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

٬ بر قراری حکومت عدل مسيح و  دين ناب عيسویگسترش
طولی نکشيد فر و ِالحاد به وجود آمده بود؛ کن کردن ک  ريشه

ه برآوردورعب و وحشت ل برای ايجاد يض و طوي عرسازمانی   بهکه
 ساديستی اميال ساختن
ه ک مبّدّ◌ل شد انیيروحان
های شرع وابسته به آن   دادگاه

چند سال . ردندک  را اداره می
 ين سازمانا پس از تأسيس٬

 و ٬اّول به جان يهوديان افتاد
ها را    مسلمان یيقهسپس 
.  تا قبول مسيحّيت بکنندچسبيد

 ه روحانيان کنيپس از ا
 وابسته به تشکيالت

ها يهودی   ون مليونيسيزکيان
و مسلمان را به زور چماق 

گاه به  د دادند٬ آنيغسل تعم
افتادند ی آن ها ها  جان مرده

 تا پس از َنبش قبر٬
  آنانه ی پوسيدیها استخوان

از نو  مسيح ينيآ مطابقرا 
 به قول ايون و يسيزکيه مأموران انک طولی نکشيد. نند کخاک سپاری

در  شروع کردند به موش دوانی و فضولی»  مقَدسنظاممأموران  «خودشان
روابط انجام دن گرفته تا يزندگی خصوصی مردم جامعه؛ از خوردن و خواب

  هک ؛رهيها و غ زن ه یعادت ماهانحّتی س پوشيدن  و لباطرز ی٬ يزناشو
ها لطيفه و ضرب المثل عاميانه  ه و بازار را در قالب صدچ مردم کوواکنش

 اين کتاب به گوناگونهای  در بخش.  که بر سر زبان ها افتادبه دنبال آورد
  .  اشاره شده استاين ضرب المثل هابرخی از 

سيصد و يعنی دقيقاً ( ّيت خودون در طول سه قرن موجوديسيزکيان
 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  خوفناکه ین اداريبساط ا هکنيبا ا
 های آن   دادگاه۱۸۳۴تا سال  ی بر چيده شد بود؛ ولیيهای اروپا شورک

 در  اسپانيا٬پارلمان اگر چه . داد  ادامه می  در اسپانيا به فعالّيت خودهمچنان
امل و از بين بردن آثار آن داد٬ ولی در مّدت کبر چيدن  سال رأی به آن

 )بی بودذهو مکه فردی مؤمن (و کتاتوری ژنرال فرانيکچهل سال حکومت د

 پيش گفتار

  آرم انکيزيسيون
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گفتار شيپ  
 

 
ها و    اُسقُف و نفوذر اثر فشاربپس از مرگ او نيز٬   سال چندين و حّتی

 بهجهنمی ن سازمان يهای ا تي جناه یتوانست در بار  ها کسی نمی  نالياردک
 نظرد ييدر تأ  هان آسران کليسا و هواداران .مبادرت کند تحقيق و بررسی

  : ديگو ه میکردند ک ستناد مین ضرب المثل قديمی اسپانيايی اِ يخود به ا
  

“Con el Rey y Santa Inquisición; ¡Chitón!” 
  )."  انکيزيسيون٬ حرف نباشدمقَدسنظام پادشاه و شخص  ه یيعنی در بار( 

  
 قانون اساسی فعلی اسپانيا٬ ۱۶ از ماّده ۳در حال حاضر طبق َبند 

 ۲۶  یهو طبق مادّ » مذهبی٬ به عنوان مذهب رسمی کشور وجود ندارد«
 روحانّيت٬ ه یويژاز قبيل دادگاه (های ويژه   ل دادگاهکيهمان قانون٬ تش

 رسيدگی به جرائم کارمندان دولت ه یويژ مطبوعات٬ دادگاه ه یويژدادگاه 
 رسيدگی به جرائم و تخلّفات طبقه و يا به منظورتنها هر دادگاهی که ... و

  . ممنوع استکامالً  ؛)دده باشصنف خاّصی تشکيل ش
 تمامی  در  به برکت دمکراسی حاکم بر اسپانيا و ر حال حاضرد
ون بر روی پژوهشگران باز است و يسيزکيهای محرمانه ان وي آرشقفسه ها و

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

٬ بدون به شمار می آيدن بشر خاکی ي به اارمغان خداونده کنی يپرسد آيا د می
 وجود به راستی و آيا ؛؟دوام بياورد ستتوان  نجه نمیکزندان و ش

ا يتمام شد و   روحانيان دين وسودبه  و دادگاه های وابسته به آن ونيسيزکيان
؟ ؟؛ و حاصلی جز آبروريزی و بدنامی برايشان به دنبال نياورد آنانزيانبه 
مذهب  ( عايد مسيحّيتچيزی و شکنجه چه  آدم کشیاين همهنگهی از وا

   گرديد؟)کاتوليک
 گفتار و کتاب و اسناد مراجعه بهه با کن کتاب يااز بخش هايی 

 و انگليسی به قديم و جديد٬ ايتاليايیبه التين٬ اسپانيايی زيادی   تحقيقیهای
 تي در سافتگیه به صورت ٬ تحرير در آمده است٬ قبل از انتشاره یرشت

ن ي اه ی از نظر خوانندگان و عالقمندان به مطالع"ايران امروز"اينترنتی 
ِاستقبال و توّجه بسياری از خوانندگان موجب تشويق . گشت آثارگونه 

اين   های فهرست منبع.  گرديد به صورت کتاب حاضرنويسنده در انتشار آن
کتاب  "ره٬ در بخش يبا ذکر نام مؤلّف٬ تاريخ و محّل انتشار و غکتاب 
  . درج شده است " شناسی
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تيراژ محدودی از بخش يکم اين کتاب به هّمت و برای نخستين بار 

از مهرداد ُنزهت زاده در مادريد انتشار يافت که  شخصی آقای ه یسرماي
  .من  مديون و مرهون سخاوت و بزرگواری ايشان هستماين بابت 
   

  ٬ستمن اين حروف نوشتم چنانکه غير ندان
  »حافظ«. تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

  
 رسول پدرام -مادريد 

www.traductorpersa.com  
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ینامرئ یها چال اهيس  
 

 
  
  
  
  

  ميکبخش 
  

  سياه چال های نامرئی
  

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

اخ به طرزی که درون ک ورود٬ متوّجه شدند  ه یسربازان در همان لحظ
اخ با کهای مرمری کف  آجر: باور نکردنی مجلّل و پر از زرق و برق بود

های مسيح در همه  سيها و تند بود و محراب شده تراز هم کنارزياد ی ه قيسل
ه ک در آن جا قرار داشت همی ي گران بهانتیيزاء ياش. خورد جا به چشم می

در  . از قدرت َتَصّور يک انسان معمولی٬ خارج بودها  آن شد ارزش  نمی
ها بر  ها٬ داستان  آنه یه در بارکون يسيزکيهای مخوف ان از سياه چالعوض

ی از يکه ناگهان فکری به ذهن کن يتا ا. شد  اثری ديده نمیها بود٬  سر زبان
اخ ريخت ک آب بر داشت و بر کف ی پر ازاو سطل. افسران فرانسوی رسيد

می کرد ه آب در آن جا به پائين َنشد کی را ي جاهاکاشیو دستور داد 
  .بردارند

 محاکمات و دفتر  برگزاریها٬ سالنکاشی پس از برداشتن 
ها  ازآنبرخی درون ه هنوز در کی يها  سلولهمراه با سازمان هراسناک

 ومان را آن قدر درکمح.  گرددنمودارشد٬    ديده میمحکومانجسد یايابق
 و آن ديايشان ب مرگ به نجاتتا سرانجام ه کداشتند  ها نگاه می  سلولآن داخل

سوراخ ر زمينی يهای ز ن سلوليالبّته در ا. ها را راهی ديار آخرت بکند
 برای تهويه وجود داشت٬ ولی نه به خاطر تنّفس قربانيان٬ بلکه فقط هم یيها

 زندانيان٬ َمشام اعضاء و ه یدي گوشت گندعفونته بوی کن خاطر يبه ا
  .  مقدس را آزار ندهده یمأموران ادار

 زندانی ۱۰۰ها به حدود  ن سلوليی از ايکسربازان فرانسوی در 
 مرگ ه یاد برای فرا رسيدن لحظه لخت مادر زک ٬از زن و مرد برخوردند
که سربازان (های شکنجه  ان ابزاريدر م. ردندک  خود دقيقه شماری می
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 ه یها٬ روی خود مأموران ادار ی با استفاده از آنيها فرانسوی٬ آزمايش
ز از حضرت مريم وجود داشت يای درب دار ن   مجسمه٬)ُمَقّدس انجام دادند

ه زندانی را درون کزمانی .  تيز بودوکنهای   ميخه درون آن پر از ُگل ک
رفت    فرو میزندانیها به تن   خي٬ م و در آن را می بستنددادند  آن قرار می

 ن نوع مجسمهيا. ردک   دنيای ديگر می ی روانهپس از چند لحظهو او را 
  یباکره( Doncella de Hierroشکنجه در زبان اسپانيايی  ابزار های  

در قسمت تحتانی . شود  ناميده میIron maidenگليسی  و در زبان ان)آهنين
 به بيرون  جای وجود داشت که خون زندانی از آن باريکاين مجسمه٬ ناودان
     .جريان پيدا می کرد

 -Lisboa ( سبوني لون دريسيزکيان  مّقرکاخطبق اسناد موجود٬ 
مانی ساخت: ن جا بوده استيتر از ا  خوفناک٬ به مراتب )پايتخت پرتغال

 ه یهای طبق  راهرو و سلولدر . وسط  با باغی درشکل مستطيل و بزرگ
به . شد   نمیديدها روزنه ي اثری از پنجره و  کاخ اّول آنه ی و طبقکفهم 

در . گرفت  ی مطلق همه جا را فرا میيکها٬ تار ه پس از بستن در کطوری
 ه یهای طبق سلول
  دودیيسوراخ هادوم 

 قرار داشتش مانند ک
  هاه از درون آنک

می شد  آسمان را تنها
 نيا های واريدرد .ديد

ا٬ ــــــــــــه اهتگبازداش
وراخی دخمه مانند س

 حفر کرده بودندهم 
ی يه به راهروک

 منتهی پنـــــــهـانی
 ٬جا از آنکه شد   می

توانستند   مأموران می
 کسی آنکهبدون 

  حضورشانمتوّجه
   باشد٬ به حرف

 و دننک گوش زندانيان
 آنان را حرکتا ي

 
 آهنينباکره  

 از همای درب دار   ای شکنجه مجسمهه در ميان ابزار
های   درون آن پر از ُگل ميخ .حضرت مريم وجود داشت

 که با بسته شدن در٬ به بدن محکوم فرو می نوک تيز بود
 .رفت
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ه کی هم قرار داشت يها ا صندلیـــــه  راهرو نيدر ا. بگيرند نظر زير

ی به سوی ي سر از سوچرخش يکها و تنها با   با نشستن بر روی آنیمأمور
  . زير نظر داشته باشد دو بازداشتگاه را ٬توانست در آن واحد  گر٬ میيد

ها   مردم بعضی از در٬بر افتاد هراس انگيزن دستگاه يه اکروزی 
ی ي اندام مرده هاه یاقی ماند به ب در درون سلول هاردند وکرا با فشار باز 

 هما ي دنتارکش يشک يک رخت از ی يتکه هاها  ان آنيه در مکبر خوردند 
يش تاريک دنيايی معلوم ش لباس يک که ی از وجود باقی ماند.شد   میديده

دنيوی پشت پا زده بودند٬  به زندگی  که هم افرادی بهمی شد که آن ها حتی
سوراخ ر ي زه یها بر روی طاقچ از سلولبرخی در  .رحم نمی کردند

 سلول درونه زندانی کداد    نشان میعمل نيده بودند و ايشکغه ي٬ تشكهوا
درون و در محّل و جسد او را در همان    در همان جا قالب تهی کردهمرده

نگو  زندانيانن ي ا٬مرگ ه یدن لحظيرسهنگام فرا .  اندکردهوار دفن يد
وند و بالفاصله روی رش بکسوراخ هوا درون ه ک وا می داشتند را بخت 

 ه یم تني باالی نبخشدند و يشک  غه میيترا   آن هان بدنيها و قسمت پائ پا
  . دنديپوشان   زنده میکبا آههم ها را  آن

 شدنمتالشی ی باعث مرگ و سپس  کوتاهي در زمان٬ زندهکآه
 به دست آمد همی يها کها تش  چالسياهن يای از ا در پاره. شود بدن انسان می

های   در سالنظام٬ رهبران  .هنه و برخی نسبتاً نو بودکاز آن ها ه بعضی ک
 از انسانیای   خواسته بودند چهرهاين تشک هاقرار دادن با پايانی عمر آن٬ 

 بد رفتاری نمی شده است زندانيانبا ه کند يبگو  ُمَقّدس ارائه دهند وه یادار
  . ده انديخواب  میک روی تش حتیو 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 انک خوفناه یچهر
برابر با (الدی ي م۱۸۳۴ه در سال کنيپس از ا. م شده استيا٬ ترسياسپان

ده يشه بر چي برای هم جهنمیدستگاهن ي بساط ا٬) هجری خورشيدی۱۲۱۳
های  اهچاليستی٬ سيهای ساد نجهک با الهام از شفراوانیشد٬ آثار ادبی 

 تسلّط دوران  درس و احساسات عاشقانهک مذهبی٬ ستعصبات٬ کناهراس
در دنيای غرب ه کر در آمد ي به رشته تحر اسپانياه یان بر جامعيروحان

  .ردکدا يان پر و پا قرصی پخوانندگ
  وهم وه ید و زاييدنمان دار رُ ه ی اين نوشته ها با اينکه جنببيشتر

می مطالبی   به در خيلی موارد٬٬  با وجود اينهسيتند نويسندگان آن ها خيال
 .استاستوار  تبر واقعيّ و  شود بر خورد که نشان از حوادث حقيقی دارد
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 اعم از موافق و(پژوهشگران  موّرخان و آثار ولی در نوشتن اين کتاب  فقط

؛ و همچنين پرونده های موجود در بايگانی راکد دادگستری ) مخالفو يا
 رمان و  خيالی که جنبه یو از پرداختن به مطالب   مورد استناد بودهاسپانيا٬

  .   ست٬ به طور کامل پرهيز شده ادنقصه دار
  
  
  
  
  
  

  
   ُمَقّدس ه ی ادارشومميراث 

  
 به درخت تنومند و ونيسيزکيان٬  خودزندگی سال های نيسواپدر 

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

 آن بر ه یی از تنيها مهي ه٬ خويشسی به سهم خود و برای گرمی بازارک
گر يسه با ديا را در مقايعقب ماندگی اسپانانزوا و ها گناه  براليل. داشت

نا  ت اگر از عاديای د نی و پارهي رواج بزدلی و سخن چ؛اروپايیهای  شورک
 ترکده کرا  اين کشور  مردم رايج در ميان یدهيوهکپسند و صفات ن

به گردن  هم از آن ها نام برده است (Dr. Gregorio Marañón) ۱ونيماران
جنبه ٬ ريشه ی آن دسته از انديشه ورانن ي اه یديبه عق. ون انداختنديسيزکيان
ر يد در تأثيا را باي اسپانه ی جامع عادت های زشتخ وي تارآميزهای نفرت  

  عادیمردمزندگی  بر روی ٬ ذر طول قن ها ها٬های شرع منحوس دادگاه 
  . ردکشور جستجو کن يا

                                            
1 Dr. Gregorio Marañón 

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

 های   بی شماری در زمينهتحقيقی رد٬ دارای آثارک کسب – پزشکی – خود تحصيلی
 .  هستهم و اجتماعی تاريخی



 
 

 ۹ -صفحه 
 

ُمَقّدس ی اداره شوم راثيم  
 

 
سا يلکای برای حمله به   ا به حربهون پس از نابودی٬ نه تنهيسيزکيان

ن ي نام خدا و د که آنچهتمامی از آن برای حمله به همها  لیيه خک شد٬ بلمبّدل
ده اند تا يوشک  نيروتمام با هم کسانیگر ي دسویاز . ردندکداشت استفاده 

٬ به گونه  را روحانيان بر جامعهه ی انکيزيسيون و سلطموجودّيت نا موّجه
 به  آن را مولود نياز رويداد های زمان َتلَّقی کرده ودهند و موّجه جلوه ای

  ۲ويِمنِنِدز پِالاز کسان ن ي امياناز . زندي برخآن به دفاع از هودهای بي گونه
(Marcelino Menéndez Pelayo) میايیياسپانلسوف و منتقد بزرگ يف  

ا ي اسپان قرن نوزدهم»ب و دانشمندين اديتر  بزرگ«ه عنوان کتوان نام برد  
  . را دارد

                                            
2  Marcelino Meléndez Pelayo (1856 – 1912) 

های بارسلون٬ پرتغال٬  در دانشگاه.  در قرن نوزدهمیياسپانيا و منتقد بزرگ ادبی فيلسوف
 شتر نداشتي سال بيکست و يه بکني با ا۱۸۷۸در سال . ردک تحصيل ايتاليافرانسه و 

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

  . گرديد را عهده دار اسپانيا ملّی  یکتابخانه رياست ۱۸۹۸و در سال 
 



 
 

 ۱۰ -صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون -رسول پدرام   
 

 
ن يدفاع ا

ه وران ـــشيدــــــان
٬ دفاعی بزرگ

 است بی بوده
 و نتوانسته حاصل

ی برای ياست آبرو
  ٬َقّدس مُ ه یادار

 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

های بی گناه  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

 ه ی به چوب- بوده اند اخالقانواع فساد ه یسرچشم خود ٬آن ها برخی از
  . سوزانده می شدندا زنده در آتش يخته  و يدار آو

باعث شد که  ٬متمادی های سده  در طولهای شرع  وجود دادگاه
ه  ينی و جاسوسی علي خبر چ٬ بی اعتمادی دروغ گويی٬جّوی از بد گمانی٬

 .دو به عادتی روزمره و طبيعی تبديل ش وبگيردرونق ا ي اسپانه یجامعدر 
هم باز « (Caro Baroja) ۳ارو باروخاک ه یه به گفتک زمانی هم فرا رسيد 

 از   هر دو  مّتهم٬  »دنديترس   میهمجو و هم ه يه معلّم٬ زن عليشاگرد عل.

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پا  بسيار  که  فرانکو  ژنرال  زمان  رعايتدر  َبند  ی
 محرمان  های  آرشيو  به  دسترسی  بود؛  مذهبی  یاصول  ه

  .امکان نداشتانکيزيسيون 



 
 

 ۱۱ -صفحه 
 

ُمَقّدس ی اداره شوم راثيم  
 

 
ه برادر و يه پدر و مادر٬ برادر عليه خواهر٬ فرزند عليشوهر٬ برادر عل

گر مجبور به جاسوسی و يه هم ديها عل  آنه ی همه ويه همسايه عليهمسا
  . نی بودنديسخن چ

 و آن باقی می ماند جهنمی دستگاهن ي راه برای دفاع از ايکفقط 
نشان دادن تحقيقات قضايی و  بر عکسخی و ي تارجلوه دادن حقايقوارونه 

ه در آن کون نظامی به وجود آورده بود يسيزکيان.  است اجتماعیرويداد های
 –رنده يم گيننده و مقام تصمکعنی متّهم ي – و قاضی )مّدعی العموم( ستانداد

س انجام يس به جای قاضی و قاضی به جای پلي و پل؛ند نفر بوديکهر دو 
 هک به اتهام جرمی -های بی گناه  ه در آن انسانکنظامی بود . رد ک فه میيوظ

ست در يبا های دراز از عمر خود را می  سال-ب نشده بودندک مرتهرگز
ان طبقات باال٬ جرأت يسی از ترس روحانکه ک آن بیها بگذرانند  اهچاليس

 منحوس ن نظامیيتوان از چن   چگونه میو گرنه. دفاع از آنان را داشته باشد
ه کدر نظامی . رد؟ک دفاع که در رأس آن روحانيان منحوس تر قرار داشتند٬

ده بود٬ به يشينديم نکان حايانه چون مثل روحاين کل ين دليانسانی را فقط به ا
ردند٬ خود او و خانواده اش را از هستی ک نجه میکانداختند٬ ش زندان می
ار هم او را به نام کنشاندند و آخر   اه میيردند و به روز سک  ساقط می

اشاعه ی کالم خدا و ارشاد  منظوربه   اجرای اوامر الهی و وحيسای مسيع
تنها . ماند باقی نمی  دفاعبرایی يگر جاي د؛ندسوزاند زنده در آتش میبندگان 

 یيها ون در برابر تهمتيسيزکيه از انکن است يرد اکتوان  ه میکاری ک
 و آن هم نه به خاطر ٬ردک دفاع می زنند آن ه ب گهگاه هکای   هيناروا و بی پا

ن يه اک تا مردم بدانند .ايخ اسپانيه فقط به پاس تارکون٬ بليسيزکيخود ان
ت و يجناغرق در ٬ پندارند آلوده به خون  ها می ه بعضیک  همها آن قدرخ يتار

ون و به دور يسيزکيخ اني ورای تارهمخی ي تاربلکه .بی عدالتی نبوده است
 وجود  پليد٬ در اين کشورانيهای روحان  و سالوس بازی هااریکاه ياز س

  .داشته است
های    دادگاههایبازی اه يه در مورد سکی کبا توّجه به اسناد و مدار

چ يس و هکچ يون به دست آمده است؛ امروزه هيسيزکيشرع وابسته به ان
 قضات و توانند بر اعمال  ان هم نمیيک واته ی حّتی مقامات عالی رتب٬مقامی

. نديبر آآن ها   یتبرئهها صّحه بگذارند و در صدد  ن گونه دادگاهي امأموران
  - مانند جمهوری اسالمی ايران – یيها شورکه ک باورن ي ا بهتوسلبا حّتی 

تر از   نظامی به مراتب مخوف ها بر آنحاکم ان يه روحانکدر جهان هستند 
   . و هنوز هم دارند داشته اسپانياونيسيزکيان



 
 

 ۱۲ -صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون -رسول پدرام   
 

 
ه ا در قاري اسپانه یيهای همسا شورک  ميالدی٬در طول قرن هفدهم

های شرع وابسته به  هه فعالّيت دادگاکافته بودند يته آگاهی کن ني اروپا بر ای
ها را بر  جه بساط آن دادگاهي افراط افتاده بود و در نته یجادون٬ در يسيزکيان
ح داده خواهد ينده توضيآات ه در صفحکبه عللی و در عوض٬ ولی . دنديچ

ن سازمان ي و آخردوام يافتا تا قرن نوزدهم يون اسپانيسيزکيشد٬ ان
ن سازمان٬ تا ي فعالّيت اه یادام. ديدل گريه تعطک بود  در اروپاونیيسيزکيان

 رفته رفته بشره به رسمّيت شناخته شدن حقوق کعنی قرنی يقرن نوزدهم 
. نياوردگری به دنبال ي ده یجيان نتينامی برای روحان شد٬ جز بد  آغاز می
ای سالوس   های عده اریکد نا بيه معتقدند نباکسانی ک شمار ندستيم نکهر چند 

 ه ی بقي روحانّيت بر تن داشته اند به حسابه ی جامهکار را کا يو ر
  . ح گذاشتيسای مسين عي آئروحانيان

  
  
  
  
  

   کالم خداه ینقش چماق در اشاع
  

شد٬  ُمبّدلن رسمی امپراتوری روم يحّيت به ديه مسکهنگامی 
 برای ارشاد وسيله  ترين٬ استفاده از چماق را به عنوان عالی٤"پدران ُمَقّدس"

 ی٬ از خود مقاومت)مسيحّيت (»ن َمَحّبتيد«رش يبر پذه در براکنی کيُمشر
 San( ني آگوست٥سان. ردندکه يدادند٬ توص نشان می Agustín(ديگو  می :

نجه ک به خاطر فرار از ش فقطن را از روی ترس وين دي ا٬اریيبس«
  ».رفتنديپذ

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

  .شود   داده میروحانيان 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

تا بيبليا معنای مقدس و حضرت است که در فارسی٬ َورجاَوند و اَشو گفته می شود؛ مانند سان
(Santa Biblia) و سان خوسه » انجيل مقدس و يا انجيل ورجاوند« يعنی(San José) 

  .»حضرت يوسف و يا اشو يوسف«به معنی 
 ميالدی در الجزاير به دنيا ۳۵۴سان آگوستين٬ بزرگترين پدر کليسا که به سال   

 .  در گذشت۴۳۰آمد و به سال 



 
 

 ۱۳ -صفحه 
 

خدا کالم ی اشاعه در چماق نقش  
 

 
ه گفت زا سیکرده اند٬ ولی کاد ي  خود"رهبر نجات بخش" و »س حامیيقدّ «
در عوض در . خنی به ميان نياورده استس٬  به آن اشاره شده در باالک او ی
م يخور ن مطلب بر میي منتشر شده است به ا واپ چ۱۶۱۲ه در سال کتابی ک
ی هرگز سرطان را با کچ پزشي٬ هنيسان آگوستبه اعتقاد « : ديگو ه میک

ردن٬ تا جلو که با چاقوی جّراحی و داغ کرده است٬ بلکمرهم معالجه ن
  » . گرفته شود٬دنر بيگ داطنقه  بت آنيسرا

ن يتر  حی در قرون وسطی٬ بدي مسنيااادگريبندگاه يشی از ديدگراند
  ِورونا در شهرميالدی۱۱۸۴ اريختبه در فرمانی . شد ُجرم محسوب می

Verona )  د يها هنگام بازد ه اُسقُفکد شده است کيتأ )واقع در شمال ايتاليا
ه ک را خودی خوبان يحيعنی مسي -  قابل اعتمادشهروندانبا ها فقط  سايلکاز 

 نندک اری میکشی هميانت و معّرفی شهروندان مظنون به دگرانديبرای حفظ د
 ناربوناسائی يلکه در شورای عالی کمی يطبق تصم. رنديبه حضور بپذرا  –

Narbona) شد٬ در گرفته ميالدی۱۲۲۷ در سال )واقع در جنوب فرانسه 
ه ک می داشتسانی از اهل محّل وجود کت سيبا ی میيسايلک ه یهر حوز

 مذهبی  و اصولني آنان جاسوسی در مورد انحراف افراد از موازه یفيوظ
سی کرا اگر مرغی از ي مطلوبی در پی نداشت٬ زه یجين اقدام نتيا. بود  می
 قضايیدوخت تا دستگاه  ن میيشد٬ صاحب مرغ آسمان را به زم ده میيدزد

ه کشد  و بر گرداند ولی حاضر نمی را به اشمرغند و کر يدزد را دستگ
جاد يم به ايسا تصميلکن رو ياز ا. لو بدهدبه خاطر بی بدينی ه اش را يهمسا
ه بعنی ي: ستم حقوقی روم سابقه نداشتيه قبالً در سک گرفت قضايی نظام يک

. کندب عمل  عليه افراده به عنوان مّدعی خصوصیکدستگاهی  وجود آوردن
 در صورت سوء ظّن به ودبقادر سا يلکش يشک ٬در اين نظام جديد قضايی

. ندکمعرفی منطقه   او را به اُسقُف ٬»مرّتد«ا ي و »کُمشر«سی به عنوان ک
يا  inquisito(  انکيزيتويکه فرد مظنون را در کفه داشت ي وظمهاُسقُف 

ن ي قرار دهد و به ارسیپباز مورد سئوال و جواب و ) شرعیويیجباز
به (ی يبان های اروپادر ز» Inquisición انکيزيسيون «ه یب واژيترت

 ) فرانسهوی ييتالياای٬ يند٬ مانند اسپانيادار التين ه یی که ريشيويژه زبان ها
های آن زمان را٬ بر خالف  ولی اُسقُف. افتاد زبان ها بر سر آمد و ه وجودب
 افراد بی سوادی بيشتره اهل پرخوری و موعظه بودند٬ ک هددهکهای  شيشک

حث و بای عمر خود را به روزه داری و ه  روزغلباه کدادند  ل میکيتش
  که به سیي پله یفي وظ؛از اين رو. گذراندند  میني دصولا ی فحص در باره

تعداد بر  ٬در عوضولی . آن چنانی نداشتکارائی  می شد٬ ُمَحّول آنان



 
 

 ۱۴ -صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون -رسول پدرام   
 

 
   . شدضافه میا وز به روزر - سايلک از نظر لبته ا–ها  مرّتد

) Cátaros( ٦اتارهاک  در جنوب فرانسه هر روز شماربه ويژه
سا يلکسی حاضر نبود به ُمباشران کگر ي د٬تر از همه  و بدفزونی می گرفت

ل آن  اليان کاتوليکمه ک نبود عملین ياو . بپردازد» ۷ُعشرّيه« را تاب تحمُّ
جاد ي با ااتگرفت  ست اقدامی جّدی صورت میيبا ن رو میياز ا. دنداشته باش

 از خبرگان مذهبی٬ دستگاهیل کينی و تشيهای اطالعاتی و خبر چ  سازمان
  .  پرداختشيددگر انفرد  ه یمکری و محايب و دستگيبه تعق

 دوم  گوزمانيسانتو    ِد ٬ )Santo Domingo de Guzmán( ۸نگو

                                            
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
ه از کاتار ک آئين.  بر مردمليساک تحميلی متعّصب و اصول مسيحّيت هِ يعلجنبشی بود 

 اریکپرهيز و رياضت با تهآميخ بود آئينی٬ رفتگ  میمايه یيايآر پيامبرهای مانی٬  شهياند
ه بخش معنوی آن کشود   میتقسيمها٬ جهان به دو بخش ماّدی و معنوی  اتارکبه باور . شديد

 شمايلاتار ک ينيآ پيروان.  شده استآفريده شيطانبه دست خدا و بخش ماّدی آن به دست 
ک يکاتولان ي به صورتی که در م٬ها ها و تنديس  عبادت در برابر تمثاليعنی(  راپرستی

ن در يين آيا.  داشتندپيرايه ای میدانستند و زندگی ساده و بی   مردود می )مرسوم است
 نفوذ آن تا آلبانی٬ بلغارستان و  یافت و دامنهيسراسر اروپای جنوبی و شرقی گسترش 

 آلبيژانس  در آن جاهک در جنوب فرانسه  آئيننيروان اي پشمار. دي هم رسیاسالون
)albigenses (٬ان قرن چهاردهميدر پا. گر بوديشتر از هر جای ديشدند٬ ب ده میينام 
 بر جای   مکتوبتنها سند. شود ده نمیي اروپا د ین فرقه در قاّرهيروان اي نشانی از پرگيد

  . جدهم نوشته شده استيه در قرن هک اثر منظوم مذهبی است يکن فرقه ٬ ي از امانده 
  
پرداخت  ) مذهب شيعه دربه ويژه(ن اسالم يدر ده کهمانطوری ).  دهميک(ُعشرّيه  -   7

 هر مه يکاتولک آيينژه در ي 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

  
تسنّن که هر  همانطوری که در دين اسالم مذاهب گوناگونی وجود دارد مانند تشيع و -    8

د مانند تسنّن  که از َحنَفی و َحنبَلی ن شاخه های ديگری را در درون خود دارمهکدام از آن ها 
 را ودوجی م مذهب های و شافعی و غيره تشکيل می شود؛ و حافظ نيز در شعری شماره

٬ »...جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه«: می داند و می گويد) مذهب(هفتاد و دو ملّت 
ارتدوکس و کاتوليک که هر کدام از اين دو :  عمده تقسيم می شودی  هم به دو شاخهمسيحيت

به زبان ساده ارتدوکس ها همان اهل سنّت در جهان .  داردیشاخه نيز فرقه های گوناگون
مسيحيت هستند که پاپ را به رهبری نمی پذيرند٬ ولی در عوض کاتوليک ها کسانی هستند 

ويا (پروتستان ها . می کنند» تقليد و اطاعت«د و از او که پاپ را رهبر خود می دانن



 
 

 ۱٥ -صفحه 
 

خدا کالم ی اشاعه در چماق نقش  
 

 
ا يرو او و يهای پ  طلبه. رديگب  عهدههرا بکار مّهم ن يتوانست انجام ا

از  برادران واعظ معروف به )Dominicains( يکنيدوم ه یان فرقيروحان
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٬ اُسقُف ها و کاردينال ها( سايلک های

ن ياز ا. از آنان حمايت می کرد پاپ اعظمعنی يهای جهان   يکاتولکرهبری 
                                                                                        

 خود و ی  شاخه ای هستند از مسيحيان که باور هايی ويژهمارتين لوترپيروان  و) معترضين
  .جدا از باور های  ارتودکس ها و کاتوليک ها دارند

برادران «و يا » برادران واعظ«که به (  را دومينيک کاتوليک  یفرقه  
 ۱۲۱٦روحانی اسپانيايی در سال   ِد  گوزماننگويسانتو دوم  ) شهرت دارندمه» اندرزگو

پيرو «ميالدی به وجود آورد  و برخی از طلبه هايی که خود را به اصطالح امروزی کلمه 
اعضای اين فرقه جز فتوای پاپ٬ دستور های . می دانستند به اين فرقه پيوستند» خط رهبر

  . ديگر را نمی پذيرندصادر شده توسط  رهبران مذهبی 
  کاتار که شد متوّجهقتی که و نگو ِد  گوزمانيسانتو دوم    آيين خود در تبليغ ها

ورزيدگی بيشتری دارند و کشيش های مسيحی از پس آنان بر نمی آيند٬ با گروهی از هم 
 انديشه های  ی در جنوب فرانسه اجاره کرد و به پژوهش در باره راباوران خود خانه ای

 دومينگوياران . ن راه هايی برای رّد آن انديشه ها پرداختکاتار ها و يافت برای  سانتو
 باور های خود در سراسر اروپا به مسافرت می پرداختند و با موعظه های خود به گسترش 

مقام های مذهبی و غير مذهبی کشور ها در بارهء خطر گسترش بد دينی و بی دينی هشدار 
تلفظ می شود٬ از اين رو پيروان اين روحانی با ومينيک د به التين دومينگو چون . می دادند

  .     نده ا  شناخته شد دومينيک یفرقهنام 
را با ها  برای شناخت بهتر مقام های کليسای کاتوليک می توان آن -   9
هر چند  ٬ روحانيان وجود دارد مقايسه کرد یی که در زبان فارسی در بارهينامگذاری ها

 اسالم ندارد و فقط برای درک بهتر ابه مقايسه ميان دنيای مسيحّيت  ربطی ب هااين معادل
حجت  = اُسقُفمالی روستا و يا پيش نماز محلّه؛   =کشيش: مطالب می توان گفت که

 هللا   =پاپ؛ آيت هللا = کاردينال؛ ُحّجت االسالم و المسلمين = سراُسقُفاالسالم؛  آيت
مقام پاپی٬ مقامی مادام . ی کاتوليک های جهان مرجع تقليد و مقام رهبری کليسا٬میظالع

همين سمت باقی  العمر است و کسی که به اين مقام انتخاب می شود٬ بايد تا پايان زندگی در
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 ) خدا ینشانه (»آيت هللا« و »حجت االسالم «ست است که واژه هایدر

ند٬ ولی در زبان عربی به کار نمی هست )اسم مرّکب عربی از نظر دستوری(دو؛ کلمات 
شکل و «٬ به معنای )آية الرجل (»آيت الرجل«  یدر عوض کلمه. ی ندارنديروند و معنا

٬ »شکل و شمايل خدا« در مورد ن م.ت در زبان عربی به کار رفته اس»شمايل يک مرد
٬ اگر شما چنين واژه ای را در کتاب های لغت عربی پيدا کرديد٬ ! ندارمگفتن برای سخنی

  .هم خبر بدهيدمن به 



 
 

 ۱۶ -صفحه 
 

اسپانيادر  انکيزيسيون -رسول پدرام   
 

 
ن ي راست)چراغ(ايمان و ِمصباح  ه یقهرمانان عرص«ان با عنوان يروحان
  .اد شده استيهای مذهبی  تابک در  هم»جهان

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

Pedro Berruguete  
  
 
  

  مرگ بر دگر انديش
  

 شيددگر ان  فرد٬ وجوددر آن سال های سلطه ی روحانيان مرتجع
 حضور او  حتیهکشد٬ بل  محسوب میو دين خدا ه جامعهيدی علينه تنها تهد



 
 

 ۱۷ -صفحه 
 

شياند دگر بر مرگ  
 

 
  و جهان هستی نظام الهیلّ کوديت موجخطری بود برای يان مردم هم  مدر
ن يبه هم. دانستند  خدائی میتیبموهّ ه سلطنت خود را ک - وجود پادشاهان و

ب نخواهد بود  وش به دخ پادشاهان يدر طول تارمی بينيم ه کجهت جای تعجُّ
شان و روشنفکران مبارزه ليه دگر انديع مذهبی روب گکسرروهای ي ندوش
  . باشند کرده

سی کتوانست شخصاً  م شرع نمیکا حاياُسقُف و طبق آيين مسيح٬  
روحانی دست ه کداد  اجازه نمی ۱۰ لِترانیيسايلکرا شورای يند٬ زکا اعدام ر

ار کن ي ا انجام مقامات کليسا٬هک٬ بلآلوده باشد هم نوع خود به خونحی يمس
ن قاضی يد و ادنرک   ُمَحّول می)غير کليسائی( قاضی دولتی ه یرا به عهد

 را در مالء عام و شيددگر انگران داده باشد٬ يه درس عبرتی به دکنيبرای ا
مان کارزش قائل نشدن حا. سوزاند بر چشم مردم زنده در آتش میدر برا

ه کی ي تا جاپيشينه ای بسيار ديرينه داردگر يهای د شرع برای زندگی انسان
تربو ي ودر شهر مهک محاه یجلس  يکدرالدی ي م۱۲۷۳در سال 

)viterbo( روز يک در  فقطست نفريش از دويم زنده سوزی بکحا يتاليا 
  .صادر شد

ا٬ محدود يهای اسپان  به مرزنهاتون يسيزکي فعالّيت انه یدامن
ا٬ يتاليهای فرانسه٬ آلمان٬ ا شورکالتی مشابه آن در کيه تشکشد٬ بل نمی

ها خارج از    آنه یه بحث در بارک وجود داشت مهلهستان و پرتغال 
در کشور " تفتيش عقايد" همه ی نظام های از ميان. تاب استکن يموضوع ا

ر يش از ساي ب در تاريخاي اسپانیونيسيزکياننظام  ٬هايی که در باال اشاره شد
  .  به قساوت شهرت دارداروپايی شابه مالتکيتش

ن ي فقط به سرزم در اوائل تأسيسونيسيزکي فعالّيت انه یدامن
های فرانسوی برای فرار از  اتارکاری از يه بسک ۱۱آراگونن يپادشاه نش
درست به . شد ب و آزار به آن جا پناهنده شده بودند٬ محدود میيچنگال تعق

ه آدم کی هست يها در َجّهنم عقرب«: ديگو ه میکمصداق ضرب المثل فارسی 
 خود را در ه یآنان خانه و کاشان. »برد ه پناه میيها به مار غاش از آن

 آمده بودند تا از تعقيب و آراگون اجدادی خود رها کرده و به  آباء وسرزمين
  .  بد تری شدندآزار روحانيان در امان باشند که دراين جا گرفتار روحانيان

  

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


