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به عبارت ديگر  ياادارهء تفتيش عقايد و (ون يسيزکيان
غاز برای آه درک) سازمان امر به معروف و َنهی از ُمنکر

بر قراری حکومت عدل مسيح و  دين ناب عيسوی٬ گسترش
فر و ِالحاد به وجود آمده بود؛ در اندک کن کردن ک  ريشه

برآوردن ميل  وهراس و بيمل برای ايجاد يض و طوي عرسازمانی  زمانی به
 مبدّّل انیيروحان ساديستی های

های شرع   ه دادگاهکشد 
 وابسته به آن را اداره می

اين سازمان چند سال . ردندک 
يس٬ اّول به جان پس از تأس

 يقهيهوديان افتاد و سپس 
 تا قبول چسبيدها را   مسلمان

ه  کنيپس از ا. مسيحّيت بکنند
 ون مليونيسيزکيروحانيان ان

ها يهودی و مسلمان را به  
د دادند٬ يزور چماق غسل تعم

ی آن ها ها  گاه به جان مرده آن
افتادند تا پس از َنبش قبر٬ 

ا  رء آنان پوسيدهیها استخوان
خاک از نو  مسيح ينيآ برابر

ه ک طولی نکشيد. نند کسپاری 
 به ايون و يسيزکيمأموران ان

شروع کردند به موش دوانی و » ادارهء مقَدسمأموران  «قول خودشان
دن گرفته تا يدر زندگی خصوصی مردم جامعه؛ از خوردن و خواب فضولی

ره يها و غ نز ءعادت ماهانهحّتی لباس پوشيدن  و طرز ی٬ يروابط زناشو
ها لطيفه و  ه و بازار را در قالب صدچ مردم کوواکنش  اين عمل آن هاهک

 اين کتاب به گوناگونهای  در بخش. ضرب المثل عاميانه به دنبال آورد
  .  اشاره شده استاين ضرب المثل هابرخی از 

سيصد و يعنی دقيقًا ( ون در طول سه قرن موجودّيت خوديسيزکيان
 نفر ٬)شصت و نه سال  هزار  سيصد های خود   اهچالي را در سبيش از

 و مردم شانيدگراندران٬ ک از روشنفبيست هزار نفررد و بيش از  کشکنجه
  . های مختلف در آتش سوزاند عادی را به اتهام

  در بسياری از تا قرن هفدهم ن ادارهء خوفناکيبساط ا هکنيبا ا
 تا سال همچنان های آن  ی بر چيده شد بود؛ ولی دادگاهيهای اروپا شورک

 پارلمان  سال٬ آنهر چند در . داد ادامه می   در اسپانيا به فعالّيت خود۱۸۳۴
امل و از بين بردن آثار آن داد٬ ولی در مّدت چهل کبر چيدن اسپانيا٬ رأی به 
 و )بی بودذهکه فردی مؤمن و م(و کتاتوری ژنرال فرانيکسال حکومت د

 نالياردکها و    ُاسُقف و نفوذر اثر فشاربز٬ ها پس از مرگ او ني  حّتی سال

 پيش گفتار

  آرم انکيزيسيون
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 پژوهش هراسناک بهن سازمان يهای ا تيتوانست در بارهء جنا  ها کسی نمی 

ن ضرب المثل ي خود به انظرد ييدر تأ  هان آسران کليسا و هواداران .پردازد
  : ديگو ه میکردند ک قديمی اسپانيايی ِاستناد می

  
“Con el Rey y Santa Inquisición; ¡Chitón!” 

  )."  انکيزيسيون٬ حرف نباشدمقَدسيعنی در بارهء پادشاه و ادارهء  ( 
  

 قانون اساسی فعلی اسپانيا٬ ۱۶ از ماّده ۳در حال حاضر طبق َبند 
 ۲۶و طبق ماّدهء » مذهبی٬ به عنوان مذهب رسمی کشور وجود ندارد«

 روحانّيت٬ دادگاه هءويژاز قبيل دادگاه (های ويژه   ل دادگاهکيهمان قانون٬ تش
هر ...  رسيدگی به جرائم کارمندان دولت وويژهء مطبوعات٬ دادگاه ويژهء

 رسيدگی به جرائم و تخّلفات طبقه و يا صنف به منظورتنها داد گاهی که 
  . ممنوع استکامًال ؛)دده باشخاّصی تشکيل ش

تمامی   در  به برکت دمکراسی حاکم بر اسپانيا و در حال حاضر
ون بر روی پژوهشگران باز است و اسناد و يسيزکيهای محرمانه ان ويآرش

  .ق قرار دارديهای شرع آن در اختيار اهل تحق  مدارک دادگاه
 از خود یيدانا برخورداری از فهم و اندک امروزه هر کسی با

٬ بدون به شمار می آيدن بشر خاکی ي به اارمغان خداونده کنی يپرسد آيا د می
 ونيسيزکي وجود انبه راستی؟ و آيا دوام بياورد ستتوان  ینجه نمکزندان و ش

 زيانا به يتمام شد و   روحانيان دين وسودبه و دادگاه های وابسته به آن 
   عايد مسيحّيت گرديد؟چيزی و شکنجه چه  آدم کشی همهآنآنان؟ وانگهی از 

ها سند و کتاب و   صدمراجعه بهه با کن کتاب يااز بخش هايی 
 و انگليسی به رشتهء قديم و جديد٬ ايتاليايی به التين٬ اسپانيايی قیگفتار تحقي

 تي در سا های هفتگی به صورت مقاله٬تحرير در آمده است٬ قبل از انتشار
ن گونه ي از نظر خوانندگان و عالقمندان به مطالعهء ا"ايران امروز"اينترنتی 
تشويق نويسنده ِاستقبال و توّجه بسياری از خوانندگان موجب . گشتمطالب 

اين کتاب   های فهرست منبع.  گرديد به صورت کتاب حاضردر انتشار آن
  " کتاب شناسی "ره٬ در بخش يبا ذکر نام مؤّلف٬ تاريخ و محّل انتشار و غ

  .درج شده است
تيراژ محدودی از بخش يکم اين کتاب به هّمت و برای نخستين بار 

 مادريد انتشار يافت که من از مهرداد ُنزهت زاده درسرمايهء شخصی آقای 
  .اين بابت مديون و مرهون سخاوت و بزرگواری ايشان هستم



 
 

 ۴ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
   

  من اين حروف نوشتم چنانکه غير ندانست
  »حافظ«. تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

  
 رسول پدرام مادريد 

www.rpedram.com  
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  ميکبخش 
  

  مرئیسياه چال های نا
  

ون در يسيزکيانسازمان اخ مقّر ک به ناپلئونه سربازان کهنگامی 
ه ردا و قبای روحانّيت ک با رئيس آن رو به رو شدند ٬  بردنديورش مادريد٬ 
 .شان آمده بود پيشواز به  دروغين و ساختگیَچه َچهو ه ـَه بـَبو با بر تن٬ 

اخ به طرزی باور که درون ک ورود٬ متوّجه شدند سربازان در همان لحظهء 
قهء ياخ با سلکهای مرمری کف  آجر: نکردنی مجّلل و پر از زرق و برق بود

های مسيح در همه جا به  سيها و تند  شده بود و محرابتراز هم کنارزياد 
 ه نمیکز در آن جا قرار داشت يی ني گران بهانتیيزاء ياش. خورد چشم می

ون يسيزکيهای مخوف ان ه چالولی از سيا.  شدمتصورها  شد ارزشی بر آن 
ن يتا ا. شد  ها بود٬ اثری ديده نمی ها بر سر زبان ها٬ داستان ه در بارهء آنک
 ی پر ازاو سطل. ی از افسران فرانسوی رسيديکه ناگهان فکری به ذهن ک

ه آب در کی را ياخ ريخت و دستور داد آجر جاهاکآب بر داشت و بر کف 
  .دارندبرمی کرد آن جا به پائين َنشد 

 هراسناک محاکمات و دفتر  برگزاریپس از برداشتن آجرها٬ سالن
 جسد یايابقها  ازآنبرخی درون ه هنوز در کی يها  سلولهمراه با سازمان

ها  ن سلولي ا داخلومان را آن قدر درکمح. شد٬ پديدار گردد  انسان ديده می
ر زمينی يهای ز ولن سليالبّته در ا. ديايه مرگ به نجاتشان بکداشتند  نگاه می

ز برای تهويه وجود داشت٬ ولی نه به خاطر تنّفس قربانيان٬ ي نیيسوراخ ها
دهء زندانيان٬ َمشام ي گوشت گندعفونته بوی کن خاطر يبلکه فقط به ا

  . اعضاء و مأموران ادارهء مقدس را آزار ندهد
 زندانی ۱۰۰ها به حدود  ن سلوليی از ايکسربازان فرانسوی در 

ه لخت مادر زاد برای فرا رسيدن لحظهء مرگ کمرد برخوردند از زن و 
که سربازان (های شکنجه  ان ابزاريدر م. ردندک  خود دقيقه شماری می

ها٬ روی خود مأموران ادارهء ُمَقّدس  هائی با استفاده از آن فرانسوی٬ آزمايش
ه کز از حضرت مريم وجود داشت يای درب دار ن  مجسمه٬)انجام دادند

ه زندانی را درون آن کزمانی .  تيز بودنوکهای   ميخآن پر از ُگل درون 
رفت و او را در َدم روانه دنيای   ها به تن او فرو می  خيدادند٬ م  قرار می
 Doncellaهای شکنجه در زبان اسپانيايی   ن نوع مجسمهيا. ردک  ديگر می
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de  Hierro )و در زبان انگليسی ) آهنينباکره Iron  maidenميده  نا

ی وجود داشت که خون  باريکدر قسمت تحتانی اين مجسمه٬ ناودان. شود می
     . می شدروانزندانی از آن به بيرون 

 Lisboa ( سبوني لون دريسيزکيان  مّقرکاخطبق اسناد موجود٬ 
ساختمانی : ن جا بوده استيتر از ا  هراسناک٬ به مراتب )پايتخت پرتغال

 کفهای طبقهء هم   چالسياهدر .  آنوسط با باغی درشکل مستطيل و بزرگ
ه  کطوریبه . شد   نمیديدها روزنه ي اثری از پنجره و  کاخو طبقهء اّول آن
های  در سلول. گرفت  ی مطلق همه جا را فرا میيکها٬ تار پس از بستن در

سوراخ طبقهء دوم 
ش مانند ک  دودیيها

ه از درون آن کبود 
می شد  آسمان را تنها
 نيا های واريدرد .ديد

 ا٬ــــــــــــه اهتگبازداش
وراخی دخمه مانند س

ه به کقرار داشت هم 
 پنـــــــهـانیی يراهرو

از که شد   منتهی می
  مأموران می٬جا آن

 آنکهتوانستند بدون  
متوّجه باشد٬ به  کسی
 زندانيانهای   حرف

ا ي و نندکگوش 
 زير آنان را حرکت
 نيدر ا. بگيرندنظر 

ا ـــــه  راهرو
ی هم قرار يها صندلی
ا  بیه مأمورکداشت 

ها  نشستن بر روی آن
توانست در آن واحد   گر٬ میيی به سوی دي سر از سوچرخش يکو تنها با 

  . زير نظر داشته باشددو بازداشتگاه را 
ها  ٬ مردم بعضی از دربر افتاد هراس انگيزن دستگاه يه اکروزی 

 
 آهنينباکره  

 ابزار  ميان  مجسمه در  شکنجه  نيز  های  دار  درب  از ای
های  حضرت مريم وجود داشت٬ که درون آن پر از ُگل ميخ 

 .نوک تيز بود
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بر ی ياقی ماندهء اندام مرده ها به ب در درون سلول هاردند وکرا با فشار باز 

 ديده هما ي دنتارکش يشک يک رخت از ی يتکه هاها  ان آنيه در مکوردند خ
 از وجود باقی ماندهء لباس يک کيش تاريک دنيايی معلوم می شد که .شد  می

   .دنيوی پشت پا زده بودند٬ رحم نمی کردندآن ها حتی افرادی که به زندگی 
ده يشکغه ي٬ تشكهواسوراخ ر يها بر روی طاقچهء ز از سلولبرخی در 

و جسد او را در   مرده سلول درونه زندانی کداد    نشان می کارنيبودند و ا
 ٬مرگدن لحظهء يهنگام فرا رس.  اندکردهوار دفن يددرون همان جا و در 

وند و رش بکسوراخ هوا درون ه ک وا می داشتند را نگو بخت  زندانيانن يا
 بخشدند و يشک غه میيترا   آن هان بدنيها و قسمت پائ بالفاصله روی پا

  . دنديپوشان  زنده میکها را با آه م تنهء آنيباالی ن
 بدن متالشی شدن زمانی باعث مرگ و سپس ک در اند٬ زندهکآه

ه کز به دست آمد يی نيها کها تش  چالسياهن يای از ا در پاره. شود انسان می
اين ادن قرار درهبران انکيزيسيون با  .هنه و برخی نسبتًا نو بودکبعضی 

 از ادارهء انسانیای  ٬ چهرهپايانیهای  ه در سالک خواسته بودند تشک ها
 بد رفتاری نمی زندانيانبا ه کند يبگو  با انجام اين کارُمَقّدس ارائه دهند و

  . ده انديخواب  میک روی تششده است و آن ها
ار مختصری بود از ير بسيآنچه در باال از نظر شما گذشت٬ تصو

سندگان يه توسط نوکانی عمر يهای پا ون در ساليسيزکي انکاچهرهء خوفن
برابر با (الدی ي م۱۸۳۴ه در سال کنيپس از ا. م شده استيا٬ ترسياسپان

ده شد٬ آثار يشه بر چي برای همدستگاه ن ي بساط ا٬) هجری خورشيدی۱۲۱۳
ور ک٬ کناهراسهای  اهچاليستی٬ سيهای ساد نجهک با الهام از شفراوانیادبی 

ان بر يروحان تسّلط دوران  درس و احساسات عاشقانهکهای مذهبی٬ س دلی
خوانندگان پر و پا در دنيای غرب ه کر در آمد ي به رشته تحرء اسپانيا٬جامعه

  .ردکدا يقرصی پ
 خيالء مان دارد و زاييده اين نوشته ها با اينکه جنبهء ُرغالب

طالبی را بيان می م در خيلی موارد ٬نويسندگان آن ها است٬  با وجود اين
 ولی در نوشتن اين کتاب  فقط آثار موّرخان .استاستوار  ت که بر واقعّيکند
  مورد استناد بوده و )اعم از موافقان و مخالفان انکيزيسيون(پژوهشگران و 

  .   از پرداختن به مطالبی که جنبهء رمان و قصه دارد پرهيز شده است
  
  
  



 
 

 ۸ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
  
  
  

  
   ادارهء ُمَقّدس شومميراث 

  
 خود به درخت تنومند و زندگی سال های نيسواپون در يسيزکينا

 هم چنان لرزه بر اندام ٬ه و نام وحشت زای آنيه ساک می ماندای  ده يپوس
سی به ک تنومند فرو افتاد هر  ودهين درخت پوسيه اکهنگامی . ندکاف  میآدمی

ها گناه  براليل. ی از تنهء آن بر داشتيها مهي ه٬سهم خود و برای گرمی بازار
 رواج ؛اروپايیهای  شورکگر يسه با ديا را در مقايعقب ماندگی اسپانانزوا و 

 دهيوهکنا پسند و صفات نهای گر از عادت يای د نی و پارهيبزدلی و سخن چ
 .Dr) ۱ونيماران ترکده کرا  اين کشور  مردمرايج در ميان Gregorio 
Marañón)  دهء يبه عق. نداختندون ايسيزکيبر شمرده است٬ به گردن اننيز

د در يا را بايخ و جامعهء اسپاني تارآميزهای نفرت   جنبه انديشه ورانن يا
شور جستجو کن يمردم ازندگی های شرع بر روی  ر منحوس دادگاه يتأث
  . ردک

سا يلکای برای حمله به  ون پس از نابودی٬ نه تنها به حربهيسيزکيان
ن ي نام خدا و د که حمله به همهء آنچهز از آن برایيها ن لیيه خک شد٬ بلمبّدل

ده اند تا يوشک  با همهء نيروزي نکسانیگر ي دسویاز . ردندکداشت استفاده 
 موّجه جلوه  را انکيزيسيون و سلطهء روحانيان بر جامعهموجودّيت نا موّجه

ِمِننِدز از کسان ن ي امياناز . زندي برخآن به دفاع از هودهای بي دهند و به گونه
 Marcelino)  ۲ويِپال Menéndez  Pelayo) لسوف و منتقد بزرگ يف

                                            
1 Dr. Gregorio Marañón 

 را پزشکی تحصيالتاو ). ۱۹۶۰ – ۱۸۸۷ (یياسپانيا نامدار خطيب و ءنويسنده  پزشک٬ 
 در رشتهء کهای   مارانيون گذشته از مقام برجستهدکتر. رسانيد پايان و آلمان به اسپانيادر 

 های   بی شماری در زمينهتحقيقیرد٬ دارای آثار ک کسب – پزشکی – خود تحصيلی
 .  و اجتماعی نيز هستتاريخی

2  Marcelino Meléndez Pelayo (1856 – 1912) 
های بارسلون٬ پرتغال٬  در دانشگاه.  در قرن نوزدهمیياسپانيا و منتقد بزرگ ادبی فيلسوف

شتر نداشت ي سال بيکست و يه بکني با ا۱۸۷۸در سال . ردک تحصيل ايتاليافرانسه و 



 
 

 ۹ صفحه 
 

ُمَقّدس ادارهء شوم راثيم  
 

 
 قرن »ب و دانشمندين اديتر  بزرگ«ه عنوان کتوان نام برد    میايیياسپان

  . ا را داردينوزدهم اسپان
ن يدفاع ا

ه وران ـــشيدــــــان
٬ دفاعی بزرگ

 است بی بوده
 و نتوانسته حاصل

ی برای ياست آبرو
ادارهء ُمَقّدس و 

 و های شرع دادگاه
روحانيان  وابسته 

ا ي در اسپانبه آن
. ندکدست و پا 

گر بر يرا ديز
ده ـــيپوش سیــــــک
ه چگونه کست ين

 بی گناه های انسان
ان يادی طی ساليز

ن يدراز عمر ا
ها٬  گونه دادگاه

تنها به جرم 
ردن از ک نپيروی
های تو   حرف

راری کخالی و ت
ه ک انيروحان

 به چوبهء دار  بوده اند اخالقانواع فسادسرچشمهء  خود ٬آن هابرخی از 
  . سوزانده می شدندا زنده در آتش يخته  و يآو

سده  در طول ونيسيزکي وابسته به انهای شرع در اثر وجود دادگاه
                                                                                        

 به ۱۸۸۱د را به عهده داشت و در سال يزی مادرکرسی ادبّيات در دانشگاه مرکاستادی 
 رسيد تاريخچندی بعد به مقام استادی .  در آمداسپانيائی عضوّيت فرهنگستان سلطنتی زبان

  . گرديد را عهده دار اسپانيا مّلی کتابخانهء رياست ۱۸۹۸و در سال 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ی َبند به رعايتدر زمان ژنرال فرانکو که بسيار پا
 مح  های  آرشيو  به  دسترسی  بود؛  مذهبی رمانهء اصول

  .امکان نداشتانکيزيسيون 



 
 

 ۱۰ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
 يکه ينی و جاسوسی علي خبر چ٬ جّوی از بد گمانی٬ بی اعتمادی٬ درازهای 

 Caro) ۳ارو باروخاک ه به گفتهءکی يا شد تا جاير جامعهء اسپانيگر دامن گيد
Baroja)میهمهم باز جو و هم مّتهم٬ هر دو از «ه کد ي زمانی فرا رس  

 »دنديترس  ه خواهر٬ فرزند يه شوهر٬ برادر علي معّلم٬ زن علهيشاگرد عل.
ها  ه و همهء آنيه همسايه عليه برادر و همسايه پدر و مادر٬ برادر عليعل
  . نی بودنديگر مجبور به جاسوسی و سخن چيه هم ديعل

 و آن باقی می ماند جهنمی دستگاهن ي راه برای دفاع از ايکفقط 
ون يسيزکيان.  استقيجلوه دادن حقا واژگونهخی و ي اسناد تاروارونه کردن

 – و قاضی )مّدعی العموم( ه در آن دادستانکنظامی به وجود آورده بود 
س به جای ي و پل؛ نفر بوديک هر دو –رنده يم گيننده و مقام تصمکعنی متّهم ي

ه در آن کنظامی بود . رد ک فه میيس انجام وظيقاضی و قاضی به جای پل
های   سالب نشده بودندک مرت هرگزهکتهام جرمی  به اهای بی گناه  انسان

سی از که ک آن بیها بگذرانند  اهچاليست در سيبا دراز از عمر خود را می
ن يبنا بر ا. ان طبقات باال٬ جرأت دفاع از آنان را داشته باشديترس روحان
ه انسانی را فقط به کدر نظامی . رد؟کن نظامی دفاع يتوان از چن  چگونه می

ده بود٬ به زندان يشينديم نکان حايه چون مثل روحاناين کل ين دليا
 ردند٬ خود او و خانواده اش را از هستی ساقط میک نجه میکانداختند٬ ش می

 و حيسای مسيار هم او را به نام عکنشاندند و آخر   اه میيردند و به روز سک 
 یبرای يگر جاي د؛سوزاندند ن ناب زنده در آتش میي دگسترش منظوربه 

ون يسيزکيه از انکن است يرد اکتوان  ه میکاری کتنها . ماند باقی نمی دفاع
 ٬ردک دفاع می زنند آن ه ب گهگاه هکای  هيناروا و بی پا یيها در برابر تهمت

ا تا يخ اسپانيه فقط به پاس تارکون٬ بليسيزکيو آن هم نه به خاطر خود ان
 ٬ پندارند آلوده به خون ها می یه بعضک  همها خ آن قدرين تاريه اکمردم بدانند 

ون و يسيزکيخ انيز ورای تاريخی ني تاربلکه .ت و بی عدالتی نبوده استيجنا
  .ان وجود داشته استيهای روحان  و سالوس بازی هااریکاه يبه دور از س

   دادگاه هایاریکاه يه در مورد سکی کبا توّجه به اسناد و مدار
س و کچ ي دست آمده است؛ امروزه هون بهيسيزکيهای شرع وابسته به ان

ن يتوانند بر اعمال ا  ان هم نمیيکچ مقامی حّتی مقامات عالی رتبهء واتيه
با حّتی  . نديون بر آيسيزکي انتبرئهها صّحه بگذارند و در صدد  گونه دادگاه

 هنوز ومت داشته وکان بر آن حيه روحانکی يها شورکه ک باورن ي ا بهتمسک

                                            
3  Caro Baroja (1914 – 1995) اسپانيائی٬ موّرخ و زبان شناس اديب 



 
 

 ۱۱ صفحه 
 
 
 

 
ون داشته يسيزکيتر از ان  ت نظامی به مراتب مخوفن اسک دارند٬ ممهم

  . باشند
ا در قارهء اروپا بر يهء اسپانيهای همسا شورکدر طول قرن هفدهم 

های شرع وابسته به  ه فعالّيت دادگاهکافته بودند يته آگاهی کن نيا
ها را بر  جه بساط آن دادگاهي افراط افتاده بود و در نتجادهءون٬ در يسيزکيان
ح داده خواهد شد٬ ينده توضي آه هایه در صفحک در عوض٬ به عللی .دنديچ
 ونیيسيزکين سازمان اني و آخردوام يافتا تا قرن نوزدهم يون اسپانيسيزکيان

ن سازمان٬ تا قرن نوزدهم يادامهء فعالّيت ا. ديل گرديه تعطک بود در اروپا
شد٬   از می آغرفته رفته ه به رسمّيت شناخته شدن حقوق انسانکعنی قرنی ي

. نياوردگری به دنبال يجهء دينندهء آن نتکان اداره ينامی برای روحان جز بد
ای سالوس   های عده اریکد نا بيه معتقدند نباکسانی ک شمارست يم نکهر چند 

  بقيهء روحانيانه جامهء روحانّيت بر تن داشته اند به حسابکار را کا يو ر
  . ح گذاشتيسای مسين عيآئ

  
  

  

  

  

  ماق در اشاعهء کالم خدانقش چ
  

ل شد٬ ين رسمی امپراتوری روم تبديحّيت به ديه مسکهنگامی 
ن ابزار برای ارشاد يتر  ٬ استفاده از چماق را به عنوان عالی٤"پدران ُمَقّدس"

 َمَحّبتيد«رش يه در برابر پذکنی کيُمشر ٬ از خود مقاومت نشان »ن
 San( ني آگوست٥سان. ردندکه يدادند٬ توص می Agustín(ديگو  می :
  ».رفتندينجه پذکن را از روی ترس و به خاطر فرار از شين دياری ايبس«

                                            
  .شود  داده میآئينن ي اروحانيان به مسيحّيت دنيایه در کعنوانی است     4
به ) که پيش از نام های مونث می آيد( و سانتا ) پيش از نام های ُمَذّکر ( سان٬ سانتو   5

معنای مقدس و حضرت است که در فارسی٬ َورجاَوند و َاشو گفته می شود؛ مانند سانتا بيبليا 

(Santa Biblia) و سان خوسه » انجيل مقدس و يا انجيل ورجاوند« يعنی(San José) 
  .»وسف و يا اشو يوسفحضرت ي«به معنی 

 ميالدی در الجزاير به دنيا ۳۵۴سان آگوستين٬ بزرگترين پدر کليسا که به سال   
 .  در گذشت۴۳۰آمد و به سال 



 
 

 ۱۲ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
  به عنوانني سان آگوستدر طول هزار سال٬ طرفداران ُچماق٬ از

اد شد٬ يه در باال کن گفتهء او يرده اند٬ ولی هرگز به اکاد ي »س حامیيقّد«
 منتشر شده است ۱۶۱۲ه در سال کتابی کدر عوض در . رده اندکای ن اشاره
 آگوستبه اعتقاد « : ديگو ه میکم يخور ن مطلب بر میيبه ا چ ي٬ هنيسان
ه با چاقوی کرده است٬ بلکی هرگز سرطان را با مرهم معالجه نکپزش

  » .ت آن گرفته شوديردن٬ تا جلو سراکجّراحی و داغ 
ن يتر  حی در قرون وسطی٬ بدي مسنيااادگريبندگاه يشی از ديدگراند

  ِورونا در شهرميالدی۱۱۸۴ به سال کهدر فرمانی . شد  محسوب میُجرم
Verona )  ه کد شده است کي٬ تأ صادر شده است)واقع در شمال ايتاليا

ان يحيعنی مسيها فقط شهروندان قابل اعتماد  سايلکد از يها هنگام بازد ُاسُقف
انت و معّرفی شهروندان مظنون به يه برای حفظ دک را خودی خوب
ه در کمی يطبق تصم. رندينند٬ به حضور بپذک اری میکشی همينددگرا

 در سال )واقع در جنوب فرانسه (Narbona ناربوناسائی يلکشورای عالی 
سانی از اهل کست يبا ی میيسايلک شد٬ در هر حوزهء گرفته ميالدی۱۲۲۷

فهء آنان جاسوسی در مورد انحراف افراد از يه وظک می داشتمحّل وجود 
را اگر يجهء مطلوبی در پی نداشت٬ زين اقدام نتيا. بود هبی مین مذيمواز

دوخت تا  ن میيشد٬ صاحب مرغ آسمان را به زم ده میيسی دزدکمرغی از 
 را به او بر گرداند ولی حاضر شمرغند و کر ي دزد را دستگقضايیدستگاه 

سا يلکن رو ياز ا. لو بدهدبه خاطر بی بدينی ه اش را يه همساکشد  نمی
ستم حقوقی روم سابقه يه قبًال در سک گرفت قضايی نظام يکجاد يم به ايتصم

در . کندبه به عنوان مّدعی خصوصی عمل کدستگاهی ايجاد عنی ي: نداشت
 در صورت سوء ظّن به قادر می شدسا يلکش يشکاين نظام جديد قضايی 

ُقف ُاس. ندکمعرفی منطقه   او را به ُاسُقف ٬ا مرّتدي و کسی به عنوان ُمشرک
يا  inquisito(  انکيزيتويکه فرد مظنون را در کفه داشت يز وظين

ن ي قرار دهد و به ابازجويی مورد سئوال و جواب و ) شرعیپرسیباز
به ويژه (ی يدر زبان های اروپا» Inquisición انکيزيسيون«ب واژهء يترت

 پديد )ه فرانسوی يی٬ ليتاليايند٬ مانند اسپانياداری که ريشهء التين يزبان ها
های آن زمان را٬ بر خالف  ولی ُاسُقف. افتاد زبان ها بر سرآمد و 

 افراد بی سوادی بيشتره اهل پرخوری و موعظه بودند٬ ک هددهکهای  شيشک
ل يهای عمر خود را به روزه داری و تحص  روزبيشتره کدادند  ل میکيتش

. کردشرفتی نيپسی آنان چندان يفهء پلي وظاز اين رو. گذراندند نی میيعلوم د
 در به ويژه .افزوده شدوسته ي پسايلک از نظر –ها  تعداد مرّتدبر  ٬در عوض



 
 

 ۱۳ صفحه 
 

خدا کالم اشاعهء در چماق نقش  
 

 
تر   و بدفزونی می گرفت) Cátaros( ٦اتارهاک جنوب فرانسه هر روز شمار

و . بپردازد» ۷ُعشرّيه«سا يلکسی حاضر نبود به ُمباشران کگر ي د٬از همه
ست يبا ن رو میياز ا. داشته باشد راتاب تحمُّل آن سا يلکه ک نبود عملین يا

های اطالعاتی و خبر   جاد سازمانيگرفت و با ا اقدامی جّدی صورت می
ری و يب و دستگي از خبرگان مذهبی٬ به تعقدستگاهیل کينی و تشيچ

  .  پرداختشيددگر انمهء فرد کمحا
٬ )Santo Domingo de Guzmán( ۸نگو ِد  گوزمانيسانتو دوم

                                            
ها  اتارک. »ناب«ا ي و » شدهيهکتز« به معنی katharosلمهء ک نیوناي ريشهءار از تاک   6

اتار در واقع ک ينيآ  شدنپيدا . شدندپديدار ميالدی ۱۲ و ۱۱های  ه در سدهک بودند کسانی
های  شهيه از اندکاتار ک آئين. ليساک تحميلی متعّصب و اصول مسيحّيت ِهيعلجنبشی بود 

به . شديد اریکپرهيز و رياضت با آميخته بود آئينی٬ رفتگ  میمايه یيايآر پيامبرمانی٬ 
نوی آن به دست ه بخش معکشود   میتقسيمها٬ جهان به دو بخش ماّدی و معنوی  اتارکباور 

  را پرستیشمايلاتار ک ينيآ پيروان.  شده استآفريده شيطانخدا و بخش ماّدی آن به دست 
  )ک مرسوم استيان کاتولي به صورتی که در م٬ها ها و تنديس  عبادت در برابر تمثاليعنی(

ی ن در سراسر اروپايين آيا.  داشتندپيرايه ای میدانستند و زندگی ساده و بی  مردود می
. دي هم رسیافت و دامنهء نفوذ آن تا آلبانی٬ بلغارستان و اسالونيجنوبی و شرقی گسترش 

ده ينام) albigenses (آلبيژانس  در آن جاهک در جنوب فرانسه  آئيننيروان اي پشمار
ن يروان اي نشانی از پرگيان قرن چهاردهم ديدر پا. گر بوديشتر از هر جای ديشدند٬ ب می

 اثر يکن فرقه ٬ ي از ا بر جای مانده   مکتوبتنها سند. شود ده نمیياروپا دفرقه در قاّرهء 
  . جدهم نوشته شده استيه در قرن هکمنظوم مذهبی است 

  
پرداخت  ) مذهب شيعه دربه ويژه(ن اسالم يه در دکهمانطوری ).  دهميک(ُعشرّيه     7

ز هر ي نيکاتولک آيين ژه دري به و وحّيتي معمول است٬ در مستازک و )يک پنجم (ُخمس
  . سا بدهديلکی خود را به ي دهم دارايکا يد ُعشرّيه و يحی بايمؤمن مس

  
هب گوناگونی وجود دارد مانند تشيع و تسّنن که هر ا دين اسالم مذ در همانطوری که   8

ی  مانند تسّنن  که از َحَنفی و َحنَبلداردکدام از آن ها نيز شاخه های ديگری را در درون خود 

و شافعی و غيره تشکيل می شود؛ و حافظ نيز در شعری شمارهء مذهب ها را هفتاد و دو 

٬ مسيحيت هم »...جنگ هفتاد و دو مّلت همه را عذر بنه«: می داند و می گويد) مذهب(مّلت 

ارتدوکس و کاتوليک که هر کدام از اين دو شاخه نيز فرقه : به دو شاخهء عمده تقسيم می شود

به زبان ساده ارتدوکس ها همان اهل سّنت در جهان مسيحيت هستند که .  داردهای گوناگون

پاپ را به رهبری نمی پذيرند٬ ولی در عوض کاتوليک ها کسانی هستند که پاپ را رهبر 

و يا پيروان ) ويا معترضين(پروتستان ها . می کنند» تقليد و اطاعت«خود می دانند و از او 

ی ويژهء خود و جدا از باور های  ياز مسيحيان که باور هامارتين لوتر شاخه ای هستند 
  .ارتودکس ها و کاتوليک ها دارند



 
 

 ۱۴ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
ا يرو او و يهای پ  طلبه. رديگ  عهدهررا بار مّهم کن يتوانست انجام ا

 معروف به )Dominicains( يکنيدومان فرقهء يروحان از  برادران واعظ
ب آنان برخوردار يشان و تعقيی دگراندي مذهبی الزم برای شناساآموزش های

 ر مقامي سااز  به اطاعت تّعهدی٬انين گروه از روحاني اسوی ديگراز . بودند
ه مقام کرا ي نداشتند٬ ز)۹کشيش ها٬ ُاسُقف ها و کاردينال ها( سايلک های

ن ياز ا. از آنان حمايت می کردعنی پاپ اعظم يهای جهان   يکاتولکرهبری 
ن ي راست)چراغ(قهرمانان عرصهء ايمان و ِمصباح «ان با عنوان يروحان

                                                                                        
» برادران اندرزگو«و يا » برادران واعظ«که به (   رافرقهء کاتوليک دومينيک  

به  ميالدی ۱۲۱٦ی در سال يروحانی اسپانيا  ِد  گوزماننگويسانتو دوم  ) شهرت دارندهم
» پيرو خط رهبر«ی که خود را به اصطالح امروزی کلمه ي طلبه ها  و برخی ازوجود آورد

 صادر شده  دستور های٬ پاپفتوایاعضای اين فرقه جز . می دانستند به اين فرقه پيوستند
  .  مذهبی ديگر را نمی پذيرندان رهبرتوسط 

 دوم    گوزمانيسانتو    ِد   کاتار دريافت که چون نگو ين خود ي آدر تبليغ ها
شتری دارند و کشيش های مسيحی از پس آنان بر نمی آيند٬ با گروهی از هم ورزيدگی بي

باوران خود خانه ای در جنوب فرانسه اجاره کرد و به پژوهش در بارهء انديشه های کاتار 

 برای گسترش  سانتو دومينگوياران . ی برای رّد آن انديشه ها پرداختيها و يافتن راه ها

پرداختند و با موعظه های خود به مقام های می ا به مسافرت باور های خود در سراسر اروپ

. دادندمی مذهبی و غير مذهبی کشور ها در بارهء خطر گسترش بد دينی و بی دينی هشدار 

فرقهء تلفظ می شود٬ از اين رو پيروان اين روحانی با نام دومينيک  به التين دومينگو چون 

  .       شناخته شدنددومينيک
را با ها ناخت بهتر مقام های کليسای کاتوليک می توان آن  برای ش  9
هر چند  ٬ی که در زبان فارسی در بارهء روحانيان وجود دارد مقايسه کردينامگذاری ها

 ربطی به مقايسه ميان دنيای مسيحّيت يا اسالم ندارد و فقط برای درک  هااين معادلآوردن 
حجت  = ُاسُقفستا و يا پيش نماز محّله؛ مالی رو  =کشيش: بهتر مطالب می توان گفت که

 اهللا   =پاپ؛ آيت اهللا= ؛ کاردينال ُحّجت االسالم و المسلمين = سرُاسُقفاالسالم؛  آيت
مقام پاپی٬ مقامی مادام .  مرجع تقليد و مقام رهبری کليسای کاتوليک های جهان٬میظالع

همين سمت باقی  يان زندگی درالعمر است و کسی که به اين مقام انتخاب می شود٬ بايد تا پا
شرط کسب آراأ پس از مرگ پاپ؛ پاپ جديد از ميان کاردينال های واجد شرايط و به . بماند

  . ٬ انتخاب می شود باشد که به او داده شدهموافقی
٬ هر دو؛ )نشانهء خدا (»آيت اهللا« و »حجت االسالم «درست است که واژه های

ند٬ ولی در زبان عربی به کار نمی روند و هست )وریاسم مرّکب عربی از نظر دست(کلمات 
شکل و شمايل يک «٬ به معنای )آية الرجل (»آيت الرجل«در عوض کلمهء . ی ندارنديمعنا
 گفتن برای سخنی٬ »شکل و شمايل خدا«در مورد .  در زبان عربی به کار رفته است»مرد

هم خبر من يدا کرديد٬ به ٬ اگر شما چنين واژه ای را در کتاب های لغت عربی پ!ندارم
  .بدهيد



 
 

 ۱٥ صفحه 
 

شياند دگر بر مرگ  
 

 
  .اد شده استيهای مذهبی  تابک در  هم»جهان

  
 اثر –سانتو دومينگو د گوزمان برابر ری در صحنه ای از مراسم مرتد کيف

Pedro Berruguete  
  
 
  

  مرگ بر دگر انديش
  

  
ه کشد٬ بل ه جامعه محسوب میيدی علي نه تنها تهدشيددگر ان

ه کوجود پادشاهان   نظام الهی وّلکموجوديت حضور او خطری بود برای 



 
 

 ۱۶ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
ب ن جهت جای تعجُّيبه هم. دانستند  خدائی میتیبموّهسلطنت خود را 

روهای يخ پادشاهان بازو در بازوی نيدر طول تارمی بينيم ه کنخواهد بود 
  . مذهبی انداخته باشندروب گکسر

سی کتوانست شخصًا  م شرع نمیکا حايُاسُقف و طبق آيين مسيح٬  
روحانی دست ه کداد  اجازه نمی ۱۰ ِلترانسائیيلکرا شورای يند٬ زکرا اعدام 

ار را به عهدهء قاضی کن يه اک٬ بله باشدآلود هم نوع خود به خونحی يمس
ه درس عبرتی کنين قاضی برای ايرد و اک  ُمَحّول می)غير کليسائی(دولتی 

 را در مالء عام و در برابر چشم مردم زنده شيددگر انگران داده باشد٬ يبه د
های  مان شرع برای زندگی انسانکارزش قائل نشدن حا. سوزاند در آتش می

الدی فقط ي م۱۲۷۳ه در سال کی ي تا جابسيار ديرينه داردپيشينه ای گر يد
م زنده سوزی کا حيتاليا )viterbo(تربو ي ودر شهر مهک محاء جلسه يک در

  . روز صادر شديکست نفر در يش از دويب
شد٬  ا٬ محدود نمیيهای اسپان ون فقط به مرزيسيزکيدامنهء فعالّيت ان

ا٬ لهستان و يتالينسه٬ آلمان٬ اهای فرا شورکالتی مشابه آن در کيه تشکبل
تاب کن يها خارج از موضوع ا ه بحث در بارهء آنکز وجود داشت يپرتغال ن

  مشابهالتکير تشيش از سايا بيون اسپانيسيزکي اناز ميان آن ها٬. است
  .  به قساوت شهرت دارداروپايی

ن پادشاه ي فقط به سرزم در اوائل تأسيسونيسيزکيدامنهء فعالّيت ان
های فرانسوی برای فرار از چنگال  اتارکاری از يه بسک ۱۱آراگون نينش
درست به مصداق . شد ب و آزار به آن جا پناهنده شده بودند٬ محدود میيتعق

ها  ه آدم از آنکی هست يها در َجّهنم عقرب«: ديگو ه میکضرب المثل فارسی 
مين اجدادی آنان خانه و کاشانهء خود را در سرز. »برد ه پناه میيبه مار غاش

 آمده بودند تا از تعقيب و آزار روحانيان در امان آراگونخود رها کرده و به 
  . باشند که دراين جا گرفتار روحانيانی بد تری شدند

  
  توّلد کشور اسپانيا

  
الدی يه تا قرن پانزدهم مکنم کاد آوری ين جا يته را هم در اکن نيا

 فرمانروايی را تحت شورکه سراسر کزی به صورت امروز کومتی مرکح

                                            
  Lateran Council  در زبان انگليسی   10
  . امروزه نام ناحيه ای در شمال اسپانيا   11



 
 

 ۱۷ صفحه 
 

اياسپان کشور توّلد  
 

 
 مناطق آن ز ايکه در هر کبل. ا وجود نداشتيخود داشته باشد٬ در اسپان

 ۱۴۶۹ه در سال کنيتا ا. ردک ومت میکمی به طور مستقل حکا حايپادشاه و 
  های تاريخ فارسی به فرديناند پنجم  که در کتاب( آراگونپادشاه فرناندو

 ازدواج )کاستيل( استّياکهء ک مل)يا ايزابّالی اّول(زابل ي ا با)معروف است
خته يا ريشور واحد اسپانکه شالودهء کی بود يوند زناشوين پيرد و به دنبال اک

پادشاه و  «ه از آنان به عنوانکه٬ کن پادشاه و مليدر زمان پادشاهی ا. شد
 کمل  los( »يکاتولکهء Reyes  Católicos( ون يسيزکيشود؛ ان اد میي

  دو آنفرماّنروايیر يهای ز نيه سراسر سرزمدامنهء فعالّيت خود را ب
  . گسترش داد
ون در جامعه٬ مدتی عفو يسيزکيامل انکشه گرفتن يش از ريپ

ن ينند و به اک داوطلبانه خود را معرفی شيددگر انعمومی اعالم شد تا افراد 
ان يولی پس از چندی٬ نظام تحت نفوذ روحان. ب از مجازات معاف شونديترت
 را ۱۲مظنونشور را موّظف ساخت تا افراد ک٬ مردم میکحی طی حيمس

 همراه با بازجويیری٬ يه دستگکمدّتی نگذشت به دنبال آن . نندکمعرفی 
 های مخفی به صورت امری عادی و  نجه و سوزاندن افراد در زندانکش

  . روزانه در آمد
ها را زنده در آتش  ا آنيشتند و ک ها نه فقط افراد را می ن زندانيدر ا

ل يستر تبدکز به خايهای شخص اعدام شده را ن ه استخوانکسوزاندند٬ بل می
پس از «: را طبق همان فرمانيز. دادند ستر را به باد میکردند و آن خاک می

گر بر باد دادن ي عّلت د.»مرگ نيز نبايد از تعقيب ُمشرک٬ دست بر داشت
ند در روز ناها نتو ه آنکن بود يها ا  سوختهء اعدامی هایستر استخوانکخا
ر شده  کار ذکن يز برای ايگری نيل ديدل. نندکامت زنده شده و دادخواهی يق
  شدهاعدامشخصا نام و نشانی از يای و  ه مبادا گوری٬ خاطرهکن است يا

مان شرع درست کثر موارد عمل حاکه در اکن يجالب توّجه ا. باقی بماند
  ز آنان باقی نمانده استه نام و نشانی اکسانی کوس داده است و کجهء معينت

مان شرع ک خود همان حازی جز بد نامی نبوده است يو اگر هم مانده٬ چ
  ه به دست آنکی يها ان دراز نام انسانیيهستند؛ در عوض پس از گذشت سال

ها  دان شهريها و م ابانينت بخش خيست شده اند٬ زي سر به ن دژخيمروحانيان
  . گردد ست به دست میها و آثارشان د تابکده است و يگرد
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 ۱۸ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 

  
  
  

  اعدام به خاطر پوشيدن شلوار
  
ده يرا نشن» زهء اورلئانيدوش«معروف به  ٬ک ژانداره نامکست کي

ها به نامش نام گذاری  دانيها و م ابانيهای جهان٬ خ شورکشتر ي در ب!باشد؟
 به  در تهرانای هم ران بودم٬ مدرسهيه در اکاد دارم زمانی يبه . شده است

 ه او را بهکم شرع مرتجعی را که نام حاکسی هست کا يولی آ. بودنام او 
  رد٬ بداند؟ کوم کدن به اعدام و زنده در آتش سوختن محيجرم شلوار پوش

برای   مذهبیهای ميشه در رژيها٬ هم دن زنيطرز لباس پوش
 در وسيله ای انتخاب نوع لباس برای زن هاو روحانيان درد سر آفريده 

خود بر زهر آلود های  شه يل انديبی و تحميفر  برای عوامدست آن حاکمان
  .  بوده استدمتودهء مر

های  جنگ«ه در اوج کی بود ي دختر سادهء روستايک٬ کژاندار

   ژاندارک در پاريستنديس
  



 
 

 ۱۹ صفحه 
 

شلوار دنيپوش خاطر به اعدام  
 

 
سی به پا خاست و با ابراز دل يه سلطهء سربازان انگلي٬ عل۱۳»صد ساله

ها را   و آنهپيروز شدها  سیيه ارتش فرانسه بر انگلکآوری باعث شد 
ل ير شد و تحويس اسيی پاريکای در نزد ولی بر اثر ُخدعه. ست دهدکش

ی و يفر گوک به اتهام بازجويیپس از چهارده ماه . ديسی گرديسربازان انگل
 از پشيمانیوم شد٬ ولی به خاطر ابراز کدن لباس مردانه به مرگ محيپوش
ه زندانبانان کی ياز آن جا. افتي تقليل ابد زندان او به مجازاتهای خود٬  گفته

د و شلوار به پا يپوش ه او هم چنان در زندان لباس مردانه میکمتوّجه شدند 
گران ين بار او را برای عبرت ديد نظر شد و ايمهء او تجدکد؛ در محارک می

 ماه ۳۰(د و زنده در آتش سوزاندندنزی شهر به چوبهء دار بستکدان مريدر م
  ).۱۴۳۱مه 

  
ه موجب شد٬ کسی نشد٬ بلک نه فقط باعث عبرت ژاندارک مرگ 

ر سئوال ببرند و در يرع را زم صادر شده توسط دادگاه شکه مردم٬ حک
پس از گذشت . نندک اظهار نظر ژاندارکبارهء ظالمانه بودن آن و بی گناهی 

ه رأی به اعدام او کهمان دستگاهی اضی های ٬ قک سال از اعدام ژاندار۲۵
جام زهر را سر «ه کار عمومی مجبور شدند کداده بودند در اثر فشار اف

م بی گناهی او را صادر کن بار حي او  و حرف خود را پس بگيرند»بکشند
  : ديگو ه مولوی میکن موردی است يو در چن. نندک

  
  ند٬که شخصی ِقی کن بدان مانـَد يا«

  .»ندکردن طمع در وی کبعد ِقی 
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  .ديان رسيس به پايروزی شارل هفتم بر سپاه انگلي با پ۱۴۵۳ شد و در سال شروع
  



 
 

 ۲۰ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
  
  
 

  به درازا کشيد سال ۳۵۹محاکمه ای که 
  

  

ست و پنج سال پس از يه بک را نداشت کژاندار شانس لهيگال
سای يلکد تا ُزعمای يشک سال طول ۳۵۹ه درست کبل. ود تبرئه بششمرگ

ن يگردد و به ا د میين ِگرد است و به ِگرد خورشيه زمکرفتند ي پذيکاتولک
  .ندکرد را صادر لهيگالم برائت کب حيترت

 فرانسه و تلّفظه نام او با ک) Galileo Galilei (ای لـِهيئو گال لـِهيگال
م کهای  بانان شهرت دارد٬ از نابغهان فارسی زيدر م» لهيگال«به صورت 

او با . خ بشرّيت استير تارينظ
های   ها و اختراع يافته ها٬  نظرّيه

٬ يکزيخود انقالبی در عالم ف
 و ستاره شناسی يکانکاضی٬ مير
ای علم را دگرگون يه دنکد آورد يپد

  ه استداللکی ياز آن جا. ساخت
ن به يهای او در بارهء گردش زم

تاب ک«های    نوشتهد بايدور خورش
م کهم خوانی نداشت٬ ح» ُمَقّدس

م را کر او صادر شد و آن حيفکت
ز کها و مرا  در تمامی دانشگاه

سپس . خواندندا يتاليعلمی آن روز ا
ن يی و توهيفر گوکاو را به ُجرم 

دند و يشکمه کبه ُمَقّدسات به محا
ند تا در برابر پاپ کرد وادارش

 در هکی را يها زانو بزند و حرف
 در زمان گاليلهه کی يولی از آن جا. ردين زده بود پس بگيبارهء گردش زم

 »ادارهء ُمَقّدس«ل شده بود٬ يمه به شخصّيتی علمی با شهرتی جهانی تبدکمحا
ه مجبور شد او را به حبس َاَبـد و کند٬ بلکم اعدام او را صادر کنتوانست ح

  .سازدوم کنی محيسپس به خانه نش



 
 

 ۲۱ صفحه 
 

ديکش درازا به سال ۳٥۹ که یا محاکمه  
 

 
سا قرار داشت و يلکاه يست سيچنان تا عصر ما در ل٬ هم گاليلهنام 

آمد و   به شمار می)گمراه کنندهکتاب های  (»کتب ضاّله«آثار او جزو 
پاپ  ۱۹۷۹ه در سال کنيتا ا.  بودممنوع يکاتولکها برای مؤمنان  خواندن آن

نی يطلبی و روشن ب   به اصالحو )که چند سال پيش درگذشت( ژان پـُل دوم
پروندهء .  باز نگری شودگاليلهه در پروندهء کدستور داد ٬ شتشهرت دا

رون يخورد ب  میکان خايکو واتي در آرش سالصديش از سيه بک را گاليله
تبر سال کعنی در اياش و بحث و فحص٬ کنک(!)  سال۱۳دند و پس از يشک

پدران ٬ گاليلهومّيت ک از زمان مح  سال۳۵۹بعد از گذشت قًا يدقو ٬ ۱۹۹۲
رهء که ک نبوده٬ بل»ِگرد«ه عقل او کدند يجه رسين نتيانجام به اسر روحانی 

  . گردد د میيی ما ِگرد است و به دور خورشکخا
 را زنده در آتش شيددگر انهای دلهره نه فقط مخالف  در آن سال 

 آتشرده بود٬ طعمهء که او در آن زندگی کای را  ه خانهک سوزاندند بل می
ه کا يون اسپانيسيزکين گذشته٬ انياز ا. ردندک سان میيک کساختند و با خا می

 بسندهن هم يها بودند٬ به ا شورکگر يان ديان آن مؤمن تر از روحانيروحان
  . ردندک اسبی میک مصادره و با آن هموم را ک شخص محدارايیرده٬  کن

های  ه تا سالکردن و آتش زدن خانهء متّهمان بدعتی شد کران يو
ما موردی . ردکدا ي هم ادامه پوکژنرال فرانتوری تايک زمان د تاعنیيبعد٬ 

 نفر جمهوری خواه يکُمَتعلَّق به  ای ه خانهکم يا سراغ داريخ اسپانيرا در تار
ای   عّدهَتجّمعه محّل کني نظر به ا را) سويل Sevilla( ايِسّودر شهر واقع 

 به توپ فرانکوهای  ی از ژنراليکران بوده است٬ به دستور کاز روشنف
  . ۱٤رده اندکسان يک کسته اند و با خاب

ون يسيزکي انبه فرمانه کی ياي اسپان نامدار از بزرگان ديگریيک
 هکاست ) Michael Servetus (شل ِسروتوسي مزنده در آتش سوزانده شد

تنها گناه .  داردشهرت) Miguel Servet (گل ِسرِوتي م بهاياسپان در خود
 که آثار او در زمينهء –بر جسته هشگر پژو دانشمند و  پزشک بلند پايه٬نيا

ن بود٬ يا  بيماری های قلب و خون همچنان در دانشگاه ها تدريس می شود 
يعنی پدر و : سه گانگی( َتثليث خود؛ موضوع نوشته هایی از يکه در ک

ه کاو را . بودر سئوال برده ي را ز) بودن حضرت مسيحسالُقُدپسر و روح 
رون يسا بيلک مذهبی بود٬ به هنگام نماز از  مؤمن پای َبند به اصوليک

   .دند و بی اعتنا به مقام شامخ علمی اش به چوبهء دار بستند و آتش زدنديشک
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 ۲۲ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
ی يدر بخش های آينده به محاکمهء کسانی ديگر از استادان اسپانيا

   .در دادگاه های انکيزيسيون اشاره خواهد شد
  
  

  
  

  رئيس جمهور در آتش
  

ون٬ يسيزکيخ انين دوره از تاري ا ديگر مشهورچهره های از 
ه کا است يتالي افلورانسروحانی متعّصب اهل ) Savonarola (ساووناروال

 که داشت٬ در حال  نماز  ایاالی علمیتوس را بی اعتنا به جايگاه  ورِوـميشل ِس
  .از کليسا بيرون کشيدند و به چوبهء دار بستند

   



 
 

 ۲۳ صفحه 
 

آتش در جمهور سيرئ  
 

 
٬ در آتش فلورانس در شهر »جسارت به مقام معّظم رهبری«به ُجرم 

 پاپ عنیي ٬ای به رهبر ه در نامهکن بود ي ا ساووناروالهاماّت. سوزانده شد
 ششمکال »  و بی دين۱٥فروشندهء القاب مذهبی٬ التقاطی«؛ او را ساندر

  راقتلش  فتوایر و يفکن جسارت٬ پاپ او را تيبه خاطر هم. بودخوانده 
 و دو تن از ساوونارواله کخ است يهای تار  از شگفتیهمن يا. دکرصادر 

 سيپعنی يدانی يومت اش درست در همان مکسران ح  ِدّال  ايورينياتزا
)Piazza della Signoria ( ه چند سال ک سوزانده شدند٬ فلورانسدر شهر
ران و هنرمندان را کها و آثار روشنف تاب کش خود آنان در همان محّل يپ

  .ق ساخته بودنديطعمهء حر
  

ن حال عبرت يدنی و در عي داستانی شنساووناروالزندگی و مرگ 
بانی ي از پشتبرخورداری با  فلورانس اهل يکاتولکن روحانی يا. ز دارديانگ
ومت جمهوری ک حيکالدی ي م۱۴۹۴غ مردم٬ در سال يع و بی دريوس

ن يه خود را نجات دهندهء راستکاو . ردکس ي تأسفلورانسمذهبی در شهر 
دانست٬  حّيت میيای مسيدن

دن به يبالفاصله پس از رس
وب ک شروع به سر٬قدرت

بيرحمانهء مخالفان و 
در طول . ردکشان يدگراند

ومت جمهوری کچهار سال ح
ن روحانی٬ و به دستور يا

قی را يو٬ آالت موسم ايمستق
های  ارکستند٬ روی شاهکش

 را با ايیيتاليانّقاشان بزرگ 
٬ لباس٬  تابکگچ پوشاندند٬ 

  رازیيش و هر چيلوازم آرا
ی داشت و يبايه نشانی از زک

به نظر او مظهر فساد 
شد طعمهء  ص داده میيتشخ

ه خود را در کاو . ردندکآتش 
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  ساوونا روال



 
 

 ۲۴ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
ه عالی کز يپنداشت٬ حّتی پاپ را ن حّيت برتر و دانا تر از همه میيای مسيدن
. حّيت قبول نداشتي است٬ به مسيکاتولکسای يلکن مقام مذهبی در يتر
 روان يپ ش يدانستند و برا  میجهانگانه رهبر خود دري٬ او را ساووناروال

روانش اعالم يی از پيکه روزی کی يتا جا. ی قائل بودنديمه خداي نجايگاهی
اری خود٬ حاضر است به خاطر او٬ درون کزان فدايه برای اثبات مکرد ک
ه قرار کولی درست روزی . ديايرون بيای از آتش برود و زنده از آن ب ورهک

ن لحظه از انجام ي و درون آتش برود٬ در آخرهدرک عمل خود حرفبود٬ به 
  . ار سر باز زدکن يا

  های عمر جمهوری خود٬ راه انداختن  در طول سالساووناروال
می از يه مردم نکرد و دستور داده بود ک ق میي را تشویمذهبهای  دسته
فلورانس د قّصابان يار اعتراض شدکن يه اک. رنديهای سال را روزه بگ روز

  .آوردرا در پی 
تواند به جای دربار پاپ٬   میفلورانسه کده داشت يعقساووناروال 

ای هنگام برگزاری  وی روزی در خطبه. حّيت در جهان باشديز مسکمر
 ال ضمن مخاطب قرار دادن ٬سم مذهبیمرا  کپاپ  ششم٬ : اد زديفرساندر
و ٬ از طال) به صليب کشيده(های مسيح َمصلوب  در صدر مسيحّيت٬ تنديس«

 جام های های شراب ُمَقّدس از چوب بود؛ ولی در عوض٬ در روزگار ما جام
 به دنبال آن .»شده استچوبی مسيح های   طال و تنديساز کليسا شراب
که او . ن ببرنديها را از ب سايلک نتیيزاء يه تمامی ظروف و اشک داد دستور

 سال ۱۵۰۰ن يه جهان را با قوانکده داشت نه تنها ميتوان فلورانس٬ بليعق
 مّدتی جامعه کرد٬ در اندکح اداره يش از خود و مثل زمان حضرت مسيپ

 به  فشار نا٬وقتی مردم جامعه. ردکبان يالت جّدی دست به گرکرا با مش
ردند٬ رفته٬ ک را بر روی دوش احساس اقتصادی و اجتماعی های  سامانی

ان مردم به نفرت يه محبوبّيت او در مکی يتا جا. رفته از او رو گردان شدند
ار آورده بودند٬ همراه دو تن ک او را سر  روزیهکُمبّدل شد و همان مردمی 

نجهء کشه دستور کاو را  نخست. ردندکر يش دستگيکاران نزدياز 
نجه وادار به اظهار ندامت کر شيادی را داده بود٬ زيهای بی گناه ز انسان

ختند و يه در باال نام برده شد٬ به دار آوکدانی يردند و سپس در همان مک
 هجری ۸۷۷برابر با روز شنبه دوم خرداد ماه  (۱۴۹۸ ماه مه ۲۳روز 

 آرنورودخانهء سترش را به امواج کجنازه اش را سوزاندند و خا) خورشيدی
)Arno (کتاب چند سال پيش  ساووناروالاين همان ميدانی است که . سپردند

  .ها و آثار هنری را در آن جا به آتش کشيده بود



 
 

 ۲٥ صفحه 
 
 
 

 
 ه ازکز هستند يی نناخه موّرکرد کد فراموش ينبا با  ساووناروال

ه روحانّيت فاسد يه او علکرده اند و نوشته اند کاد ي» اصالح طلب«عنوان 
رده کام يز جزو آن بود٬ قيه خود پاپ نک آن روز يکاتولکای ي بر دنمکحا

 و ايیيتالياسان و پژوهشگران بی طرف يخ  نوي تار اکثرولی در آثار. بود
  .يافتتوان  ن شخص نمیيری در بارهء اير خک ذايیياسپان

  
  
  مريم خون آشام

  

 ونيسيزکيانهای ه از برقراری دادگاه کشور انگلستان بود کفقط  
های خون سرد و عاشق زندگی  سیيانگل. در داخل مرزهای خود٬ سر باز زد

ه در پاسخ به ندای پادشاهان خود کها مجبور شده بودند  آرام٬ در همان زمان
 آنان٬ دو بار پشت سر خشنودیو 

 بار در يک. ر مذهب بدهندييهم تغ
 هشتمزمان   همان – هانری

رد و که شش بار ازدواج کپادشاهی 
ر شرعی قلمداد شدن ي غبه خاطر

ش با پاپ چپ يها  ی از ازدواجيک
ها را  سیيجه٬ انگليدر نتو  –افتاد 

 يکاتولکسای يلکه از کرد کمجبور 
سای يلکروی بر گردانده و به 

سی کاگر .  روی آورند۱٦انيکَانگل
د٬ دو دلی به يدر قبول مذهب جد

داد٬ به شّدت مجازات  خرج می
ن ز٬ در زمايگر نيبار د. شد می

 تسلطنت  Mary (ودوري ماری
Tudor(بر تخت نشستن ه پس از کن پادشاه بود ين همي٬ دختر و جانش

ن يگر آئي بار ديک با پاپ از در آشتی در آمد و ٬  بر خالف پدرپادشاهی٬ 
ه کهائی را  نيزم. ن انگلستان مذهب رسمی قرار دادي را در سرزميکاتولک
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  . انگلستان است



 
 

 ۲۶ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
ه در طول پنج سال ک گفته نماند سا گرفته بود٬ پس داد و نايلکپدرش از 

م خون يمرعنوان بدينسان رد و کصد نفر را اعدام يش از سيسلطنت خود ب
ا٬ ي پادشاه اسپانپ دوميليفاو با . را از آن خود ساخت) Bloody Mary (آشام

ن همان پادشاهی يا. مان زناشوئی بستي تر بود٬ پيکاتولکه از پاپ هم ک
های خود را از دست  نيدهم همهء سرزم ح میيترج« : ه گفته بودکاست 

 .»نمکنی سلطنت نيچ بی ديبدهم ولی بر ه
  
  
  

  آغاز يهود ستيزی 
  

ها در سال  رومیبه دست ل ي قوم بنی اسرائسرزمينبه دنبال اشغال 
 خود شدند و در  نياکانني سرزمکان مجبور به تريهوديالد٬ يش از مي پ۶۲

ه به کانی يهوديآن دسته از . دنديگردترانه آواره ي مدکرانهء دريایهای  شورک
گروه آمدند٬ ) ا و پرتغال در آن دارديه اسپانکای  رهيشبه جز (ايبري ارهءيشبه جز

 و انحيينار مسکه در تمامی قرون وسطی در کل دادند کيتشهائی اجتماعی 
ز عمًال يحی نيپادشاهان مس. ردندک  ت آرامش زندگی میين در نهانامسلما

ت يهوّديحّيت٬ اسالم و يروان هر سه مذهب مسين پخود را پادشاها
ان به صحنهء ادارهء يش از ورود روحانيپاين پادشاهان٬ . دانستند می
های خود    سنگ قبر مرده٬نيروان هر سه ديه پکت٬ اجازه داده بودند کممل

سند و در انجام فرائض مذهبی خود آزاد يا عبری بنوين٬ عربی و يرا به الت
  .باشند

 استوار ک خطرنایستی بر روی آتشفشانيز ن هميهای ا هيولی پا
اين ح و رّد ي خدائی مسجايگاهاعتقاد به .  که هر آن امکان انفجار داشتبود

 در  عوام احساساتيکای برای تحر توانست بهانه ان٬ میيهودي توسط باور
 همان  ازه کرد کد فراموش ينبا.  باشديهوديانه يحی علين افراد جامعهء مسيب

ان وجود يحيان مسيزی در ميهود ستيشه نوعی احساسات يهمآغاز مسيحّيت 
 در نيه زد و خوردی خونکای نبوده است  داشته است٬ ولی هرگز به اندازه

حی يان در جامعهء مسيهودي روزگاراندر آن .  داشته باشددر پی ميان آنان
ه ک به شمار می آمدنداز شهروندان درجه دو بخش کوچکی ائی٬ ياسپان
  .گذاشتند  ها فرا تر نمی ر لفظی آني پا را از تحق نيزان خوبيحيمس

گ ير به ته ديف گکشورهای غربی٬ که در کدر روزگار ما٬ وقتی 



 
 

 ۲۷ صفحه 
 

یزيست هودي آغاز  
 

 
اسه کگردد٬ بالفاصله   التی میکا جامعه به هر علّتی دچار مشيخورد و  می

ه رنگ کو وای به روزی . نندکش سر مهاجران خارجی میبر ها را  وزهک
 حساب گاهز هر يهای گذشته ن در قرن. ز باشديره نين مهاجران٬ تياپوست 

دا يها پ هودیيوار ي تر از دپستواری يآمد٬ د ها درست از آب در نمی ارک
  .ردندک  ا بی گناه دراز میيها را با گناه و  شد و آن نمی

ر يای دامنگ م سابقهک٬ قحطی و گرسنگی به ناگاهدر قرن چهاردهم٬ 
ن وضع در يا. ت باری افتادکت به وضع فالک مملدر نتيجهء آن ا شد وياسپان
 اين بحران. ديز رسيای بحرانی و انفجار آم الدی به مرحلهي م۱۳۹۱سال 

زی ي آميکهای تحر ه دستک توفانی عمدی ٬ به توفانی ُمبّدل شد رفته رفته
 در متخّصصحی يان متعّصب مسيدست روحان: در پشت آن نهان بود

 هنگام برگزاری مراسم مذهبی با به ی خودها ه در خطبهکهود يغات ضّد يتبل
ه کد يشکطولی ن. شوراندند  ه آنان میيان مردم را عليهودير ين و تحقيتوه

  .شدندها  هودیيه يعلآمادهء خيزش غات ين تبليهمتأثير تحت مردم 
توان  قًا نمیين جهت دقيها از آن روزگار گذشته است و به هم سده 

ان افتادند و يهوديمان خود به جان ين و ايردم آن زمان به پاس دا ميه آکگفت 
ه مردم ک  استنيولی قدر مسّلم ا!. ار بوده است؟کگری هم در يا عوامل دي

خته ين ريهودی نشيهای  ا به محّلهي اسپانکوچکهای بزرگ و   شهربيشتردر 
 اند و در عرض چند روز موجی از غارت و چپاول و قتل و تجاوز به راه

  .افتاده است
ن قوم توانسته يه اکها  ن گونه فاجعهيهود پر است از ايخ قوم يتار

ها را  ان و فرهنگ خود آن کاين نياست به راحتی و بدون دست شستن از آئ
الدی به گونهء ي م۱۳۹۱های سال  داديولی رو. رده و از سر بگذراندک تحّمل

اثر رويداد در . ردکر يلگا را غافيهودی اسپانيگری بود و تا ّحدی جامعهء يد
ردند و کن اجدادی خود را رها ي دناچاران به يهودياری از ي بسهای آن سال 

  .دنديحّيت گروي حفظ جان خود به مسرایب
ه هم کن معنا بود يح٬ به اين مسيان به آئيهودين دسته از يدن ايگرو

م يعالرند و هم تي را بپذ)قي عهد عتمقدستاب ک(های تورات  ست نوشتهيبا می
 از شدهام صادرکسا٬ احيلک پدران روحانی  هایل را به انضمام موعظهيانج

. شد سائی گرفته میيلکهای مختلف  ه در شوراکی ئا همي و تصم طرف پاپ
ده بودند٬ حتم يد گروين جديرده و به دک رها خود را نياکانن يه دکانی يهودي

خواهند بود به شرط ب و مجازات در امان يله از تعقين وسيه به اکداشتند 



 
 

 ۲۸ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
ن يه اکه خدائی کرند ينند؛ و هم بپذک را باور ۱۷بلعامه هم حرف زدن االغ کآن

. )ُقُدسلپدر٬ پسر و روح ا( تنقالب سه  ی است ولی دريکده است ي آفر راجهان
ح مرده زنده يسای مسيه عک  پذيرفتندست قبول میيبا  ن طور میيها هم آن
 برگزاریهنگام به  را مقدس شراب شی جاميشکه کرده است و هر بار ک

د و آن شراب به خون او يآ ن میيها به زم ند٬ از آسمانک مراسم مذهبی بلند می
 ٬ها نيا. رود ل شده و به حلقوم مؤمنان فرو میي به گوشت او تبدمقدسو نان 
ان بزرگسال فرو رود و با عقل و يهوديه به آسانی به مغز کهائی نبود  حرف

  .ديايدر بها جور  منطق آن
دادند٬  د به خرج میير مذهب خود تردييه در تغکانی يهوديالبّته 

ای  َنند٬ چارهک شان خود را به زور میکيش و موی هم يدند ريد ه میکوقتی 
 سر و وضعش و موی خود را بتراشند و به يها هم ر ه آنکني جز انمی ديدند

  . دحی شدن آماده شونيند و برای مسيگر افراد جامعه در آيد
دند يد   خود میبه دلخواهنه را از هر نظريه زمکحی يواعظان مس

ان يرفتند و هزاران نفر از آنان را در م ان میيهودي )پرستشگاه( یها سهينکبه 
  . ردندک ح ُمبّدل میيروان مسيدادند و به پ د میيترس و لرز غسل تعم

ه خود کد ي رساندازه ایحی شده به يان تازه مسيهودين ي اشمار
 بد گمانی به ديدهء شه به يهماز اين رو نند و کتوانستند باور  ان هم نمیيحيمس
 اين يهودی هار مذهب ييمبادا تغکه  نگران بودند آن ها. می نگريستندها  آن

  .  جنبهء ظاهری داشته باشدتنها
  مسيحيان د٬ بد گمانی آنيد ديه در صفحات بعد خواهکهمان طوری 

  .سته ااد هم بی عّلت نبوديز
  

  تغيير مذهب زورکی
  
خورند و آن دسته از    نمیکان هم مانند مسلمانان گوشت خويهودي

 خود داری که از خوردن گوشت خوکحی شده يان بالغ تازه مسيهودي
ن نوع گوشت عادت يها به طمع ا ه ذائقهء آنکداشتند  ردند٬ اظهار میک می

                                            
فرشتهء ] بلعام[و االغ ... «: ست و دومي اعداد فصل ب)کتاب(ه نوشتهء تورات٬ ِسفرب   17

 سو شده به مزرعه رفت و َبلعام يکپس االغ از راه به . ديد... ر برهنه يخداوند را با شمش
ه مرا کرده ام که َبلعام را گفت به تو چه کرد کآنگاه خداوند دهان االغ را باز ... االغ را زد

  . »مرتبه زدی؟ن سه يا
  



 
 

 ۲۹ صفحه 
 

یزورک مذهب رييتغ  
 

 
در عوض عّدهء . خورد خورند حالشان به هم می  آن را می کهندارد و هر بار

امًال هم کجستند تا خود را  ای توّسل می لهيه به هر وسکز بودند يگری نيد
ا يهای جنوبی اسپان آنان حّتی در شهر. نشان دهندحی يرنگ جماعت مس

ه کشتند تا عموم مردم بدانند ک داشتند و آن را در مالء عام می  نگاه میکخو
ها٬  ن حرفيولی با همهء ا. ده استها باقی نمان هودّيت در آنينشانی از 

ن يو ا. ردندک خطاب می) marrano(» خوک کثيف«ها را ان هم چنان آنيحيمس
ار کائی به يان در زبان اسپانيهودير يز در تحقيه امروزه نکای است  لمهک

  .رود می
ه از زنده در آتش سوختن کان يهودين يای از ا با گذشت زمان٬ پاره

حی شده بودند٬ رفته رفته با گذشتهء خود قطع ي مس به در برده و سالمجان
های بعد  ز در ساليبرخی ن. حی ذوب شدنديردند و در جامعهء مسکرابطه 

 يکاز : ش گرفتنديرد٬ زندگی دوگانه در پکش کی فرو که آتش تّعصب اندک
ن يگر آئيخواندند و از سوی د ان سرود میيحيرفتند و با مس سا میيلکسو به 

 را مقدسشمردند و مراسم شنبهء  ن اصلی خود میيفا دموسی را در خ
ا ي اسپانکه مجبور به ترکانی هم يهوديبه آن دسته از . ردندک برگزار می

  .شدند٬ در جای خود اشاره خواهد شد
ان مؤمن ولی بی تعّصب از خود يحي مس٬حاال و در روزگار ما

اجدادی خود٬ آن هم  به رها کردن دين ها ن انسانياوا داشتن ا يه آکپرسند  می
کاری شرم آور نبود که به نجه و مصادرهء اموال کد به شيبه زور و با تهد

هء ننگی بر دامان قبای کن عمل ليا اي؟ و آدست پدران روحانی انجام شد
تاب کن يهای بعدی ا ه در بخشيکها همان طور د؟ بعديآ شان به شمار نمیيشک

  . داده استستهشاين پرسش پاسخ يخ به ايد٬ تاريد ديخواه
ر يين گونه تغيهای فراوانی از ا ز ما به نمونهيران نيخ ايتاردر 

 داشته به دنبال  های فاجعه باری ه پی آمدکم يخور   بر میزورکیهای  مذهب
ه در آن جا کران را يهای بزرگی از ا حّتی عّلت از دست رفتن بخش. است
ن گونه يد در ايند٬ باه اردک  های مذهبی و قومی زندگی می اقلّيت

 بار ها در قت تلخين حقياکه  دريغا. ردکلی جستجو يهای تحم رمذهبييتغ
باره  از آن پس از اسالم و چه پيشران٬ چه يخ اي از تارگوناگونیهای  دوره

روان گرفته تا ي در عهد انوشکروان َمزَديشتار پکاز . ها رخ نموده است
 در کيش هاگر يروان دي و پ٬ مسيحی و کليمیان ُسّنی٬ زردشتیيرانيآزار ا

  . و حّتی در زمان کنونیزمان صفوّيه و قاجار
که «يک بار در زمان شاه عّباس دوم صفوی فرمان داده شد 



 
 

 ۳۰ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
يهوديان سراسر ايران بايد به اسالم در آيند و آنان هم از ترس جان خود در 

  ».۱۸ يهودی باقی ماندند)همچنان(ظاهر مسلمان شدند و در باطن َکماکان 
شود٬ و چون خارج از  اشاره می ديگر هم  مورديکن جا به ي ادر

  .ميگذر موضوع بحث اما است از آن می
 شاه  علمای فتوای« و به »نين ُمبيِاشاعهء د«ه برای ک فتحعلی

هوده و يست سال جنگ بيده بود؛ پس از بيشکر کلشَاَرس  به آن سوی »َاعالم
ا ي بار دوم از سپاه روس و  برای۱۸۲۸دادن تلفات فراوان سرانجام در سال 

در داخل (!) روزیيست خورد و آن را به نام پکش» ُاُرس«به قول خودشان 
 نامهه به بسته شدن کست اّول که از شکگوئی . شور جشن گرفتک  ءعهد

ست خورد و ک شنيزن بار ي اکه شد٬ درس عبرت نگرفته بود منجر گلستان
 ژنرال. ندکی را امضاء گريه عهد نامهء خّفت بار تر دک گرديدمجبور 

: اد زدي فرمن چایک ترروزی بر سپاه فتحعلی شاه دري هنگام پ۱۹چيه وکپاس
َفـر ظ «يد مگر قشوند پرسيالبد خواه. »ان را گرفتميامروز انتقام ُگرج«

 انتقام آن چيه وک پاسه حاالک چه دسته ُگلی به آب داده بود٬ پيشتر٬ »نمون
  !گرفت؟ را می

 بار٬ زبونست کن شيش از اي سی و دو سال پهکن است يواقعّيت ا
ن سلطان ي عموی بزرگوار هم آغا محّمد خان قاجار٬ ۱۷۹۶عنی در سال ي

غ و ارشاد ين و تبلين ُمبيج ديبسط و ترو«ز برای ي نَجم جاه اسالم پناه 
شی را از کر کن لشي اداستانه بهتر است کده بود يشکر ک٬ به قفقاز لش»ّفارک

 الصفا سندهءي نوزبان  نقل  عينًا در اين جا٬بدانسان که نوشته است روضة
البّته با (سد ينو  می)گرجستانتخت يپا( سي تفلح محاصرهءيوی ضمن تشر. مينک

هفتاد تن از « : )شود ان پرانتز نقل میيه در مکترجمهء لغات دشوار به فارسی امروزی 
گردن (!) ور يجاهد غ َارامنه و ُگرجّيه را در حضور پادشاه ُم)بزرگان(َاعاِظم 

 و )دارايیمال و (دند پر از خواسته يبهشتی د. س شدنديو وارد شهر تفل... زدند
 )د پوست درشت چشميزنان سف(ن ي و حورالع)های خوشگل پسر بچه(به ِغلمـان 

  . »آراسته
 خانانيد سپاهينک ر میکف  محّمد حور و "ن همه يدن اي با د آغا

توان   ات مذهبی فقط در بهشت میيق روا را طب هار آنيه نظک"  ِغلمان

                                            
٬ جلد سوم صفحهء »کتاب جای پای شعر در زبان قارسی«  دکتر عزت اهللا همايونفر  18

  .۱۹۹٦ از انتشارات نيمروز چاپ لندن ۲۹۱
19  Paskevich, Ivan Fyodorovich 



 
 

 ۳۱ صفحه 
 
شرفتيپ راه در انيهودي  
 

 
 ن پرسش رايس العملی از خود نشان دادند؟ بهتر است پاسخ اکافت٬ چه عي

غما بر يدست به ... «: سدينو او می. سندهء روضة الصفا بدهدي خود نوهم
رون انداختن يب(شف َمثاِلب ک و )تجاوز به دختران(ـَواعـِب کگشادند و در فـَضح 

 الله روی٬ )زنان و دختران(ان يَپـردگ. ردندک ن)چشم پوشی(ماض  ِاغ) هاشرمگاه
نان قاجار همی کد افيوی همی تاختند و ناچار با صکبی پرده در بازار و 

بر زبان آوردن سنده هم از يرسد٬ خود نو ن جا میيه به اکمطلب » .ساختند
ان هم« : سدينو ی دچار شرمساری شده و میي و َدّرنده خوَدد منشی همه آن

ع يجم. ميستکم و دلی چند شيه گفتکانگار ... ار٬ نهفته باشدکن راز آشيبه ا
سا و يلکسه و ينکندند٬ و تمام کشان را دست بسته به رود َاَرس در افيشک

 هزار ۱۵ روز آن جا توّقف شد و ۹. ندندکها را بر  آن) ؟(معابد و مساجد 
  ۲۰»...رون آوردندير بياس

ه توسط کعنی مطالبی است يست٬  طرف قضّيه ايکن يالبّته ا
ه طرف مغلوب و مظلوم چگونه کد يد ديه است و بانوشته شدطرف غالب 

لی دلم يرده است؟ خکخ ثبت يها را در صفحات تار تين جنايشرح ا
رستانی يا دبيخ در دانشگاه و يالس درس تارکم ساعتی در يه نکخواست  می
م و شاگرد را موقع باز شدم و احساس معّل  حاضر میسيتفلا يو روان ي در

  .!دميد میبه چشم خود  يکاز نزدداستان فجيع ن يدن ايردن و شنکگو 
  
  

  يهوديان در راه پيشرفت
  
ء نی نشدهيش بيها ٬ اثرات اجتماعی پ ر مذهب دادنيين گونه تغيا

ها٬ از  حیين تازه مسيه اک دينپايری يد. ا در پی داشتي در اسپان همیديگر
 رخور داگر شهروندان بر يامًال مساوی با دکتماعی های اج حقوق و مقام
حّتی خواب آن را هم پيشتر ه کشان باز شد يهائی بر رو جه دريشدند و در نت

های  د و َبنديه خود را از قکوش کز هوش و سخت يهای ت هودیي. ده بودنديند
                                            

م باستانی يتر ابراهک٬ نوشتهء د»است و اقتصاد عصر صفویيس«تاب ک  به نقل از    20
 يعنی (روضة الصفا ). ۱۳۴۸چاپ (ت بنگاه مطبوعاتی صفی علی شاه زی٬ از انتشارايپار

ن يان سلطنت سلطان حسيران تا پايخ اسالم و ايتاب مفّصلی است در تارک٬ )باغ خرمی
ت ي هدارضا قلی. رخواند يقرا و شامل هفت جلد است ٬ نوشتهء خاوند شاه معروف به ميبا

  .ده استرکاز او را تا زمان خود نقل های بعد  خ سلسلهيسه جلد به آن افزوده و تار
  



 
 

 ۳۲ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
ی تکهای مّهم ممل  بی سابقه مقامشتابیدند٬ با يد هودی٬ رها میيجامعهء بستهء 

ه ک(های دولتی  مقام: ردندکحی اشغال يگری در جامعهء مسيی پس از ديکرا 
  های٬ مقام قضاوت٬ استادی دانشگاه٬ مقام)شد د و فروش میيتا آن زمان خر

ان يهای خانوادگی َاع  َاشرافی و ناملقب های٬ حّتی )دن بوديه قابل خرک(سائی يلک
اری از يخاطر بسن يبه هم. آمد ق وصلت به دست میيه فقط از طرک

ا ازدواج ياالصل٬ با طبقات اشرافی اسپان هودیيحی يثروتمندان مس
ه کنی وجود داشت کها و القاب دهان پر ها٬ عنوان در آن روز. ردندک می

. گری در بساط نداشتنديز دي تو خالی٬ چلقب هاین يها جز هم صاحبان آن
نان پولدار به يو نودن اشراف زادگان آسمان ُجل يان ايمان زناشوئی ميبستن پ
اری از يه اصل و َنَسب بسيکبه طور. افتيری گسترش ي چشمگگونهء
 ر مذهب داده میييان تغيهودين يا به هميهای معروف درباری اسپان خاندان

ه ک است )Santángel ( سانت آنخـِلها٬ خاندان ن خاندانيی از هميک. رسد 
 را لمبکستف يرک هکست سی اک بود و همان ۲۱زابلي ا و فرناندوخزانه دار

  .ردکق يت از طرح او تشويه را به حماکا و شاه و مليکشف قارهء امرکبه 
 ـِه نايس ِد وکمار٬   شده حىي مس  تازه هاى هودىي  نيگر از همي د ىيک

)Marqués de Villena ( ٬ پر   از پادشاه ٬ پس سانيخ نوي نوشته تار  به هکبود
 از  شي پزابلي ا از هکاو .  رفت  شمار مى ا بهي فرد در اسپان نيتر قدرت 

   جشن يک   به  رفتن  بود هنگام ردهک  ٬ خواستگارىفرناندو با  اجشدواز
  .ردک   فوت  مرموز و نا بهنگام  طرزى  به عروسى

   جامعه ز بزرگانين Aragón(۲۲(  آراگونني نش ن سلطانيدر سرزم
   خون ٬ با آنها هم حی شدهيازه مس ت هاى هودیين ي با ا  ازدواج ماني پ با بستن

   اصل  داراى  عمدهء او همگى  ٬ و وزراى  خود پادشاه مادر بزرگ. شدند می
  .  بودند هودىي  و َنَسب

 اووراته  نام  به ائىي اسپان  شناس  و روان ک پزش يک بعد٬  چند قرن
 خوان  سان  Huarte (ِد de  San  Juan( چرا  داد تا بداند   انجام قاتىي تحق

  شرفتي پ گري د هاى حىيع تر از مسي٬ سر  شده حىي مس  تازه هاى  هودىي
   بودن هودىيد در اصل و َنَسب ي راز را با نيا«:  هک   گرفت جهيردند و نتک مى

نند ک  می  ط دشوار زندگىي در شرا هک  سانىکرا يرد زک افراد جستجو  نيا

                                            
  . ديده شود۳۶ برای آگاهی بيشتر در بارهء اين شاه و ملکه٬ بخش دوم در صفحهء   21
 نام ناحيه ای است واقع در شمال شرقی اسپانيا و اکنون  يکی از هفده ايالت خود مختار   22

  .اين کشور به شمار می آيد



 
 

 ۳۳ صفحه 
 
 
 

 
  عي سر وفائىک ش ها به  بعد هکدهند   مى خود پرورشدر  را  احساساتى

 در  پژوهندگان؛ گر ازي د ده برخىي عق به. ».ندک  مى کمک   آنان استعدادهاى
  ن آنان٬ير تري حّتی فق٬ وانيهودي سواد بودند٬   بى ثر افراد آنک ا هک  اى جامعه 

 مانند  هائى  دانش  فراگرفتن د و بهداشتنت يم و تربي تعل  به  خاّصى توّجه
 خود را  ن سانيدادند و بد  مى اى ژهي و  اهمّيت ىک و پزش  بازرگانى٬ حسابدارى

  .ساختند  مى   آماده ای بهتر ندهي به آرسيدنشرفت و ي پ براى
  
  
  

  آبياری نهال کينه با آب نفرت
   

٬   و اجتماعى  در عرصهء اقتصادى انيهودي  ني ا  ناگهانى ترّقى
و بودند ز ي ن رىي فق انيهودي  الّبته.  آورد   دنبال  را به انيحي مس  و نفرت رشک

ل کير تشيهودی آن روز را افراد فقي جامعهء  ثرّيتک ا هک   گفت توان  مى حّتى
  ّ حسادت  حس آنچه که  ولى.   نداشت ارشانک   به ارىک هم  سىکدادند و  می
  هک بود   شمارى  انگشت هاى  االصل  هودیي٬ وجود  ختيانگ  را بر مى انيحيمس

  هاى اخک و در  ردهک  ک را تر ني نش هودىي  هاى   ُمَحّقر خود در محله هاى خانه
  هاى  اسم  داشتن  جاى  بودند و به  شده نک شهر سا  محّالت ني در بهتر واقع

. دنديشک  مى ک خود َيَد  اسم  دنبال  را به دهان پرکنی لقب های٬  هودىي  معمولى
  ردند و طبقک  مى  بر تن  َزرَبفت هاى  سا جامهيلک  ه ب  رفتن هنگام٬  از اين گذشته

  دني د  چشم انيحيمس. ختنديآو  خود مى بها بهپر  گوهرهای٬   زمان  آن معمول
 نوهء  هکنند يتوانستند بب  حسود نمى  مردم.  را نداشتند انيهودي از   دسته نيا

   مخملى الهک٬ حاال   نداشت  مردن  براى  جائى روز حّتىي تا د هک  هودىي  فالن
  اش  خود و خانواده  براى اى ژه ي بر سر بگذارد٬ و نمازخانه و د نشانيمروار

 از   تازه ناني نود نيدند ايد  مى هک  وقتى.  باشد  شهر داشته ساىيلکدر شبستان 
 را کارن ينند٬ اک  مى تک شر سائىيلک   در مراسم  سر و وضع ني با ا دهي رس راه

  . ردندک  مى  خود تلّقى  مذهبى  مقدسات  به نيوه ت گونه ای
   اهرمى ٬ فقط  طلبانه های فرصت  ر مذهبيي تغ ن گونهي ا  آنانديداز 

 باور استوار و راستين   و نه  اجتماعى هاى شرفتي پصاف کرده راه  بود براى
  . حّيتي َمس به

  اشتهک  تنگ چشمی و  ک َرش ني در زم نىيّ و بد ب ک از ش هک  تخمى
ای از   بوته  صورت  به مک  مک بود٬   شده ارىي آب  و نفرت نهکي   و با آب شده



 
 

 ۳۴ صفحه 
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به ٬   شده حىي مس هاى  هودىي  هک شد  عيشا.  در آورد  به کسر از خا»  نيقي«

 اجدادی خود  مىي قد ني د  حفظ  بهنهان در  ها٬ همچنان  آن  ثروتمندانويژه
 ابراز   در قالب  عوام  مردم ّ حسادت ٬ حس بي ترت ني ا به. دهند   مى ادامه

 داد تا از   انيحي مس کهنه به دست ای و بهانه  گرفت لک ش  مذهبى تعّصبات
حی يمسلمان تازه مسهم چنين هودی و يق آن دّق دلی خود را بر سر يطر

: سدينو  مىGeorge Henry Borrow(۲۳(جرج هنری بارو . نندکشده خالی 
 را در خود  پروتستانمسيحی  و   مسلمان ٬ عرب هودىي   وجود هک  زمیيه«

  ز ثروتىي ن اى ولىکاگر  شد و ور مى  شعلهآز و  ک َرش سوزاند٬ با آتش مى
   اگر ذغال در عوض. »...ديبلع  خود مى هاى  در شعله  او را هم  بدن داشت

٬ داد  مى  خود ادامه  عبادت  و به انداخت مى  ني را پائ ر سرشي فق فروشى
  .  نداشت  به کارشارىک  ونيسيزکيان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
23 George Henry Borrow (1803 – 1881) 

اده انجام يهای خود را با پای پ شتر مسافرتيه بکسی يسنده٬ زبان شناس و جهانگرد انگلينو
تابی به که در کائی دارد يهای اسپان ولیکای در بارهء  ار ارزندهيقات بسيوی تحق. داده است

گفتاری در بارهء : ها الیکنيز ("The Zincali: An Account of the Gypsies"نام 
 The Bible in“تاب سه جلدی کگر او ياثر معروف د. ده استي چاپ رسبه) ها ولیک

Spain ”)نام دارد) ايل در اسپانيانج .  
  

 



 
 

 ۳٥ صفحه 
 
 
 

 
  
  

  بخش دوم
  

  
  

   و ملکهء کاتوليک شاه
  

شاه و  «  با عنوان)زاباليناند و ايفرد( زابلي ا و فرناندوهی کهنگام
شور ک  ني٬ انشستندا ي اسپان پادهی   بر تخت۱۴۶۹در سال » يکاتولکهء کمل
   غرق  در حال هک  می ماند  بانی تىشک و   بادبان  زدهء بدون  توفان شتىک  به

  آشفتهء  وضع  به  سر و سامانى  بودند تا  ُمَصّمم هک و مل  شاه نيا.  بود شدن
 نند و باک  ومتک ح ني آهن  گرفتند با مشتى مي تصمآنان . شور بدهندک  اقتصادى

   اشراف  خود نشاندن  سِر جاىبر
ا را به ي رعا ٬ دل ختهي گس ِلجام

 خشنودها را  د و آنندست آور
ه هم کن شاه و مليا. نگه دارند

  خود کامهء  مکمانند هر حا
 يک  اى دند تا جامعهيوشک گری يد

 دل خواه و   رنگ يک و  دست
  ودر اين راستا. دپديد آورنخود 
 از   داشت گرىي د  رنگ هک را   آنچه ستيبا ٬ مى  هدف اين   به دني رس براى
  . داشتند  بر مى  راهبردند و از سر  مى ميان

  پروراندند با خواست  و شوهر در سر مى  زن ني ا هک  هائى  نقشه ولى
  هک   شده حىي مس  دار تازه هي سرما  گروه يکِ  )گارشیيُال( ساالری   َجرگهو هدف

نا رد٬ ک   مى سا را قبضهيلک و   دولت  باالى هاى  خود مقام  روز افزون توانبا 
  ارىي بس  به٬ خود دارائی و   با پول  شده حىي مس  تازه هاى یهودي.  بودسازگار

   آنان  قدرت اهشک   خواهان هک و مل  پادشاه هکا٬ ي اسپان  َاشرافى هاى از خاندان
  انيهودي با   همراه حىي مس ناني نود نيا. دنديبخش   مى  توان تاب وبودند٬

   بر سر راه ند٬ مانعى بود ر ندادهيي خود را تغ  هنوز مذهب هک  گرىيد
تيره هائی  از  هک  شورىک. ردندک جاد مىيا شورک در   و مذهبى  مّلى پارچگیيک



 
 

 ۳۶ صفحه 
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  اى ه از منطقهکل شده بود کيتش  و رسومی   و آدابسّنت ها با زبان٬ گوناگون

دينشان بود که آنان را به هم يپوند می رد و تنها ک  گر فرق میي منطقهء د به
  توانست  نمى  داشتدينبر شده  بنياده ساختاری کای   جامعه نيچن. داد

  دهي عق  همااقتدار گر  مک حاء با طبقه هک را  ؛ افرادى)  و مسلمانان انيهودي(ها اقلّيت
ها٬  مانند پروتستان( داشتند   از مذهب اى ر دگرگونهي تفس هکی را ائه ا آنينبود و 

 نابودی  مر بهک  جهيدر نت. ندک   تحّمل)انکون و صوفی مسلي٬ اشراق رانکروشنف
  .  همهء آنها بست

  دني د  چشم دامک چي٬ ه  تودهء عادی مردم ٬ و نه هکملنه  و   شاه  نه
 ساسحفزونی گرفتن ا.  را نداشتند  شده حىي مس  تازه ها و مسلمانان هودی ي

  مىبه خطر  جامعهرا در    عمومى  افراد٬ نظم  گونه ني ا  به  نسبتبيزاری
   گرفته  صورت انيهودي و  ني افراد نود هي عل ه هائی حمل  قبل چند سال. داختان

ها  رىي درگ ني از ا ىيکدر . دن شده بود  و زخمى شتهک  اى  عّده  آندر  هکبود 
  نيهمهء ا. دي رس  قتل  به  داشت گرىيانجي قصد م هک   همسلطنتی گارد  سيرئ

  ني در چن هک بود  روشن پر .ومتک ح  سران  بود براى  خطرى  زنگ حوادث
ه  را داشت هوای تودهء مردمحکومت چاره ای نداشت جز اينکه   مواردى

لهء ي وس توانست   مى شانينان و دگراندي نود  بر داشتن انين٬ از ميبنا برا.  باشد
  ومتک ح پايداریجهي و در نت  مردم اني در م  محبوبّيت سبک   براى مؤثرى

  . باشد
را وا می   هک و مل ٬ شاه اسىي س گرىي و د  اجتماعى ىيک٬  ليدو دل

ت يان را تقوينان٬ روحاني و نودشانيدگراند  تار و مار کردن در  هکداشت 
 . نند و با آنان هم صدا شوندک

  بي ترت ني ا ز٬ بهي ن  دو آتشه  مذهبىءهک مل ني٬ ازابليا٬   گذشته نياز ا
  هاى حىي خود را از وجود مسفرمانروائی   تحت ني سرزم  تا افتي   مى فرصت
   سازى ک٬ پا دانست  مى  مذهب  براى  بالّقوه ها را خطرى  آن هم او هک  نيدروغ

   مذهبى ٬ تعّصباتزابليا ء اندازه  به هکز ي نفرناندوگر٬ ي د سویاز . ندک
  :  ى اقتصاد ىيک٬  ار داشتک  ني ا  انجام ّ خود را براى  خاص لي٬ دو دل نداشت

  گرىيشد و د  مى   ُمصادره ناني از نود هک  شور با اموالىک  خزانهء  ردنکپر 
   براىآراگون   محّلى ني قوان هک  د و بندهائىي ق  پا برداشتن شياز پ:  اسىيس

 با عقايد  شي تفت  سازمان يک   بر پائى  جهت ني هم به.  بود ردهکجاد ي ا پادشاه
  . ردک  مى ني را تضم مي رژ اسیي و دوام س  اجتماعی م دربار قواءهي و سرما پول

   دنبال  بودند و فقط  خود را گرفته مي٬ تصم يکاتولکه ک و مل  شاه نيا
  هک را   اقلّيتى  آن ٬ حساب  آن  به تمّسکگشتند تا با    مى ز قانونىي آو  دست يک



 
 

 ۳۷ صفحه 
 

فرناندو  زرنگى  
 

 
  هک  ني بهتر از ا ىا  بهانه چه. ٬ برسند دانست   مى مک حاءخود را هم طراز طبقه

   و مردم باشد  اندوخته  هم  هنگفتى ٬ ثروتبوده  ا مسلمان زادهي و  هودىي  سىک
  ضي فرا  انجام  به در نهان و او  است   او دروغ  بودن حىي مس هکند ي بگو هم

  نيد و اي چسب  بهانه ني هم  به ستيبا  مى نيبنابر ا. دهد  اجدادی ادامه می مذهبى
  .ردک  تي تقو  جامعه شتر در سطحي ب را هر چه  عهيشا

  
   فرناندو   زرنگى

  
 توانست  يکاتولک فرناندوی٬ ) خورشيدی   هجرى۸۵۷(۱۴۷۸  در سال

   عنوان  مورد اعتماد خود را به  روحانى ا سهي دو و   اجازهء ِانتصاب هک
 خود٬  اىفتوهر کردن پای هنگام ُم     اعظم پاپ. ردي بگ ٬ از پاپ  شرع مانکحا

  رىيک پ  غول التکي تش  خلق ار دارد بهک  ني با ا هکرد ک  ر نمىکهرگز ف
   مشروعّيتروبگکسر  سىيهای پل های شرع و سازمان  از دادگاه لکُمَتَش
گر٬  لهي و ح ز هوشي ت فرناندوی  نهانى  منافع  حفظ  جز در جهت هکبخشد  مى

 برد و در   بود پى ردهک  هک  شتباهى ا  به  پاپديری نپايی که. ردک نخواهد  عمل
 اشتباه رفع   انجام ر شده بود و هرگز بهيگر دي د ولى.  برآمد  آنجبرانصدد 

 با پادشاه  ردنک   نرم  و پنجه  دست  سال  از پنج را پسيز.  نشد  موّفقخود
ه ک را از آن چه   وضع ٬ فقط يکپلماتيدهء ديچي پ هاى  و قوس شکا و ياسپان

  هک شد  ا موّفقي٬ پادشاه اسپان  سال  پنج ني ا در عرض. ردکتر بود٬ بد
  حاکمان تعداد  شيافزا: ه از آن جمله استکرد يشتری از پاپ بگي ب ازهاىيامت

   به  شرع حاکمان ديگر  نييِ در تع ارات الزمي اخت سبک نفر و   هفت  به شرع
٬   ماهرانه  بازى نيا اب.   با دربار پاپ  مشورت د خود و بدوني و صالحد ليم

  )رکامر به معروف و نهی از ُمن سازمان ( انکيزيسيون   سازمان  توانستفرناندو
   را طبق  و آن  داده د سازماني را تجد سائىيلک ء مانده  و عقب  وسطائى قرون

.  درآورد  دولت  خدمت  به ني نو التىکي تش  عنوان  دربار به ومتىک ح الگوهاى
   پادشاه اراتي از اخت مىير قدي و پاگ  دست ني قوان هکز٬ ي نآراگوندر 
 دستور  مًا از پادشاهي مستق هک عقايد  شي مستقل تفت  سازمان يک٬  استک مى
  .ديشک   ّ ُبطالن  خط ني قوان  آنء همه  بر روى گرفت مى

 دوميلي فهاى  رىي درگ  به  اشاره بعد ها موقع    دفترش سي و رئپ
 و ِپِرزيون آنت موسوم به (Antonio Pérez)مي خواه تهک ن ني ا  به لي تفص  به  

  . پرداخت
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   توطئه ها اعدام ها وآغاز

  

  مانک٬ دو نفر از حا)  شمسى  هجرى۸۵۹(۱۴۸۰  در اواخر سال
 )سويل( ِسوّيا ء پاپ را در دست داشتند٬ راهی شهر  نامه  اجازه هک٬  شرع
  نيشترين حال بيه در عکشور ک شهر  نيتر  پر جمعّيت  عنىين شهر يا. شدند

  رد٬ عمدًا براىک  مى  جا زندگى  در آن نيز و پولدار و با نفوذ ني نود جمعّيت
 بود و  شهر داغاين  در  اوضاع.  شده بود ٬ انتخاب  از مردم  گرفتن زهر چشم

آلونسو ِد  به   شهر موسوم    معروف  از واعظان ىيکرا يشد٬ ز  تر هم مى داغ
 مراسم عشاء   برگزارى  هنگام شنبهيکهای   روز(Alonso de Ojeda)وِخداا

  يک تحر انيهودي و  ناني نود هي را عل ن٬ مردميهای آتش راد خطبهي با ا ۲٤رّبانی
های   بودند با شعار ٬ بی سواد و ناآگاه  عامى  َافرادى هک هم  مؤمنان. ردک مى

ينکه روزی خبر رسيد که دو تن از تا ا. ردندک د مىيي او را تأ هاى خود حرف
  . می گذارندسوّيا قدم به )حاکمان شرعيعنی (مجريان احکام الهی 

  ای از مؤمنان ٬ وارد شهر شوند عّده  شرع مانکحااين   هکني از ا قبل
) Carmona (ارموناکدند تا شهرک يشک جا نماز آب میاز ديگران شتر ي ب هک

ز يگر ني د اى  بودند و عّده  رفته  آنان پيشواز   بهسوّيا  لومتری  کي۴۱  در  واقع
  ميدند تا آنها را با تعظيشک  را مى شان  فرمائى في انتظار تشر  فرسخى يکدر 
  نزول« از   پس  دو مقام مذهبى نيا. تر وارد شهر سازند  تمام  هر چه ميرکو ت

 با  وهک با ش ئىمايپ   راه يک خود دستور دادند تا   اقدام ٬ در اولّين »ِاجالل
  نياند ا  نوشته  موّرخان هيک طور به. فتادي ب  راه  به حضور همهء مردم

  .  بر گزار شد  مردم تر توسط   تمام  هر چه  و جالل وهک با ش  مذهبى مائىيپ راه
: ردک  ُمّجسم ٬   راه پيمائی آن  برگزارى  شهر را هنگاماوضاع حاکم بر می شد

  . بود دهي فرا رس شاني دگراند با  حساب هيلحظه تسو
   حّتى  بعضى هک  ناني٬ نود  اوضاع و احوالى ني در چن هک   است عىيطب

 خطر   بودند٬ احساس  نام  به از بازرگانان زي ن  شهر و برخى عضو انجمن
اند از   نوشته هيک طور به.  دادند لکيای تش  جلسه  جوئى  چاره ردند و براىک

                                            
 مراسمی در بسياری از شاخه های مسيحّيت به ياد شام آخر عيسی با حّواريون که    24

تبّرک می کند و به حّضار ) نماد جسم و خون مسيح(ضمن آن کشيش٬ اندکی نان و شراب 
  فرهنگ بزرگ سخن .  خوراندمی



 
 

 ۳۹ صفحه 
 

یشرع حکم نياّول یاجرا  
 

 
 سوسونهودی سر شناس به نام ي يک٬   جلسه ني ا افراد حاضر در جمله

)Susón ( سوسانابائی به يز ه دخترکبود هم) Susana ( ه به اوکداشت 
 Fermosa) »خوشگلهه ماّد« در اسپانيائی قديمی Fembra)در . گفتند  می

در بارهء جّو به وجود آمده سخن  خود   نگرانى از   حاضرانهمهء ٬   جلسه نيا
: گفتندد٬ ي فرا رس لک ُمش ني ا    حّل  راه بحث پيرامون ء لحظه هک   و وقتىگفتند
  هکهر چند نفر را   نفريکند٬ يآ  ما مى شتنک قصد  ها به  آن هک  حال« 
 يک ؛ل دهدکيای تش ند و دستهک   افراد مورد اعتماد انتخاب انيخواهد از م مى

 و   تعداد افراد٬ پول  به بي ترت ني ا به. » بردارد خواهد پول نفر هم هر قدر مى
 را از دشمن   خودمان  انتقامتا... «:   خودشانء گفته  بهو شد   پخش اسلحه

  .  سخنانی بر زبان آمدزي ن  شرع مانکه ترور حاء در بار حّتى»  .گرفته باشيم
  بيان پيشنهاد های مطرح شده در آن جلسه ممکن است   امروزه

 و جو٬  اهک   َمن يک خاطر   به هکها   سال آن در   نظر برسد٬ ولى  به احمقانه
کاری پيش پا ها  شتن آدمکختند٬ ير  مى ني زم گر را بهيديک و روده   دل مردم

  . افتاده بود که هر کسی می توانست به آن دست يازد
٬   شرع مانک از حا یيک جان  هي عل اى  توطئه ز طرحي مورد ن يکدر 

در آن٬ دست    مظنون ناني نود ن توطئهيشف اک دنبال  به.  شد  و ُخنثى شفک
  .  شدند ر و مجازاتيدستگ

  
  

  لين حکم شرعیاجرای اّو
  

 ۸۵۹   سال  ماه  بهمن برابر با شانزدهم( ۱۴۸۱   سال هي فور روز ششم
   آن و در اجرا در آمد ء مرحله  به  شرع  دادگاه مک ح نيل اّو) خورشيدی  هجرى
 سوسونی هم يک افراد  نياز جمله ا.  شدند وزانده س  در آتش  زنده  َمتهم شش
 از  ز همگىي مرد ن ني ا همراهان.  ه چند سطر باال تر اسمش برده شدکبود 

 و  مال... و «:  هک   استآمده  ها  از نوشته  ىيکدر . ثروتمندان شهر بودند
  کيها هنگام مرگ  ولی آن» . بشود شان  رهائى  باعث  ها نتوانست  آن َنتکُم

را ي را پذ  ندادند و با آغوش باز آن  وقار و متانت خود را از دست  هم لحظه
   به  ُزمختى وغي  هک را در حالی  اوهی کها هنگام ی از آنيکحّتی . شدند

دند تا پای چوبهء دار يشک  مى ني زم  روى  و الى  بودند و بر ِگل  بسته گردنش
  هک   از افرادی ىيک   به  و خطاب هردک سر خود را بلند   لحظه يکببرند٬ در 

  ني نباشد گوشهء ا اگرزحمت«:  بود٬ گفت ستادهي اتماشا به  ابانينار خکدر 
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  » .ف نشوديثک دوشم تا   روىيدندازي مرا ب شمىي ابر  گردن شال

   خود افتتاح  آن را با مرگ سوسونهک )اعدامی  ميدان(  قتلگاهى
  در چهار هک   از مصالح سنگی  شده خته بود سا  چهار گوشى وىکرد٬ سک مى

ند يگو مى.   قرار داشت لي اسرائ  بنى امبراني از پ  َگچى هائى   مجسمه  آنءگوشه
 ِدزا   نام ٬ به  محلى  از افراد سرشناس ىيکها را   مجسمه ني ا  نصبءنهيهز
)Deza( استي ر  به  خدمتى  خوش ني خاطر هم  به هکبود گرفته   به گردن  
 بعد   چندى ولى.  شد  ُگمارده) اد ُمسَتضعفاني بن معادل(   شده  مصادره ارهء اموالاد

  هک   قتلگاهى  است در همان  االصل هودىيز ي شد خود او ن  معلوم هک  وقتى
 خود  هک  اى  چهار مجسمه  همان اني و در م آن بود گذارانداي از بن ىيکخود 
خود خوش خدمتی    شد و پاداش ندهک اف  آتش هاى  شعله اني م  بود به ردهک  نصب

  .را گرفت
 بر  اتیي روا  فقط  نه  است  شده  خدا انجام  نام  به هکها   ِاعدام نياز ا

بر   آنهاء درباره هائى  داستان  هنوز هم هک٬ بل  ثبت شده است خي تار صفحات
  .  هاست سر زبان

ه ماّد «  به وفمعر سوسون ها٬ دختر  داستان  ني از هم ىيک  طبق
   داشته  عاشقانه  شهر٬ روابط حىي مس  سرشناس  از مردان با مردى»  خوشِگِله

رود٬ با   او مى ء خانه  به  معشوقه دني د  مرد براى ني ا هک   وقتى  شب يک.  است
  اند و مراسم  شده  خانه جمع نير زمي در ز اى ه عّد هکند يب  مى   َتَعجب مالک

 اين مرد خبر برگزاری آن مراسم را به .آورند  جا مى  به  هودىي  مذهبى
گوش حاکمان شرع می رساند و بدينسان اسباب دستگيری بسياری از آنان 

    .  فراهم می آيد
  ا ناخواستهي و   خواسته هکن دختر٬ ياخود    از سرنوشت ميو اّما بشنو

  اهي روز س  را به ها نگشتي و   برگشته ني از د انيهودي ٬ خود با لو دادن قوم
 با   او را فقط خود و  او را ضبطء خانواده  اموال  تمامى  شرع دادگاه. نشاند
 جز  هکد ي د  چون او نيز .ردک  اباني و خ وچهک ء آواره  داشت  بر تن هک  لباسى

   باقى شي برا گرىي د زىي چ انيحي و مس انيهودي  ر و نفرتي و تحق بائىيز
   روز بر روز به. ندک   خود فاحشگى مک ش ردنکر ي س د براى٬ مجبور ش نمانده

   دست  به  دست  تقلبى اى هک س شد و همچون  مى  اش افزوده تيره روزی
.  عّطار شد يک معشوقهء  عاقبت.  بماند سىک   در دست هک آن ٬ بى گشت مى

و  سر ا  از مرگ  پس هکرد ک  د٬ وصّيتي د يک خود را نزد  مرگ هکهنگامی 
  نند٬ تا درسک  زاني بود آو ردهک   زندگى  در آن هک  اى را بر سر در خانه

  .   گناهانش  باشد براى  و بخششى گراني د  براى عبرتى
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  وار جلوئىيُجمُجمه سر او در د«:  ائىي اسپان مىي قد سند  يک  طبق

ابان ي خ  به هک  اى وچهکدر و )  آب = Agua ( آگوا اباني خ  به ُمشِرفخانه ای 
    است  وسط جارى  در آن  آبى شود و جوى  مى ُمنتهى) Alcázar (ازارکآل

د يتوان  مى   راحتى  افتاد٬ به سوّيا شهر  به  گذرتان اگر روزى. ».قرار دارد
  را در محّله  آگواابانيخ ن دختر را در ي و خانهء ا ردهکدا ي پروزک سانتا
اد ي ز  ساختمان البته. ديني قرار دارد بب ابانيخ   در ابتداى هک  ىکوچک  دانگاهىيم 

   قالب  صورت  به اشىک   قطعه يک   سر در آن شانىي بر پ  ولى ستي ن مىيقد
  .شود  مى دهي د هودىي  با روىي ز نيُجمُجمه سر ا

                          
  دانش حاکمان شرع

  
لومات ٬ ميزان سواد و مع کوچه و بازارکه مردمديری نپائيد 

آن ها از خود می پرسيدند٬ . حاکمان شرع انکيزيسيون را زير سئوال بردند
مگر در کليسا ها و صومعه ها علم حقوق تدريس می شود که اين کشيش ها 
مردم را به پای ميز محاکمه می کشند و در بارهء آن ها رأی صادر می 

اگر . ارد وجود دلغزشوانگهی در همهء روّيه های قضائی احتمال ! کنند؟
 همان پاسخ به اين پرسش!  چيست؟چاره گناه اعدام کردند٬ بیانسانی را 

اگر گناهکار بود٬ که به سزای «:  که بار ها ما هم شنيده ايماستچرندی 
يا به  و » .اعمال خودش رسيده است و اگر بی گناه بود به بهشت می رود

پسر بچه های (غلمان  و ) پوست چشم درستسفيدزنان (حوريان « قول ماليان با 
  ۲٥ ». می شود)نشينهم( حشور َم)خوشگل

 »اين پدران روحانی«باز هم همين مردم از خود می پرسيدند که 
مگر درس مامائی و قابلگی خوانده اند که اين همه در بارهء عادت ماهانهء 

اگر داشتن روابط جنسی وانگهی ! زنانه و روابط جنسی داد سخن می دهند؟
با اين همه پند و اندرز و موعظه و آيه و روايت و غيره ٬ خوب است٬ چرا 

                                            
ولی خدا آن روز را نياورد که يکی از اين حوری های بهشتی حشری    25

چنان ]... اين حوريان: " [مرقوم فرموده اند"  معاد«مرحوم آيت اهللا دستغيب در کتاب . بشود
با غمزه و ناز راه می روند و می خرامند٬ که امکان هر نوع مقاومت را از مؤمن می 

 به قدرت خدا نيروی کمر مسلمانان به حّدی می رسد که بيست و چهار ساعت .گيرند
البّته بدون لحظه ای آسايش و . الينقطع٬ حوريان در خدمت مؤمنان به انجام وظيفه مشغولند

  . !».بدون آنکه ذّره ای احساس خستگی و يا عدم رضايت کنند
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مردم را از انجام آن منع می کنند؛ و اگر بد است چرا خود در خفا مرتکب 

 و وقتی پته شان بر آب می افتد هم آبروی خودشان می رود و ٬آن می شوند
 حاکمان شرع می کوشيدند تا با به کار در عوض.  هم آبروی خدا و مذهب

٬ »بآجناب جاللت م« مانند و دهان پرکنیعنوان های مسخره بردن 
مرواريد غلتان «٬ » آسمان ديانت)ستاره(کوکب «٬ »حضرت مستطاب اجّل«

پايه  برای خود در ميان مردم وجهه و و َچَرْند هائی مانند آن» فضيلتدريای 
 اصطالحاتیچنين  به کار گيری دست و پا کنند؛  غافل از اينکه باو مايه ای 

  . ريشخند خود را فراهم می کردندزمينهءبيشتر هر چه 
 از ّحد  ادهي٬ ز  و مقام  خاطر حرص مال ٬ به  شرع  حاکمان نينخست

  کي از   پس   در هر مقام و موقعّيتی  را  مّتهمانگرفتند و   می  سخت
 بی  و  قضائی و حقوقی  ني تضم نيتر  کوچک  دادن بدونو    کوتاهءمحاکمه

   توبه  و امکان  ابراز ندامت  فرصت  آنان  به  از مجازاتشان  کاستن  براى آنکه 
  . کردند  می   آتش  هاى  شعله مي تسل  شود٬  داده

 Fray Hernando de)   ِارناندو ِد تاالِورا فراى   حّتى که یتا جائ
Talavera)ز از ي ن  ملکه  سابقءرندهي گ  و اعتراف) َغرناِطه( گرانادا   ؛ ُاسُقف

  گر هم کهي دار د  و رسم  اسم هاى اسقف.  نماند  و محاکمه َمصون بيتعق
 از  توان  مى  از جملهء آنان:  قرار گرفتند بي تعق  بودند تحت هودىي  َاجدادشان
 (Segovia)ايِسگوو شهر   اسقف(Juan Arias Dávila)الي داو اسي آر خوان

   از قبر و نابود کردننياکانش  وان هاى استخ  کردن  او خارج  اتّهام  برد که نام
.  شده بودند هود به خاک سپردهي  ني آئ  طبق  نشود که  ٬ تا معلوم  است آنها بوده

ِپدرو ِد آراندا .  و ُمردکرد  ٬ ِدق  دادگاه  از صدور رأى شي ُاسُقف  پ ني ا ولى
(Pedro de Aranda) کاال ُارّرا شهر   ُاسُقف  (Calahorra))ال   در استان  واقع

   دوزخ  به  بود که ني او ا  اّتهامهر چند ؛ آورد   بهترى  شانس )La Rioja  وخاير
ا  به جای ر ولی او   اعتقاد نداشت  َکّفاره  با دادن  گناهان  و بخششش بهشتو 

 را در باره اش   الزم  رأى  فرستادند تا خود پاپ ٬ به ُرممحاکمه در اسپانيا
 قلعهء    خود بر کنار کرد و او در زندان ز او را از ِسَمتي ن پاپ. صادر کند

  .   فرو بست  از جهان دهي د آنِجلو سانت
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   رهبرداد خواهی از
  

  ني راست انيحي٬ مس ناني نود  و بازماندگان اين شتر فرزنداني ب با آنکه
  در صورت به ويژه .قرار داشتنداّتهام    در َمّظان شهي هم  بودند ولى و مؤمنى

.  بگذرانندهراس و   با ترس وستهي روزگار خود را پ ستيبا  مى   بودن ثروت
  ميتصمگروهی از آنان    برای رهائی از اين زندگی برزخی٬  جهيدر نت

  آنان.  بفرستند  دربار پاپ  خود به  وضع  به دگىي رس  را براى ئتىيگرفتند ه
   قابل  خود٬ مبلغ  بودن حىيمسرهء با استوار در ارائهء دليل های  بر  عالوه

  .  کردند  دربار پاپ مي تقد  َصَدقه  عنوان  و هديه نيز به  پول توّجهی
٬   پول  همه  آن دني و د  ِاعزامى ئتي ه   داد خواهى دني از شن پسپاپ 

تند روی  و فرناندو   از اقدامات رىي جلوگ  به مي آمد و تصم  َرحم  به دلش
   که  کاری هائى  ِافراط  به پاپ نخست.   او گرفتء نشانده ست د  شرع حاکمان

 دادگاه ها به خاطر   از اقدام  کرد٬ سپس  اعتراض  ِشّدت  بود٬ به  شده انجام
 ترويج و   پاس  به  و نه  اندوزى  مال  خاطر  به ٬ آن هم  متّهمان مصادرهء اموال

   که  ساخت ٬ خاطر نشان ني ا بر عالوه.  نمود  تأسفبراز٬ ا ني از  دپاسداری
   خورد و حاکمان  مى  چشم  به ادىي ز  هاىی بند و بار در کار دادگاه ها٬ بى

  .  بودند  خود فراتر نهاده مي پا را از َحر شرع
  گرىي کار د  چه  اعظم  پاپ  از دست ر از ابراز تأسفي جا٬ غ نيدر ا

   بود سوء استفاده  گرفته  که هائىازي از امتفرناندو   که ستي ن آمد؟ شّکى بر مى
   بود٬ پس  صادر کرده قبًال  را که  فرمانى ٬ پاپ ستيبا ا مى يولی آ. کرد مى 
جاد ي ا  براى  بود که ني٬ اپاپ می توانست بکند   که  تنها کارى .؟ گرفت مى 

   دست ها را به  آن في از وظابخشی٬   شرع  در کار دادگاه هاى تعادل
 بودند٬  ه نيز مردمي و همسا  دوست  و روستاها که  محّالت  معمولى هاى شيکش

  . رداسپب
   دارند که ار را داشتند و هنوز همي اخت ني ا حي مس ني آئ  طبق٬ شانيکش

 و يا به عبارت بهتر واسطه شوند  قرار دهند شي افراد را مورد بخشا   گناهان
 اگر  بي ترت ني ا  به.  است ببخشدتا خدا گناهان فردی را که به آن ها پناه برده

   ارائه  و شواهدى  مدارک  توانست  مى افتاد٬   مى  شرع  دادگاه  چنگ  به نىينود
   او صادر شدهء در باره  الزم  و رأى  محاکمه شي کش  فالن  توسط قبًال دهد که

 از نو  بود   شده دگىي او رس  ُجرم قبًال به   را که شد ُمجرمى گر نمى ي و د است
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  .  کشاند ز محاکمهي م  پاى به

   حرکت  کرد و با به  اعتراض  پاپ مي تصم ني ا  به  ِشّدت  بهفرناندو
 خود را  ٬ نقشهء مخالفان  داشت ني در آست  که اى  برنده   هاى  ُمهره در آوردن

در بارهء ( قبًال   مجبور شد فرمانی  را کهسرانجام    پاپ.   ساخت  بر آب نقش
 که   کند  و اعالم  بگيرد  بود٬ پس  صادر کرده)کيل دادگاه های شرع در اسپانياتش

   در خدمت  را که  ُرم ونيسيزير از انکي غ ونىيسيزي تواند وجود انک  نمى ديگر
  . برتابد باشد  گرىي د دولت

  هوش چون  اين پادشاه   از مرگ پس ٬ همفرناندو  ني جانش پادشاهان
   که ٬ هر کارى  شرع  دادگاه هاى  دادند که  اجازه؛داشتند او را ن و زرنگى

 و  باشند  کار دربار نداشته  به  کارى  آنکه  شرط خواست بکنند به  مى دلشان
  . ندازندي خطر ن  را به  آن منافع

  
  ۲٦ شهيد محرابنخستين

  
  

 اختيارات و ادامهء فعالّيت دادگاه  دامنهءگرفتنوسعت  به موازات
به روحانيان ادارهء کنندهء اين گونه دادگاه نسبت رت مردم نيز  نف٬های شرع

خود اين روحانيان هم از ميزان محبوبّيت خود در ميان . ها فزونی می گرفت
مردم بی خبر نبودند و به همين جهت بدون داشتن قراول جرأت نمی کردند 

که پس از ترور يکی از همين روحانيان٬ معلوم شد . در جائی آفتابی بشوند
ه  بر تن می کرد»زره«آن ها برای حفظ جان خود حّتی در زير قبا و لباده؛ 

  .   چون هنوز در آن زمان جليقهء ضّد گلوله اختراع نشده بود.دان
.  بشوند  شرع  حاکمان في٬ نتوانستند حراّيِسو  ناني و نوددگرانديشان

 را داشتند٬ اّيِسو  ناني نود  ُمشکالت  همان  که آراگون  نانيدر عوض٬ نود
   قربانى ني٬ نخست  شرع  از حاکمان کىي   به  َشهادت  شربت توانستند با نوشاندن

  . ا بکنندي اسپان ونيسيزيرا ِنثارانک
                                            

؛ به معنای »گوراب« و »سرداب« در زبان فارسی در واژه هائی مانند»  آب«پسوند    26
برخی از زبان شناسان بر اين عقيده اند که صورت درست اين . جا و محّل به کار رفته است

 و »بحَرالَم«البّته  کلمات . می باشد) ميترا(»ِمهر« يعنی جايگاه »ِمهراب«واژه٬ 

ر صد« به معنی   در زبان عربی به کار رفته و اصطالحات معماریجزو »المحراب«

»  حرب«ثالثی مجرد مصدر ولی من ارتباطی ميان اين کلمه و . آمده است هم» مجلس
  .که محراب از آن ساخته شده باشد نمی بينم) جنگيدن(



 
 

 ٤٥ صفحه 
 

محراب ديشه نينخست  
 

 
   ُوسطائى  قرون ونيسيزي٬ انک آراگون هنوز در   که  کردم اشارهپيشتر

د ي منظور تجد  بهفرناندو. داد  مى   خود ادامه تّي فعال  و به  داشت  جانى مهين
٬ ايکاست  ونيسيزي انک  ُالگوى  طبق آراگون  ونيسيزي انک التي تشک سازمان

٬ دو   پاپ  توسط  شده نيي تع مىي قد  شرع  دو حاکم  جاى  به  که  گرفت ميتصم
  خواست  نمى فرناندو. اورديسر کار ببر  خود را  د انتخابىي جد  شرع حاکم
 را از ميان     شرع  از حاکمان  دو تن  جهت نيهم   کند٬ به  زده  را وحشت مردم
گاسپار :  بودند از  دو نفر عبارت نيا. دي برگز  ِسَمت ني ا  به آراگون خوِد  اهالى

 Gaspar)خوگالر Juglar) آربوِئس٬ و  دومينيک   روحانى کي    ِپدرو
(Pedro  Arbués)  در.  آراگون ) کاِتدرال( ۲۷  جامع ساىي  کل ُاسُقف اعظم 

   قرار داشتند و هر لحظه  مورد سوء ّظن  که نانىي دگر انديشان و نود عوض
ها را   سازی   صحنه ني ا فتند٬ گولي ب  شرع  دادگاه  چنگال  بود به ممکن

  داند کهب تا باشد   حقوقى  در مسائل  متخّصص  کسى  نبود که الزم. نخوردند
ازينرو .  باشد   رد سر سازتواند د ٬ مى   فرمايشی  شرع  دادگاه کيوجود 

   عبرت  درسايکاست خود در  َمسلکان  هم   از سرنوشت  که آراگون  نانينود
رند و ي نگ اد سختي ز  کردند کهخواهش   بودند٬ از سران انکيزيسيون گرفته

   بر خالف ٬ که  و شکنجهء آنانزندان و  ر شدگاني دستگ  اموالءاز مصادره
     به  روحانيان توّجهى ولى.  نظر کنند  بود٬ صرف ی و انسانونینقا  نيمواز

  .  نکردندی آن هاحرف ها
گاسپار    نام  را به  شرع  از همان حاکمان کىي   که طولی نکشيد

٬ دزهر آلو کلوچه  کي   او را با خوراندن  شد که عيشا. افتندي   مردهخوگالر
  . بودند  کرده مسموم

 ِد  توماس جا از  ني در ا ستين از زهر شد٬ بد   صحبت  که حال
 Tomás) رکماداُت de Torquemada)ز کهي ن  شرع ّ حاکمان   ُکل سي٬ رئ  

.   مي باش  کرده ادىي٬   است ستادهي ا  در نوبت  کتاب ني ا  صفحات  ورود به براى
  ٬ چون  داشت  همراه  به  گاو وحشى  شاخ  تکه کي  شهياند٬ که او هم نوشته

 هر   گذشته نياز ا.  کرد  زهر مى بر اين بود که دفعدر آن زمان  اعتقاد مردم
. کردند   مى  او را همراهى  ُمَسّلح  مأمور محافظ ادىي زشمار  رفت  مى جا که

 آربوِئس  ِد  ِپدرو ز ي ن آراگونگر ي د  شرع ٬ حاکم (Pedro de Arbués)اگر
                                            

 همانطوری که در کشور های مسلمان گذشته ازمسجد هائی که در محله های شهر ها   27
ند در شهر های مسيحی می گوي» مسجد جامع«وجود دارد مسجد بزرگی نيز هست که به آن 

و يا » کاتدرال« هم گذشته از کليسای های کوچک محله ها يک کليسای بزرگ نيز هست که 
  .  کليسای جامع ناميده می شود



 
 

 ۴۶ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
  آمد و کشته  مى رونيسا بي از کل د زندهيداد٬ شا   مى  خرج  را به اطي احت نيهم

 ۸۶۴ شهريور ۲۳( ۱۴۸۵ سپتامبر ۱۴  او در شب...«: سندينو مى. شد  نمى
گر ي د  در دست  و عصائى  دست کي در   فانوسى  که  در حالى) خورشيدی  هجرى
 جلو   به وقتى...  شد آراگون ) کاِتدرال(   جامع ساىي وارد کل ٬ از در عقب٬ داشت

کنند و پا   مى   او حمله ر بهي و شمش  نفر با ِدشنه رسد٬ سهمی    بزرگ ِمحراب
  » .گذارند   فرار مى به

 در ٬ بود دهي خود پوش ر َرداىي در ز  زرهى  چون  شرع  حاکم نيا
  اى  دشنهء بر اثر ضربه  بود و در روز سوم  روز زنده او سه.  نمرد آن  همان

 سوء   مّحل  در همان  باشکوهى اهآرامگ.  کرد بود٬ فوتخورده   شي گلو  به که
:  ميخوان  را مى   جمله ني ا  قبرش  سنگ بر روى. اند  بنا کرده شيقصد برا

   سنگ را کهيد؛ زيزي جا بگر ني زودتر از ا ٬ هر چه  جهودان د اىيزيبگر«
د ي شه ني ا  در آرامگاه  عوام مردم»  را دارد  طاعون  دفع تّي خاص اقوتیيقبر

 ش بر رويو    را گل باران ٬ آن)گزارند ها مى   بعضى هنوز هم(زاردند گ نماز مى 
 ۱۲۴۶( ۱۸۶۷  در سال.  دارند کنند و از او انتظار معجزه  مى  روشن شمع

  . دي رسان سیي قّد  مقام  کرد و به سي او را تقد  نهم  پى پاپ )خوزشيدی  هجرى
صد را در اندک  سوء ق عامالن. فر نماندي ک ی ب ستىي ترور عمل نيا

     عبرت  را براى  آنان  از بدن  کردند و هر تکه  قطعه ر و قطعهيزمانی دستگ
  سا و در داخلي کل  را در صحن شانيدست ها:  قرار دادند ٬ در جائى گرانيد

 اندام  ءهي٬ و بق ها را در بازار بارفروشان ده آني بر ٬ سرهاى جعبه ِاعالنات
  ني ا) دستور دهندگان(   از آِمران دو تن.  انداختند اباني خ و  را در کوچه  آنان هاى

 شد و   سوزانده  در آتش کىي  ر شدند کهي و دستگ ز شناسائىيسوء قصد ن
.  کرد ٬ خودکشىیيبازجو  اني در جر  از پنجره  کردن خود  با پرت گرىيد

   از چنگال  رهائى  قرار داشتند٬ براى  اّتهام  در َمّظان ز کهي ن گرىي د کسان
   که  تنها کارى  شرع دادگاه.  گرفتند شي را در پ  خارج  کشورهاى ٬ راه مجازات

   به  را که اى  پارچه هائى  عروسک  بود که ني بکند٬ ا   آن ها توانست ابيدر غ
  .  کند  را ُمصادره  بزند و اموالشان  بود آتش  شده  آن ها درست شکل

 در   شرع  از حاکمان کىي   به گرىي حمله د ز بهي ن اى  اشاره ستيبد ن
  کىي ) خورشيدی   هجرى۱۰۳۶( ۱۶۵۷  در سال.  مي باش ا کردهيتالي ا ليسيره سيجز

مقام «   به ني و توه  کفرگوئى  جرم  به ني آگوست سانرو ي پ حىي مس انياز روحان



 
 

 ٤۷ صفحه 
 
 
 

 
  راى ب  شرع  حاکم  که روزى.  برد  سر مى  به  در زندان۲۸»شامخ روحانّيت

  نياولی .  کند  را مالقاتاين زندانی خواهد   می رود٬ مى  زندان  به سرکشى
   حاکم دنير خود را باز کند٬ با دي و زنج  بود ُغل  شده  قبال موّفق  که زندانى
شود و او را مى  َور مى   او حمله   به  سنگ  تکه کي خود٬ با   در سلول شرع

  . کشد 
.  سوزاندند  در آتش  کردند و زنده حکوم م  مرگ  را بهاين مّتهم

   درخواست ني آخر  عنوان بردند به  مى  پای چوبهء دار   او را به  که زمانى
پير و ُمرشد در ضمن  و  گرفت  مى  از او اعتراف  را که شىيتقاضا کرد کش

 در   محکوم ني ا از قرار معلوم. اورندي ب  مالقاتش  بههم به شمار می آمداو 
کرد مى   فکر مى   آن  با ِاستناد به  بود که دا کردهي پ  مطلبى » ُمَقّدس بکتا«

 حاضر  شي کش  که  وقتى  جهت ني هم به. ابدي   رهائى  مرگ تواند از مجازات 
  :   او گفت شد به

  چي ه  مرگ  به لي خداوند ما ٬ُمَقّدس کتاب ) حي صر کالم(ّ  َنص طبق 
   گناهکار از گناهانش  شخص  خواهد که  او مى ه٬ بلک ستي ن گناهکارىبندهء 

  . دي کن د مرا اعداميتوان  شما نمى  ني و بنا بر ا کارم  توبه  من.  کند توبه
  :  داد  جواب شيکش

  .   جسم او  روح فرد است  و نه منظور خداوند٬ بقاى 
  :  داد  پاسخمّتهم 

  اورد وي ابرو ب رب   َخم  آنکه و بى!    َکشک عنىي   الهى  عدل پس 
  .  فرو رفت  و به کام مرگ  قرار گرفت ها مهي ه  بکند بر روى  عفو تقاضاى

 

   با انکيزيسيونپيکار

   
 می کنند که با  ياچه ساده دل بودند آن هائی که فکر می کردند و

دشنه و شمشير و نارنجک و هفت تير می توان به جنگ حاکمان 
 و هستی خود و افراد خانواده شان را به انکيزيسيون رفت و بدينسان زندگی

                                            
می گذارم تا با « »  اين عنوان های ياوه از من نيست٬ از اين رو آن ها را در داخل    28

  . بقيهء متن آميخته نشود



 
 

 ۴۸ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
اين گونه سالح ها بر تاريخ نشان داده است که . خطر می اندازند

  . انکيزيسيون کارگر نيست
آتش باروت فقط می تواند بعضی از شاخ و برگ های اين درخت 

آن در ء  از ريشه های نهفته دير و يا زوداند و بسوزاند ولیکتنومند را بخش
ين جهل و کور دلی و تعّصب٬ جوانه های تازه ای خواهد  خاک سرزمدل
  . ست و بارديگر بر جامعه سايه خواهد افکندُر

برای نبرد با غول بی شاخ و ُدم انکيزيسيون يک سالح بيشتر 
 مسّلح می شود و نه »تی ان تی«نه با باروت و که اين سالح . وجود ندارد

 آن نيزداشتن و حمل  واردکاربرد آن نيازی به آموزش های ويژه چريکی د
  و از ادارهء رکن دوم ارتش و يا سازمان امنّيت نيستپروانه دريافت نيازمند

خواه در : نام دارد »قلم«ند آن را همراه داشته باشد توامی هم همه کس 
دست يک نويسنده٬ شاعر٬ نّقاش و يا در دست يک سناريو نويس فيلم و يا 

احمد «  در ايران نيز کسانی چونکه  است همان سالحی و اين . تئاتر
 و آن را  در پيکار با نده ا و صد ها نفر ديگر در اختيار داشت»کسروی

کسانی توان روياروئی مستقيم با . ۲۹انکيزيسيون به کار گرقته اند 
را با باروت طنز » قلم«انکيزيسيون را در خود نمی بينند٬ می توانند سالح 

 و بسياری ۳۰ميگل سروانتسبزرگانی مانند ُپر کنند يعنی همان ترفندی که 
                                            

تاريخ «يکی . گام مرگ٬ دو اثر نا تمام در دست تأليف داشته است به هنکسرویاحمد     29
من مّتأسفانه هيچ کدام از اين دو اثر .  »انکيزيسيون در ايران« و ديگری به نام »قوم يهود

 چنانچه خواننده ای  .اقص چاپ و منتشر شده استنآن دو اثر  می دانم که ولی. را نديده ام
اين دو نوشتهء کسروی راهنمائی کند٬ مديون و مرهون مرا درمورد دست رسی و مطالعهء 

  .َمَحّبت هايش خواهم بود
30  Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) 

که پس از انجيل و قرآن و آثار شکسپير پر ) کيشوتن دو(»دون کيخوته«آفرينندهء 
 توسط شادروان ترجمهء فارسی اين کتاب. خوانندهء ترين کتاب در جهان به شمار می آيد

محّمد قاضی هم؛ در نفس خود شاهکاری است که از روی شاهکار بی مانند ميگل 
چنانچه يکی از دانشجويان فارسی زبان دورهء . سروانتس به زبان فارسی در آمده است

دکترای ادبّيات اسپانيائی٬ هّمت کرده و موضوع تز خود و يا بخشی از آن را در زمينهء 
وته پيشنهاد کند و دستی بر سر و روی ترجمهء مرحوم قاضی که از متن فارسی دون کيخ

روی ترجمهء فرانسه به عمل آمده است٬ بکشد٬ خدمتی بس بزرگ به ادب فارسی کرده 
مطالب برای تحقيق در اين زمينه فراوان و منابع موجود در بارهء آن نيز زياد است٬ .است

تماعی زمان رويداد های دون کيخوته٬ بحث مانند مقايسهء محيط اجتماعی ايران با محيط اج

که در زبان اسپانيائی متأثر از گاو بازی و در زبان (در بارهء ريشه های امثال اين کتاب
  . ٬ و غيره)فارسی مأخوذ از اصطالحات کشتی است



 
 

 ٤۹ صفحه 
 
 
 

 
ديگر در اسپانيا به کار بستند و در نتيجه آثارشان از دستبرد سانسورچيان 

  .   نادان به دور ماند و جايگاهی جاويد يافت

  
  

دون (» دون کيخوته«از اين رو . ميگل سروانتس٬ سالح قلم را با باروت طنز ُمسلَّح کرد
در امان ماند و روحانيان کوردل جز در يک مورد و آن هم از گردباد سانسور ) کيشوت

  . موش دوانی بکنندآندربارهء يک جمله در جلد دوم٬ نتوانستند در 
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    دستگاه قضائی ادارهء ُمَقّدس  
  

   داراى  امروزى  ُمدرن هاى ز مانند وزارت خانهي ن ونيسيزي انک 
  و بر حسب  آن٬  تلف مخاداره های در   مأمور و کارمند بود که هزاران
  کي  ه ها وابسته بهاين ادار.  انجام وظيفه می کردند  ادارى  َمراتب سلسله

 طور   زمان٬ به ا در آنياسپان.  که در پايتخت قرار داشت بودند اداره مرکزى
   پنج  داراى  زمان  معمول آن  اصطالح ا بهي(   وزارت خانه بزرگ  پنج  داراى کّلى

٬ وزارت امور   کشور٬ وزارت دارائى وزارت:  بود) بزرگ اداری  شوراى
  امور فقهى   به دگىيباألخره وزارتخانهء رس  و آراگون٬ وزارت امور ايکاست

 تشخيص ادارهء « که از آن با عنوان ) ونيسيزيانک (  شرعى  َمصالح و
  شرع  ّ حاکمان  ُکل سير نظر رئي ز  وزارتخانه نيا. هم نام می بردند » ُمَقّدس

  ششدارای    که  قضائى وان عالىي د  به  موسوم  پر قدرت  عالى  دادگاه کيو 
 داشتند٬  تي عضو  در آنايکاست و دو نفر از وزارت خانهء امور  بودعضو 

٬  اني روز در م کي و   صبح٬  روزه ٬ همه  قضائى وان عالىيد. شد  مى  اداره
 ءفهيوظ. داد  مى   جلسه لي٬ تشک لي تعط امير از اي بعد از ظهر٬ غ در ساعات

د نظر در آراء يا تجديو ) دييتأ(برام  بود از ِا  عبارت  قضائى وان عالىيد
 ۱۰۲۶ (۱۶۴۷   از سال ولى.  استان ها  شرع  در دادگاه هاى صادر شده

ا غير ي و   از شرعى  اعم  هر دادگاهى  توسط  آراء صادره ٬ به)  شمسى هجرى
   سازمان  قضائى وان عالىي٬ د ني از ا گذشته. کرد  مى  دگىي نيز رس شرعی
 دادگاه ها را   و خرج  َدخل نار آخر حسابي تا د  بود که قىيار دقي بس ادارى
د ي صالحد  چيزی بخرد٬ بدون  خواست  مى  شرع  دادگاه کي و مثال اگر  داشت

  .  ٬ اجازهء انجام چنين کاری را نداشت  قضائى وان عالىيد
   بود تا حاکمان  وجود آورده  را به التي تشک ني ا کي کاتول دوىفرنان

   از او کسب  بودند٬ و در هر امر شرعى  پاپ ندگاني در ظاهر نما  که شرع
  ني هم به.  نشاندهء دربار او باشند ر و دستي بگ کردند٬ حقوق  مى  فيتکل

  ا وزارتي و ايکاست امور   وزارت  از کارکنان  که  از آنان ارىيخاطر٬ بس
   خود را صرف شتر وقتي٬ ب  روحانى في وظا  انجام  جاى کشور بودند٬ به

   کاغذهاى از اين رو در سر برگ.   کردند تا مذهبى  مى  و دولتیاسیيسامور 
   فرمان ُمطاع به«: شد  مى   نوشته  عبارت ني ا  شرع  دادگاه هاى ادارى

  » ... ملوکانه



 
 

 ٥۱ صفحه 
 

شرع یها دادگاه ليتشک از هدف  
 

 
  

   های شرع دادگاههدف از تشکيل 
  

   قضائى وان عالىي د  در سراسر کشور به  شرع همهء دادگاه هاى
   شور و شوق  نخست  سال هاى اني دادگاه ها در جر نيتعداد ا.  بود وابسته

 سال ها پر بود  ا در آنياسپان. ديرس  مى   دادگاهبيست و سه   آن ها به سيتأس
٬ آن ها را   اموالشانء از مصادره س پ  شرع  دادگاه هاى  پولدار٬ که نانياز نود

. نشاند  روز سياه مى   ماندن به  زنده ا در صورتيسوزاند و   مى  در آتش
  گرىي و د  اقتصادى کىي:  کار دو هدف  داشتند ني ا  با انجام روحانيان
   پولى  و روحانيان وابسته به دستگاه ٬ پادشاه  اقتصادى با هدف.  اجتماعى

   دل  اجتماعى زدند و با هدف  مى  بي ج  به  َاموالمصادرهء  قي از طر حسابى
   نشاندن اهي روز س  به را کهيز. آوردند  مى   دست  را به  جامعه افراد عامى
شود٬ هر   مى  ر و عامىي طبقهء فق  تسّلی خاطر ٬ باعث  در جامعه ثروتمندان

  .  باشد  اين طبقه در بر نداشته  براى  سودى  کار ني ا چند که
   رفته  رفته  بود ولى  سّکه  دادگاه ها حسابى ني٬ کار و بار ا در اوائل

.  خورد گي د  َته  بهار هيکفگ٬   و کتاب  حساب  بى هاى  ُگشاد دستى  عّلت به
   به  شدند و جان  ِجزغاله  آتش هاى  شعله اني در م ناني و بد د ناني از نود ارىيبس

 مى   خود احساس  گوش خي خطر را ب ز کهي ن د٬ آن هائى کردن مي تسل ني آفر جان
  شيگر را در پي د  کشورهاى  کردند و راه  خود را جمع  و پالس کردند٬ ُجل 

 آزاد و  نىي خود را در سرزم  که  وقتى  کرده  وطن  جالى ناني نود نيا. گرفتند
   مؤمن و  واقعى انىيحي مس  کردند که  ثابتدر عملدند٬ يدور از خطر د

 و همهء   است  نبوده شي ب  آن ها٬ دروغى  به  شده  زده هاى اند و تهمت بوده
  حاکمان    که  است  بوده ٬ َکَلکى شده    آنها زده  به نىي در باره بدد  که حرف هائى

  . دن آن ها را بچاپدارائی ند ا خواسته    آن  به دست آويز با  شرع
  

  
  سال که رسيد به هفت

  

  
   و همچنانبگروند  حي مس ني د  به نخواسته بودند که ز کهي ن نىايهودي

   هجرى۸۷۱( ۱۴۹۲   در سال  فرمانى  ماندند٬ طبق  خود باقى  اجدادى نيدر د



 
 

 ۵۲ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
  .  شدند  رانده ا ي از اسپان) شمسى

ها  ٬ جارچى  اخراج يهوديان  حکم  مرحلهء اجرا در آمدن  از به شيپ
٬   بدهکار است  آن ها  به  پولى  اگر کسى  کهدر شهرها و روستاها جار زدند

 گماشتند تا   مأمورانى را ني نش هودىي  هاى در محله.  خود را نپردازد بدهى
   فروش  خود را بهدارائی  از  زىيا چي و   زندگى يهوديان نتوانند وسائل

  ادهي پ  با دست خالی و پاى  مجبور شدند کهيهودياناين   سرانجام. برسانند
سر زمين قا و ي آفر  شمال  به پرتغال٬ عّده ای  نخست.  کنند ا را ترکياسپان
٬   نيز در فرانسه اى  عّده  از مدتى  رفتند؛ پس  عثمانى  امپراطورى  شرقى هاى
  به(  ره بالکاني جز  شبه ا٬ کشورهاىيتالي٬ ا ٬ انگلستان)  در آمستردام ژهي و به( ُهلند

  ني ا به.  شدند  ساکن  اروپائى ر کشورهاىي و سا) هير مقدون د کي در بندر سالون ژهيو
. نديگو  مى صافارادىا ي  ِصفاردى  انيهوديا٬ ي ازاسپان  ِاخراجى انيهودي از دسته

هنوز     مردم نيا.  ام  گفتگو کرده  در بازار استانبول  از آنان  با چند تن خود من
   حرف شي پ  پانصد سال ختار دستورى و سا  تلّفظ  را با همان ائىيزبان اسپان

  . اند   نکرده  را فراموش زنند و آن می 
  ني ا  به  آن  طبق  که ا گذشتي اسپان  از پارلمان  قانونى شي پ چند سال

 اسپانيائی  هودىي   ِاثبات شد در صورت  مى   داده  اجازه انيهودي از  دسته
   آمدند و تقاضاى ارىيبس. رندي بگ ا راي کشور اسپان تّي٬ تابع  بودن   االصل

  هي خود ِارا  بودن ائىي اسپان  ِاثبات  براى  که زهائىي چ از جمله.  کردند تيتابع
 ی زندگ  مّحل  در شهرهاى شي پ  آنها پانصد سال  بود که اى د خانهيدادند٬ کل مى 
   کرده هدارى نگ  بعد از نسل  را نسل کليد ٬ آن اند و آنان  در اسپانيا داشته شان

اين نکته را نيز محض . عرضه می کردند  ائىي اسپان  مقامات بودند و حاال به
اّطالع خوانندگان يهودی اضافه کنم که به دنبال نام خانوادگی  برخی از اين 

" آبرام زاده"و " آبرام پور"قرار دارد مانند "  زاده"و "  پور"افراد پسوند 
  .  آن ها بودننیکه داللت دارد بر ريشهء ايرا

و  که يهوديان فراری به پرتغال٬ بر اثر فشار دولت ديری نپائيد
و اين امر در . ٬ مجبور شدند که آن کشور را هم ترک گويندروحانيان اسپانيا

 ُجل ۱۴۹۷به آن ها فرصت داده شده بود که تا سال .  اّتفاق افتاد۱۴۹۶سال 
پرتغال و ( ايبريا جزيره و پالس خود را جمع کرده و برای هميشه از شبه

 بود که ضرب المثلی در زبان اسپانيائی متداول هنگامدر اين .  بروند)اسپانيا
سال که رسيد ( .”Año de siete, deja a España y vete“: شد که می گويد

شّکی نيست که اين ضرب المثل را همان . )تبه هفت٬ بايد اسپانيا را گذاشت و رف
زيرا عدد هفت در . يهودی های اخراجی ساختند و بر سر زبان ها انداختند



 
 

 ٥۳ صفحه 
 

هفت به ديرس که سال  
 

 
در سال .  ميان يهوديان نيز مانند مسلمانان و زرتشتيان جنبهء تقّدس دارد

هم که در ايران تغاری )  ميالدی۱۹۷۹سال  (خورشيدی هجری ۱۳۵۷
؛ مردم اين ضرب ۳۱به کام کاسه ليسان شدشکست و ماستی ريخت و جهان 

  : المثل را ساختند
  در هزار و سيصد و پنجاه و هفت٬"

  ." ون هر کس رفت٬ رفتکر هر کس ي...
  

 ءار خزانهي اخت  بود ولى  باهوش استمدارىي س  هر چند کهفرناندو
  بيرون راندن   کند که نىي ب شي پ  نتوانست  جهت ني هم به.   را نداشتکشور

همان طوری . زند  مى   اقتصاد مملکت  به رىي ناپذ  جبرانء َلطمه ٬ چه انيودهي
 اثری منفی بر عرصهء علمی اين کشور  همکه اخراج دانشمندان مسلمان

 خود را بروز  ر نامطلوبي٬ تأث   یکوتاه مّدت  در ٬  دهي نسنج  اقدام نيا.  داشت
 کشور بازی  اختار اقتصادى در س  فّعالى  نقش هودىي جامعهء  را کهيز. داد

   براى  و چه حىي مس  پادشاهان  براى ٬ چه هودىي   َاتباع داشتن. کرد مى 
  ني خاطرهم به.   در بر داشت ادىي ماّدی و اجتماعی ز ٬ منافع  عثمانى نيَسالط
  ني ا   که بود يا ابراز هم دردی و مردم دوستی پاس  و نه به  مالی  منافع

   و آنان  کرده  حفاظت  اوباش  در برابر هجوم هودىي  رها از جوامع با پادشاهان
   تعداد افراد متخّصص انيهودي  انيدر م.  اند  خود گرفته تير چتر حمايرا ز
 و   قدر و صنعتکاران  عالى ٬ بانکدار٬ پزشکان ٬ اقتصاددان  بازرگان لياز قب

   بود و به از جامعهيمورد ن   هم مشاغل ني همهء ا٬ وده زيادي ورز وران شه يپ
  رونيا بي را از اسپان انيهودي  زابليا و فرناندواگر . خورد ها مى  درد خانواده

   کا آوردهي امرء کاشفان اسپانيائی از قاره  هائی که د طالئىيراندند٬ شا نمى 
 مى   در خود کشور باقى سي و سو  آلمان هاى  بانک  به  رفتن  جاى بودند٬ به

 و بعد ها و تا قبل از پيوستن به اتحادّيهء اروپا٬ اسپانيا به يکی از کشور ماند 
  . های مستمند اين قاره تبديل نمی شد 

   قول ا بهي و  ناني٬ نود  حکومتش  و مأمورانفرناندو   که وقتى
 را سر )مسيحیروشنفکران اعم از مسلمان٬ يهودی و حّتی ( ثروتمند  ناني بدد خودشان

 خطر   کردند٬ هرگز متّوجه  مى  خود مصادره  نفع  را به  آنان و اموال  ستي ن به
   دادگاه هاى تي فعال  سال ستي از ب  پس ولى.  عمل خود نبودند نيهای بعدی ا

                                            
تغاری بشکند٬ ماستی بريزد؛ «:  اشاره به اين ضرب المثل فارسی است که می گويد  31
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 ۵۴ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
   رفتن ني٬ در اثر از ب رىي طرز چشمگ  به  خزانه دىي عا زاني م ٬ ناگهان شرع

٬  جهيدر نت.  کرد لدار٬ ُافت پو ناني وجود نود عنىي٬  د ثروتي تول عوامل
   کرده و تعداد دادگاه هاى د سازماني تجد  که  نديد ني جز ا اى  چاره ونيسيزيانک

  پايتخت( مايل شهر  بعدها ٬ دادگاه هاىکه .  دهد  کاهش  دادگاه  هفت خود را به
 )Cartagena( کارتاِخنا٬ و دادگاه )  شمسى  هجرى۹۴۸( ۱۵۶۹   در سال)ِپرو

 پاِلرمو؛ دادگاه )  شمسى  هجرى۹۸۹( ۱۶۱۰   در سال) ُکلمبيا  در شمال شهرى(
)Palermo(ليسي در س )( ساِسر و دادگاه )ايتالياSacer( )نيز)در جزيره سارِدنيا  

 .  شد به آن ها افزوده
 
 
 

  زندان به خاطر ترجمهء يک شعر
  
  

 در وعده دادم که به محاکمهء برخی از استادان دانشگاه پيشتًر
توهين به «٬ » دگر انديشی«٬  »گوئی کفر« که به اّتهام واهی اسپانيا

٬ به پای ميز اين کشورتوسط دادگاه های شرع در که  و مانند آن٬ »ُمقّدسات
 Fray)   فرای لوئيس ِد لئون.  محاکمه کشيده شده اند؛ اشاره ای داشته باشم

Luis  de  León)٬ شاعر٬ اين روحانی راستين٬ عارف.  يکی از آنهاست
 چهار (Salamanca) ساالمانکانويسنده٬ مترجم و استاد عاليقدر دانشگاه 

 بهای خود را در سياه چال های انکيزيسيون پرسال و هشت ماه از عمر 
  .گذراند

  
٬ يکی از قديمی ترين و معتبر ترين دانشگاه ساالمانکا دانشگاه 
نگامی که پس ه.  در آن٬ کرسی استادی داشتفرای لوئيسهای اروپاست و 

از چهار سال و هشت ماه از زندان بيرون می آيد و به کالس درس خود باز 
 هيجان مطلق٬ منتظر بودند  بادر سکوت وغرق همهء دانشجويان . می گردد

چه در بارهء دوران زندان و رفتار حاکمان شرع با خود که ببينند٬ استاد 
: ی گشايد و می گويداو پس از اندکی تأمل زبان به سخن م. !؟خواهد گفت

“Dicebamos hesterna die…”  )و بی آنکه ...)ديروز داشتيم می گفتيم که 
ادامه خود کمترين ارزشی برای رفتار حاکمان شرع قائل شده باشد٬ به درس 

  . می دهد



 
 

 ٥٥ صفحه 
 

شعر کي ترجمهء خاطر به زندان  
 

 
 که تا اوائل قرن هيجدهم٬ در تمامی دانشگاه هم بيفزايماين نکته را 

د درسی را به های اروپا٬ استادان٬ موّا
زبان التين٬ تدريس می کردند و به 

 لوئيسهمين جهت است که  نيز  فرای
 درس خود را به جای اسپانيائی با کالس

جمله ای به زبان التين شروع کرده 
  .  است

هستيد بدانيد که اين البد منتظر 
 شده مرتکبمعّلم واال مقام چه جرمی 

 چهار سال و هشت ماه سزاواربود که 
او جرمی مرتکب !. زندان بوده باشد؟

غزل غزل های "نشده بود جز ترجمهء 
  از ؛ و۳۲از روی متن عبری"  سليمان

 چشم  هم طرفی ديگر حاکمان شرع
  : می گويدشعر هايش از یخود او در يک.  او را نداشتندمقام علمیديدن 

  
  در اين جا٬ اسير دست رشک و دروغم٬«

  ای خوشا حالت فرزانهء افتاده ای٬
  ».که از اين دنيای دون٬ رخت بر می بندد

  
دکتر در اين جا به ياد جمله ای از آخرين سخنرانی شادروان 

 داشتی که پيش از مرگش بزرگ افتادم٬ که در مجلس عبدالحسين زرين کوب
استاد زمانی که متوّجه شد حّتی يک نفر . ده شده بود٬ بر زبان آوردترتيب دا

... «: به نمايندگی از وزارت ارشاد در آن مجلس حضور ندارد٬ فرمودهم 
 در اوائل آشوب های ايران٬ عده ای قّداره ».مّهم نيست٬البد قابل ندانسته اند
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مّتأسفانه در متن .  »کتاب ُمَقّدس« بخش عهد عتيق است دلکش با مضمونی عاشقانه در 
سا از اين اشعار درج شده است ولی در  ر٬ ترجمه ای بسيار بد و نا»کتاب ُمَقّدس«فارسی
 در اينترنت ديده  »غزل غزل های سليمان«خر ترجمهء زيبائی به زبان فارسی از اين اوا

          .پنج صفحه از اشعار مزبور را در بر ندارد ام که مّتأسفانه اين متن هم بيش از

  

  
  لئونفرای لوئيس ِد 



 
 

 ۵۶ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
ها که به آن  چه توهين )بلند ريش کوته عقل(َبند طويل الذقن قصيرالعقل 

  .فرزانهء بزرگوار نکردند
٬  سخن به ميان آمد٬ اجازه می خواهم ساالمانکاحال که از دانشگاه 

به رويداد مّهم ديگری نيز که در اين دانشگاه اّتفاق  افتاده است و زبان زد 
  .طبقهء دانشگاهی در اسپانيا می باشد٬ اشاره ای بکنم

  
  زنده باد مرگ

  
که ادف است با سالگرد کشف قارهء امريکا٬ دوازدهم ماه اکتبر مص

در . در اسپانيا و بسياری از کشورهای اسپانيائی زبان جشن گرفته می شود
 قارهء امريکا را کشف (Cristóbal Colón) کريستف کلمبچنين روزی 

کرد٬ اين روز در 
دهء ـــــمتح اياالت

امريکا نيزبه عنوان 
ريستف ــــــک روز
٬ روز تعطيل کلمب
هر . ی استرسم

چند هستند گروه 
در  هــــــــــک هائی

٬ اين التينامريکای 
روزرا٬روز عزای 
مّلی خود می دانند 
که بحث پيرامون 

 از ارجــــــــخ آن
ار ــــــــگفت موضوع

اين  یـــــول. ماست
روز٬ روز مّلی 
اسپانيا است و همه 

جشن هم ساله 
  .گرفته می شود

هجری ۱۳۱۵ابر با بيستم مهر ماه بر( ۱۹۳۶ روز دوازدهم اکتبر 
 با حضور تعداد ساالمانکا نيز مراسمی در آمفی تئاتر دانشگاه )خورشيدی



 
 

 ٥۷ صفحه 
 

مرگ باد زنده  
 

 
در آن سال٬ . شخصيت های سياسی و نظامی بر گزار می شود زيادی از

 اونامونو۳۳دون  ِد  فيلسوف نامدار (Don Miguel de Unamuno)  ميگل
ه عهده داشت و هيمهء جنگ  اسپانيائی رياست اين دانشگاه را ب–باسکی 

های داخلی که به دست نظاميان فاشيست٬ روحانيان مرتجع و کمونيست ها و 
. ر می گرفتــُ داشت گـَکمـَم کـَسوسياليست های دو آتشه روشن شده بود٬ ک

٬ شروع به کاتالونيادر طول برگزاری مراسم٬ هنگامی که اسقفی از اهالی 
ز گوشه ای از سالن فرياد می زنند سخنرانی می کند٬ ناگهان عده ای ا

 (unida)» ااونيد« و عده ای از گوشهء ديگر سالن پاسخ می دهند »اسپانيا«
 Soy novio“چند لحظه بعد گروهی ديگر با خواندن سرود ). يکی استيعنی (

de la muerte” )٬ مانع ادامهء نطق سخنران می شوند)محبوب منی ای مرگ .
 Viva“شروع می کنند به سر دادن شعار به دنبال آن٬ عده ای نيز  la 

Muerte” )٬ لبريز اونامونو شکيبائیاين جاست که کاسهء  در. )زنده باد مرگ
طاقت نمی آورد و با آن قامت کشيده در پشت ميز خطابه قرار می . می شود

اين جا٬ معبد فضل و دانش است و من٬ کاهن اعظم اين «: گيرد و می گويد
 ٬ حرف چرندی بيش نيست و معنائی ندارد و»مرگزنده باد «؛ ».معبد

 آنگاه با اشاره به حضور ژنرال ».۳٤شايسته نيست در اين معبد بر زبان بيايد
 که يک چشم فرانکو ژنرال ياران٬ از  (Millán Astray) می يان آسترای 

شکی نيست که «: افزودو يک دست خود را در جنگ از دست داده بود 
اهد بود٬ زيرا از حمايت اراذل و اوباش زيادی پيروزی از آن شما خو

برخوردار هستيد٬ ولی جائی در ميان مردم نخواهيد نداشت و دوام نخواهيد 
آورد٬ چون برای هدايت جامعه٬ عقل و منطق الزم است که شما فاقد آن می 

ين ژنرال نوک مسلسل خود را متوّجه ا در اين جا يکی از محافظان ».باشيد
 که در آن مراسم حضور داشت٬ بلند می شود٬ فرانکوزن . ند می کاونامونو

 از  او.زير بازوی او را می گيرد و استاد را از سالن به بيرون می برد
  .  فردای آن روز در خانهء خودش زندانی شد

 درست دو ماه و نيم بعد و در آخرين روز همان سال ديده اونامونو
جازه ندادند و بعد ها٬ يکی از تشييع جنازهء او را ا. از جهان فرو بست

                                            
 در زبان اسپانيائی به معنای آقا است که قبل از اسم کوچک افراد قرار می (don) دون   33

 (señor)ولی کلمه سنيور .  استفاده می شود(doña)م ها از کلمه دونيا گيرد و در مورد خان

  .پيش از نام خانوادگی افراد به کار می رود(señora)و سينيورا ) آقا(
در مورد مرگ کسی را می شنيد٬ "  گفتنتبريک و تسليت " گفتن عبارت اونامونواگر    34

  !چه می گفت؟



 
 

 ۵۸ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
  .  نام گذاری کردند٬اردوگاه های کار اجباری را به نام او

 افتاد٬ دلم می خواهد که سری به ساالمانکاتان به شهر رچنانچه گذ
مطمئن ام .  ديدن کنيدفرای لوئيس د لئوندانشگاه اين شهر بزنيد و از تاالر 

  . رسند خواهند شد از حضور شما خاونامونوکه روان او و روان 
  
  

  فساد و رشوه در دادگاه های شرع
  

   افرادى هستی  سرنوشت و٬ با تّي فعال  قرن  سهانکيزيسيون در طول
   حاضر به متىي ق چي ه  به  بود و آنان  پيوند خوردهکردند٬  کار مى   آن  براى که

مين به ه.  و نمی خواستند دنبال کار و پيشهء ديگری بروند نبودندآن  ترک
 در طرز کار دادگاه  ستيبا  افراد مى  ني و حقوق ا  مخارج ني تأم سبب براى

 و بد  ناني نود عنىيها٬  ها و نهنگ لي ف  نسل را کهيز.  داده می شد راتىييها تغ
   ادامهء زندگى  براى سران انکيزيسيون  بود و به پايان رسيده پول دار  نانيد

 نرسيده  فکر کسى  به هنگام   تا آن  کهيافتندی  م  تازه ای  دهاىي ص می بايست 
   نبودند جز مسيحيان پروتستان٬ صوفى  کسانى  تازه دهاىي ص نيا. بود

  به.  رهيها و غ ٬ کفرگوها٬ َرّمال  گرايان  جنس ٬ هم  دو زنه ها٬ مردهاى َمسَلک
  راى ب رفتند تا کارى  ها مى ی ماه زهي ر  سراغ  به ستيبا  بهتر٬ مى عبارت

  نکهي ا مگر نه.  و پا کنند  دست شان  خانواده   براى  و آبى  و نانسرگرمی خود
 . !اداری  التي تشک کي نبود جز  زىي چ  و وحشت  ُرعب مي عظ  دستگاه نيا

   امور شرعى  به دگىي رس  وزارتءندهي استان ها٬ نما  شرع دادگاه
   دادگاه ها به ني از ا ٬ برخىازي ن در صورت. آمد  شمار مى  به) انکيزيسيون(

مرکزی   بود و دفتر آن ها ثابتبيشتر   ولى.  کرد  مى  عملهمار ّي س صورت
   امکانات  که  قرار داشت  تجارى  بزرگ آن ها در مراکز استان ها و شهرهاى

  .  حاکمان شرع  قرار می داد  در دسترس شاني شکار دگراند  براىبهتری
   ُمَتَخصِّص در مسائل فقهی کىي٬   شرع  را دو حاکم هر دادگاه

کار٬ آغاز در. کرد  مى   اداره  ُمَتَخصِّص در امور حقوقى گرىي و د) مسيحى(
 مى   انتخاب دومينيک  ٬ مخصوصًا راهبان  راِهبان اني از م  شرع  حاکمان نيا
. شد    استفاده از راهبان شتريها ب شي از کش  زمان  گذشتپس از  ولى. شدند 

٬  بسياری از دادگاه ها در   فقهى  مسائل ٬ متخّصصان  رفته  رفته نيهمچن
 دادگاه ها  جهيدر نت.  آن ها نشستند  جاى حقوقدان ها را کنار زدند و خود به

  . شد  مى   ادارهفقيهان مسيحی   دست  به فقط



 
 

 ٥۹ صفحه 
 

شرع یها دادگاه در رشوه و فساد  
 

 
 از  مي رژ  وفادار به ديگر  مأموران همهءز مانند ي ن  شرع حاکمان

  براى. شدند  مى  ني چ  دست  اجتماع  درجه دو  از طبقات راد خاّصى اف انيم
  التي تشک  در داخل  های بر تر مقام  به دني و رس  ترّقىکان پل مودنيپ

   از دارا بودن ا روستا٬ گذشتهي و   محّله  معمولى شي کش کي٬  ونيسيزيانک
   که شخصى. داد   مى  خرج  به  از خود صبر و حوصله ستىي٬ با  الزم طيشرا

ا ي و   کرد٬ مانند پادوئى  مى  شروع ني پائ شد٬ از سطح  مى  التي تشک نيوارد ا
  استي ر  به  رفته ٬ تا رفته تّي اهم  کم  دادگاه کي در   مشورتى  پست کي  تصّدى

 را در  دار  مخملی منگوله   صندلى کي دادگاه ها می رسيد و يا  ني از ا کىي
  .  می کرد  اشغال قضائى   عالى وانيد

  کتاب.  خورد  نمى ونيسيزي انک  براى  درد کار کردن  به  کسی هر
  براى  داوطلب  شخصويژگی های  در بارهء  ۳٥»آئين نامهء حاکم شرع«

  د ُمحتاطيگر باشد٬ با لهيد حي با که...«: کند  مى  حي٬ تصر ونيسيزيکار در انک
در کار خود ...   است  شرع  حاکم در دست   حربه ني بهتر لهيَمکر و ح. باشد

   به    و عاِلم  داشته تّيقاطع. به خرج دهد را   کامل اطياحت.  باشد  داشته صداقت
ز مى ي را ن  شرع ٬ حاکم  کتاب ني همء نوشته به ». باشد کي کاتول  مذهب دانش

٬ از  ايفا کوتاهی در انجام وظي و   انگارى ٬ سهل  بی کفايتی خاطر   به توان 
 Santo)   توماس سانتو  ولى. کار بر کنار کرد Tomás) است  نوشته   :

  آن   منفی اثرات«:  را ي ز». کرد خيا توبي و  هيتوان تنب نمى   را   شرع حاکم«

                                            
ستفادهء من بوده است و برخی از اين کتاب ار منابع اصلی مورد ا    35

آئين نامهء حاکم «می توان متن کتاب . مطالب آن را من در خالل اين گقتار ها آورده ام
٬ يعنی خشمبر وزن (٬ رجم  نامه نحوه اجرای احکام قصاص آئين « را با متن  اسپانيا»شرع

 »م و شالق٬ اعدا)بر وزن قلب٬ يعنی به صليب کشيدن ( ٬ صلب ٬ قتل ) سنگسار کردن
حتی از نظر (متن اين آئين نامه  در بسياری موارد . جمهوری اسالمی ايران مقايسه کرد

آئين نامهء حاکمان شرع  "شباهت های زيادی دارد به متن ) انشاء و سبک جمله بندی
از دو حال خارج نيست٬ يا اينکه رهبران انکيزيسيون اسپانيا . دارد"  انکيزيسيون در اسپانيا

٬ و يا اينکه کسانی در ! قم تحصيل کرده اند که ما خبر نداشته ايمحّقانیرس فيضّيه و در مدا
  که از سياه ترين دوره های عصر ما افکاری را از بطن سال های سياه انکيزيسيون 

 . بيرون کشيده و آن را در قالب يک قانون مدّون به ناف مّلتی بسته اند–است  تاريخ بشر
جمهوری اسالمی » ...آئين نامه نحوه اجرای احکام قصاص«ان متن برای آگاهی خوانندگ

  .ايران  در  پايان اين کتاب چاپ شده است
 

  
  



 
 

 ۶۰ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
 َاْحَمق   خواهد بود و مردم  ادارهء مقدس التي خود تشک در درجهء اّول متوّجه

 شايد ». نخواهند برد  حساب  و از آن ده  نش  قائل  آن  براى  ارزشی  (!)
خوانندگان تصّور کنند که من ممکن است عمدًا در اين جا روغن داغ ترجمه 

 به صورت مرا زياد کرده و کالم اين پدر روحانی را به دل خواه خود
عين عبارتی که اين پدر ولی . مباش به فارسی برگردانده »مردم َاْحَمق«

شتهء خود به کار برده است عبارت است از روحانی در متن التين نو
“puplo  stulto” اين . »مردم ابله٬ مردم َاْحَمق٬ مردم سفيه« به معنی

انسان  و ارزش قايل نشدن برای »دهن چرندی«موضوع نشان می دهد که 
 شگفتیجای . ه است ديرين بوده٬ در ميان رهبران مذهبی٬ سنتیهای ديگر

ميان جنگلی   به دست و در»۳تفنگ ژ«قا٬ نيست وقتی که می بينيم فالن آ
 هر چه به دهنش می رسد می گويد و »مسلسل های ئوزی«از سر نيزه و 

اهانت به « و » کفر گوئی«اگر کسی باالی حرفش٬ حرفی بزند به عنوان 
   .دستگير و زندانی می شود » تمقام شامخ روحانّي

 را   خرجشان اف کف  درآمدشان  که ز مأمورانىي ن سال ها      در آن
 و محکومان دادگاه ها و   از متّهمان ّ و حساب  و حق  رشوه داد٬ با گرفتن نمى 

ز ي ن  شرع حاکم. کردند  مى   خود را جبران  حقوق کمى   آنان هاى  افراد خانواده
  ادىي ز  و ثروت پولنمی بايست  نبود٬ در ظاهر  شي ب  مأمورى  در واقع که

او . کرد  را مى   آن ٬ جبران  داشت  که  مقامى  اجتماعى تّيم اه  ولى ه باشدداشت
  رىي در مورد دستگ ولى. ر کندي دستگ خواست  مى   را که قادر بود هر کسى

   مشورت  قضائى وان عالىي با د ستيبا  نفوذ حتمًا مى   و صاحب  مّهم آدم هاى
   که بىي صل  جنگ هاى ز مانند مجاهداني ن  شرع ٬ حاکم  گذشته نياز ا. کرد مى 

 خود   براى  را در بهشت  جائى توانست دند٬ مى يجنگ  مى   مقّدس نيدر سرزم
  .ِرِزرو کند

  



 
 

 ٦۱ صفحه 
 
 
 

 

ِد   توماس  توسط شي از پانصد سال پشيکه ب»  نامهء حاکم شرعنيآئ« جلد کتاب یرو
  . کّل حاکمان شرع نوشته شده استسي رئنيُترکمادا نخست

  
  
  

  
  

 جاد وحشت  ايبرایمخفی کاری 
  

جاد وحشت هر ي خود و ا  کارهاى  دادن  جلوه  مّهم  براى  شرع حاکمان
 ء خود جنبه هاى تّي فعال  به کردند که  مى  ٬ عمدًا سعى  مردم انيشتر در مي ب چه

 مورد مى  نيدر ا» آئين نامهء حاکم شرع « کتاب.  بدهند  و َمحرمانه ِسّرى
   روح ٬ نجات  اعدام  و صدور حکم های ت محاکما منظور از بر پائى«: ديگو 



 
 

 ۶۲ صفحه 
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   و وحشت جاد ُرعبي و ا  (!)عمومی   منافع ني هدف از آن تأم ٬ بلکه  نبوده مّتَهم
  آدم« بودند   را گذاشته  شرع  حاکمان ٬ اسماّيِسودر »  . است  مردم انيدر م
   از پل هاى ىکي در کنار ادارهء ُمَقّدس  َمّقر  را کهي٬ ز»  کن  خفه ِ ُپل ُکشان

  .  قرار داشت(Triana)  انايتررودخانه 
 بر   فقط  بود که جاد کردهي ا  مردم اني در م  ترسى  چنان ونيسيزيانک

٬ ۱۵۸۸  در سال.  را بخواباند اى   غائله  بود که  کافى  آن  نام  آوردن زبان
 شهر   بهبارسلونا  کىي در نزد  (Montblanch)  بالنچ مونت  شهرک

   مردم ابان و در روز روشني خ در وسط.  بود  شده  ُمبّدل ۳٦"» رتِه«
  دعوا و چاقوکشى شهر٬   مرکزى يداندر م هر روز کشتند؛   گر را مى يهمد
. دادند   قرار مى  هدف آمدند با تفنگ   مى  پنجره  َدم  را که افتاد و زنانى  مى راه

   اسلحه  حمل  با صدور حکمىبارسلونا   شرع ٬ حاکم  و احوال  اوضاع نيدر ا
ماست ها را کيسه کردند و   افراد َشرور بالفاصله. کرداعالم    را ممنوع

   شرع  دادگاه  که حکم  هم چند نفرى.  نيامد روني ب  از خانه  با اسلحه گر کسىيد
  رفته. دندي رس کيفر   شدند و به دهي کش ز محاکمهي م  پاى  بودند به  گرفته دهيرا ناد
   عادى  دادگاه هاى في وظا  انجام  شرع ٬ دادگاه هاى  مردم  تقاضاى ٬ طبق رفته
  ا اّتفاقيبريره اي جز ز از شبهي ن گرىي د در جاى.  دار شدند ز عهدهيرا ن

 در شهر شورشی)   شمسى  هجرى۱۰۳۱ (۱۶۵۲  در سال.  افتاد ُمشابهى
  انيَور شدند و زندان  حمله ها  زندان  به ني خشمگ مردم.  روی داد) سويل (ايسو

  ولى.  شوند کي نزد ونيسيزي انک  زندان  نکردند به  ُجرأت را آزاد کردند٬ ولى
٬  سهل بود   که ونيسيزي انک د٬ زنداني رس   استخوانشان  کارد به  که بعدها٬ وقتى

هم ها   سوزى  آتش ني از ا ارىي بس  هنوز آثار  زدند که  آتشهمها را  سايکل
   .   است باقىن چنا

   و حضرت حي مس هاى تنديس ا٬ ي اسپان  داخلى  جنگ هاى در زمان
 بستند و در  پي ج  پشت  آوردند٬ آن ها را به روني باسا هيکل   را از داخل ميمر
  اني و روحان شاني کش عالوه براين٬ در برخی شهر ها. ۳۷ابان ها گرداندنديخ

  . کردند رباراني٬ ت  مردم  سرکوب  عوامل  عنوان  را به مذهبى
 

  
  

                                            
  فرهنگ معين.  شهری که در آن قاعده و قانونی نيست  36
  .  مقدمهء من بر ترجمهء فارسی فانون اساسی اسپانيا ديده شود  37



 
 

 ٦۳ صفحه 
 
 
 

 
  

 ۳۸سربازان گمنام حضرت مسيح
 

   به  که ائىي اسپان ار در زباني طنزآلود بس ها و نکات وجود متلک
  انگر ي ب ٬ همه هاست بر سر زبانهمچنان  و   در آمده الَمَثل  ضرب صورت

يکی از . شد با  مى )روحانيان(  طبقه ني ا  به  نسبت  مردم (!) قلبى  َمَحّبت زانيم
 ”.Con putas y frailes, poco hables“: ۳۹داين ضرب المثل ها می گوي

                                            
  Militia of Christ در زبان انگليسی   38

39   
در اين حا به برخی ديگر از اين ضرب المثل ها با آوردن متن اسپانيائی آن ها اشاره می 

  :شود
“Al fraile mesurado, mírale de lejos y háblale de lado.” 

 .   نگذارشمحّلديگر ٬ از دور سالم کن و موش مرده مالیبه 
“Boca de fraile, sólo el pedir la abre.” 

 .ی گدائی باز می شود٬ فقط برامالدهان 
“Clérigos, frailes y pardales, son malas aves.”  

  .  هستنديمنی و مال جماعت٬ پرنده های بد سر به توآدم های 
 “El diablo (o el lobo), harto de carne, se metió fraile.” 

 .چون از خوردن گوشت سير شد٬ لباس مالئی بر تن کرد) و يا گرگ(ابليس 
“El fraile, la horca en el aire.” 

 . مال٬ اجل معّلق
“El necio, ni para fraile es bueno.” 

 .ابله٬ حّتی به درد مال شدن هم نمی خورد
“Fraile convidado, echa el paso largo.”  

 .گام های بلند بر می داردمالی مفتخور٬ 
“Fraile que pide pan, toma carne si se la dan. 

  .ان می خواهد٬ اگر گوشت هم بهش بدهی می خوردمالئی که ن
“Fraile que pide por Dios, pide para dos.”  

 .گدائی می کند) دو کس(مالئی که به نام خدا گدائی می کند٬ برای دو تا 
“Frailes, aún de los buenos, los menos.” 

  .مال٬ حّتی بهترين اش هم بد است
“Haz lo que diga el fraile y no lo que hace.” 

 .بکن آنچه را که مال می گويد؛ نکن آنچه را که او می کند
“La monja y el fraile, recen y callen.” 

 .راهبه و مال٬ دعای خودشان را بخوانند و ديگر دم نزنند



 
 

 ۶۴ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
با جنده و مّال٬ زياد َدم خور «: فظی آن می شودلکه ترجمهء تحت ال

  » .از جنده و مّال٬ نعوذ باهللا«:  و يا به ترجمهء سليس تر».نشو
  اکمر نظر حي کارمند و مأمور٬ ز  عنوان ٬ چند نفر به در هر دادگاه

   نقش  نفر که کي:  بودند از  افراد عبارت نيا. کردند  مى  فهي وظ  انجام شرع
   گزارش هاى  را بر اساس  و موارد ِاتهام  را داشت)مّدعی العموم(  دادستان
کرد و کيفر خواست صادر می نمود؛ يک نفر به   مى  کتهي و د مي٬ تنظ دريافتی

  ٬ و سه  شده  مصادره  اموال سيوان رئ٬ يک نفر به عن عنوان مشاور دادگاه
  گرىي٬ د  شده  مصادره  اموال  جلسهء  صورت مي تنظ  براى کىي  نفر منشى

  سیي شهود و نفر سوم تندنو  اظهارات  ثبت براى»   مخفى منشى «  به موسوم
  . آورد  کاغذ مى  را بر روى  متهمان  حرف هاى بود که

 در کار   باور نکردنى  طرزى  به ونيسيزي انک سانيها و تندنو منشى
 نوار  کي   مثل همان٬ مّت  اظهارات  کاغذ آوردن  روى موقع.  بودند قيخود دق

  انيا بازجوي و  همان مّت  از دهان  را که کردند و هرچه  کار مى   صوت ضبط
  می  با شکنجههمراه   بازجوئى  عمل چنانچه. کردند  مى  آمد٬ ثبت  مى رونيب

 روی کاغذ می   بازجوئى  هنگام ز بهي را ن  مّتهم هاى ها و ناله  َضّجه تمامىبود٬ 
 را   شکنجه گر چرخي دور د کي«: دي کن  مورد توّجه ني ا  بهمثًال. آوردند

  زىي چ د٬ به چهي کن   خدا ولم  رضاى ٬ محض» ٬ آخ آخ«د يگو مى. َچرخاندند
   حرف هاى آن ها حّتى» .دي کن م خاطر خدا ول به. ؟  کنم د اعترافيخواه مى 

 کرده   نقل  دّقت ٬ به  است  آمده  بر زبان  در محضر دادگاه  که  را هم کفرآميزی
  دهي شن  را که  آنچهء همه  است نکرده  ُجرأت سي مورد تند نو کي٬ در  ولى. اند 

 سندهب٬   نقطه  سه  گذاشتن  به اورد و فقطي کاغذ ب  بر روى  طور واضح  به است
در )   شمسى  هجرى۱۱۴۶ (۱۷۶۷   موارد در سال ني از ا کىي.   است کرده

   دادگاه  به گرىي د  کولى  زن هي عل  کولى زنى.   است  افتاده  اّتفاقِسوياشهر 

                                                                                        
“Monjas y frailes, putas y pájaros, todos vienen de grandes 
linajes.” 

 . ه ها و آدم های بدجنس؛ همگی شجره نامهء معتبری دارندراهبه ها٬ ماليان٬ فاحش
“Portero de frailes, no pregunta al que llega «¿Qué quiere?», sino 
«¿Qué trae?» 

٬ بلکه می "چه می خواهی؟"دربان خانهء مال٬ وقتی کسی به در خانه می رسد٬ نمی پرسد 
  " آوری؟ چه می"پرسد 

  
 



 
 

 ٦٥ صفحه 
 

حيمس حضرت گمنام سربازان  
 

 
 در مقام رّد اتّّهام و متّهم   است  شده تي از او شکا  که زنى.   است  برده تيشکا

   براى  که  است  کرده  او اعتراف  به  شاکى زن«:  د کهيگو جلوه دادن شاکی مى
دهند٬   او مى  را به  مقّدس  نان  قرص رود و وقتى سا مى ي کل  به ظاهر سازى

  کمیمقدسقرص نان » .خود فرو کند... خواهد آنرا به جای دهان٬ در مى
  .بزرگ تر از اندازهء يک سّکه معمولی است

ا ي بودند از ُمباشر ها  ٬ عبارت  شرع  در دادگاه گر افراد شاغليد 
 و   داشتند  عهده  را به  افراد مظنون رىي و دستگ فهء جلبي وظ  ها که ضابط

  شخص.  کرد  مى  به آن ها کمک فشاني وظا گر در انجامي نفر د کيمعموًال 
 نمی  غي در  شرع  با دادگاه  از همکارى ستىيز باي شهر ن شهردار و زندانبان

 و چند   پزشک کي عسکر٬  ا دو قاضىي و  کي افراد٬  ني از ا شتهگذ. ندَورزيد
   ٤۰. کردند  مى فهي وظ  انجام  شرع  دادگاه ز در خدمتيَامر َبر ن

  ونيسيزي انک  دادگاه هاى  به ز بودند کهي ن  افراد٬ دو گروه نيغير از ا
م  و گروه دو اني اّول عبارت بود از سانسورچ گروه. رساندند  مى  ارىي

   براى که و خبر چين هائی  و کارمندان  مأموران  خانواده و اقوام اعضاى
ناميده می » سربازان گمنام حضرت مسيح« و کردند  کار مى  ونيسيزيانک

   موضوعاتءنهي در زم  بودند که انىي سانسور٬ روحان مأموران بيشتر . شدند 
و نّقاشان بر جسته  ولی از تخّصص هنرمندان  داشتند ٬ تخّصص عقيدتی مردم

  . هم در اين زمينه استفاده شده است
 اعتماد   اعضاء قابل  در واقع ونيسيزي انک شاني و خو اعضاء خانواده

سربازان گمنام حضرت مسيح بر  "دادند و   مى لي را تشک  َاجر و مزد آن و بى
  ني پائ  و سطح  از افراد عادى محسوب می شدند٬ و همهء آنان"  روی زمين

 متوسط   تا کشاورزان  گرفته  شهرى  معمولى َوران شه يجامعه بودند؛ از پ
مانند :  عهده داشتند  را به  گوناگونى في افراد وظا نيا. الحال روستائی 

٬  رىي و دستگ  ابالغ  مأموران  کردن ٬ همراهى  افراد َمشکوک هي عل جاسوسى
 آن   و نگهدارى اني از زندان رفتند؛ مراقبت  مى   کسى  گرفتن  براى  که زمانى

 و  لبريز بودن زندان ها؛به هنگام ٬   خودشان  شخصى  در منازل ها حّتى
   اجراى  هنگام  به  از اوضاع  و مراقبت  حُکم  ِاجراى  مأموران  کردن ِاسکورت

  ونيسيزي٬ انک داشت  مى   افراد تخّصصى ني از ا ٬ فردى چنانچه.  حکم شرعی

                                            
٬ اعدام و  ٬ صلب ٬ قتل  رجم٬ قصاص امک احی نحوه اجرانامه ني آئ" مقايسه شود با متن   40

  جمهوری اسالمی ايرانشورک یمنتشره در روزنامه رسم "شالق
  



 
 

 ۶۶ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
سکو يفرانسمثال از . کرد  مى   استفاده  کارشناس ان عنو از او به

 Francisco)پاِچکو Pacheco)ِوالزکز و استاِد   پدر زن (Velázquez) 
نّقاش نام آور برای سانسور و نظارت بر تابلو های نّقاشی استفاده شده و در 

   نقاشى  تابلوهاى  به  خاّصى توّجه... «:   بود که  شده هيتوص حکمی به او 
... د ي فرمائ  مبذول  عمومى ها و اماکن  در مغازه   مذهبى  موضوعات داراى

 بود   و َتَفحص  َتَعمق  ُمستَلِزم د کهي بر خورد  مورد به خصوصی  به چنانچه
   ُمقتضى ماتي تصم هميد تا ُمشارالي ده  اطّالع  شرع  محترم  ُحّکام  را به مراتب

 Francisco) ايگو فرانسيسکو استاد  نکهي ا  توّجه جالب» .ندياّتخاذ فرما
Goya)در خدمت  مأمور سانسور در امور نقاشى  عنوان  به ز٬ ي ن   

اين نّقاش همان خالق تابلو معروف . کرده است   فهي وظ  انجام ونيسيزيانک
 است که در زبان (Maja desnuda)  » ماخای برهنه« و يا »لعبت برهنه«

کسانی که به هنر و مخصوصًا . شهرت دارد"  نهمايای بره"فارسی با تلّفظ 
هنر نّقاشی عالقه دارند٬ البد تصوير آن را در کتاب های تاريخ هنر مشاهده 

 ِال پرادوکرده و يا اگر در شهر مادريد بوده اند اصل اين تابلو را در موزهء 
 (el prado)ی  موجود)لعبت٬ به زبان اسپانيائی(" ماخا ". به چشم خود ديده اند

بلکه زنی بوده است مثل بسياری از . خيالی و يا زنی افسانه ای نبوده است
 حاضر شده و در آن روز های وياگفرانسيسکو زن های ديگر که در آتليهء 

در اين . سلطهء ارتجاع به عنوان مدل نّقاش در برابر او نشسته است
 هم به دل و جرأت مدل٬ و هم به شهامت نّقاش در خلق اين ٬صورت

روزی که قرار بود عّده ای از پدران . اهکار کم نظير بايد درود فرستادش
 گوياروحانی از کارگاه نّقاشی او ديدن کنند٬   به نام تابلويی فرانسيسکو

.  کشيد و بر روی تابلو اصلی قرار داد(Maja vestida)"  مايای با لباس"
ولی لباس "  مايای برهنه"درست به همان اندازه و به همان صورت و حالت 

 می گويند . بر تن من تصوير . اين تابلو دوم را يک شبه کشيده استگويا
را در اين جا٬ ولی لباس بر تن درج می کنم٬ اگر شما خواستيد او را " مايا"

برهنه ببينيد تشريف بياوريد مادريد و يا به نشانی زير٬ در کوچه پس کوچه 
 پرادو ايت رسمی موزهء و اين٬ نشانی س. های اينترنت دنبالش بگرديد ّال

  :است
http://museoprado.mcu.es/63a.html         



 
 

 ٦۷ صفحه 
 

حيمس حضرت گمنام سربازان  
 

 
  

  .نسيسکو گويا٬ استادی که سر پدران روحانی را شيره ماليدفرا
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  قوم و خويشی با انکيزيسيون
  

 اجتماعی   احترام ونيسيزي انک  و کارکنان  با مأموران شىي و خو قوم
   افراد را در صورت  گونه نيشد ا نمى .   در بر داشت ادىيز  و مزايای

  تخلّفات  به دگىي رس ٬ بلکهکرد  ٬ محاکمه  عمومى  در دادگاه هاى  جرم ِارتکاب
  بههم  اکثرًا   بود که  شرع  دادگاه هاى تّي در صالح  فقطاين افراد  و جرائم
  و ٤۱ر ببندندي داشتند شمش ازه اج ٬ آنان  گذشته نياز ا. انجاميدها مى  تبرئه آن

 خود  هاى  را بر سر در خانه  ُمّقدس  سازمان ني شده ا  َحّجارى  رسمى آرم
  .  کنند نصب

 مأموران انکيزيسيون  در هر شهر و  شاونداني و خو افراد خانواده
  سان رهروان راه  انجمن  "  نام  خود به  به  مخصوص ٬ انجمنی روستائى
 آربوئس  ٬ همان ِپدرو سان  نيا.  داشتند "  دي شه ِپدروى    شرع  حاکمپدرو
 مورد آراگون در محراب کليسای   که  است  " شهيد محراب " و يا مقتول

                                            
بستند و دستگاه بی سيم   مى   هفت تير  و گرنه  وجود نداشت٬  هنوز اسلحه کمرى چون    41

  .با خود حمل می کردند

  مايای با لباس



 
 

 ٦۹ صفحه 
 

ونيسيزيانک با یشيخو و قوم  
 

 
  . ٤۲در صفحات پيش از او ياد کرديم سوء قصد قرار گرفت و

   کارکنان شاني و خو  خانواده  موارد٬ تعداد اعضاى اى در پاره
   باعث  موضوع نيکرد و ا  تجاوز مى  از ي مورد ن  از حّد نصاب ونيسيزيانک

  دىي جد مي تصم۱۵۵۳  نرو در سالياز ا. شد   مى  شرع هاى درد سر دادگاه
 نفر در   تعداد آن ها از پنجاه د کهي گردمقّرر شد و  در بارهء آن ها گرفته

 نفر٬ در  ؛ و از ده ونيسيزي انک استقرار دادگاهو    محل  بزرگ شهرهاى
  ٬ به ني بر ا عالوه. جمعّيت  تجاوز نکند  هزار نفر  کمتر از سه ستاهاىرو

 افراد   اينقضائی  ازاتي امت ٬ تمامى  سوء استفاده  از هر گونه رىيمنظور جلوگ
   شوند٬ دادگاه هاى  مرتکب  بعد جرمى  به نيز لغو٬ و قرار شد اگر از اين

  ماتي تصم ني همهء ا بر خالف  ولى.  کند دگىي آنها رس  َجرائم  به عمومى
 کردند روز به    منسوب مى  خانوادهء کارکنان  خود را به  که شمارهء افرادى

   براى  که  گرفت مي تصم ونيسيزي انک نکهي٬ تا ا  مى گرفت  فزونى روز٬ 
   فروش  را به  کند و آن نيي تع متىي ق    با آن٬ شىي و خو از قومي از امت استفاده
 .برساند

 مى  ٬ محسوب  شرع  دادگاه هاى  و گوش  چشم  افراد در واقع ني ا
  ني اروپا و ب  در بنادر شمالى  جا حضور داشتند٬ حّتى آن ها در همه. شدند 

 در باره کردار و رفتار مرّتبًاآن ها  .  ارغربتي د  ساکن هاى ائىيجوامع اسپان
. فرستادند  مى  گزارش مرکز  گر٬ بهي و افراد د انورداني در هاى و باور

   که  قوى اى د و حافظهيرس  جا مى   همه  به  که  دراز داشت  دستى ونيسيزيانک
 و  ر ناميي تغ  که همى موارد٬ مّت در برخى. کرد  نمى   را فراموش زىيهرگز چ

 او را  گر کسىي د  کرد   تصّور مى  کهی هنگام  بود و درست  داده تّيهو
.  شد ر مىي و دستگ  دراز٬ کشف  سال هاى از گذشت  ؛ پس نخواهد شناخت
 . جور نبود کي و   شکل کي جا   در همه ونيسيزي انک  و ِاقدام نحوهء نظارت

  کرد که  مى   عمل سر زده   چنان اى  گونه  به  روستائى  از نقاط ارىي در بس حّتى
  .  هرگز انتظار نمی رفت

٬ عضو  ونيسيزي انک ن و همکارا  کارکنان ستي ل  به بهتر است
  ونيسيزي انک .  مي بکن ز اضافهي گر را ن  جّالد و شکنجه عنىي٬   تر آن خوفناک

   از خدماتظاهرًا و  نداشته خود   به  گر مخصوص  جّالد و شکنجه شهيهم
.   است کرده  مى   استفاده کي نزد ا شهرهاىي و   محّلى  گران  و شکنجه جّالدان
  ني ا  بسوزانند٬ انجام ا در آتشي کنند و   را خفه  کسى شد که  مى   الزم چنانچه
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  عنىيسا ي٬ کل  قانون  طبق را کهيشد٬ ز  مى   ُمَحّول ر مذهبىي غ    مقامات کار به

   به في کث  عمل ني ا  انجام  را بکشد٬ بلکه  شخصًا کسى ستيبا خانه خدا نمى 
 در شهر )  شمسى  هجرى۱۰۷۲( ۱۶۹۳  در سال. افتاد  مى  دولتى  مقامات گردن
 بود و   کرده  محکوم  اعدام  دو نفر را به  شرع دادگاه.  افتاد  جالبى  اتفاقِسويا

  ٬ از او راه  شرع  حاکم  معاون وقتى.  آنها را بکشد کردند که دا نمى ي پ جّالدى
 قال   جورى کي   باالخره : "دهد  مى  پاسخ  شرع کند٬ حاکم  مى   را سئوال چاره

  !."  مي َکن  را مى هيقض 
   به  شرع  موارد٬ دادگاه  در برخى  که  است  در دست نشانه هائی
ِ  ونيسيزي از انک  آمده  دست  اسناد به طبق.   است  داده همجّالد اضافه دستمزد

 خود و   روز از حقوق۲۲  ٬ جّالد معادل  محکوم  سوزاندن ٬ براى٤۳اوالنسي
   پاداش  عنوان  آن را به  نصف  معادل هم مّت  عروسک اندن سوز در صورت

  .شد  مى  حساب  جداگانه زمي ه پول. کرد  مى  افتيدر
. ديبلع  بودجهء آن را مى  در صد٬۸۵    کارکنان  به  پرداختى حقوق

کرد   مى  ايجاب٬   هفدهم  قرن  طول  در تمامى  بر جامعه  حاکم  و َتَورم گرانى
  يک کارمندري بخور و نم  حقوق  را در ّحد   کارکنان نيد ا مز  دست که

 تا   ساخت  را فراهم  مساعدىءنهي زم  کمرشکن  و گرانى  قحطى نيا. نگهدارند
  ّ و حساب  حق  و گرفتن رىيگ  رشوه  ٬ به ني پائ هاى  رده   و مأموران کارمندان

  زىيز چي ن  پرداختى اىيها و مزا  پاداش  زانيم. اورندي ب  روى ر ُجلىي ز هاى
  ميداد٬ به همين جهت تصم  مى  لي را تشک  کارکنان  درصد حقوق۴۵در حدود 

با »  َانگ« و   َحبس ٬ مجازات هاى  ُمّتَهم  تقاضاى  شد در صورت گرفته
 سامبنيتو  يا »َانگ«منظور از  .د باشدي خر  قابل مهي جر پرداخت

(sambenito)وصی بود که به نشانهء بد دينی و ٬ لباس و يا عالمت به خص
يا محکومّيت در دادگاه شرع٬ محکوم موّظف بود آن را در جشن ها و يا 

 در زبان »سامبنيتو«. مراسم مذهبی بپوشد و يا به لباس خود نصب کند
می توان آن را با قيد .  است »کيسهء تبّرک شده«اسپانيائی قديم به معنی 

 »لباس ازرق«و يا "  دلق َازَرق "و يا  »قجامهء َازَر«احتياط به صورت 
ق٬ رنگ خاکستری زرمی گويم با قيد احتياط٬ زيرا جامهء ا. ترجمه کرد

  .  به رنگ زرد و يا نارنجی بود»سامبنيتو«داشت در حالی که 
در متن های ادبی فارسی٬ زياد به کار رفته است "  جامهء ازرق "

ای نيز آن را برای عوامفريبی ه و به طوريکه از کالم حافظ بر می آيد٬ عّد

                                            
43     Valenciaايالتی در شرق اسپانيا نام .  
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  :بر تن می کرده اند؛ چنانچه در بيتی می گويد

  
   يک رنگم٤٤٬غالم هّمت ُدردی کشان"

  ."نه آن گروه که ازرق لباس و دل سيه اند
  

در آلمان و در برخی از سرزمين هائی ها  نازی چيرگی در زمان 
تی را به لباس که به تصّرف اين رژيم در آمد٬ يهودی ها مجبور بودند٬ عالم

در افغانستان نيز٬ درماه . خود بدوزند تا از بقيهء افراد جامعه متمايز گردند
 را مجبور کردند که چنين بوداييانهای پايانی عمر رژيم طالبان٬ هندو ها و 

رهبران . عالمتی را به لباس خود بدوزند تا از مسلمانان  متمايز باشند
 اين  (!)فتند که می خواستند امنّيتطالبان٬ در توجيه اين عمل خود می گ

در ايران . ت ها را در جامعهء اسالمی افغانستان تضمين کرده باشندگونه اقلّي
 ها ٤٥" حاج اوغلی "عده ای از اسالمی هم٬ در ماه های نخستين انقالب 

 چنين لباسی را بر تن »آيات عظام« تا با گرفتن فتوائی از کوشيدند
يان ايران بکنند که بروز جنگ تحميلی بر مّلت ٬ مسيحيان و کليمشتيانتزر

 . های ايران و عراق باعث شد که انجام اين کار به فراموشی سپرده شود 
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شما می توانيد به جای آن از کلماتی نظير .  باشدرفتهبنا به اعتقادات مذهبی به زيارت حج 

 همانطوريکه ما در زبان .نيد است٬ استفاده ک تر که امروزه معمول»آقازاده«و " نور چشمی"

و يا شاهزاده در معنای ديگری استفاده می کنيم و شايد هم شما " شازده"فارسی هم از کلمهء 

  . را شنيده باشيد" شازده بدو"داستان 

نمی دانم اين موضوع را چندين سال پيش در کدام يک از کتاب های آقای باستانی 

) از ژنرال های معروف زمان شاه(هبد جهانبانی پاريزی خوانده ام که نوشته است وقتی سپ

در حال انجام مأموريت تعيين خّط  مرزی ايران و افغانستان بود؛ روزی وارد قهوه خانه ای 

جهانبانی که خودش شاهزاده بود٬ وقتی .  در نزديکی زابل می شود تا لحظه ای استراحت کند

شازده " به شاگردش می دهد می گويد می بيند که صاحب قهوه خانه به دنبال هر دستوری که 

ولی !. از چه خاندانی است؟" شازد ه" ؛ قهوه چی را صدا می کند تا بفهمد که اين "بدو 
   .  صاحب قهوه خانه چيزی در گوش او می گويد که تيمسار می خندد
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  چ يگر هيا و دي دن  خاطر مال  به فقط
    

 بهتر   درک  براى  مقّدس  سازمان ني ا  مالى  منابع  به نگاهی کوتاه
  ٬ ضرورى  ها و نحوهء عملکرد آنیژگيو

   سابقه آن  که مىي قد  سّنت کي  طبق.  است
رسد٬   مى   وسطائى  قرون ونيسيزي انک به

٬ بودجهء خود را از   شرع دادگاه هاى
 مى  ني٬ تأم  مّتهمان  مصادرهء اموال قيطر

» آئين نامهء حاکم شرع « در کتاب. کردند 
 را هرگز   شده  مصادره اموال«:   است آمده
 ِگرد   و دندان سي خس هاى  اسقف د بهينبا

ُاسُقف «به   منظور از ندادن ». داد ليتحو
 به اين معنی »های خسيس و دندان گرد

است تا مبادا آن ها٬ اموال مصادره شده  
 خواست های خيرّيه و کارهایرا صرف 

  .  مذهبی بکنند
 سال  ا در طولي اسپان ونيسيزيانک

 و   خود در پول  گذارى هي پا ني نخست هاى
  ازبخشی خورد و   مى   غوطه ثروت
  کي کاتول  خزانه فرناندوى ز بهي ن  آندارائی

ز ي بود٬ وار  سازمان ني ا پايه گذار خود  که
  . شد مى

  ناني و بد د ناني از نود بعدها که
 ادامهء   براى ونيسيزي نماند٬ انک نشانی

  نرو مجبور شد کهياز ا. دي روبرو گرد مالى   هاىی خود با دشوار اتيح
برای دست آخر هم  خود بکاهد و  د و از تعداد کارکناني نما د سازمانيتجد

 بعد٬   به خي تار نياز ا.  دراز کند  بودجه کشور  طرف  به  گدائی بقاء خود دست
 را   آن ٬ مخارج  درآمد موقوفات به تشکيالت انکيزيسيون دربار با ِاعطاى

   گذارى هي می کرد با سرما  سعى ونيسيزي٬ انک ني بر ا عالوه. کرد  مى  نيمتأ
 در شهرها٬  اى  اجاره  هاى جاد ساختماني و ا  و ُمستغالت نه َامالکيدر زم
  .  وجود آورد  خود به  براى  اقتصادی ر بناىي ز نوعی

 يک نفر محکوم به پوشيدن سامبنيتو 
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 و   ادارهء مرکزى  به  و خرج  دخل ستيها و ل همهء صورتحساب

   قرار مى  مورد بررسى  دّقت  شد و در آنجا با  مى  ارسال  قضائى  عالىوانيد
ز ي ن دارى  موارد خنده   به  مالى  جوئى  صرفه  از دوران  مرحله نيدر ا.  گرفت

  مثًال  در قرن:  برخورد   توان  مى  و حسابرسان  حسابداران از وسواس
 قرار   مورد غضب(Macanaz) ماکاناز  نام   از وزراء به کىي٬  جدهميه

.  بشود  خارج ٬ راهى ونيسيزي انک  فرار از چنگ  و مجبور شد براى گرفت
 و   دوستانء در خانه  را که  آنچه  انضمام  او به  از دارائى ستىي ل   مأموران
   شرع  دادگاه ميکردند و آن ليست را تسلتهّيه  بود٬   کرده  ها پنهان صومعه
   صورت  دّقت  به  که  شخص ني ا  اموال اني در م  که هائىزياز جمله چ. نمودند

  از آن جائی که.  بود  ُشُکالت  جعبه کي خورد٬   مى  چشم  بود٬ به  شده بردارى
 او را     اموال  که  گرفت مي تصم  بود٬ لذا دادگاه  فرار کرده  فرانسه  به مّتهم
   و حضور ُمّتَهم  مناسب صت فر دني را تا رس  محاکمه  کند و برگزارى فيتوق
رفتند و  آمدند و مى   مى  گرىي از د  پس کىيها  سال . ندازدي ب قي تعو به

   اموال  نگهدارى  محلء اجاره  پرداخت شد براى ز مجبور مى ي ن ونيسيزيانک
  ادىيدر موارد ز.  کند  را حراج  از آن ٬ قسمتى ر فرارىي وز ني شده ا فيتوق

 اصلی به فروش  متيتر از ق ن يار پائي بس  مبلغى اء را بهي اش ستيبا ز مى ين
  از کار افتاده   را که  شخص ني ا کالسکهء٬    سال ستي از ب  پسمثًال. برساند
  .  را بدهند  آن نگي پارک  محلءشد بخرد تا اجاره  حاضر نمى  گر کسىيبود٬ د

٬   شده في توق  اموال  بازرسى  ضمن  سال ها٬ روزى  از گذشت پس
   و نوشته  چسبانده اد داشتىي   آن  روى ابند کهي  مى   را خالى  ُشُکالتءجعبه
ر ي٬ وز  هنگام نيگذرد و در ا ز مى يگر ني د  سال ستيب. » شد فروخته«: بودند

 باقی ماندهء  رد کهي گ  مى مي تصم  نبود و دادگاه اتيد حيگر در قي د ٬فراری
   بار اّول  که اى اهه يدر س. دنر برگرداي ورثهء وز  را به  شده في توق اموال
   نهائىءاههي در س خورد که  مى   چشم  به  از چند ُشُکالت  بود٬ اسمى شدهتهّيه 
ء  جلسه  مجبور می شود در صورت مأمور دادگاه. شد  نمى  دهي از آنها د اثرى
 پروندهء  مي تنظ وقع م  شرع  محترم  ها را ُحّکام ُشُکالت«:  د کند کهي ق نهائی

 ادامه کار   باالتر و براى  مقاماتءر٬ با اجازهي وز  اموال في توق  به مربوط
  ني ا  از گذشت  ٬ پس  تناول نمی فرمودند و اگر هم... اند خود تناول فرموده

  ».ها از حّيز انتفاع ساقط می شد ٬ ُشُکالت  سال همه
 فروش  مربوط بهدي جد ميتصم     برکت ز بهي ن  اعظم  خود پاپ  حّتى 

  .   دربار خود ساخت بي را نصسود کالنی٬ " انگ "مجازات های زندان و 
 دادگاه   در صدور رأى اى  کننده  نيي تع ٬ عامل  پول و مال دنيا حرص
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 دادگاه   که ميخور ز بر مى ي ن  مواردى  به حتى. آمد  شمار مى  به  شرع هاى
   آنها رشته  توسط  را که  باالتر همهء آنچه  مقامات با بازى  خاطر لج  به هائى
.  انداخته اند  آب  را روى  پرده  پشت بند هاى زد و  کرده و َپتهء  بود٬ پنبه شده

 در   پرتغالى االصل  هودیي  انيحي از مس ى توجّه  تعداد قابل۱۵۱۶  در سال
  ني ا شانيک  از هم  برخى.  در َبند بودند ونيسيزي انک  در زندان هاىِسوياشهر 
 در صدد ٤٦) دربار پاپ(  د و ُرمي مادر  به  پول شنهاد پرداختي٬ با پ انيزندان

   مختصرى اد داشتي  رد و طىي را می پذ ٬ شرط پاپ. نديآ مى   بر  آنان رهائى
 را  ِسويا درزندانی  افراد   می کند که ا ابالغي در اسپان ونيسيزي انک  مقامات به

٬ مى   دستور پاپ ني ا طبق. سا بر گردانندي کل  آغوش  رابهان و آن کنندعفو 
 از   قرار بود در آن برخى که»  احکام شرعی«اجرای    مراسم  انجام ستيبا 
  افتيا با دري اسپان  شرع داِد حاکمان. شد  مى  لغو شوند٬   سوزانده اني زندان نيا
 مراسم   برگزارى خي تار حاال که«: آن ها گفتند.  بلند شد  آسمان ٬ به  پاپ اميپ

  مي توان  مى ٬ چگونه  است  شده ز فرستادهي ن  دعوت هاى  کارت  و حتى  شده اعالم
   باقى  شرع  دادگاه  براى  کار آبروئى نيا. ؟ ميري بگ  خود را پس حرف

 و   جا دانست  را به  شرع  ُحّکام تي٬ شکا  قضائى وان عالىيد. »گذارد نمى
يا (  فرىي ُمرَتد ک  مراسم نيا.  اجراء شود  برنامه  طبق  مراسم  داد کهدستور

ز يانگ ار عبرت ي بس در عين حال برگزار شد٬  فراوان  با شکوه که )مرتد سوزی
 بخشودگی درخواستهرگز به هنگام برگزاری آن٬ مّتهمان را ي بود٬ ز هم

  تبليغات مذهبیجام  ان براى  اى لهي وجود آنها وس نکردند و نخواستند که
  . قرار بگيرد استفادهتوسط روحانيان مورد
 مورد  گرىي د ز٬ مانند کار هر کارمند دولتىي ن  شرع کار حاکمان

  آهنگى  هم  ا عدمي و   کارى  کمء مشاهده در صورت.  گرفت  قرار مى  بازرسى
 از  ىکي. شد  مى  او قطع اىي و مزا ٬ حقوق ونيسيزي انک هاى  با هدف  الزم

 ۹۶۶ (۱۵۸۷   در سال(Vallecillo)وي  سى هيوا   به  موسوم  شرع حاکمان
  دگىي رس(Baeza)باِئزاِ شهر   َمسَلکان  صوفىء پرونده  به  که)   شمسى هجرى

   پاى به)  ُقرُطَبه(کوردوبا   دادگاه ٬ توسط  الزم  کارائى  نداشتن  عّلت کرد٬ به مى
 از صد مورد  شي ب  او به هي عل  صادره فرخواستيدر ک.  شد دهي کش ز محاکمهيم
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و در زمان حکومت قاشيستی )  هجری خورشيدی۱۳۰۷برابر با  (۱۹۲۹درسال آيد 

اين کشور تنها کشوری در جهان است که به دست . موسولينی در ايتاليا پايه گذاری شد

روحانيان کاتوليک اداره می شود و مانند ديگر کشور های مستقل جهان دارای سفارتخانه و 
  . ی خارج می باشددفتر های نمايندگی سياسی در کشور ها



 
 

 ۷٥ صفحه 
 
 
 

 
   را طبق  الزم  و توّجه ها دّقت  پرونده  به دگىي رس موقع« :  ميخور  بر مى  اتهام

 َاسراِر  ِافشاى«. »  است  نداشته  مبذول  مقّدس  سازمان ني ا نظر و اهداف
   متّهمان ل منز  به کي نزد اى  در خانه  مهمانى کيحضور در «. » دادگاه

   حاکم ني از طرز رفتار و سلوک ا د مّتهماني و تمج فيتعر«. »  اّول فيرد
 از   شد که  موّفق  سرانجام  شرع  حاکم نيا. » از ّحد ادهي ز ِاغماض«. » شرع

  ني از ا  دادند که  ِاخطار نامه کتبى کي او   به  شود و فقط  موارد تبرئه ارىيبس
  . دهد در کار خود نشان  شترىي ب تّي قاطع پس

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 ۷۶ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
  

  ونخوار ترين حاکم شرع تاريخخ
  

 
  

  توماس ِد ُترکمادا
  

 اسپانيا  ونيسيزي انکء و درباره  گرفت  دست  به شود قلم مگر مى  
  ادىي٬ (Tomás de Torquemada)ُترکمادا ِد  توماس ولی از   نوشت مطلبى
 حضور   براىُترکمادا ِد  توماس ه کمدکر   اشاره نيشي پ در صفحات. !نکرد؟



 
 

 ۷۷ صفحه 
 

ُترکمادا ِد توماس  
 

 
   خوانندگان  خود را به  که ست آن ا وقت  و حال ستادهي ا  در نوبت  کتاب نيدر ا

  . معرفی کند
  را حّتىي٬ ز ا نهي   است  قضا و َقَدر ِاعتقاد داشته  خود او به  دانمینم

 از  ِجزغاله   گوشت  بوى  که  است  زده  او رقم  را براى ز اسمىير ني تقد دست
 يعنی (quemada) »ماداـِک«زيرا در زبان اسپانيائی . رسد  مى   َمشام  به آن

   (Juan Antonio Llorente)وِرنِته يو ي آنتون خوان نوشتهء  بنا به. سوخته
 برای نخستين بار در نقد ٤۷ و کتابی  کسی که جرأت کرد ني اّوليعنی

  توماس  ؛ردانکيزيسيون اسپانيا به رشتهء تحرير در آو    در مقامُترکمادا ِد
 سوزاند   در آتش  هزار نفر را زنده  از ده شيب٬   شرع  دادگاه هاى  کل استير
خود او بر . دي رسان  سخت هاى  مجازات گر را بهي و پنج هزار نفر د ستيو ب

   .سوختن دو هزار نفر شخصًا نظارت کرده است
 َمظَهر   مردى  او با عنوان در آثار خود از شهي اروپا هم سندگانينو

 در   رحم و َشَفَقت اى  ذّره   حّتى ٬ خونخوار٬ که  مذهبى  خشک باتتعّص
  تصويری از او که در کتابخانه مّلى. اند اد کرده يشد٬   نمى  دهي د وجودش

  می بينيد  جا  ني را در ا  و شما آنشود   مى ا در مادريد نگهدارىياسپان
   فشرده  هم  به ٬ با لب هاى ار جّدىي بس  مردى  صورت را به او ء چهره َاجزاى

  . دهد  مى  ناِفذ نشان و نگاهی
ا يد٬ و ي رسی نظر م  به  و در ضمن  با معلومات  آرام  مردى او که

  ٤۸ بود٬ صومعه  شناسانده ني چن ني سواد٬ خود را ا  و بى  افراد عامى  به الاّقل
   بر روى  الهى  عدل  منظور برقرارى و به اوت٬  َمسَند قض  بر  جلوس را براى

  .  کرد ٬ ترک نيزم
   جانشان  دولتى  و ُعّمال ٬ مالکان  اربابان  و ستم  از ظلم  که آن هائى

.  از او بر خاستند تي حما  را باور کردند و به شي بود٬ حرف ها دهي رس  لب به
 گور او را نبش   کهیهنگام«: اند نوشته.  شدند ز قائلي ن  کراماتى شي برا حّتى

 کنند٬ عطر دل   و دفن  برده گرىي د  جاى  را به شيکردند تا استخوان ها
   مانده َاجزاى  افتادند و در برابر باقى  سجده  به مردم.   برخاست  از آن زىيانگ 

  . » او نماز گزاردند بدن
 دوليوا در شهر )  شمسى  هجرى۶۲۱( ۱۴۲۰   سال  بهُترکمادا  ٤۹ديا
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 ۷۸ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
(Valladolid)گشود  جهان  به دهي د  خانوادهء مذهبى کيا و در ي در اسپان  .

 وينرااز .  بود دومينيک ء از فرقه حىي مس نال هاىي از کارد کىي او  عموى
   و عالقه  و با عشق وستي پ  فرقه  آن  خود به  از عموى روىي پ ز بهي نُترکمادا

 ء صومعه  سرپرستى  به  در جوانى ىو.   پرداخت  مذهبى  علوم لي تحص به
  ني در ا  سال۲۲   شد و مّدت گمارده (Segovia) ايِسگوو در شهر سانتاکروز

 و   داشت ٥۰کي کاتولء و ملکه  با شاه کىي نزد او روابط.  ماند  باقى مقام
   مقام  به)  شمسى  هجرى۸۶۲(۱۴۸۳  او در سال.  آن ها بود٥۱ريگ اعتراف 

  . دي گرد ُمَلّقب»   َاعظم  شرع حاکم « د و بهي رس  شرع ن حاکما  کل استير
در . پرهيز داشتذ٬ ي لذ غذاهاىخوردن خورد و از  کمتر غذا مى

   سخت  خودش  به د٬ هميپوش  مى   ساده د٬ لباس هاىيخواب رختخواب خشن مى 
د ها  آم شي پ کرد و در توفان  نمى   َرحم  َاحدى به.  گراني د  به  و هم گرفت مى
 خاطر  ز بهي را ن ملکهروزی   حّتى. بيابد خود را  رهائی   راه  چگونه دانست مى

  کي   کردن  تمام ٬ براى لي روز تعط کي در   بود٬ نّجاران  داده  اجازه نکهيا
.  قرار داد ٬ کار بکنند مورد سرزنش  جشن  برگزارى  مخصوص گاهيجا
  از پذيرفتن.  ز داشتي پره ىوي ُدن بي ظاهر فر  و برق  از زرق شهيهم

 يِسو شهر  سراسقفى    سر باز زد و تنها شغل  مّهم هاى ر پستي و سا)سويل(ا
   براى  و الهى  شرعى فىي تکل  را که ونيسيزي انک التي تشک  به سازمان دهى

 خواست ها٬ آرزوها و يا   ِسَمت ني٬ ا  گذشته نياز ا. را شدي پذدانست مى  خود 
د و در دل داشت٬ يپروران  او در سر مى  گر عقده هائی  را کهبه عبارت دي

   اجتماعى شرفت هاىي پ  باور بود که ني بر اُترکمادا. کرد  مى  بهتر بر آورده
.  انداخت  خطر مى   به  را در جامعه ني د تّيدگر انديشان و روشنفکران٬ موقع

 آن ها را از  جامعه َطرد ديبا... «:   است  دربار نوشته  به  خطاب اى در نامه 
 باشند تا   با خود داشته روند٬ عالمتى  مى   هر جا که ستيبا و مى ... کرد

  » .ستندي ن حىي آنها مس  شود که معلوم
 و  ار جّدىي مرد بس ني ا  خصوصى  در باره زندگى ادىي ز اّطالعات

در بارهء که هم    مختصر اّطالعاتیهمان  از  ولى.  ستي ن  در دست  حرف کم
                                            

  فرناندو يا فرديناند پنجم و همسرش ايزابل و يا ايزابال که قبًال در بارهء آن ها صحبت   50
  .۳۶صفحهء . شده است

روحانی ای مورد اعتماد است که مؤمنان در نزد او به گناهانشان » اعتراف گير «  51
د گناهان شخص گناهکار را مورد بخشايش اعتراف می کنند و او واسطه می شود که خداون

به کشيش مورد ) پول(در بسياری  از موارد هم شخص گناهکار با دادن صدقه . قرار دهد
  !بخشايش قرار می گيرد



 
 

 ۷۹ صفحه 
 

ُترکمادا ِد توماس  
 

 
   مّحل  و روستاى  خانواده  به  او رااديزء  عالقه ميزان٬  استاو بر جای مانده

 و   در آن جا ساخته  پلى  کهیتا جائ.   نشان می دهد٥۲ُترکمادا  زادگاهش
   با احترام  از پدرش شهيهم.   است  شده  او نوسازىدستور  ز بهي ن  ده ساىيکل
 ديدول ايوا در   واقع ِپدرو سان در صومعهء  حرابىاد او مي   و به کرده اد مى ي

  ني چن  انجامء٬ اجازه  صومعه  مقررات  کهیاز آن جائ.  کرده است سيتأس
   عمل نيا.  بردند ني مزبور را از ب  آنجا٬ محراب داد٬ راهبان  را نمى  کارى
  هائى ه  ِاعان د کرد کهي نامه خود ق تّي و در وص ختي را بر انگُترکمادا  خشم

  .  کنند  بود قطع  داده  اختصاص  صومعه ني ا  به را که
  ونيسيزي انک ٬ تشکيالت ني آهن  و مشتى تّي با قاطع  کهی زمانُترکمادا

 دادگاه   کرد و در رأس مي تنظ  آن  را براى نامه ن ي آئ نيکرد٬ نخست  مى  را اداره
او در تاريخ . د او بودندييتأ مورد   فقط  که ُگماشت    نيز حاکمانى  شرع هاى

 ديده از ) هجری خورشيدی۸۷۷برابر با سوم مهرماه ( ۱۴۹۸شانزدهم سپتامبر 
ولی با مرگ او جامعهء اسپانيا نه تنها از شّر وجود اين  . جهان فرو بست

دستگاه جهنمی رهائی نيافت٬ بلکه سايهء منحوس دادگاه های شرع همچنان 
 هجری ۱۲۲۲برابر با ( ميالدی ۱۸۴۳ل  سال ديگر٬ يعنی تا سا۳۴۵تا 

؛ در ) زمان سلطنت محّمد شاه قاجار در ايران و دوست محّمد خان در افغانستانخورشيدی
در اين سال بود که پارلمان اسپانيا با تصويب قانونی . همه جا گسترده بود

 آرشيو های آن را الک دِر.  را غير قانونی اعالم کرداين سازمان موجودّيت 
  .٥۳ر کردند و ابزار های شکنجهء آن را به موزه ها منتقل ساختندو مه

 در تاريخ می توان سراغ ُترکماداتنها حاکم شرع رقيبی که برای 
ستارهء درخشان آسمان ديانت «اين دو .  استآيت اهللا خلخالیداشت٬ مرحوم 

 » مقام رهبری«و رهروان راه عصمت و طهارت که هر دو موّيد به تأييدات 
 با پشت گرمی به اوامر اُترکماد. ٬ دارای وجوه مشترک زيادی هستند»بودند

ات پيامبر منوّي« با پيروی از يت اهللا خلخالیحضرت پاپ اعظم آن موقع و آ
 به تحکيم مبانی دين مبين و برقراری عدل الهی »تگونهء حضرت امام اّم
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de  نسبی در " ياء"جغرافيائی؛ می توان به صورت  را در زبان اسپانيائی٬ قبل از اسم های

). يعنی تبريزی و يا اهل و منسوب به تبريز ( de Tabriz: زبان فارسی ترجمه کرد مانند

به منظور جلوگيری از ايجاد دشواری در تلفظ و حقظ صورت  اصلی اسم های خاص٬ در 
  .   قيد شده است) با کسره" (د"همه جای اين متن به صورت 
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بخش مربوط به شکنجه تصوير برخی از اين وسائل شکنجه قيد شده و در بارهء  در  

  .  نحوهء کاربرد آن ها توضيح داده شده است



 
 

 ۸۰ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
  می پرداخت و کشور را از وجود صاحبان دانش تهی و درزمينبر روی 

 اُترکماد. عوض جيب اوباش تحت فرمان خود را با مال و زر پر می ساخت
نزول خور ها٬ فاحشه (سدين فی االرض ف کار خود را با اعدام مخلخالیهم مانند 

ها٬ هم جنس گرايان٬ اقلّيت های مذهبی يهودی و مسلمان و هر کسی را که به ظّن خود بی 
  .  شروع کرد)دين و يا کافر تشخيص می داد
 تفاوت آيت اهللا خلخالیبا در يک مورد تنها  اُترکماد نحوهء عملکرد

 و حاکمان شرع دست نشاندهء او از بچهء اُترکماددرست است که . دارد
دوازده ساله گرفته تا پير زن هشتاد ساله را در آتش سوزاندند ولی دست کم 

خلخالی  ولی. اين هّمت را داشتند که از تخريب آثار تاريخی خود داری کنند
ت٬ فتيله و ديناميت بر داشت و به محض دريافت حکم خود از دست امام اّم

آن را با خاک يکسان و يا به قول خودش٬ . به جان آرامگاه رضا شاه افتاد
  .  برای زّوار شاه عبدالعظيم کرد)مستراح(تبديل به ميستراب 

ی معاصر  از شاهکار های معمار) آزادیشهياد بنای مانند (اين بنا نيز 
از (ايران به شمار می آمد و تلفيقی بود از معماری آتشکده های ساسانی 

اميدوارم اين بدعت ناپسند در . ٥٤)از درون( رتاپانب و آرامگاه ناپلئون )بيرون
  .مورد آرامگاه هيچکس ديگر هرگز تکرار نشود

 و حّتی سرنوشت آن ها اُترکماد و خلخالیشگفت اينکه پايان زندگی 
در دنيای کاتوليک٬ رسم بر اين است .  استيکديگررگ نيز٬ شبيه پس از م

که مقام رهبری کاتوليک های جهان٬ خادمان شرع انور را پس از مرگ؛ به 
سانتو٬ (يک درجه ترفيع مفتخر می سازد و معموًال آن ها را به مقام قدّيسی 

اّولين ( پدرو آربوئس در مورد ههمانطوری کمثًال .  ارتقاء می دهد)سان٬ سنت
٬ پدروی قّديس(سان پدرو  مالحظه کرديد؛ پس از کشته شدن٬ به )شهيد محراب
نه فقط .  چنين نشداُترکمادتوماس د ولی در مورد .  ملّقب گرديد)حضرت پدرو

 نرسيد٬ بلکه در هيچ جای اسپانيا٬ خيابان٬ ميدان و يا کوچه و قّديسیبه مقام 
پس . ه نام او نامگذاری شده باشدحّتی پس کوچه ای را نمی توان يافت که ب

 ٥٥ نيز الاّقل از حضرت حجت االسالم و المسلمين خاتمیخلخالیاز مرگ 
٬ سميناری در بارهء افکار و اقوال و کردار آن !مّد ظله العالی انتظار داشتيم

 تشکيل می داد و کتابی نيز شامل فهرست اسامی  (!)شاهکار عالم خلقت

                                            
اثر مهندس حسين امانت و آرامگاه رضا شاه اثر مهندس هوشنگ ) آزادی( بنای شهياد   54

  .سيحون بود
  . نام رئيس جمهوری اسالمی ايران  55



 
 

 ۸۱ صفحه 
 

ستيُمردن اخالق فاقد گشت که یقوم  
 

 
می ر حضرت امام راهی آن دنيا شدند منتشر کسانی که به دست او و به ام

مثلی است .  تا نامش در تاريخ يادگار بماند٬ ولی نساخت و نکردساخت
  :عاميانهء فارسی که می گويد

  شهری که نداره ريش سفيد٬
" امير کبير"٬ "گورباچف" القابی از قبيل . عبدالرشيد٥٦به ُبز ميگن

 آنتونيو  درعوض٬ .ندآقا بسته بوداين هم به ريش " گاندی"و حّتی  خوان
٬ از سران انکيزيسيون اسپانيا اين کار را کرد و نام خود را به نيکی يوِرنِته

  .در تاريخ جاودانه ساخت
  
  

  ٥۷قومی که گشت فاقد اخالق ُمردنيست
  

 ارتجاع٬ حاکمان شرع بی عار و چيرگیدر طول سال های سياه 
 زدند که اسپانيا به رياکار٬ چنان لطمه ای به ساختار سياسی و اجتماعی

 خرافات رواج. کشوری عقب مانده٬ منزوی و فاسد در قارهء اروپا تبديل شد
 مردم و تشويق آنان برای حضور در صحنه های ميانو موهومات در 

وحشيانهء مراسم اجرای احکام شرعی٬ مانند مرتد سوزی و شالق زنی در 
ئين ترين حّد خود در  که شرافت و فضيلت انسانی به  پاباعث شد عام٬ ءمال

 و مردم جامعه را به موجوداتی زبون و َپست که تنها می جامعه َتَنزُّل کند
بايست چشم به دهان روحانيان مفتخور می دوختند و در زندگی روزانه از 

 در  .آنان تقليد می کردند مبّدل ساخت  جانيانی بودند حاکمان شرع که خود
جنايت پيشه که آزار و کشتن ديگران  بودند روحانيانیلباس روحانی؛ و يا 

 تکليفی شرعی برای خود می دانستند از مشاهدهء زجر و مرگ انسان  را
 می   نيز  و روستا  ها  دل شهر  ساده  مردم  از  و  لّذت می بردند های ديگر

خواهيد ديد که چگونه . باشندآنان هم گام خواستند که در اين لّذت ساديستی 
دم را اعم از زن و مرد و بچهء خردسال ٬ مربی شرماين گردن کلفت های 

                                            
  . می گويند= گن ندارد؛ مي=  نداره   56
  : شعر از ملک الشعرا بهار  57

  اقوام روزگار به اخالق زنده اند٬«  
  ».قومی که گشت فاقد اخالق ُمردنيست  



 
 

 ۸۲ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
به حضور در ميدان های اعدام تشويق می کردند  تا نظاره گر اجرای آراء 

 ها  اين دادگاه  توسط  شده  انسان ها در اثر .ی شرع باشندرذيالنهء صادر
 در به وجود آمدهعب و وحشت ٬ و ُراين جاهالن زهر آگين موعظه های

روزی در طول يکی از مراسم اجرای حّتی   چنان مسخ شده بودند کهجامعه
  . احکام شرعی٬ چون کسی را نسوزاندند٬ صدای اعتراض مردم بلند شد

از آن جائی که فرهنگ اسپانيا نيز مانند فرهنگ ايران٬ فرهنگی 
است استوار و پويا؛  در برابر گردباد ارتجاعی که وزيدن گرفته بود٬  

رو است که می بينيم در همان ين  او از. اندکی سر خم کرد ولی نشکست
 اختناق و سانسور شديد٬ بزرگانی از اين  بر قراری با وجودوسال های سياه 

کشور بر خاسته اند و شاهکار هائی جاودانه در همهء زمينه های ادبی٬ 
افسوس که اين فرهنگ . فلسفی و هنری به جامعهء بشری عرضه کرده اند

چنانچه بايد شناخته شده نيست و سرشار و پربار در دنيای فارسی زبان 
آثاری که از آن به فارسی در آمده است از ّحد ترجمه های سر و پا شکسته 

  .و آن هم از زبان های ديگر فرا تر نمی رود
  



 
 

 ۸۳ صفحه 
 

ستيُمردن اخالق فاقد گشت که یقوم  
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  ايمحاکمهء ال گوارد

  
 la)ايالگوارد   Guardia)  تولدوزديکی ننام شهری است واقع در 

(Toledo) . سال )روز مصلوب شدن حضرت مسيح( مقدسدر روز جمعهء 
شايع شد که يهودی ها او . ين شهر ناپديد گرديد٬ کودکی مسيحی در ا۱۴۹۰

 گفتند که ربايندگان يهودی آن کودک٬ پس از  همعده ای. را دزديده اند
ه ای نيز کشتن٬ قلب او را در آورده اند و با آن به جادوگری پرداخته اند؛ عّد

در ليوان بودند که يهودی ها پس از بريدن سر او٬ خونش را بر اين باور 
  .يده اندنوشريخته و 
     ِد ٬ شخصًا رسيدگی به اين ماجرا را به عهده اُترکمادتوماس

:  هشت نفر در ارتباط با گم شدن آن کودک مسيحی دستگير شدند. گرفت
شش نفر يهودی االصل که تغيير مذهب داده و مسيحی شده بودند و دو نفر 

ه نزديک محاکمهء اين عّد.  که همچنان بر دين اجدادی خود باقی بودنديهودی
 ريانجشد که هر هشت متّهم در  و اعالم انجاميدطول به به يک سال 

آن ها را بالفاصله زنده در آتش . محاکمه به ارتکاب جرم اعتراف کرده اند
 نوشته اند که خود . سوزاندند  ِد شخصًا بر اجرای حکم  اادُترکمتوماس
پس از اينکه٬ آن نگون بخت ها را سوزاندند و .  استداشتهنظارت 

دو « وامع بود که ناگهان به قول  را هم بر باد دادند٬ در اين جانخاکسترشا
 از خود پرسيدند٬  قضات شرع چگونه از نحوهء آن ها.  افتادمردم  »هزاری

! ؟به دست نيامد در حالی که جنازهء آن کودک هرگز ند٬با خبر شدقتل 
 وقتی که ٬وانگهی پدر و مادر اين کودک چه کسانی بوده اند؟ از آن گذشته

کشيده گوشت بخورد حتمًا بايد رگ های آن را بيرون يهودی می خواهد يک 
به هر !. دنوش؛ چه رسد به اينکه خون ب)گوشت کوشر( دانداخته باشو دور 

و به مرحلهء اجرا در کرده بودند حال حکمی بود که حاکمان شرع صادر 
  .کسی هم نمی توانست چيزی بگويدنمی شد کاری کرد و ديگر آمده بود و 

ذشت پانصد سال٬ وقتی که صفحات تاريخ آن اکنون٬ پس از گ  
زمان اسپانيا را ورق می زنيم٬ می بينيم که انجام آن محاکمهء کذائی بهانه 

 زهر ای بيش نبوده است و حاکمان شرع با توّسل به آن فقط خواسته اند
 را به نفع آنان احساسات  و بگيرند)مخصوصًا يهودی ها (چشمی از مردم

ينه را برای برپائی دستگاه ريا و  زمتاعليه دگر انديشان تحريک کنند  خود و
  .   که موّفق هم شدند. بيايدارتجاع فراهم 

  
  جاسوسی برای رستگاری 



 
 

 ۸٥ صفحه 
 

یرستگار یبرا یجاسوس  
 

 
  

  کيکاي  کبار٬ با صدورحکمىي   سالى  کم هر دادگاه شرع٬ دست
   را که  دفاتر آن٬ افرادى  به  با مراجعه  که ساخت  مى  را موّظف مؤمنان
   بودند٬ معرفى شده ) انجام آن را نهی کرده استکار هائی که شرع( اتّينه َم مرتکب

 .کنند
جاسوسی٬ سخن چينی و فضولی در کار اين و آن٬ در مسيحّيت نيز 

حّتی . مانند همهء دين های ديگر٬ عملی نکوهيده و زشت به شمار می آيد
:  نيز در مراسم مذهبی در کليسا ها خوانده می شود که می گويددعايی

 ولی گوش ». کار های نيک و بد ديگران قرار مدهخداوندا ما را داور«
 وقتی که دين گفتندپدران روحانی به اين حرف ها بدهکار نبود و آنان می 

 از ۱۱در قرآن نيز در آيهء . خدا در خطر باشد٬ همه بايد جاسوس باشند
 ٥۸»و التجسسوا و ال ًيغًتب«: سورهء الُحُجرات تصريح شده است که

ولی از آن جائيکه سه کاالی اصلی دکان روحانّيت .  )جاسوسی و غيبت نکنيد(
يعنی جهل و جنگ و شهادت؛ بدون جاسوسی٬ خريداری نمی تواند داشته 
باشد تا سر پا بماند٬ ازينروست که در رژيم های خودکامه٬ و به ويژه در 

٬ تشويق مردم به )اعم از کمونيستی و يا مذهبی(رژيم های مبتنی بر ايدئولوژی 
مل کثيف جاسوسی و سخن چينی از اولوّيت خاصی بر خوردار انجام ع

 در نظام های مذهبی جزو  به دستور روحانيان٬اين عملانجام .  است
  . تکاليف شرعی به شمار می آيد

چهل و پنج سال از انقالب کوبا می گذرد ٬ هنوز بيش از با اينکه 
بی کوبا می هم رفيق کاسترو در وّراجی های خود از مّلت قهرمان و انقال

  .  به ضّد انقالب باشد و آن ها را لو بدهندن شاحواّسخواهد که 
 که توسط فرزندان و چه فرزندانی  پدرانیدر اين گونه نظام ها٬ چه 

که به دست پدران و مادران٬ معّلم ها توسط شاگردان و برادران به دست 
ه  رژيم های تنها امتيازی ک!.  نيامده اندگرفتار به دست جّالدان برادران

                                            
يا ايهاالذين ء امنو اجتنبوا کثيرا من الّظن إّن بعض : " متن کامل آيه به اين شرح است  58

أن يأکل لحم اخيه مّيتًا فکرهتموُه الّظن اثم و ال تجسسوا و ال يغتب بعضکم بعضًا ايحّب احدکم 

ای آنانکه ايمان آورديد دوری گزينيد از بسی گمانها چه پاره ." (و اّتقواهللا إّن اهللا تّواب رحيم

ای از گمانها گناه است و کاوش در کار مردم نکنيد و زشت نستايند پشت سر برخی از شما 

خويش را مرده همانا ناخوش برخی آيا دوست داريد يکی از شما که خورد گوشت برادر 

متن آيه و ترجمه فارسی آن ). داشتيدش و بترسيد خدا را خداست فزون توبه پذيرنده مهربان
  .عينًا از روی قرآن چاپ مؤسسه صابرين جمهوری اسالمی ايران نقل شد



 
 

 ۸۶ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
  بر نظام های ديکتاتوری مذهبی دارند٬ ت ب از اين باخودکامهء کمونيستی 

اين است که کمونيست ها الاقل پای خدا و پيغمبر را در گير فعالّيت های 
  . ٥۹اطالعاتی و ضّد اطالعاتی نمی کنند

 از   سال  را لو بدهد سه  دگر انديشی    کسىاگر بودند گفته   مردم به

                                            
مشهور است که در اوائل انقالب اسالمی در ايران که سران رژيم مردم را     59

 رسانده »عرض امام امت« هم تشويق می کردند٬ يکی از پسر حاجی ها به به جاسوسی عليه

 بودند که گفتهامام در جواب ". وال تجسسوا"بود که می گويند خداوند در قرآن فرموده است 

هر کسی که می گويد بی خود می گويد٬ وقتی که اسالم در خطر باشد همه بايد جاسوس 

  . باشند

 معروف است ؛" کودتای نوژه"ران به اصر ايدر تاريخ مع که در رويدادی 

مسابقه ای بی امان برای نشان دادن ميزان قدرت جاسوسی در ميان هواداران رژيم در 

برادر بنی . هر کسی سعی می کرد که افتخار کشف و لو رفتن آن را از آن خود سازد. گرفت
ر بارهء طرح فرمودند که روزی خواهری نامه ای د) رئيس جمهور هفده مليونی(صدر 

کودتا به درون اتومبيل رياست جمهوری انداخت؛ برادران سازمان مجاهدين خلق اعالم 

داشتند که آن ها آن توطئه را به موقع کشف و خنثی کرده اند؛ کادر رهبری حزب توده نيز لو 

رفتن آن را در نتيجهء کسب امداد هائی غيبی می دانست که از آن سوی ارس دريافت کرده 

 آب پاکی روی دست همه ريخت و معلوم شد که عامل »حضرت امام امت«تا اينکه خود . بود

لو رفتن و شکست آن کودتا نه آن خواهر مورد اشارهء برادر بنی صدر بوده است٬ نه 

بلکه يک سگ بوده : برادران سازمان مجاهدين خلق و نه اعضای جديد االسالم حزب توده

  . است

 که روزی پاسدار ها در تعقيب سگی وارد خانه توضيح دادندامت حضرت امام 

نرنيب توطئهء اين ای شدند و در آن جا به انبار بزرگی از اسلحه و مهّمات بر خوردند و به 

جای تعجُّب هم نيست که در اين گونه نظام ها سگ ها هم وظيفهء جاسوسی . کودتا کشف شد

 از جاسوسی گربه ها که در تعقيب داشته باشند چون ما قبًال به مواردی درطول جنگ ويتنام
موش ها وارد سفارت امريکا در سايگون می شدند و مذاکرات درون سفارت را از طريق 

  .!يمبودفرستنده ای که در شکم خود داشتند٬ به خارج مخابره می کردند٬  برخورد کرده 

  به درستی روشن همکه ماهّيت و هدف آن هنوز(به دنبال لو رفتن طرح آن کودتا 

کمترين مجازات آن ها مرگ «:  که گفته بود»منوّيات پيامبر گونه ء امام«؛ در اجرای )نيست

بدون محاکمه و را ) اعم از نظامی و غير نظامی( صد ها تن از بهترين جوانان ايران ».است

هزاران تن ديگر نيز يا  و ٬ دادندشان در برابر جوخه های اعدام قرار  بدون اثبات مجرمّيت

.  زندان شدند و يا با ترک خانه و کاشانهء خود در سرزمين های ديگر آواره گرديدندروانهء

در نبود اين نظاميان بود که نعمت صدام هشت سال مدام بر سر سردمداران رژيم باريدن 

 قاچاقچيان  بود کهفقط در همين مادريد. شدايران و عراق گرفت و نکبت آن دامنگير مردم 

  : به قول ايرج ميرزا. و هفت مليون دالری به ريش آقايان بستنداسلحه يک حنای پنجاه 

  ؛ !کوبيدن اشقيا از اين به" 
       ).يعنی ستمکاران" اسب ها"اشقيا بر وزن !. (دانائی و معرفت ازين بيش؟
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  کي   کردن  با معرفى  فقط  آن هم  گناهان شيبخشا.  خواهد شد  بخشوده انشگناه
   چنان  آن  داراى  روستائى  افراد ساده و پاک دل ولى.  نبود ٬ فکر بدى نيبد د

   را از غير خودى  و خودى ني د  را از خوش ني بد د  نبودند که    و آگاهى دانش
   همکاری هاى  دل  افراد ساده ني ا نکهي ا  براى نيبنا بر ا.  بدهند صيتشخ

 های الزم   آموزش  به آنان ستيبا  داشته باشند٬ مى  های شرع با دادگاه مؤثرى
   و نشانه  عالئم  آنان  به  فشرده ء دوره کي در  به اين معنی که. داده می شد

 عذر  ونهچگي ها٬ هی آگاه ني ا  از دادن پس. اد می دادندي را   بودن ني بد د هاى
   در کوتاه ستيبا  نبود و آن ها مى   قبول  قابل چکسي ه و بهانه ای از طرف

 از هر  گرىي د نيا هر بد دي٬ يک پروتستان و  هودىي  کي  صي تشخ  به زمانى
 اثر مى   مردم  روى  چنان  آن ماتي تعل نگونهيا.  قادر باشند  و جنسى رنگ

 خود را هم  ٬ پدر و مادرهاى وارد٬ فرزندان از م ارىي در بس  حّتى  که گذاشت 
  . دادند لو مى

   از اوائل  که دتىي عق  دوره های  آموزشى ني از هم کىيگزارش در 
  کي  صي٬ در باره طرز تشخ  است  مانده  بر جاى ونيسيزي انک تّي فعال شروع

  به شن روزهاى«:  ميخوان کند٬ مى   مى   بودن حىي مس  تظاهر به  که هودىي
   خود را بر تن  رخت هاى ني روز بهتر پوشد٬ و در آن ز مىي تم  هاى رجامهيز

 روز  ٬ غذاى  جمعه روزهاى.  پوشد گر نمىي د  معموًال در روزهاى کند که مى 
ز ي تم کند؛ چراغ هاى ها کار نمى   شب ها و شنبه  جمعه. نديب مىتهّيه  را  شنبه
   گوشت به... کرده ر را بر گزار ي َفط  نانعيد. ..کند  مى  نو روشن هاى له يبا فت

  . »...زند  نمى  ٬ لب  َفْلس  بدون  هاىی و ماه ٬ حلزون ٬ خرگوش خوک
  

  جّالدان کاروان 
  

   محّلى  مقامات ار بود٬ قبًال حضور خود را بهّي٬ س  شرع  اگر دادگاه
 ورود   اعالمّيهء متن. دبشون با خبر   ورود آن خي از تار مردمداد تا  مى  اّطالع

  ميو تنظ  هّي٬ ته » شرع  حاکم آئين نامهء «   کتابمندرجاتبر اساس می بايست 
  انيشد و جارچ  مى   نصب  در معابر عمومى  کهها اعالمّيه    گونه نيا. شد مى

با درود  و «: ديگرد  آغاز مى  جمله ني با ا زدند  را جار مى  آن ز متنين
٬ از شما مى سمقّد   خادم شرع نياز اوامر اهر چه زودتر   دعوت به اطاعت

   موضوعات اى  استحضار از پاره  ٬ جهت ندهي آءکشنبهي روز   که ميخواه 
  .»دي رسان  هم سا حضور بهي در کل  نماز جماعت٬  در مراسم عبادى

ها٬ قهوه  سا٬ در سلمانىي کل  مراسم  بعد و تا شروع  به  لحظه نياز ا
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 از   صحبت شدند٬ فقط  مى   جمع  چند نفر دور هم ا و هر جا که ه خانه 

. زدند  نمى   حرف گرىيز دي چ  به  راجع  و مردم  بود ونيسيزي انک اعالميهء
گسترد و بازار   خود را مى  ني سنگء هي جا سا  بر همه  از سوءّظن جّوى

ک دگر يد يشادانست   مى   چه کسى. گرفت  مى  ها رونق زنى  گمان و  عاتيشا
   آباء و اجدادى  مراسم  انجام بهنهان  در   که هودىيا ي و  انديش٬ يک مسلمان

گرفت   نمى  ها را جّدى شي کش  حرف ا  روشنفکری کهيپرداخت و  خود مى 
ترسيدند٬   مى   از هم همه. بوده اند  بی خبران آن  آنها وجود داشته و مياندر 

 خود  ز از فرزنداني پدر و مادرها ن  از شاگرد و حّتى ٬ ُمَعّلم هي از همسا هيهمسا
   شده    از آن  بدى  باشند که برداشت  گفته زىيمبادا نا خواسته چ.  داشتند ميب

   از اعضاى کىي   و هراس بودند که مي در ب  هائى  خانواده٬شتري ب از همه. باشد
   شخص  کنند که فکر ترسيدند مردم را  مى يز.  می بود ها در مسافرت آن

رسيد   فرا مى   که شب.   باشد  کرده  مخفى   در جائى مسافر٬ خود را از ترس
 و   زده پرداخت تا اگر حرفى  مى کند و کاو   ذهن خود به اىي در زوا هر کسی

خودش . نديشدي ب اى  اش چاره   خود و خانواده  نجات  است براى  کرده ا کارىي
ز در ي کفرآم  حرفى  را که گرىي د  شخص ستىي با  نکرده  اگر گناهى هم

  . قلم داد می شد  خود او ُمجرم  کند و گر نه  معرفى  است حضور او زده
  ٬ براى ونيسيزي انک  دادگاه هاى تّي فعال ني نخست   در سال هاى

  مثًال اعالم.  شد  مى نيي تع االجل  ضرب   صورت   به  مهلتى  مجرمان معرفى
 خود  ٬ مجرمان  جلب  از صدور ُحکم شي و پ خي تار  تا فالن انچهکردند چن مى 

 تنها  البّته.  خواهند بود  در مجازات في تخف  کنند مشمول  معّرفى را داوطلبانه
 را پيش از   آنان  بود که نيشد٬ ا  از افراد مى   دسته ني ا  حال  شامل  که فىيتخف

در  .  را می سوزاندندشان جسدسپسزنده سوزاندن٬ اعدام می کردند و 
 مى   خود باقى  قّوت  به  ديگر٬ هم چنان سخت  هاى  مجازات  ِاعمالعوض٬ 

  . شد  مى  مصادره هم  شخص محکوم  اموال  هر صورتدر ماند و  
 می بستند تا   ُمّتَهم  راه ها را بر روىءا٬ همهي اسپان ونيسيزي در انک 

  .  برخوردار باشد ازات در مج فيّ تخف  حق نينتواند از کمتر
 از  کىي   که  کسى ار شرعي ّس  ورود دادگاه خي تار  شدن تر کيبا نزد

   به شتر از همهيکرد٬ ب  کار مى  ونيسيزي انک  براى کشيا نزدي دور و  اقوام
   به  دادن  و منزل  دادگاه  جلسات لي تشک  را براى  مناسبى افتاد تا جاى تکاپو مى
 مأموران انکيزيسيون   ٬ اقوام  دادگاه روز ورود اعضاى.  کندداي پ  آن اعضاى

 و   را با سالم رفتند و آنان  مى  پيشواز  به لومترىي تا چند ک  مّحلى و مقامات
مأموران « از استقبالالبته در مراسم . کردند  وارد شهر مى  خوش آمد گوئى



 
 

 ۸۹ صفحه 
 

جّالدان کاروان  
 

 
د های مذهبی و ٬ مردم عادی نيز با سر دادن شعار٬ خواندن سرو»عدل الهی

شان تند  مرد هائی که آتش دينداری. نواختن طبل و شيپور شرکت می کردند
 Ave)  ٦۱"آوه ماريا" می بستند و زن ها هم ٦۰تر از ديگران بود٬ زّنار

María) فرياد . خوانان و با حجاب کامل در اين مراسم حضور می يافتند
  . زمين و آسمان به لرزه در می آورد٦۲مرگ بر منافق

                                            
٬ صليبی است که با رشته ای به دور گردن يا کمر آويخته  می "کفار"بر وزن " زّنار "   60

  شود
  . بر حضرت مريم٬ از سرود های مشهور کليسائی درود    61
يهوديان و يا مسلمانانی بودند که به مسيحيت گرويده ولی مسيحيان " منافق" منظور از    62

و يا . آن ها به مسيحی بودن قبول نداشتند و هميشه به آنان با سوء ظّن نگاه می کردند

ولی پاپ را به رهبری قبول نداشتند مسيحيانی بودند که به اصول مذهب مسيح اعتقاد داشتند 
  ).بودند» واليت فقيه«به عبارت ساده تر مخالف (
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الم روز موعود که تاريخ آن قبًال توسط حاکمان شرع اعسر انجام 
  ٬ تمامى  سوم  ناقوس  شدن  از نواخته شي پدر آن روز. بود فرا می رسيدشده 
  حاکم. می شدندسا حاضر ي در کل  آراسته  روستا می بايست با لباس هاى اهالى
٬ سر   است ختهي خود آو  به  مذهبى يور ها و نشان های ز  که  در حالى  همشرع

اد٬ از ي ز نهي و با طمأن  شمرده ىبا قدم ها. شود  مقّرر حاضر مى  ساعت

  

 نمايندهء پارلماندختری  می بيند٬  در اين جا  بلکه  اسپانيا که تصوير او را  کسی نيست٬
 بر تن کرده است  زنان با چنين .است که پوشاک دلخواه پدران روحانی انکيزيسيون  را

  . پوشاکی به پيشواز حاکمان شرع می رفتند
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. رود ٬ باال مى   است  شده نيي تز اى  کننده  رهي خ  صورت  به سا کهي کل محراب

  چىي را ق گر پشمشاني تا چند روز د  را که ٬ گلهء مؤمنان  آرام با نگاهى
 در   و آنگاه می کند  را صاف اش نه يس. نمايدخواهد کرد٬ بر انداز مى 

 مى  ٬ آغاز سخن » شرع  حاکم آئين نامهء «  در کتاب  شده نييع ت چهارچوب
 در   بحث د بهي با  و فقط  مزبور٬ خطبهء امروز٬ فقط  نوشتهء کتاب طبق. کند 

   براى  الزم را  اندرزهاى  مؤمنان بايد به.  باشد  داشته  اختصاص ماني اءباره
 از  انيدر پا. ُکفر را بر َکنند ءشهي ر  بخواهد که  و از آنان  بدهد ماني ا تيتقو

  ناني و بد د  کافران فى معّر  خود را براى  شود که  مى  حاضر خواسته تّيجمع
   لو دادن  به  اقدام ز کهي ن ني از افراد خبر چ  موعظه  در ضمن. سازند آماده

  . ٦۳دي می آ  عمل  به دي و تمج فيکنند٬ تعر گر مى ي د اشخاص
 و   ساده  از روشى ستيبا  می خود٬ خطبهءراد يا  ٬ هنگام  شرع حاکم

را آب و تاب  پر  هاى اظىـّ نرود و لف هياد حاشي کند٬ ز  استفاده  فهم عوام
 همهء   بزند که  حرف د طورىي با  شرع حاکم.   دهکده هاى شي کش بگذارد براى

  .  او را بفهمند  حرف هاى مردم
 روستاها و  شي آال بى و   پاک  فضاىپس از پايان مراسم کليسا

. دوشمی   ّ مبّدل  و سوءظن نىيچ  از سخن   آلوده طىي مح  به  رفته  رفته جامعه
   با او ُخرده  که گرىيا هر فرد دي و  هي همسا  از  کهاست    آن  در پى  کس همه

  اورد و آن را بهير بي گ  ضعفى د نقطهيآ  نمى ا از او خوششيو رد  دا حسابى
 و   اسالم  مذاهب رواني پ در اين جّو به وجود آمده٬. شرع برساند دگاه دا اّطالع

  ماني ا حي مس ني د  به ستيبا  تنها مى   خود بودند٬ نه شي آسا  خواهان  که هودىي
 آن  حىي مس ماني نشان دهندهء استواری ا کردند که  مى د کارىي با اورند٬ بلکهيب

  ٬ گوشت  کار بکنند و باالتر از همه ه شنب روزهاىيهودی ها ها باشد٬ مثال 
   و در برابر چشم  عمومى  در َمجامع  خوک  گوشت خوردن.  بخورند خوک
   است  عّلت ني هم د بهيشا. آمد  شمار مى  به  نجاتءلهي وس بًا نوعىي٬ تقر مردم

 پيدا   خانوادگى  جشن  نوعى ا٬ حالتي در اسپان (matanza)   خوک  کشتن که
 می   صورت  مردم  و در جلو چشم  در مالء عام ستي با حتمًا مىکرد که 

  . گرفت
                                            

جاسوسی عليه ديگران و    زشت  عادت ني٬ ا ونيسيزي انک تّي موجود  چند قرن در طول    63
 در   داخلى هاى  جنگ اني از پا پس. ه بود شد ختهي آم اسپانيا  مردم  و سرشت  با ذات نىيخبر چ

 ء در باره دهي محرمانه رس هاى ٬ تعداد گزارش)  شمسى  هجرى۱۳۱۸ (۱۹۳۹ا در ياسپان
  هاى  از گزارش  دسته  آن  مجبور شد تنها به  دولت  سرانجام  بود که  ّحدى  به مظنونافراد 

  .باشد  د شدهي ق  در آن  دهنده  گزارش  و نشانى  امضاء٬ نام  اثر بدهد که بي٬ ترت دهيرس
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 بر  رىير ِانکار ناپذي آموزش ها٬ تأث ن گونهي دادن ا  کرد که د قبوليبا

  ني بد د کي از وجود  اگر مؤمنى.   است  داشته  و بالقّوه  احتمالى ناني بد د روى
٬   موضوع  بر مال شدن  در صورتداد٬  و خبر نمى  داشت  اّطالع ني د ا بىيو 

  ٬ روشن  باره ني در ا دستور دادگاه شرع.  گرفت  قرار مى  بي تعق خود او تحت
 روز از ۹   در عرض  که مي و انتظار دار ميخواه از شما مى«:   است حيو صر

  ٬ در بارهء موردی  دادگاه ني٬ با حضور خود در ا هّي اخطار ني صدور ا خيتار
دهان  از   حرفى ا در باره آني و  دهي٬ چيزی د ٬ چنانچه  شده  داده حي توض که

  . »ديد٬ اظهار نمائيا دهي شن کسى
  
  
  

  ويژگی های حاکم شرع
  
  

 لو   براى نشست تا اهالى  انتظار مى   به  در دفتر کارش  شرع حاکم
ود بزدل ها ز. ندياي حضور او ب  خود٬ به ا گناهکار قلم دادني و  گراني د دادن

   کنند که  شرع اعتراف  حاکم  جناب  به آمدند تا داوطلبانه  مى  تر از همه
 در پسر   که  معنى ني ا اند٬ به  شده  ُمرتکب)گناهان بزرگی(  اى ره ي کب َمعاصى

ّ   شک  مانند آن زهائىي و چ امتي وجود روز قءا در بارهي و  حي مس خدا بودن
را يز. داد  مى   نشان  از خود عطوفت  شرع ٬ حاکم  مواردى نيدر چن. اند کرده

 شود   معلوم چنانچه«:   که  است قيد شده»  آئين نامهء حاکم شرع « در کتاب
 مورد٬ بد   و بر حسب  صورت ني٬ در ا  است  داشته  جنبه ظاهرى  فقط گناهان

  ولى.  متوّجه  شود٬ عفو کرد  کسى  آنکه  و بى  طور محرمانه د بهي را با نيد
د ي باشد٬ با  اثر گذاشته گرىي افراد د  بر روى نىي بد د  گونه ني ا  که در صورتى

کفر  گونه  ني از ا  را که  کسانى ني افراد و همچن  و آن  را ثبت  اظهارات تمامى
  . » قرار داد اند٬ مورد بازجوئى  ها خبر داشتهويیگ

 او مى  هاى  و منشى  شرع  حضور حاکم  به ادىي افراد زمعموًال
   را به  اشخاص  آن صاتآورد و مشّخ  را در مى  اى  برگه   شرع حاکم. رسيدند 

   متن  که)فيش ها(اين برگه ها   از  نمونه کي. کرد  ثبت مى  آن ر روىي ز شرح
   جا نقل نينًا در اي٬ ع  است  شده کپی»  آئين نامهء حاکم شرع «  از کتاب آن
  : شود مى
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  .....ِ  سائىيحوزه کل

   
   منزل نشانى......... ّ تولد  و محل خيتار.........   خانوادگى  و نام نام

کند    مى  حاضر معرفى  شخص  را که نىي بد د مشخّصات........  شغل......... 
  نشانى............  شغل..........   خانوادگى  و نام  از نام  است عبارت

  .) ذکر شود  طور صريح به(...... . مورد ِاّتهام............  منزل
  

  و گزارش  از اظهارات ٬ کوهى ناني بد د فى معّر  مهلت اني از پا  پس
  .شد   مىتلنبار   شرع ز حاکمي م  بر روىساکنان محّل و يا روستا و   اهالى هاى

  هاى  بازجوئى  لزوم  کند و در صورت دگىي آنها رس کيکاي  او می بايست به
 و  نىي بد د هاى  کانون  شرع  بود که حاکم قي طر ني ا به.  آورد  عمل  به دو باره
 گزارش ها از  چنانچه. کرد   مى  و شناسائى  کشف گرىي از د  پس کىيکفر را 

ا در بارهء ي خانواده مأموران رسيده بود؛ و   مثًال از اعضاى  موّثقى منابع
   اقدام  صورت ني ا وجود داشت ٬ در  متّعددى  واحدی گزارش هاى شخص

گزارش معموًال گر موارد٬ ي در د ولی. بيشتری می يافت تّي قاطع  شرع حاکم
 خاطر   به  فقط  بودند که  سوادىی و ب  افراد ناآگاه  می رسيد که ها از کسانى

  نىيا بد دي و   بودن هودىي   او تهمت ٬ به  با کسى  شخصى  و اختالف دشمنى
   گزارش.دي کن  گزارش ها توجه ن گونهي از ا کىي   به  طور مثال به. می زدند

   آنکه  بى  و همسر جوانش(Juan de Lezcano)  ِد ِلزکانو خوان«:   است شده
   برای ناهار مرغ  جمعه ٬ روزهاى  سر هم  پشت  باشند٬ دو هفته   داشته کسالتى
  » .اند خورده

     گوشت   جمعه ى٬ روزها  مؤمن) مخصوصًا کاتوليک(  حىي مس کي  
  ني هم به. صرف می کندم  ا سبزىي و   ماهى  آن  جاى  به خورد ٬ بلکه نمى

ا٬ کار و بار ي اسپان  مرکزى  نواحى  از روستاهاى ارىي در بس  هنوز هم جهت
   کامًال کساد و حّتی در برخى  جمعه  در روزهاىمغازه های گوشت فروشی

   جمعه  خواستند روزهاى  مى  که کسانى.   است  بسته  جمعه ٬ روزهاى نقاط
 ءر در آشپزخانهي سدانه را با چند  ني ساردعدد ماهی بخورند٬ چند  گوشت
. ها نرسد هي همسا  َمشام  به  آن  از دود کش  گوشت  تا بوىُسرخ می کردندخود 
   خانه  کدام نند٬ دودکشي بب  بودند تا  بام ها مواظب  از پشت  همگریيد  کسان

د٬ يآ  نمى  روني ب  از آن  و دودى  است  روز خاموش  در تمامى  شنبه وزهاىر
  کرد و آن را به  مى   داللت  خانه  صاحب  بودن هودىي بر   موضوع نيرا ايز

 . رساندند  مى   شرع  دادگاه اّطالع
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٬ از   بودى ا هر جا کهي و  رفتى  هر جا مى   بود که  شده  طورى وضع

 انسان ها  ني ب روابط.   باشى  در َامان توانستى  نمى  نيچ  سخن و  جاسوس دست
 و  نىي چ  کثيف سخن عادت  ر َمنحوسي تأثدر اثر٬   آنان و رفتار اجتماعى

   روز به  بود٬ روز به شده  باعث ترويج آن  جهنمى  سازمان ني ا ٬ که جاسوسى
   و آرام  ساکت  روستاى کي در  زندگى. سوء ظّن و بد گمانی آلوده می شد

 وگا لوپه  شگىي هم  از آرزوهاى کىي  او  ولى. بود   (Lope de Vega)   ِد
   کوچک  هاى طي در مح را معتقد بود کهي نشد٬ ز  ساکن هرگز در روستائى

 در  شهي هم  جهت ني هم به. تواند از دست فضول در امان باشد  نمى  انسان
 از  ارىي در بس هنوز هم.  بماند  کرد تا ناشناس  زندگى  بزرگ شهرهاى

 مى   فضولى گراني د  در باره زندگى  شخصى  که ا٬ وقتىي اسپان روستاهاى
  .  دارد ونىيسيزي انک  او رفتارى ند کهيگو کند٬ مى  

   را از نا َسره  َسره چگونه دانستند    مى  خوبى  به  شرع حاکمان
ا ي و  لوح  افراد ساده   اظهارات  آنان٬  کسى  کردن  از ُمّتَهم شيپ.  بدهند صيتشخ
   روى ستىي با فقط.  دادند  قرار مى  مورد موشکافى  را با دّقت  وضع ُخل

   حاکمان شرع به٬  اشتباه بروز ا  در صورت  می شد٬ تا  هي تک  قطعى اظهارات
  ٬ باعث  سازمان ني ا ت هاىّي فعال  بودن را سّرىي ندهند؛  ز  پس  حساب کسى
 . اوردي سر در ن  آن  درون هاى کارى زه ي٬ از ر  از خارج  کسى شد که  مى

  ٬ شخصگزارشی  ا نادرستىي و   درستى  به در صورت ترديد نسبت 
   کهه استشد    گزارش۱۶۲۴  سالدر.  شدمی احضار   بازجوئى  براى مظنون

 در اثر   که ى معن ني ا به. کند  مى  ٬ جادوگرى جزاير قنارى   نفر از اهالى کي
  هاى  از ورق  دسته کي  کرد که  مى  ٬ کارى»  بود  بسته طاني با ش  که مانىيپ«

   را خوب داشت و آن  را بر مى   ورقى او دسته. ندي او در آ  فرمان  تحت بازى
 را   ورقى  خواست تا  مى  نفر از حاضران کي از   وقت زد٬ آن  مى   هم به
   را قاطى  ورق سپس آن. ندي ورق را بب  آن  او آنکه  بکشد بدون رونيب

 و  دا کردهي را پ  ورق  بعد همان چند لحظه. زد  و ُبر مى  گر کردهي د هاى ورق
 در بارهء   که  است  بودهمدرکی تنها  ٬ موضوعنيا. داد  مى   نشان  حاضران به

 او دستور  بهکنند و  او را احضار مى .   است  شده  مرد ارائه  آن جادوگر بودن
.  خود را تکرار کند  عمل  با تجربه هي چند فق شود تا در برابر چشمان  مى  داده

: کند د مىي در پروندهء او ق  دادگاه دهند و ُمنشى  او را مى  فقها دستور آزادى
   از انگشتان  ماهرانهء و استفاده  َتردستىجز   شده  تلّقى  جادوگرى  که چيزی«

  .  » است نبودهچيز ديگری   دست
 او با  اظهارات.  اند  کرده  ُمّتَهم  کفر گوئى  را به گرىيشخص  د
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   براى نه ُمساعدىي زم نيبنا بر ا. کند  مى  گر مطابقتي دو نفر د شهادت

   گزارش هاى  شرع حاکم.   است  شده  آماده  شخص  آن  و بازجوئى رىيدستگ
   قانع ليکند تا دل  مى ني و سنگ ا سبکگذارد و آنها ر  مى   را کنار هم افتىيدر

ّ  مظنون   جلب شخص  صدور حکم  آنها براى اني از م  پسندى  و َمحَکمه کننده
را ي بدهد٬ ز دهي رس  گزارش هاى  در متن رىييّ ندارد تغ او حق.  بکشد رونيب

  الم اع  را مختومه اى تواند پرونده  مى   شرع حاکم«:  آئين نامه  نوشتهء کتاب به
   امروز کشف را آنچهيد٬ زي نما لي و تعد  َجرح  آن د در متني هرگز نبا کند٬ ولى

  . » شود  فردا کشف  است ٬ ممکن  است نشده
  تّياو از اهم. ري چشمگ  کارائى  داراى  است  مأمورى  شرع حاکم

  هگر او بي د از طرفى.   است  آگاه  خوبى  دارد به  در دست  که اسناد و مدارکى
   داشته  قصد کفر گوئى نکهي ا  بدون  گاه ٬ گاه  افراد عادى داند که  مى  خوبى

  به. رانند  مى   بر زبان زىي طنز آم ٬ مطالب  مذهبى باشند٬ در باره مقّدسات
کند٬   مى   ُمّتَهم  کفر گوئى  را به گرىي٬ د  از اهالى کىي   که  وقتى  جهت نيهم

 و  ٬ از او در بارهء زمان  موارد اتهام اتّي جزئ  به تن از پرداخ شي پ  شرع حاکم
ا ي آ: مثَال می پرسد.کند   مى  ز٬ سئوالي کفرآم  مطلب  آن اني ب  و نحوهء مکان
  ني از ا ؟ و سئوال هائى  گفت  کنان  را خنده  مطلب نيکرد؟ ا  مى  شوخى داشت

 در  مردم«:   که  است ه شد ز اشارهي  ن»ء حاکم شرعآئين نامه«  در کتاب.  ليقب
   شنونده  شخص آورند که  مى   بر زبان  َهزلى  مطالب نىي د مسائلبرخی  ءباره

   نوع ني ا اني م ستيبا  مى ؛ کند  تکرار مى  و شوخى  خنده  را براى ز آنين
د يبا«  : کند که  مى  اضافه  در ضمن . » شد  قائل ٬ فرق  جّدى  و مطالب مطالب
 ها ی شوخهمين   در قالب  که را هستند کسانىي کرد٬ ز را جمعّ خود  حواس

د يها را با  آن  کم دست.  کرد هيد آنها را تنبيبا... زندير زهر خود را مى 
  ني از ا روىيبا پ. »(!) بشود  د مؤمناني عا  کرد تا نفعى مهي جر حسابى

   جرم و را به و ا  محاکمه (Burgos) بورُگس را در شهر   زنى رهنمود بود که
:  بود را او گفتهيز.  کردند  محکوم  َگزاف اى مهي جر  پرداخت  به کفر گوئى

   بهشت  همهء خرها هم به  برود٬ پس  بهشت  به  شوهر من اگر قرار باشد که«
  . » خواهند رفت

   به  رسمى هامـّ ات کي   به  بود که  ممکن  اظهار نظرى ابراز هر نوع
   به دهي چش  سرد و گرم  آدم هاى  جهت ني هم به. منجر بشود   کفر گوئى عنوان

:  را کهيزنند باشند٬ ز  مى   که  حرف هائى  مواظب کردند که  مى  هي توص همه
   از هر گونه  از مردم ارىيبس.  دارد  گوش  هم  دارد و موش وار موشيد

   و دوستان م٬ َاقوا  با همسران  حّتى  مذهبى اظهار نظر در باره موضوع هاى



 
 

 ۹۶ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
   است ائىي اسپان  در زبان المثلى ضرب. کردند  مى  ز خوددارىي خود ن مىيصم
؛ حرف  ونيسيزي انک  مقّدس  و سازمان در باره پادشاه«: ديگو  مى که

  » ٦٤.! نباشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مراحل دادرسی

  
  اني و از م  می کرد ها را بررسى  اسناد و گزارش همهء   شرع حاکم

   اشخاصستيبامی   حال. گذاشت  را کنار مى  قيوارد در خور تحقها م آن
  البّته.  کرد میا از نو احضاري قضا شدنتر   روشن   را براى  کننده گزارش

 و  تي شکا  هر نوع  به  که ستي ن  خامى  آدم  شرح  حاکم  کرد که د فراموشينبا
  د نکنند٬ اقدامىيي را تأ ى تا شهود متعدد مطلب  اثر بدهد٬ بلکه بي ترت اى عهيشا

  د سوگند انجامي ق ها به  اقرار  تمامى  از تحقيق مرحله نيدر ا. دهد  نمى صورت
   شخص به. ديآ  کاغذ مى  بر روى سي  تند نو ها توسط  گفتهءرد و همهيگ مى 
   بعضى  به  و پاسخ حاتي توض اى  پاره  اداى  براى شود که  مى  ز ابالغي ن ُمّتَهم

 شد٬   اشاره  قبال هم  که همانطورى.  رساند  هم  حضور به ها در دادگاه سشپر
   محض به   را ُمّتَهم .داد  مى لي را تشک  سازمان ني کار ا ٬ اساس  کارى مخفى

او . کردند  مى   روانه زندان  المالقات  ممنوع  صورت ٬ به حضور در دادگاه
   بازداشت  عّلت ني و همچن  است اده او را لو د  که در بارهء کسىمی بايست ن

.  باشد  محروم  حقوقى  دفاع  امکان  بداند تا از هر گونهچيزی  نيتر  کم٬  بودنش
 بدهد   خود را ارائه  دشمنان  از اسامى شد تا فهرستى  مى   داده  او اجازه  به فقط

                                            
64  “Con el Rey y Santa Inquisición, ¡Chitón!” 
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سامى٬ ا   ان آني لو دهنده در م  شخص  اسم  در صورت مشاهدهء  شرع تا حاکم
 امر  ني و هم  وجود داشته  ُمّتَهم  او و شخص ني ب  خصومتى  دهد که احتمال

 و   ُبخل  که اى  در جامعه ولى.  او را لو بدهد  شخص  آن  که  است  شده سبب
 خود ء خانواده  اعضاى  آمد و حّتى  شمار مى  به  مردم  اصلى َحَسد دشمن

   حفظ  براى  َمنحوس التي تشک ني ا  شوم اتغي و تبل ناتيز٬ در اثر َتلقي ن انسان
   عملى ني چن  بزنند٬ انجام  دست  هر کارى بودند به  خود حاضر  شخصى منافع

  !.  باشد؟ توانست در بر داشته  مى  اى جهي نت چه
  

  المالقات  ممنوع  صورت  و به است ر شدهي دستگ  َمظنون حاال شخص
   شخص  که  مّدتى در طول.  شود  مى ارى نگهد  ّسرى  از زندان هاى کىيدر 

   در جستجوى  اداره مقدس ني ا  برد٬ مأموران  سر مى  به  در بازداشت َمظنون
. پردازند   او مى  منزل  وارسى  به گرىي د  جرم ا هر مدرکي و  ٬ نوشته کتاب
و  ا ابي در غ اش  خانواده  امرار معاش  براى زىيشود و چ  مى في او توق اموال
  اش  خانواده ز مثلي ن ٬ آن  است ز داشتهي و کاری ن ماند و اگر کسب  نمى  باقى
د و يآبي   دست  او به هي عل  سند و مدرکى چنانچه.  ماند  مى  سرپرست بى

   شده في توق  که  اموالش  تمامى  صورت  شود٬ در آن  داده صيگناهکار تشخ
می    او ثابت گناهى  بی   چنانچه سبر عک. شد  مى   مصادره شهي هم بود٬ براى

  اتّي عمل  از کسر مخارج د٬ پسمی آم ن  دست  او به هي عل اى  برگه چيشد و ه
 از کسر   و پس)  و زندگى  خانه  و تفتيش ٬ بازداشت  دستگيرى  به  مربوط ات عملّي يعنى(

  او بر مى  را به ٬ اموالش  بازداشت  در مّدت  خورد و خوراکش ءنهيهز
   کسی واقعًا بى را اگر همي بود ز ار کمي بس  کارى ني چن  احتمال البّته. دندنگردا 

   بود٬ چون  در انتظارش  سختى  مجازات  می شد٬ باز هم  داده صي تشخ گناه
  نيگر با اي د  از طرفى. دا کنندي پ  او سوء ّظن  به  مردم  که  بود  کرده کارى
   شرع  محترم  حاکمان(!) گرانبهای   وقت  ِاتالف  موجبات  جهت  خود و بى عمل

 و   گناه ٬ بى ونيسيزي از دفاتر انک  کسى  جهت ني هم به.   بود  کرده را فراهم
   است جي را  مردم اني در م المَثلى  ضرب  که تا جائى.  بيرون نمی آمد  شده تبرئه

  . »کنند  مى تَزي ج  الاّقل  که اگر ترا نسوزانند٬ بدان٬«: ديگو  مى که
  

ر ي و ساپروتستان ها٬   شده حىي مس ها٬ مسلمانان يهودی تبار
 بودند و   کرده  عادت  و وحشت  پر از ُرعب طىي در مح  زندگى  به شانيدگراند

   مقّدس  سازمانتور   داخل  به  ماهى ا زود مثلير و ي د دانستند٬ سرانجام مى
   الزم اطي احت  چگونه  بودند که اد گرفتهي  م٬ آنها ه  جهت ني هم به. خواهند افتاد
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  شانيها ٬ افراد خانواده  گرفتار شدن  در صورت نکهي ا  دهند و براى  خرج را به

ا يکردند و   مى   خود را مخفى  از اموال  نگردند٬ قسمتى  فقر و بدبختىگرفتار
   مواردى نيچندر . رساندند  مى   ثبت  به گرىي اعتماد د  قابل  اشخاص  نام به

 کرد تا   مى  استفاده  رسمى مهي ن ناني و خبرچ  کارآگاهان  از خدمات  شرع دادگاه
 را  ٬ آن د دادگاهي از د  مانده  مخفى ا پولىي و   و ثروت  وجود مال در صورت

 و   مال  کشف  در صورت ناني و خبرچ  کارآگاهان  گونه نيا. کند   و ضبط کشف
  . شدند  مى   را صاحب  آن ا نصفي و   سوم کي  ني٬ ب  مخفى ثروت

ن يدر ا. شد  مظنون آغاز مى   شخصء٬ محاکمه  مّدتى  از گذشت پس
  شاکى ٬ هم   قاضى ٬ هم  بود  کارهء دادگاه  همه  شرع ٬ قاضى ه ها محاکم گونه

  بارهء دررا يارای ترديد  کسى.  قي مأمور تحق  و هم  دادستان ٬ هم خصوصی
  . نبود او  حقوقى  و معلومات  قضائى تّيصالح

 در   که  از اطاقى  بود  عبارت  که  را در تاالر دادرسى  ُمّتَهم شخص
 قرار داشت٬ حاضر  حي مسء شده دهي کش بي صل  بهتنديس  کي   آنباالی

 را   اطاق ني ا ٬ مبلمان  کوچک گرىي و د  بزرگ کىيز٬ يدو م. کردند مى
ز ي م  و در پشت  شرع  حاکم  جناب ز بزرگي م در پشت. داد  مى  ليتشک

  کتاب.  و جواب ها٬ جلوس می کرد  سئوال  ثبت  براى  دادگاه  ُمنشى کوچک
 و   نمانده  غافل  راهنمائى ز از بذلي مورد ن ني در ا ٬ حتى  شرع  حاکم آئين نامهء

   حاکم  از صندلى  که ای  صندلى کي  د روىي با ُمّتَهم«:  شود که ادآور مىي
  . »ندي باالتر نباشد٬ بنش بلند تر و شرع

   اختصاص کّلی   هاىپرسش و پاسخ   طرح  به  دادگاهء جلسه نينخست
 پدر و مادر٬ متأّهل و يا مجّرد   توّلد٬ اسم ٬ مّحل ِ خانوادگى ٬ نام نام: می يافت

٬  التي تحص زاني٬ م خصوصی   زندگىء در باره بودن٬ و اظهار مطالبى
   با ذکر عّلت  کرده  آنجا مسافرت  که به ٬ نقاطى انّي و مرب  معّلمان ىاسام

 در مورد   هائی٬ سئوال  جلسه ني در ا نيهمچن.   آن  مّدت  و طول مسافرت
 از   برخى خواستند که آمد و از او مى  مى  عمل  به  ُمّتَهم  شرعى  معلومات زانيم

   از او در باره عّلت نيهمچن. اند را بخو  معروف  و دعاهاى  مّهم نمازهاى
   دشمنان  از اسامى فهرستی  هکخواستند   از او مى شد و  مى  سئوال بازداشتش

   او را به  مبادا کسى تا.بدهد   دادگاهبه و   کاغذ آورده خود را بر روى
  .  باشد  لو داده  شخصىدشمنیخاطر

  ولى.  نداشت تهاجمى و   رفتار خشن  با ُمّتَهم  شرع  جا٬ حاکم نيتا ا
   شکستن  در هم  تند و در جهت  هاى سئوالطرح  بعد٬   به  لحظه نياز ا

 را به خرج می داد  همهء کوشش خود   شرع حاکم. شد   او آغاز مى تّيشخص
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   از او خواسته  آنکه  خود و بى لي م  به  ُمّتَهم    مرحله از محاکمه٬ نيتا در ا

  .  کند  اعتراف ر کامل طو ز را بهي چ شود٬ همه
   حاکم کي « : که  است د شدهي تأکء حاکم شرع آئين نامه در کتاب

   ُمّتَهم مچ٬  مختلف هاى  سئوال  کردن  با مطرح  خبره٬ بايد بتواند چگونه شرع
 راجع به  قبًال  بزند که  حرف زهائىي و او را مجبور کند در باره چگرفتهرا 
   پونس آندِرسشخصی به نام    طور مثال ه ب ». است ها فکر نکرده آن

(Andrés Pons)مّدت ها   همسرش ر و او را کهي دستگ۱۵۸۵   را در سال 
   طور داوطلبانه  به  در محضر دادگاه کنند که  بود مجبور مى  مردهپيش 

  ٬ روابط  شانی زناشوئ  زندگى  با همسر مردهء خود در زمان  کند که اعتراف
  . کنند  مى   او را محکوم ترتيب  ني ا  و به ؛ است  داشته رفر متعاي غ جنسى

 با   است  ممکن  ُمّتَهم    که  است  شده ُهشدار دادههمين کتاب در 
  ني دهد؛ بنا بر ا  ِجلوه  را وارونه قي٬ّ بتواند حقا  خاص  از شگردهاى استفاده

   را ناگفته اى  نکته ى باز  و زبان  او با لّفاظى  که  بود و نگذاشت د مواظبيبا
 در بارهء نحوهء  ني همچن  کتاب نيدر ا. دي نما  خوددارى  آن  و از افشاى گذاشته

 از   کتاب نيا.  برخورد توان  مى   گوناگونى  مطالب ز بهي ن  ُمّتَهمان بازجوئى
 ِاعتماد٬ با   جلب  باشد٬ براى  داشته  امکان  خواهد تا آنجا که  مى  شرع حاکم
 از  چنانچه.  نکند  خود را بر سر او خالى  کند و خشم  صحبت  با ُمّتَهم متيمال

  ستىيد٬ باياي ن  دست  به  ُمّتَهم  کردن  محکوم  براى جهء مطلوبي شهود نت شهادت
   تمامى  که  گفت  ُمّتَهم  قرار داد و به  مورد مطالعه  را از نو و با دّقت پرونده

 خود را از   قبلى هاى  گفته  و او را مجبور کرد که ت اس  بوده  دروغ اظهاراتش
  .  شد  نائل اى  تازه اتّي کشف  به شيها  گوئى  از تناقض نو تکرار کند و با استفاده

   که ستيد ني٬ بع  ِاتهام هاى  جنبه  تمامى  کردن ني و سنگ  از سبک پس
د کرد؟ ي با  چه مورد نيدر ا. د بشودي دچارترد مي تصم  در گرفتن  شرع حاکم

  ن و مباشريکشد و خود را جانش  مى  َدکي را   شرع  حاکم  عنوان  که ا کسىيآ
 کتاب آئين   به هم نهي زم ني شود؟ در ا  ُمتَوّسل  دروغ تواند به داند٬ مى  خدا مى 

٬  ِ قضائى دروغ«:  می گويد نهي زم ني در ا  کتاب نيا.  ميکن  مى نامه رجوع
  ني؟ چن  جامعه  خاطر مصلحت  به ٬ دروغ  حقوقى  منافع حفظ خاطر   به دروغ

   را فراموش ماني سل  حضرت  قضاوتءمگر نحوه.   جاست  به کامًال دروغى
 سر   بزند و براى وانگىي د  خود را به  ُمّتَهم  که  در صورتى ولى. »!د؟يا کرده

مار ي ب  کند کهشود اظهار  از او مى   که هائى  پرسش  به  از پاسخ باز زدن
د از يز باي مورد ن ني کرد؟ در ا توان  چکار مى  موردى ني٬ در چن  است روانى

 در   کتاب   ءسندهينو.   جست ارىي٬   شرع  حاکم  کتاب آئين نامهء رهنمودهاى
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 مى   اّتفاق  به دهد که  مى   ارائه هى توّج  جالب  راهنمائى  مورد بخصوص نيا
 را  ا شخصىي٬ و  وانهي د  شخص ستىي خود٬ با  وجدان حتى را براى« :  ميخوان 

 او  وانگىي در د چنانچه.   بست  شکنجه  چرخ کند٬ به  مى وانگىي د  ِاّدعاى که
د٬ و از ي نکن  در باره او خوددارى اى  شکنجه  گونه چي ه  باشد از ِاعمال   یّشک

  . »دي نده  خود راه  به رد٬ ترسىي بم ر شکنجهي او در ز  است  ممکن نکهيا
 در  اى کرد و عجله  مى   خود عمل في وظا  به  باطمأنينه ونيسيزيانک

   مى شي به پ  ُکندى  به  که  و سنگدل رحم  بى  بود نىيماش. کار خود نداشت
 و   سه  بود  ممکن ؛رأیشد تا صدور  ر مى ي دستگ  کسى  که اى از لحظه. خزيد

   لوئيس خورخه ءدهي عق به.  بگذرد  سال هز هفدي ن  و گاهى ا چهار سالي
حالتی    دادن  به  اداره ني ا لي در تما ستىي را با نهي و طمأن  ُکندى ني ا٦٥ بورِخس

   که ٬ همان طورى  معنى ني ا به.  خود٬ جستجو کرد هاى تّي فعال  به بشری فوق
  ني ا د٬ مأموراندهن  نمى  از خود نشان  شتابى  آسمانى  و َاجرام اهانيگل ها و گ

  ني زم  روىبر  الهىدستگاه    و کارگزاران اني خود را ُمجر ز کهي ن اداره
از . عجله به خرج می دادند خود  في وظا  در انجام ستيبا ز نمى يدانستند ن مى

   به دگىي در رس  ُکندى ني بودند٬ که ا  واقف  نکته ني بر ا گر آناني د طرفى
 او را در  ٬ مقاومت ندهي از آ بيم و   زندان افهء انزوا در ُکنج اض ٬ به  ُمّتَهم وضع

  لي دل  آنکه  و بى  مالقات  را بدون  ُمّتَهم ٬ شخص بي ترت ني ا به. شکست  مى  هم
. داشتند  مى   نگاه  کنند در سّلول انفرادی  او ابالغ  را به  بودنش بازداشت
 در   اموالش في در اثر توق  که اى  و بدبختى  خاطر افراد خانواده  به نگرانى

   بود  ممکن هر لحظه. کرد  تر مى چارهي روز ب ٬ او را روز به انتظار اوبود
   داشت بر زبان  در دل کهرا   ٬ او آنچه عيّ سر  حل  راه کي   به دني رس براى

را او يز.  باشد  نشده  مرتکب  هم به راستی گناهى چي اگر ه حتى. اورديب
  حي ترج فىي بال تکل  حالت ني ا  خواست باشد٬ به  مى  که  را هر چه مجازات

  . داد مى
 قرار ندهد٬   ُمّتَهم  جلو پاى  راهى چگونهيکرد ه  مى   سعى  شرع حاکم

آئين نامهء حاکم  «  در کتاب  مختلف در چند جاى.  بشود  قدم شيتا خود او پ
  کي     به  کّلى  موضوع کي  د از ي با وستهيپ « : که  است د شدهيتأک» شرع

   اتهام تّي و ماه اتّي از جزئ  ُمّتَهم  کرد که د کارىي و با  رفت  جزئى موضوع
 از خود   جرائمىء در باره  ُمّتَهم افتاد که  مى بارها اتفاق. » بماند نا آگاهخود 
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  ى و مطلب دانسته  نمى  زىي هرگز در بارهء آن چ  شرع  حاکم کرد که  مى دفاع

 را دو   زندانى سرنوشت   وخامت کار ني و ا  بود اوردهي ن  مورد بر زبان در آن
٬   همدستان  زندانى  شخص  مواردى ني در چن ني بر ا عالوه. چندان می کرد

  هاى نام. داد ز لو مىي و افراد مورد اعتماد خود را نخويشان و  دوستان
   به  و بازجوئى  حبس ن عملاي. کرد  ظهور مى  اى در صفحات پرونده تازه
  وستگىي در اثر پ  بعضى ماند که  سبد مى کي   از داخل السیي گ  بر داشتن عمل

الس ي گ  را که اى  تازه هاى افتادند و شاخه  مى روني سبد ب  از داخل گرىي د به
ا  از وجود آنه قبًال  کسى د کهنساخت  مى اني نما  بود دهيها چسب  آن  به گرىي د هاى
 در دستگاه   و بازجوئى بيتعقشيوهء   نگونهيا.  ه استخبردار نبودبا 

  .  الزم و ملزوم يکديگر بودانکيزيسيون 
ها   ِاقرار  تمامى  که  بود  کافى  بازجوئى  جلسه  سه لي تشکرويهم رفته

   لحظهء طرحسپس  به متّهم و  اّتهامتفهيم  مرحلهء ٬  آنبه دنبال.  شود گرفته
  .شد  مى  نيي تع رىي َتسخ لي وک کي   ُمّتَهم براى. رسيد  او فرا مى  هيعل  اتيشکا

  د آن را با وکالئىي نبا ميکن  مى   صحبت رىي تسخ لي از وک  که  وقتى
   از مّتهمان  دفاع  به  کشور های دموکراتيک هاى در دادگاهامروزه   که
 خود و در چهار   شغل  اقتضاى  به  امروزى وکالى.  کرد پردازند اشتباه مى

   کوشش تي خود نها  از موّکل  دفاع ّ دارند براى توانند و حق  مى  ني قوان چوب
   شرع هاى  دادگاه  توسط  شده نيي تع رىي تسخ  وکالى ولى.  دهند  خرج را به

 از خود   از حّد شور و حرارت ادهي خود ز  از موّکالن  دفاع ّ نداشتند موقع حق
   آنها از نظر قاضى  عمل  بود که  ممکن  صورت نيرا در اي٬ ز بدهند نشان
 ءوکال  ني و خود هم  شده  تلقى  مّتهمانزکفرآمي  د اعماليي تأ  عنوان  به شرع

  تي نها  جهت٬ آنان ني هم به. رندي قرار بگ ر شکنجهي بشوند و ز روانهء زندان
   دست  خود به هي عل اى  بهانه  از مّتهمان  دفاع  موقع  کردند که  خود را مى سعى

 خود را   با موّکالن  قبلى ّ قرار مالقات  حقءوکال  ني ا حّتى.  ندهند  دادگاه قاضى
 بگذراند٬  اني با آن ها در م  رامطالبیخواستند  ز نداشتند و اگر مى ين

  نيدر ا. دادند  مى   و يا مأموران انجام  کار را در حضور قاضى ني ا ستيبا مى
   منظور حصول  به کردند که  مى  هي توص  مّتهمان  بهءوکالها٬   مالقات نهگو
   که  اتهاماتى  دهند و از ِکتمان  اعتراف  به  تن  که ٬ بهتر است  مطلوبءجهينت

توانست   مى   ُمّتَهم   از دادرسی   مرحله نيدر ا. زندي٬ بپره  است  آنان متوّجه
  .  کند  معرفى  دادگاه ا به ر  از خود٬ شاهدانى  دفاع براى
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  انواع مّتهمان 
  
  
  

    به٬  شرع  و حاکمان  بازجويان  با  رفتارخود  نوع  بر حسب مّتهمان
 مى   زود اعتراف ر کهي ز  سر به مّتهمان: شدند  مى مي تقس  های گوناگوندسته

ادند و در د  نمى  اعتراف  به  تن  سادگى  به  که  سر سخت کردند٬ و مّتهمان 
 کمتر   که نيز را  متهمانى .  کردند  مى  تراشى  ِاشکال دادرسی  اني جر شرفتيپ

. ناميدند  مى  اى  قطره  کنندگان کردند٬ اعتراف  مى دانستند٬ اعتراف  مى از آنچه
 می   دروغ اش ز را انکار می کرد و همهي چ  همه  کننده نطور اگر اعترافيهم

   در طول  که اى  کننده  اعتراف به. گفتند  مى نندهء منفى ک  او اعتراف گفت٬ به
 آورد ی نم  بر خود بر زبان  وارده  در باره اتهامات  ابدًا مطلبى  بازجوئى مّدت
  " کبابى گوشت"د٬ ي کش روني او ب ر زباني از ز زىي چ  نمی شد  وجه چي ه و به
  . دادند  مى  لقب

 در  اند که  داده حي ترج  که  کسانى م از نا  پر است ونيسيزي انک خيتار
  . اورندي ن  خود بر زبان ماني و ا  وجدان هي عل  مطلبى  شوند ولى  سوزانده آتش

  ا قولي می کرد و   توبه نىي بدددر موارد بسيار انگشت شمار چنانچه
 در اين صورت  تکرار نکند٬ اشتباه های گذشتهء خود راگر ي د می داد که

 از   مؤمن حىي مس کي   عنوان  به اورفت وي پذ  خود مى  آغوش هسا او را بيکل
د يد دياّما با. شد  مى  آتش هاى  شعلهء طعمه  صورت نير ايرفت٬ در غ ا مى يدن
   به  ولى  کرده کبار توبهي   که در باره آن هائىء حاکم شرع  کتاب آئين نامه که

  ني چن حرف « : کتاب ني ا ءنوشته  طبق!... د؟يگو  مى اند چه  خود وفا نکرده قول
   و ما دست  است  انداخته کبار ما را دستيرا او ي؛ ز  گرفت د ِجّدىي را نبا آدمى

ها   بافى سماني و ر  آسمان  گونه ني با ا کند که  مى  او سعى.  ميا او را خوانده
  اى هه و ُشب  ّشک  هر گونه  رفع  براى  بهتر است  دهد٬ ولى  خود را نجات کيخ
  . » کرد  اعدام  او را   وجدان  از عذاب احترازو 



 
 

 ۱۰۳ صفحه 
 

مّتهمان انواع  
 

 
 خود   گناهان  به  مجرم نکهي از ا ٬ اعم  ُجرم  از مرحلهء اثبات پس

  گر نتواني باشند٬ و د  داده  او شهادت هي عل ا شاهدانىي و   کرده اعتراف
   رأى صدوربارهءدر . شد  وارد شور مى   ٬ دادگاهمنکر شد را   جرمى ارتکاب

٬   شرع  از حاکم ٬ متشّکل» دتىي عق   عبادى شوراى «  نام  به در شورائى
به عمل   رىيگ  مي٬ تصم  چند نفر کارشناس  لزوم ٬ و در صورت ُاسُقفندهء ينما

   به ه ٬ مراتبشد نظر در بارهء رأی صادر  وحدت نبودندر صورت . می آمد
   براى)  شمسى  هجرى۱۰۲۶( ۱۶۴۷  از سال. شد  مى  ارجاع  قضائى  عالى وانيد

ها در سراسر   دادگاه  توسط  شده  گرفته ماتي تصم  تمامى  به  دادن تّيمرکز
تا . رسيد  مى   قضائى  عالى وانيد ديي تأ  به ستيبا  مى  صادره کشور٬ احکام

   مقّدس  سازمان ني و نظر ا ر با خواستي را مغا  ىي رأ  شرعى مبادا حاکم
  .  باشد ده کر صادره

   باشد در درجات فىي آراء تخف ياتوانست٬ مىشده   آراء صادر
  طىي شرا  خود و تحت  از گناهان  از توبه  پس  ُمّتَهم  آن  طبق ٬ که مختلف
د و ي شمار آ  به حىيسا بر گردد و مسي کل  آغوش  بهمجّددًا  توانست ٬ّ مى خاص

 شد   مى  محکوم  مرگ  به ٬ ُمّتَهم  آن ق طب آمد که  شمار مى به(!)  نىيا آراء تسکي
   شرع  دادگاه  که  و عذاب هائى وىي دن  دردهاى  از تمامى بي ترت ني ا و به

 اهمّيت   ٬ کم  َمظنون  شخص  اتهام چنانچه.  افتي  مى نيداد٬ تسک  او مى  بهُمَقّدس 
  اتهام«   آن  به د تر بودني شد ٬ و در صورت»  جزئى اتهام «  آن بود به
اّتهام مزمن    شد٬ دارندگان  در باال اشاره  که همانطورى. می گفتند٬ »مزمن

٬ می بودند   گفتار و کردار خود در جامعه  مواظب  از هر لحاظ ستيبا مى
  شدند٬ بى  مى  روانه قتلگاه  راست کي دوباره  رىي دستگ را در صورتيز

  .  باشد   در انتظارشان اى  محاکمه آنکه
   و مالى ٬ جسمانى  جنبه معنوى  توانست  مى  شده نيي تع هاى زاتمجا

   از گناهان ندامت  بود از اظهار جّدى  عبارت روحی  هاى مجازات.  باشد داشته
 بود از  ز عبارتي ن  جسمى هاى مجازات.   و در حضور مردم در مالء عام

٬ )  هيجدهم  قرن ا اواسط ت۱۵۷۳  از سال( اسپانيا   هاىی در کشت ٬ پارو زنى اعدام
 و  مهي جر  بود از پرداخت  عبارتهم   مالى هاى مجازات.  د و َشّالقي٬ تبع زندان

  نيتر متداول .   ُمّتَهم  اموالء همهء و مصادره في توق در موارد جّدى
 بود و  افتهي   کاهش ناني تعداد بد د  که ها٬ مخصوصًا زمانى مجازات

   دادگاه  بزند و او را به نىي بد د  ُتهمت  کسى  به وانستت گر نمىي د ونيسيزيانک
  زندگىء در باره   کنجکاوى  به  معروف  امر بهء بهانه شتر بهيبکشد٬ و ب
   به  مردم  و وادار کردن  بود از زندان ٬ عبارت پرداخت  مى  مردم خصوصى



 
 

 ۱۰۴ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
  .   و َشّالق  عمومى  در مجامع توبه

  
  امتحان الهی

  
ان بهتر از هر کسی ديگر می دانستند که پايه های  خود روحاني

به همين جهت سعی می کردند که از بروز . موجوّديت نظام شان بر باد است
هر رويدادی و لو طبيعی به نفع خود و کوبيدن دشمنی موهوم که ساخته و 

آن ها به خوبی می . پرداختهء ذهن بيمارشان بود ّحد اکثر استفاده را  بکنند
که آغاز آگاهی و بيداری مردم نقطهء پايانی بود بر هستی دستگاه آن دانستند 

ترويج انديشه های ( مردم را از تهاجم فرهنگی شرق يک روزازينرو . ها
 می ترساندند و روزی ديگر در مراسم نماز )اسالمی و يهودی و تّصوف و عرفان

فرهنگ  و گرفتن موضع تهاجمی در برابر نفوذ پايداریکليسا آنان را به 
اگر شاعری .  ترغيب می کردند)٦٦افکار پيروان مارتين لوتر و کاتار ها(غرب 

شعری می گفت٬ نّقاشی نقشی می کشيد و يا خواننده ای ترانه ای می سرود 
دست نشاندهء فريب خورده و يا «که مقبول طبع آقايان نبود٬ دشمن و يا 

 او برخورد  محسوب می شد که می بايست با٦۷»عامل نفوذی دشمن خارجی
  . جّدی می شد

 زلزله خيز است )اسپانيا و پرتغال(نواحی جنوبی شبه جزيرهء ايبريا
که هر از چند گاه يکبار٬ انگشت الهی ساکنان اين مناطق را انگولک می کند 

خوشبختانه در يک قرن اخير در اثر تغيير . و خواب شبانهء آنان را پريشان
 زلزله ای که مرگ و ويرانی زياد ؛  ساختمان هامعماریشيوهء مصالح و 

ولی زمين لرزهء اّول نوامبر سال . داشته باشد در اين مناطق رخ نداده است
فقط در شهر . مرگ و مير زيادی در پرتغال و اسپانيا در پی داشت۱۷۵۵

در اين هنگام . ر را گرفتف جان بيش از پنجاه هزار ن)پايتخت پرتغال(ليسبون 
جای اينکه کشيش ها و طلبه ها را از صومعه ها و يکی از عالمان دينی به 

لنگ بدهد تا به ياری زلزله ها ککليسا ها بيرون بکشد و به دست آنان بيل و 
 من؛ اين ٦۸برادران و خواهران«: بشتابند؛ بر زبان مبارک جاری ساخت که

                                            
  .  قبًال در بارهء کاتار ها توضيح داده شده است   66
 همين حرف بار ها از زبان رهبران جمهوری اسالمی ايران نيز در بارهء روزنامه    67

  .نگاران شنيده شده است
که تکيه کالم " عزيزان من" روحانيان اسپانيائی زبان موقع خطاب به مردم٬ به جای    68

. استفاده می کنند" برادران و خواهران من"رهبران جمهوری اسالمی ايران است از عبارت 



 
 

 ۱۰٥ صفحه 
 

یاله امتحان  
 

 
 کسی جرأت نکرد که به او بگويد٬ آخر مردک بی ».يک امتحان الهی بود

وام فريب؛ چه امتحانی؟ چه کشکی؟ در اين گونه سانحه های سواد بی عار ع
شمائی که مليون ها . طبيعی بخشی از گناه باال بودن تلفات بر گردن شماست

ثروت مردم را به جای خرج در راه رفاه و بهبود زندگی آنان٬ صرف 
ساختن بقعه و بارگاه و ترويج دين مبين در کشورهای امريکای التين٬ 

  .  کرديد و جنوبیر های امريکای مرکزی و شمالیفيليپين و شه
وانگهی چرا بايد خداوند هميشه مردم فقير و مستمند را مورد 

اين بدبخت ها که امتحان ثلث اّول و دوم و . امتحان و آزمايش قرار دهد؟
هزارم خود را در طول زندگی َمَشّقت بار خود داده اند٬ حاال باز هم بايد به 

عجب معّلم بی انصافی که به پولدار ها زير !.  بدهند؟قول شما امتحان پس
ُجلی و يواشکی نمرهء قبولی می دهد و آن ها را به کالس باالتر می فرستد 
ولی فقير و فقرا را در برابر سيل و زلزله و طاعون و وبا به حال خود می 

همين شمائی ! گذارد تا بمانند و به گردن کلفت هائی مثل شما سواری بدهند
 تا ديروز آن همه جنگ های  پر خرج و ويرانگر و بی حاصل اسپانيا را که

 کالم خدا می ءِاشاعهدر نقاط مختلف جهان موهبتی الهی و فرصتی برای 
   ٦۹.دانستيد

    عجيب اينکه حضرات از رو نرفتند و همين مزخرفات را در 
                                                                                        

روباه٬ موقع موعظه : "و در اشاره به همين مطلب است که ضرب المثلی اسپانيائی می گويد

ايرج ميرزا هم می . " شروع می کند" همشيره های گرامی"م خود را با به مرغ ها٬ کال

  :گويد

  نعوذ باهللا از آن اشگ های ديدهء شيخ٬"

  !چه خانه ها که همين آب کم خراب کند

  زمن نترس که خانم ترا خطاب کنم٬

! و شگفت دنيائی است دنيای واژه ها و زبان ها."  ازو بترس که همشيره ات خطاب کند

در زبان فارسی به معنای هم سن و سال است؛ همان طوری که سهراب در " همشيره"کلمهء 

همی ز آسمان بر تر آيد / که من چون ز همشيرگان برترم؟: "شاهنامه از مادرش می پرسد

ولی همين کلمه در ). ؟...يعنی چرا من از بچه های هم سن و سال خودم بر تر هستم." (سرم

به کار ) نرس" (پرستار"ر و در زبان ترکی ترکيه به معنای فارسی امروزی به معنای خواه

  .     نيز در فارسی به معنای خدمتکار است" پرستنده"و " پرستار"می رود و 

 فقط در جنگی که تاريخ وقوع آن به زمان ما نزديک تر است و از آن به عنوان    69

رده هزار نفر از جوانان در تاريخ اسپانيا ياد می شود؛ چها " Annualفاجعهء آنوال  "
اين . اسپانيائی به دست مجاهدان مسلمان عبدالکريم در مراکش در خاک و خون غلتييدند

  .اّتفاق  افتاد) خورشيدی ۱۳۰۰برابر با (۱۹۲۱جنگ در ماه ژوئيه 
  



 
 

 ۱۰۶ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
ز آن  در مکزيک نيز تکرار کردند و اين بار ا۱۹۹۹زلزلهء سی ام سپتامبر 
ولی اين دفعه ديگر .  نام بردند(Castigo de Dios)به عنوان عقوبت الهی 

حنايشان رنگ سابق را نداشت و روزنامه نگاران حسابی پنبهء آن ها را 
چون مکزيک هم مرز با اياالت متحدهء امريکا است و مردم آن کشور . زدند

مکزيکی ها به .  را می گيرندآمريکائیشبانه روز٬ راديو و تلويزيون های 
چشم خود می ديدند که چگونه وقتی زلزله ای با شّدتی بيشتر از زلزله های  

تد کسی جز تعدادی انگشت شمار نمی فکشور شان در کاليفرنيا اّتفاق می ا
ميرد و عقوبت و امتحان الهی هم در کار نيست٬ در نتيجه به ريش رهبران 

  .خنديدندقاه قاه مذهبی 
  

 

  

    يزيسيون انک هاى سياهچال
  
 

 نباشد٬   حاکم  قانون  که در آن اى  در جامعه ستي ن  گفتن  به الزم
   با ِشّدت  اّول٬ن افرادي ا!؟زنند  نمى  که  کارهائى  چه  به ٬ دست  قدرت انصاحب
 مى   کاسته  از حرارتشان  زمان  با گذشتن کم  کم  ند ولىيآ  مى داني م بهعمل 

 ولی در باطن شوند  مى  ُمّبدل  و مهربان  ظاهر آرام به هائى  انسان شود و به 
قی می مانند تا فرصتی پيش بيايد و  با اى  و عقده  بد جنس ىيآدم هاهمان 

 چيرگی   به هنگام  نيزِ  شرع حاکمان. دوباره بتوانند زهر خود را بريزند
   از حاکمان ه دست نياّول.  باشند  ُمستثنى  قاعده نيتوانستند از ا  نمى  ونيسيزيانک

  آن از شي کردند و پ  شروع  اين و آنمحاکمهء خود را با ء حرفه   شرع
 به و  کي کاتولء و ملکه  شاه  سلطنت در زمان.  در کار خود نداشتند اى تجربه
   تعداد ُحکم مسيحی شده   و مسلمانان  یهودي   جوامع  تار و مار ساختنهنگام
 تا   شرع  از دادگاه هاى  َاسناد موجود برخى قطب. اد بوديار زي بس  اعدام هاى
   از سال  پس ولى.  کرده اند  آتش هاى  شعلهء را روانه  درصد ُمّتهمان۴۰

 در  و بد دين ني افراد نود  کاهش  دنبال ٬ و به)  شمسى  هجرى۹۰۹( ۱۵۳۰
در  سه  زانيتا مو   رىي نحو چشمگ ها به  اعدام نيا درصد اي اسپان نيسرزم



 
 

 ۱۰۷ صفحه 
 

  ونيسيزيانک  هاى اهچاليس
 

 
  .  است افتي  کاهشصد 

 لوِسرو   نام  به  شخصى ٬ به  شرع  حاکمان ني نخست ءاز جمله
(Lucero)مجبور   دولت خود  که ميخور  بر مىکوردوبا   شرع  دادگاه سي٬ رئ 

 بود   مانده ٬ کم  در ِپى  ِپى هاى را در اثر اعداميشد او را از کار بر کنار کند٬ ز
 و مردم از ترس او دسته٬ دسته  سازد  خالى ه را از َسَکنکوردوبا  شهر بزرگ

  .از اين شهر می گريختند
 خود  في وظا  در انجام ونيسيزي٬ انک  زمان  و با گذشت جي تدر به

 ُمبّدل شد که پرور  تن   با کارمندانى  ادارى یالتي  تشکه داد و ب  نشان نرمش
حيثّيت ادارهء   ه ک ٬ مگر زمانىندآمد  بر مى  کسى  خون ختني در صدد رکمتر

  . شد  روبرو مى   جّدى  با خطرى ُمَقّدس 
   روح شد در نجات  مى   خالصه  شرع  حاکم فه اصلىي٬ وظ  رفته رفته

 سر  نياگر بد د. )  راست راه( ميِ مستق  َصراط  او به تي و ارشاد و هدا ني بد د آدم
   شرع  حاکم  موقع نير اشد٬ د  نمى  تي هدا  راست  راه داد و به  مى   نشان سختى

دست و بالش بسته می شد و نمی  و  گرفت ز قرار مى يرآمي تحق تىيدر موقع
  قتي حق ني نشانگر ا  موضوع نيا. کندب  او ِارشادديگر برای   کارىتوانست 

   به  فقط  اعدام صدور حکمبعد ها ٬  ني نخست  سال هاى  ی از قّصاب  پس  که است
   به  خود سماجتکفر گوئی در   مجرم رتداد محدود شد که از کفر و ِا مواردى

ا يو . ديکش  مى  گراني د  رخ  خود را به ُملَحد بودن ايداد و کافر و   مى خرج
  قبال مورد عفو قرار گرفته  ُمّتَهم  شخص شد که  صادر مى  اعدام  حکم زمانى

  د در پشتيشا. ی شد م  شرع  خالف  َاعمال  بار مرتکب ني چندم  براى  ولى بود
 بعدًا توبه خود را   ولى  کرده  قبال توبه  که  آن هائى د مجازاتيسر تشد
  ني چن  مجازات در ُحکم.  باشد  نهفته ّ انتقام جوئى  حس اند٬ نوعى شکسته
؛  ستي ن  ساخته  تو کارى  خداوند براى ساىي کل از دست« :شد  مى  نوشته افرادى

  بودی کهتواين    نکرد٬ ولى غي خود را از تو در شي و بخشا را او رحمتيز
 در کفر   تو غرق  که ميکن  مى  ٬ اعالم  جهت ني هم به.   کردى  سوء استفاده از آن

  ز اظهار ي ن قبًال  که جائى  از آن  نمائى  و هر چند اظهار ندامت و ِالحاد هستى
   مؤمنان  َجرگه روحانى اني٬ ما ترا از م اى مودهي کفر پ  راه  همچنان  ولى کرده
  »  .ميساز  رها مى ر روحانىي غ  مقام  و در آغوش ميران مى 

   مرگ  به موذيانهار ي بس  است اى اشاره»  ر روحانىي غ  مقام آغوش«
 و   نداشت  در استخدام سا٬ جّالدىيرا خود کليز.   جّالد شهردارى  دستبه

ن کار با يرا اي کند٬ ز  آغشته ن کسى خو  خود را به  دست توانست ظاهرًا نمى 
   داشته رتيتوانست مغا  خوانده می شود٬ مى  َمَحّبت ني د  که تّيحي َمس روح
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   است  و َمَحّبت  عشق ني د تيحي اگر َمس د کهيآ  مى شي پ  سئوال ني ا حال. باشد
   همه  کهاز آن جائى. !؟دادند  مى   رأى  کسى  اعدام  به  دادگاه ها چگونه ني ا پس
   مطلبى ز بهي مورد ن نير خود را دارد٬ در اي تفس  و مذهب ني د ز در عاَلميچ

 آدم   براى  را ُمَجّوزى کنند و آن  استناد مى ۶ه ي آ۱۵  وّحنا٬ فصلي  لياز انج
   شاخه  نماند مثل  در من اگر کسى... «: ديگو  مى ني چن هي آ آن. دانند  مى کشى

   در آتش  کرده  خشکد و آن ها را جمع شود و مى   مى  انداخته رونيب
 در بارهء   مطلب ني ا اني با ب سىي ع حضرت. »شود  مى  اندازند و سوخته مى

٬   روزى کرد که ٬ هرگز تصّور نمى   و ِاستعاره ليخود و آن هم در قالب تمث
 ابزاری٬  » سوزاندن«و »   خشکءشاخه« از   ساده  صحبت ني هم روزگارى

   آدم  قتلگاه هاى  آن  به  آنها با استناد رد کهي قرار بگ  شرع  حاکمان  دستدر
  .  بر پا کنند سوزى

 در  اى شهي کل  کتبىفرم  کي با   را همراه  آدم ُکشى في کث سا٬ عمليکل
  عملى.   ساخت  مى  ُمَحّول سائىير کلي غ  عهدهء مقامات ٬ به مورد عفو ُمّتَهم

   مقامات  که دانست  مى   خوبى  به  هر نادانى  که مزوّرانه و  انهي موذکامًال
:  را نداشتند  شرع  دادگاه  توسط  صادره ّ لغو َاحکام  حق) روحانیغير (  کشورى

   توسط  را که توانست کسى  نمى  ر شرعىي غ  قاضى چي بهتر ه  عبارت ا بهي
  تنها لطفى. رار بدهد ق ٬ مورد عفو و بخشودگى  است  شده  محکوم  شرع دادگاه

 بود  ني دارند ا  مبذول ّ محکومان توانستند در حق  مى  سائىير کلي غ  مقامات که
   از دستگاه ٬ آن ها را با استفاده  آتش  هولناک هاى  شعله  به    قبل از سپردن که
  مى  از محکومانى  عّده  آن  حال  شامل  فقط  لطف نيا.  کنند ِاعدام»  گاروت«

  فقط.  بود  شده رفتهي پذ سائىي کل  مقامات  توسط  و توبهء آنان  کرده  توبه  کهشد 
 و   قرار داده   تخفيف  را مشمول  که محکوم  داشت  جّالد اجازه  صورت نيدر ا

   از محکومان ارىيبس.  کند  خفه  از گاروت  او را با استفاده  از سوزاندن شي پ 
  کردند٬ به  مى   مقاومت  دالورنه ر شکنجهي در ز  و حّتى  در دادگاه قبًال که

 توبه   تقاضاىتاافتاند   مى  ِعجز و البه  به  انباشته زمي جّالد و ه دني د محض
٬  زمي تودهء ه  آن ها بر روى  از قرار دادن شيرند و جّالد پي را بپذ شان

   به  « :است   شده نوشته» آئين نامهء حاکم شرع « در کتاب. ردي را بگ جانشان
د يرد٬ نبايگ  مى   صورت  و وحشت  ترس  از روى ها که  التماس  گونه نيا

   قصد ِانابه زند که اد مى يها فر مهي ه  در دو قدمى  که محکومى.  اثر داد بيترت
اد ي فر د بهياد بزند نباي فر دارد٬ اگر هزار بار هم )به سوی خدا باز گشتن(

   نبوده  قبول قابل (!)   از نظر قضائی  عمل ني ا را کهيز کرد٬  ِاستغاثهء او توّجه
  .» ستي ن  صداقت  از روى  آنان ادهاىي فر  که  است  شده  ثابت  تجربه و به
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  کردند٬ حاکم  نمى   اعتراف  گناهى  که هرگز به ارتکاب محکومانى

  تکاب ِار  که کسى. دادند  قرار مى  مىي عظ  اخالقى  را در برابر مشکل شرع
 و   دست رهي باشد چ يا  دروغگوئى  بود  گرفت٬ ممکن  نمى  گردن  را به ُجرمى
 کار   مرتکب    که  و مظلوم گناه  بی باشد واقعًا   شخصى  بود که  هم ممکن
 اگر   فردى نيچن.  کشيده بودند  به محاکمه  عّلت  بود و او را بدون  نشده خالفى

 اظهار   و )  نيست  غير ُمحَتِمل  بروز آن  که  قضائى باهاشت( می شد   محکوم  اعدام به
   ِاعتراف شي کش شي پ  بود  نشده  مرتکب  که  و در بارهء گناهى  می کرد ندامت

 او ء ِانابه  می داد٬ می بايست نداى  نشان  خود صداقت هاى می نمود و در گفته
   جوش  به  شرع  حاکم  عطوفت گي د صورتدر اين.  می داشت  شنوائى گوش

  نيعالوه برا. کرد  مى   ُکش ٬ گاروت  شدن  از ِجزغاله شيمى آمد و او را پ
  بي و نص  بهشتء٬ وعده  بخت  نگون  محکومان ن گونهي ا  به  شرع حاکمان

  . دادند  مى   افتخار شهادت شدن
هرچند «:   که  است د شدهي در کتاب آئين نامه٬ ق ني بر ا عالوه

   را تنها به  ُمّتهمى توان  نمى  ٬ ولى ستي ن اى  کار ساده گناهى رد بى  ف سوزاندن
 او  د بهي با  از مرگ شيپ.  نمود  معاف  مرگ  از مجازات خاطر ابراز ندامت

 فکر   را که عدالتى  بى ني ا  َتحّمل بائىي شک  چنانچه  نکن  فراموش  شود که گفته
  ني از ا٬ بر سر  شهادت ٬ تاج  باشى داشته   است ّتو روا شده  در حّق  کنى مى 

  تبار  هودىي   از محکومان ارىي بس  بود که  عّلت ني هم به. »  رفت  خواهى جهان
 بر ابرو   َخم  که  آن  هستند٬ بى نىي و راست  مؤمن انيحي دانستند مس  مى که
  شد مردانه  نمى   داده  اثرى بي ترت شاني حرف ها  به نکهي ا  به اورند و با توّجهيب

 خود  بي افتخار را نص ني می شدند و ا  ِجزغاله شهادت ميا بهتر بگوئي و  کباب
   سوى  به ٬ رخت  جهان نيد از اي شه  عنوان  به  می نمودند که شان و خانواده

  .  بر بسته اند آخرت
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 ۱۱۰ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
  
  
  
  
  

ه  ب نفراعدام يک
 گاروت٬ وسيلهء

پيش از سوختن در 
  آتش

  
  
  
  
  



 
 

 ۱۱۱ صفحه 
 

  ونيسيزيانک  هاى اهچاليس
 

 

محکوم را بر روی آن می نشاندند و يوغ باالئی را دور گردن او .  دستگاه اعدام–گاروت 
يزی وارد نخاع محکوم می ت دستگيرهء عقبی پيچ نوک چرخاندنردند٬ آنگاه با کسفت می 

  .شد و او را می کشت
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  . يوغ گاروت که دور گردن محکوم انداخته می شد
ل برای اعدام افراد از ابتکار های جمهوری که به کار بردن جّرثقي همان طوری

به ٬ اسالمی ايران به شمار می آيد؛ تکميل گاروت و استفادهء گسترده از آن نيز در تاريخ 
   .نام سران ادارهء ُمَقّدس انکيزيسيون در اسپانيا ثبت شده است

 به عنوان نمادی از ددمنشی و درنده   ها  در موزه  را  اين ابزار ها  امروزه ما
 .ی روحانيان کوردل به کودکان و نوجوانان نشان می دهيمخوئ
  

  

   َامن  هاى خانه
    

مردم می گفته    که  آنقدرها هم٬ ونيسيزي انک  از زندان هاى برخى
   موارد از زندان هاى اى  در پاره  زندان ها حّتى نيا.  است نبوده ٬ خوفناکاند

  في در توص ائىي اسپان دگانسني از نو کىي.  است تر بوده ز راحت ي ن دولتى
   هستند٬ بلند٬ داراى  خوبى ساختمان هاى«: سدينو  مى ونيسيزي انک زندان هاى

 آنها٬   در درون شود تا حّدى  مى   که  رطوبت ر٬ بدوني٬ آفتابگ  ضربى هاى طاق
  . » کرد  روى ادهيپ

  ورت ص  را به  زندانى  که  مخفى  زندان هاى اني جا م ني در ا ستىيبا
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   او در آن جا  نگهدارى تّي شخص  شکستن  منظور در هم  و به المالقات ممنوع

 خود را در آن  تي محکوم  دوران  محکوم  که  عمومى کردند و زندان هاى مى 
 و در مرحلهء   بازجوئى  در دوران ُمّتَهم.  شد  قائل گذراند٬ تفاوت جا مى 

 با   ارتباط نداشتن. شد  مى   نگهدارى دى ِانفرا  سلول کي٬ معموًال در  قاتيتحق
 امر  نيرا اي بود ز ٬ ِالزامى  مالقات ّ داشتن  او از حق  ساختن  و محروم گرانيد

  آمدهء حاکم شرع در کتاب آئين نامه. کرد  مى   او کمکءهّي روح في تضع به
ز يره پ ستىي واحد٬ با  سلول کي در   ُمّتَهم ا سهي دو و  از نگهدارى«:  است
   برای  ِکتمانهائی يافتن راه  جستجو برایر ازيها غ  بدجنس نيرا ايز...کرد
ز يها؛ در بارهء چ  از بازجوئى  کردن  خالى  فرار و شانه  راهستنُج٬ و  قتيحق
 حّد   به ها سلولتعداد اگر » .زنند  نمى   خود حرف هاى  سلولى  با هم گرىيد

 از آن ها قرار داد٬ در  کىي  فر را در داخل ن کي نبود تا هر   در دسترس کافى
 ِسويا  در ونيسيزي َمّقر انکتريانا ءقلعه. شد کرد؟  چکار مى   صورت نيا

 نفر را در  شدند شصت  مجبور مى   گاهى  بود که نىير زمي ز  سلول  سى داراى
٬ در   دادستان  را در منزل آمد٬ اطاق هائى  مى  اگر جا کم. آن ها جا بدهند

   به ونيسيزي انک  کارکنان شاونداني و خو  اقوام ا در منازلي و   دولتى ندانز
   زندانءنمازخانه از  حّتى. دادند  مى  مورد استفاده قرار   انفرادى  سلول عنوان

  . دش  مى     سلول  عنوان  به هم
  هاى  و سلول  َامن هاى ر از خانهي غ  به افتاد که  مى بارها اتّفاق

   دوران  که انىي به زندان  جا دادن  براى ونيسيزي انک  عادى ٬ زندان هاى دىِانفرا
. شد کردند٬ با کمبود جا روبرو مى   مى   خود را سپرى تّيمحکوم

   بعضى  فّله ای و فرستادن هاى  ِاعدام  موارد با انجام ٬ در برخى (!)خوشبختانه
  ٬ مشکل  دور دست اهاىي در ب در قل ها  در کشتى  پاروزنى  براى انياز زندان

   مّهم  چندان  جرمشان ز کهي را ن آن هائى. ّ می شد  حل اى کمبود جا تا اندازه
  بي ج  به شاني از ا  پولى ز نداشتند تا بتواني ن  و ثروتى  مال نبود و از طرفى

زد٬ به مناسبت های مختلف و مخصوصًا هنگام بر گزاری اعياد مذهبی آزاد 
د و از شو  جوئى  زندان ها صرفه نه خورد و خوراکي تا در هزکردند مى 

خود را اشخاصی دل رحم به حاکمان شرع طرفی ديگر با انجام اين کار٬ 
  . مردم مّعرفی کرده باشند

 افتاده  سىي پ  به  از نظر مالى ونيسيزي انک ز کهي ن در طول سال هائى
   اجازه  شرع ده بود٬ حاکمان خور گي د  ته ر بهيز کف گي ن و در خزانهء دولت

  ا پرداختني و   شوند و با گدائى  خارج  روزها از زندان اني زندان دادند که مى 
   به دني خواب ها براى  شب  خود را در آورند و فقط ٬ خرج اى  کار و حرفه به
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 ثروتمند از خانه  هاى  زندانى  بودند که  داده  اجازه حّتى.  بر گردند زندان
   و مبله  مفروش  خودشان  خرج  خود را به  و سلول  آورده  و فرش  ُمبل انخودش

   به شان  روزانه   کارهاى  و انجام  خدمت ز براىي را ن شخدمت هائىيکنند و پ
  ٬ بازار رشوه  و احوالى  اوضاع ني در چن  که  است هىيبد. اورندي خود ب سلول

مى .  بود  جا ُگسترده  در همه بازى دوزه  و دو  بازى  ُحّقه  و بساط و فساد گرم
٬   مأموران  توسط  آنچه ز بهي ن  شرع  حاکمان نيتر ف ي شر د کهيد تصّور کنيتوان 

   به گرفت   مى  آنها صورت  در جلو چشم ر اعضاء سازمانيا ساي و  انيُمنش
ز ي آم ب عتا اى  نامه ما به!. گفتند؟  نمى  زىيستند و چينگر  مى   ِاغماضءدهيد

   به خطاب) خورشيدی   هجرى۱۰۹۵( ۱۷۱۶   در سال  که  قضائى  عالى وانياز د
   تکان  نکات  حاوى  که ميخور ٬ بر مى  است  شده  نوشتهسويا   شرع دادگاه
 )سويا در شهر  يعنى(  جا نيدر ا«:   که  است آمده   نامه نيدر ا.   است اى دهنده

٬   مذهبى رود٬ از تقواى  انتظار مى   ها چنانچه از بازداشتگاه انگار در برخى
   از ارتباط  امر  ني و ا ستي ن نشانی  حىي مس  اخالقى اىي و َسجا ٬ ِعفاف صداقت

  در چندين مورد نيز. »شود  مى   ناشى  زندانى  و مردان  زنان انيموجود م
  گذران  ا براىي و   کرده  خود را سپرى تّي محکوم  دوران  که انىيزندان
 مى   را ترک  زندان ستيبا د٬ مى ي تبع لي از قب تّيمحکومديگری از   هاى دوره

 مى   خوش  آن ها  در زندان به را کهيز.  شدند  آنجا نمى  ترک گفتند حاضر به 
   تجارت  به اتىي مال ني کمتر  پرداخت  و بدون  زندان  داخل اين افراد از .  گذشت 

 در بارهء   که در کتاب هائى.  پرداختند  مى انى کاال های بازرگ انواع
 بر خورد   از دخترانى  داستان هائى  به توان ٬ مى   است نوشته شده  ونيسيزيانک
   به افتادند و   مى  زندان  به  واهى  ِاّتهام  به و مأموران فاسد هاى شي کش  توسط که

. گرفتند نفوذ قرار مى   ا صاحبي پولدار و  انيار زندانيد در اختيزور و تهد
   مّدت  و در طول  قانون  در پناه ستىي با  که  زندانى  و دختران  زنان حّتى

  بودند٬ توسط  مى  و محفوظ  مصون  و آزارى  َتّعُرض ٬ از هر گونه بازداشت
   مقّدس  سازمان ني ا  و مأموران  گمنام حضرت مسيح سربازان نيخود هم

 کرد  د فراموشينبا. گرفتند آور قرار مى   شرم هاىگر رفتاريمورد تجاوز و د
   خالف  کارهاى ني چن  ماجرا٬ عامالن  بر مال شدن ٬ در صورت  قانون  طبق که

 در   که  همان طورى شدند٬ ولى  مى   مجازات  ِشّدت  به ستىي با  و مذهب اخالق
  اکمان و ح شاني موارد٬ کش ن جوريد کرد در اي خواه  بعد مالحظه صفحات

   هم  رسوائى شتت  کردند که  نمى  گر را داشتند و کارىي همد  هواى شرع
   که  و نظامى  خودشان فتد و آبروىي ب ني بر زم  رسوائى  از بام شانهاي  پالکى

   .  برود  بودند  وابسته  آن به



 
 

 ۱۱٥ صفحه 
 

َامن  هاى خانه  
 

 
 ِد  آندِرس  هيعلپرونده ای ٬ ) خورشيدی   هجرى۸۹۹( ۱۵۲۰  در سال

 ٬والنسيا در  ونيسيزيانکهای ِ   زندان سي٬ رئ(Andrés de Castro) کاسترو
   و دختران  با زنان  عفت  خالف  کارهاى  در انجام  و سعى دني خاطر بوس به

 در  کردند که د مى ي تأک وستهي پ  شرع ٬ حاکمان هالبّت.  شد ليتشک٬  زندانى
  را کهيز.  داد  خرج ه را ب اطي احت  کمال ستيبا  مى   زندانى برخورد با زنان

   مى ليز تشکي گر  زن  از افرادى ظاهر   به  الاّقل  کي کاتول اني روحان تمامى
   اجازه  حّتى دا نکنند٬ بلکهي پ  جسمى  تماس  با زنى ستيبا  تنها نمى  شوند و نه

  ز از وجود زن ها در زندانيگر ني د ر روحانىيغ دادند که مأموران  ز نمى ين
  حرف ها  ني همهء ا  که  است  داده  نشان  خوبى  به خي تار ولى.  کنند ستفادهسوء ا

  در  ولى يبندهبا و فريار زي بودند بس ٬ کلماتىه عظمو  ا هنگامي کاغذ و  بر روى
   حاکم  خود شخص  حّتى  بازجو و نه ٬ نه قي مأمور تحق ٬ نه  زندانبان  نه عمل
   چگونه وگرنه. نشده است  ها قائل آن   ى برا  ارزشى نيز کوچکتري ن شرع
 بر ُگرده   و مذهب ني د  نام  به  کسانى اى  در جامعه  هر بار که  است ممکن
   جامعه  سراسر آن ٬ فحشاء و فساد چنان  از چند سالى اند٬ پس  سوار شده مردم

  . زار شوندي و خدا ب ني د  نام دني از شن شتر مردمي ب رد کهيرا در بر بگ
اند٬ بارها از   کرده فرسائى  قلم  ونيسيزي در باره انک  که سندگانىينو

 از فساد٬  ائىي در اني در م   افراد جامعه  است  ممکن اند٬ چگونه دهيخود پرس
   کسى ز و درشتي ر اني روحان  آنهمه اني بخورند و از م  و فحشاء غوطه رشوه

اگر هم می گشايد کسی ارزشی د و ي بگشا  اعتراض  به  زبان دا نشود کهيپ
    . !؟برای گفته های او قايل نشود

 در ٬ فساد  همه  را در برابر آن رده باال  اني روحان  سکوت اى عّده
  هاى شيشتر کشي ب  امروز که را بر خالفيز. اند  جستجو کرده  اقتصادى عامل
   به  ِاشتغالر ازي هستند و غ اتّي در رشته اله سانسي درجهء ل ا٬ داراىياسپان
 در  اتير شرعيا دبي و  نىي د ماتي تعل  ُمَعّلم  عنوان  خود٬ به سائىي کل فيوظا

ها و  مارستانيز در بيها ن شتر راهبهي کنند و ب  مى فهي وظ ا انجامي اسپان مدارس
   بى را افرادىآن زمان   اني مشغولند؛ روحان  پرستارى  شغل  به مراکز درمانى

   به پرورى  و شکم   کردن  جز موعظه دادند که  مى  لي تشک هيما  و بى  دانش
 وجود   برکت  به  که  موقع ني در ا حال. خوردند  نمى  گرىي کار د چيدرد ه

   اقوام  و تمامى  شده  در جامعه ا و بروئىي و ب  و ُقرب  ارج  صاحب ونيسيزيانک
  دهي رس  و نوائى  نان  به التي تشک نيز از صدقه سر اي ن شاوندانشانيو خو

رفتند٬   مى   حاجت  قضاى  براى ساُولي و   با َقراول ز حّتىي ن بودند و خودشان
   خودشان  را با دست  بکنند تا نانشان ا کارىي بزنند و   بود حرفى چطور ممکن



 
 

 ۱۱۶ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
. ردي بود٬ گو بگ  را فساد و فحشاء فرا گرفته اگر جامعه!.  باشند؟ آجر کرده

  الي با خ  مردم  وقت  شود٬ آن  کن شهي ر  فساد از جامعه  کرد که ىد کاريچرا با
فتند و از آنها ي ب سهي و نوک دهي رس  دوران  به  تازه اني آقا ني ا  جان  به راحت
 برخی نيز که در مواردی بسيار انگشت شمار دهان !. بخواهند؟  پس حساب

 مانند ُاسُقفی و اسقفی(ی  شان به اعتراض گشوده اند بی توّجه به مقام باالی مذهب
 . جرم کفر گوئی محاکمه شده و حّتی روانهء شعله های آتش شده اند به)اعظم

که مقامی ( خود به محاکمهء هفت ُاسُقف اعظم در کتاب خوان آنتونيو يورنته
اّتهام برخی از اين افراد . و بيست ُاسُقف اشاره می کند )معادل آيت اللهی دارند

 و يا يونانی به اسپانيائی بوده و عبریزبان تاب ُمَقّدس از کمتن ترجمهء 
   .محاکمه کرده اند» روحانی نما«برخی ديگر را نيز به عنوان 

  
    

   ناکرده  گناهى 
    

   نابودى  خود که  اصلى  هدف ٬ به سي از تأس  پس  پنجاه ونيسيزيانک
   شرع  حاکمان  َجّراحى  با چاقوى  ُغّده سرطانى نيد و اي بود٬ رس ناني نود کامل
   ُغّده ني رشد ا  اصلى  عامالن  که انيهودي.  شد  کن شهي ر کر جامعهياز پ

  شهي٬ ر هر چند خود ُغّده. د شدندي تبع  خارج  شدند از کشور به  مى محسوب
نمود   مى ر ممکنيا غي در جامعه اسپان آنسرطان    روسي محو و  شد ولى کن
. دادند  مى لي تشک  آن  ُمبتال به  کشور را افرادى تي در صد جمع۶  را کهيز

  مي ن  به کي نزد  که  داشت تي جمع وني مل حدود هشتدر آن هنگام ا ياسپان
 استعداد   به با توّجه. بودند  ناني و نو د شاني دگراند  بازماندگاناز   آن ونيمل

 بار   که وجود داشت خطر  ني٬ ا  ترّقىن در صعود بر َنردبا تّي اقل ني ا شگرف
   آنها زده ز بهي ن  بودن تبار  هودىي   تهّمت  که  مردم نيگر سر بلند کنند و ايد

  . ابندي باز   خود را در جامعه نيشي پ گاهيگر جايشد٬ بار د مى

   ها" غير خودی" و "خودی" و اناصالح طلب
  

و صاحب "  ولی امر "پدران روحانی که خود را از هر جهت 
 »غير خودی« و » خودی« می دانستند آن ها را به دو گروه مردماختيار 



 
 

 ۱۱۷ صفحه 
 

ها "یخود ريغ" و "یخود" و طلبان اصالح  
 

 
 روشن بود؛ ولی  ناگفته ها۷۰»غيرخودی«تکليف . تقسيم کرده بودند

 و اصالح )يا تند رو(اقتدار گرا :  ها نيز به دو دسته تقسيم می شدند»خودی«
نظام افراد وابسته به گروه اقتدار گرا در واقع همه کارهء . )يا ميانه رو(طلب 

بودند٬ حّتی در موارد زيادی حضرت پاپ اعظم را هم به کاتوليک بودن 
در عوض افراد .  که به چند مورد در صفحات قبل اشاره شد؛قبول نداشتند

وابسته به گروه اصالح طلب٬ به غير از يک نفر٬ پخمه های ساده لوحی 
آن را با بودند که سعی می کردند تا انکيزيسيون را از درون اصالح کنند و 

 )که پيش تر هم اسم او را برده ام( رفآن  يک ن. پيشرفت زمان هم آهنگ سازند
خود او که از . بود (Juan Antonio Llorente)   خوان آنتونيو يورنته

کلی آن  مقامات طراز اّول انکيزيسيون اسپانيا محسوب می شد و سمت دبير
اتی در نحوهء را داشت٬ از طرف دستگاه رهبری مأمور شد که اصالح

ولی روانش شاد باد که زد به سيم آخر و نوشت آن . ادارهء آن به وجود آورد
البته تنی . چه را که حاکمان شرع٬ حّتی انتشارش را در خواب هم نمی ديدند

 مطالبی در بارهء تاريخ انکيزيسيون يورنتهچند از مورّخان اسپانيا٬ پيش از 
آنان بيشتر بر اساس اظهارات کسانی اين کشور نوشته اند٬ ولی نوشته های 
چند صباحی از عمر خود را در فقط به رشتهء تحرير در آمده است که 

به همين جهت آثار آنان ارزش .  گذرانده بودندمقدسزندان های ادارهء 
٬ اثری يورنتهدر عوض٬ کتاب دو جلدی . چندانی از نظر تاريخی ندارند

يوا و بيانی رسا و دل چسب نوشته شده است کامًال مستند که با قلمی بسيار ش
 از موقعّيت شغلی خود به تمامی اسناد و پرونده برخورداری با يورنته. است

او نه تنها تاريخ انکيزيسيون اسپانيا و کلّيت . های محرمانه دسترسی داشت
ساختار آن٬ بلکه رأی ها صادر شده در دادگاه های شرع٬  قوانين و تصويب 

ا قلمی موشکافانه و با مهارت کامل مورد نقد و بررسی نامه های آن را ب
 در داخل نظام٬ او يورنتهگذشته از مقام سياسی و مذهبی . قرار داده است

                                            
 کنونی ايران بارها شنيده ايم انرا از دهان حاکم» غير خودی«و » خودی«عبارت    70

کرد که اين عبارت ها را برای اّولين  بار در فرهنگ سياسی ولی نبايد فراموش 

و » بيزيمکی«ايران٬ حضرت حاجی ميرزا آقاسی قّدس سّره الشريف به صورت 

به زبان  ترکی » غيرخودی«و » خودی«به کار برده است  که همان » ئوزگه«

برای خوانندگان (. می باشد و کسانی ديگر آن را بدون ذکر مأخذ به کار برده اند
نوشتهء يحيی آرين » از صبا تا يغما«توضيحات بيشتر مراجعه کنند به کتاب 

   ).پور
  



 
 

 ۱۱۸ صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون رسول پدرام   
 

 
شخصی بوده است اديب و بسيار فاضل و تاريخ نويسی توانا و عضو بنياد 

کتاب او چون در اسپانيا اجازهء انتشار نداشت٬ در . سلطنتی تاريخ اسپانيا
 در فرانسه از چاپ خارج شد و به محض انتشار٬ خود نويسنده ۱۸۰۸سال 

در واقع . نيز مجبور شد که کشور خود را ترک کند و به فرانسه پناهنده شود
همين کتاب است که بعد ها مرجع اصلی تاريخ نويسانی قرار گرفته است که 

  .پيرامون انکيزيسيون در اسپانيا قلم زده اند
اح اصالح طلب در انکيزيسيون اسپانيا٬ جز     از بقيهء افراد جن

 ديگری در نشانی٬  و زبونی در برابر روحانيان زورگو رضگیـُبی ع
در مواردی سعی هر چند اصالح طلبان . سراغ نداريمتاريخ اين کشور 

٬ عرض  بين خود و روحانيان حاکم با راه انداختن جنگ های زرگریندکرد
نده  تر از دهان خود ـُته اند٬ حرفی گاندامی بکنند؛ ولی هر بار که خواس

 مادريد٬ ماست ها را در از ناحيهء دفتر مرکزی یبزنند٬ با يک توپ و تشر
   . کيسه کرده و دنبال کار خود رفته اند

 طول عمر بود که باعث "  اصالح طلبان "به اصطالح وجود همين 
عادی و گرنه مردم . و دوام سلطهء روحانيان بر جامعه شدانکيزيسيون 

خيلی زودتر آن دستگاه را به هم ريخته و کاسه و کوزهء آن را بر سر 
از مردم معمولی کوچه و بازار .  شکسته بودند آنحاکمان شّياد و حليه گر

دريافته بودند که نه فقط انکيزيسيون بلکه هيچ نظام ديگر مبتنی  مّدت ها پيش
ه کردن دست ؛ کوتا آن بر دين اصالح پذير نيست و تنها راه اصالح

امور اداری و سياسی کشور و مصادرهء قانونی اموال دم و  روحانيان از
 با  حّقتاريخ هم بعد ها ثابت کرد که. دستگاه آن ها جهت رفاه جامعه است

  . استمردم عادی بوده 
  
  

 پايان بخش يکم


