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  آلن وودز نويسنده: 

  رامين جوان   ترجمه:

  
ستی روستايی  رپی روابط فئودالی، پدرساالری، و ادبيات طبيعت«بورژوازی هرجا سلطه يافته همه

خود وابسته   «مهتران طبيعی»گويا بهفئودالی را که انسان را  ی   تکهن بخشيده است. پيوندهای چليارا پا
بیمی انسان جز سود شخصی عريان، جز  ساخت،  با  انسان  است، و بين  از هم دريده  پرداخت «رحمانه 

عاطفه، هيچ پيوند ديگری باقی نگذاشته است»[مانيفست حزب کمونيست، قسمت اول: «بورژوازی » بینقدی
  و پرولتاريا»]. 

آمريکای جنوبی را تجربه کرد.   سلطه برشکوفايی بزرگ، برتری بر بقيه اروپا و  از  ای  نيا دورهاسپا«
های گرايی بخشها و خاصبيش از پيش بر چندپارگی فئودالی استان   قدرتمند تجارت داخلی و جهانیْ   یتوسعه

ناپذيری با نقش متمرکز  ايیطور جدبهها  سدهملی کشور غلبه کرد. رشد قدرت و اهميت سلطنت اسپانيا در آن  
 ]. انقالب اسپانيا تروتسکی،[ »اسپانيا مرتبط بود تدريجی ملتِ  تشکيل و سرمايه تجاری

 
، 1دن کيشوت چهارصدمين سال انتشار  نگارش درآمد]  که اين مقاله به   2005[يعنی: ژوئيه  امسال  

برای   ترين نفع را از مبارزهبيش ای که  طبقه  پرولتاريای جهانی،  .ست ترين شاهکار ادبيات اسپانيابزرگ
. جشن بگيرد را با شور و شوق  فراداشت  اين    برد، بايسته است کهمیو انقالبی]    پيشرو[از فرهنگ    دفاع
مردان و زنان عادی بتوانند  تمامی  زبانی نوشته شده است که  است که بهسترگی  نخستين رمان    اثراين  

ی مارکس بود، که اغلب با صدای  های مورد عالقه يکی از کتاب   دن کيشوت . کنند درک  را خوانده و آن
  خواند. بلند برای فرزندان خود می 

  

  
  

برایبرای  مبارزه   مبارزه  از  جدای  نيست.    آزادی  سوسياليسم  فرهنگ  و  اقدام انديشه  يک  در 
از شاهکار سروانتس را  يک ويرايش ويژه    و نشر رايگان  جمهور چاوز دستور چاپ بلندنظرانه، رييس 

 
1 Don Quixote 
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کيشوت  ن  دُ را با تحليل    داشت ااين فر  ی خود نوبه داده است. ما نيز به مردم ونزوئال  به در دو ميليون جلد  
  گيريم. جشن می برداشت ماترياليستی ازتاريخ منظراز 

  

  زندگی سروانتس 
نويس،  زبان است. رماناسپانيايیی ادبيات  مشهورترين چهره)  1547-1616(  1ميگوئل ده سروانتس 

ً   سروانتس  .بارزنويس، و شاعری با خروجی ادبی  نمايشنامه  دن عنوان خالق  فقط به   را امروزه تقريبا
هنارسدر    سروانتسشناسند.  می  کيشوت  ده  مادريد،  2آلکاال  همسايگی  در  کوچکی  شهر  يک در  ، 
  سروانتس ، يک جراح بود و کودکی  رودريگو ده سروانتسدنيا آمد. پدرش،  بهپايه  دون  ی اشرافیِ خانواده

به  شهری  از  سفر  ديگر  در  شهرهای  شهر  در  پدرش  گذشت.  پدرش  سوی  از  کار  جستجوی  پی  در 
  ها بدهی   اين. های او بود بدهی خاطر به اين  ـشناخته شده بود  و مادريد کامالً  5سگويا ، 4تولدو ، 3واالدوليد 

  عادی بود.  کامالً زمان سرنوشتی که در آن  بيفتد ـزندان باعث شدند تا او بارها به 
رسد: شکست در  نظر میها به از شکست درازدامنی  ی  لسلهسفقط    سروانتس، زندگی  نخست در نگاه  

هم   سربازی،][خدمت  نمايشنامه   چنينو  و  شاعری  در  بعد شکست  او  به نويسی.  شد  مجبور  عنوان  ها 
فساد متهم . او بهگشت   روبرومشکالت زيادی  جا نيز با  ، اما حتی در اين استخدام شود ی ماليات  آورندهگرد 

افتاد.  شد و به  تا    ی گسترده از زندگیْ اما اين تجربه زندان  از تنوع    یاولدست   دانشاو را قادر ساخت 
  .کرد زندگی میکه درآن  کسب کند  یدوران وی عه ها و بينش دقيق از جامانواع انسان ی گسترده
  

  
  سروانتس/تصوير 

 
1 Miguel de Cervantes 
2 Alcalá de Henares 
3 Valladolid 

4 Toledo 
5 Segovia 
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ايزابل ده بود که ابياتی را در ستايش    ١۵۶٨در سال    ،نوشتن روی آورد به   سروانتسنخستين بار که  
ترديد برای اين   ؛سرود   2فيليپ دوم فقيد، همسر سوم شاه    1يس والو به بدون  دست که محبوبيت و ثروت 

  ) ۶٩- ١۵۶٨در ارتش قطع شد. پس از تحصيل در مادريد (  سربازی  اما مسير ادبی او با خدمت آورد.  
ارتش اسپانيا در ايتاليا ملحق شد. او در جنگ  به  ١۵٧٠در  گرا،  انسان  3خوان لوپز ده هويوس زير نظر  

ی يک  زخمی که از گلولهخاطر  . بهشرکت کرد   5مارکوئسا ی کشتی جنگی  در عرشه  4لپانتو دريايی در  
بعدی    اما اين امر باعث نشد که چهار سالِ توپ کوچک برداشت، دست چپ او تا پايان عمر از کار افتاد.  

  .سپری ننمايد  نظامیرا در يک نيروی شبه 
در يک کشتی کوچک   ميگوئلهمراه برادرش  اسپانيا برگشت و به به   او خسته از جنگْ  ١۵٧۵در  

همراه به   سروانتس  آمد وها درتصرف ترک ها به . اما کشتی آناستخدام شد ملوان  عنوان  به  6ال سول نام  به 
اش توانستند ماند تا خانواده  گیبرد را در  پنج سال    اوالجزيره فرستاده شدند.  به عنوان برده  برادرش به 

  آزاد شد. ١۵٨٠در  سروانتسجمع کنند. پول کافی برای بازخريد او  
ً داشت، و    شغل اداری  ينمادريد چند پس از بازگشت به بود که    اشزندگی   یواپسين دوره   در  تقريبا

ی زندگی بردگان  ی شيوهدربارهرا    8الجزيره  معاهدات و    7گاالتئا روی آورد. او آثاری نظير  نويسندگی  به 
هايش،  شنامه يغير از نما. بهگرفت  مورد استقبال قرار تا حدیکه نگارش در آورد به مسيحی در الجزيره 

که  (  نامهچنين تعداد زيادی نمايش م ه او  ) بود.  ١٩١۴(  9پارناس ی  نامه سفر او    منظوم   ترين اثرطلبانهجاه
يک از آثار او درآمدی برای نيز نوشت. اما هيچ   و رمان کوتاه  )است   ها باقی ماندهفقط دو قطعه از آن 

  در پی نداشت. اشی زندگیادامه
حفظ  ی ادبی درآمد کافی برای  سرانجام ازدواج کرد، متوجه شد که حرفهکه  پس از اين   سروانتس

عنوان کارپرداز نيروی دريايی جا بهمهاجرت کرد و در آن 10سويل زندگی خانوادگی ندارد. بنابراين، به 
پيدا    همپايان نرسيد. او موفقيت کسب کرد، اما دشمنان زيادی  جا نيز به ماجراهای او در اين شاغل شد.  

کاری اجباری، او شروع  های بی زندان بود. در يکی از دورهطوالنی  ی  دورهاش يک  که نتيجه   د،کر
دن در پی داشته باشد. ويرايش نخست جاودانه ی کار کردن روی اثری کرد که قرار بود برايش آوازهبه 

ال در    11آرگاماستيّا اند، اين رمان در زندانی در  منتقدان پذيرفتهچه  منتشر شد. طبق آن   ١۶٠۵در    کيشوت 
  چاپ رسيد.به   ١۶١۵در  دن کيشوت . بخش دوم نگارش در آمده است به  12مانچا 

موفقيت  کتاب  نويسندهاين  برای  و  بود  بينآوازه  اشآميز  به ی  همالمللی  او  اما  آورد،  چنان ارمغان 
  ١۶٠۶  سال  کرد. درزندگی می  سويل را اغلب در    ١۶٠٠تا    ١۵٩۶های او بين سالباقی ماند.  تنگدست  

  ١۶١۶آوريل    ٢٣در    سروانتس  .سپری کرد   جاثابت در مادريد ساکن شد، و تا آخر عمر را همان طور  به 
سال پس از    يک  رست د   نام اوست،که اکنون به   در خيابانی  تنگدستی  و  در فقر  ،)روز تولد شکسپير(

  . درگذشت  کيشوت دون انتشار ويرايش دوم 
ای آغاز  های شواليهاز قصه   یشکل تقليد مضحکزندگی را به   سروانتسْ ه شاهکار  نمايد کچنين می 

  سروانتس که  شود  تبديل میای  از دوره  13گونه گ شهرفرنبازتابی  اما به ،  رايج بود که در آن دوران    کند می
نمای زندگی بشری  تمام ی  آينه  ؛ زيرااست   تکاپوی بشری  و  زندگی  بازنمايیِ   اين اثر  .کرد زندگی میآن    در
چيده موزائيک  :است آن دوران    در کنارهم  تغيير،  ای  شده  های  درحال  دنيای  از از  جوش و خروشی 

سنت آرمان و  بیها  تنوعی  و  متضاد،  از  های  بيشگوناگون  شخصيت پايان  ويا  ( کاراکترها  تر  . 

 
1 Isabel de Valois 
2 Phillip II 
3 Juan López de Hoyos 
4 Lepanto 
5 Marquesa 
6 El Sol 
7 Galatea 

8 Las Tratas de Argel 
9 Viaje Del Parnaso 
10 Seville 
11 Argamasilla 
12 La Mancha 
13kaleidoskopisch 
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  ی ی آغاز نقطه   دن کيشوت   اند.برگزيده شدهجامعه  فرودست  از طبقات  سترگ    اثر  اين  )هایشخصيت 
است.  نگارش درآمده  کوچه به شفاف    زبانجديد در ادبيات بود: تصويری از زندگی و رفتار واقعی که با  

  کردند. ستايش را يک اثر ادبی به روزمره  گفتارِ  ورود   اين رمانْ  خوانندگانعموم 
همسروانتس از  بسياری  برخالف  هيچ  ،  به پشتيبان  عصرانش  او  نداشت.  واقعی  ثروتمندی  مفهوم 

بود به  وابسته  امر    و  ؛ خوانندگانش  اين  دورانْ خوِد  آن  رابطه  برای  کامالً يک  و    ی  نويسنده  بين  جديد 
و فقط زمانی دست آورد،  هايش نانی به توانست از راه فروش کتاب فقط می  سروانتسمخاطبانش بود.  

قلب و ذهن  دست يافته باشد که بتواند به نگارش    سبکی ازها به بفروشد که در آن   هايش راتوانست کتاب می
در   د کهانبازتاب دادهجديدی را    روح  کمی با اين صداقتْ   هایرمان تاريخ    طولدرمخاطبانش نفوذ کند.  
، بايد تصويری کلی از کنيمبرای اين که بتوانيم اين حقيقت را درک  .  اند هبود   یريگجامعه درحال شکل

  داشته باشيم. ی اسپانيای آن دوران جامعه
  

  اسپانيای سروانتس 
دماغه  زدن  دور  و  آمريکا  آفريقا«کشف  دماغهی  اميدنيک][ازطريق  نوپيدا  ی  بورژوازی  برای   ،

ره ساختن آمريکا، تجارت با مستعمرات،  مکرد. بازارهای هند شرقی و چين، مستعفراهم ای های تازهزمينه
صنعت داد که پيش از آن تجارت، دريانوردی و بهکاالها، چنان تکانی به  طورکلیزايش وسائل مبادله و بهفا

زوال فئودالی تقويت کرد و سرعت ی روبهالبی را در جامعهسان عنصر انقگاه سابقه نداشت. و بدينهيچ
  بخشيد». 

  
، که از 2کاستيل و    1آراگون بود. اتحاد دو پادشاهی  گذار  ی درحال  يک جامعه  سروانتساسپانيای  

وجود آمدن يک سلطنت  و به ی اتحاد اسپانيا  بود، شالودهحاصل شده    4ايزوبل و    3فرديناند طريق ازدواج  
بود   6ای ی دوباره فتحی  ، آخرين قلمرو مسلمانان اسپانيا، آخرين پرده5قرناطه . سقوط  را فراهم کرد مطلقه  

گرفتن  وقوع پيوست و اوج بالفاصله پس از آن کشف آمريکا به . اين امر  درازا کشيده بود به ها  که برای سده
  گرديد. باعث  را اقتصادی برتر اروپاعنوان قدرت نظامی و اسپانيا به 

هرچند که اين جمعيت با    ؛ نفر جمعيت داشت   ۴٠٠٠دنيا آمد، مادريد تنها  به   سروانتسهنگامی که  
يا حقوقی    7ی امتيازات ترقی مادريد نتيجه قابل مقايسه بود.    واالدوليد ، يا  سگويا،  تولدوجمعيت شهرهای  

،  ١۴ی  در سدهبخشيده بودند.    اسپانيانوپای  بورژوای  های ميانه به در سده  8لئون و    کاستيلبود که شاهان  
جا بهره  جا تغيير داده بود تا از شکار، هوای مناسب، و آب خالص آنآن چهارم پايتخت خود را به  فرديناند 

خت  تدور از پاي دست آورد که از کنترل اعيان  مستقلی به   پايگاهاين کار باعث شد تا سلطنت    چنين،هم   ببرد.
  شد.رها می

شد. مادريد از يک   تبديلخودکامه    کامالً   یحکومتبه کراتيک  ، دستگاه بورفيليپ اولداری  ر زمامد 
به نيمهروستای   با  ويران  از کليساهای کوچک و    ١٠٠شهری  که سرشار  تبديل شد  هزار نفر جمعيت 
شود، تمام درختان جنگل پيرامون آن را ها بود. برای اين که شهر احداث خانهها، و سفارت کاخبزرگ، 

بار تبديل شد. مردابی مرگمشهور بود به  خودْ زالل  خاطر هوای تميز و آب  ای که به. منطقهقطع کردند 
ها  خوک زد و  گنديده در آن موج می  هایهای تاريک و باريکی بودند که آشغالهای مادريد گذرگاهخيابان 

ر  های پُ های بدسليقه، خيابانکاخ،  بندی شدهسرهم های  خانه ای مملو از]  [شهرگونه .  د لويدنها می در بين آن 
آفريقايی،  بيغولهی حيوانات مرده،  از آشغال و الشه با فضايی  بينوايان  فقرا که    هاینشين زاغهو  های 

آن، در حال    های پوسيده، و بدتر ازجا بوی تعفن آشغالهمهمندان را احاطه کرده بودند.  های ثروت خانه 

 
1 Aragon 
2 Castile 
3 Ferdinand 
4 Isobel 

5 Granada 
6 Reconquista 
7 fueros 
8 Leon 
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مادريد از اين بهتر    دربارشدند.  انداخته می  خيابانتحت پوشش تاريکی به   مشام می رسيد که به گنديدن  
سفرای   يکی ازحتی  .  شهرت داشت ترين کاخ اروپا  عنوان کثيف به های تاريخی  نبود، و طبق تمام شرح 

  بود.درون آفريقا تشبيه کرده يکی از روستاها در خارجی آن را به 
شدند که  اين ديگ جوشانی از تغييرات اجتماعی بود که طبقات قديمی در آن با چنان سرعتی حل می

باری  همراه کشف آمريکا، تاثير مرگ، به فئوداليسم  زوالها را پر کنند.  توانستند جای آن طبقات جديد نمی 
با    ،آوردند دست میق جبين بهکه نان خود را با عردهقانانی   جایبهبر کشاورزی اسپانيا گذاشته بود.  

مستان  ، خادمان شاهی و هميشهانهای ورشکسته و سارقکرات ، آريستوهامنشانگلو    هالشکری از گدا
  دست آورند. خواهند بدون کار کردن درآمدی به همگی میکه شويم می  روبرو

جنجال و قباحت، دربار اسپانيا يکی  اين فقر و کثافت،    . درمتنشده بود   شروع  باالاز    اين گنديدگیْ 
آوازها،  ها،  پايانی از رقص بی   نمايشجا بود که  . در اين رفت شمار می به   اروپاترين دربارهای  از باشکوه 

می  ديده  موسيقی  اسپانيا  و  سلطنتی  خاندان  اعتبارشد.  بر  تکيه  [خويش]اشرافیِ   با  سلطنتی    کامالً    
  بود.  [اسپانيايی] ن آريستوکراسی  أ بسيار دور از ش  ـمانند پول ـ   اميانهچيزی چنان عانديشيدن به   .زيستند می

تجمل افراطی  شد قوانينی برضد  الزم    که  کرد شرايطی ريخت و پاش می  در چنان   یانگل  ت اشرافي
مراسمی عمومی  حتی مسئولين احساس کردند که بايد ها وضع شود. در لباس، مبلمان، و حتی زين اسب 

دهند. برخی  بشده ترتيب  دوزینقشهای  های بلند زنانه، و لباس های مزيّن، جوراب برای سوزاندن دمپايی
لباس  ١٠٠ها همراه  دوک که  فراش  بودند نفر  پوشيده  ابريشمی  مبه ،  های  افسران  حتی  .  رفتند یگردش 
عموم  در انظار    ی تزئينیپرهاواهرات، و  شده با نوارها، جهای تزيينها و باالپوش تنه نيز با نيم  ارتش

  شدند. ظاهر می
های جوان و جذابی که  ی پارسايی مذهبی، بسياری از اعيان آشکارا با راهبه فريبنده  ايستاردر پس  

از   1والزکوئز ی مشهور  رترهگفته شده است که پُ زدند.  الس میشدند،  ها روبرو میبا آن   هادر خيابان 
 زنان .  بود پايان جنسی خود بخشيده  های بینوان توبه از يکی از ماجراجويیعبه   چهارمفيليپ    مسيح را

ها  بگو مگو داشتند، آن   3مدلين و کنتس    2دوشس ناخرا ها نبودند. هنگامی که  اشراف بهتر از مردان آن
دريده را دهانتوانست صورت يک زن  سوی هم روانه کردند که میها را بهتوهين ابتدا چنان رودی از  
  . بردند آبديده دست  سالحی کنندهاستدالل رسوخسپس با اشتياق به از شرم سرخ کند، و 

  ها کليسا و حکومت يک لشکر واقعی از انگلکارکنان  .  بودند   صادق استثنامقامات  و  قاعده بود    فسادْ 
موران زندگی  أسياری از می کشور پر کنند. بخزانهکردند جيب خود را از  بودند که تالش می  ااندازانپو  

بی  به چنان  ناموس خود را برای  بودند  بفروشند.   4رئال دست آوردن چند  ثباتی داشتند که حتی حاضر 
در   ،طرزی ويژه فاسد بودند که به عوامل حکومتی و کليسايی  آن دسته از  فروش منصب هنجار شده بود.  

کرد نمی  ایپديدهی کلی اين بود که کسی توجه چندانی به اما قاعده  شدند؛می گرفته  هجو  به آميز  اشعار دشنام
  شد.که چنان معمول بود که عادی تلقی می

  
  بزرگ  ناوگان

ای  وری بر شالودهارث برده بود، اما اين امپراتبه   را  ایوری با ثروتی افسانهيک امپرات   فيليپ دوم
عمارت    کرد.هم  تر  اين شالوده را ضعيف  اشخارجی های  ها و جنگ ماجراجويی بنا شده بود. او با    سست 

از  ياد   5اسکولایر  ديوان گاری  بود.بی  ساالررژيم  او  اين   روح  با    یساالرديوان فکر  کوته  روحجا  در 
مرکز    اسکولایر  ؛آرامگاه  هم  بخشی  و  انديشی دينی آميخته شده بود: بخشی قصر، بخشی صومعهجزم 

خود را با توهمات    يليپ دومفدر پس ديوارهای بلند اين عمارت،  وری عظيم بود.  يک امپرات  حکومتی
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های  کاخهميشه  ای چون سنگ مرمر و غيره  رهزينهو با استفاده از مصالح پُ کرد،  وری سرگرم میامپرات
  ساخت.میکرد و بازساخت و تعمير میپادشاهی خود را می

اين  .  ساختند مجللی برای خود برپا میهای  کرده، کاخ خود تقليد    یسلطنت  رژيم  اشراف با شتاب از
به ساختماندر امر    انفجار کوهستان اطراف مادريد را   از ديربازرا که  زودی جنگل سرسبزی  سازی 

  ـ   تلخ بود   یطنزمحور  اين  ورشکستگی منجر شد.  طلبانه به های جاهطرح از بين برد. اين    ،پوشانده بود 
 1زاده . يک سده بعد، يک نجيب غليطد بينوايی فرومی زوال و  قدرت و ثروت با سر به اسپانيا در اوج  که  اين 

يک شخصيت ادبی  بههايش  بلندای فهرست قرض ای به نامهو شجرهتنه، جيب خالی،  هايی در نيمبا سوراخ
  شده بود. ]تبديل[معمولی 

؛ در تر بود عقب ظ پيشرفت اجتماعی از انگلستان  برتر اروپا بود، اما از لحاکه اسپانيا قدرت  با اين 
از  روابط  جا  آن پس  سياه  تکانه کاپيتاليستی  سده   3دهقانان   شورشو    2] [طاعون های مرگ  پايان  ی  در 

  دهد: چنان که مارکس توضيح میيافته بود. هم انکشاف  چهاردهم کامالً 
بخش اعظم جمعيت  هم رخت بربسته بود.  ردی چهاهای سده«سرواژ در انگلستان عمالً در واپسين سال

صاحِب زمين تشکيل شده بود، هرچند   ، از دهقانان آزادِ ی پانزدهمتری در سدهدر آن زمان، و در حد گسترده
های فئودالی ممکن است مالکيت مطلق آنان را از نظر پوشيده دارد. در امالک بزرگ اربابی، هبدبکبکبه و د

  ، فصل جلداول  ،کاپيتال[دار آزاد داده بود»اجازهجايش را بهد نيز سرف بود،  سابق که خو   bailiff)(  مباشر
  ]. فارسی هایترجمه در 24

  
يافته بود. اما کشف آمريکا و  انکشاف در انگلستان و اسپانيا داری سرمايه ی شانزدهم، سدهآغاز در 

پيدايش    اسپانيا در همان مراحل آغازينداری  سرمايه باعث شد تا  پارادوکسال  شکلی  عيار آن به غارت تمام 
سست شدن  سبب  رفت  اسپانيا می معادن دنيای جديد به   بردگان  ای که ازخفه شود. سيل طال و نقره  خودْ 
ور تورم را شعله ال و نقره]  ط [ناشی از سيل  آتِش .  گشت   های کشاورزی، تجارت، و توليد و صنعت پايه 

  . نمود  جاد يا  یبدبخت  ،رفاه یجاکرد و به 
جزيره تجارت دريايی تبديل شود، و ملل شبهفات جديد باعث شده بود تا تجارت زمينی با هند بهاشتکا«

 » و حامالن اروپا تبديل شدند  عوامل، اينک بهعظيم تجاری دور مانده بودند  هایراهکه تا آن زمان از بزرگ 
  . ]740، ص وايزابال فرديناند یسلطنتتاريخ [پرسکات،  

  
امپراتاساساً  انگلستان  بورژوازی  روزافزون  قدرت   قدرت  اسپانيا  با  بود وری  پادشاهی  متناقض   .

چالش کشيد. اسپانيا بر درياها را به  تسلطِ   رْ آشکاطور  به درابتدا از طريق دزدی دريايی و سپس    ،انگليس
اين ترتيب  به   کردند، ورا شروع  محکم کردن جای پای خود در دريای کارائيب   ـ تدريج به ـانگلستان و هلند  

  اوج بين انگلستان و اسپانيا زمانی به  درگيری. نمودند فراهم  جديد را   استعماری هایوری ی امپراتشالوده
 نظامی   هایکمک  ،که برضد حکومت اسپانيا قيام کرده بودند شورشيان هلندی  برای  خود رسيد که انگليس  

  دنبال داشت.به  ی راناپذير اجتناب  جنگِ اين اقدامْ  ارسال کرد.
ای آميزه  متحمل شد، چراکهرا  شوکی دردناک  نيز  و غرور آن    خورد   ای سنگينقدرت اسپانيا ضربه

امرگ توپ ز کشتیبار  ت  دارِ های  با  دريايیانگليس  تابستان  وفان  اسپانيا را   ناوگان  ١۵٨٨  در  دريايی 
ويژگی    شده يافت. اين شکستْ شبه خود را در برابر قدرت نوظهور انگلستان تحقيراسپانيا يکشکست داد.  

داشت   نيز  قديمی    ـنمادينی  به به   یکاتوليک/ستیفئوداليدنيای  را  خود  جای  نوظهور  سرعت  قدرت 
  داد.شمال اروپا می  یِ کاپيتاليست /تيستیپروتستان

های بود. جنگ   اضطراب ، تلخی، و  جسمانی  های افولسال   فيليپ دومحکمرانی  های  سال واپسين  
بهادامه می  فالندربار در  خون  پايان دادن  ،  ١۵٩٨او درآمد.  میننظر  ها به آن يافتند و هيچ راهی برای 

از دنيا رفت و با او دورانی   دليل ضعف جسمانی  ه ب  دريايی اسپانيا،ناوگان  هشت سال پس از شکست  
 

1 hidalgo 
2 Pest 

2 BauerRevolte 
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  فرومايه و ، دلقک  فيليپ سومسرنوشت دنيا را در دست داشت. پسر او،  که اسپانيا در آن  سپری گشت  
به بی کشوری  امور  از  بيش  که  نبود،  بيش  شکار  ارزشی  چه  و  وحشی  گرازهای  شکار  (چه  شکار 

از درباريان از او پرسيد: «با    زمانی پس از مرگ پدر، يکیعالقه داشت. اندک  )گران زيباروی بازی 
  .بدهيد»  1لرمادوک ها را به او پاسخ داد: «آن  »حضرت؟چه بايد بکنيم، اعلی ها نامه

، دوک لرماقدرت واقعی در دست مالزم او،  سلطنت غايبه تبديل شد.  اين ترتيب، سلطنت مطلقه به به 
زوال درونی اسپانيا را سرعت بخشيد. اما داليل اصلی زوال    خاندان سلطنتیْ   انحطاطِ کفايتی و  بود. بی

ناشی از] [  تراژدیِ کمدی/ در اين    مناسبی  هایدر جای ديگری بودند. حاکمان سلطنت اسپانيا شخصيت 
  و فساد بودند.خويشاندگرايی ، یريزوال پاز 

بود که   برتر آن  اقتصادی و نظامی  اروپا و قدرت  نخستين کشور متحد  کشورهايی    توسطاسپانيا 
هلند ـ  متحمل شکست  و  انگلستان  گام داری  سرمايه   انکشافدر مسيرها  تمامی عرصه   درشد که    ـابتدا 
و  بودند  آن   گذاشته  بورژوازی  یها يک طبقه در  به  نوظهور  برای  مبارزه  قدرت درحال  گرفتن  دست 

  سياسی بودند. 
در حال هدر رفتن سرعت  به  ،آمده بود دست  هی ب يک قارهسراسر  های  که از رگ  هنگفتیهای  ثروت 

دربار و لشکر مالزمان مفت  بود.  از سوی  دريايی  خور آريستوکرات آن  دربار،  ديوارهای  در ورای 
ها و خشونت  خيزش   درپیِ پی   کشيدنِ   شعلهکه    بود   اندهسايه گستروفانی از بدبختی، بينوايی، و نااميدی  ت

  . بود  شدهرا موجب  کشور در
  

  طاليی دوران 
اسپانيا   دوره،  اين  فعاليت در  از  اقتصادی،[هاکندويی  و  ی  بود.   ]فرهنگیخصوصاً    اجتماعی 

و خارج از مرزها جاری بود که تخيل تمام مردان (و برخی زنان) سرشار از   داخلهايی در  فعاليت 
ادبيات  )  ی زّرينِ سدهيا  (  2ی دوران طاليی زمينه اين پسانگيخت.  را برمی  وذوق    روحيه اسپانيا بود. 

شاهان و درباريان اسپانيا در اين دوران تعداد زيادی چنين اوجی دست نيافته بود.  اسپانيا پيش از اين به 
باکيفيت  بال هانويس ترين شعرا، رماناز  نقاشان را زير  گرفتند.  ، و  به وپر خود  چنين  دنيا  ندرت شاهد 

پدرو  ،  4ودو فرانسيسکو ده کوئه،  3گافليکس لوپه ده و،  وئل ده سروانتسميگکهکشانی از استعدادها بود:  
  ها اشاره شود.ترين آن مهمبه که مند است ارزش .6تيرسو ده مولينا ، و 5کالدرون ده ال بارکا 

متولد   7سانتاندر در    اشرافی  یواده يک خان که از  بود. با اين  لوپه ده وگای اين دوره  ی برجسته چهره
ً   سروانتسنيز مانند    لوپهشده بود،   ی خود بود، و  او مرد زمانههميشه گرفتار مشکالت مالی بود.    تقريبا

. بار نيروی دريايی شرکت کرد . او در ماجراجويی فاجعه بود سهيم  نيز  های آن  ها و شکست در پيروزی 
  و بار ازدواج کرد، و پس از مرگِ ی آن از مادريد تبعيد شد. د بار جنگيد، و در نتيجهدر يک دوئل مرگ

گيری گرد آورد، از دنيا ، پس از اين که ثروت چشم ١۶٣۵. در  ی مقدس کليسا را پوشيد همسر دوم جامه 
  رفت. 

ماجراجويی، روابط  سرشار از    سروانتسبينيم که زندگی او نيز مانند زندگی  از اين اطالعات می
برای  کی  پرسيم  بود که از خود می  ماجراجويی  از  بوده است. زندگی او چنان سرشار  سفرعاشقانه، و  

نامه که هرگز در  مايشن  ٢٠٠٠ـ  پربار بود    بسياربا اين حال، حيات ادبی او  نوشتن وقت داشته باشد.  
باقنمايش   ۴٣٠ها، حدود  نامه ايش زبان تکرار نشده است. از اين نماسپانيايی  ت تاريخ ادبيا   ی مانده نامه 

(براساس رويدادهای    10خونا اووهفوئنته  و  ،9شاه،  8بزرگ  شهردار  هايی مانند ها کالسيک . در بين آن است 
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ی منثور، و آثار مذهبی زيادی  های عاشقانه ها، داستان اشعار، حماسه چنين  هم قرار دارند. از او  واقعی)  
  نيز باقی مانده است.

براساس    خونااووهفوئنته.  هستيم  نيزجتماعی و سياسی  ئل ااپردازش مسشاهد    شدر برخی از اين آثار
روابط خشونت    1اوکانيا پريبانيز يا فرمانده  ، و  است   نوشته شدهای  توده رويدادهای واقعی يک شورش  

بينيم که در حال را میهای مردم  توده جا  در اين.  کشد می  تصويربه در روستاهای اسپانيا را    فئوداليستی
تصوير کشيده شده  پشتيبان مردم به   [عاملی] متحد و  عنوان، اما سلطنت به اند اربابان فئودالقيام برعليه  

ی سلطنت مطلقهاست.    2گرايی جا داريم بيان ادبی مفهوم مطلقچه ما در اينعبارت ديگر، آن است. به
بين طبقات اجتماعی  تعادل  ايجاد  ن بردن اشراف در  بهای از بي جا، قدرت خود را به اسپانيا، همانند همه 
  افزايش داده است. 

بارکا  ال  ده  کالدرون  هم پدرو  نمايشلوپهعصر  ،  يک  و  نامه ،  فيلسوف،  يزدانشناسی  عاِلم  نويس، 
پدرو    کهبا اين اشاره کرد.    4شهردار زاالمئا و    3ياست ؤ ر  زندگیْ توان به بود که در بين آثارش می  )الهيات (

در يک    ١۶٠٠او در  مشهور بود.    او  یاندازهبهاما    بود،اثر ادبی خلق نکرده    لوپهی  اندازهبه   کالدرون
و    ساالمانکامعتبر  های  در دانشگاه  پدروداری بود.  دنيا آمد. پدر او معاون خزانهی ثروتمند به خانواده

  در سال   کاتاالنهای  و سرکوب شورش   فالندرهای  در جنگ   هابعد     تحصيل کرد. اوآلکاال ده هنارس  
ی عاشقانه و يک فرزند نامشروع داشته است.  شود که او حداقل يک رابطه. گفته میشرکت کرد   ١۶۴٠
  ی شخصی فيليپ چهارم مانع او شد. خواهد وارد صومعه شود و  مداخلهابراز کرد که می   ١۶۵١اما در

از اين موعظه  هايش  ، و شخصيت قوی است   یاخالقی  موعظهدارای عنصر    کالدرونهای  نامه نمايش 
پزشک و  و    شهردار زاالمئای  مايه نبُ اند.  نگاشته شده  5باروک سبک  به   هانامهاين نمايش .  برند رنج می 
 ی درباری است که هرگز وجود نداشته و قطعاً يک جامعه   فئوداليستیاين آرمان  .  است  7شرف،  6شرافتش

 ی پراشتياق کننده ها، تحسينفاحشه ، اين پادشاه  فيليپ چهارم  که  تعجبی ندارد در آن زمان نيز وجود نداشت.  
مناسب برای عصری    عنوانی کامالً ،  ياست ؤر  زندگیْ عنوان مشهورترين اثر او،  بود.    های اخالقیموعظه 

کرد که قرار بود بيداری يايی زندگی میؤی حاکم اسپانيا در رطبقهاست.    نگارش درآمدهبهاست که در آن  
  دردناکی را از آن تجربه کند. 

  
ی بزرگ  شده نيست، اما او يک نويسندهدر خارج از اسپانيا چندان شناخته  ودوفرانسيسکو ده کوئه نام  

با عنوان    در شاهکاری  نويسی درآميخته است.طنزنام او با  است.    ][اين کشورديگر از عصر طاليی  
او تصويری زنده از اسپانيای آن زمان    ،شود شناخته می  9(پيکارسک)   ندنامهرِ   ادبيات چه به در آن  8زددُ دله

است که آشکارا ريشه در  ایی منتقدانه بينانه و روحيهطبعی باريک شوخويژگی آثار او  برجای گذاشت.
  . اش] بنويسد بايست [دربارهمی زندگی کرده بود و که او در آن رويدادهای تراژيک اسپانيايی دارد 

ی  دستهوداراو  انحطاط و فساد دربار درآميخته است.  متوجه شده بود که زوال اسپانيا با    ودوکوئه 
به  10قصر که    منشانیانگل بودند درتصرف  مادريد را  زمان جوانی که در   هایتجربه  از همان  ،آورده 

ايتاليا برود   ناپلِ به   11اوسونا دوک    عنوان معاونکه به سالگی تصميم گرفت    ٣١در    .شناخت می  ،دربار بود 
دوک تبعيد شد.    زندان افتاد و بعداً او نيز به   ،مغضوب دربار شد   و صاحب مقام شود، اما هنگامی که دوکْ 

ی عجيبی  بود که تا پايان عمر رابطه  فيليپ چهارمی  او را نجات داد. اين دوک معاون آينده  12اوليوارس 
  از عشق و نفرت با او داشت.

 
1 Perribañez o El Comendador de Ocaña 
2Absolutismus 
3 La Vida es Sueno 
4 El Alcalde de Zalamea 
5 baroque 
6 El Medico y su Honra 

7 honour 
8 El Buscon 
9 picaresque 
10 Alcazar 
11 Osuna 
12 Olivares 
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رماِن  او شايد    دزدِ دله باشد.  سدهدر  پيکارسکبهترين  هفدهم  بهی  ديگری  اثر  او  1ياها ؤ رنام  در   ،
می توصيف  را  آريستوکراسی  و  دربار  آنکند.  زندگی  نظر  در  کار  بعدها ها خوشاين  او  و  نبود  آيند 

  دو وهکوئهزندان افتاد. هنگامی که دوک مغضوب شد،  به   دوک اوليوارسحاکم و  قدرت  ی  لقه خاطر نقد حبه 
  نسيان از دنيا رفت.در  ١۶۴۵دو سال بعد در فقط از زندان آزاد شد، اما 

تيرسو ده اين دوره نيز اشاره خواهيم کرد:    ديگرِ ی  نويسندهيک  اين فهرست طوالنی است، اما به 
او  مولينا اصلی  اسم  تلز .  گابريل  غير  ـبود    2فرائيله  از  يکی  جاودان  داستان  که  ترين  اخالقی کشيشی 

ن  دُ يادگار گذاشته است:  را برای ما به اخالقيات)  ترين به توجه (يا در واقع بیی تاريخ ادبيات هاشخصيت 
در  شناسی زنان آشنا بود.  . جالب است که اين کشيش با روان4گوی سويل بذله، شخصيت اصلی  3ژوان 

شخصيت اصلی هميشه يک زن   )7عشق پزشک و    6های سبز دن گيل با جوراب (مانند    5» کمدی بلبشو «
    ...است 

  

  پيکارسکرمان 
مالکيت قهرآميِز زمين از مردم ايجاد وحشم فئودالی و سلب  های خدم«پرولتاريايی که با تالشِی دسته

آزاد و بی  پرولتاريای  بود،  به شده  که  با همان سرعتی  نداشت  امکان  بود، جذب حقوق،  پرتاب شده  جهان 
ی متعارف زندگی خود کنده  از سوی ديگر، اين افراد که ناگهان از شيوه  های در حال احداث شود.کارخانه

ها، برخی از آن  وفق دهند. گروه عظيمی  درا با نظِم شرايط جديدشاندرنگ خوتوانستند بیشده بودند، نمی
رو، در پايان  ن و ولگرد شدند. از همين زگدا، راه  تمايل خود و در بسياری مواقع زير فشار اوضاعْ بنا به
ای عليه ولگردی در سراسر اروپای غربی های سفاکانهی شانزدهم، قانون ی پانزدهم و در سراسر شده سده

. کيفر رساندنداجبار ولگرد و گدا شده بودند، بهاين علت که بهی کارگر کنونی را بهوضع شد. پدراِن طبقه
ی خويش تحت شرايط  ارادهکارانی «خودخواسته» رفتار و فرض کرد که کامالً بهچون تبهقانون با آنان هم

  وچهارم].بيست اپيتال جلد اول، فصلاند که در واقع، ديگر وجود نداشت»[ککار ادامه داده ای بهکهنه

  
دوره اسپانيايیاين  که  بود  رمان  ای  شد:  زاده  آن  در  ادبيات  ژانر  ولگرد .  پيکارسکترين  ِرند 

فريب   8) پيکارو( شخص  زندگی  يک  که  ماجراجوست  و  ولگرد،  خود  کار،  تيزهوشی  براساس  را 
يک  د گذرانمی محصول  او  ندارد.  آن  جز  ديگری  چيز  چراکه  سياسی دوره ،  خاص  است: /ی  تاريخی 

های دنيايی را داريم که  پارهجا ما تکهدر اينوجود آمده است.  به   غييری که در اثر افول فئوداليسمی تدوره
وجود آمدن موقعيتی نابسامان شده است که در آن  زوال نظم قديم باعث به شده است.  انحالل  گرفتار  تماماً  

  : درنتيجه بگيرد جای آن را  هم نيست که    جديدی  اما هنوز چيز  است،اخالقيات قديمی درحال فروپاشی  
  . است  يیپيکارو ی سرزندهاخالقی  9گرايی ، هيچنماياند می چه در اين دوره خود آن

با تکهجامعه ما را  اين دوره  اسپانيای  باز فله، دزد، و حقهاشخاص سُ از  ای  گونه موزائيکهای  ی 
در  روبرو می شايد  که  فلسفهکند  باشد.  نداشته  نظير  اين اليه را میتاريخ جهان  کلمه ی  در يک  توان 

ابزار هستی از هر طريق ممکن است. شعار  مين  أ وار جهت تيک تالش ديوانه  حياتْ   بقا.خالصه کرد:  
  . »جهنم به  ،بماند  ر کسی برای خودش، و هر کسی هم واپسه «: از اين قرار است  هاآن

از نيمه پيش  دوم  تا  پانزدهم،  سدهی  اسپانيا  ی  نظير و  بی   بسيار   «شهری   عنوانبه   ـمادريد ـپايتخت 
همانند زنبورهايی   ـ سيلی از مردم  افزايش کرد، چراکه  مشهور شده بود. جمعيت شهر شروع به   10وفادار» 

سوی دربار از خارج به ـ    شوند جذب می  آيند تر خوشسوی موادی کم هايی که به سوی عسل، يا مگس که به 
رو    اسپانيا  فئوداليسمکه  دهد  نشان میای  دورهدر  را  امور  کلی    وضعيت رمان پيکارسک    ند.شد جاری  

 
1 Suenos 
2 Fraile Gabriel Tellez 
3 Don Juan 
4 El Burlador de Sevilla 
5 “Comedias de Enredo” 

6 Don Gil de las calzas verdes 
7 El amor medico 
8 picaro 
9 Nihilismus 
10 muy noble y leal 
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ها  اين   ـکشيشان، و فساد درباريان  دينی    سربازان، تعصب گری  گری تاجران، وحشیحيلهزوال بود.  به 
  ی زندگی بودند. حقايق ساده

هيچ  ازهم پاشيدن قرار گرفته و    جريانِ   ای بود که درتصوير جامعه  ـدر واقعـ پيچيده    اين شهرفرنگِ
های خالی،  همراه آريستوکراسی با عناوين پر زرق و برق و جيب ممکن نيست. به برايش  هم    نوينی  مسير
مجرمان، های مادريد پر از  . خيابان ند طبقه، مزدوران، و ماجراجويان وجود داشتای از عناصر بیتوده

ها  بستند. آنکمر میکه شمشير و قداره بهشکل و اندازه بود  و  زنانی از هر نوع  اری، و الفسربازان فر
بسيار فعال بودند، و بيرون  های سارقان  دستهوها را بزنند. دارتوانستند جيب مردم، يا خود آن می   با اشتياق 
نگار معاصر نوشته است: «هيچ  يک تاريخها در ساعات تاريک شب فکر خوبی نبود.  خيابان آمدن به 

نيامده    کاستيلبه  که  نيست   در تمام فرانسه، آلمان، ايتاليا، يا فالندر  پا، يا کوردست، يکدزد، چالق، يک
  . »باشد 

شان  ترين ها، اما نه کم اهميت آخرين آن   ، ودزد دله،  1الزاريلو ده تورمس است که واقعيِت خاکی  اين 
  در آن زاده شدند.   ـدن کيشوت  ـ

شود، پديدار می  ایشواليه  رمانتيکِ   هایادبی، از افول داستان   ژانرعنوان يک  رمان پيکارسک، به 
با  هاينمونه پيش گونه که  همان  دقيقاً  ادبی در رابط  افول    گرايیانسان ی از همان ژانر  از   فئوداليسمنيز 

ناپذيری  واکنش اجتناب   افول فئوداليسمبرای گفتن همان انديشه است.  ای  زيرمجموعه   نيز    اين  ـ پديدار شدند  
ارزش برضد  آرمان را  به   فئوداليسمهای  ها، اخالقيات، و  اين واکنش خود را  شکل هجو و  ايجاد کرد. 
نشان می ديدگاه  تمسخر  ديگر  گراگذشتهدهد؛ يک  که  ندارد ،  است   ؛کارآيی  بنابراين  ؛مسخره  منبع    ،و 
  شود.شوخی و خنده می

انواع زندگی از  با شخصيت اين صفحات مملو  رنگارنگ  ها و مردمی  و  قوی  ی  گونه .  است های 
مانند    قهرمانِ ضد  پيکارسک،  تورمسرمان  ده  غلوّ ،  الزاريلو  قهرمانتقليدی  از  داستانآميز  های  های 

  ـفله است  سُ قهرمان يک گدای جوان  جای يک شواليه با زره درخشان، ضد به.  است ای  اليهای شومغازله
  . ست آشنا که در اسپانيای آن دوران شخصيتی کامالً 

،  3ساژ لو اثر    2ژيل بالسدوباره در  بينيم که بعدها  ی ادبی را میجا خاستگاه واقعی يک گونهدر اين 
سرشار از   کيشوت   دنصفحات  شوند.  ديده می  7تاکری اثر    6بری ليندون ، و  5دينگ فيلاثر    4جاناتان وايلد 

خودِ   است هايی  شخصيت  از  شده  بزرگِ  کتابِ   که  گرفته  جان   روحاند.  زندگی  با    مايه)(يا  کتاب،  اين 
خوش واقع و  زمينی  سرزندهگرايی  انسانبينی  آشکارا  نوزايیاش،  روحيه و    8(رنسانس)  گرايی  ی  نه 
زمين    انسان،شوند، بلکه به آسمان هدايت نمیهای ما رو به جا چشمدر اين .  تاباند برمیرا    9ن رفرماسيو ضد 

  . »دانم من هيچ چيز بشری را با خود بيگانه نمی«اين است:    ششوند. شعارو تمام منابع آن برگردانده می
آن  ی اين کتاب اسپانيايی است.  قوی وجود دارد. جوهره  یگرايانه ی ملیلفه ؤيک م   کيشوت   دن  در
جا ما تضاد دقيق بين آفتاب و سايه را داريم که  . در اين نگارش درآورد به   شد در هيچ جای ديگریرا نمی

که اين  اما با اين که در زندگی و شخصيت مردم اسپانيا نيز بازتاب يافته است.  ويژگی خاص اسپانياست،  
  سروانتس پردازی  توان غنای شخصيت نمیکند.  شفاف نمی  له را کامالً أحقيقت دارد، هرگز مستوصيف  

درستی درک کرد، بايد او را  را به   سروانتسگرايی توضيح داد. برای اين که بتوان  را فقط براساس ملی 
  اجتماعی، اقتصادی، و تاريخی قرار داد. بستردر 

کهاين   بود  که  مارکس  گذار،هدوران  اشاره کرد  غنای  که    اند تاريخی   تغييرات سترگ  دوران  ای 
 سروانتس صادق است، در مورد    شکسپيرهمان اندازه که در مورد  اين امر به » زيادی دارند.  ی«شخصيت 

 
1 Lazarillo de Tormes 
2 Gil Blas 
3 Le Sage 
4 Jonathan Wilde 
5 Fielding 

6 Barry Lyndon 
7 Thackaray 
8 Renaissance 
9 Counter Reformation 
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انقالب اجتماعی و  در    سروانتس  نيز همانند اسپانيایِ   شکسپير  انگلستانِ هم حقيقت دارد.   کشاکش يک 
فقر و فالکت تغيير، تغييری آشفته و دردناک بود که افراد بسيار زيادی را به اقتصادی بزرگ بود. اين  

فراريان، وجود آورد: گدايان، سارقان، فواحش،  را به  1لومپن پرولتاريا   ازبزرگی  اليه  در شهرها  کشاند و  
تا انبار  کردند  شده رفاقت میجامههای خلعيشزده و کشهای فقربا پسران آريستوکرات ها که  و مانند آن 

  خلق کنند.  الزاريلو ده تورمسو  2سر جان فالستف هايی مانند بزرگی از شخصيت 
به بار ميخانههای سخيف زندگی خفت صحنه  بخشند و درعين حال  جان و رنگ می  دن کيشوت ها 

اندازه زنده  مردم عادی اسپانيا همان  دهند.  کيد قرار میأمورد تی تاريخی را نيز  تضاد کانونی آن دوره
پرنشاط  اشراف    هستند   و  پوچ که  و  بُ اند مرده  تاريخی   حاوی يک حقيقت   دن کيشوت کانونی  ی  مايه ن. 

بندی  ت صوردر  ای اينک  های شواليهآرمان.  ست دراسپانيا   نظام فئودالی  ی انحطاط  دوره  بنيادين در مورد  
براساس  داری  سرمايه   اقتصاد   نوپای روابط  تمام  میشبکهکه  تحميل  نقد  پول  غيرعادی،    ـ  شوند ی 

  .رسند نظر میگذشته به و تاريخ ،مضحک

  
  ر ادوران گذ

  دن کيشوتاو در  کرد.  بندی مینويسان طبقه«او [مارکس] سروانتس و بالزاک را ورای ساير رمان
را  گریِ شواليه  یحماسه کندن  جان  حال  می  در  درحال    که  کردمشاهده  دنيای   زیْ ابورژوپيدايش  در 
  ]. ازمارکس خاطراتی پل الفارگ،[»اندسخره گرفته شدههايش بهفضيلت

  
  ها در تصورات خوْد آنپرورانند.  تمام طبقات حاکم توهمات مشابهی را در مورد خود در سر می

درحالی هستند،  فاتح  واقعيت  قهرمانان  در  کثيف پست درگيِر  که  و  که  اند اقدامات ترين  ترين  مارکس،   .
  نويسد: بود، می  دن کيشوت ی شدت شيفتهبه 

است که سده«به اين روشن  ميانه نمیهرحال،  باستانْ های  قِبَِل کاتوليسم و جهان  از  قِبَِل   توانست  از 
دهد که چرا در يکی، سياست و در ديگری ی زندگی اين اعصار نشان میبرعکس! شيوهسياست زندگی کند.  

ای را ايفا کرده است. از اين گذشته، فقط آشنايی مختصری با مثالً تاريخ جمهوری ُرم م نقش عمدهکاتوليس
تصور   ها پيش، تاوانتدکافی است تا دريابيم که راز تاريخ آن، مالکيت ارضی است. دون کيشوت هم م

می سلحشورانه  ماجراجويی  که  داد  را  خود  شکلخطای  تمام  با  جامعتواند  اقتصادی  سازگار های  ه 
  ای کاال و راز آن»]واره«خصلت بت پانوشتِ  جلد اول، فصل اول، ،باشد»[مارکس، کاپيتال

  
در   سروانتساست،    آشکارکامالً    ی شرافتْ ه کهن  فئودالیِ ی  ايدهبه   لوپه ده وگاکرد  که روی درحالی
  گذشته به   لوپه که  کند، درحالی نگاه میآينده  به   سروانتسدرواقع  کند.  خنده تبديل می  مايه آن را به   دن کيشوت 

پول است و نه    شمعيارتنها  بيند که  را میدارانه  ه مايرسجامعه و اخالقيات  ر به اگذ   سروانتس.  نگرد می
در آن کند که  نگاه میزوال  اخالقيات يک دنيای درحال  ها وسنت با اشتياق به   لوپه  اماجايگاه اجتماعی،  

انسجام يافته    از شرافت و تعهدات متقابلْ   یمحکم  مانيبا س دانست و جامعه  گاه خود را میهرکسی جای 
قت ي پذيرش ضمنی اين حق  لوپهآثار  شود:  میمشاهده  موارد  آثاری از همين    نيز  لوپههای  اما در نوشته   بود.
  .اند ازبين رفته ها ی آن آفريننده  ی قديمیِ همراه جامعهها به که اين ارزش است 

کيشوت در  طنز  ی  جوهره  ً   دن  و  دقيقا به   است تضادهايی    همانگرنمايان   بيان  از اگذ سبب  که    ر 
اقتصادیصورت  آشکار داری خود  سرمايه به فئودالی    اجتماعی/بندی  که مناسباتی  از    گذار  ،د کنمی   را 

به فئودال  ت اخدم  اشاساس وفاداری  و  شرف،    ی پولمناسبات  بربنيادش    که  متفاوت   کامالً مناسباتی  ، 
داری انکشاف سرمايه در حال  اجتماعی و اقتصادی  های  با واقعيت   دن کيشوت گری  است. شواليهاستواری  

 دن کيشوتِ   رمان  .هيچ سنخيتی ندارد زندگی واقعی  با    نيز  گرايیخيال گونه که  ، هماناست خوانی  همفاقد  
  ای از اشرافيتِ خود را در هالهی اسپانياست که فقر و فالکت  آريستوکراسی ورشکسته بيان ادبی    سروانتس

 
1 Lumpenproletariat 2 Sir John Falstaff 
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  فروپاشی کند که محکوم به ی اجتماعی است که درک نمیيک طبقه طنز    دن کيشوت کرد.  میپنهان    1تيره 
  دارند. نهای قديمی ديگر نقشی برای بازی ست و شيوه ا

اصطالح فقير و به  مردمِ اما  .  رسد نظر میپوچ و درنتيجه مضحک به   که]، [تضادی است اين تضاد 
ت در واقع  اين  دهند.ديوانگی نسبت میدرستی به ، و رفتار شواليه را بهکنند میحقيقت امور را درک    نادانْ 

که ديگر کارآمدی  واپس مانده  ی  جنون يک طبقه  ديوانگی و ديوانگی است، اما نه ديوانگی فردی، بلکه    هم
  نادان باقی مانده است.خود  زوال  و در واقع نسبت به   ،دهنش  پذيرا  کماکان  اما آن را  ،خود را از دست داده

داشتند، پرطمطراقی    هایهای بزرگ و لقب ر از اشخاصی بود که نام در واقع، اسپانيای آن زمان پُ 
ان روزگار  بهتر از گدايچندان  داران بزرگی وجود داشتند که  اما آه نداشتند که با ناله سودا کنند. حتی زمين

زاده عنوان يک نجيب به دن کيشوت  از  ، ما توصيفی  [کتاب دن کيشوت]  نخست   فصل  . درنبودند خود  
 ی توليد روزمزه  کارافتاده، و توجهی به فروفقر و فالکت  به   ای از آن طبقه است کهتنها سايهداريم که  
  :ندارد   کشاورزی

تمام طول   در  يعنی تقريباً دادن نداشت (ی ما کاری برای انجام  زاده«پس بايد بدانيد که هنگامی که نجيب
داد  کاری که با چنان مداومت و اشتياقی انجام می؛  مشغول بودپرور  خيال   های شواليهخواندن کتاببه  )سال

  » های کشاورزی و حتی مراقبت از خود را نيز کنار گذاشت.فعاليت که در نهايتْ 

  
ی زند: «آيا سابقه دارد که يک شواليه تشر می  عصبانيت او با  پول ندارد.  از    تصوریدن کيشوت هيچ  

ی  کدام خياط حال  تا به داده باشد؟    کشتی ی  ، يا حتی پول کرايهسرانهماليات، مساعده، ماليات    پرورْ خيال
پرداخت پول  او را وادار بهاش  خاطر اقامت شبانهقلعه به   نگهبانکدام  يا  برای لباهايش پول داشته است؟  

  کيشوت دن  اقتصاد به  یاداره  در ورای اقتصاد پولی قرار دارد. اگر  ـحداقل در ذهن خود ـاو    »؟اند کرده
چيست، و اعتبار    دانست نمیکس  پاشيد، چراکه در آن زمان هيچ میزودی فروشد، جامعه به واگذار می

که  حتی به   کسی  اعتباری بود،  مفتخر  يا زود  و  داشتن کارت  تلخ پرداخت   بايست می دير  با ضرورت 
  شد.حساب خود روبرو میصورت 

بايد از مالک مسافرخانه، که از او پرسيد آيا   دن کيشوت ی مسافرخانه در فصل سوم،  در صحنه
«حتی يک پول سياه هم ندارم.  گرفت. او در پاسخ گفت:  میفراهمراه دارد، درس اقتصاد مدرن  پولی به 

شواليه تاريخ  نگری  در  شواليه  خواندههرگز  يک  که  به ام  باشد پول  داشته  مسافرخانه    .»همراه  مالک 
نويسان فکر  ، چراکه تاريخبپذيريد که تاريخ در اين مورد سکوت کرده است  .کنيد گويد: «اشتباه میمی
 باور چيزهايی چنان واضح مثل پول و پيراهن تميز نيست، اما دليلی ندارد  اشاره بهکردند نيازی به می

ی  همه دربارهاين که    ، پرورخيال های  هي شوالهيچ کدام را نداشتند؛ شما هم مطمئن باشيد که  ها  کنيم که شواليه 
راهن تميز هم  ر از پولی داشتندکه ضروريات خودرا باآن تهيه کنند، و چندين پيهای پُ ، کيسهاند آنها نوشته 

  . »ها درمان کنند های خود را با آن ی کوچک از داروهايی که زخمبا خود داشتند، و البته يک صندوقچه 
راه های خود به . هنگامی که برای دور دوم ماجراجويیخوبی آموخته بود به اين درس را    دن کيشوت 

همراه به   ،زيادی باال آورده بود   قرض   خاطر آنْ که به  را  کشور  رايج  هایافتد، مقدار زيادی از سکهمی
دست آورد؛  تصميم گرفت تا مقداری پول به   دن کيشوت شود: «سپس  ما گفته میدر فصل هفتم به داشت.  

ی بدی کرد تا توانست پول  و در تمام موارد معامله وثيقه گذاشت،  چيزهايی را فروخت و چيزهايی را به 
  بود.  ا و خود کشور اسپانيايستوکرات اسپانی آري اين داستان طبقه .»زيادی جمع کند 

  
  سانچو پانزا 

بر  سوار    الغرِ   ی بلندقامتِ دو شخصيت اصلی وجود دارد، نه يکی. در کنار شواليه  کيشوت   دن  در
چاقِ   و  پير  اسب يک   رعيت  يک  اين   قدِ کوتاه  فرتوت،  در  دارد.  قرار  نيز  قاطر  بر  از  سوار  يکی  جا 

 
1 gentile noblesse 
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زوجبزرگ میهای  ترين  مشاهده  را  فلفلادبيات  و  نمک  مانند  که  زوجی  . ند ناپذيرجدايی  ازهم  کنيم، 
يک کارگر فقير مزرعه    1سانچو پانزا  [اما]  چه بايد باشد؟هر  اثربرداشت ما از ديگر شخصيت اصلی  

فقرا داد)، اما  يک مرد صادق (البته اگر بتوان چنان لقبی به ، « دن کيشوت   هایه است، يکی از همساي
دارد   ذکاوت  کله  در  ارباب  .  »بسيار کمی  دنبال  تا  باعث شده  در ظاهر  که  است  فقدان زيرکی چيزی 

کند و  اين کارگر مزرعه است که شرايط را درک می اما در هرگام از مسيرْ ی خود راه بيفتد. ديوانهنيمه
ً کند تا آن را به تالش می   زند.ن سر باز میآبه از باور   [ارباب] ارباب خود نيز نشان دهد، که طبيعتا

  
  قاشی سياه و سفيد پابلو پيکاسو از دن کيشوت ن

  
ی فلسفهی رايج اسپانيای وقت فقط تا حد  فلسفی نيز وجود دارد. فلسفه  های مفاهيم داللت جا  در اين

يدآليسم اپسندی از ارسطو که با  ی عامه نسخههای ميانه پيشرفت کرده بود،  سده  2) مدرسیِ کوالستيک (سا
و دانشمندان  مسلمان فيلسوفان    توسطهای ميانی  های واقعی فلسفه در سدهپيشرفت آميخته بود.  ون درافالت

فريقا با  آشمال  طوالنِی    جنگ  درتازگی  به   ی مسيحیجاکه اسپانيااما از آن  ؛صورت گرفته بود   3آندلس
در انحصار خود   فلسفه را کامالً   دوزخی بودند. کليساْ ها  ها در نظر آن اين انديشهشده بود،  پيروز  اعراب  

 ً   در اختيار کليسا بودند. غير از ادبيات،به زندگی عقالنی،های جنبهتمام ساير   داشت، همانند تقريبا
نث بودن فرشتگان  ؤمذکر يا م مانند    اتیمسيحی زمان بسيار زيادی را صرف مباحث فيلسوفان مدرسی  

های دانشگاهی  مباحثه سروانتسکردند.  می  ،توانستند نوک يک سوزن برقصند فرشتگانی که می   د يا تعدا
  شخِص   کشد. با اين حال، خودِ تصوير می به  4مامبرينو را در بگومگوهای مضحک در مورد کالهخود  

های معمول خود را يکی از سخنرانی ،در فصل دهم دن کيشوت فلسفی است. آليست ايده يک   دن کيشوت 
ً يا    پرورخيال های  شواليه   کند کههيچ ترديدی ثابت میدهد، و در آن بیارايه می مالزمان  ،  سيار (و تلويحا

  خورد و خوراک ندارند: نيازی به   )هاآن

 
1 Sancho Panza 
2 Scholastizismus 
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های  بايد بگويم که اين شکوه شواليه  سانچو  !دانی ها میی آن جواب داد: «چقدر کم درباره   دن کيشوت 
که غذا می   پرورخيال  و حتی هنگامی  بدون خوراک سرکنند،  ماه  يک  که  از همين    خورند،است  بايد 

؛ چون  دانستیخواندی، االن اين را میمی  فراوانی تاريخبه چيزهای سردستی باشد؛ و اگر تو هم مثل من  
ام، مگر نديده  شانغذا خوردنای به ام، هيچ اشارهها خواندهن ی آهای زيادی را دربارهکه من کتاب با اين 

که واضح ها برگزار شده باشد؛ و با اين افتخار آن باشکوه باشد که به خاطر يک مهمانی  براثر تصادف يا به 
چون در واقع مردانی  توانستند بدون خوردن و ساير کارکردهای طبيعی زندگی کنند،  ها نمی است که آن

ها سرگردان بودند و کسی را هميشه در جنگلها  آن ما بودند، اين هم واضح است که چون    مثل خود 
نهاد من پيش ها بايد مثل همين خوراکی عادی که االن به ، غذای عادی آنآشپزی کند   شاننداشتند که برای 

، و در  من است ی تو اين باشد که چه چيز باب طبع  ، دوست من، نگذار دغدغهسانچوپس،  دهی باشد.  می
  .»را بگيری سيار [من] گری ای خلق کنی يا جلوی شواليه پی آن مباش که دنيای تازه

  خواهد دراين مورد چيزی بشنود: يک ماترياليست فلسفی راسخ است ونمی  سانچو پانزا،  اين    با وجود 
 ی کافی خوردنی اندازهبهجناب بگويم با اين فرض که من عالی سانچو گفت: «بسيار ممنونم، اما بايد به

ر  در کناتنهايی بهتر از آن است که  ها را بخورم، و ايستاده و بهتوانم آنمیبرای خوردن در اختيار دارم،  
خود و بدون    چه در خلوتِ آن   [بايد بگويم]  ،گفته شود، اگر بايد حقيقت  واقعو در   .ور نشسته باشميک امپرات

نسبت    حتی اگر نان و پياز ساده باشد،  ؛تر استبخشايم لذتبر  ،خورمرسم و رسوم و جار و جنجال می
دقيقه دهانم را با پارچه تميز کنم، و  آرامی بجوم، کم بنوشم، دم به ها بههای مجالسی که بايد در آن بوقلمونبه

  تنهايی دهم که جزو مزايای آزادی و  بسرفه کنم يا ساير کارهايی را انجام    وعطسه  اگر بخواهم  توانم  نمی
من عنوان يک پيرو شواليه به . پس، ارباب، در مورد اين افتخاراتی که شما بهترند]بخشهستند، [بازهم لذت

  از  چون  ؛چيزهای ديگری تعويض کنيد که احتمال دارد برايم مفيدتر باشندبا  ها را  لطفا آن کنيد،  عطا می
  .»کشماز همين لحظه تا پايان عمرم دست می گذارم،شان از شما سپاسخاطر دريافتبههرچند که  ،هاآن 

 

پانزاشود که  مشخص می تودهاه چندان هم نادان نيست. گفته  سانچو  .  ست های او حاوی عقل سليم 
زمان    دن کيشوت دنيايی که  کند،  روی زمين قرار دارند. او در دنيای واقعی زندگی می  پاهای او کامالً 

های خوابد، و تمام ساير فعاليت کند، مینوشد، عطسه میخورد، میاو میجدا شده است.  آن  از  زيادی  
شکم اوست    سانچو  ی اصلیدغدغه  .اند کنندهمشمئز  آليستشايدهدهد که در نظر ارباب  جسمانی را انجام می

ی يک مالزم  ی دستمزد عاد معنای «شکم» است). يک بار او از اربابش دربارهدر اسپانيايی به پانزا  (
به می  دن کيشوت . در جای ديگری  کند ال میؤشواليه س  ياد داشته تجربه به گويد: «چراکه احتمال دارد 
  . »تنظيم شده است منفعت  ساسارکه ب ،شرف سساا ررعايا نه ب زندگی باشم که

  

  کليسا
ها در اروپا بود. اين دوران،  های پانزده و شانزده ميالدی پيشگام واکنش سدهدر  کاتوليک    اسپانيای 

شدت  م مقدس در مرکز نظم موجود قرار داشت و به کليسای رُ دوران اصالحات و ضداصالحات بود.  
هايی که در اين  سالحاز قدرت و امتيازات خود در مقابل روحيه اين دوران حفاظت کند.  تا    جنگيد می

تنها سخنرانی و موعظه نبودند، بلکه شمشير و آتش رفتند  کار میبار برای «روح» انسان به نبرد خون 
ام، بلکه برای آوردن  گرفتند: «من برای آوردن صلح نيامده جدی می  ها آيات انجيل را کامالً آن .  ند نيز بود 

  ام». شمشير آمده
السلطنه شدن  واقعيتی که با نايب   ـم در اسپانيا تمام قدرت را در اختيار داشت  کليسای کاتوليک رُ 

بود   اشفقط دو سال پس از حکمرانی شد.  کيد میأبر آن ت  فرديناند پس از مرگ    1سيسنروس اعظم    اسقف
نوه   ،را  2چارلزکه او   به   ايزابالیو    فرديناند ی  که  بود،  اسپانيا برگزيد.  عکاتوليک    چارلز نوان پادشاه 
  اسکولایر ی آن مادريد پايتخت اسپانيا شد. او دستور ساخت  گرا را برگزيد، که در نتيجه مرکز  یسياست 

  های آن نظارت داشت.کرد و حتی بر ساخت برخی از قسمت را صادر  در کوهستان
 

1 Cardinal Cisneros 2 Charles 
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يورِش    و  1] تفتيش عقايد انگيزآسيون [دستگاه  برقراری  که منجر به   ای [اساساً] کشيشی بود،اين جامعه 
سنت ايگناسيو ده   ناميک روحانی متعصب باسکی به   توسط  2) ژزوئيت (  یمسيح  ی جماعتِ گرانهت راغ

توانست ی دين را در سر داشت که حتی نمی چنان وسوسه   فيليپ دومضداصالحات شد.  نام ارتش  به   3لويوال 
  ترين کنش سياسی را بدون مشورت با کشيشان دربار انجام دهد. کوچک

پُ  اسپانيا  شهرهای  ساير  و  نهادهای  مادريد  از  صومعهر  کليساها،  و  مذهبی،  برای  ديرها،  هايی 
را آيد، خود  شان برمیاز نام   چهچنان و    ،بودند   5های پابرهنه يا راهبه  4دزکالزاسهای مقدسی چون  فرقه

شيوه  بودند.  وقف  کرده  رياضت  شهرداریِ های  ميدان  احداث   در  بازیشدهتازه  انواع  مادريد  و  ی  ها 
شد:  نيز می هاترين رويداد که شامل پرشکوه شد اجرا میی مردم تهذيب عامهها جهت سرگرمی و  نمايش 

  6حکم دين. [اجرای] 
جامعه  منافذ  تمام  در  تدين  هيچ  اما  بود،  کرده  اسپانيا رسوخ  عمومی  أی  اخالقيات  در  بارزی  ثير 

بود.   اين های کوچکفرقهنگذاشته  با  کامالً تر،  ظاهر  در  بود   که  اما  پارسا   7گرايیِ وارهبت با  چنان  ند، 
هزاران نفر  شد.  ها نهادينه نمیروی در رفتار آن درهم آميخته بودند که هيچ نوع حسی از ميانه   یخرافات

  وارگیْ ی بت ديوانه گوش کنند. وسوسه يک راهب نيمه  هایه موعظ آمدند تا به گرد می  8سبادادر ميدان  
  .[و با خود ببرند]  نند بکَ عنوان يادگار مقدس  مقداری گچ از ديوار کليساها را بهها را وادار کرده بود تا  آن

نزاع  دزدی، تجاوز، قتل،    رواج گيری از  دينی کاری برای پيش  تعصبِ م  ی مسلطِ روحيههرروی،  به 
بين  کوتهو   دينی متعصبِ  از حکمرانیِ . داد انجام نمی) روش معمول روزگار بود (که خانوادگی، و دوئل 

کليسا    . خودِ ه بود رسيد خود  گيرترين حد  چشم اخالقی به بی  اد و فس  ،يليپ چهارمف  تا حکمرانیِ   فيليپ دوم 
کلی  کنندهمنعکس اخالقيات  بود.ی  راهب   دیاتعد   روزگار  درگير   موارد در  ها  از  نادری]  چندان   [نه 

  ها عمالً خيابان   درعبور و مرور  ها  شب   شد.ها دوئل انجام میروزانه ده.  بودند نيز  سرقت، تجاوز، و قتل  
بودند که در برابر شمايل   های المپايیچراغ  ،کردند هايی که شهر را روشن میچراغ  ؛غيرممکن بود 

  . کردند سوسو می ها شده در بيرون ديوارهای برخی از خانهنقاشی ينِ ها و قديسباکره
باشد،   بود نگهبان اخالق عمومی  واقع  کليسا، که قرار  بود.  دسيسه   ونکاندر  اصرار های سياسی 

برای تقويت کنترل  ای  وسيله در واقع    ،هرطريقیبه   حمايت از خلوص اعتقادیْ   در امری کليسا  متعصبانه 
ـ يعنی:  اين ديکتاتوری معنوی، با پشتيبانی تفتيش عقايد    های زندگی و رفتار بشری بود.کليسا برتمام جنبه

کرد  بود که اسپانيا را اداره می  یبوروکراتيکيکی ديگر از نمودهای حکومت    ـ  نههای مياگشتاپوی سده 
  عهده داشت. رياست ويرانی آن را به  ]یعبارت [به  و

، مسلمانان را مجبور کردند يا  قرناطهروال روزگار بودند. پس از فتح  تعصبْ ناشکيبايی عقيدتی و 
، مسيحيت گرويدند تا در وطن خود بمانند ها به بسياری از آناز دين خود برگردند يا کشور را ترک کنند.  

ها کليسايی   قرار گرفتند.تفتيش عقايد    نظرِ   تحتِ   یدهندهنوع محدوديت و کنترل آزارمههدر معرض  اما  
تمام خانواده يک تکه گوشت خوک را از را مجبور کردند    سابق   ی مسلمانها تا جايی پيش رفتند که 

های زمانی  در دوره  تعيين کردند که هم  ی خود آويزان کنند و حتی يک «پليس گوشت خوک» آشپزخانه
مصرف    گوشت خوک رای مورد نظر  تا مطمئن شود که خانواده  کند نظارت  الذکر  بر اقالم فوق  منظم

 9مورها ی اين  دلی دربارهکند تا با هم جسارت می  دن کيشوت در    نتسسروا  با وجود اين،.  يا نه  کند می
  صحبت کند. 

جا در مقابل کليسا قرار گفت («ما در اين   سانچوکلمات معروف خود را به   دن کيشوت هنگامی که  
.  است   المثل تبديل شدهضرب به   که در زبان اسپانيايی تقريباً وجود آورد  به، سخنانی را  »)سانچوايم،  گرفته

 
1 Inquisition 
2 Gesellschaft Jesu (die Jesuiten) 
3 San Ignacio de Loyola 
4 Dezcalzas 
5 Barfuß-Nonnen 

6 auto da fe 
7 Fetischismus 
8 Cebada 
9 Moriscos 



16 
 

بار بايد   کليسا دواو برای حمله بههای بادی حمله کند،  آسياب آماده بود که به  کامالً   دن کيشوت که    با اين
تفتيش عقايد  کرد.  فکر می دورانی که  در  و مردان  البته طبيعی است که  بهزنان  ناچيزترين را  خاطر 

کرد بود، و برای همين دقت میبايد هم محتاط می   سروانتسکرد،  سوختن در آتش محکوم میتخلفات به 
دين اگر آشکارا دشمنانه  او نسبت به  آشکار است که نگرش  اما کامالً منانه را حفظ کند.  ؤرفتار متا ظاهر  

ب خوانيم، بالفاصله  را می  دن کيشوت هنگامی که  .  داشت انتقادی  نگاهی  يافته  دين سازمان هنبود، الاقل 
 ر براد . است سترگ ادبی نمايان  اين اثر سراسر ی سرخ درليسا مانند يک رشتهنقد کشويم که متوجه می

  گويد: پنج می فصلی کيشوت در زاده
عالی حرف نزدم، های عمويم با جناب هوسی  اما تمام تقصيرها بر گردن من است که هرگز درباره«

به  کارها  که  اين  از  پيش  بتوانيد  رااين که شما  او  برسند جلوی  کتاب   جا  اين  و  لعنتی را بگيريد،  های 
 . »مرتدان ، درست مانند  اند های آتش سزاوار شعله  های خيلی زيادی دارد که کامالً چون کتاب   ـبسوزانيد  

های ی شعلهطعمه  دن کيشوت های  گيرد، و تک تک کتاب بعدی طبق مقررات انجام می  فصل  اين کار در
  گردند: آتش می

سوزاند و خاکستر کرد؛   ،ه در حياط و کل خانه بودکرا  هايی  تمام کتابی خانه  «آن شب مستخدمه
ها و  شوند، اما تقدير آن  های ابدی حفظ که شايستگی آن را داشتند که در بايگانیيی سوزانده شدند  ها تابک

ابت  ث  بار ديگر]، [يکسوزدمی  شکخُ آتش  هم به   رتَ المثل  ، و بنابراين حقيقت ضربتنبلی مفتش اجازه نداد
  .»شد

  
بود که تمام  حکم دين  به   عقايد تفتيش  دستگاه    و   يی کليسانروافرماآشکارا تقليد مضحکی از    امر  اين

با   را  اسپانيا  شهرهای  اصلی  پُ ميادين  سوخته  جسدهای  تعفن  بود.  بوی  کرده  مراسمر  اين    اغلبْ   ،در 
 و   بودند  ونوشعيش  اندوزی ودنبال ثروت ه اران بک که گناهيدند، درحالی کشگناهان بودند که عذاب میبی

در مورد کليسا صحبت  کوبنده  با تحقيری    دن کيشوت نيز    ،در موارد ديگر.  گناهانسوزاندن بی   سرگرمِ 
خود فرمان  طور مطلق زير  را به مردم    هایتوده   زندگی و مرگدينی  کند. در دورانی که تفتيش عقايد  می

گويد  يک نفر میدر فصل سيزدهم  بود.  کاری  محافظه  عاری از  وگيری بسيار شجاعانه  ، اين موضعداشت 
راهبان   زندگی    1کارتوزی که  کيشوت .  دارند   پرورخيال های  شواليه همانند    ایپيرايهبی نيز  پاسخ    دن 

 . »باشد ضروری هم همان اندازه پيرايه باشد، اما شک دارم که به همان اندازه بیبه دهد: «شايد می

  
  گرعصيان روحيک 

 دن کيشوت در تمام صفحات    توانيم عناصری از نقد اجتماعی را تقريباً اگر بين خطوط را بخوانيم، می
  خوانيم: مینويسنده  درآمد پيش درحضور دارد. هم  اثر حتی از همان آغازِ گرانه عصيان روح  . پيدا کنيم

آزاد است،   ی تو کامالً خود تو تعلق دارد و ارادهبه، و نه دوست اويی، روح تو فقط  خويشاوند«تو نه  
المثل را ست، و تو اين ضربهاگونه که پادشاه ارباب مالياتی خودت ارباب آن هستی، همانتو در خانه

و کند،  ؛ هرچه تو را از هرمالحظه و تعهدی رها می»کشممی شاه را  من  خود،    عبای در زير  «  دانی کهمی
دربارهتوانی هرچه خواسمی داستان بگويی، بدون اينتی  يا  ی اين  از بدرفتاری در مورد خود بترسی  که 

  .»گويی داشته باشیخاطر آن چه میانتظار پاداشی به

  
ی  هنگام صحبت کردن با چند چوپان، او درباره . بهاست يک کمونيست غريزی  چنين  هم   دن کيشوت 

  بود:   اشتراکی چيزمالکيت همهکه گويد سخن می بسيار دور   طاليی یيک گذشته 
در  اين دليل که  گفتند، نه به آن دوران طاليی می«خوش روزی و خوش روزگاری بود که باستانيان به 

اين بلکه به راحتی در دسترس همه بود،  مند است بهقدر ارزشطال که در دوران ما اين   ،آن دوران فرخنده
خجسته، دانستند: «مال من»، و «مال تو»! در آن دوران  یمعنای دو کلمه را نممردم آن روزگار  دليل که  

 
1 Kartäuserkloster  
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ش را  دستانسان دست آوردن نان روزانه تالش چندانی الزم نبود، جز اين که چيز مشترک بود؛ برای به همه
  . »سوی او دراز کرده بودهای خودرا با سخاوتمندی بهکه شاخهبرچيند  های ستبری  بلوطو آن را از    دراز کند

  
کند که  کس تعلق داشت را با حال حاضر مقايسه میهمهچيز به دوران طاليی که در آن همهاو اين  

  کنند: های زندگی و انديشه را تعيين میپول و آز تمام جنبه
هزارتوی جديد مانند  يک    که، با اينکس در امان نيستهيچما    انگيزِ ی نفرتدر اين دورهاکنون  «اما  

محاها  آدم  کرتتوی  هزار پنهانرا  و  حتیکرده  صره  آن   اند.  هم  در  بدفرجام  جا  تعصب  شوق  بهعقايد 
ها آن  [اما]  ،یني نشگوشه  گونهو با وجود هر  ردکیم  دايها راه پآنهوا به  از طريق  ايها  از شکاف  اششدهنينفر

ای  هشواليه  سلکها،  ها، با پيشرفت زمان و افزايش شرارتجهت دفاع از تمام اين  .کشاندیم  یتباهرا به 
يتيمان و نيازمندان کمک کند. و بهنهادينه شد تا از دوشيزگان دفاع کند، از بيوگان محافظت کند،  پرورخيال

من ای که بهنوازی و پيشواز مهربانانهخاطر مهمان، برادران چوپان، از شما به اين مسلک تعلق دارممن به
مهربانی با  تمام موجودات زنده ملزم بهخاطر يک قانون طبيعی  به  هرچندممنونم؛    ،ارزانی داشتيدم  او مالزم
ولی از من استقبال کرديد و حضورم   ،دانيدرا نمی  قانون  بينم که شما اينوقتی می، اما  ندپرورخيال های  شواليه

  ]. 12  [فصل»نيت شما تشکرکنماز حسن دارم  که با تمام حسن نيتی که در توان  حق اين است را جشن گرفتيد،  

  
  قرار داد.  وانهيد   ک يرا در دهان    یاجسورانه   اريبس   یانتقاد اجتماع اين شاهکار سروانتس بود که  

برای بسياری از مردم عاقالنه اين    شده است.  یتلق   وانهي توسط معاصرانش د   در تاريخ  هر فرد انقالبی
ـ عاقل نيست    ،پذيرد موجود را بپذيرند، و طبق تعريف، هرکسی که نظم کنونی را نمی  يت است که وضع

  ديوانه است. 
و اين گفته را .  »ت چه عقالنی است واقعی اسعقالنی است، و آناست  چه واقعی  آن «  هگل نوشت:

که در نظر  دهد  توضيح میبرای ما  اما انگلس  اند.  موجود در نظر گرفته  يت يک توجيه مطلق برای وضع
. در نظر هگل، ويژگی واقعی  واقعی نيستند   فراترْ   هایکيفيت بدون    ،هگل تمام چيزهايی که هستی دارند 

ضروری بودن    واقعيتْ چيزهايی تعلق دارد که ضروری نيز هستند: «در مسير پيشرفت،  بودن تنها به 
  . »رساند اثبات می خود را به 

  .رساند اثبات می به نيز  بودن خودرا قالنی  ع نهايتْ چه ضروری است، در آن هرروی] [به 
به  مارکسيست هرآن الزم  نظر يک  بهگفتن نيست که در  دارد  های]  بعضی [جنبه خاطر  چه هستی 

شوند، و  می  اصالحيابند،  می  تکاملکنند،  . اما اشيا هميشه تغيير میهستی دارد ضروری آن است که  
، ترتيب دين بها را در پی دارد.  آن [ساختار کنونی]  ر نهايت فنای  کنند که د ايجاد می  ایهای درونی تضاد 

[با عنصر  دهند و  کيفيت ضروری بودن خود را از دست می  ها]پروسه از    ساکنی  ی برآيند مثابه اشيا [به 
زمين    ؛ وشوند]وادی تناقض گرفتار میبه   ی تکاملْ شوند و [در ادامهابتدا] متصاد واقع می  دورنی خودْ 

 ، دانستند گرايان میواقعبرترين  هايی که خود را  آن عبارتی]  [بهآيد.  میلرزه دردر زير پای نظم رايج به 
ديوانه  برچسب  هايی که  که آناند، درحالی مرتجع بوده  پردازانخيال شود که بدترين نوع  اينک مشخص می

شونده،  ديوانه اند که در اين دنيای  شود که تنها کسانی بودهاينک مشخص می،  خوردند می  گراآرمان و  
  . اند سالمت عقل خود را حفظ کرده ]داریبيگانه سرمايه ازخود  نابرابر و[

  ايدئولوژی، اخالقيات  ـ زوال است کهنه درحال  اقتصادی/ی تاريخی که نظام اجتماعیدر يک دوره
از    قدرت جذب خود راهمگی    ،پارچگی آن جامعه بود ی يک تر مايهپيش دينی که    همراه][به ها  ارزش  و

ها آن به چنان  هم شوند. افرادی که  ی تمسخر تبديل میمايههای سابق به تفکرات و ارزشدهند.  دست می
ماهيت نسبی  دراين رابطه است که  شوند.  دار میهای خندهچهره، تبديل به دن کيشوت چسبند، مانند  می

  گردد. چه خوب بود، بد میشود؛ و آن چه بد بود، خوب میشود. آن تاريخ آشکار می طولدر  اخالقيات 
  

  بار اسپانيا و خفت  طوالنیزوال 
  تبديل   کشورضد آن  به  ، در نهايته بودشداسپانيا  رسيدن  اوج  به آمريکا که در ابتدا باعث ثروت و   «کشف

پس  شد.    جدامنحرف شدند. هلند، که ثروتمند شده بود، از اسپانيا    1ايبريا ی  جزيرههای تجاری از شبه. شاهراهگشت
 

1 Iberian 
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در اوج باقی ماند. زوال    هم  اروپا دست يافت، و مدت زيادیبلندترين ارتفاعات [تجارِی]  از هلند، انگلستان به 
دريايی عظيم  ناوگانکه پس از شکست  گونه بيان کردتوان اين می. شد ز ی شانزدهم آغای دوم سدهاز نيمهاسپانيا 

آن   مارکسکه  د حاکم گردي بورژوا/فئودال وضعيتی بر اسپانيای. هم پيدا کرد رسميت)، اين زوال ١۵٨٨اسپانيا (
  ].1931، تروتسکی،انقالب اسپانيا [ناميدمی«پوسيدگی ننگين و آهسته»  را

  
. کل از قبل فروريحته بود کننده خيرههای اين عمارت وردهای باشکوه اسپانيا، شالودهآدر زير دست 

اسپانيا تصميم گرفت که جنگ با هلند را   اقتصادیْ باراسفرغم وضع  بود. علیه  شد جامعه فاسد  ساختار
  داریْ که ارتشی از مزدوران در اسپانيا و آلمان فراهم کند، خزانهبرای اين بار ديگر از سر بگيرد.  يک 

 گاه آن   .انفجار تورم منجر شد به   یناپذير ز گريطور  بهضرب کرد، اقدامی که  ژ مس  آليااز  های جعلی  سکه
  .طرز تحقيرآميزی اتفاق افتاد به آهستگی و فروپاشی نهايی به 

بار بود و دربار  و بند بی کامالَ نيز سلطنت  ؛تنها پول رايج کشور نبود که ارزش خود را از دست داد 
اخالقی دربار اسپانيا  ، بی فيليپ چهارمدر زمامداری  .  نبود اخالقی و فسق  بیچيزی جز يک منجالب از  

مشغول   2آرانخوئز ، يا  اسکولایر،  1ال پادروشکار در  هنگامی که به حاکم    آوری رسيده بود. خودِ حد شرمبه 
کرد و درنتيجه با يک لشکر واقعی از  شمار میی بی عاشقانه   [مثالً]  زمان خود را صرف امورنبود،  
شماری از کودکان نامشروع  تعداد بیها، و فرزندان نامشروع احاطه شده بود. او پدر  ها، فاسقه فاحشه

 3ال کالدونرا نام های کمدی به گر نمايشنامهبود که مادرش يک بازی دون ژوانها  بود که مشهورترين آن 
  کرد. را پنهان نمیـ  4ويامدينا کنت  ـی خود با معشوقش ی خود، رابطهنوبهيز، به ملکه نبود. 

  کرد و تالش نگاه میعقب  را برعهده داشت، به رفورماسيون  عنوان کشوری که رهبری ضد اسپانيا به 
  دن کيشوت همانند    و  ؛بود   کيشوتیدون  سياست  يک  دنبال  به پانيا  اس.  کند مسدود    جريان تاريخ راکرد تا  می

ها  زوال، شکست، و پوسيدگی در تمام اليه را متوقف کند، بلکه خود را بهساعت    هایعقربه نتوانست  
پرداخت يک  می  5سفلیهای  در سرزمين ماجراجويی نظامی  به   د. اسپانيا در همان زمان کهنمومحکوم  

مدت  در  هلند،  کوبيد.  خود  تابوت  ه که بآخرين ميخی بود    ماجراجويیْ   گونهغول با پاهای سفالی بود، و اين 
های کنشبرهم [بنا به اسپانيايی که  همين    ؛بار اسپانيا جدا کرد کوتاهی، خود را از آغوش مرگ   بسيار  زمان

هايی دست ملت باشد و به خودش    ی نظامی خارجیزودی قربانی مداخلهقرار بود به تاريخی/اجتماعی]  
  بردارش بودند. روزگاری فرمانتحقير و درهم کوبيده شود که 

، و کرد روايی می فرمان   و  تمام قدرت را در دست داشت   )تفتيش عقايد دستگاه  انگيزاسيون (اينک  
شيوه  سوزاندنْ براساس  و  معمول شکنجه  وحکومت    های  بود.    را  وحشت   سرکوب  کرده  در برقرار 

شهرداری  ١۶٨٠ ميدان  نمايش  صحنه ،  دين احکا  اجرایی  جنازه بود.    یباردهشت   یم  تعفن  های  بوی 
ترين باالبه  6ی انديشتاريکستيزی و دانش. ه بود روح اسپانيا را مسموم و ذهن آن را تحريف کرد  سوختهْ 

هنری که   ؛آن دوران نيز رسوخ کرده بود   ی مسلط در هنرِ اين روحيه بود.    نفوذ کردهحکومتی    هایاليه 
  بارور شده بود. [مثالً] فکر محدود و کوته تعصباتْ  [انواع] توجه، با روحيهجز چند استثنای قابل

تواند نيروهای توليدی  ای که نمیچگونه جامعهکه  از اين است گويايی  گرافيکِی  سپانيا تصوير  زوال ا
مشهور    یالمثلچنان که ضرب هم .  باشد خود    های پيشينقربانی موفقيت   د توانمی  ،دهد بانکشاف  خود را  

اياالت    نخوت   و  توان در تکبراسپانيا را می  وریتامپرا   تکبر  .آيد»میسقوط  از  قبل  گويد: «غرور  می
ً .  مشاهده کرد هم    عصر خود مادر    متحده ترين و  ی شانزدهم قدرتمند گونه که اسپانيا در سدههمان  دقيقا

دنيا بود، اياالت ثروتمند  در اختيار دارد؛  بيکرانی   قدرت و ثروت نيز  امروز    یمتحده  ترين کشور    را 
  زين  کايمتحده آمر  االت يبود، اکنون ا  یضدانقالب جهان  یمرکز عصب  ايطور که در آن زمان اسپان همان 

ً ؛  است   ني چن فراتر از گليم خود دراز های نظامی خارجی  اسپانيا پا را در ماجراجويی گونه که  همان  و دقيقا
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2 Aranjuez 
3 La Caldonera 
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کرد و قدرت و ثروت خود را از دست داد، امروزه نيز اياالت متحده همين کار را در مقياس جهانی  
  دهد.انجام می

يک    جرج بوش.  اند کردهپيدا    تعميم  های ايدئولوژی و دين نيزحوزه به  آشکار هستند و  ات کامالً تشابه 
ی مطلق بر برقرارِی سلطه به ی او  همان اندازهاست، و به )  فيليپ دومنند  (همافکر  مذهبی کوتهبنيادگرای  

زندگی    یتاريخی بزرگ تحوالت    وتغييرات    بستراين تشابهات تصادفی نيستند. ما دراست.    مصممجهان  
که در آن زمان دنيا ی شانزدهم است. اما درحالیسده  از  رای گذ ر، که شبيه دورهاای از گذ دوره  ـ  کنيممی

 یو حرکت    داریسرمايه کاپيتاليسم بود، ما امروزه شاهد جان کندن  انکشاف  و    فئوداليسمفروپاشی    شاهد 
  . مينام یم  سمياليکه ما آن را سوس  مي هست ید يجامعه جد  یسوبه  ر يناپذ همان اندازه مقاومت به 

ما  شوند.  خوانده میياپرداز، و ديوانه  ؤگرا، رواقعيت را دارند، آرمانشهربيان  هايی که شجاعت  آن 
وطن داريم که داری  سرمايه در دنيای    ایهمان سختی شريک هستيم. ما به  دن کيشوت در اين افتخار با  

عقب  به ساعت را    یعقربهدر پی آن نيستيم که    دن کيشوت برخالف  ما  در آن وطن داشت. اما    دن کيشوت 
ی  سوبه خواهيم  میبرعکس، ما  ه است.  دوران طاليی برگرديم که هرگز وجود نداشتيا به بازگردانيم و 

  گام برداريم.  یلحاظ کيفی باالتر به و  ، انسانیجديد  ایمرحله
دهيم تا پاهای خود را با استواری روی زمين  و توهم نداريم، بلکه ترجيح میگرايی  خيال ازی به ما ني

گرايش  ،  سانچو پانزاآن پرولتاريای مهربان و عاقل،  سنت  به تر  حداقل در اين مورد، ما بيش حفظ کنيم.  
. ما اين توانايی  دالتی بيزاريمعبی شدت از هرنوع  به   مانچاالپروِر  خيال  چون شواليهاما ما نيز هم .  داريم

 شجاعت در   با  ورويم  فراتر فرهنگ  بورژوای بی  ردی محدود خُ   کنيم تا بتوانيم ازرا با ديگران تقسيم می
   . زنيمب  د فريا  نی رااسی انانبرنشاندن جه  و  راستای تغيير دنيای کنونی مبارزه کنيم  همراهی با ديگران در


