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چکیده
امويان اندلس از  138تا  422هجری قمری ،با فراز و فرودهايی ،بر آن سرزمين فرماان
راندند .عبدالرحمن بنمعاويه بنهشام بنحکم موجوديت خود را در آن سارزمين اعا م
کرد ( 138ق) و شانزده نفر پس از او در ساليان درازی ،بر اين سامان حکام راندناد کاه
آخرينشان ،هشام بنمحمّد بنعبدالملك بنعبدالرّحمان بود .آنان از ساويی باا خ فات
عباسی و از سوی ديگر ،با خ فت فاطمی نمایسااخنند و بارای مانادااری در صاحنه
سياسی و حفظ اقندارشان ،از همه ابزارهای سياسی ،مذهبی و فرهنگی بهره میبردند.
قاضيان از آغاز دوره حکومت امويان اندلس ،از ميان فقيهان آشنا به مبانی دين و شايوه
اجرای احکام ازينش میشدند و يك فقيه ،رئيس آنان بود که او را حاکم برمایازياد و
همه کارها را در اين زمينه ،به او وامیاذارد .اين نوشنار به نقش ،کارهاا وسااخنار نهااد
قضاوت در دوره حکومت امويان اندلس در بازه زمانی ياد شده میپردازد و بر پايه منااب
تاريخی در اينباره ،ازارشهايی عرضه میکند.
کلیدواژگان
اندلس ،امويان ،قضاوت ،ديوان قضاوت ،فقه مالکی.
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Mousavee67@yahoo.com

Downloaded from journal.isihistory.ir at 22:55 +0330 on Sunday November 28th 2021

فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال چهارم ،شماره پانزدهم ،پاییز 1393
صفحات 168 - 151

امویان اندلس از  138تا  422قمـری بـا فـراز و فرودهـایی ،بـر آن سـرزمی فرمـان
میراندند .عبدالرحم ب معاویه ب هشام ب حکم ،برپایی ای حاکمیـت را اعـالم کـرد
( )138و والیان بسیاری در درازنای سالهای گوناگون ،بـدی حکومـت دسـت یافندـد.
شانزده نفر در ای دوره حکومت کردند .دوره امویان اندلس با حکومت هشام ب محمّد
ب عبدالملك ب عبدالرّحم به پایان رسید .آنان از سویی با خالفت عباسـی و از سـوی
دیگر با خالفت فاطمی در تضاد و تقابل بودند و برای ماندگاری خود در صحده سیاسی
و دوام اقندارشان ،از همه ابزارهای سیاسی ،مذهبی و فرهدگی بهره میبردند.
فقها در ای دوره تأثیرگذارتری افراد در فرهدگ ،باورهـا و دیـ مـردم بودنـد و بـا
توجه به گُزیدگی و پذیرفنگیشان نزد مردم ،از گروههای الگو برای آنان و حاکمـان بـه
شمار میرفندد و شیوه تعامل آنان با حکومت ،الگویی برای پیروی یا سرکشی مـردم در
برابر حاکمان بود .فقهای مالکی از ای دید ،با تحفظ درباره مذهب و وظیفهشان دربـاره
مردم ،به سببها و دالیل گوناگون و با توجه به زمان و مکان ،نقشهایی را در حکومت
امویان آندلس میپذیرفندد.
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

فقیهان قاضی از آغاز دوره حکومت امویان اندلس ،بـه مبـانی دیـ و شـیوه اجـرای
احکام میان مسلمانان آشدا بودند و از ایـ رو ،برگزیـده میشـدند .فقیـه؛ یعدـی رئـیس
قُضات را حاکم برمیگزید و همه کارها را به وی میسپرد .به گـزارش تـاریخ انـدلس،
بهرغم برتری و بزرگی مدصب قضا در شرع ،علما و فقهـا از نشسـن بـر ایـ مدصـب
میگریخندد و بهرغم اصرار حاکمان در ای باره ،خود را به گونهای از تعهد بـه مدصـب
قضا و پذیرش ای مقام ،برکدار میداشـندد .بـرای نمونـه ،زیـاد ب عبـدالرحم لخمـی
(شبطون) که با هشام ب عبدالرحمان و فقیه ابراهیم ب محمد ب باز (اب باز قزازن)کـه بـا
امیر محمد ب عبدالرحم معاصر بود ،مدصب قضاوت را نپذیرفندد.
خطههایی ،برای رسیدگی به کارهـای حکومـت و مـردم در دوره حاکمیـت امویـان
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اندلس پدید آمد که یکی از آنها «خطه المظالم» نام داشت و ادارهاش بـر عهـده فقهـا و
قضات بود .خطه یا دیوان مظالم ،از دیوانهای دولنی به شمار میرفت که در ای زمان،
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درآمد

القضاء و خطه الحسبه ،کار میکرد و هدفش رسیدگی به حقوق کسانی بـود کـه ادارات
دولنی و صاحبمدصبان حکومت و حنی قاضیان ،سنمی بر آنان روا داشنه بودنـد؛ زیـرا
کسانی چون قاضی یا محنسب ،برای رسیدگی به چدـی شـکایاتی صـالحیت نداشـندد.
بدابرای  ،نهادی میبایست پا میگرفت که مسنقل و بیطرف ،بلکه بر آنها مسلط باشـد؛
چدانکه نهادهایی همچون دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور در سـاخنار
اداری ایران کدونی ،چدی وظیفهای دارند .دیوان مظالم به کارهایی میرسید که قاضی از
رسیدگی به آنها ناتوان بود .قاضی برای رسیدگی به کارهای دیوان مظالم ،صالح نبـود و
از دید مدطقی ،نمیبایست که چدی کاری را بر عهده میگرفت؛ زیرا گاهی خود قاضـی
قضاوت کدد و مصلحت خودش را بر حق ،مقـدم بـدارد و از قاطعیـت و نفـوح حکـم
قاضی ،بکاهد .هیچ انسان نامعصومی ،در ای وضع از چدـی لغزشـی برکدـار نیسـت و
بدی سبب ،قاضی در ای دست نزاعها ،میبایست کَس دیگـری میبـود ،بلکـه دیـوان
دیگر و نهاد مسنقلی برای ساماندهی ای کـار پـا میگرفـت .از همـی روی ،گفنهانـد
قاضی در دعاوی دیوان مظالم ،از صالحیت قضاوت برخوردار نیست.
تعامل خُلفا با علما و فقها چدان بود که عالمان و فقیهان دریافندد برای حفـظ تشـکل
مذهبیشان ،به کانون قدرت باید راه یابدد و همی انگیزه ،گاهی به رقابت علما و فقها و
گاه مدازعه آنان با یكدیگر میانجامید .از ای رو ،کسب و حفـظ قـدرت و مشـروعیت
بخشیدن به آن از طریق گماشن فقهـا در بدنـه سـاخنار قـدرت ،نـزد حاکمـان نـاگزیر
مینمود .حاکمان و خلفا نیز سیاسنی دو گانه را برای اداره قلمرو خـود پـیش گرفندـد؛
یعدی با اسنفاده ابزاری از فقها و قضات ،آنان را تدها وسیلهای برای مشروعیتبخشی بـه
حکومت خویش میدانسندد؛ چدانکه بنواندد از آنان بهره ببرند و کارهای خـود را بـیش
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یا مأموران دولنی در دعاوی دیوان مظالم ،منهم بود و گمان میرفت که او به سود خـود

از پیش ،مذهبی و اسالمی بدُمایدد .همچدی برای برخورداری از پشنیبانی علمـا و فقهـا،
در بهبود وضع زندگی آنـان میکوشـیدند و بـه آنـان عطایـا ،جـوایز و ارزاق بسـیاری
پیشکش میکردند و آنان را به مداصب گوناگونی چون قضاوت میگماشندد.
حاکم خود به فقها رخصت میداد تا در چارچوب حفظ احکام اسالم ،در کار دولت
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با نظارت قاضی کار میکرد .دیوان مظالم نیز دایره قضایی و اننظامی بود که کدـار خطـه

نمیکرد فقها و علما خود را در حکومت و مُلكداری با او شریك میداندد وگرنه ،بسی
میکوشید تا از قدرت و نفوح آنان بکاهد .از دست دادن مال و قدرت و مقام در فقهـای
بددة زَر و زور ،انگیزهای برای شورش در برابر حاکم وقت پدید میآورد ،اما حاکم کـه
نمیخواست هیچ کس با وی در حکومت و سلطدت شریك باشد ،آنچه را فقها به گمان
او به ناحق به دست آورده بودند ،از آنان بازمیسناند.
تعيين قضات در اندلس اموی

قضات در اندلس به چدد شیوه برگزیده میشدند
 .1خود خلیفه یا امیر مسئولیت تعیی و اننخـاب قضـات بـهویژه گزیدشگـر قاضـی
القضات را بر عهده داشت؛ زیرا قضاوت از وظایف اصـلی خلیفـه بـه شـمار میرفـت؛
چدانکه خشدی میگوید از یحیی ب یزید خواسندد در اندلس قضـاوت کدـد (الخشـدی،
 .)114ماندد قضاوت معاویه ب صالح حضرمی در زمـان امیـر عبـدالرحم ب معاویـه و
محمدب بشیر المعافری در زمان حکم ب هشام؛
 .2نایب خلیفه (کسـی کـه خلیفـه او را برمیگزیـد و وظـایف امیـر بـه او تفـوی
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

میشد) ،قاضی را برمیگزید .همچدی وظیفه گزیدش ولیعهد ،وزیر و فرمانده سپاه بـر
عهده او بود؛
 .3امیــران مدطقــهای و قضــات مدطقــهای (اقــالیم) کــه آنــان را بیشــنر نــواب خلیفــه
برمیگزیدند ،درباره گزیدش قاضیان سرزمی ها و مداطق از او رخصت داشندد .گـزیدش
عقبه ب حجاج به فرمان مهدی ب مسلم بدی شیوه صورت پـذیرفت .همچدـی قاضـی
مداطق و اقالیم که از خلیفه او را برمیگزید ،در گزیدش قاضیان از او رخصت داشت؛
 .4هیئت مشورتی خلیفه یا حاکم که البنه مقامی همچون مقام رئیس مجلس شورا به
معدای امروزیدش نبود و تدها حاکم و برخی از فقها ،علما و مقربان حـاکم از ایـ مقـام
برخوردار بودند و حاکم در برخی از مسائل با آنان مشاوره میکرد ،در گـزیدش قاضـی
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سهمی داشندد .برای نمونه ،قاضی امیر عبدالرحمان ب معاویه با اصحابش برای اننخـاب
قاضی قرطبه یا هشـام ب عبـدالرحمان بـا حـاجبش اب مغیـ

بـرای گـزیدش مصـعب
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و ملت نیز دست ببرد ،اما ای دخالت میبایست تا جایی پیش میرفت که حاکم حـس

حکم ب هشام برای خطة القضاء قرطبه ،پیآمد چدی مشاورههایی بود .گاهی کسـی را
که با مشورت خلیفه و مجلس شورا برگزیده میشد ،اما ای مدصب را نمیپذیرفت ،بـه
پذیرش مدصب وامیداشندد .ماندد یحیی ب یحیی ب کثیر که پـس از سـرباززدن ابـراهیم
ب عباس از پذیرش مدصـب قضـاوت در زمـان عبـدالرحمان ،آن را بـه جبـر پـذیرفت
(مغربــی .)97 ،1 ،همچدــی قاضــی جماعــت قرطبــه را حــاکم بــا مشــورت وزرا و
شخصیتهای صاحبنفوح آنجا برگزید؛
 .5نامزد شدن در اننخابات مردمی نیز شیوهای برای گزیدش قاضـی بـود کـه در ایـ
شیوه س  ،بردباری ،علم ،پاکی ،عفت ،مـروت و ،...در نـامزد شـدنش تـأثیر میگـذارد؛
شد .البنه هیچگاه در اننخاب قاضی القضات از ای شیوه اسنفاده نمیکردند.
مذاهب فقهي قضات

اوزاعی در آغاز ،هممذهب اندلسیان بود ،اما حاکمان اندلس ،قاضیان را به پیـروی از
ای مذهب یا مذهب خاصی وانمیداشندد .بدابرای هر قاضی ،بر پایـه رأی خـود عمـل
میکرد که آن را درست و سزاوار (صائب) میدانست تا ایدکه قضـات را در زمـان امیـر
هشام ب عبدالرحم ( 170ق) ،به پیروی از مذهب مالکی ملزم کردنـد .دیـدگاه فقهـای
قرطبه نزد مردمان غرب اندلس از حجیت برخوردار بود .برخی از فقهای انـدلس ماندـد
اب الباجی به جواز اشنراط 1مذهب معی بر قضات باور داشندد .بدابرای  ،اندلسیها بـر
پایه مذهب مالکی قضاوت میکردند و حنی فقیه مدذر ب سعید بلوطی که پیرو مـذهب
ابوسلیمان داود ب علی ظاهری بود ،در امر قضاوت بر پایه مذهب مالك حکم میکرد.
بیشنر مداصب قضا در اندلس به پیروی از سیره امویان دمشـق ،از آن قاضـیان عـرب
بود .هدگامی که نخسنی بار غیر عربی (عمرو ب عبـدا ب لیـ ) بـه مدصـب «قاضـی
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چدانکه ابوحزم ب جمهور به اتفاق و اننخاب مردم برای قضاوت اهالی قرطبه برگزیـده

الجماعه» مدصوب شد ،عربهای اندلس اعالم کردند که به حرمت تصمیم خلیفه وقت،
قضاوت وی را میپذیرند ،اما هرگز در نماز به او اقندا نخواهدد کرد .بدابرای  ،امیر وقت
 .1شرط کردن.
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ب عمران و سپردن امر قضاوت به وی مشورت میکرد یا آمدن محمد ب بشیر در زمـان

قُضات اندلس بیشنر اهل فقه و حدی

بودند و به سرزمی های شرقی و غربی سـفر

میکردند .بغداد ،کعبه علم شداخنه میشد و از ای رو ،مقصـد بیشـنر سـفرها بـه شـمار
میرفت .بسیاری از اهل فقه ،به علوم گوناگون شریعت آگاه بودند و پس از تحصـیل و
تألیف در زمیده علوم یاد شده و سیر و سفر معطوف به آنها و گردآوری احادی

نبـوی

و تحقیق در صحت آنها ،به مدصب قضاوت مدصـوب میشـدند .بـرای نمونـه ،قاضـی
معاویه ب صالح حضرمی از بزرگان اهل علم و راویان حدی
مالك ب انس همتراز بـود و سـفیان ثـوری و لیـ

و در روایت حـدی  ،بـا

ب سـعد (ابوحـار

لیـ

ب سـعد

ب عبدالرحم ) و اب عییده (ابومحمد سفیان ب عییده ب ابیعمران میمون هاللی) و زید
ب حباب (زید ب حباب ب ریان یا رومان از حفاظ و زهاد بزرگ) کـه خـود از بزرگـان
روات و فقها بودند ،از وی روایت نقل کردند.
قاضی محمد ب یبقی افزون بر تألیف در زمیده علم اعـراب و فقـه ،چیرهدسـتتری
مردم زمان خود بر مذهب مالك به شمار میرفت و قاضـی محمـد ب خلیفـه انصـاری

(فقیه شهیر اهل مالقه و سرپرست قاضیان آن سامان) ،شرحی مفید و جامع بـر موطأ
مالك نوشت و قاضی ب رشد (قاضی ابوالولید احمد ب رشد االکبر) در اصول و فقـه و
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

مسائل تطبیقی ،آثار فـراوان پدیـد آورد .همچدـی قُضـات از علـوم و تألیفـات فـراوان
برخوردار بودند و برخی از آنان ،آثار بسیاری در ای زمیده داشندد .قاضی مدذر ب سعید
بلوطی و قاضی ابوبکر محمد ب حس زبیدی و قاضی ابی الولید سلیمان باجی و قاضی
ابی عمر یوسف ب عبدالبر ،کسانی از ای جرگهاند.
بدابرای  ،قاضیان اندلس به تدریس علوم شرعی نمیپرداخندد ،بلکه علوم گوناگون را
میآموخندد و کنابها و نوشنههای فراوان از آنها به یادگار مانده است ،امـا نوشـنههای
آنان بیشنر به مذهب مالك معطوف بود.
تشکيالت قضايي اندلس و مشرقزمين

مسیحیان نیز کدار قاضی مسلمانان که بر پایه قـانون اسـالم داوری میکـرد قاضـیانی
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داشندد که بر پایه «سدت نصارا» داوری میکردند و پس از زمانی ،گروهـی از مسـیحیان
اسالم را پذیرفندد و برخی از آنان قاضی و فقیه شدند .گسنرش برخـی از ویژگیهـا از
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ناگزیر عربی را برای برگزاری نماز جماعت برگزید.

ای تأثیرپذیری چدان بود که چهره تشـکیالت عمـومی قضـا در انـدلس بـا تشـکیالت
قضایی قضا در مشرق ،سر تا پای ،منفاوت مینمود .نظام قاضیان مشاور در اندلس پدید
آمد و هیئنی از آنان به نام «المشوره» (شورا) بیرون آمد که همان «کوریا»

(curia

مجلس

سدا) در نظام قضایی روم بود .ای هیئت یا کوریا ،وضـع قانونهـای فقهـی و مشـخ
کردن اصول قضایی را بر عهده داشت و وظیفه قاضیان ،تدها اجرای همی قانونها بود.
گونهشناسي پيشههای قضايي

برخی از قضات اندلس بر خلیفه شرط میکردند که از اموال «فَیء» به ایشان مقـرری
میپوشیدند و شماری از آنان نیز لباس وزرا و رؤسا را به ت میکردنـد .قضـات غـرب
اندلس عمامه میبسندد ،اما قضات شرق اندلس چدی روشی نداشندد .همچدـی قضـات
اندلس از سوار شدن بر اسبان ،قاطرها ،درشکهها پرهیز میکردند و پیادهروی نـزد آنـان
راجح بود.
قاضی را در آغاز «یودکس» ( )judexمیخواندند ،اما بعدها واژه عربـی «القاضـی» بـه
جای آن نشست که ای نیز در زبان مردم به الکالد ( )alcaldeبدل شد و با همی شـکل
به زبان کاسنیلی راه یافت و تا کدون مانده است .معدای الکالد نیز آرامآرام دگرگون شـد
و معدایی نزدیك به معدای «کدخدا» ،به خود گرفت .به گمان قوی ،ای دگرگونی زمانی
پدید آمد که بیشنر مردم مسلمان شدند و به دنبـال آن حـدود اخنیـارات قاضـی عجـم
(مسیحیان) در حل و فصل دعاوی کاسنی گرفت و ـ درست ماندد کدخدا ـ جایگـاهی
ماندد جایگاه رئیس افنخاری مسیحیان بدون وظیفه معیدی ،داشت .چدـی دگرگـونی در
زمان گوتها نیز در وظایف قاضـیان ر داد .در کدـار قاضـی ایبـر ،رومهـا کـه

judex

واکاوی ساخنار و کارهای قضایی فقیهان مالکی در دوره حکومت امویان اندلس

بدهد .جامة قُضات اندلس همچون جامة فقها سبز بـود ،امـا برخـی از آنـان نیـز سـفید

خوانده میشد ،گوتها نیز خود قاضیانی داشندد کـه التی زبانهـا بـا نـام  millenariiو
عامیان با نام  ،Theofadiاز آنها یاد میکردند ،اما بعدها چارچوب کار قاضی ایبر ـ رومها
در دومی تأثیر گذارد؛ چدانکه کارهای قضایی گوتها را نیز بر عهده گرفـت و قاضـی
گوتها (میلیداریوس یا تئوفادوس) کارمدد نظامی شد (خشدی.)28-29 ،
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«نظام قضایی مسیحیان» به حوزه قضایی مسلمانان در چدی وضعی ،طبیعی بـود .انـدازه

قضایی بر اثر گسنرش مرزهای حکومت اسالمی ممک نبود .بدابرای  ،به شرح زیر ایده
تخص

در قضا مطرح شد

 .1تخص

نوعی (تخص

بر پایه نوع دعاوی)

قاضی الجراح قاضی جزایی ،ویـژة جـرایم علیـه تمامیـت جسـمانی افـراد ،امـوال،
اوالد و...؛
(االحدا ) قاضی ویژه جرایم کـالن ماندـد محاربـه و اغنشـاشهای

قاضی حواد
فراگیر؛

قاضی الجدد قاضی دعوی نظامیان .برای نمونه ،قاضی یحیی ب یزید تبیجی در زمان
عبدالرحمان ب معاویه قاضی الجدد بود؛
قاضی الرکب قاضی دعاوی حُجاج؛
قاضی البر قاضی ویژة دعاوی روسناییان و حومهنشیدان؛
قاضی المداکح قاضی خانواده برای اجرای عقد زوجها ،اسنیفای حقوق زوجها و...؛
قاضی المواری
 .2تخص

قاضی ار .

کمی (تقسیم قُضات برای رسیدگی به دعاوی بر پایـه خواسـنه موضـوع

سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

دعوا)
تا زمان آمدن عبدالرحمان به جرگه قاضیان اندلس ،آن را قاضی جدـد میخواندنـد و
از آن پس قاضی جماعت نام گرفت .خشدی میگوید
از اهل علم ،فراوان شدیدم کـه عبـدالرحمان ب معاویـه امـام ،بـه قرطبـه وارد شـد و
پیشوایی را به دست گرفت .در آن روز یحیی ب یزید تجیبی قاضی بود .عبـدالرحمان او
را در مقام قضا باقی گذاشت و عزلش نکرد .تا پیش از ورود عبـدالرحمان بـه یحیـی و
قاضیان قبل از او «قاضی جدد» میگفندد .پس ،چون فهری (= یوسف فهری) در غرناطه
پداه گرفت و امیر عبدالرحمان را مجبور کرد که از مقام خود کدـارهگیری کدـد و شـرط
کرد که (ای کدارهگیری یوسف) در حضور قاضی یحیی صورت گیـرد ،قاضـی حاضـر
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شد و در مصالحهنامه نوشت «ای کار در حضور یحیی ب یزید ،قاضی جماعت ،انجـام
گرفت» (خشدی.)28-29 ،
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بر پایه کنابهای قضات و اخبار قاضیان اندلس ،رسیدگی قضات به همه امور مطرح

به دست گرفت و به قاضی جماعـت ملقـب شـد .ایـ دگرگـونی کـار معقـولی بـود؛
زیرا همه مسلمانان در دوره والیان ،سپاهی بودند و از ایـ رو ،قاضـی نیـز قاضـی آنـان
بود و به کارهای قضایی آنان میپرداخت ،اما پس از ایدکـه دولـت امـوی پـا گرفـت و
افزون بر نظامیان ،توده مردم را فراگرفت و اسالم رواج یافت ،نام قاضی جدد ،به قاضی
جماعت تغییر کرد .قاضی جدد با قاضی عسکر منفاوت بود .مدصب قاضی عسـکر پـس
از ای پدید آمد که قاضی جدد ،قاضی جماعت نـام گرفـت و نـاگزیر بـود همـواره در
پاینخت باشد و حضور قاضی ویژة ارتـش کـه همـواره سـپاهیان را همراهـی میکـرد،
ناگزیر مینمود.
قضایی نظامیان) ،قاضی جماعت (توده مردم) شد و امیر را در جدگها همراهی میکرد.
ای وضع تا میانه دوره قضاوت معاویه ب صالح برقرار بود؛ سپس قاضی جماعـت تدهـا
در پاینخت به کار میپرداخت و جایگاهش بیشـنر بـه جایگـاه قاضـی القضـاه شـبیه و
رسیدگی به کارهای قضایی ارتش به قاضـی دیگـری سـپرده شـد .بدـابرای  ،مرحلـهای
اننقالی در حوزه قضا در اندلس پدید آمد.
با توجه به جایگاه بلدد قاضیان نزد حاکمان و مـردم ،کارهـای دیگـری نیـز بـه آنـان
واگذار میشد .ماندد فرمانداری شهرها ،امور حسبه شهر ،نمـاز و خطبـه جمعـه ،نمـاز
اسنسقا و آیات ،نماز بر میت ،مدصب وزارت ،سفارت و عضویت در هیئتهای فرسناده
به خارج ،شرکت در جدگها و کارزار ،ریاست پلیس و نهاد ضرب سکه.
خطة القضا در اندلس از بزرگتری خطهها نزد خواص و عوام به شمار میآمد کـه
به کارهای دیدی میپرداخت و از آن با نامهـای قاضـی القضـاه و قاضـی الجماعـه یـاد
میکردند .تفاوت قاضی القضاه در شرق با قاضی جماعت در اندلس ای بود که قاضـی

واکاوی ساخنار و کارهای قضایی فقیهان مالکی در دوره حکومت امویان اندلس

یحیی ب یزید در آغاز قاضی جدد بود؛ سپس با حفظ جایگاهش (پرداخن به مسـائل

القضات در بغداد یا قاهره قاضی کشور به شـمار میرفـت؛ یعدـی قاضـی مدصـوب بـه
نمایددگی در دیگر اقلیمها که در عزل و نصبها تأثیر میگذارد و به همی سبب قاضی
القضات نامیده میشد ،اما قاضی جماعت در اندلس ،قاضی پاینخت قرطبـه و جماعـت
(جماعت اسالمی) ساک پاینخت بود .او تدها در حوزه قرطبه و پیرامونش نفوح داشـت
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یحیی ب یزید نخسنی قاضی جماعت بود .پس از او معاویه ب صالح مدصب قضـا را

قاضی مرکز در جاهای دیگر نمایددگانی نداشت و آن نمایدـدگان هـم همچـون قاضـی
جماعت یا قاضی پاینخت با حکمی برگزیده میشدند .قاضی جماعت همچدی مشـاور
خلیفه و امام جماعت روزهای جمعه و عید بود .بـه زبـان سـادهتر ،خطـة قضـاء بـرای
آشکار کردن حل و فصل خطهها بود و خطه قضاوت خطه کوچکی بـرای جـدا کـردن
مدازعات و اخنالفات خرد به شمار میرفت .دو نظام اداری از نخسنی روزهای پیـدایی
امویان موازی با هم پدیدار شدند  .1نظـام اداری مسـلمانان؛  .2نظـام اداری مسـیحیان.
حق داوری درباره دعاوی و اخنالفهای مسلمانان و نامسلمانان ،از آن قاضیان مسلمان
بود و آنان بر پایه قانون اسالمی به موضوع رسیدگی میکردند .از همی روی ،کنـابی از
کنابهای فقهی اندلس آورده است «مسنحب است قاضی برای قضاوت در میدان جلو
مسجد بدشیدد تا یهودی و مسیحی و افراد ناتوان به او دسنرسی داشـنه باشـدد .هرچدـد
نشسن در جاهای دیگر مسجد هم اشکالی ندارد».
نمونههای بسیار اندکی از تأثیرپذیری قاضیان از عرف یـا قـانون جـاری میـان مـردم
اندلس در دست است .برای نمونه ،خشدی در ای باره مینویسد
احمد ب ابیخالد از محمد ب عمر ب لبابه شدید که میگفت م در حضـور قاضـی
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

بودم که مردی نزد وی آمد و از همسایه خود شکایت کرد که دود تدورش به او و دیگر
همسایهها زیان رسانده است .اب قاسم میگوید ایـ از مـوارد ضـرری اسـت کـه بایـد
جلویش را گرفت و اسنفاده از آن تدور ،جایز نیست ،اما سلیمان ب اسود حکم دیگـری
داد .او گفت که روی تدور ،دودکش تعبیـه کددـد تـا دود بـه خـارج مدنقـل شـود و بـه
همسایهها لطمه نزند .احمد ب خالد به م گفت که محمد ب عمر (اب لبابه) نیز همـی
فنوا را میداد و مردم را به ای کار (نصب دودکش) وادار میکرد (همان.)21 ،
ای حکم از عرف جاری و قانون گوتی برگرفنه است؛ زیرا دودکش در مشرق رایـ
نبود و مردم ای ابزار را نمیشداخندد و حکم به اسنفاده از آن ،نوآوری مقنبَس از محیط
اندلس به شمار میرفت .اگر ای دعوی درست باشد که راستتری چهـره تـاریخ هـر
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ملنی در تاریخ قانونگذاری آن نمایان میشـود ،بیگمـان ،جامعـه اسـالمی و شـریعت
اسالمی از ای قاعده مسنثدا نیست و قانونگذاری آغاز تاریخ اسالم نیز همچون جامعـه
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نه دیگر قاضیان شهرهای اندلس؛ یعدی دیگر قاضیان مداطق ،مسنقل قضاوت میکردند و

قانونگذاری نیز در پی آن ،پویاییاش را از دست داد.
خشدی تأکید میکدد که کسی از قاضیان عصر اول اندلس به نـام مصـعب ب عمـران،
«نه از سدت آگاهی وسیعی داشت نه از اخبار و روایات» .چگونـه او بـا چدـی وضـعی
قضاوت میکرده است؟ «زیاد ب عبدالرحم نخسنی کسی بود که فقه و حالل و حـرام
را به اندلس آورد» .از ای گفنه خشدی میتوان دریافت که قضات در اندلس نه بـر پایـه
فقهی ثابت و شداخنه که به پشنوانة اجنهاد و رأی و قیاس قضاوت میکردهاند.
قُضات آن روزگار اندلس در مخالفت با احکام و فناوای صدر تاریخ اسالم ،مشـکلی
نمیدیدنــد .بــرای نمونــه ،قاضــی محمــد ب بشــیر «شــهادت بــر دســتخط را غیــر از
ب عمر ب لبابه در حاشیه ای مطلب نوشنه است «قاضی به اخنالف علما در ایـ بـاب
آگاه بود و میدانست که مالك و هممسلکان او به سوگدد بـا شـاهد اعنقـاد نداشـندد و
برمبدای آن حکم نمیکردند» (همان .)50 ،پس قاضیان انـدلس بدـابر دیـدگاه خودشـان
داوری میکردهاند.
همچدی ای نکنه قطعی است که قاضیان کوردوبا از فقه ویژه خود پیروی میکردنـد
که نزد قاضیان مغرب و مشرق ،پذیرفنه نبود .ای فقـه قرطبـی «عمـل قرطبـه» خوانـده
میشد که خود نشاندهددة خاسنگاهش؛ یعدی عرف رایـ و رفنـار عـادی مـردم بـود.
مقری در ای زمیده روایت بلددی آورده است
بدان که به علت شکوه و عظمت اندلس ،عمل آن برای مغرب حجت بود تـا جـایی
که در احکام میگفندد ای از مواردی است که در قرطبه به آن عمل شده است .در ای
مسئله اخنالف زیادی وجود دارد که بد نیسـت قسـمتهایی از آن را کـه الزم بـه نظـر
میرسد ،یادآور شویم .امام اب عرفه میگوید در ای باره که آیا امام (والی) میتوانـد بـا

واکاوی ساخنار و کارهای قضایی فقیهان مالکی در دوره حکومت امویان اندلس

موارد حبس جایز نمیدانست و در قضاوت به سوگدد بـا شـاهد معنقـد نبـود» .محمـد

قاضی شرط کدد که بر اساس مذهب معیدی ـ هر چدد با عقیده اجنهادی یـا تقلیـدی آن
قاضی مخالف باشد ـ قضاوت کدد ،سه قول است
[اول ] طبق نظر باجی و عمل اهل قرطبه و ظاهر شرط سحدون که در هدگام اننخاب
قاضی او را مشروط به قضاوت بر طبق مذهب اهل فقها مدیده میکرد ،امام میتواند بـا
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اسالمی آن دوران ،موجودی زنده ،کمالخواه و نوپذیر بود و هدگامی که جامعه ایسـناد،

قاضی میداند؛
دوم طرطوشی به بطالن آن معنقد است؛ زیرامیگوید ای شـرط قرطبیـان ناشـی از
نادانی بسیار است؛
سوم قولی است که ماحری از بعضی مردم (فقها) نقل میکدـد کـه قائـل بـه صـحت
تولیت و بطالن شرط است .ای قول با قیاس به یکی از اقـوال در شـرط فاسـد در بیـع
گفنه شده است.
ای عبارت مقری به تفسیر و توضیح نیـازی نـدارد؛ زیـرا قضـات انـدلس در مبـانی
قانونگذاری و تأثیرپذیری از محیط محلـی و قضـاوت قاضـیان آن «بـر مبدـای عـادات
گذشنه و تلقی کردن احکام صادره خود به عدوان «عمل» مخصوص به خـویش» داوری
میکردند .امیری که آنان را به مدصب قضا میگماشت ،بر آنان شرط میکرد که بر پایـه
مذهب معیدی داوری کددد .پدیده تأثیرپذیری قانون از محیط محلـی ،طبیعـی و معقـول
است؛ زیرا قانون ،بخشی از زندگی عمومی است و از رویدادهای آن منـأثر و بـا آنهـا
همراه میشود و قاضیان نیز تا زمانی که عرف و عادات مردم با اصول منعارض نباشـد،
ناگزیر برای آن جایی باز کددد .مالك عمل اهـل مدیدـه را از مبـانی قانونگـذاری خـود
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

دانست و ابوحدیفه در برابر محیط عراق سر فرود آورد و مذهب خود را در چـارچوب
آن گدجاند؛ پس طبیعی بود که قاضیان اندلس نیز در احکام و داوریهای خود ،دیـدگاه
ویژهای داشنه باشد؛ دیدگاهی اسنوار بر پایه پـذیرش عـرف جـاری و قـانون محلـی و
تقلید که فقها آن را «نادانی بسیار» مینامیدند (الحجی189 ،ـ.)244
تقسيمهای غير قضايي

قضات منولی کارهای قضایی بودند ،اما کارشان تدها به ای بخش محدود نمیشـود،
بلکه در دیگر حوزههای زندگی مردم نیز تأثیرگذار بودند
شعب رسیدگی به کار اینام (برای نمونه ،قاضی محمد ب سلیم معروف بـه اب سـلیم
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در زمان حکم المسندصر با ای مسئولیت را به عهده داشت؛
شعب رسیدگی به کار موقوفات (ماندد قاضی فرج ب کدانه که زمان حکم ب هشـام و

Downloaded from journal.isihistory.ir at 22:55 +0330 on Sunday November 28th 2021

قاضی چدی شرطی بکدد .مـاحری صـحت شـرط را مدـوط بـه احنمـال مجنهـد بـودن

شعب رسیدگی به کار سفیهان و مجانی و صدور احکام حجر و ورشکسنهها؛
شعب رسیدگی به کار وصایا؛
شعب رسیدگی به ازدواج کدیزان؛
شعب رسیدگی به گزیدش شهود و نظارت و اُمَدا و حافظان اموال.
اعضای شُعب قضايي

 .1نویسدده (مقرر یا مُدشی) برخی از نویسددگان قضات اندلس گـاهی همزمـان بـه
نظارت بر بازار و امر به معروف و نهی از مدکـر و ،...میپرداخندـد و برخـی از قضـات
 .2حاجب و نگهبان ای افراد تدها برای سـاماندهی ورود و خـروج منشـاکیان نـزد
قاضیان حاضر بودند نه برای مدع مردم از آمد و شد .ایدان از میان منقیان و اهـل صـالح
گزیدش میشدند؛
 .3قومه پلیس گارد که وظیفهاش حمایت از شُعب قضایی و مأموران اجرای احکـام
قضایی و از منقیان و اهل صالح بود؛
 .4اُمَدا وظیفة امیدان ،نگاهبانی از اشیای اماننی ،توقیفی و وصایت اموال اینام بود؛
 .5شیو

علما و فقهایی که قاضی برای مشورت در احکام خود یا گرفن اطالعـات

شرعی ،از آنان بهره میبرد و گاهی برای آنان از بیتالمال حق الزحمه در نظر میآورد.
لقبهای قاضيان

قُضات اندلس را با ای لقبها میخواندند
 .1قاضی الجدد ای لقب در آغاز دوره فنوحات اسـالمی پدیـد آمـد .بـرای نمونـه،
یحیی ب یزید قاضی در زمان عبدالرحمان ب معاویه ،چدی لقبی داشت؛

واکاوی ساخنار و کارهای قضایی فقیهان مالکی در دوره حکومت امویان اندلس

محناط ،مُدشی نمیخواسندد تا خود مسنقیم نامهها را بدویسدد؛

 .2قاضی المسدد (قاضی شهرهای کوچك) .خطة القضاء در اندلس از خطط بزرگ
بود که به کارهای دیدی میپرداخت؛
 .3قاضی الجماعه (هموزن قاضی القضات در شـرق اسـالمی کـه بـه گفنـه خشـدی،
قاضی یحیی ب یزید تبیجی نخسنی فرد ملقب بدی نام بود)؛
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معاح ب عثمان ثعبانی در زمان عبدالرحم ب حکم در ای حوزه قضاوت میکرد)؛

ابداع کردند .برای نمونه ،قاضی ابیالعباس ب حکوان که عبدالرحمان ب مدصـور حاجـب
هشام ب حکم در قرطبه او را برگزید ،قاضی القضات بود؛
 .5خليفة القاضی (کسی که قاضی او را در برخی از کارهـای قضـایی بـه جـای
خودش مینشاند).
ويژگيهای قضاوت

قضاوت در بازه زمانی از مدظرهای زیر بررسیشدنی است
 .1مجلس قضاوت

مکانی که قاضی در آنجا بنواند به قضاوت بپردازد ،از لوازم مدصـب قضـاوت بـود.
ای مکان میبایست آرام و آسوده میبود و مردم به آن دسنرس میداشندد .البنه قضـات
مکان واحدی برای قضاوت نداشندد و بیشنر آنان در مساجد به قضـاوت میپرداخندـد.
برای نمونه ،قاضی سعید ب سلیمان غافقی در مسجد جامع قرطبه بـه قضـاوت سـرگرم
بود و برخی از قضات بر اثر تقوای فراوان و خشیت از خداوند ،گفنـه بودنـد قبـری در
مسجد برایشان بکدَدد تا همواره روز حساب را به یاد آورَند .محمد ب سـلیمان انصـاری
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

مالقی ،محمد ب بشیر و ابراهیم ب عباس از ای دست قاضیان بودند.
 .2وقت قضاوت

کار قاضیان در زمان معیدی صورت نمیپذیرفت ،اما پس از پیشرفت زندگی شـهری
و آبادانی شهرها ،برخی از قضات نیز زمان ویژهای را برای قضاوت تعیی کردند .برخی
از آنان جمعهها قضـاوت نمیکردنـد ،بلکـه در آن روز بـه کارهـای عبـادی و زنـدگی
شخصی خود میپرداخندد .برای نمونه ،هدگامی که قاضی سـلیمان ب اسـود غـافقی بـه
مدصب قضاوت مدصوب شد ،با امیر محمد شرط کرد که روزی از روزهای هفنه ،از آن
خودش باشد .برخی از قضات هم روزی را جز جمعه ،برای حکم نکردن برمیگزیدند.
برای نمونه ،مصعب ب عمران که منولی امر قضاوت شد ،بر امیـر هشـام ب عبـدالرحم
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شرط کرد جز شدبه و یکشدبه ،در دیگر روزها به قضـاوت بپـردازد .گـاه ایـ قضـاوت
نکردن به زمانهای خاصی چون رمضان محدود بود؛ یعدی قاضی در ای ماه به قضاوت
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 .4قاضی القضات ای مدصب در شرق اسالمی شداخنه نبـود ،بلکـه اندلسـیان آن را

میدانست و از قضاوت در ای زمان دست میکشید.
برخی از قضات هم ساعات خاصی را از روز ویژة کـار قضـاوت میدانسـندد .بـرای
نمونه ،محمد ب بشیر معافری یك ساعت پیش از ظهر و بعد از نماز ظهر تا نماز عصـر،
سخدان دو طرف دعوا را میشدید و خارج از ای زمان ،کار نمیکرد .برخـی از قاضـیان
زمانهای دیگری به قضاوت میپرداخندد و میان عشائی یا هدگـام خسـنگی در روز یـا
روزهای عید (قربان ،فطر) یا روز عرفه و ،...قضاوت نمیکردند.
 .3ديوان قضاوت

قضاوت در اندلس دیوان خاصی داشت .ای دیوان به ضبط نامهای قضات ،سـیره و
میشد .خشدی در زندگینامه قاضی القضات سلیمان ب اسود نوشنه است هدگامی که او
به اخنالس منهم شد ،به کمك همـی دیوانهـا توانسـندد بیگدـاهیاش را ثابـت کددـد
(خشدی.)85 ،
 .4آيینهاي قضايي

مهربانی و مدارا با خصوم و اسنماع همه سخدان آنان و توجه به گفنارشان و بردباری
در برابر کسانی که لکدت زبان و نق

بیان داشندد و در نظر آوردن ای نکنه که برخـی

از خصوم «با آنکه بر حق نیسندد ،بهنر اسـندالل میکددـد و رسـاتر سـخ میگویدـد و
مطلب را زودتر میرساندد و به دقایق مذهب آشداترند» ،از آیی های قضاوت بود؛
قاضی باید وزیران و مشـاوران و دسـتیاران خـود را از دانشمدـدان و افـراد امـی
برمیگزید .گفندی است کسـان دیگـری نیـز قاضـی را در کـارش در سـه حـوزه فنـوا،
مشورت و دستیاری قضایی ،کمك میرساندند؛
قاضی در برابر رفنار حاجبان و اعوان خود مسئول بود؛ «زیرا ،اعمال و کردار آنان بـه

واکاوی ساخنار و کارهای قضایی فقیهان مالکی در دوره حکومت امویان اندلس

روش ،کنب و احکام آنان میپرداخت و احکام وارده و صادره ،در ایـ دیوانهـا ثبـت

حساب قاضی گذاشنه میشود و هرگاه مانع اعمال خالف آنها شود ،عیبی منوجه قاضی
نخواهد شد و مورد شك و بدگمانی قرار نخواهد گرفت»؛
قاضی پیوسنه میبایست در مسجد مینشست و به شکایت شاکیان رسیدگی میکـرد
و خسنگیاش (ماللنش) را به مردم نمینُمود و بـا ناتوانـان و سـالخوردگان ،شـکیبا و
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نمیپرداخت .ماندد قاضی محمد ب یبقی ب زرب که ای زمان را ویـژة عمـل و عبـادت

رفنار میکرد.
دو گروه دیگر که قاضی را در اجرای وظیفهاش کمك میرساندد« ،شهود» و «مزکی »
نام داشندد .وظیفه شهود روش است و مزکی  ،بـه تأییـد و تصـدیق دالیـل (بیدـههای)
خصوم میپرداخندد .شهود بعدها در قالب هیئنی ثابت و شداخنه در آمدند که در محضر
قاضی بودند و او در برابر آنان مسئول بود ،اما مزکی ثابت نبودند ،بلکه هـر یـك از دو
طرف دعوا حق داشت فردی را همراه خود به محکمه بیاورد تا دالیـل او را تصـدیق و
ادعای وی را تأیید کدد .1اندلس در روزگار عبدالرحمان داخل ،مذهب اوزاعی را مرجع
نخست مسائل قضایی و قانونگذاری میشمرد.
نتيجه

قُضات در حکومت امویان اندلس از فقهای آشدا به مبانی دی و شیوه اجرای احکـام
درباره مسـلمانان برگزیـده میشـدند .همچدـی حـاکم فقیهـی را بـه ریاسـت قضـات
برمیگزید و کارها را به وی وامیگذارد .مذهب اوزاعی نخسنی مذهب اندلسـیان بـود،
اما حاکمان اندلس ،قضـات را بـه پیـروی از ایـ مـذهب یـا مـذهب خـاص دیگـری
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

172

وانمیداشندد .بدابرای  ،هر قاضی بر پایه رأیی رفنار میکرد کـه آن را درسـت (صـائب)
میدانست .افزون بر قاضی مسلمانان که بر پایه قانون اسـالم داوری میکـرد ،مسـیحیان
برای خود قاضیانی داشندد که بر پایه «سدت نصارا» به داوری می پرداخت ،امـا پـس از
زمانی گروهی از مسیحیان اسالم را پذیرفندد و برخی از آنان قاضی و فقیه شدند.

 .1من نامه یاد شده را در قضات االندلس خشدی ص

 23-19ببیدیـد ،احنمـال دارد کـه بعـدها

عبارتی به ای نامه اضافه شده باشد اما نمیتوان به ای موضوع یقی حاصل کرد.

Downloaded from journal.isihistory.ir at 22:55 +0330 on Sunday November 28th 2021

مهربان میبود و با «گمراهان و فروافنادگان در گرداب شـبههها» ،بـا قاطعیـت و تدـدی

ـ **الحله السيراء ،شرح حـال المسندصـر ،محقـق حسـی مـونس ،ط،1
القاهره الشرکه العربیه للطباعه و الدشر1987 ،م.

ـ نعدعی ،عبدالحمیـد ،الدولة االموياا

ياا االنادلس ،بیـروت

داراالدهضه العربیه1984 ،م.

ـ مؤنس ،حسی  ،فجر األندلس ،دراسة يا تااري اننادلس مان
الفتح اإلسالما إلى قياا دولاة انموياة -711
 ،) 756قـاهره الشركة العربية للطباعاة والششار،
ـ مقــری ،احمــدب محمــد ،نفااح الطياا

يااا نداان االناادلس

الرطي  ،محقق احسان عباس ،بیروت دار صادر 1388 ،ق.

ـ المریــر ،ســیدی محمــد ،انبحاااا السااامية يااا ال حاااك
اإلسالمية ،قدمه و نسقه الفرید البسـنانی ،فرنکـو لحبحـا

العربياة -

اإلسبانية ،تطوا  :دار الطباعة ال غربية1995 ،م.
ـ المجالی ،سحر عبد المجید ،تطور الجیش العربی فی األندلس ،عمان بی نا 1996م.
ـ قاضی صاعد ،صاعد ب احمـد ،التعريف بطبقاات االما  ،مقدمـه و
تصحیح جمشید نژاد ،تهران نشر هجرت1376 ،ش.

ـ علی احمـد ،القضاء يا ال غرب و االندلس مشذ الفاتح
و حتا نهاية القر

التاسع الهجري ،دمشق جامعة دمشق،

بی تا.

ـ عرنوس ،محمود ،تاري

القضاء ياا االساال  ،مصـر نشـر مکنبـه

الکلیات االزهریه ،بی تا.

ـ ضـبی ،بغية ال لت س يا تاري

واکاوی ساخنار و کارهای قضایی فقیهان مالکی در دوره حکومت امویان اندلس

الطبعة األولى1959 ،م.

رجال اهل االنادلس،

مادرید ،بی نا.1884 ،

ـ رسالة اب عبدون ،يا القضاء والحسبة ،ض ن ثالا رساالل
أندلسية يا آداب الحسبة وال حتس  ،قـاهره مطبعاة

173

Downloaded from journal.isihistory.ir at 22:55 +0330 on Sunday November 28th 2021

کتابنامه

ـ خشدی ،قضات قرطبه ،تصحیح سید عـزت العطـار الحسـیدی ،القـاهره مکنبـه
الخانجی ،القاهره 1372ق.

ـ خشــدی ،ابوعبــدا محمــد بــ حــار بــ اســد ،اخبااار الفقهاااء
وال حدثين ،تحشیه سالم مصطفی بدری ،بیروت دارالکنب العلمیه1999 ،م.

ـ ابولطیــف ،خضــر محمــد ،يقهااا ال الةيااة و التجربااة
السياسية ال وحدياة ياا الغارب االساالما ،بیـروت
دارالکناب لبدان 2009 ،م.
ـ ابو اسحاق شیرازی ،طبقات الفقهاء ،بیروت چاپ احسان عباس1970 ،م.

ـ اب مخلوف ،محمد ب محمد ،شجرة الشور الزكيه يا طبقاات
ال الةية ،بیروت دارالکناب العربی1360 ،ق.

ـ اب قوطیه ،ابوبکر محمد ب عمـر ،تاري

ايتتاح االنادلس ،محقـق

عبدا انیس طباع ،دارالدشر للجامعیی  ،بیروت 1957م.

ـ اب فرضی ،ابوالولید عبدا ب محمد ب یوسـف االزدی ،تاري
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

والرواة للعل
ـ اب فرضی ،تاري

العل اء

باالندلس ،قاهره کنابخانه الخانجی.1988 ،

العل ا االندلس ،محقق ابیـاری ،بیـروت  ،بـی نـا،

1984م.

ُضاة مصر ،قاهره دار المصر ،بی تا.
ـ رفعُ الاصر عَ ق

ـ اب بشکوال ،ابوالقاسم خلف ب عبدالملك ،الدله يا تاري ال اه
االنااادلس و عل ااااله ومحااادثيه ويقهااااله
وادباله  ،مطبعه السعاده ،قاهره 1955م.
ـ علی ب موسی ب محمد ب عبدالملك ب سعید الغرنـاطی االندلسـی ،المُغـرب فـی
حُلی المَغرب دارالکنب العلمیه بیروت چاپ اول.1417 ،

174

Downloaded from journal.isihistory.ir at 22:55 +0330 on Sunday November 28th 2021

ال عهااد العل ااا الفرنسااا للثااار الشاارقية
بالقاهرة1951 ،م.

