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 ! یاد دگر اندیش فقید “ برونو ” را گرامی میداریم قربانیان ذهنیت تکفیری

 

 ". شهید علم( "  (Giordano Bruno ) هفدهم فبروری ، مصادف است با روز زنده سوزاندن  جوردانو برونوامروز 

او به جرم دگر اندیشی ، تائید نظر کوپرنیک و زیر سوال قرار دادن اصول پذیرفته شده کلیسای کاتولیک توسط محکمه 

ن بنام  "امر به معروف و نهی از منکر"[  به عنوان ملحد »هیئت تفتیش عقاید « ایتالیایی] مثل همان اداره مخوف تاالبا

  . سال عمر داشت 52در زمان اعدام  محکوم به مرگ گردید و زنده سوزانده شد . جیودانو برونو 1600ملعون در سال 

 

 

الیتناهی است و  این کشیش انقالبی  ، فیلسوف ، ستاره شناس و ریاضی دان باور داشت که جهان ما  برونو جوردانو

زمین مرکز دنیا نیست  و اورشلیم هم مرکز زمین نیست . او بعنوان کشیش به کتاب های ممنوعه دسترسی یافت و بعد  

از مطالعه این آثار ممنوعه در کلیسا به این نتیجه گیری رسیده بود و خواست عقاید خودرا به گوش جهانیان برساند . در 

هجده سال را در مهاجرت در کشور های  حکم تکفیر باالیش صادر  گردید . جیوردانو نتیجه او از کلیسا اخراج شد و

مختلف اروپایی گذشتاند و باالخره در برگشت به وطن توسط اداره تفتیش عقاید دستگیر و هشت سال را در سلول های  

ر از آن دفاع کرد و سرانجام به زندان سپری کرد و نه تنها از عقاید خود ندامت نشان ندادبلکه استوارتر و پایدار ت

  . ارتکاب جرم الحاد ) عقاید خالف اصول کلیسایی( در میدان روم در مالی عام زنده سوزانده شد

 

 



گویند وقتی او را با دهن بسته به چوب دار  بستند ، مردم نادان زیر عنوان ثواب هیزم را در زیر پای برونو می انداختند  

برونو   می اندازد ، نام خدا را به زبان می آورد و در این اثنا جوردانو را در زیر پای برونو. زمانیکه یک خانم هیزم 

 !«گوید : »نفرین به جهل مقدستسکوت را میشکناند و با صدای بلند در خطاب به این خانم می

ردن جوانان« و  دو هزار و پنجصد سال پیش سقراط را در یک محکمه هیئت قضایی در آتن به جرم »فاسد ک حدود

اعتقادی به خدایان« به اعدام محکوم کردند . سقراط با دالوری جام زهر شوکران را نوشید ولی از عقاید فلسفی  »بی

  . خویش منصرف نشد

اما ده سال بعد از زنده سوزاندن جوردانو برونو ، گالیله ستاره شناس  بزرگ  ایتالوی با تیلیسکوپ خود مشاهده نمود   و

خالف عقیده مروج کلیسا گفت که زمین مرکز  به دور آفتاب میچرخد و نظریه کوپرنیک پولندی را تائید کرد وکه زمین 

  . دنیا نیست و جوردانو برونو را حق بجانب دانست

  هیئت تفتیش عقاید« کلیسا  اینبار هم بی تفاوت نماند و در برابر گالیله دو انتخاب گذاشت : ندامت ) امضای توبه نامه (»

 . و یا مرگ ) سوختن در آتش مثل برونو (

ام در گالیله ندامت را انتخاب کرد و توبه نامه زیر را در برابر» هیئت تفتیش عقاید « خواند: » در هفتادمین سال زندگی

ادعایم  کنم کهفشارم اعالم می ام و در حالی که کتاب مقدس را در آغوش میمقابل شما اربابان دین و دنیا به زانو درآمده

  «.مبنی بر چرخش زمین به گرد خورشید ناشی از مستی بوده و سراسر اشتباه و دروغ است

است اما کلیسای کاتولیک بعد از بررسی مجدد دوسیه ارتداد گالیله اعالم کرد که گالیله را بخشیده 1۹۹2صرف در سال  

  . تا هنوز از گالیله عذرخواهی نکرده است

  . سوزاندن جوردانو برونو ، مجسمه اش را بعنوان سمبول آزادی عقاید نصب کردنددو قرن بعد در محل 

  . سپس در اروپا بطور علنی کسی به اتهام عقاید خالف کلیسا در جامعه زنده سوختانده نشد

شهید بادریغ و با هزار تاسف که بعد از چهار قرن در اروپا ، در قلب افغانستان در حاکمیت زیر چتر غرب  فرخنده 

  . توسط لشکر نادان و جهل مذهبی محکمه صحرایی گردید ، نخست سنگسار و سپس جسدش به آتش کشیده شد

 

جوردانو برونو در قرون اوسطا محکوم به سوزاندن شد ولی فرخنده در عصر معاصر ، قرن بیست ویکم محکمه 

 . صحرایی گردید



 و جرم جوردانو برونو زیر سوال بردن عقاید مسلط در کلیسا بود جرم فرخنده شهید ، زیر سوال قراردادن    » تعویذ « 

.  

جهل مذهبی را زیر پرسش قرار میدادند. برای جوردانو برونو مجسمه ساختند ایمان به خداوند یکتا داشتند، هر دو هر دو

ر جامعه روشن ضمیر ما ، ولی فرخنده را بباد فراموشی سپردند و او را سمبول مبارزه با جهل ننامیدند . واما به باو

  . جوردانو برونوی جامعه ما ، همان فرخنده شهید است که قربانی جهالت درکشور شد

واما در روزگار ما هنوز عقاید آزاد و آزادی بیان سرکوب میگردد و یکی از نمونه های درخشان آن زندانی ساختن  

  . هنوز در سلول های زندان بسر میبردحقیقتجو ترین و افشاگر ترین فرد دنیا  جولی اسانژ است که 

 

 

و خیلی  ها نه تنها    راه پرپیج و خم بشریت تا رسیدن به آزادی کامل بیان راه پردرازی را در پیشرو دارد ولی ما افغان 

  . دشوار  ، خطرناک و طوالنی در این زمینه بلکه به فکر کردن آزاد در ذهن خود مان  را در پیشرو داریم

  . پیشقراوالن آزادی عقاید را شاد میخواهم روح این

کشند مرا « که شعر آن از خانم  شما عزیزان را به شنیدن یک آهنگ زیبا از فردین فاخر بنام » اینجا بنام دین و خدا می

  : کنم ) غرض شنیدن به لینک زیر کلیک کنیدلینا روزبه است ، دعوت می

https://youtu.be/u2crAQ5Qq_M 
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