نويسنده :آلن وودز
ترجمه :رامين جوان

»بورژوازی هرجا سلطه يافته همهی روابط فئودالی ،پدرساﻻری ،و ادبيات طبيعتپرستی روستايی
را پايان بخشيده است .پيوندهای چلتکهی فئودالی را که انسان را گويا به»مهتران طبيعی« خود وابسته
میساخت ،بیرحمانه از هم دريده است ،و بين انسان با انسان جز سود شخصی عريان ،جز »پرداخت
نقدی« بی عاطفه ،هيچ پيوند ديگری باقی نگذاشته است«]مانيفست حزب کمونيست ،قسمت اول» :بورژوازی
و پرولتاريا«[.
»اسپانيا دورهای از شکوفايی بزرگ ،برتری بر بقيه اروپا و سلطه بر آمريکای جنوبی را تجربه کرد.
توسعهی قدرتمند تجارت داخلی و جهان ْی بيش از پيش بر چندپارگی فئودالی استانها و خاصگرايی بخشهای
ملی کشور غلبه کرد .رشد قدرت و اهميت سلطنت اسپانيا در آن سدهها بهطور جدايیناپذيری با نقش متمرکز
ت اسپانيا مرتبط بود«]تروتسکی ،انقﻼب اسپانيا[.
سرمايه تجاری و تشکيل تدريجی مل ِ

امسال ]يعنی :ژوئيه  2005که اين مقاله بهنگارش درآمد[ چهارصدمين سال انتشار دن کيشوت،1
بزرگترين شاهکار ادبيات اسپانياست .پرولتاريای جهانی ،طبقهای که بيشترين نفع را از مبارزه برای
دفاع از فرهنگ ]پيشرو و انقﻼبی[ میبرد ،بايسته است که اين فراداشت را با شور و شوق جشن بگيرد.
اين اثر نخستين رمان سترگی است که بهزبانی نوشته شده است که تمامی مردان و زنان عادی بتوانند
آن را خوانده و درک کنند .دن کيشوت يکی از کتابهای مورد عﻼقهی مارکس بود ،که اغلب با صدای
بلند برای فرزندان خود میخواند.

مبارزه برای سوسياليسم جدای از مبارزه برای آزادی انديشه و فرهنگ نيست .در يک اقدام
بلندنظرانه ،رييسجمهور چاوز دستور چاپ و نشر رايگان يک ويرايش ويژه از شاهکار سروانتس را
Don Quixote
1
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در دو ميليون جلد بهمردم ونزوئﻼ داده است .ما نيز بهنوبهی خود اين فراداشت را با تحليل دُن کيشوت
از منظر برداشت ماترياليستی ازتاريخ جشن میگيريم.

زندگی سروانتس
ميگوئل ده سروانتس (1547-1616) 1مشهورترين چهرهی ادبيات اسپانيايیزبان است .رماننويس،
نمايشنامهنويس ،و شاعری با خروجی ادبی بارز .سروانتس را امروزه تقريبا ً فقط بهعنوان خالق دن
کيشوت میشناسند .سروانتس در آلکاﻻ ده هنارس ،2شهر کوچکی در همسايگی مادريد ،در يک
اشرافی دونپايه بهدنيا آمد .پدرش ،رودريگو ده سروانتس ،يک جراح بود و کودکی سروانتس
خانوادهی
ِ
در سفر از شهری بهشهر ديگر در پی جستجوی کار از سوی پدرش گذشت .پدرش در شهرهای
واﻻدوليد ،3تولدو ،4سگويا 5و مادريد کامﻼً شناخته شده بود ـ اين بهخاطر بدهیهای او بود .اين بدهیها
باعث شدند تا او بارها بهزندان بيفتد ـ سرنوشتی که در آن زمان کامﻼً عادی بود.
در نگاه نخست ،زندگی سروانتس فقط سلسلهی درازدامنی از شکستها بهنظر میرسد :شکست در
]خدمت[سربازی ،و همچنين شکست در شاعری و نمايشنامهنويسی .او بعدها مجبور شد بهعنوان
گردآورندهی ماليات استخدام شود ،اما حتی در اينجا نيز با مشکﻼت زيادی روبرو گشت .او بهفساد متهم
شد و بهزندان افتاد .اما اين تجربهی گسترده از زندگ ْی او را قادر ساخت تا دانش دستاولی از تنوع
گستردهی انواع انسانها و بينش دقيق از جامعهی و دورانی کسب کند که درآن زندگی میکرد.

سروانتس/تصوير
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نخستين بار که سروانتس بهنوشتن روی آورد ،در سال  ١۵۶٨بود که ابياتی را در ستايش ايزابل ده
والويس 1فقيد ،همسر سوم شاه فيليپ دوم 2سرود؛ بدون ترديد برای اينکه محبوبيت و ثروت بهدست
آورد .اما مسير ادبی او با خدمت سربازی در ارتش قطع شد .پس از تحصيل در مادريد )(۶٩-١۵۶٨
زير نظر خوان لوپز ده هويوس 3انسانگرا ،در  ١۵٧٠بهارتش اسپانيا در ايتاليا ملحق شد .او در جنگ
دريايی در لپانتو 4در عرشهی کشتی جنگی مارکوئسا 5شرکت کرد .بهخاطر زخمی که از گلولهی يک
توپ کوچک برداشت ،دست چپ او تا پايان عمر از کار افتاد .اما اين امر باعث نشد که چهار سا ِل بعدی
را در يک نيروی شبهنظامی سپری ننمايد.
در  ١۵٧۵او خسته از جنگْ بهاسپانيا برگشت و بههمراه برادرش ميگوئل در يک کشتی کوچک
بهنام ال سول 6بهعنوان ملوان استخدام شد .اما کشتی آنها بهتصرف ترکها درآمد و سروانتس بههمراه
برادرش بهعنوان برده بهالجزيره فرستاده شدند .او پنج سال را در بردگی ماند تا خانوادهاش توانستند
پول کافی برای بازخريد او جمع کنند .سروانتس در  ١۵٨٠آزاد شد.
پس از بازگشت بهمادريد چندين شغل اداری داشت ،و تقريبا ً در واپسين دورهی زندگیاش بود که
بهنويسندگی روی آورد .او آثاری نظير گاﻻتئا 7و معاهدات الجزيره 8را دربارهی شيوهی زندگی بردگان
مسيحی در الجزيره بهنگارش در آورد که تا حدی مورد استقبال قرار گرفت .بهغير از نمايشنامههايش،
جاهطلبانهترين اثر منظوم او سفرنامهی پارناس (١٩١۴) 9بود .او همچنين تعداد زيادی نمايشنامه )که
فقط دو قطعه از آنها باقی مانده است( و رمان کوتاه نيز نوشت .اما هيچيک از آثار او درآمدی برای
ادامهی زندگیاش در پی نداشت.
سروانتس پس از اينکه سرانجام ازدواج کرد ،متوجه شد که حرفهی ادبی درآمد کافی برای حفﻆ
زندگی خانوادگی ندارد .بنابراين ،بهسويل 10مهاجرت کرد و در آنجا بهعنوان کارپرداز نيروی دريايی
شاغل شد .ماجراهای او در اينجا نيز بهپايان نرسيد .او موفقيت کسب کرد ،اما دشمنان زيادی هم پيدا
کرد ،که نتيجهاش يک دورهی طوﻻنی زندان بود .در يکی از دورههای بیکاری اجباری ،او شروع
بهکار کردن روی اثری کرد که قرار بود برايش آوازهی جاودانه در پی داشته باشد .ويرايش نخست دن
کيشوت در  ١۶٠۵منتشر شد .طبق آنچه منتقدان پذيرفتهاند ،اين رمان در زندانی در آرگاماستيّا 11در ﻻ
مانﭽا 12بهنگارش در آمده است .بخش دوم دن کيشوت در  ١۶١۵بهچاپ رسيد.
اين کتاب موفقيتآميز بود و برای نويسندهاش آوازهی بينالمللی بهارمغان آورد ،اما او همچنان
تنگدست باقی ماند .او بين سالهای ١۵٩۶تا  ١۶٠٠را اغلب در سويل زندگی میکرد .در سال ١۶٠۶
بهطور ثابت در مادريد ساکن شد ،و تا آخر عمر را همانجا سپری کرد .سروانتس در  ٢٣آوريل ١۶١۶
)روز تولد شکسپير( ،در فقر و تنگدستی در خيابانی که اکنون بهنام اوست ،درست يک سال پس از
انتشار ويرايش دوم دونکيشوت درگذشت.
سروانتس زندگی را بهشکل تقليد مضحکی از قصههای شواليهای آغاز
چنين مینمايد که شاهکار
ْ
13
میکند که در آن دوران رايج بود ،اما بهبازتابی شهرفرنگگونه از دورهای تبديل میشود که سروانتس
بازنمايی زندگی و تکاپوی بشری است؛ زيرا آينهی تمامنمای زندگی بشری
در آن زندگی میکرد .اين اثر
ِ
در آن دوران است :موزائيکهای کنارهم چيده شدهای از دنيای درحال تغيير ،جوش و خروشی از
آرمانها و سنتهای متضاد ،و تنوعی بیپايان از شخصيت گوناگون .بيشتر کاراکترها )ويا
1
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شخصيتهای( اين اثر سترگ از طبقات فرودست جامعه برگزيده شدهاند .دن کيشوت نقطهی آغازی
جديد در ادبيات بود :تصويری از زندگی و رفتار واقعی که با زبان شفاف کوچه بهنگارش درآمده است.
ْ
گفتار روزمره بهيک اثر ادبی را ستايش کردند.
رمان ورود
عموم خوانندگان اين
ِ
سروانتس ،برخﻼف بسياری از همعصرانش هيچ پشتيبان ثروتمندی نداشت .او بهمفهوم واقعی
ْ
دوران يک رابطهی کامﻼً جديد بين نويسنده و
بهخوانندگانش وابسته بود؛ و خو ِد اين امر برای آن
مخاطبانش بود .سروانتس فقط میتوانست از راه فروش کتابهايش نانی بهدست آورد ،و فقط زمانی
میتوانست کتابهايش را بفروشد که در آنها بهسبکی از نگارش دست يافته باشد که بتواند بهقلب و ذهن
ْ
صداقت روح جديدی را بازتاب دادهاند که در
مخاطبانش نفوذ کند .درطول تاريخ رمانهای کمی با اين
جامعه درحال شکلگيری بودهاند .برای اين که بتوانيم اين حقيقت را درک کنيم ،بايد تصويری کلی از
جامعهی اسپانيای آن دوران داشته باشيم.

اسپانيای سروانتس
»کشف آمريکا و دور زدن دماغهی آفريقا]ازطريق دماغهی اميدنيک[ ،برای بورژوازی نوپيدا
زمينههای تازهای فراهم کرد .بازارهای هند شرقی و چين ،مستعمره ساختن آمريکا ،تجارت با مستعمرات،
افزايش وسائل مبادله و بهطورکلی کاﻻها ،چنان تکانی بهتجارت ،دريانوردی و بهصنعت داد که پيش از آن
هيچگاه سابقه نداشت .و بدينسان عنصر انقﻼبی را در جامعهی روبهزوال فئودالی تقويت کرد و سرعت
بخشيد«.

اسپانيای سروانتس يک جامعهی درحال گذار بود .اتحاد دو پادشاهی آراگون 1و کاستيل ،2که از
طريق ازدواج فرديناند 3و ايزوبل 4حاصل شده بود ،شالودهی اتحاد اسپانيا و بهوجود آمدن يک سلطنت
مطلقه را فراهم کرد .سقوط قرناطه ،5آخرين قلمرو مسلمانان اسپانيا ،آخرين پردهی فتحی دوبارهای 6بود
که برای سدهها بهدرازا کشيده بود .اين امر بﻼفاصله پس از آن کشف آمريکا بهوقوع پيوست و اوجگرفتن
اسپانيا بهعنوان قدرت نظامی و اقتصادی برتر اروپا را باعث گرديد.
هنگامی که سروانتس بهدنيا آمد ،مادريد تنها  ۴٠٠٠نفر جمعيت داشت؛ هرچند که اين جمعيت با
جمعيت شهرهای تولدو ،سگويا ،يا واﻻدوليد قابل مقايسه بود .ترقی مادريد نتيجهی امتيازات 7يا حقوقی
بود که شاهان کاستيل و لئون 8در سدههای ميانه بهبورژوای نوپای اسپانيا بخشيده بودند .در سدهی ،١۴
فرديناند چهارم پايتخت خود را بهآنجا تغيير داده بود تا از شکار ،هوای مناسب ،و آب خالص آنجا بهره
ببرد .همچنين ،اين کار باعث شد تا سلطنت پايگاه مستقلی بهدست آورد که از کنترل اعيان دور از پايتخت
رها میشد.
ً
در زمامداری فيليپ اول ،دستگاه بورکراتيک بهحکومتی کامﻼ خودکامه تبديل شد .مادريد از يک
روستای نيمهويران بهشهری با  ١٠٠هزار نفر جمعيت تبديل شد که سرشار از کليساهای کوچک و
بزرگ ،کاخها ،و سفارتخانهها بود .برای اين که شهر احداث شود ،تمام درختان جنگل پيرامون آن را
قطع کردند .منطقهای که بهخاطر هوای تميز و آب زﻻل خو ْد مشهور بود بهمردابی مرگبار تبديل شد.
خيابانهای مادريد گذرگاههای تاريک و باريکی بودند که آشغالهای گنديده در آن موج میزد و خوکها
در بين آنها میلويدند] .شهرگونهای مملو از[ خانههای سرهمبندی شده ،کاخهای بدسليقه ،خيابانهای پُر
از آشغال و ﻻشهی حيوانات مرده ،بيغولههای بينوايان با فضايی آفريقايی ،و زاغهنشينهای فقرا که
خانههای ثروتمندان را احاطه کرده بودند .همهجا بوی تعفن آشغالهای پوسيده ،و بدتر از آن ،در حال
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گنديدن بهمشام می رسيد که تحت پوشش تاريکی بهخيابان انداخته میشدند .دربار مادريد از اين بهتر
نبود ،و طبق تمام شرحهای تاريخی بهعنوان کثيفترين کاخ اروپا شهرت داشت .حتی يکی از سفرای
خارجی آن را بهيکی از روستاها در درون آفريقا تشبيه کرده بود.
اين ديگ جوشانی از تغييرات اجتماعی بود که طبقات قديمی در آن با چنان سرعتی حل میشدند که
طبقات جديد نمیتوانستند جای آنها را پر کنند .زوال فئوداليسم ،بههمراه کشف آمريکا ،تاثير مرگباری
بر کشاورزی اسپانيا گذاشته بود .بهجای دهقانانی که نان خود را با عرق جبين بهدست میآوردند ،با
لشکری از گداها و انگلمنشها ،آريستوکراتهای ورشکسته و سارقان ،خادمان شاهی و هميشهمستان
روبرو میشويم که همگی میخواهند بدون کار کردن درآمدی بهدست آورند.
اين گنديدگ ْی از باﻻ شروع شده بود .درمتن اين فقر و کثافت ،جنجال و قباحت ،دربار اسپانيا يکی
از باشکوهترين دربارهای اروپا بهشمار میرفت .در اينجا بود که نمايش بیپايانی از رقصها ،آوازها،
اشرافی ]خويش[ کامﻼً سلطنتی
و موسيقی ديده میشد .خاندان سلطنتی اسپانيا با تکيه بر اعتبار
ِ
میزيستند .انديشيدن بهچيزی چنان عاميانه ـمانند پولـ بسيار دور از شﺄن آريستوکراسی ]اسپانيايی[ بود.
اشرافيت انگلی در چنان شرايطی ريخت و پاش میکرد که ﻻزم شد قوانينی برضد تجمل افراطی
در لباس ،مبلمان ،و حتی زين اسبها وضع شود .حتی مسئولين احساس کردند که بايد مراسمی عمومی
برای سوزاندن دمپايیهای مزيّن ،جورابهای بلند زنانه ،و لباسهای نقشدوزیشده ترتيب بدهند .برخی
دوکها همراه  ١٠٠نفر فراش که لباسهای ابريشمی پوشيده بودند ،بهگردش میرفتند .حتی افسران
ارتش نيز با نيمتنهها و باﻻپوشهای تزيينشده با نوارها ،جواهرات ،و پرهای تزئينی در انظار عموم
ظاهر میشدند.
در پس ايستار فريبندهی پارسايی مذهبی ،بسياری از اعيان آشکارا با راهبههای جوان و جذابی که
در خيابانها با آنها روبرو میشدند ،ﻻس میزدند .گفته شده است که پُرترهی مشهور وﻻزکوئز 1از
مسيح را فيليپ چهارم بهعنوان توبه از يکی از ماجراجويیهای بیپايان جنسی خود بخشيده بود .زنان
اشراف بهتر از مردان آنها نبودند .هنگامی که دوشس ناخرا 2و کنتس مدلين 3بگو مگو داشتند ،آنها
ابتدا چنان رودی از توهينها را بهسوی هم روانه کردند که میتوانست صورت يک زن دهاندريده را
از شرم سرخ کند ،و سپس با اشتياق بهاستدﻻل رسوخکنندهی سﻼح آبديده دست بردند.
فسا ْد قاعده بود و مقامات صادق استثنا بودند .کارکنان کليسا و حکومت يک لشکر واقعی از انگلها
و پااندازان بودند که تﻼش میکردند جيب خود را از خزانهی کشور پر کنند .بسياری از مﺄموران زندگی
چنان بیثباتی داشتند که حتی حاضر بودند ناموس خود را برای بهدست آوردن چند رئال 4بفروشند.
فروش منصب هنجار شده بود .آن دسته از عوامل حکومتی و کليسايی که بهطرزی ويژه فاسد بودند ،در
اشعار دشنامآميز بههجو گرفته میشدند؛ اما قاعدهی کلی اين بود که کسی توجه چندانی بهپديدهای نمیکرد
که چنان معمول بود که عادی تلقی میشد.

ناوگان بزرگ
فيليپ دوم يک امپراتوری با ثروتی افسانهای را بهارث برده بود ،اما اين امپراتوری بر شالودهای
سست بنا شده بود .او با ماجراجويیها و جنگهای خارجیاش اين شالوده را ضعيفتر هم کرد .عمارت
اسکو﷼ 5يادگاری از رژيم ديوانساﻻر بیروح او بود .در اينجا روح کوتهفکر ديوانساﻻری با
جزمانديشی دينی آميخته شده بود :بخشی قصر ،بخشی صومعه و بخشی هم آرامگاه؛ اسکو﷼ مرکز
حکومتی يک امپراتوری عظيم بود .در پس ديوارهای بلند اين عمارت ،فيليپ دوم خود را با توهمات
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امپراتوری سرگرم میکرد ،و با استفاده از مصالح پُرهزينهای چون سنگ مرمر و غيره هميشه کاخهای
پادشاهی خود را میساخت و تعمير میکرد و بازمیساخت.
اشراف با شتاب از رژيم سلطنتی خود تقليد کرده ،کاخهای مجللی برای خود برپا میساختند .اين
انفجار در امر ساختمانسازی بهزودی جنگل سرسبزی را که از ديرباز کوهستان اطراف مادريد را
پوشانده بود ،از بين برد .اين طرحهای جاهطلبانه بهورشکستگی منجر شد .اين محور طنزی تلخ بود ـ
1
اينکه اسپانيا در اوج قدرت و ثروت با سر بهزوال و بينوايی فرومیغليطد .يک سده بعد ،يک نجيبزاده
با سوراخهايی در نيمتنه ،جيب خالی ،و شجرهنامهای بهبلندای فهرست قرضهايش بهيک شخصيت ادبی
معمولی ]تبديل[ شده بود.
با اينکه اسپانيا قدرت برتر اروپا بود ،اما از لحاظ پيشرفت اجتماعی از انگلستان عقبتر بود؛ در
آنجا روابط کاپيتاليستی پس از تکانههای مرگ سياه ]طاعون[ 2و شورش دهقانان 3در پايان سدهی
چهاردهم کامﻼً انکشاف يافته بود .همچنان که مارکس توضيح میدهد:
»سرواژ در انگلستان عمﻼً در واپسين سالهای سدهی چهاردهم رخت بربسته بود .بخش اعظم جمعيت
ب زمين تشکيل شده بود ،هرچند
در آن زمان ،و در حد گستردهتری در سدهی پانزدهم ،از دهقانان آزا ِد صاح ِ
کبکبه و دبدبههای فئودالی ممکن است مالکيت مطلق آنان را از نظر پوشيده دارد .در امﻼک بزرگ اربابی،
مباشر ) (bailiffسابق که خود نيز سرف بود ،جايش را بهاجازهدار آزاد داده بود«]کاپيتال ،جلداول ،فصل
 24در ترجمههای فارسی[.

در آغاز سدهی شانزدهم ،سرمايهداری در انگلستان و اسپانيا انکشاف يافته بود .اما کشف آمريکا و
غارت تمامعيار آن بهشکلی پارادوکسال باعث شد تا سرمايهداری اسپانيا در همان مراحل آغازين پيدايش
خو ْد خفه شود .سيل طﻼ و نقرهای که از بردگان معادن دنيای جديد بهاسپانيا میرفت سبب سست شدن
آتش ]ناشی از سيل طﻼ و نقره[ تورم را شعلهور
پايههای کشاورزی ،تجارت ،و توليد و صنعت گشتِ .
کرد و بهجای رفاه ،بدبختی ايجاد نمود.
»اکتشافات جديد باعث شده بود تا تجارت زمينی با هند بهتجارت دريايی تبديل شود ،و ملل شبهجزيره
که تا آن زمان از بزرگراههای عظيم تجاری دور مانده بودند ،اينک بهعوامل و حامﻼن اروپا تبديل شدند«
]پرسکات ،تاريخ سلطنتی فرديناند وايزابﻼ ،ص .[740

قدرت روزافزون بورژوازی انگلستان اساسا ً با قدرت امپراتوری اسپانيا متناقض بود .پادشاهی
تسلط اسپانيا بر درياها را بهچالش کشيد.
انگليس ،درابتدا از طريق دزدی دريايی و سپس بهطور آشکا ْر
ِ
انگلستان و هلند ـبهتدريجـ محکم کردن جای پای خود در دريای کارائيب را شروع کردند ،و بهاين ترتيب
شالودهی امپراتوریهای استعماری جديد را فراهم نمودند .درگيری بين انگلستان و اسپانيا زمانی بهاوج
خود رسيد که انگليس برای شورشيان هلندی که برضد حکومت اسپانيا قيام کرده بودند ،کمکهای نظامی
ارسال کرد .اين اقدا ْم جنگِ اجتنابناپذيری را بهدنبال داشت.
قدرت اسپانيا ضربهای سنگين خورد و غرور آن نيز شوکی دردناک را متحمل شد ،چراکه آميزهای
دار انگليس با توفان دريايی در تابستان  ١۵٨٨ناوگان دريايی اسپانيا را
مرگبار از کشتیهای توپ ِ
ْ
شکست داد .اسپانيا يکشبه خود را در برابر قدرت نوظهور انگلستان تحقيرشده يافت .اين شکست ويژگی
نمادينی نيز داشت ـ دنيای قديمی فئوداليستی/کاتوليکی بهسرعت جای خود را بهقدرت نوظهور
پروتستانتيستی/کاپيتاليست ِی شمال اروپا میداد.
واپسين سالهای حکمرانی فيليپ دوم سالهای افول جسمانی ،تلخی ،و اضطراب بود .جنگهای
خونبار در فﻼندر ادامه میيافتند و هيچ راهی برای پايان دادن بهآنها بهنظر نمیآمد .او در،١۵٩٨
هشت سال پس از شکست ناوگان دريايی اسپانيا ،بهدليل ضعف جسمانی از دنيا رفت و با او دورانی
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سپری گشت که اسپانيا در آن سرنوشت دنيا را در دست داشت .پسر او ،فيليپ سوم ،دلقک فرومايه و
بیارزشی بيش نبود ،که بيش از امور کشوری بهشکار )چه شکار گرازهای وحشی و چه شکار
بازیگران زيباروی( عﻼقه داشت .اندکزمانی پس از مرگ پدر ،يکی از درباريان از او پرسيد» :با
نامهها چه بايد بکنيم ،اعلیحضرت؟« او پاسخ داد» :آنها را بهدوک لرما 1بدهيد«.
بهاين ترتيب ،سلطنت مطلقه بهسلطنت غايبه تبديل شد .قدرت واقعی در دست مﻼزم او ،دوک لرما،
انحطاط خاندان سلطنت ْی زوال درونی اسپانيا را سرعت بخشيد .اما دﻻيل اصلی زوال
بود .بیکفايتی و
ِ
تراژدی ]ناشی از[
در جای ديگری بودند .حاکمان سلطنت اسپانيا شخصيتهای مناسبی در اين کمدی/
ِ
از زوال پيری ،خويشاندگرايی و فساد بودند.
اسپانيا نخستين کشور متحد اروپا و قدرت اقتصادی و نظامی برتر آن بود که توسط کشورهايی
متحمل شکست ـابتدا انگلستان و هلندـ شد که در تمامی عرصهها در مسيرانکشاف سرمايهداری گام
گذاشته بودند و در آنها يک طبقهی نوظهور بورژوازی درحال مبارزه برای بهدست گرفتن قدرت
سياسی بودند.
ثروتهای هنگفتی که از رگهای سراسر يک قارهی بهدست آمده بود ،بهسرعت در حال هدر رفتن
از سوی دربار و لشکر مﻼزمان مفتخور آريستوکرات آن بود .در ورای ديوارهای دربار ،دريايی
درپی خيزشها و خشونت
کشيدن پی
توفانی از بدبختی ،بينوايی ،و نااميدی سايه گسترانده بود که شعله
ِ
ِ
در کشور را موجب شده بود.

دوران طﻼيی

در اين دوره ،اسپانيا کندويی از فعاليتها]ی اقتصادی ،اجتماعی و خصوصا ً فرهنگی[ بود.
فعاليتهايی در داخل و خارج از مرزها جاری بود که تخيل تمام مردان )و برخی زنان( سرشار از
ين( اسپانيا بود .ادبيات
روحيه وذوق را برمیانگيخت .اين پسزمينهی دوران طﻼيی) 2يا سدهی ّ
زر ِ
اسپانيا پيش از اين بهچنين اوجی دست نيافته بود .شاهان و درباريان اسپانيا در اين دوران تعداد زيادی
از باکيفيتترين شعرا ،رماننويسها ،و نقاشان را زير بالوپر خود گرفتند .دنيا بهندرت شاهد چنين
کهکشانی از استعدادها بود :ميگوئل ده سروانتس ،فليکس لوپه ده وگا ،3فرانسيسکو ده کوئهودو ،4پدرو
کالدرون ده ﻻ بارکا ،5و تيرسو ده مولينا .6ارزشمند استکه بهمهمترين آنها اشاره شود.
چهرهی برجستهی اين دوره لوپه ده وگا بود .با اينکه از يک خانوادهی اشرافی در سانتاندر 7متولد
شده بود ،لوپه نيز مانند سروانتس تقريبا ً هميشه گرفتار مشکﻼت مالی بود .او مرد زمانهی خود بود ،و
در پيروزیها و شکستهای آن نيز سهيم بود .او در ماجراجويی فاجعهبار نيروی دريايی شرکت کرد.
در يک دوئل مرگبار جنگيد ،و در نتيجهی آن از مادريد تبعيد شد .دو بار ازدواج کرد ،و پس از مرگِ
همسر دوم جامهی مقدس کليسا را پوشيد .در  ،١۶٣۵پس از اين که ثروت چشمگيری گرد آورد ،از دنيا
رفت.
از اين اطﻼعات میبينيم که زندگی او نيز مانند زندگی سروانتس سرشار از ماجراجويی ،روابط
عاشقانه ،و سفر بوده است .زندگی او چنان سرشار از ماجراجويی بود که از خود میپرسيم کی برای
نوشتن وقت داشته باشد .با اين حال ،حيات ادبی او بسيار پربار بود ـ  ٢٠٠٠نمايشنامه که هرگز در
تاريخ ادبيات اسپانيايیزبان تکرار نشده است .از اين نمايشنامهها ،حدود  ۴٣٠نمايشنامه باقی مانده
است .در بين آنها کﻼسيکهايی مانند شهردار بزرگ ،8شاه ،9و فوئنتهاووهخونا) 10براساس رويدادهای
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واقعی( قرار دارند .از او همچنين اشعار ،حماسهها ،داستانهای عاشقانهی منثور ،و آثار مذهبی زيادی
نيز باقی مانده است.
در برخی از اين آثارش شاهد پردازش مسائل اجتماعی و سياسی نيز هستيم .فوئنتهاووهخونا براساس
رويدادهای واقعی يک شورش تودهای نوشته شده است ،و پريبانيز يا فرمانده اوکانيا 1خشونت روابط
فئوداليستی در روستاهای اسپانيا را بهتصوير میکشد .در اينجا تودههای مردم را میبينيم که در حال
قيام برعليه اربابان فئودالاند ،اما سلطنت بهعنوان ]عاملی[ متحد و پشتيبان مردم بهتصوير کشيده شده
است .بهعبارت ديگر ،آنچه ما در اينجا داريم بيان ادبی مفهوم مطلقگرايی 2است .سلطنت مطلقهی
اسپانيا ،همانند همهجا ،قدرت خود را بهبهای از بين بردن اشراف در ايجاد تعادل بين طبقات اجتماعی
افزايش داده است.
پدرو کالدرون ده ﻻ بارکا ،همعصر لوپه ،يک نمايشنامهنويس ،فيلسوف ،و عا ِلم يزدانشناسی
ی رؤياست 3و شهردار زاﻻمئا 4اشاره کرد .با اينکه پدرو
)الهيات( بود که در بين آثارش میتوان بهزندگ ْ
کالدرون بهاندازهی لوپه اثر ادبی خلق نکرده بود ،اما بهاندازهی او مشهور بود .او در  ١۶٠٠در يک
خانوادهی ثروتمند بهدنيا آمد .پدر او معاون خزانهداری بود .پدرو در دانشگاههای معتبر ساﻻمانکا و
آلکاﻻ ده هنارس تحصيل کرد .او بعدها در جنگهای فﻼندر و سرکوب شورشهای کاتاﻻن در سال
 ١۶۴٠شرکت کرد .گفته میشود که او حداقل يک رابطهی عاشقانه و يک فرزند نامشروع داشته است.
اما در ١۶۵١ابراز کرد که میخواهد وارد صومعه شود و مداخلهی شخصی فيليپ چهارم مانع او شد.
نمايشنامههای کالدرون دارای عنصر موعظهی اخﻼقی قوی است ،و شخصيتهايش از اين موعظه
رنج میبرند .اين نمايشنامهها بهسبک باروک 5نگاشته شدهاند .بُنمايهی شهردار زاﻻمئا و پزشک و
شرافتش ،6شرف 7است .اين آرمان فئوداليستی يک جامعهی درباری است که هرگز وجود نداشته و قطعا ً
در آن زمان نيز وجود نداشت .تعجبی ندارد که فيليپ چهارم ،اين پادشاه فاحشهها ،تحسينکنندهی پراشتياق
ی رؤياست ،عنوانی کامﻼً مناسب برای عصری
موعظههای اخﻼقی بود .عنوان مشهورترين اثر او ،زندگ ْ
است که در آن بهنگارش درآمده است .طبقهی حاکم اسپانيا در رؤيايی زندگی میکرد که قرار بود بيداری
دردناکی را از آن تجربه کند.
نام فرانسيسکو ده کوئهودو در خارج از اسپانيا چندان شناختهشده نيست ،اما او يک نويسندهی بزرگ
ديگر از عصر طﻼيی ]اين کشور[ است .نام او با طنزنويسی درآميخته است .در شاهکاری با عنوان
دلهدُزد 8در آنچه بهادبيات ِرندنامه )پيکارسک( 9شناخته میشود ،او تصويری زنده از اسپانيای آن زمان
برجای گذاشت .ويژگی آثار او شوخطبعی باريکبينانه و روحيهی منتقدانهای است که آشکارا ريشه در
رويدادهای تراژيک اسپانيايی دارد که او در آن زندگی کرده بود و میبايست ]دربارهاش[ بنويسد.
کوئهودو متوجه شده بود که زوال اسپانيا با انحطاط و فساد دربار درآميخته است .او دارودستهی
انگلمنشانی که قصر 10مادريد را بهتصرف درآورده بودند ،از همان تجربههای زمان جوانی که در
دربار بود ،میشناخت .در  ٣١سالگی تصميم گرفت که بهعنوان معاون دوک اوسونا 11بهناپ ِل ايتاليا برود
ک مغضوب دربار شد ،او نيز بهزندان افتاد و بعدا ً تبعيد شد .دوک
و صاحب مقام شود ،اما هنگامی که دو ْ
اوليوارس 12او را نجات داد .اين دوک معاون آيندهی فيليپ چهارم بود که تا پايان عمر رابطهی عجيبی
از عشق و نفرت با او داشت.
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رمان پيکارسک درسدهی هفدهم باشد .در اثر ديگری بهنام رؤياها ،1او
دلهدز ِد او شايد بهترين
ِ
زندگی دربار و آريستوکراسی را توصيف میکند .اين کار در نظر آنها خوشآيند نبود و او بعدها
بهخاطر نقد حلقهی قدرت حاکم و دوک اوليوارس بهزندان افتاد .هنگامی که دوک مغضوب شد ،کوئهوهدو
از زندان آزاد شد ،اما فقط دو سال بعد در  ١۶۴۵در نسيان از دنيا رفت.
ديگر اين دوره نيز اشاره خواهيم کرد :تيرسو ده
اين فهرست طوﻻنی است ،اما بهيک نويسندهی
ِ
مولينا .اسم اصلی او فرائيله گابريل تلز 2بود ـ کشيشی که داستان جاودان يکی از غيراخﻼقیترين
شخصيتهای تاريخ ادبيات )يا در واقع بیتوجهترين بهاخﻼقيات( را برای ما بهيادگار گذاشته است :دُن
ژوان ،3شخصيت اصلی بذلهگوی سويل .4جالب است که اين کشيش با روانشناسی زنان آشنا بود .در
»کمدی بلبشو«) 5مانند دن گيل با جورابهای سبز 6و عشق پزشک (7شخصيت اصلی هميشه يک زن
است...

رمان پيکارسک
قهرآميز زمين از مردم ايجاد
تﻼشی دستههای خدموحشم فئودالی و سلب مالکيت
»پرولتاريايی که با
ِ
ِ
شده بود ،پرولتاريای آزاد و بیحقوق ،امکان نداشت با همان سرعتی که بهجهان پرتاب شده بود ،جذب
کارخانههای در حال احداث شود .از سوی ديگر ،اين افراد که ناگهان از شيوهی متعارف زندگی خود کنده
نظم شرايط جديدشان وفق دهند .گروه عظيمی از آنها ،برخی
شده بودند ،نمیتوانستند بیدرنگ خودرا با ِ
بنا بهتمايل خود و در بسياری مواقع زير فشار اوضا ْ
ع گدا ،راهزن و ولگرد شدند .از همينرو ،در پايان
سدهی پانزدهم و در سراسر شدهی شانزدهم ،قانونهای سفاکانهای عليه ولگردی در سراسر اروپای غربی
پدران طبقهی کارگر کنونی را بهاين علت که بهاجبار ولگرد و گدا شده بودند ،بهکيفر رساندند.
وضع شد.
ِ
ً
قانون با آنان همچون تبهکارانی »خودخواسته« رفتار و فرض کرد که کامﻼ بهارادهی خويش تحت شرايط
کهنهای بهکار ادامه دادهاند که در واقع ،ديگر وجود نداشت«]کاپيتال جلد اول ،فصل بيستوچهارم[.

اين دورهای بود که اسپانيايیترين ژانر ادبيات در آن زاده شد :رمان پيکارسکِ .رند ولگرد
)پيکارو( 8يک شخص فريبکار ،ولگرد ،و ماجراجوست که زندگی را براساس تيزهوشی خود
میگذراند ،چراکه چيز ديگری جز آن ندارد .او محصول يک دورهی خاص سياسی/تاريخی است:
دورهی تغييری که در اثر افول فئوداليسم بهوجود آمده است .در اينجا ما تکهپارههای دنيايی را داريم که
تماما ً گرفتار انحﻼل شده است .زوال نظم قديم باعث بهوجود آمدن موقعيتی نابسامان شده است که در آن
اخﻼقيات قديمی درحال فروپاشی است ،اما هنوز چيز جديدی هم نيست که جای آن را بگيرد :درنتيجه
آنچه در اين دوره خودمینماياند ،هيچگرايی 9اخﻼقی سرزندهی پيکارويی است.
جامعهی اسپانيای اين دوره ما را با تکههای موزائيکگونهای از اشخاص سُفله ،دزد ،و حقهباز
روبرو میکند که شايد در تاريخ جهان نظير نداشته باشد .فلسفهی اين ﻻيه را میتوان در يک کلمه
ْ
حيات يک تﻼش ديوانهوار جهت تﺄمين ابزار هستی از هر طريق ممکن است .شعار
خﻼصه کرد :بﻘا.
آنها از اين قرار است» :هر کسی برای خودش ،و هر کسی هم واپس بماند ،بهجهنم«.
تا پيش از نيمهی دوم سدهی پانزدهم ،پايتخت اسپانيا ـمادريدـ بهعنوان »شهری بسيار بینظير و
وفادار« 10مشهور شده بود .جمعيت شهر شروع بهافزايش کرد ،چراکه سيلی از مردم ـ همانند زنبورهايی
که بهسوی عسل ،يا مگسهايی که بهسوی موادی کمتر خوشآيند جذب میشوند ـ از خارج بهسوی دربار
جاری شدند .رمان پيکارسک وضعيت کلی امور را در دورهای نشان میدهد که فئوداليسم اسپانيا رو
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بهزوال بود .حيلهگری تاجران ،وحشیگری سربازان ،تعصب دينی کشيشان ،و فساد درباريان ـ اينها
حقايق سادهی زندگی بودند.
جريان ازهم پاشيدن قرار گرفته و هيچ
اين شهرفرنگِ پيﭽيده ـدر واقعـ تصوير جامعهای بود که در
ِ
مسير نوينی هم برايش ممکن نيست .بههمراه آريستوکراسی با عناوين پر زرق و برق و جيبهای خالی،
تودهای از عناصر بیطبقه ،مزدوران ،و ماجراجويان وجود داشتند .خيابانهای مادريد پر از مجرمان،
سربازان فراری ،و ﻻفزنانی از هر نوع و شکل و اندازه بود که شمشير و قداره بهکمر میبستند .آنها
با اشتياق میتوانستند جيب مردم ،يا خود آنها را بزنند .دارودستههای سارقان بسيار فعال بودند ،و بيرون
آمدن بهخيابانها در ساعات تاريک شب فکر خوبی نبود .يک تاريخنگار معاصر نوشته است» :هيچ
دزد ،چﻼق ،يکدست ،يکپا ،يا کور در تمام فرانسه ،آلمان ،ايتاليا ،يا فﻼندر نيست که بهکاستيل نيامده
باشد«.
1
ت خاکی است که ﻻزاريلو ده تورمس  ،دلهدزد ،و آخرين آنها ،اما نه کم اهميتترينشان
اين واقعي ِ
ـ دن کيشوتـ در آن زاده شدند.
رمانتيک شواليهای پديدار میشود،
رمان پيکارسک ،بهعنوان يک ژانر ادبی ،از افول داستانهای
ِ
دقيقا ً همانگونه که پيشنمونههايی از همان ژانر ادبی در رابط با انسانگرايی نيز از افول فئوداليسم
پديدار شدند ـ اين نيز زيرمجموعهای برای گفتن همان انديشه است .افول فئوداليسم واکنش اجتنابناپذيری
را برضد ارزشها ،اخﻼقيات ،و آرمانهای فئوداليسم ايجاد کرد .اين واکنش خود را بهشکل هجو و
تمسخر نشان میدهد؛ يک ديدگاه گذشتهگرا ،که ديگر کارآيی ندارد؛ مسخره است؛ و بنابراين ،منبع
شوخی و خنده میشود.
اين صفحات مملو از انواع زندگیها و مردمی با شخصيتهای قوی و رنگارنگ است .گونهی
غلوآميز از قهرمانهای داستانهای
ضد
قهرمان رمان پيکارسک ،مانند ﻻزاريلو ده تورمس ،تقليدی ّ
ِ
سفله است ـ
مغازلهای شواليهای است .بهجای يک شواليه با زره درخشان ،ضدقهرمان يک گدای جوان ُ
که در اسپانيای آن دوران شخصيتی کامﻼً آشناست.
3
2
در اينجا خاستگاه واقعی يک گونهی ادبی را میبينيم که بعدها دوباره در ژيل بﻼس اثر لوساژ ،
جاناتان وايلد 4اثر فيلدينگ ،5و بری ليندون 6اثر تاکری 7ديده میشوند .صفحات دن کيشوت سرشار از
ب بزرگِ زندگی گرفته شدهاند .روح )يا جانمايه( اين کتاب ،با
شخصيتهايی است که از خو ِد کتا ِ
8
واقعگرايی زمينی و خوشبينی سرزندهاش ،آشکارا انسانگرايی نوزايی )رنسانس( و نه روحيهی
ضدرفرماسيون 9را برمیتاباند .در اينجا چشمهای ما رو بهآسمان هدايت نمیشوند ،بلکه بهانسان ،زمين
و تمام منابع آن برگردانده میشوند .شعارش اين است» :من هيچ چيز بشری را با خود بيگانه نمیدانم«.
در دن کيشوت يک مﺆلفهی ملیگرايانهی قوی وجود دارد .جوهرهی اين کتاب اسپانيايی است .آن
را نمیشد در هيچ جای ديگری بهنگارش درآورد .در اينجا ما تضاد دقيق بين آفتاب و سايه را داريم که
ويژگی خاص اسپانياست ،که در زندگی و شخصيت مردم اسپانيا نيز بازتاب يافته است .اما با اينکه اين
توصيف حقيقت دارد ،هرگز مسﺄله را کامﻼً شفاف نمیکند .نمیتوان غنای شخصيتپردازی سروانتس
را فقط براساس ملیگرايی توضيح داد .برای اين که بتوان سروانتس را بهدرستی درک کرد ،بايد او را
در بستراجتماعی ،اقتصادی ،و تاريخی قرار داد.
اين مارکس بود که اشاره کرد که دورانهای گذار ،دوران تغييرات سترگ تاريخیاند که غنای
»شخصيتی« زيادی دارند .اين امر بههمان اندازه که در مورد شکسپير صادق است ،در مورد سروانتس
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اسپانيای سروانتس در کشاکش يک انقﻼب اجتماعی و
انگلستان شکسپير نيز همانند
هم حقيقت دارد.
ِ
ِ
اقتصادی بزرگ بود .اين تغيير ،تغييری آشفته و دردناک بود که افراد بسيار زيادی را بهفقر و فﻼکت
کشاند و در شهرها ﻻيه بزرگی از لومپن پرولتاريا 1را بهوجود آورد :گدايان ،سارقان ،فواحش ،فراريان،
و مانند آنها که با پسران آريستوکراتهای فقرزده و کشيشهای خلعجامهشده رفاقت میکردند تا انبار
بزرگی از شخصيتهايی مانند سر جان فالستف 2و ﻻزاريلو ده تورمس خلق کنند.
صحنههای سخيف زندگی خفتبار ميخانهها بهدن کيشوت جان و رنگ میبخشند و درعين حال
تضاد کانونی آن دورهی تاريخی را نيز مورد تﺄکيد قرار میدهند .مردم عادی اسپانيا همان اندازه زنده
و پرنشاط هستند که اشراف مرده و پوچاند .بُنمايهی کانونی دن کيشوت حاوی يک حقيقت تاريخی
بنيادين در مورد دورهی انحطاط نظام فئودالی دراسپانياست .آرمانهای شواليهای اينک در صورتبندی
نوپای اقتصاد سرمايهداری که تمام روابط براساس شبکهی پول نقد تحميل میشوند ـ غيرعادی،
مضحک ،و تاريخگذشته بهنظر میرسند.

دوران گذار
»او ]مارکس[ سروانتس و بالزاک را ورای ساير رماننويسان طبقهبندی میکرد .او در دن کيشوت
ی
گری در حال جان کندن را مشاهده میکرد که در دنيای درحال پيدايش بورژواز ْ
حماسهی شواليه ِ
فضيلتهايش بهسخره گرفته شدهاند«]پل ﻻفارگ ،خاطراتی ازمارکس[.

تمام طبقات حاکم توهمات مشابهی را در مورد خود در سر میپرورانند .آنها در تصورات خو ْد
درگير پستترين و کثيفترين اقداماتاند .مارکس ،که
قهرمانان فاتح هستند ،درحالیکه در واقعيت
ِ
بهشدت شيفتهی دن کيشوت بود ،مینويسد:
ْ
باستان از قِ َب ِل
»بههرحال ،اين روشن است که سدههای ميانه نمیتوانست از قِ َب ِل کاتوليسم و جهان
سياست زندگی کند .برعکس! شيوهی زندگی اين اعصار نشان میدهد که چرا در يکی ،سياست و در ديگری
کاتوليسم نقش عمده ای را ايفا کرده است .از اين گذشته ،فقط آشنايی مختصری با مثﻼً تاريخ جمهوری ُرم
کافی است تا دريابيم که راز تاريخ آن ،مالکيت ارضی است .دون کيشوت هم مدتها پيش ،تاوان تصور
خطای خود را داد که ماجراجويی سلحشورانه میتواند با تمام شکلهای اقتصادی جامعه سازگار
ت »خصلت بتوارهای کاﻻ و راز آن«[
باشد«]مارکس ،کاپيتال ،جلد اول ،فصل اول ،پانوش ِ

ْ
شرافت کامﻼً آشکار است ،سروانتس در
فئودالی کهنهی
درحالیکه رویکرد لوپه ده وگا بهايدهی
ِ
دن کيشوت آن را بهمايه خنده تبديل میکند .درواقع سروانتس بهآينده نگاه میکند ،درحالیکه لوپه بهگذشته
مینگرد .سروانتس گذار بهجامعه و اخﻼقيات سرمايهدارانه را میبيند که تنها معيارش پول است و نه
جايگاه اجتماعی ،اما لوپه با اشتياق بهسنتها واخﻼقيات يک دنيای درحال زوال نگاه میکند که در آن
ْ
متقابل انسجام يافته
هرکسی جایگاه خود را میدانست و جامعه با سيمان محکمی از شرافت و تعهدات
بود .اما در نوشتههای لوپه نيز آثاری از همين موارد مشاهده میشود :آثار لوپه پذيرش ضمنی اين حقيقت
قديمی آفرينندهی آنها ازبين رفتهاند.
است که اين ارزشها بههمراه جامعهی
ِ
جوهرهی طنز در دن کيشوت دقيقا ً بيان و نمايانگرهمان تضادهايی است که بهسبب گذار از
صورتبندی اقتصادی/اجتماعی فئودالی بهسرمايهداری خود را آشکار میکند ،گذار از مناسباتی که
اساساش خدمات فئودال ،شرف ،و وفاداری بهمناسباتی کامﻼً متفاوت که بنيادش برمناسبات پولی
استواری است .شواليهگری دن کيشوت با واقعيتهای اجتماعی و اقتصادی در حال انکشاف سرمايهداری
ت
فاقد همخوانی است ،همانگونه که خيالگرايی نيز با زندگی واقعی هيچ سنخيتی ندارد .رمان دن کيشو ِ
ت
سروانتس بيان ادبی آريستوکراسی ورشکستهی اسپانياست که فقر و فﻼکت خود را در هالهای از اشرافي ِ
Sir John Falstaff

2
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تيره 1پنهان میکرد .دن کيشوت طنز يک طبقهی اجتماعی است که درک نمیکند که محکوم بهفروپاشی
است و شيوههای قديمی ديگر نقشی برای بازی ندارند.
مردم فقير و بهاصطﻼح
اين تضاد] ،تضادی استکه[ پوچ و درنتيجه مضحک بهنظر میرسد .اما
ِ
ْ
نادان حقيقت امور را درک میکنند ،و رفتار شواليه را بهدرستی بهديوانگی نسبت میدهند .اين در واقعت
هم ديوانگی است ،اما نه ديوانگی فردی ،بلکه ديوانگی و جنون يک طبقهی واپس مانده که ديگر کارآمدی
خود را از دست داده ،اما آن را کماکان پذيرا نشده ،و در واقع نسبت بهزوال خود نادان باقی مانده است.
در واقع ،اسپانيای آن زمان پُر از اشخاصی بود که نامهای بزرگ و لقبهای پرطمطراقی داشتند،
اما آه نداشتند که با ناله سودا کنند .حتی زمينداران بزرگی وجود داشتند که چندان بهتر از گدايان روزگار
خود نبودند .در فصل نخست ]کتاب دن کيشوت[ ،ما توصيفی از دن کيشوت بهعنوان يک نجيبزاده
داريم که تنها سايهای از آن طبقه است که بهفقر و فﻼکت فروافتاده ،و توجهی بهکار روزمزهی توليد
کشاورزی ندارد:
»پس بايد بدانيد که هنگامی که نجيبزادهی ما کاری برای انجام دادن نداشت )يعنی تقريبا ً در تمام طول
سال( بهخواندن کتابهای شواليه خيالپرور مشغول بود؛ کاری که با چنان مداومت و اشتياقی انجام میداد
ْ
نهايت فعاليتهای کشاورزی و حتی مراقبت از خود را نيز کنار گذاشت«.
که در

دن کيشوت هيچ تصوری از پول ندارد .او با عصبانيت تشر میزند» :آيا سابقه دارد که يک شواليهی
پرور ماليات ،مساعده ،ماليات سرانه ،يا حتی پول کرايهی کشتی داده باشد؟ تا بهحال کدام خياطی
خيال ْ
برای لباهايش پول داشته است؟ يا کدام نگهبان قلعه بهخاطر اقامت شبانهاش او را وادار بهپرداخت پول
کردهاند؟« او ـحداقل در ذهن خودـ در ورای اقتصاد پولی قرار دارد .اگر ادارهی اقتصاد بهدن کيشوت
واگذار میشد ،جامعه بهزودی فرومیپاشيد ،چراکه در آن زمان هيچکس نمیدانست اعتبار چيست ،و
حتی کسی که مفتخر بهداشتن کارت اعتباری بود ،و دير يا زود میبايست با ضرورت تلخ پرداخت
صورتحساب خود روبرو میشد.
در صحنهی مسافرخانه در فصل سوم ،دن کيشوت بايد از مالک مسافرخانه ،که از او پرسيد آيا
پولی بههمراه دارد ،درس اقتصاد مدرن فرامیگرفت .او در پاسخ گفت» :حتی يک پول سياه هم ندارم.
در تاريخ شواليهگری هرگز نخواندهام که يک شواليه پول بههمراه داشته باشد« .مالک مسافرخانه
میگويد» :اشتباه میکنيد .بپذيريد که تاريخ در اين مورد سکوت کرده است ،چراکه تاريخنويسان فکر
میکردند نيازی بهاشاره بهچيزهايی چنان واضح مثل پول و پيراهن تميز نيست ،اما دليلی ندارد باور
کنيم که شواليهها هيچ کدام را نداشتند؛ شما هم مطمئن باشيد که شواليههای خيالپرور ،که اينهمه دربارهی
آنها نوشتهاند ،کيسههای پُر از پولی داشتندکه ضروريات خودرا باآن تهيه کنند ،و چندين پيراهن تميز هم
با خود داشتند ،و البته يک صندوقﭽهی کوچک از داروهايی که زخمهای خود را با آنها درمان کنند«.
دن کيشوت اين درس را بهخوبی آموخته بود .هنگامی که برای دور دوم ماجراجويیهای خود بهراه
میافتد ،مقدار زيادی از سکههای رايج کشور را که بهخاطر ْ
آن قرض زيادی باﻻ آورده بود ،بههمراه
داشت .در فصل هفتم بهما گفته میشود» :سپس دن کيشوت تصميم گرفت تا مقداری پول بهدست آورد؛
چيزهايی را فروخت و چيزهايی را بهوثيقه گذاشت ،و در تمام موارد معاملهی بدی کرد تا توانست پول
زيادی جمع کند« .اين داستان طبقهی آريستوکرات اسپانيا و خود کشور اسپانيا بود.

سانچو پانزا
ﻻغر سوار بر
ت
در دن کيشوت دو شخصيت اصلی وجود دارد ،نه يکی .در کنار شواليهی بلندقام ِ
ِ
ق کوتاهق ِد سوار بر قاطر نيز قرار دارد .در اينجا يکی از
يک اسب پير و فرتوت ،يک رعيت چا ِ
gentile noblesse
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بزرگترين زوجهای ادبيات را مشاهده میکنيم ،زوجی که مانند نمک و فلفل ازهم جدايیناپذيرند.
برداشت ما از ديگر شخصيت اصلی اثر هرچه بايد باشد؟ ]اما[ سانﭽو پانزا 1يک کارگر فقير مزرعه
است ،يکی از همسايههای دن کيشوت» ،يک مرد صادق )البته اگر بتوان چنان لقبی بهفقرا داد( ،اما
ذکاوت بسيار کمی در کله دارد« .فقدان زيرکی چيزی است که در ظاهر باعث شده تا دنبال ارباب
مسير اين کارگر مزرعه است که شرايط را درک میکند و
نيمهديوانهی خود راه بيفتد .اما در هرگام از
ْ
ً
تﻼش میکند تا آن را بهارباب خود نيز نشان دهد ،که طبيعتا ]ارباب[ از باور بهآن سر باز میزند.

نﻘاشی سياه و سفيد پابلو پيکاسو از دن کيشوت

در اينجا دﻻلتهای مفاهيم فلسفی نيز وجود دارد .فلسفهی رايج اسپانيای وقت فقط تا حد فلسفهی
مدرسی( 2سدههای ميانه پيشرفت کرده بود ،نسخهی عامهپسندی از ارسطو که با ايدآليسم
اسکوﻻستيک )
ِ
افﻼتون درآميخته بود .پيشرفتهای واقعی فلسفه در سدههای ميانی توسط فيلسوفان مسلمان و دانشمندان
طوﻻنی شمال آفريقا با
آندلس 3صورت گرفته بود؛ اما از آنجاکه اسپانيای مسيحی بهتازگی در جنگ
ِ
اعراب پيروز شده بود ،اين انديشهها در نظر آنها دوزخی بودند .کليسا ْ فلسفه را کامﻼً در انحصار خود
داشت ،همانند تقريبا ً تمام ساير جنبههای زندگی عقﻼنی ،بهغير از ادبيات ،در اختيار کليسا بودند.
فيلسوفان مدرسی مسيحی زمان بسيار زيادی را صرف مباحثاتی مانند مذکر يا مﺆنث بودن فرشتگان
يا تعداد فرشتگانی که میتوانستند نوک يک سوزن برقصند ،میکردند .سروانتس مباحثههای دانشگاهی
شخص
را در بگومگوهای مضحک در مورد کﻼهخود مامبرينو 4بهتصوير میکشد .با اين حال ،خو ِد
ِ
دن کيشوت يک ايدهآليست فلسفی است .دن کيشوت در فصل دهم ،يکی از سخنرانیهای معمول خود را
ارايه میدهد ،و در آن بیهيچ ترديدی ثابت میکند که شواليههای خيالپرور يا سيار )و تلويحا ً ،مﻼزمان
آنها( نيازی بهخورد و خوراک ندارند:

Andalus
Mambrino

Sancho Panza

3

Scholastizismus

4
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دن کيشوت جواب داد» :چقدر کم دربارهی آنها میدانی! سانﭽو بايد بگويم که اين شکوه شواليههای
خيالپرور است که يک ماه بدون خوراک سرکنند ،و حتی هنگامی که غذا میخورند ،بايد از همين
چيزهای سردستی باشد؛ و اگر تو هم مثل من بهفراوانی تاريخ میخواندی ،اﻻن اين را میدانستی؛ چون
با اينکه من کتابهای زيادی را دربارهی آنها خواندهام ،هيچ اشارهای بهغذا خوردنشان نديدهام ،مگر
براثر تصادف يا بهخاطر يک مهمانی باشکوه باشد که بهافتخار آنها برگزار شده باشد؛ و با اينکه واضح
است که آنها نمیتوانستند بدون خوردن و ساير کارکردهای طبيعی زندگی کنند ،چون در واقع مردانی
مثل خود ما بودند ،اين هم واضح است که چون آنها هميشه در جنگلها سرگردان بودند و کسی را
نداشتند که برایشان آشپزی کند ،غذای عادی آنها بايد مثل همين خوراکی عادی که اﻻن بهمن پيشنهاد
میدهی باشد .پس ،سانﭽو ،دوست من ،نگذار دغدغهی تو اين باشد که چه چيز باب طبع من است ،و در
پی آن مباش که دنيای تازهای خلق کنی يا جلوی شواليهگری سيار ]من[ را بگيری«.
با وجود اين  ،سانﭽو پانزا يک ماترياليست فلسفی راسخ است ونمیخواهد دراين مورد چيزی بشنود:
سانﭽو گفت» :بسيار ممنونم ،اما بايد بهعالیجناب بگويم با اين فرض که من بهاندازهی کافی خوردنی
برای خوردن در اختيار دارم ،میتوانم آنها را بخورم ،و ايستاده و بهتنهايی بهتر از آن است که در کنار
ت خود و بدون
يک امپراتور نشسته باشم .و در واقع ،اگر بايد حقيقت گفته شود] ،بايد بگويم[ آنچه در خلو ِ
رسم و رسوم و جار و جنجال میخورم ،برايم لذتبخشتر است؛ حتی اگر نان و پياز ساده باشد ،نسبت
بهبوقلمونهای مجالسی که بايد در آنها بهآرامی بجوم ،کم بنوشم ،دم بهدقيقه دهانم را با پارچه تميز کنم ،و
نمیتوانم اگر بخواهم عطسه و سرفه کنم يا ساير کارهايی را انجام بدهم که جزو مزايای آزادی و تنهايی
هستند] ،بازهم لذتبخشترند[ .پس ،ارباب ،در مورد اين افتخاراتی که شما بهعنوان يک پيرو شواليه بهمن
عطا میکنيد ،لطفا آنها را با چيزهای ديگری تعويض کنيد که احتمال دارد برايم مفيدتر باشند؛ چون از
آنها ،هرچند که بهخاطر دريافتشان از شما سپاسگذارم ،از همين لحظه تا پايان عمرم دست میکشم«.

مشخص میشود که سانﭽو پانزا چندان هم نادان نيست .گفتههای او حاوی عقل سليم تودههاست.
پاهای او کامﻼً روی زمين قرار دارند .او در دنيای واقعی زندگی میکند ،دنيايی که دن کيشوت زمان
زيادی از آن جدا شده است .او میخورد ،مینوشد ،عطسه میکند ،میخوابد ،و تمام ساير فعاليتهای
جسمانی را انجام میدهد که در نظر ارباب ايدهآليستش مشمئزکنندهاند .دغدغهی اصلی سانﭽو شکم اوست
)پانزا در اسپانيايی بهمعنای »شکم« است( .يک بار او از اربابش دربارهی دستمزد عادی يک مﻼزم
شواليه سﺆال میکند .در جای ديگری دن کيشوت میگويد» :چراکه احتمال دارد بهتجربه بهياد داشته
باشم که زندگی رعايا نه براساس شرف ،که براساس منفعت تنظيم شده است«.

کليسا
اسپانيای کاتوليک در سدههای پانزده و شانزده ميﻼدی پيشگام واکنشها در اروپا بود .اين دوران،
دوران اصﻼحات و ضداصﻼحات بود .کليسای ُرم مقدس در مرکز نظم موجود قرار داشت و بهشدت
میجنگيد تا از قدرت و امتيازات خود در مقابل روحيه اين دوران حفاظت کند .سﻼحهايی که در اين
نبرد خونبار برای »روح« انسان بهکار میرفتند تنها سخنرانی و موعظه نبودند ،بلکه شمشير و آتش
نيز بودند .آنها آيات انجيل را کامﻼً جدی میگرفتند» :من برای آوردن صلح نيامدهام ،بلکه برای آوردن
شمشير آمدهام«.
کليسای کاتوليک ُرم در اسپانيا تمام قدرت را در اختيار داشت ـ واقعيتی که با نايبالسلطنه شدن
اسقف اعظم سيسنروس 1پس از مرگ فرديناند بر آن تﺄکيد میشد .فقط دو سال پس از حکمرانیاش بود
که او چارلز 2را ،که نوهی فرديناند و ايزابﻼی کاتوليک بود ،بهعنوان پادشاه اسپانيا برگزيد .چارلز
سياستی مرکزگرا را برگزيد ،که در نتيجهی آن مادريد پايتخت اسپانيا شد .او دستور ساخت اسکو﷼
در کوهستان را صادر کرد و حتی بر ساخت برخی از قسمتهای آن نظارت داشت.
Charles

2

Cardinal Cisneros
14

1

يورش
اين جامعهای ]اساساً[ کشيشی بود ،که منجر بهبرقراری انگيزآسيون ]دستگاه تفتيش عقايد[ 1و
ِ
غارتگرانهی جماعتِ مسيحی )ژزوئيت( 2توسط يک روحانی متعصب باسکی بهنام سنت ايگناسيو ده
لويوﻻ 3بهنام ارتش ضداصﻼحات شد .فيليپ دوم چنان وسوسهی دين را در سر داشت که حتی نمیتوانست
کوچکترين کنش سياسی را بدون مشورت با کشيشان دربار انجام دهد.
مادريد و ساير شهرهای اسپانيا پُر از نهادهای مذهبی ،کليساها ،صومعهها ،و ديرهايی برای
فرقههای مقدسی چون دزکالزاس 4يا راهبههای پابرهنه 5بودند ،و چنانچه از نامشان برمیآيد ،خود را
شهرداری تازه احداثشدهی مادريد انواع بازیها و
وقف شيوههای رياضت کرده بودند .در ميدان
ِ
نمايشها جهت سرگرمی و تهذيب عامهی مردم اجرا میشد که شامل پرشکوهترين رويدادها نيز میشد:
6
]اجرای[ حکم دين.
دين در تمام منافذ جامعهی اسپانيا رسوخ کرده بود ،اما هيچ تﺄثير بارزی در اخﻼقيات عمومی
7
گرايی
نگذاشته بود .فرقههای کوچکتر ،با اينکه در ظاهر کامﻼً پارسا بودند ،اما چنان با بتواره
ِ
خرافاتی درهم آميخته بودند که هيچ نوع حسی از ميانهروی در رفتار آنها نهادينه نمیشد .هزاران نفر
در ميدان سبادا 8گرد میآمدند تا بهموعظههای يک راهب نيمهديوانه گوش کنند .وسوسهی بتوارگ ْی
آنها را وادار کرده بود تا مقداری گچ از ديوار کليساها را بهعنوان يادگار مقدس ب َکنند ]و با خود ببرند[.
ب دينی کاری برای پيشگيری از رواج دزدی ،تجاوز ،قتل ،نزاع
بههرروی ،روحيهی
ِ
مسلط متعص ِ
ب دينی و کوتهبين
خانوادگی ،و دوئل )که روش معمول روزگار بود( انجام نمیداد .از
حکمرانی متعص ِ
ِ
حکمرانی فيليپ چهارم ،فساد و بیاخﻼقی بهچشمگيرترين حد خود رسيده بود .خو ِد کليسا
فيليپ دوم تا
ِ
منعکسکنندهی اخﻼقيات کلی روزگار بود .تعدادی از راهبها در موارد ]نه چندان نادری[ درگير
سرقت ،تجاوز ،و قتل نيز بودند .روزانه دهها دوئل انجام میشد .شبها عبور و مرور در خيابانها عمﻼً
غيرممکن بود؛ چراغهايی که شهر را روشن میکردند ،چراغهای ﻻمپايی بودند که در برابر شمايل
ين نقاشیشده در بيرون ديوارهای برخی از خانهها سوسو میکردند.
باکرهها و قديس ِ
کليسا ،که قرار بود نگهبان اخﻼق عمومی باشد ،در واقع کانون دسيسههای سياسی بود .اصرار
اعتقادی بههرطريقی ،در واقع وسيلهای برای تقويت کنترل
متعصبانهی کليسا در امر حمايت از خلوص
ْ
کليسا برتمام جنبههای زندگی و رفتار بشری بود .اين ديکتاتوری معنوی ،با پشتيبانی تفتيش عقايد ـ يعنی:
گشتاپوی سدههای ميانه ـ يکی ديگر از نمودهای حکومت بوروکراتيکی بود که اسپانيا را اداره میکرد
و ]بهعبارتی[ رياست ويرانی آن را بهعهده داشت.
ناشکيبايی عقيدتی و تعصبْ روال روزگار بودند .پس از فتح قرناطه ،مسلمانان را مجبور کردند يا
از دين خود برگردند يا کشور را ترک کنند .بسياری از آنها بهمسيحيت گرويدند تا در وطن خود بمانند،
نظر تفتيش عقايد قرار گرفتند .کليسايیها
اما در معرض همهنوع محدوديت و کنترل آزاردهندهی تح ِ
ت ِ
تا جايی پيش رفتند که تمام خانوادههای مسلمان سابق را مجبور کردند يک تکه گوشت خوک را از
آشپزخانهی خود آويزان کنند و حتی يک »پليس گوشت خوک« هم تعيين کردند که در دورههای زمانی
منظم بر اقﻼم فوقالذکر نظارت کند تا مطمئن شود که خانوادهی مورد نظر گوشت خوک را مصرف
9
میکند يا نه .با وجود اين ،سروانتس در دن کيشوت جسارت میکند تا با همدلی دربارهی اين مورها
صحبت کند.
هنگامی که دن کيشوت کلمات معروف خود را بهسانﭽو گفت )»ما در اينجا در مقابل کليسا قرار
گرفتهايم ،سانﭽو«( ،سخنانی را بهوجود آورد که در زبان اسپانيايی تقريبا ً بهضربالمثل تبديل شده است.
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Inquisition
)Gesellschaft Jesu (die Jesuiten
3
San Ignacio de Loyola
4
Dezcalzas
5
Barfuß-Nonnen
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8
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با اين که دن کيشوت کامﻼً آماده بود که بهآسيابهای بادی حمله کند ،او برای حمله بهکليسا دو بار بايد
فکر میکرد .البته طبيعی است که در دورانی که تفتيش عقايد زنان و مردان را بهخاطر ناچيزترين
تخلفات بهسوختن در آتش محکوم میکرد ،سروانتس بايد هم محتاط میبود ،و برای همين دقت میکرد
تا ظاهر رفتار مﺆمنانه را حفﻆ کند .اما کامﻼً آشکار است که نگرش او نسبت بهدين اگر آشکارا دشمنانه
نبود ،ﻻاقل بهدين سازمانيافته نگاهی انتقادی داشت .هنگامی که دن کيشوت را میخوانيم ،بﻼفاصله
متوجه میشويم که نقد کليسا مانند يک رشتهی سرخ در سراسر اين اثر سترگ ادبی نمايان است .برادر
زادهی کيشوت در فصل پنج میگويد:
»اما تمام تقصيرها بر گردن من است که هرگز دربارهی هوسهای عمويم با جنابعالی حرف نزدم،
که شما بتوانيد پيش از اين که کارها بهاينجا برسند جلوی او را بگيريد ،و اين کتابهای لعنتی را
بسوزانيد ـ چون کتابهای خيلی زيادی دارد که کامﻼً سزاوار شعلههای آتشاند ،درست مانند مرتدان«.
اين کار در فصل بعدی طبق مقررات انجام میگيرد ،و تک تک کتابهای دن کيشوت طعمهی شعلههای
آتش میگردند:
»آن شب مستخدمهی خانه تمام کتابهايی را که در حياط و کل خانه بود ،سوزاند و خاکستر کرد؛
کتابهايی سوزانده شدند که شايستگی آن را داشتند که در بايگانیهای ابدی حفﻆ شوند ،اما تقدير آنها و
تنبلی مفتش اجازه نداد ،و بنابراين حقيقت ضربالمثل تَر هم بهآتش ُخشک میسوزد] ،يکبار ديگر[ ثابت
شد«.

اين امر آشکارا تقليد مضحکی از فرمانروايی کليسا و دستگاه تفتيش عقايد بهحکم دين بود که تمام
ميادين اصلی شهرهای اسپانيا را با بوی تعفن جسدهای سوخته پُر کرده بود .در اين مراسم ،اغلبْ
بیگناهان بودند که عذاب میکشيدند ،درحالیکه گناهکاران بهدنبال ثروتاندوزی و عيشونوش بودند و
سرگرم سوزاندن بیگناهان .در موارد ديگر ،نيز دن کيشوت با تحقيری کوبنده در مورد کليسا صحبت
ِ
میکند .در دورانی که تفتيش عقايد دينی زندگی و مرگ تودههای مردم را بهطور مطلق زير فرمان خود
داشت ،اين موضعگيری بسيار شجاعانه و عاری از محافظهکاری بود .در فصل سيزدهم يک نفر میگويد
که راهبان کارتوزی 1نيز زندگی بیپيرايهای همانند شواليههای خيالپرور دارند .دن کيشوت پاسخ
میدهد» :شايد بههمان اندازه بیپيرايه باشد ،اما شک دارم که بههمان اندازه هم ضروری باشد«.

يک روح عصيانگر

اگر بين خطوط را بخوانيم ،میتوانيم عناصری از نقد اجتماعی را تقريبا ً در تمام صفحات دن کيشوت
آغاز اثر هم حضور دارد .در پيشدرآمد نويسنده میخوانيم:
پيدا کنيم .روح عصيانگرانه حتی از همان
ِ
»تو نه خويشاوند ،و نه دوست اويی ،روح تو فقط بهخود تو تعلق دارد و ارادهی تو کامﻼً آزاد است،
تو در خانهی خودت ارباب آن هستی ،همانگونه که پادشاه ارباب مالياتهاست ،و تو اين ضربالمثل را
میدانی که »در زير عبای خود ،من شاه را میکشم«؛ هرچه تو را از هرمﻼحظه و تعهدی رها میکند ،و
میتوانی هرچه خواستی دربارهی اين داستان بگويی ،بدون اينکه از بدرفتاری در مورد خود بترسی يا
انتظار پاداشی بهخاطر آن چه میگويی داشته باشی«.

دن کيشوت همچنين يک کمونيست غريزی است .بههنگام صحبت کردن با چند چوپان ،او دربارهی
يک گذشتهی طﻼيی بسيار دور سخن میگويد که مالکيت همهچيز اشتراکی بود:
»خوش روزی و خوش روزگاری بود که باستانيان بهآن دوران طﻼيی میگفتند ،نه بهاين دليل که در
آن دوران فرخنده ،طﻼ که در دوران ما اينقدر ارزشمند است بهراحتی در دسترس همه بود ،بلکه بهاين
دليل که مردم آن روزگار معنای دو کلمه را نمیدانستند» :مال من« ،و »مال تو«! در آن دوران خجسته،
Kartäuserkloster
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همهچيز مشترک بود؛ برای بهدست آوردن نان روزانه تﻼش چندانی ﻻزم نبود ،جز اين که انسان دستش را
دراز کند و آن را از بلوطهای ستبری برچيند که شاخههای خودرا با سخاوتمندی بهسوی او دراز کرده بود«.

او اين دوران طﻼيی که در آن همهچيز بههمهکس تعلق داشت را با حال حاضر مقايسه میکند که
پول و آز تمام جنبههای زندگی و انديشه را تعيين میکنند:
انگيز ما هيچکس در امان نيست ،با اينکه يک هزارتوی جديد مانند
»اما اکنون در اين دورهی نفرت ِ
هزارتوی کرت آدمها را محاصره و پنهان کردهاند .حتی در آنجا هم عقايد بدفرجام بهشوق تعصب
نفرينشدهاش از شکافها يا از طريق هوا بهآنها راه پيدا میکرد و با وجود هرگونه گوشهنشينی] ،اما[ آنها
را بهتباهی میکشاند .جهت دفاع از تمام اينها ،با پيشرفت زمان و افزايش شرارتها ،سلک شواليههای
خيالپرور نهادينه شد تا از دوشيزگان دفاع کند ،از بيوگان محافظت کند ،و بهيتيمان و نيازمندان کمک کند.
من بهاين مسلک تعلق دارم ،برادران چوپان ،از شما بهخاطر مهماننوازی و پيشواز مهربانانهای که بهمن
و مﻼزمام ارزانی داشتيد ،ممنونم؛ هرچند بهخاطر يک قانون طبيعی تمام موجودات زنده ملزم بهمهربانی با
شواليههای خيالپرورند ،اما وقتی میبينم که شما اين قانون را نمیدانيد ،ولی از من استقبال کرديد و حضورم
را جشن گرفتيد ،حق اين استکه با تمام حسن نيتی که در توان دارم از حسننيت شما تشکرکنم«]فصل .[12

اين شاهکار سروانتس بود که انتقاد اجتماعی بسيار جسورانهای را در دهان يک ديوانه قرار داد.
هر فرد انقﻼبی در تاريخ توسط معاصرانش ديوانه تلقی شده است .برای بسياری از مردم عاقﻼنه اين
است که وضعيت موجود را بپذيرند ،و طبق تعريف ،هرکسی که نظم کنونی را نمیپذيرد ،عاقل نيست ـ
ديوانه است.
هگل نوشت» :آنچه واقعی است عقﻼنی است ،و آنچه عقﻼنی است واقعی است« .و اين گفته را
يک توجيه مطلق برای وضعيت موجود در نظر گرفتهاند .اما انگلس برای ما توضيح میدهد که در نظر
فراتر واقعی نيستند .در نظر هگل ،ويژگی واقعی
هگل تمام چيزهايی که هستی دارند ،بدون کيفيتهای
ْ
ْ
بودن تنها بهچيزهايی تعلق دارد که ضروری نيز هستند» :در مسير پيشرفت ،واقعيت ضروری بودن
خود را بهاثبات میرساند«.
ْ
نهايت عقﻼنی بودن خودرا نيز بهاثبات میرساند.
]بههرروی[ آنچه ضروری است ،در
ﻻزم بهگفتن نيست که در نظر يک مارکسيست هرآنچه هستی دارد بهخاطر بعضی ]جنبههای[
ضروری آن است که هستی دارد .اما اشيا هميشه تغيير میکنند ،تکامل میيابند ،اصﻼح میشوند ،و
تضادهای درونیای ايجاد میکنند که در نهايت فنای ]ساختار کنونی[ آنها را در پی دارد .بدينترتيب،
اشيا ]بهمثابهی برآيند ساکنی از پروسهها[ کيفيت ضروری بودن خود را از دست میدهند و ]با عنصر
ْ
تکامل بهوادی تناقض گرفتار میشوند[؛ و زمين
دورنی خو ْد ابتدا[ متصاد واقع میشوند و ]در ادامهی
در زير پای نظم رايج بهلرزه درمیآيد] .بهعبارتی[ آنهايی که خود را برترين واقعگرايان میدانستند،
اينک مشخص میشود که بدترين نوع خيالپردازان مرتجع بودهاند ،درحالیکه آنهايی که برچسب ديوانه
و آرمانگرا میخوردند ،اينک مشخص میشود که تنها کسانی بودهاند که در اين دنيای ديوانهشونده،
]نابرابر و ازخودبيگانه سرمايهداری[ سﻼمت عقل خود را حفﻆ کردهاند.
در يک دورهی تاريخی که نظام اجتماعی/اقتصادی کهنه درحال زوال است ـ ايدئولوژی ،اخﻼقيات
و ارزشها ]بههمراه[ دينی که پيشتر مايهی يکپارچگی آن جامعه بود ،همگی قدرت جذب خود را از
دست میدهند .تفکرات و ارزشهای سابق بهمايهی تمسخر تبديل میشوند .افرادی که همچنان بهآنها
میچسبند ،مانند دن کيشوت ،تبديل بهچهرههای خندهدار میشوند .دراين رابطه است که ماهيت نسبی
اخﻼقيات در طول تاريخ آشکار میشود .آنچه بد بود ،خوب میشود؛ و آنچه خوب بود ،بد میگردد.

زوال طوﻻنی و خفتبار اسپانيا
»کشف آمريکا که در ابتدا باعث ثروت و بهاوج رسيدن اسپانيا شده بود ،در نهايت بهضد آن کشور تبديل
گشت .شاهراههای تجاری از شبهجزيرهی ايبريا 1منحرف شدند .هلند ،که ثروتمند شده بود ،از اسپانيا جدا شد .پس
Iberian
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]تجاری[ اروپا دست يافت ،و مدت زيادی هم در اوج باقی ماند .زوال
از هلند ،انگلستان بهبلندترين ارتفاعات
ِ
اسپانيا از نيمهی دوم سدهی شانزدهم آغاز شد .میتوان اينگونه بيان کرد که پس از شکست ناوگان دريايی عظيم
اسپانيا ) ،(١۵٨٨اين زوال رسميت هم پيدا کرد .وضعيتی بر اسپانيای فئودال/بورژوا حاکم گرديد که مارکس آن
را »پوسيدگی ننگين و آهسته« میناميد]تروتسکی،انقﻼب اسپانيا.[1931 ،

در زير دستآوردهای باشکوه اسپانيا ،شالودههای اين عمارت خيرهکننده از قبل فروريحته بود .کل
اقتصادی اسپانيا تصميم گرفت که جنگ با هلند را
ساختارجامعه فاسد شده بود .علیرغم وضع اسفبار
ْ
داری
يکبار ديگر از سر بگيرد .برای اينکه ارتشی از مزدوران در اسپانيا و آلمان فراهم کند ،خزانه
ْ
سکههای جعلی از آلياژ مس ضرب کرد ،اقدامی که بهطور گريزناپذيری بهانفجار تورم منجر شد .آنگاه
فروپاشی نهايی بهآهستگی و بهطرز تحقيرآميزی اتفاق افتاد.
َ
تنها پول رايج کشور نبود که ارزش خود را از دست داد؛ سلطنت نيز کامﻼ بیبندوبار بود و دربار
چيزی جز يک منجﻼب از بیاخﻼقی و فسق نبود .در زمامداری فيليپ چهارم ،بیاخﻼقی دربار اسپانيا
بهحد شرمآوری رسيده بود .خو ِد حاکم هنگامی که بهشکار در ال پادرو ،1اسکو﷼ ،يا آرانخوئز 2مشغول
نبود ،زمان خود را صرف امور ]مثﻼً[ عاشقانهی بیشمار میکرد و درنتيجه با يک لشکر واقعی از
فاحشهها ،فاسقهها ،و فرزندان نامشروع احاطه شده بود .او پدر تعداد بیشماری از کودکان نامشروع
3
بود که مشهورترين آنها دون ژوان بود که مادرش يک بازیگر نمايشنامههای کمدی بهنام ﻻ کالدونرا
بود .ملکه نيز ،بهنوبهی خود ،رابطهی خود با معشوقش ـ کنت ويامدينا 4ـ را پنهان نمیکرد.
اسپانيا بهعنوان کشوری که رهبری ضدرفورماسيون را برعهده داشت ،بهعقب نگاه میکرد و تﻼش
میکرد تا جريان تاريخ را مسدود کند .اسپانيا بهدنبال يک سياست دون کيشوتی بود؛ و همانند دن کيشوت
نتوانست عقربههای ساعت را متوقف کند ،بلکه خود را بهزوال ،شکست ،و پوسيدگی در تمام ﻻيهها
محکوم نمود .اسپانيا در همان زمان که بهماجراجويی نظامی در سرزمينهای سفلی 5میپرداخت يک
غول با پاهای سفالی بود ،و اينگونه ماجراجوي ْی آخرين ميخی بود که بهتابوت خود کوبيد .هلند ،در مدت
زمان بسيار کوتاهی ،خود را از آغوش مرگبار اسپانيا جدا کرد؛ همين اسپانيايی که ]بنا بهبرهمکنشهای
تاريخی/اجتماعی[ قرار بود بهزودی قربانی مداخلهی نظامی خارجی خودش باشد و بهدست ملتهايی
تحقير و درهم کوبيده شود که روزگاری فرمانبردارش بودند.
اينک انگيزاسيون )دستگاه تفتيش عقايد( تمام قدرت را در دست داشت و فرمانروايی میکرد ،و
ْ
سوزاندن حکومت سرکوب و وحشت را برقرار کرده بود .در
براساس شيوههای معمول شکنجه و
 ،١۶٨٠ميدان شهرداری صحنهی نمايش اجرای احکام دينی دهشتباری بود .بوی تعفن جنازههای
سوخت ْه روح اسپانيا را مسموم و ذهن آن را تحريف کرده بود .دانشستيزی و تاريکانديشی 6بهباﻻترين
هنر آن دوران نيز رسوخ کرده بود؛ هنری که
ﻻيههای حکومتی نفوذ کرده بود .اين روحيهی مسلط در ِ
ً
ْ
تعصبات محدود و کوتهفکر ]مثﻼ[ بارور شده بود.
جز چند استثنای قابلتوجه ،با روحيه ]انواع[
گرافيکی گويايی از اين استکه چگونه جامعهای که نمیتواند نيروهای توليدی
زوال اسپانيا تصوير
ِ
خود را انکشاف بدهد ،میتواند قربانی موفقيتهای پيشين خود باشد .همچنان که ضربالمثلی مشهور
میگويد» :غرور قبل از سقوط میآيد« .تکبر امپراتوری اسپانيا را میتوان در تکبر و نخوت اياﻻت
متحده در عصر خود ما هم مشاهده کرد .دقيقا ً همانگونه که اسپانيا در سدهی شانزدهم قدرتمندترين و
ثروتمندترين کشور دنيا بود ،اياﻻت متحدهی امروز نيز قدرت و ثروت بيکرانی را در اختيار دارد؛
همانطور که در آن زمان اسپانيا مرکز عصبی ضدانقﻼب جهانی بود ،اکنون اياﻻت متحده آمريکا نيز
چنين است؛ و دقيقا ً همانگونه که اسپانيا پا را در ماجراجويیهای نظامی خارجی فراتر از گليم خود دراز
1
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کرد و قدرت و ثروت خود را از دست داد ،امروزه نيز اياﻻت متحده همين کار را در مقياس جهانی
انجام میدهد.
ً
تشابهات کامﻼ آشکار هستند و بهحوزههای ايدئولوژی و دين نيز تعميم پيدا کردهاند .جرج بوش يک
برقراری سلطهی مطلق بر
بنيادگرای مذهبی کوتهفکر )همانند فيليپ دوم( است ،و بههمان اندازهی او به
ِ
جهان مصمم است .اين تشابهات تصادفی نيستند .ما دربستر تغييرات و تحوﻻت تاريخی بزرگی زندگی
میکنيم ـ دورهای از گذار ،که شبيه دورهی گذار از سدهی شانزدهم است .اما درحالیکه در آن زمان دنيا
شاهد فروپاشی فئوداليسم و انکشاف کاپيتاليسم بود ،ما امروزه شاهد جان کندن سرمايهداری و حرکتی
بههمان اندازه مقاومتناپذير بهسوی جامعه جديدی هستيم که ما آن را سوسياليسم میناميم.
آنهايی که شجاعت بيان واقعيت را دارند ،آرمانشهرگرا ،رؤياپرداز ،و ديوانه خوانده میشوند .ما
در اين افتخار با دن کيشوت شريک هستيم .ما بههمان سختیای در دنيای سرمايهداری وطن داريم که
دن کيشوت در آن وطن داشت .اما ما برخﻼف دن کيشوت در پی آن نيستيم که عقربهی ساعت را بهعقب
بازگردانيم ويا بهدوران طﻼيی برگرديم که هرگز وجود نداشته است .برعکس ،ما میخواهيم بهسوی
مرحلهای جديد ،انسانی و بهلحاظ کيفی باﻻتری گام برداريم.
ما نيازی بهخيالگرايی و توهم نداريم ،بلکه ترجيح میدهيم تا پاهای خود را با استواری روی زمين
حفﻆ کنيم .حداقل در اين مورد ،ما بيشتر بهسنت آن پرولتاريای مهربان و عاقل ،سانﭽو پانزا ،گرايش
پرور ﻻمانﭽا بهشدت از هرنوع بیعدالتی بيزاريم .ما اين توانايی
داريم .اما ما نيز همچون شواليه خيال ِ
را با ديگران تقسيم میکنيم تا بتوانيم از ُخردی محدود بورژوای بیفرهنگ فراتر رويم و با شجاعت در
همراهی با ديگران در راستای تغيير دنيای کنونی مبارزه کنيم و برنشاندن جهانی انسانی را فرياد بزنيم.
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