و فرماندهان  در کنار کارمند مسلمان خراج کار می

 صنعت و محصوالت خاصگرفت و مهارت ویژۀ او  قرار می) لعریفالنقابة و ا(محلی 
 ).١١٩کاطع داود، (صنعتی بود 

 
 نتیجه

 و فصل دعاوی  و حلّبه امر قضاءها   گوتۀقومس نهادی در اسپانیا بود که از دور
در آن دوره، حاکمان گوتی افرادی را به عنوان قومس تعیین . پرداخت مسیحیان می

ود اسالم به اندلس، حاکمان مسلمان این نهاد را به رسمیت بعد از ور. کردند می
کردند،   منصوب می او را که خود»قومس االندلس«شناختند و جز قومس بزرگ، یعنی 

قومس در دورۀ اسالمی، وظایف متعددی بر . بودمسیحیان با ها  انتخاب سایر قومس
 مالیات و نظارت ریگردآوعهده داشت؛ از آن جمله به رهبری جامعۀ محلی مسیحیان، 

ای که داشت، گاه مدیریت امور دربار  پرداخت و بنا به موقعیت برجسته بر کلیساها می
، پشتوانۀ مردمی و موقعیت مذهبی قومس. گرفت حاکمان اسالمی را نیز بر عهده می

در نتیجۀ . افزود  و این بر قدرت او میشد میحاکمان مسلمان مایۀ احترام و عزت او نزد 
، برخی از  و گاه به سبب برخورداری از امتیازات بیشتر قومس با جامعۀ اسالمیمراودۀ
کردند و به مناصب مهم سیاسی   میترقیبه سرعت و گرویدند  زادگان به اسالم می قومس

به نظر چنین در مجموع و با توجه به تأثیرگذاری و قدرت قومس، . یافتند نیز دست می
ریخ اجتماعی مسیحیان در اندلس دوران اسالمی،  تاکه در مطالعه و بررسیرسد  می

 . از هر لحاظ اهمیت خاصی دارد نقش این نهاد، توجه به
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 منابع
 .١٩٦٥دار صادر ـ دار بیروت، : بیروت،  فی االتاریخالکاملابن اثیر، عزالدین علی، 

رب دار الغـ  : ، تحقیق احسان عباس، بیـروت     ة فی محاسن اهل الجزیر    ةالذخیرابن بسام، علی،    
 .٢٠٠٠، اپ اولاالسالمی، چ

، تـصحیح و تعلیـق جـالل    الصلة مع التکملة و صلة الـصلة  ابن بشکوال، خلف بن عبدالملک،      
 .١٤٢٩ دار الکتب العلمیة، :بیروت، )١ج(اسیوطی، 

، تحقیق یوسف طویل    االحاطة فی اخبار غرناطة   الدین بن محمد السلمانی،       خطیب، لسان الابن  
 .٢٠٠٣دار الکتب العلمیة، چاپ اول، : تو مریم قاسم طویل، بیرو

اعمال االعالم فی من بویع قبل االحتالم من ملوک االسالم و ما یتعلق بذلک مـن                همو،  
 .٢٠٠٣دار الکتب العلمیة، : ، تحقیق سید کسروی حسن، المجلد الثانی، بیروتالکالم

 دار الکتـب  :یـروت ، تصحیح لجنة من العلمـاء، ب  جمهرة انساب العرب  ابن حزم، علی بن احمد،      
 .١٤١٨العلمیة، 

دار الفکـر، چـاپ     : تحقیق خلیل شـحاده، بیـروت     ،   تاریخ ابن خلدون   ابن خلدون، عبدالرحمن،  
 .١٩٨٨دوم، 

، تـصحیح ابـراهیم االبیـاری،       تاریخ افتتـاح االنـدلس    ابن قوطیة، ابوعبدهللا محمد بن حارث،       
 .١٩٨٩، الطبعة الثانیة، دار الکتاب اللبنانی: دار الکتاب المصری و بیروت: قاهره

، تـصحیح محمـد حـسین    صبح االعشی فی صـناعة االنـشاء  القلقشندی، احمد بن عبدهللا،   
 .]تا بی[، لمیة دار الکتب الع:الدین، بیروت شمس

:  عبدالمحمـد آیتـی، تهـران      ۀ، ترجمـ  تاریخ مختصر الدول  غریغوریوس بن هارون،    ابن العبری،   
 .١٣٧٧انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 

سـمت، چـاپ اول،     : ، تهـران  تاریخ اندلس از آغاز تا عصر ملـوک الطوایـف         روغنی، شـهره،    
١٣٩٦. 

، تحقیق حـسین بـن      شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم       حمیری، نشوان بن سعید،     
 .١٤٢٠دار الفکر، : عبدهللا العمری، دمشق

، تـصحیح الـسید عـزت    ریقیـة قضاة قرطبة و علمـاء اف    الخشنی، ابوعبدهللا محمد بن حارث،      
 .١٩٥٣مکتبة الخانجی، الطبعة االولی، : العطار الحسینی، قاهره

، شفاء الغلیل فیما فی کـالم العـرب مـن الـدخیل    الدین احمد بن محمـد،        خفاجی، شمس 
 .١٩٩٩دار الکتب العلمیه، : تحقیق محمد کشاش، بیروت

عمادة البحـث   : ، مدینه  االندلس نظم حکم االمویین و رسومهم فی     الخلف، سالم بن عبدهللا،     
 .١٤٢٤العلمی بالجامعة االسالمیة، المجلد االول، الطبعة االولی، 



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ ه و یکمپنجا، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٤٢

های اروپایی     زبان ۀ گروه ترجم  ۀ، ترجم میراث اسپانیای مسلمان  ،  )زیر نظر (جیوسی، سلمی خضرا    
 .١٣٨٠های آستان قدس رضوی، چاپ اول،  بنیاد پژوهش: های اسالمی، مشهد بنیاد پژوهش

، »پیامدهای اجتماعی حضور مـسلمانان در آنـدلس       «نگر، محمدعلی و اصغری، پروین،      چلو
 .١٣٩٢، زمستان ١٥٢ـ١٢٧، صص ٥٦، ش١٤، ستاریخ اسالم

، دراسـات تاریخیـه   ،  »موقف المسلمین من اهل البالد االصلیین فی االنـدلس        «کاطع داود، عصام،    
 .٢٠١٤، حزیران ١٣٩ـ١١٣ صص ، کلیة التربیة للبنات، العدد السادس عشر،جامعة البصره
: تهـران ،  )١ج( عبدالمحمـد آیتـی،      ۀ، ترجمـ  تاریخ دولت اسالمی در انـدلس     عنان، عبـدهللا،    

 .١٣٦٧کیهان، 
 .١٣٧٣های اسالمی،  بنیاد پژوهش:  حمیدرضا شیخی، مشهدۀ، ترجمدم اندلس سپیدهنس، حسین، وم

ی حـوزه و   پژوهشکده: ی، قم محمد سپهرۀ، ترجمدولت امویان در اندلسنعنعی، عبدالحمید،  
 .١٣٨٠دانشگاه، 
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