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 پژوهشی تاريخ اسالم ˚فصلنامه علمی 

 سال شانزدهم، شماره دوم

  26، شماره مسلسل 4931تابستان 

 

 

 گری و تأثیر آن بر تفتیش عقاید در اسپانیاهای ضد سامیانگیزه

 

 51/55/33تاریخ تأیید:   02/3/33 تاریخ دریافت:

 1*شکراهلل خاکرند            

2**یندا هنرمند                     
 

 

جزیره ایبری، سرزمینی با اقوام مختلف است که اتحاد و یکپااچگیی دچ  شبه

هاایی هماراه باوده اساتش منیا  ایار دشاواچی چا         آن منطقه، همواچه با دشواچی

توان ناااد میاترن نشاشاتر سااکنان ایار سارزمیر دانپاتش اساپانیا  ا  از           می

وچ کاچ خود قاراچ داد  های عمیق، ایجاد اتحاد ملی چا دچ دست دگاچششن به گالش

عنوان یکی از ابزاچهای  و یکپاچگیی مذهبی برآمشه از دستیاه تفتیش عقایش چا به

مثابه چوشی برای تحقق وحشت  مناسب برای ایر هشف برگزیشش تفتیش عقایش، به

دینی، دچ اسپانیا حشاقل سه دوچه داشته است؛ ولی دوچه میاانی آن کاه از اواخار    

رن شانزدهم میالدی آغاز شش، از ایر نظر مهام اسات کاه    قرن  انزدهم و اوایل ق

کاردش بار همایر اساا ،     هشف ایجاد یک دولت ملی یکپاچگه چا نیز تعقیب مای 

دولت اسپانیا دچ ایر دوچه، تحت  وشش دستیاه تفتیش عقایش بوده اسات؛ ولای   

                                           
 .استادیار بخش تاریخ دانشگاه شیراز *

  .دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ جهان، دانشگاه تبریز **
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ناادهاا و  ای جشی باا عار   گری دست به مباچزهدچ حقیقت، با انییزه ضش سامی

عنوان دو قوم ت ثیرگذاچ ساکر ایر سرزمیر زد تا بشیر وسیله، وحشت  ان بهیهودی

چفته خود چا بازیابشش مقاله حاضر، ابعاد مختلاف ایار موضاوا چا کاویاشه      ازدست

 استش  

 

 ا،یساان  اساپان   انیا هودی ا،یاعراب ساان  اساپان   ،یبریا رهیجز ا،یاسپان واژگان: كليد

 .دیعقا شیتفت

 

 مقدمه

ی است نه در ساحل مدیترانه و در جنوب غربی اروپا قرار گرفته است و اسپانیا، نشور
سازد. در طول تاریخ، اسپانیا شاهد  یکی از مناطقی است نه اروپا را به آفریقا متصل می

ها در  حضور اقوام مختلف در سرزمی  خویش بوده است؛ چه در دوران باستان نه فنیقیه
درنوردیدند و چه در دوره اسالمی نه اعراب و اقوامِ خاک آن قدم گذاشتند و رومیان آن را 

قرن آنجا را تحت نفوذ خویش   بربر شمال آفریقا آن را مورد هجوم قرار داده، مدت هفت
. ای  حوادث تاریخی، باعث شد تا عناصر جدیدی در ترنیب جمعیت و فرهنگ  گرفتند

ت راهبردی اسپانیا، اقوام و ها و به دنبال موقعی در پی ای  مهاجرت �اسپانیا وارد شود.
نسبت از پایگاه تأثیرگذاری  های مختلفی در ای  سرزمی  مأوا داشتند نه هریک به نژاد

های اسپانیا،  ها هستند. سامی های تأثیرگذار، سامی برخوردار بودند. یکی از ای  اقوام و نژاد
های اقتصادی  زمینههای سامی، در  . گروه شدند می �«اعراب»و « یهودیان»شامل دو گروه 

نه ای  امر، ناشی از وجود دشم  مشترنی به   و سیاسی با یکدیگر تعامل پویایی داشتند
 . بود« مسیحیان اسپانیا»نام 

های بسیاری در  در اسپانیا، ای  سرزمی  پیشرفت مسلمانانهای  از زمان پیروزی
تری   ، آندلس، به فعال�های مادی و معنوی نمود؛ تا آنجا نه در دوران خلفای اموی زمینه

پایتخت  «الزهراء مدینة»در اروپا بدل شد و در سده دهم میالدی،  �مرنز صنایع و فرهنگ
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پیشتازی اسپانیا در ابعاد اقتصادی، نظامی و  �هنرمندان، شاعران و فیلسوفان شده بود.
یهودی و علمی، تا حد زیادی بر پیکره اقوام سامی در ای  سرزمی  مبتنی بود. بازرگانان 

ی و اسالمهای نمک و طال در آفریقا و نیز تجارت با دیگر ممالک  مسلمان، از طریق جاده
اروپایی، قدرت اقتصادی را در دست داشتند؛ البته در ننار تجارت، نشاورزی نیز رونق 

  �فراوانی داشت.
ام حکومت مسلمانان در اسپانیا، چند قرن، یعنی از قرن هشتم تا پانزدهم میالدی، دو

تا آنکه ای  حکومت، از قرن چهارم هجری مصادف با دهم میالدی، چهره غالب  �آورد؛
تدریج قوای مسیحیِ شمال اسپانیا  های مسیحی از دست داد و به خود را در برابر حکومت

به طور  �م5130توانستند قدرت خویش را در جنوب گسترش داده، سرانجام در سال 
بیرون ننند؛ اما وجود تعداد بسیاری از مسلمانان و  �ره ایبریجزی نامل، مسلمانان را از شبه

شد، موجب گردید تا دولت اسپانیا با استفاده از   ها سامی اطالق می یهودیان نه به آن
دادگاه تفتیش عقاید، برای از بی  بردن قدرت آنان برای همیشه و ایجاد وحدتی مبتنی بر 

وجه به مطالبِ یادشده، نگارنده با تکیه بر روش مسیحیت ناتولیک، اقدام نماید. حال با ت
 هاست:  تبیینی در پی پاسخ به ای  پرسش

 چرا دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا، دارای رویه متفاوت بوده است؟ 
 هایی است؟ ای  تفاوت، در چه زمینه

در ای  تحقیق، فرض بر آن است نه در اسپانیا تفتیش عقاید جهت ایجاد وحدت 
باشد. در ای    تبارها می خصوص سامی اسپانیا در نتیجه حضور اقوام مختلف، بهرفته  ازدست

شد نه زمینه نژادی خاصی داشتند؛  سرزمی ، نوع تفتیش عقاید، به افرادی مربوط می
 صرفاً نسانی نه از افکار یا اعتقادات متفاوتی برخوردار بودند. نه

در ای  زمینه، تحقیقات موجود،  از مشکالت ای  پژوهش، نمبود منابع است؛ چه اینکه
طورنلی، بیشتر بر تفتیش عقاید در اروپا  ویژه به زبان فارسی، بسیار محدود است و به به

تأنید شده و به صورت خاص، به موضوع تفتیش عقاید در اسپانیا پرداخته نشده است. در 
ته شده یا اینکه جوشده نیز مقاالت یا در زمینه تاریخچه یهود نوشو مقاالتِ انگلیسی جست

گری در ای  مسئله،  اند؛ اما تأثیر ضد سامی برای تبرئه ناتولیک از اعمال خود، تألیف شده
چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ چه اینکه ممک  است انگیزه تفتیش عقاید در اسپانیا 
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 متفاوت از سایر نقاط اروپا دانسته شود. 
ای  پژوهش به شرح دادگاه تفتیش عقاید شده، بخش اوّل  با توجه به مطالب بیان

گاه با توجه به  گردد و آن پردازد. در بخش دوم، اوضاع اسپانیا بررسی می  طورنلی می به
شود تا   اوّل و دوم پژوهش، در فصل سوم به تفتیش عقاید در اسپانیا پرداخته می های فصل

اسپانیا و نیز تأثیر اوضاع ای   های تفتیش عقاید در تفاوت میان تفتیش عقاید اروپا و دادگاه
 ها روش  گردد. سرزمی  بر ای  محانم و روند آن

 
 دادگاه تفتیش عقاید یا انگیزاسیون 

در اواسط دوره قرون وسطا، مسائلی مانند: انشقاق نلیسای ناتولیک، فساد درونی 
ی  اندوزی نشیشان، باعث گردید تا نلیسا دچار ضعف شود. در چن دستگاه پاپی و ثروت

م دو فرقه نه متمرنز بر توبه و فقر بودند، در جنوب 5512و  5572 های شرایطی، از دهه
محانم  ��محسوب شدند. ��و تهدیدی برای نظام رومی ��فرانسه توسعه پیدا نردند

تفتیش عقاید، جایگاهایی بودند نه نلیسا در دوره قرون وسطا جهت پیگیری ای   قضایی
��اتارهاو ن ��ژواها  ها مثل آلبی فرقه

افراد ضد نلیسا یا نسانی نه افکارشان مخالف و  
های درآمد نلیسا  ای خاص، تفتیش عقاید یکی از راهمصالح نلیسا بود، برپا نمود. در دوره

های تفتیش  در واقع، محکمه ��بود و محانم نلیسا با همکاری حکام محلی، رشد یافتند.
رشد و گسترش فرقه با  ��ی نهمم به دستور پاپ گریگور5003عقاید، در حدود سال 

ها، علیه حانمیت نلیسا و  بودند، دایر گردید. ای  فرقه ��ژواها نه در جنوب فرانسه آلبی
های آن گسترش  نردند و به مرور زمان، دامنه فعالیت مسائل مربوط به آن فعالیت می

ها بوی  آننم به تعقیب افرادی پرداختند نه افکار  های تفتیش عقاید، نم دادگاه ��یافت.
رفتند. با ورود به دوره  داد و همچنی ، مخالفان نلیسا و حکومت به شمار می الحاد می

؛ اما ای  محانم در  اندک منسوخ گشتند رنسانس و قرون جدید، ای  محانم اندک
های گوناگون همچنان ادامه یافتند نه  های متفاوت و در شکل نشورهای مختلف در زمان

ای  موارد بود و در آن، دادگاه تفتیش عقاید جهت برخورد با  نشور اسپانیا یکی از
 های مختلف مردم، از جمله مسلمانان و یهودیان، برقرار گردید.  گروه

دستگاه تفتیش عقاید یا انگیزاسیون، با هدف پیگیری نسانی نه ملحد بودند، بر اساس 
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شد، اموال ص میانجیل اقدام به عمل نمود و نسی نه جرم وی با شهادت سه ت  مشخ
شد و در هنگام گرفت  اعتراف، انواع شکنجه  گردید و محکوم به مرگ می  وی ضبط می

گردید؛   طورنلی، تفتیش عقاید، به دو دادگاه تقسیم می گرفت. به نیز مورده استفاده قرار می
 اداره»و دیگری، تفتیش عقاید رومی یا پاپ بود نه تحت نام  ��یکی، تفتیش عقاید اسپانیا

 ��تر بود. ها مالیم بود؛ البته تفتیش عقاید رومی، در اِعمال شکنجه« مقدس

 
 اسپانیا، پیش و پس از فتوحات مسلمانان 

 میالدی نه مصادف با قرن پنجم هجری قمری است، تاریخ اسپانیا را در قرن یازدهم
باا   توان به دو مرحله تقسایم نارد؛ مرحلاه اوّل، رهباران اساپانیای مسالمان بودناد و        می

نردند و در مرحله دوم نه فتوحات بازرگ مسایحیان در آن    مسیحیان و سایری  مدارا می

و رفتاار مسایحیان و مسالمانان، باا یکادیگر رناگ        ��تأثیر داشت، وضاعیت تیییار نارد   

تری گرفت؛ اما باید ای  مسئله در نظر گرفته شود نه حضور بیگانگان، در همه جاا   انسانی

حمله اعراب به اسپانیا،  به سبب اختالفاتی ناه در آنجاا بای     در زمان  ��ساز است. مسئله

��ها های بسیاری از دولت ویزیگت ها ضربه ها و یهودیان وجود داشت و آن ناتولیک
دیاده   

ای بود نه یهودیاان باه لشاکریان     بودند و همچنی ، ضعف دربار اسپانیا، وضعیت به گونه

ا فایق آیند و یهودیان با اعاراب ارتبااط   ه مسلمانان نمک نمودند تا مسلمانان بر ویزیگت

ای باه دور از ذها     ها برآمدند و ای ، مسئله برقرار نمودند و در صدد انهدام دولت ویزیگت

رو، حاضر  ها، یهودیان تحت آزار حکومت بودند. ازای  نبوده است؛ چرانه در دوران ویزیگت

 ��. نند، سازش نمایندبودند با هر مهاجمی نه شرایطی بهتر را برای آنان فراهم 

گشت. بخش   های مختلفی تقسیم می از طرفی، باید گفته شود نه اسپانیا به بخش
در  ��نشی  اسپانیا نیز دچار تفرقه داخلی بود و در ای  دوره، پادشاهی گالیسیا مسیحی

 ��در شمال، دولت ناستیل و جانشینان حکومت لئون ��شمال غربی، پادشاهی آستوریاس
نیز در در شمال شرقی نیز وجود داشت و بارسلون در  ��زیره و آراگونج در مرنز شبه

ولی نکته قابل توجه، تفاوت و عدم اتحادی بود  ��تری  ایالت اسپانیا بود؛ شمال شرق، مهم
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 ��. نه ای  مناطق با یکدیگر داشتند
شکست  ��م(751ا  131ق/ ه.37ا  53ق امیر موسی ب  نصیر )ه.33م/ 750در سال 

م( وارد نمود و مسلمانان توانستند شهرهای 755م تا 117مت ویزیگت )سختی به حکو
 ��اسپانیا را یکی پس از دیگری، با عنوه )فتح با غلبه و چیرگی( و یا صلح، فتح نمایند.

حضور اسالم و یا اعراب در اسپانیا و سیسیل از قرن هشتم میالدی به بعد و نیز حضور 
. در جامعه زمان فتح، اقوام  منتهی گردیده بود اروپا در مدیترانه، به اختالط فرهنگی

نه در ننار مسجد  مختلف در ننار هم بودند و هرنس آزادی مذهبی خود را داشت؛ چنان
نه در سرزمی  مسیحیان، چنی   درحالی ��مسلمانان، نلیسا و ننیسه نیز قرار داشت؛

تنها آزادی مراسم  هشد. در ای  زمان، یهودیان، ن ای برای سایر عقاید صادر نمی اجازه
های  جستند و دارای آزادی  مذهبی داشتند، بلکه در شئون مختلف اجتماعی نیز شرنت می

 ��فردی و حقوقی بودند.
  

 دادگاه تفتیش عقاید در اسپانیا

توان تا حدودی علت شروع دادگاه   با توجه به شرایطی نه برای اسپانیا بیان شد، می
دادگاه تفتیش عقاید  ��م، در قشتاله5032جه شد. در سال تفتیش عقاید در اسپانیا را متو

 ��م( و ایزابل5151ا  5110) ��م، زمان فردیناند5112اما بعدها در سال  ��دایر گردید؛
م( را شاید بتوان شروع دوباره و رسمی دادگاه تفتیش عقاید در اسپانیا 5121ا  5115)

مسیحیان، زمانی نه توانستند  ��دانست. ای  دادگاه، در تمام شهرهای اندلس شکل گرفت.
را بگیرند، فشارشان بر مسلمانان و دیگران شروع شد و از  ��م شهر غرناطه5133در سال 

م 5120همان سال، مسلمانان را وادار نمودند نیش مسیحی اختیار ننند. ایزابل، در سال 
دند، یا نمو  فرمانی صادر نرد نه طی آن، مسلمانان یا باید نیش مسیحیت را اختیار می

ها حق خروج طال و نقره را  نردند. آن  غرناطه و دیگر شهرهای اندلس را ترک می
. از زمان  شدند  و ای  افراد، به بهانه نفاق، به دادگاه تفتیش عقاید نشانده می ��نداشتند

ایزابل و فردیناند، سوزاندن و اخراج مسلمانان شروع گردید و اسقف اعظم، طلیطله 
داد نه اعراب غیرمسیحی را با زن و فرزند از زیر تیغ بگذرانند و حتی دستور  ،��نزیمنس

را اعالم نردند؛ به ای  بهانه نه احتمال نفاق اَعرابِ مسیحی نیز  ��«بلدا»راهبی به نام 
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. در زمان  رود. وی فرمان داده بود نه باید همه را نشت نه البته ای  حکم، اجرا نشد  می
م حکم اخراج مسلمانان صادر گردید و عده 5152، در سال��م(5105ا  5171فیلیپ سوم )

نفر بودند و در  022.222بسیاری از مسلمانان به آفریقا رفتند. ساننان طلیطله در آن زمان، 
گونه، شهرهای آباد آن  رسید و ای  نفر می 57222سختی به  ها به م تعداد آن5111سال 

 ��بسیار ناهش یافت.
ی تفتیش عقاید اسپانیا در افرادی بود نه تحت تعقیب قرار ها بنابرای ، یکی از تفاوت

ها دارای ملیتی متفاوت بودند؛ نه مذهبی متفاوت یا مخالف با مذهب رسمی  گرفتند. آن  می
البته باید ای  نکته را نیز در نظر گرفت نه بربرهای  ��اسپانیا. در واقع، از نژاد سامی بودند.
و ای  مقوله، در  ��گرفتند  ها قرار می اعراب و سامی مسلمانِ شمال آفریقا نیز در جرگه

 حکومتراستای وحدتی است نه ذنر آن رفت؛ زیرا ای  دو نژاد، نقشی مؤثر در استمرار 
 اند.  در اسپانیا داشته مسلمانان

ای برای پیشبرد امور، به قدرت اقتصادی و سیاسی نیاز است. در جامعه  در هر جامعه
ر ما، قدرت سیاسی در دست طبقه مسلمان، و قدرت اقتصادی در اسپانیای زمان مورد نظ

. گفتنی است، برای  دهند، قرار داشت  دست یهودیان نه طبقه بازرگان و تاجر را تشکیل می
ننترل دوباره اوضاع و تسلط بر امور، به دست گرفت  ای  دو قدرت دارای اهمیت بود. 

نه احتمال برگشت آنان به  ��ا برای مارانوهاها ر ها بدتری  شکنجه بنابرای ، در ای  زمان
ها بکاهند  تا بتوانند هم از قدرت آن ��نردند رفت، اعمال می  صورت پنهانی به آیینشان می

ها و ایجاد  یافت  از آن مسیحی اسپانیا، برای رهایی و هم به آنان اِعمال فشار نمایند. جامعه
سب یافتند و در نظر مردم اسپانیا، جلوگیری ای منا یکدستی در جامعه، انگیزاسیون را وسیله

منزله اقدامی جنگی در راه وحدت ملی علیه  از آزادی ای  انثریت و تفتیش عقاید، به
 ��مسلمانان بود.

های زمانی متفاوت آن است نه یک  های تفتیش عقاید اسپانیا، دوره از دیگر تفاوت
ه آخر نیز تا قرن هجدهم طول دوره در قرن پانزدهم، یک دوره در قرن شانزدهم و دور

نمودند.   نشید نه البته در طی ای  سه دوره، سه هدف متفاوت را از تفتیش عقاید دنبال می
ا  5171های  های پشت قضیه تفتیش عقاید در اسپانیا، مورخان بسیاری را طیّ سال انگیزه
تأثیر فرانسة در اسپانیا، تفتیش عقاید تحت  ��م به مطالعه و تحقیق واداشته است.5131
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زده بود؛ اما از اینکه ای  دستگاه توانسته بود ایمان قرون وسطایی را حفظ نند و  آشوب
م فردیناند تفتیش عقاید را نه 5115در سال  ��بالید.  مانع اختالف مذهبی شود، بر خود می

ای برای  نه وسیله ��برپا نمود« اداره مقدس»تا حدودی از بی  رفته بود، در شکل و نام 
وظیفه ای  اداره، ایجاد اتحاد و وحدت  ��اجرای مقاصد سیاسی فردیناند و ایزابل بود.
دی  فردیناند و ایزابل نباشد، بسوزانند  نژاد و هم روحانی اسپانیا بود؛ یعنی هرنس را نه هم

شود، تفتیش عقاید،   ها و یهودیان نبودند. از اینجاست نه گفته می نه البته جز مسلمان
  ��هدف قراردادن بیگانگان نرد و نگهبان مذهب و ملیت بود. ای برای بهانهارتداد را 

ها در اسپانیا، صرفاً امری اداری نبود؛ بلکه از لحاظ فکری، مذهبی و  وحدت طبقه
م( با نشتار 5112ا  5113روحی، دولت و شاه به اقدماتی متوسل شده بودند نه فیلیپ )

پاپ الکساندر ششم  ��رو شد. ا شکست روبهروشنفکران درصدد تحقق آن برآمد؛ ولی ب
داد و مطلقاً  ، فرمانی صادر نرد نه تمام دنیای جدید را به اسپانیا می��م(5123ا  5130)

ها را حتی از بازدید قاره غربی بدون اجازه از فردیناند و ایزابل و جانشینان  دیگر ملیت
رواج یگانگی، توسط نلیسا تالش برای تیییر و تبدیل مردم جهت  ��نرد.  ها، منع می آن

هایی نه در داخل نلیسا بودند، هردو مایل به  شد؛ اما جامعه و برخی گروه طراحی می
در پی فتح غرناطه، شدت احساسات اسپانیا علیه مسلمانان و  ��پذیرش ای  موضوع نبودند.

 ای  امر، ��و مسلمانان و یهودیان، به ترک اسپانیا مجبور شدند. ��یهودیان شدت گرفت
ناشی از تنوع حکومت در اسپانیا بود. ای  سرزمی  با داشت  مردمی ناهمگون، از لحاظ 

های تشتت را در خود داشت. بنابرای ، اتحاد در چنی   دینی، زبانی و نژادی، زمینه
. ای  دی  یگانه، در زمان  پذیر بود سرزمینی، تنها از طریق وحدت مذهبی امکان

های تفتیش عقاید بر  اتولیک بود نه از طریق دادگاهگیری اسپانیا، مسیحیت ن بازپس
 شد. جامعه اسپانیا تحمیل می

ایجاد یک دولت واحد از طرف پادشاهان ناتولیک، عالوه بر جنبه سیاسی و ملی، جنبه 
مذهبی نیز داشت؛ ولی لزوماً ایجاد یک دستگاه مذهبی، به معنای همسویی سیاست نلیسا 

نتخاب اسقفی نه پاپ برای یکی از شهرها انتخاب نرده بود، نه با ا با دربار نبود؛ چنان
های دولت و حکومت از طریق دادگاه  البته در مواردی نه سیاست ��دربار مخالفت نمود.

های افزایش درآمد  . یکی از راه تفتیش عقاید قابل پیگیری بود، ای  اتحاد قابل دیدن است
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تصرف نردند؛ زیرا تبعیدشدگان، حق بردن دولت و نلیسا، همی  اموالی بود نه از افراد 
در پی ای  اقدامات،  ��نرد. ها را ضبط می اموال و جواهرات خود را نداشتند و نلیسا آن

به بیان دیگر، تفتیش عقاید در اسپانیا، با نسب  ��گردید؛ سوم اموال ملحدان نیز ضبط  یک
  ��منفعت برای حکومت و نلیسا همراه بود.

نه رئیس محکمه تفتیش عقاید بود،  ��، در زمان دساطورنه گفته شده همان
تر مسلمان بوده و بعد مسیحی شدند، به نام وحشی و خنزیر خوانده  هایی نه پیش شوالیه

شدند و تحت پیگیری قرار گرفتند؛ چرانه نامبردگان، افرادی متمول بودند و دادگاه تفتیش 
نمودن  امکان تعادل و مشخصدر اسپانیا  ��عقاید روی ای  مسئله، بسیار حساس بود.

مرزی بی  عالیق مذهبی و دنیوی  مشکل بود و هر زمان، یکی دیگری را تحت شعاع 
گیری اسپانیا، احساس مذهبی، بیشتر از جنوب ایتالیا و  داد؛ هرچند در بازپس خود قرار می

 ��دخیل بود. ��ها سیسیل توسط نرمان
خصوص یهودیان  د غیرناتولیک، بهتعصبات ناتولیکی، باعث مبارزات شدید علیه افرا

م پاپ دستور ایجاد دادگاه عالی روحانی اسپانیا را داد. احساسات 5171بود و در نوامبر سال 
ضد یهودی، ماجرایی نبود نه تنها به زمان مورد بحث برگردد؛ بلکه در دورهای پیش نیز 

ان را همدست ها یهودی به دلیل روابطی نه مسلمانان و یهودیان با هم داشتند، آن
پنداشتند؛ زیرا در حمله مسلمانان به اسپانیا و در فتح برخی مناطق، یهودیان   مسلمانان می

 به اَعراب یاری رسانده بودند.
ای صادر گردید نه به موجب آن،  م، بیانیه5130در پی قتل نودنی مسیحی در سال 

حساب نمایند و نشور  یهودیان متعهد بودند ظرف سه ماه امان  خود را تخلیه و تصفیه
و بیشتر اقدامات دادگاه  ��اسپانیا را ترک ننند. ای  حکم، در مورد مسلمانان نیز اجرا شد

ها نه به آیی   نردن و یافت  یهودیان و مسلمانان بود؛ حتی آن تفتیش عقاید اسپانیا، دنبال
نژادی به  در قرن پانزدهم میالدی، تفتیش عقاید صرفاً جنبه ��مسیحیت گرویده بودند.

 ��خود گرفت و مقابله با یهودیان و اعراب، هدف تفتیش عقاید بود.
گری بود و با ای  امر، نسانی  طورنه گفته شد، فتح غرناطه، نقطه اوج ضد سامی همان

توان گفت  یقی  نمی شد، به نه در اسپانیا مانده بودند، به نفاق متهم شدند؛ چرانه گفته می
گونه باشند نه البته امری بعید نیز  ک  است در ظاهر ای نه اینان مسیحی هستند و مم
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ها  ای به صورت پنهانی، به آیی  خود باقی ماندند و افرادی نه قرن نبوده است؛ زیرا عده
شان مجبور به پذیرش  یهودی یا مسلمان بودند، در آن زمان برای حفظ خود و خانواده

از ای  افراد نه ممک  بود بنیان آیی  ناتولیک گشتند. به همی  جهت، دستگاه حانم 
نه در ناتالونی دو  ��نه حضور مورها چنان ��ترسید؛ اسپانیا را دچار خطر سازند، همواره می

بودند، مسائل و مشکالتی را برای سپانیا به وجود آورد؛ زیرا ای  افراد، مورد  ��واالنس
ان، نگران برقراری ارتباط گرفتند و به ای  دلیل، مالنان و ارباب  نشی مالنان قرار می بهره
 : بدی  ترتیب، زندگی در اسپانیا ��ها با بربرهای مسلمان شمال آفریقا بودند. آن

به صورت یک جنگ صلیبی بزرگ باقی ماند؛ منتها این جنگگ صگلیبید  ر   

االصل بو  و  ر خگار،د   االصل و افرا  یهو ی  اخل اسپانیا علیه عیسویان مسلمان

 77....  علیه اعراب مغربی

ای را بپردازد تا  اسپانیا به علت همی  ادغام مذهبی و ملیتی، حاضر بود هر هزینه
وحدت و مذهب ناتولیک برقرار گردد؛ ناری نه با نشف آمریکا و معادن آن انجام گرفت 

نه برای دادگاه روحانی تدوی   ای در اساسنامه ��و نقره اسپانیا در ای  راستا صرف گردید.
های غیرناتولیک  م مجازات سوزانیدن برای مسلک5112شده بود، در هفدهم سپتامبر 

م با 5131در سال  ��م(5131)فوت « تورنمادا»در اسپانیا شخصی به نام  ��قرار داده شد.
 آمیز نشان داد و سبب ایجاد پیگیری ای  سیاست، وجهه نشور اسپانیا را بسیار خشونت

نه در آثار ادبی و غیرادبی آن دوره  چنان ��محیطی سرشار از ترس، رعب و وحشت گردید؛
م(، 5131ا  5111دادگاه تفتیش عقاید در زمان سلطنت فیلیپ دوم ) ��انعکاس یافته است.

نفر را در سه سال از میان برداشت و حتی در آمریکا و سایر مستعمرات اسپانیا نیز 5122
 ��ت.تفتیش عقاید وارد گش

 
 پیامدهای تفتیش عقاید در اسپانیا 

ها به پیگیری افراد با ای   در راستای اجرای سیاستِ اتحاد مذهبی و ملی در اسپانیا، آن
ای تعریف نردند نه به موجب آن، انواع شکنجه جایز  مشخصات اقدام نمودند. اساسنامه

ب و یهودیان، در رگ و پی شد؛ اما مبارزه، بدون هزینه و عواقب نبود؛ زیرا اعرا شمرده می
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نه در جامعه اسپانیا روابط تجاری در دست  طوری جامعه اسپانیا نفوذ نرده بودند؛ به
مسلمانان و یهودیان بود و شمار قابل توجهی از صنعتگران را مسلمانان و اعراب تشکیل 

گی داشتند، ای نه در دادوستد نقش پررن دادند و یهودیان نیز به عنوان بازرگانان و طبقه  می
ای مؤثر بر پیکر اقتصادی اسپانیا وارد  با اخراج یهودیان و اعراب، ضربه نردند.  فعالیت می

آمد. اگرچه اموال فراوانی نصیب نلیسا و دولت گردید، اما از عمران و آبادی شهرها ناسته 
صورت  شد و طبقه صنعتگر و بازرگان اسپانیا ضعیف گردید. در اثر اقداماتی نه علیه مورها

ها  های مسیحی پرورش دادند و آن ها جدا نردند و در آموزشگاه گرفت، فرزندانشان را از آن
نیز در اثر ای  اقدامات، به فرقه آلبی ژواها پیوستند و آتش انقالب زبانه نشید. ای  افراد، از 

را به پیشوایی برداشتند و جنگی در  ��«دون هرنان دو»امیه شخصی به نام  اخالف بنی
رفت نه نیروهای دولتی پیروز آن بودند و در نتیجه، بسیاری از مورها تبعید و نشته گ

 ��شدند و وحدت مذهبی اسپانیا شکل گرفت.
توان یافت  ندرت جایی می انحطاط اندلس، به حدی شدید بود نه گفته شده در تاریخ به

لوازم ترقی نه به ای  سرعت از لحاظ صنعت، تجارت، نشاورزی و علوم و فنون و دیگر 
ها و  نه جمعیت در ای  دوره، بسیار ناهش یافت و تعداد نارخانه یا تنزل نرده باشد؛ چنان

بافی بوده نه تعداد  نارخانه پارچه 12در طلیطله،  ��سرعت رو به ناستی نهاد. ها به نارگاه
م، به حدی نمبود صنعتگران و 51عدد ناهش یافته است. در اوایل قرن  53آن به 
شد نه از هلند صنعتگر وارد نمودند. گفته شده، یکی از دالیل  ن احساس میهنرمندا

بحران اقتصادی در اسپانیای آن دوره، از بی  رفت  مسلمانان و یهودیان اسپانیولی بود؛ 
شده به هندوستان نیز  هرچند مسائل دیگری همچون لشکرنشی به اروپا و سرمایه منتقل

جرت و تبعید یهودیان و مسلمانان، تضعیف قدرت نتیجه مها ��مزید بر علت شده بود.
 ��اقتصادی و معنوی جامعه اسپانیا بود.

 
 نتیجه

باشد نه با تسلط نلیسا در شئون مختلف   ای در تاریخ اروپا می قرون وسطا، دوره
شود و در ای  عصر، نلیسا راهکارهای متفاوتی را در اعمال نفوذ   زندگی مردم شناخته می

ای  . در گوشه شکل نبودند ها، در سراسر اروپا یکدست و یک نه ای  سیاستخود به نار برد 
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از اروپا، یعنی اسپانیا، شرایط سیاسی و اجتماعی به دلیل حضور بیگانگان در آنجا متفاوت 
م نه امیر موسی ب  نصیر، موفق به ورود به ای  منطقه شد، شاهد 750بود و از سال 

ای  رو، ایجاد اتحاد در اسپانیا مسئله سپانیا هستیم. ازای حضور مسلمانان در ننار یهودیان ا
رفت نه از طریق مذهب قابل اجرا بود و نلیسا برای حکومت و حکومت  مهم به شمار می

برای نلیسا، ابزاری مناسب و همراه هم بودند و با توجه به موقعیت اقتصادی یهودیان و 
تولیک و نلیسا از طریق دادگاه تفتیش جایگاه سیاسی مسلمانان در اسپانیا، مسیحیان نا

 . سازی اسپانیا مبادرت ورزیدند عقاید، به خالص
توان پاسخ داد نه   شده در مقدمه می های مطرح  با توجه به مطالب یادشده، به سؤال

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنی  لزوم ایجاد  حضور بیگانگانِ مؤثر در عرصه
شدن روند تفتیش عقاید در اسپانیا گردید و تفاوت ای  رویه  متفاوتاتحاد در اسپانیا، سبب 

توان مشاهده نرد؛   را در پیگیری افراد غیرمسیحی و یا حتی مسیحی با پیشینه سامی می
تواند از جمله شواهد ای  موضوع   نه اخراج مسلمانان و یهودیان در زمان فیلیپ، می چنان

باشند نه   با توجه به مطالب پیشی ، قابل تأیید می هایی نه مطرح گردیدند، باشد. فرضیه
رفته آن، در نتیجه حضور اقوام مختلف،  تفتیش عقاید در اسپانیا جهت ایجاد وحدت ازدست

. در ای  سرزمی ، نوع تفتیش عقاید، به زمینه نژادی افراد  باشد  تبارها می خصوص سامی به
 . باشند  اعتقادات متفاوت می مربوط است؛ نه صرفاً افرادی نه دارای افکار و

ها در ای  زمینه است؛  در پایان، باید گفت نه ای  پژوهش، آغازی برای سایر پژوهش
: تفتیش عقاید در داخل اسپانیا و یا مستعمرات آن، چه پیامدهای  مسائلی از قبیل اینکه

انان به اقتصادی داشته است؟ تفتیش عقاید چه تأثیری در روند مهاجرت یهودیان و مسلم
هایی از ای  دست، زمینه را برای پژوهش درباره اسپانیا و  سایر نقاط داشت؟ و نیز پرسش

  نند. مسئله تفتیش عقاید در اروپا و سایر نقاط، فراهم می
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 ها: نوشت پی

 

                                           

 .1ش، ص 1731،  المللی ، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین اسپانیا،   ادهز . حمید اسالمی1

 2. Moors. 
. از جمله، در دوران عبدالرحمن اوسط و عبدالرحمن سوم. )ن.ک: اسماعیل بن ابراهیم، 7

، محقق انور محمود زناتى، قاهره: تاريخ األندلس من الفتح حتی السقوط من خالل مخطوط

، أبوعبداهلل محمد بن عبداهلل، بن عبدالمنعم الحِمیرىا ؛41ق، ص 1241، ینیةمكتبة الثقافة الد

 (44ق، ص 1241، بیروت: دار الجیل، المعطار الروض کتاب من منتخبة األندلس جزیرة صفة

توان به شهر طلیطله و دستاوردهای مادی و معنوی آن اشاره کرد. برای  از آن جمله، می .2

، بیروت: دار الحلل السندسیة فى األخبار واآلثار األندلسیةرسالن، ا شكیب اطالع بیشتر، ن.ک:

 .4، ص 4م، ج 1421، التقدیمیة

، دکتر سید محمد دامادی، تهران:  گزارش زندگی در اسپانیای اسالمی،  خسوس گروس .1

 .3ش، ص 1711پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

،  ، تهران: انتشارات مولی ، ترجمه يعقوب آژنداتأثیر اسالم در اروپ،  . مونتگمری وات1

 .73ش، ص 1711

« جبل الطارق»فرماندهی طارق، از تنگه شمال غربی که بعداً  م، سپاه اعراب به311. در سال 3

،  تاريخ جهانی،  ها را شكست دادند. )ن.ک: دوالندلن ش نامیده شد، عبور کرده، ويزيگت

 (771ش، ص 1711،  ه تهران، تهران: دانشگا منش ترجمه احمد به

، آراگون و بارسلونا  فرديناند، پادشاه کاتولیک، در بخش کاتالونیای اسپانیا که شامل: بالنثیا .1 

م 1244بانوی کاستیل بود و فرديناند در سال  بود، حكمروايی داشت و همسر وی، ايزابل، شاه

 (4و  1، ص پیشینوس، با ايزابل ازدواج کرد و اسپانیا را يكپارچه نمود. )ن.ک: گر

و  آندورا، فرانسه، پرتغال، اسپانیادر جنوب غربی اروپا قرار دارد و  ،جزيره ايبری شبه. 4

 �گیرد را در بر می الطارق جبل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
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 . اين دو فرقه، عبارت بودند از: آلبی ژوا و کاتارا. برای اطالع بیشتر، ن.ک:14
Nicholas Weber, Albigenses, The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. New York: 

Robert Appleton Company, 1907� � ���. 
 . منظور از نظام رومی، کلیسای کاتولیک روم است. 11

، تهران: مرکز مطالعات و  ، ترجمه حسن قنبری تاريخ کلیسای کاتولیک. هانس کونگ، 14

 .444ش، ص 1712اديان و مذاهب، تحقیقات 

13. Albigensian� 
.  است. اين جريان، در فرانسه و شمال ايتالیا بسط يافت ی پاکااز نظر لغوی به معن ،کاتار. 12

 ها را به شمردند و پاپ و اسقف  کاتارها، کلیسای کاتولیک و تعالیم آن را مطلقاً مردود می

مناسبت شهر آلبی که مرکز عمده آنها  فرانسه به. کاتارها را در جنوب  شناختند رسمیت نمی

، ترجمه محمدباقر  تاريخ قرون وسطی،  کاسمینسكی  .ا نامیدند. )ن.ک: يوگنی  می« آبی ژوا»بود، 

 (111و  111ش، ص 1711،  ، تهران: انتشارات فردوس مؤمنی

  .442ش، ص 1713، شیراز: نويد شیراز،  تاريخ قرون وسطانوذری،  اهلل  . عزت11

16. Pope Gregory IX. 

 . برای اطالع بیشتر، ن.ک:13
Nicholas Weber, Albigenses, The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. New York: 

Robert Appleton Company, 1907� � ���. 
، ترجمه دکتر غالمرضا افشار تفتیش عقايد در اروپا و آمريكاای بر تاريخ  ديباچهتستادو،  . ی. وژان 11

 .11ش، ص 1711نادری، تهران: زرين، 

19. Spanish inquisition. 
، 1ش، ج 1711، ترجمه ابوالقاسم طاهری، تهران: امیرکبیر،  تاريخ جهان نو،  . رزولت پالمر44

 .112ص 

آلفونس اوّل بر علی بن يوسف، حاکم  توان از نبرد اوريكی نامبرد که  عنوان مثال، می به .41

 مرابطین، پیروز گرديد. ن.ک:
Livermore, HV (1947), A History of Portugal, Pamphlet collection, 

http://www.newadvent.org/cathen/01267e.htm
http://www.newadvent.org/cathen/01267e.htm
http://www.newadvent.org/cathen/01267e.htm
http://www.newadvent.org/cathen/01267e.htm
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Cambridge, England, UK: Cambridge University Press, p. 65. 

،  ش1734،  سم صنعوی، ترجمه قاالملل در قرون وسطی تاريخ روابط بینگانسهوف،  . فرانسوا ـ ل. 44

 .141ـ  144ص 

های  شدند؛ گت  که به چند شاخه تقسیم می  های شرقی بودند ای از ژرمن ها، دسته گت .47

م به روم حمله نمودند و روم غربی را 231م و 214های غربی، در سال  . گت شرقی و غربی

ودند. قلمرو حكومت ها پیش از حمله به روم، دارای مذهب مسیحی آريوسی ب . آن نابود کردند

ترين قلمروها بود تا اينكه اقوامی  ها، از جمله وسیع ها تا پیش از شكستشان از فرانک ويزيگت

های شرقی  های شمالی بودند، سر به ظغیان برداشتند و قوای گت که در نواحی کوهستان

سال ( با اين فرصت، آندولوزيا را تصرف کردند و در Wisigottها ) کاسته شد و ويزيگت

،  . )ن.ک: : دوالندلن ش جزيره ايبری را به اطاعت خود درآورد م لئوويژيلد سراسر شبه 113

اهلل  ؛ عزت711، ص 1ش ، ج 1711،  ، تهران: دانشگاه تهران منش ، ترجمه احمد به تاريخ جهانی

،  نتاريخ تمد،  هنری  ؛ لوکاس71ش ، ص 1713، شیراز: نويد شیراز،  تاريخ قرون وسطانوذری،  

 (711، ص 1ش، ج 1734،  ، تهران: انتشارات کیهان ترجمه عبدالحسین آذرنگ

 .12ش، ص 1711، تهران: دنیای کتاب،  ، ترجمه امیر معزیتاريخ اسپانیا. کالمت، 42

25. Galisia. 
 ويزيگتتوسط مهاجران  ايبریجزيره  میالدی در شمال شبه 311وسطايی بود که در  ِ دولتی قرون. 41

 (.Kingdom_of_Asturias) سیس شدأت پاالگیوس آستوريارهبری  به

عنوان يک واحد مستقل  به ،. اين پادشاهیبود جزيره ايبری شبهدر  اهای قرون وسط يكی از پادشاهی. 43

نام  .گرفت جزيره اسپانیا را دربر در قرن نهم میالدی پديدار شد و بیش از يک چهارم وسعت شبه

اين نام را به صورت  ،است. در متون اسالمی  ها آمده به معنای سرزمین قلعه ،(«Castile) کاستیل»

،  دوالندلن ؛444ـ  443، ص  پیشین،  . )برای اطالعات بیشتر، ن.ک: کاسمینسكینوشتند می« قشتاله»

 (214و  211، ص 1، ج  پیشین

بوده و پايه اساسی نیروهای آن را  (، از حكومت کستیل جداAragon. حكومت آراگون )41

م با 1234. در سال  دادند و نفوذ روحانیون در آراگون، بیش از کاستیل بود  اشراف تشكیل می

ازدواج فرديناند، پادشاه آراگون، و ايزابل، ملكه کاستیل، اين دو حكومت متحد شدند و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Asturias
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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 (474و  471، ص پیشین. )ن.ک: کاسمینسكی،  حكومت واحد اسپانیا شكل گرفت

 . 3، ص پیشینزاده،  . اسالمی44

 .214و  211، ص 1، ج  پیشین،  . دوالندلن74

، مصحح محمد عزب و محمد تاريخ افريقیة والمغرب. ن.ک: ابراهیم بن قاسم )ابن رقیق(، 71

،  ؛ محمد بن عبداهلل بن خطیب11ق، ص 1212،  زينهم، قاهره: دار الفرجانی للنشر والتوزيع

 .14، ص 1ق، ج 1242، بیروت: دار الكتب العلمیة،  ر غرناطةاالحاطة فی أخبا

 .13، ص پیشین، . کالمت74

 .111، ص  همان. 77

 .111، ص  همان. 72

 ند.نوشت می «قشتاله»را به صورت  «کاستیل». در متون اسالمی، 71

 .144ص  ش،1711، تهران: دانشگاه تهران،  اندلس يا تاريخ حكومت مسلمین در اروپاآيتی،  . ابراهیم 71

��. Ferdinand II of Aragon. 

��. Isabella I of Castile. 

الملوک مصاحب، تهران: بنگاه ترجمه  ، ترجمه شمسسرزمین و مردم اسپانیا. دوروتی لودر، 74

، ترجمه محمدرضا خاطره سقوط اندلس؛ احمد رائف، 141ش، ص 1722و نشر کتاب، 

 .447، ص  ش1734انصاری، تهران: امیرکبیر، 

24 .Grenade ،سیزدهمبود که اوايل سده  اسپانیاِ جزيره ايبری شبهدر   مسلمان حكومتی نام 

م 1244 سال حمر بنیاد نهاده شد و تااأل بن يوسف بن نصر توسط ابوعبداهلل  م(1471) میالدی

 (443، ص  پیشین،  )ن.ک: کاسمینسكی . ادبه حیات خود ادامه د

 .447، ص پیشین. رائف، 21

42. Ximenes. 

43. Belda. 

44. Felipe III. 
45. Jordi Vidal-Robert, War and Inquisition Social, control in the Spanish, 

Boston University, 2012, pp 1&3.  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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دانستند و ازدواج را مقدس  . البته دادگاه تفتیش عقايد به تنبیه کسانی که زنا را گناه نمی21

، ترجمه احمد آرام، تهران: امیرکبیر، تاريخ تمدن،  انتپنداشتند نیز پرداخت. )ويل دور  نمی

 (723، ص 1ش، ج 1711

 . برای اطالع بیشتر، ن.ک:23
Charlotte Mary Donge, The Story of Christians And Moors Of Spain, 
published by forgotten books, 2013, p 6 ..  

21 . Marrano تحت فشار حاکمیت، به مسیحیت : يهوديانی که در سرزمین اسپانیا بودند و

 گرويدند.

 723،ص  1،ج پیشین. دورانت ، 24

 .723، ص همان. 14
11. Jordividdal. Robert, War and inquisitiori social control in the Spanish 

Empire, Boston university, 2011, p 26; Jackson D.G.m,.The inquisition and 

early protestanism in spain, 2008, p 10. 
 .741، ص 1 ج ،پیشین. دورانت، 14

سمیر،   ، ترجمه عبدالحسین هژير، تهران:تاريخ آلبر مالهآلبر ماله،  ؛441، ص پیشین. نوذری، 17

 .13، ص 7ش، ج 1717

54� . Blötzer, J. (1910). Inquisition. In The Catholic Encyclopedia. New 

York: Robert Appleton Company. Retrieved April 27, 2013 from New 

Advent: http://www.newadvent.org/cathen/08026a.htm� 
 .11، ص 7، ج پیشین،  . آلبر ماله11

66. Kamen, Henry, The Spanish Inquisition: A Historical Revision, Yale 

University Press (1997) p 217. 
57� Alexander VI  .  

 .43ش، ص 1744، تهران: چاپخانه دانشگاه،  فوق و برتری اسپانیاتبابا بیانی،  . خان11
59. David.m Gitlitz, Conversos and the espanish inquisition, university of 

Rhode Island, 2009, p 2 ..  

 . برای اطالع بیشتر، ن.ک:14

the expulsion of the jews from spain1492, Rolpf, Ashley, 6jun 2004. 
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، تهران:  ، محمدباقر مؤمنی و محمدصادق انصاریتاريخ قرون وسطا،  .آ، کاسمینسكی يوگنی. 11

 .427ش، ص 1711انتشارات فردوس، 

 .441، ص همان. 14

 .11، ص 7، ج پیشین،  ماله . آلبر17

 .477، ص پیشین. کاسمینسكی، 12

 .441، ص پیشین. نوذری، 11

66. Desa.  
، تهران: گوتنبرگ،  ، ترجمه دکتر لطفعلی بريمانیيا انگیزاسیون دادگاه تفتیش عقايد،  . م. و، فرآل13

 .34ش، ص 1711

(، در اعماق سواحل مضرس Northmenيا  Nomandsها يا مردمان شمال ) نرمان .11

گیری بوده  ها، ماهی کردند و کار عمده آن  جزيره اسكانديناوی و دانمارک کنونی زندگی می شبه

. آنان از  ها بودند ها، وايكینگ امل و دالوری داشتند که در راس آناست. آنان نیروهای دريايی ک

خلیج گاسكونی گذشته، اسپانیا را نیز غارت کردند و به دريای مديترانه راه يافته، به فرانسه، 

 (14ـ  31، ص  پیشین،  ايتالیا و يونان نیز هجوم بردند. )ن.ک: کاسمینسكی

 .41، ص پیشین،  . وات 14

 .443و  441، ص یشینپ،  . کالمت34

71. Jenkines Philip, The lost history of Christianity, Harperone, unitet state 

of America: 2008, p 176. 
 .411، ص پیشین ، . کالمت34

 .141و  142، ص1، ج پیشین،  . پالمر37

، ذيل مه بريتانیكادانشناشد. )برای اطالعات بیشتر، ن.ک:  گفته می« مور»به مسلمانان اسپانیا،  .32

 «(Moorsمور/ »کلمه 

 (.Catalan de Valence. يكی از شهرهای بارسلون )31

 .41، ص پیشین . بیانی،31

 .141، ص همان. 33
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 .همان. 31

 .411 ص، پیشین،  . کالمت34

، یک راهب تفتیش عقاید اسپانیایی سسؤ، م(Tomás de Torquemada) ماس دو تورکمادا. تو80

به  ،و نخستین مفتش اعظم اسپانیا بود. شهرت وی ملکه ایزابالی کاستیلدومینیکن، کشیش مخصوص 

که برخالف دیگر تفتیش عقایدهای  است تفتیش عقایدهای  ترین دستگاه ثرترین و خشنؤسیس یکی از مأت

مسیحی(  به تعقیب و آزار یهودیان و نوکیشان )یهودیان تازه ،گذاران عالوه بر بدعت ،مرسوم در اروپا

 .  پرداخت می

« آوت دافه»، کشتن افراد به صورت نوعی جشن در آمده بود که به نام ها ی اين اقدام. در پ11

 (477، ص  پیشین)کار عقیده( معروف گرديد. )ن.ک: کاسمینسكی، 

 .414و  414، ص همان. 14

 .24، ص پیشین. فرآل، 17

84. Don Hernando. 

 .41، ص پیشین. بیانی، 11

 .141، ص پیشین،  . آيتی11

 .17ـ  11، ص ینپیش،  . کالمت13

  .443، ص همان. 11
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