
 
 
 

  اسپانيا ي به نام تولّد كشور
  
الدی يه تا قرن پانزدهم مک سازم خاطر نشانته را هم کن نيا

ا وجود ي٬ در اسپانه وجود داردامروز ی کهزی به صورتکومتی مرکح
ا يپادشاه و  اين سر زمينمناطق  زا يکدر هر  تا آن قرن٬ هکبل. نداشت

فرناندو  ۱۴۶۹ ه در سالکنيتا ا. ردک ومت میکمی به طور مستقل حکحا
های تاريخ فارسی به فرديناند پنجم معروف  که در کتاب( آراگونپادشاه 

در رد و کازدواج  )کاستيل( استّياک که یمل )يا ايزابالّی اّول(زابل يا با )است
  . خته شديا رياسپان به نام واحد یشورک ه یه شالودکی بود ين زناشويا پی

پادشاه « ه از آنان به عنوانکه٬ کن پادشاه و مليا سلطنتدر زمان 
ون يسيزکيشود؛ ان اد میي )los Reyes Católicos( »يکاتولک که یو مل
روايی آنان نر فرمايهای ز نيفعالّيت خود را به سراسر سرزم ه یدامن

  . گسترش داد
ون در جامعه٬ مدتی عفو يسيزکيامل انکشه گرفتن يش از ريپ

 مخالف با آيين کاتوليک٬ بيايند و  و يا يشدعمومی اعالم شد تا افراد دگر ان
ولی . ب از مجازات معاف شوندين ترتينند و به اکخود را داوطلبانه معرفی 

شور را کمی٬ مردم کحی طی حيان مسيپس از چندی٬ نظام تحت نفوذ روحان
ه کمدّتی نگذشت به دنبال آن . نندکرا معرفی  ۱مظنونموّظف ساخت تا افراد 

های مخفی   نجه و سوزاندن افراد در زندانکبا ش ری٬ بازجويی همراهيدستگ
  . به صورت امری عادی و روزانه در آمد

ها را زنده در   ا آنيشتند و ک  ها نه فقط افراد را می ن زندانيدر ا
ستر کز به خايهای شخص اعدام شده را ن ه استخوانکسوزاندند٬ بل آتش می

  . دادند ستر را به باد میکردند و آن خاک ل میيتبد
٬ کب ُمشريد از تعقينبا همپس از مرگ «: را طبق همان فرمانيز

 ه یسوخت های ستر استخوانکگر بر باد دادن خايعلّت د. »دست بر داشت
. نندکامت زنده شده و دادخواهی يند در روز قنها نتوا ه آنکن بود يها ا اعدامی

بادا ه مکبود ن يا می کردندر کذ خود ارکن يبرای اکه  همگری يل ديدل
جالب توّجه . باقی بماند شده اعدام فردا نام و نشانی از يای و  گوری٬ خاطره

وس داده کمع ه یجيمان شرع درست نتکن عمل حايثر موارد اکه در اکن يا
و اگر هم مانده٬  -ه نام و نشانی از آنان باقی نمانده استکسانی کاست و 

هستند؛ در عوض  مان شرعکخود همان حا -زی جز بد نامی نبوده است يچ
پست  روحانيان  ه به دست آنکی يها ان دراز نام انسانیيپس از گذشت سال

                                            
  .رفت کسانی که گمان بد دينی و يا بی دينی در باره ی آن ها می -   ۱



 
 

 ۱۹ -صفحه 
 

شلوار دنياعدام به خاطر پوش  
 

 
ده يها گرد دان شهريها و م ابانينت بخش خيست شده اند٬ زيسر به ن فطرت

  . گردد ها و آثارشان دست به دست می تابکاست و 

  
  
  

  اعدام به خاطر پوشيدن شلوار
  
ده يرا نشن» اورلئان ه یزيدوش«معروف به  ک٬ژاندار ه نامکست کي

ها به نامش نام گذاری  دانيها و م ابانيخهای جهان٬  شورکشتر يدر ب !باشد؟
به  در تهران ای هم ران بودم٬ مدرسهيه در اکاد دارم زمانی يبه . شده است

ه او کم شرع مرتجعی را که نام حاکسی هست کا يولی آ. وجود داشتنام او 
رد٬ کوم کدن به اعدام و زنده در آتش سوختن محيرا به جرم شلوار پوش

  بداند؟ 
درد  يه یهای مذهبی ما ميشه در رژيها٬ هم دن زنيشطرز لباس پو

آن ابزاری در دست  ه یم بوده است و اظهار نظر در باريمان رژکسر حا

  تنديس ژاندارک در پاريس
  



 
 

 ۲۰ -صفحه 
 

اسپانيادر انکيزيسيون  -رام رسول پد  
 

 
زهر آلود های  شه يل انديبی و تحميفر ها برای عوام  مين گونه رژيمان اکحا

  . به شمار آمده است مردم ه یخود بر تود
های  جنگ«در اوج  هکروستائی بود  ه یدختر ساد يک٬ کژاندار

سی به پا خاست و با ابراز دل يسربازان انگل ه یه سلطي٬ عل۲»صد ساله
ها را  و آن پيروز شودها  سیيه ارتش فرانسه بر انگلکآوری باعث شد 

ل ير شد و تحويس اسيی پاريکای در نزد  ولی بر اثر ُخدعه. ست دهدکش
فر گوئی و که اتهام پس از چهارده ماه بازجويی ب. ديسی گرديسربازان انگل

از  پشيمانیوم شد٬ ولی به خاطر ابراز کدن لباس مردانه به مرگ محيپوش
ه کی ياز آن جا. افتي کاهشابد  زنداناو به  مجازاتهای خود٬  گفته

د و يپوش ه او در زندان هم چنان لباس مردانه میکزندانبانان متوّجه شدند 
ن بار او را برای ينظر شد و ا دياو تجد ه یمکد؛ در محاکر  شلوار به پا می

د و زنده در آتش ندار بست ه یزی شهر به چوبکدان مريگران در ميعبرت د
  .)۱۴۳۱ماه مه  ۳۰(سوزاندند

  
ه موجب شد٬ کسی نشد٬ بلکنه فقط باعث عبرت  ژاندارکمرگ  

ه ر سئوال ببرند و در باريم صادر شده توسط دادگاه شرع را زکه مردم٬ حک
پس از گذشت . نندکاظهار نظر  ژاندارکآن و بی گناهی ظالمانه بودن  ی

ه رأی به اعدام او کهمان دستگاهی اضی های ٬ قکسال از اعدام ژاندار ۲۵
 سر «ه کار عمومی مجبور شدند کداده بودند در اثر فشار اف  را  زهر جام

ن موردی يو در چن. نندکگناهی او را صادر  برم کن بار حيو ا »بکشند
  : ديگو یه مولوی مکاست 

  
  
  ند٬که شخصی قِی کن بدان مانـَد يا«

  .»ندکردن طمع در وی کبعد قِی 
  
  
  

                                            
الدی يم ۱۳۳۷ه در سال کان انگلستان و فرانسه يهای نظامی م  ریيدر گ ی مجموعه -  ۲

  .ديان رسيس به پايروزی شارل هفتم بر سپاه انگليبا پ ۱۴۵۳شروع شد و در سال 
  



 
 

 ۲۱ -صفحه 
 
 
 

 
  
  

  
  سال به درازا كشيد ۳۵۹محاكمه اي كه 

  
  

ست و پنج سال يه بکرا نداشت  کژاندارشانس  لهيگال در عوض
د تا ُزعمای يشکسال طول  ۳۵۹ه درست کبل. تبرئه بشود شپس از مرگ

گردد و  د میين ِگرد است و به ِگرد خورشيه زمکرفتند يپذ يکاتولکسای يلک
  .ندکردله را صادر يم برائت گالکب حين ترتيبه ا

ه نام ک -از اهالی ايتاليا  – )Galileo Galilei( ای لـِهيئو گال لـِهيگال
او با تلفّظ فرانسه و به صورت 

بر ان فارسی زبانان يدر م» لهيگال«
م کهای  ٬ از نابغهسر زبانهاست

او با . خ بشرّيت استيارر تينظ
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 استداللکاز آن جائی . ساخت
ن به يگردش زم ه یهای او در بار

تاب ک«های   د با نوشتهيدور خورش
م کاشت٬ حهم خوانی ند» ُمَقّدس

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

سپس . خواندندا يتاليعلمی آن روز ا
ن يفر گوئی و توهکاو را به ُجرم 

ساختند تا در برابر پاپ زانو بزند و  وادارشدند و يشکمه کبه ُمَقّدسات به محا
ولی از آن . ردين زده بود پس بگيگردش زم ه یه در بارکهائی را  حرف

ل يبه شخصّيتی علمی با شهرتی جهانی تبد ٬مهکدر زمان محا گاليلهه کی يجا
ه کند٬ بلکم اعدام او را صادر کنتوانست ح» ُمَقّدس ه یادار«شده بود٬ 



 
 

 ۲۲ -صفحه 
 

اسپانيادر انکيزيسيون  -رام رسول پد  
 

 
  .سازدوم کنی محيمجبور شد او را به حبس اََبـد و سپس به خانه نش

قرار داشت و سا يلکاه يست سي٬ هم چنان تا عصر ما در لگاليلهنام 
آمد و  به شمار می )کتاب های گمراه کننده( »تب ضالّهک«آثار او جزو 

پاپ  ۱۹۷۹ه در سال کنيتا ا. بود حرام يکاتولکها برای مؤمنان  خواندن آن
 دوم  پـُل به  و که در موقع تأليف کتب زنده بود –) پاپ اعظم فعلی( ژان

 ه یه در پروندک٬ دستور داد شتنی شهرت دايطلبی و روشن ب  اصالح
و يدر آرش سال صديش از سيه بکرا  گاليله ه یپروند. باز نگری شود گاليله

اش و کنک(!) سال ۱۳دند و درست پس از يشکرون يخورد ب می کان خايکوات
بعد از گذشت قاً يدقو ٬ ۱۹۹۲تبر سال کعنی در ايص٬ حّ تحقيق وتفبحث و 

جه ين نتيسر انجام به ای پدران روحان٬ گاليلهومّيت کاز زمان مح  سال ۳۵۹
ی ما ِگرد است و به کخا ه یرکه کنبوده٬ بل» ِگرد« گاليلهه عقل کدند يرس

  . گردد د میيدور خورش
يش را زنده در آتش دهای دلهره نه فقط مخالف دگر ان در آن سال 

 حريق ه یرده بود٬ طعمکه او در آن زندگی کای را  ه خانهکسوزاندند بل  می
ه کا يون اسپانيسيزکين گذشته٬ انياز ا. ردندک سان میيک کخاساختند و با  می

 بسندهن هم يها بودند٬ به ا شورکگر يان ديان آن مؤمن تر از روحانيروحان
  . ردندک اسبی میکمصادره و با آن  هموم را کدارايی شخص محه کرده٬ بلکن

های  ه تا سالکمتّهمان بدعتی شد  ه یردن و آتش زدن خانکران يو
ما موردی . ردکدا يهم ادامه پ وکژنرال فرانتاتوری يکزمان د تا عنیيبعد٬ 

نفر جمهوری خواه  يکُمَتعلَّق به  ای ه خانهکم يا سراغ داريخ اسپانيرا در تار
ای از  عّدهَتجّمع محّل  اينکه نظر به را )سويل -  Sevilla( ايِسوّ در شهر واقع 

به توپ بسته و  فرانکوی ها ی از ژنراليکران بوده است٬ به دستور کروشنف
  . ۳ندکردسان يک کبا خا

ون يسيزکيان به فرمانه کائی ياسپان نامدار از بزرگان ديگر یيک
ه کاست ) Michael Servetus( شل ِسروتوسيم زنده در آتش سوزانده شد

پزشک  نيتنها گناه ا. نام دارد) Miguel Servet( گل ِسرِوتيم ايیيبه اسپان
که آثار او در زمينه ی بيماری  –بر جسته پژوهشگر  دانشمند و بلند پايه٬

ه در کن بود٬ يا  -های قلب و خون همچنان در دانشگاه ها تدريس می شود 
يعنی پدر و پسر و : سه گانگی( َتثليثخود؛ موضوع  نوشته هایی از يک

 نفر  يکه کاو را . بودر سئوال برده يرا ز )روح القُُدس بودن حضرت مسيح

                                            
  .است Queipo de Llanosنام اين ژنرال کی پو ِد يانوس  -   ۳



 
 

 ۲۳ -صفحه 
 

ديسال به درازا کش ۳٥۹که  یمحاکمه ا  
 

 
دند يشکرون يسا بيلکَبند به اصول مذهبی بود٬ به هنگام نماز از پای  و مؤمن

 .دار بستند و آتش زدند ه یو بی اعتنا به مقام شامخ علمی اش به چوب
نشمند بزرگوار را من طی مقاله ای با عنوان اداستان اعدام دردناک اين د

  .به تفصيل شرح داده ام» !عزيزان من٬ اين دشمن«
در  یديگر محاکمه ی استادان اسپانيائیدر بخش های آينده به 

   .دادگاه های انکيزيسيون اشاره خواهد شد
  
  

 

ميشل ِسـرِوتوس را بی اعتنا به جايگاه  واالی علمی ای که داشت٬ در حال  نماز 
  .در آتش سوزاندنداز کليسا بيرون کشيدند و 
   


