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استهزاي جنگ در آثار آریستوفان
 )کهن ترین کمدي نویس جهان(
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چکیده

کهن ترین کمدي نویس جهاِن باستان، که آثارش به دست ما رسیده، آریستوفاِن یوناني است. از یونان باستان در سدة پنجم پیش 

از میالد، نام کمدي نویسان بي شماري به دست آمده، ولي آثار هیچ  یک از آنها، به طور کامل یافته نشده است. بنابراین، یگانه معیار 

قضاوت دربارة کمدي هاي عصر طالیِي یونان باستان، نمایشنامه های آریستوفان است. وی را می توان پایه گذار کمدی در جهان دانست. 

درباره اش اطالعات اندکی موجود است و حقایق زندگی او را از دل نمایشنامه هایش باید استخراج کرد. او در دوران جنگ فرسایندة 

»آتن و اسپارت« و »آتن و سیسیل« مي زیست و در بسیاري از آثارش، بازتابي از این جنگ هاي فرساینده را به نمایش درآورده است. 

چهار نمایشنامه از آثار یازده گانة او، به نام هاي »آخارني ها«، »صلح«، »پرندگان« و »لوسیستراتا«، داراي طرح داستانِي آشکاري بر ضد 

این جنگ ها هستند. آریستوفان در این آثار با استهزاي حکمراناِن جنگ طلب آتني، رویاي مدینة فاضله ا ي را عاري از سوداي جنگ، 

پي ریزي مي کند. کمدی های آریستوفان به رغم گذشت بیست و پنج قرن از آفرینش آنها، اجراهای بی شماری در سدة گذشتة میالدی 

و قرن بیست و یکم داشته و به زبان های گوناگون جهان ترجمه شده است. یکی از دالیل رویکرد چشمگیر به کمدی های او را می توان 

ستیزة آشتی ناپذیر وی با جنگ دانست.
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پیشینه و فرضیة تحقیق

فارسی  به  آریستوفان  آثار  از  یک  هیچ   1378 سال  تا 
برگردانده نشده بود و لذا بدون در دسترس بودن آثار وی، هیچ 
پژوهشی نیز بر روی کمدی های آریستوفان صورت نگرفته بود. 
نمایشنامه های آریستوفان، ساختار پیچیده ای دارند و در هر یک 

مقدمه
از هنگام خلقت بشر تا کنون، جنگ، همزاد و همراه وی بوده است 
و انسان ها از دیرباز تا امروز، به منظور نبرد و نابودکردن یکدیگر، 
پیوسته به تولید جنگ افزارهای نوین و تکامل جنگ افزارهای دیرین 
پرداخته اند. نخستین جنگ افزارها، حتماً بسیار ساده بوده اند. از 
هنگامی که بشر دریافت که جز با دست ها و پاها و دندان هایش، 
می تواند با هر قطعه سنگ یا چوبی که در دسترسش باشد، دشمن 
را )خواه حیوان و یا انسان( از پا درآورد، دائماً در اندیشة یافتن 

سالحی کشنده تر برای دفع دشمنان خود بوده است.
جنگ، دشمن بزرگ بشریت به شمار می رود، اما بي گمان یکي 
از بزرگ ترین دشمنان جنگ نیز از دیرباز تاکنون، کمدي بوده 
داده اند.  قرار  استهزا  را مورد  جنگ  غالباً  است. کمدي نویسان 
در کمدي هاي پالوتوِس رومي، »شمشیر به دستان«، به عنوان 
افرادي مضحک به تصویر کشیده شده اند. در دورة معاصر، 
شبیه همین دیدگاه را در بارة نظامي ها با رویکردی ریشخندآمیز 
در نمایشنامة سه خواهر چخوف نیز مي توانیم مشاهده کنیم. در 
میان نمایشنامه هاي کمدي در قرن بیستم که مستقیماً به جنگ و 
پیامدهاي آن پرداخته اند مي توان از »پیک نیک در میدان جنگ« 
جنگ  ضد  بر  سیاه  هجویه اي  که  برد  نام  آرابال  فرناندو  اثر 
است. همچنین مي توان از نمایشنامة »تا کمرگاه درخت« اثر پیتر 
یوستینف یاد کرد که به عواقب دردناک جنگ به گونه اي مضحک 
و تمسخرآمیز مي نگرد. در میان آثار سینمایی نیز »دیکتاتور 
بزرِگ« چارلي چاپلین به تمسخر هیتلر و یارانش پرداخته است. 
به نظر مي آید کمدي نویسان در برخورد با جنگ، آن را پوچ و 
بیهوده یافته اند و با لحني سرزنش آمیز به استهزاي آن پرداخته اند. 
اگرچه بنا بر یافته هاي موّثقي که از سرآغاز پیدایي کمدي به دست 
آمده، سرچشمة پیدایش کمدي هیچ ربطي به جنگ نداشته، اما 
آریستوفان بزرگ ترین و یگانه کمدي نویس یوناني که آثارش از 
دوران کمدي کهن یونان برجاي مانده، بیشتر آثارش را بر ضد 

جنِگ پلوپونزي، یعني جنگ بین آتن و اسپارت خلق کرده است.
میالد، خاطرة چند  از  پیش  پنجم  میانة سدة  در  یونانیان، 
جنگ بزرگ را نیز در سر داشتند. یکي عبارت بود از نبردي 
اسطوره اي در عصري نامعلوم و گذشته اي مبهم، که جنگ تروا 
نام داشت و در منظومه هاي هومر بازتاب یافته بود. جنگ تروا 
میان یونانیان و ترواییان که احتماالً در آسیاي صغیر ساکن 
پادشاه  منالئوس  )همسر  هلن  شدن  ربوده  علت  به  بودند، 
با  تروا(،  فرمانروای  )پسر  پاریس  یونان، توسط  از  اسپارت( 

لشکرکشی دریایِی یونانیان آغاز شد. حوادث و رویدادهاي این 
نبرد، به عنوان سرچشمة بسیاری از افسانه هاي یوناني و دیگر 
اقوام اروپایي، مطرح گشت و بر اساس آن، مجموعه هاي متعدد 
حماسی و داستانی تألیف شد. از جملة کهن ترین تألیفات یاد 
شده، مي توان به دو منظومة هومر به نام هاي ایلیاد و اودیسه و 

منظومة اِنه اید، سروده ویرژیل اشاره کرد.
دو جنگ مهم دیگر در آغاز سدة پنجم پیش از میالد، عبارت 
بود از لشکرکشي هاي بزرگ ایرانیان به سرزمین یونان؛ یعني 
حملة داریوش اول در سال 490 ق.م. و حملة خشایارشا در 
481 ق.م. ایرانیان در این دو حمله به آتن، توفیق تفّوق بر این 
سرزمین را نیافتند و با پایان عملیات جنگِي ایران علیه یونان و با 
منتفي شدن خطر حملة خارجي، عصر طالیي آتن در سدة پنجم 
پیش از میالد آغاز گشت. آتن که از دو حملة بزرگ ایرانیان رهایي 
یافته بود، مجالي پیدا کرد تا خود را بازسازي کند و هنر و دانش و 
فرهنگ خویش را درغیاب دشمن خارجي شکوفا سازد. اما جنگ 
ُمدِهش و خانمان برانداز دیگري هم در راه بود که دموکراسي و 
عصر طالیِي آتن را در نیمة دوم قرن پنجم ق.م. بلعید و شکوه و 
شوکت آتن را، ُسبعانه به یغما سپرد؛ یعني جنگ پلوپونزي. جنگ 
تروا، اگر چه در اسطوره ها، نتیجه اي تواَم با پیروزي به همراه 
داشت، اما نبرد پلوپونزي، بیماري، طاعون، شکست و غارت را 
براي آتني هاي جنگ زده به ارمغان آورد. دشمن خانگي و جنگ 
داخلي، در کمیِن این عصر شکوفا نشسته بود و آتن به گفتة ویل 
دورانت، مولف کتاب تاریخ تمدن، با آغاز جنگ با اسپارت در سال 

431 ق.م. انتحار کرد.
آریستوفان در حالي که شاهد همة نابساماني هاي ناشي از 
جنگ در موطن خویش بود، با بیزاري از این نبردهاي بي حاصل، 
کمدي هاي جاودان خود را علیه جنگ، در تماشاخانه هاي آتن به 
روي صحنه برد. در تاریخچة ادبیات نمایشي جهان، آریستوفان 
اولین نویسنده اي است که فریاد بلند اعتراض خود را بر ضد 
جنگ و حکمرانان جنگ طلب سر داده است. او حتي پا را از این هم 
فراتر گذاشته و به استهزاي جنگ در آثار خود پرداخته است. این 
در حالي است که حاکمان جنگ افروزِ آتني، از ادامة جنگ سود 
سرشاري کسب مي کردند و موقعیت اقتصادي و سیاسي خود را 
تحکیم مي بخشیدند. با این حال کمدي نویِس شجاع، پرچمِ ستیز با 
جنگ را برافراشت و به رغم تهدیدها و خشونت ها، بر طبل ضدیت 

با جنگ کوفت.

از دیالوگ های شخصیت  های نمایشنامه، ارجاعات مختلفی به 
تاریخ، جغرافیا، اساطیر و شخصیت های معاصرِ آریستوفان، 
از جمله سیاستمداران یا نمایشنامه نویسان دیگر دیده می شود 
که مترجم را در هر صفحه با انبوهی از اطالعاِت جانبی مواجه 
می کند که بدون رمزگشایی از هر یک از آنها، فهم اثر، دشوار 
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و چه بسا ناممکن می گردد. شاید از این رو، مترجمان رغبت 
چندانی به برگرداندن آثار وی به زبان فارسی نشان نمی دادند. 
با شاهکارهای تراژیک یونان و روم  ضمن آنکه در مقایسه 
در آن  واقع می شدند.  توجه  کمتر مورد  آثار کمدی  باستان، 
هنگام که نگارنده، ترجمة نمایشنامة »پرندگان« را که غالباً از 
آن به عنوان شاهکار آریستوفان یاد می کنند، آغاز کرد، گمان 
نمی برد که ترجمة این کمدی چنان کار دشوار و بغرنجی باشد 
که نزدیک به یک سال وقت ببرد. به ویژه آنکه درک سخنان هر 
یک از شخصیت ها، بدون استخراج اَعالمِ موجود در گفتة آنها 
ناممکن می نمود و استخراج اَعالم، عالوه بر ترجمة اثر، خود به 
کار مستقل و نفس گیرِ دیگری بدل شد، که پژوهشی ژرف در 
تاریخ و فرهنگ یونان باستان را می طلبید1 . در سال 1384، کتاب 
سرچشمة پیدایش کمدی به قلم راقِم این سطور انتشار یافت 
که پژوهشی گسترده بر روی چگونگی پدید آمدن کمدی در 
یونان باستان و زندگی نامه و آثار آریستوفان بود. در این کتاب، 
ضمن بررسی تاریخچه و ساختار کمدی های یونانی، چکیده و 
پی رنگ کلیة کمدی های آریستوفان به همراه تحلیل شخصیت ها 
و داستان هر نمایشنامه ذکر شده است و پژوهشگران برای 
بررسی هر یک از کمدی ها می توانند به صورت مستقل به هر 
بخش  کتاب مراجعه کنند و همچنین برای مطالعات بیشتر، در 
هر فصل، منابع معتبر را به زبان انگلیسی دربارة آریستوفان و 
آثار او بیابند. بدین طریق این امکان فراهم آمده است که بر روی 
موضوعات گوناگونی که در نمایشنامه های آریستوفان وجود 
دارد، پژوهش تخصصی به عمل آید. از جملة این موضوعات 
عبارتند از: بنُ مایه های آثار، هسته های داستانی، شخصیت ها و 
تحلیل آنها، اشارات اساطیری، اشارات تاریخی، ساختار سیاسی 
و محاکم قضایی در یونان باستان، بررسی نام و جایگاه کشور 
ایران در آثار او ، دیدگاه های فلسفِی نویسنده، دیدگاه های ادبی و 
هنری نسبت به تراژدی نویساِن هم عصر وی، دیدگاه های ادبی 
و هنری نسبت به کمدی نویساِن همدورة او، جنگ در آثار او، 
نقش و جایگاه زنان در این کمدی ها و همچنین موضوعات متعدد 
دیگر که هر یک به تنهایی می توانند دستمایة کارهای پژوهشی 

مستقل در بارة کمدی های آریستوفان باشند.
این                  آثـار  در  جنـگ  موضوع  به  مشخـصاً  نگارنـده، 
نمایشنامه  نویِس یونان باستان پرداخته است. آریستوفان با 
اینکه خود جنگاوری چیره دست و گشاده دل بود، اما از جنگ هایی 
که آتن را به نابودی می کشید نفرت داشت و در نمایشنامه های 
خود با بی باکی و بی پروایی، ُمسّببان جنگ را مورد شدیدترین 
شماتت ها و انتقادها قرار می داد. او به ویژه، مخالفت خود را با 
جنگ های دراز مدت پلوپونزی که شرح آن در پی خواهد آمد، 
در آثار خود ابراز می داشت. این مقاله ضمن بررسی پایگاه 
طبقاتی و جایگاه اجتماعی آریستوفان در جامعة جنگ زدة آتن، 
به دنبال ریشه یابِی سرچشمة این نفرت از جنگ در آثار او است 
و همچنین بر آن است تا آشکار سازد که آریستوفان چگونه این 
نفرت را در قالب هنر کمدی ریخته است و به جای نشر کینه، با 

سالح خنده به رویارویی جنگ رفته است.

زيستن در ميان جنگ
آریستوفان در حدود سال هاي 448 تا 380 پیش از میالد 
مي زیست. دورة جوانِي حیات او با عصر اقتدار»پریکلس«، حکمران 
مقتدر آتن همزمان بوده است. جنگ آتن و اسپارت در اَوان جوانِي 
آریستوفان، در سال431 پیش از میالد و بر اثر جاه طلبي پریکلس 
آغاز گشت. این جنگ سبب گردید که کمدي نویس جواِن یوناني، 
مانند بسیاري از مردم دیگر، زمین ها و مزارع خود را ترک گوید 
و همانند بیشتر مردم روستا نشیِن شبه جزیرة آتیکا، مهاجرت کند 
و در آتن اقامت گزیند. او زندگي شهري را دوست نمي داشت و از 
اینکه مجبور شده بود به واسطة این جنِگ ناخواسته به مردمان 

سرزمین اسپارت و متحدانش کینه بورزد، آزرده خاطر بود. 
زندگی یونانیاِن عهد باستان، از دیرباز همواره با جنگ پیوند 
خورده بود و تمامِی یونانیان به شکل حیرت آوری با جنگ و 
مسایل مربوط به آن درگیر بودند. در تاریخ یونان، چنین ثبت شده 
که تراژدی نویسان بزرگ از جمله آیسخولوس، سوفوکلس و 
اوریپیدس، با فنون جنگ آشنایی داشته اند و آیسخولوس در 
نبردِ سپاه یونان با لشکر خشایارشا شرکت داشته )رابینسون، 
249،1370( و در خصوص سوفوکلس، نقل شده که در ارتش 
یونان درجة ژنرالی داشته است )توین بی، 237،1368(. در یونان 
باستان، آشنایی با فنون جنگاوری و کاربرد اسلحة جنگی، بخشی 
از برنامة آموزش جوانان در کنار کسب علم و معرفت بوده است 
از  تراژدی نویسان  این  این رو می بینیم که توصیف های  از  و 
صحنه های نبرد، بسیار زنده، واقعی و باورپذیر است. سقراط نیز 
جزو افراد پیاده نظام سنگین اسلحة آتن بود و در جنگ پلوپونزی 

برای خود شهرت جنگاوری کسب کرد )دورانت، 407،1367(.
هزینه هاي فراواِن جنگ و تدارک ملزومات نظامي، از خزانة 
مردم آتن پرداخت مي شد. سود فراواني که سوداگران از تجهیز 
امکانات جنگي و خرید و فروش و زدوبندهاي تجاري مربوط به 
جنگ به دست مي آوردند از یک سو و تالش براي از میدان به در 
بردن رقباي تجاري توسط نیروي نظامي و تأسیس بازارهاي 
جدید از سوي دیگر، عواملي بودند که حکمرانان آتن را به جنگ 

ترغیب مي کردند.
با هجوم جنگ زدگاني که از گوشه و کنار به سوي آتن سرازیر 
شدند، جمعیت آتن افزایش یافت. آتن در نیمة سدة پنجم پیش از 
میالد حدود صد و چهل هزار نفر جمعیت داشت. تنها سندي که 
در بارة جمعیت آتن در آن ایام به دست آمده، خبري است که در 
کتاب توکودیدس )توسیدید( نقل شده است. به موجب این سند، 
»قبل از آغاز جنگ پلوپونزي، جمعیت شهروندان آتني، اعم از زن 
و مرد و کودک تقریباً یکصد و سي و پنج تا یکصد و چهل هزار 
نفر و تعداد افراد خارجي )غیر شهروند( در همان تاریخ، حدود 
هفتاد هزار نفر بوده است. جمعیت بردگان نیز در آن دوران، 
معادل مجموع این دو گروه بود. بنابر این جمعیت آتن در کل به 
حدود چهار صد و ده تا چهار صد و بیست هزار نفر بالغ مي شد« 

)بهمنش، 1371، 300(.
هم  به  و  ناگهاني جمعیت  ازدیاد  اجباري،  مهاجرت  اثر  بر 

استهزاي جنگ در آثار آريستوفان
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خوردن تعادِل جامعه و عدم رعایت بهداشت، در سال 430 پیش 
از میالد، طاعون در آتن شیوع یافت و مردم، پریکلس را مسّبب 
این بالي خانمان سوز مي دانستند. پریکلس نیز تاوان این خطاي 
خود را پرداخت و یک سال بعد، خود بر اثر طاعون جان سپرد و 
قرباني همان سیاستي شد که خود به راه انداخته بود. اما جنگ با 
اسپارت که به نام جنگ هاي پلوپونزي- همریشه با نام ِشبه جزیرة 
پلوپونزوس با مرکزیت اسپارت- مشهور شد، تا سال 404 پیش 
از میالد به تناوب ادامه یافت. تا اینکه سرانجام در آن سال، آتن از 
پا درآمد و تسلیم شد. طي این مدت، جنگ ساالران آتني به طور 
همزمان با سیسیل نیز وارد جنگ شدند که نتیجة آن، جز شکست 

براي آتن رقم نخورد.
عامل  مهم ترین  بود،  فجایع  این  همة  که شاهد  آریستوفان 
فالکِت مردم آتن را در همین جنگ ها مي دید. ریشة خانوادگي او 
از طبقة اشراف بود. زمین داران و ماّلکان از این توسعه طلبي 
و تهاجم سودي نمي بردند و در نتیجه، داد و ستدشان نیز از 
رونق افتاده بود. اما آریستوفان براي کسب سود شخصي به 
مخالفت با جنگ برنخاست. »در همة آثار به جا مانده از او، روح 
میهن پرستي موج مي زند و گویي هیچ دغدغه اي جز اعتالي آتن 
و خدمت به میهن نداشت« )کوپال،399،1384(. چهار کمدي از 
مجموع یازده نمایشنامة کاملي که از او به دست آمده، مستقیمًا 
مربوط به جنگ و تبعات ویرانگر آن است. او در این کمدي ها نه 
تنها با سیاستمداراِن نابخرد به ستیز برمي خیزد، بلکه همچنین با 
نگاهي نکته بینانه، فلسفة ظهور جنگ را هم به زیر سوال مي برد. 
اما نباید ناگفته گذاشت که او در طرح نمایشنامه هایش به سوي 
شعار گویي و ارائه سخنان پر طمطراق دربارة جنگ نمي رود. بلکه 
در داستان هایي پر از فانتزي و تخیل و پر از طنز و مطایبه، به 

چالش و رویارویي با جنگ مي پردازد.

کمدي هاي آریستوفان

یازده کمدِي کامل از آثار آریستوفان به دست آمده است که 
کهن ترین میراث بشري را از نمایشنامه هاي کمدي تشکیل مي دهد. 
این تعداد، از حدود چهل نمایشنامه که او نوشته بر جا مانده است. 
هنگامی که او نخستین نمایشنامة خود را با نام سورچران ها در 
سال 427 قبل از میالد نوشت و جایزة دوم جشنوارة دیونوساِی 
شهر را به دست آورد، آتن قدرت سیاسی و نظامی چشمگیری 
سال  چهار  پلوپونزی  جنگ  آغاز  از  زمان  آن  در  بود.  یافته 

می گذشت و پیامدهای جنگ کم کم آشکار می گشت.
کرد.  آغاز  جنگ  با  مقابله  با  را  کمدی نویسی  آریستوفان، 
سه نمایشنامة نخستین که آریستوفان نوشت، علیه »کلئون« 
حاکم جنگ طلِب آن هنگامِ آتن بود، که در ضمن، به عوام فریبی 
نیز شهرت داشت. این سه نمایشنامه عبارتند از: سورچران ها، 
بابِلی ها و آخارنی ها )از سورچران ها و بابلی ها، متن کامل بر جا 
نمانده است(. کلئون در میان سیاستمداران آتنی در جناح موسوم 
به دموکرات قرار داشت که از حامیان اصلی جنگ بودند. »بیزاری 
آریستوفان از جنگ و به ویژه جنگ پلوپونزی و نفرت او از 

کلئون، جنبة طبقاتی داشت« )همان، 134(. اچ. جی. ُرز در کتاب 
تاریخ ادبیات یونان این موضوع را با توجه آرایش طبقاتی جامعة 
آتن در دوران جنگ پلوپونزی چنین تشریح کرده است: »ستون 
فقرات جامعة آتن، مانند هر جامعة محافظه کار دیگری، زمین داران 
و مالکانی بودند که از توسعه طلبی نظامی و در نتیجه، از رونق 
افتادن داد و ستد، چندان سود نمی بردند و از جنگ و تهاجم، 
دموکرات   که  جناحی  دیگر،  از سوی  می دیدند.  بسیار  لطمات 
نامیده می شدند، یا الاقل آن عده از ایشان که مرتباً در مجلس و 
محاکم قانونی حضور می یافتند، به طور کلی، شامل پیشه وران و 
سوداگران عمده یا خرده پا بودند که در رأس ایشان کلئون دّباغ 
قرار داشت)کلئون را به این جهت دّباغ می خواندند که صاحب یک 
کارگاه دباغی بود(. برای این عده، جنگ به معنای اشتغال بود، 
چرا که کشتی ها نیاز به پاروزن پیدا می کردند و عدة زیادی از 
کارگراِن فقیرِ بخش کشاورزی را با دستمزد نسبتاً خوب، جذب 
خود می نمودند)ُرز، 321،1358(. البته تمام آثار آریستوفان به 
موضوع جنگ نمی پردازند. موضوعات دیگری همچون زنان در 
جامعه آتن، دادگاه ها، فلسفه و به ویژه سقراط، تراژدی و ادبیات و 
همچنین اوریپید، از موضوعات دیگری هستند که آریستوفان بر 
آنها تمرکز کرده است. اما مخالفت با جنگ برای آریستوفان، نوعی 
دفاع از اصالت خانوادگی و طبقاتی وی به شمار می آمد. او با 
نخستین ظهور خود در جشنواره های تئاتری، با اینکه ُبن مایه های 
ستیزه جویانه  ای را برمی گزید، اما به واسطة نبوغ خود از همان 

ابتدا در این جشنواره ها درخششی آشکار داشت.
کمدي هاي یوناني در کنار تراژدي ها، در جشنواه هاي تئاتري 
به صحنه مي رفتند. معروف تریِن این جشنواره ها، »دیونوساي 
بزرگ« بود که به مدت پنج روز، در ماه مارس )اواخر زمستان( 
برگزار مي شد. اما جنگ، بر برنامه هاي نمایشِي این جشنواره 
تأثیر منفي گذاشت. »در پنجمین روز جشنواره، پنج کمدي به 
صحنه مي رفت. اما در طول جنگ هاي پلوپونزي ظاهراً فقط سه 
نمایش کمدي، پس از ارائه کار تراژدي نویسان به اجرا در مي آمد« 
)گلدهیل، 1380، 30(. دلیل کاهش روزهاي برگزاري جشنواره، 
بي تردید وخامت اوضاع اقتصادي جامعه به دلیل جنگ بوده است. 
اما حتي جنگ نیز نتوانست مانع از رقابتي بودن جشنواره هاي 
تئاتري شود. در هر جشنواره اي، داوران به شماري از عوامل 
هر نمایش، از جمله نمایشنامه نویس جایزه مي دادند و آریستوفان 
نیز همچون تراژدي نویسان همدورة خود از این جوایز بي نصیب 

نمانده است. 
از آثار باقي ماندة او، ُنه نمایشنامه اصطالحاً به دروة کمدي 
کهن تعلق دارند. این آثار قبل از شکست آتن در جنگ پلوپونزي 
نوشته شده اند و اغلب داراي جنبه هاي شدیداً سیاسي و گاه بر 
ضد حاکماِن وقِت آتن هستند. عالوه برسیاستمداران، دو اندیشمند 
برجستة یوناني، سقراِط فیلسوف و اوریپیدِ تراژدي نویس، از نیش 

تند و تیز انتقادهاي گزندة آریستوفان در امان نمانده اند. 
بنابر شواهد موجود فقط آریستوفان در این دوره به انتقاد 
از سیاست حاکمان آتن نپرداخته است. یکي از رقیبان سرسخت 
نام  »ائوپولیس«  ق.م.   411 تا   429 سال هاي  طي  آریستوفان 
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داشته است. او طبق اسناد به دست آمده ابتدا دوست آريستوفان 
بود و با او در يك موضوع اتفاق نظر داشته و آن اينكه بايد با 
دموكراسِي فرمايشي و سياست جنگ طلبانة پريكلس به مقابله 
برخاست. اما بعداً به رقيب آريستوفان در نمايشنامه نويسي بدل 
شد. »ُرز« در كتاب تاريخ ادبيات يونان دربارة او گفته كه »هفت 
بار جايزة مسابقات نمايشنامه نويسي را ربود و در مسابقه اي كه 
به نمايشنامة »آخارني ها«ي آريستوفان جايزة اول تعلق گرفت، 
او سوم شد« )ُرز، 1358، 329(. ائوپوليس در نمايشنامه اي به نام 
»جوامع« كه تنها بخشي از آن بر روي پاپيروس كشف شده، از 
شكست فاحش ناوگان و سپاه آتن در نبرد سال 412 ق.م. به 
شدت انتقاد مي كند و پريكلس را به عنوان مسّبب آغاز جنگ مورد 
هجو و انتقاد قرار مي دهد. رقابت ائوپوليس با آريستوفان در سال 
411 ق.م. به نقطة پايان رسيد. »او در آن هنگام، در جنگ هاي 
هلسپونت2 - در تنگة داردانل- در راه دفاع از ميهنش جان باخت« 

)كيندرمن، 1365، 149(.
با شكست آتن از اسپارت و سقوط آتن در سال 404 پيش 
انتقادهاي سياسي  از ميالد، كمدِي كهن كه حاوي شديدترين 
از  بود،  جامعه  ادارة  در  آنان  تدبيرهای  و سوء  حكمرانان  از 
ارزش و اعتبار افتاد. »با روي كار آمدن پادشاهان كشورگشا 
و نابود شدن آزادي در شهرهاي خودمختار، كمدِي كهن ممنوع 
شد و آريستوفان در سال هاي پاياني عمرش، به ناچار به كمدي 
ميانه روي آورد. چهل نويسنده، نزديك به ششصد كمدي ميانه 
سرودند، ولي تنها دو كمدي ميانه نوشتة اريستوفان بر جا مانده 
است« )ابجديان،1380، 79(. دولت در آن زمان چنان حّساس شده 
بود كه هيچ يك از مسئوالن و كارگزاران حكومتي نه مي توانست 
و نه مي خواست كه هر گونه انتقادي را بر روي صحنة تئاتر ببيند 
و بشنود. تنها انتقادي كه در كمدي ميانه به چشم مي خورد اين بود 
كه »زنان فاسد و مردان عياش و ماهي گيران و آشپزان را دست 
بيندازند. ده ها هزار نفري كه هنوز به تماشاي نمايش مي رفتند، 
چنان از روزگار سرخورده شده بودند كه اصالً نمي خواستند از 

سياست چيزي بدانند« )كيندرمن، 1365، 173(.
كمدي هاي ضد جنگ آريستوفان، فقط در ميان آثار مربوط 
به كمدي كهن جاي دارند. دو نمايشنامة بازمانده از دورة كمدي 
ميانه، اگر چه خصوصيات انتقادي دارند اما نوع انتقادهاي موجود 
در اين آثار، عمدتاً اجتماعي است و طنز سياسي جاي خود را به 

ديدگاه هاي آرمانشهري و اوتوپيايي داده است.

كمدي هاي ضد جنِگ آريستوفان

كمدي »آخارني ها«، كهن ترين نمايشنامة كمدي باقي مانده از 
تمدن يونان و همچنين كهن ترين كمدي ضد جنگ جهان است. 
آريستوفان اين نمايشنامه را در بيست و سه سالگي نوشت و 
توانست در سال 425 پيش از ميالد، جايزة نخست جشنوارة 
لنايا3  را كسب كند. اين واژه به جشن هاي محلِي ديونوسوس )ايزد 
تاكستان ها، شراب و حامي تراژدي(، در آتن اطالق مي شد كه از 
اعصار بسيار قديم در آن سرزمين مرسوم بود. در اين نمايشنامه، 

يكي از شهروندان آتني كه از جنِگ بي حاصل خسته شده، درصدد 
برمي آيد تا با اسپارتي ها، شخصاً و به طور خصوصي پيمان 
صلح ببندد و در نتيجة اين عمل، كسب و كار خودش را رونق 
بدهد. همشهري هايش به مخالفت با او برمي خيزند اما او سرانجام 
به صلح دست مي يابد و جنگ طلبان مغلوب مي شوند. آريستوفان 
در اين اثرِ خود، پريكلس را آتش افروزِ جنگ با اسپارت معرفي 
مي كند. زيرا در اصل، اين پريكلس بود كه براي جريمه كردن و 
تنبيه مردم شهر مگارا، ورود كاالهاي مگارايي را به آتن ممنوع 
ساخت. در نتيجه، اسپارتي ها به پشتيباني از مگارايي ها به آتن 
اعالم جنگ دادند. البته قهرمان نمايشنامة آخارني ها  اظهار مي دارد  
معشوقة  آسپاسيا  به  مگارايي ها  توهين  جنگ،  آغاز  علت  كه 
پريكلس بوده است، اما ويل دورانت گفته هاي آريستوفان را 
تاريخ تمدن )جلد دوم( مي گويد كه:  انكار مي كند و در كتاب 
»آريستوفان نيز همچون مردم عامِي آن روزگار، پريكلس را 
مسبب جنگ پلوپونزي مي دانست و معتقد بود چون اهالي مگارا 
به آسپاسيا )معشوق پريكلس( اهانت ورزيده اند، پريكلس بدانجا 

لشكر كشيد« )دورانت، 1367، 492(.
آريستوفان همچنين، در اين نمايشنامه به هجو قانون گذاراِن 
آتن نيز مي پردازد كه در مجلس شهر گرد آمده اند و سفيران بي-

مسئوليتي را به نقاط مختلف فرستاده اند كه در عين بي كفايتي، 
دست خالي باز گشته اند و هيچ ياري و حمايتي براي آتن به 

ارمغان  نياورده اند. 
»صلح«  نمايشنامة  جنگ،  بر ضد  آريستوفان  ديگر  كمدي 
نام دارد. اين نمايشنامه در جشنوارة بزرگ ديونوسيا در سال 
421 پيش از ميالد، جايزة دوم را ربود. شخصيت صلح در اين 
نمايشنامه همچون االهه اي زنداني به تصوير كشيده شده است كه 
يك آتنِي خسته از جنگ مي خواهد او را آزاد كند و از عرش خدايان 
به روي زمين بياورد و همة آتني ها را غرق نعمت بهشتي كند. اين 
نمايشنامه در هنگامي نوشته شده است كه كلئون و رقيب اسپارتي 
او »براسيداس« از دنيا رفته بودند و مقدمات انعقاد قرارداد صلح 
ميان آتن و اسپارت فراهم شده بود. اين قرارداد متضمن يك صلح 
پنجاه ساله بود، اما عمالً فقط نزديك به هفت سال دوام آورد. 
نمايشنامة صلح حاكي از آن بود كه كشاورزان بيش از همه، از 
اين صلح خشنود بودند. »اوريپيد نيز در نمايشنامة ملتمسان 4، كه 
اندكي قبل از نمايشنامة صلح نوشته شده، ُدعا مي كند كه ديگر 
جنگي روي ندهد« )رابينسون،1370، 282(. در اين نمايشنامه، 
آريستوفان مجدداً به گونه اي بسيار شديد به جناح دموكرات هاي 
جنگ طلِب آتني و به ويژه به فرمانرواي وقت آتن، »هوپربولوس« 
حمله مي كند. جناح دموكرات در ميان سياستمداراِن حاكم بر آتن، 
صنوف و مشاغلي همچون اسلحه سازي را در اختيار خود داشتند 

و نفع آنان در تداوم جنگ و رونق تجارت اسلحه بود.
در اين نمايشنامه، صلح به صورت االهه اي تجسم شده كه 
توسط شخصيتي نمادين به نام جنگ به اسارت در آمده است. 
»مونث بودن او، تأكيدي بر جلوه هاي كشاورزي و حاصلخيزي 
 Taafee, 1993,( »است كه از ضروريات صلح به شمار مي آمد
39(. همسرايان اين نمايشنامه، بر خالف ديگر نمايشنامه هاي 

آريستوفان كه وجودشان مستقيماً مبتني بر نام نمايشنامه بوده، 

استهزاي جنگ در آثار آريستوفان
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آریستوفان که وجودشان مستقیماً مبتني بر نام نمایشنامه بوده، 
گروهي از کشاورزان هستند که اگر چه عمالً به االهة صلح مرتبط 
نیستند، اما جملگي از مواهب صلحي که او بشارت دهندة آن است، 
بهره مند مي شوند. نمایشنامه سرانجام با جشن و شادي به پایان 
مي رسد و بوي خوش صلح در همه جا مي پیچد. کمدي صلح را 

باید صریح ترین اثر ضد جنگ آریستوفان تلقي کرد. 
مخالفت آریستوفان با جنگ، دیگر بار در کمدي »پرندگان« 
آشکار گشت. کمدي پرندگان در سال 414 ق.م. در شرایطي 
نوشته شد که آتن عواقِب سخِت ناشي از شکسِت لشکر کشي 
نظامي به سیسیل را تحمل مي کرد. همة ذخایر مالي آتن، َصرف 
این لشکر کشي بي حاصل شد. قشوني نزدیک به 27000 نفر 
با 134 کشتي و 130 قایق در این حمله شرکت داشتند. »سه 
سردار آتنی، رهبری این حمله را به عهده گرفته بودند: نیکیاس، 
الماخوس و آلکیبیادس« )رابینسون، 1370، 288 (. به دنبال آن، 
به هم ریختگِی سیاسی در آتن، خیانت سرداران و افروخته شدن 
مجدد جنگ با اسپارت، آتنی ها را دچار مشکالت فراوانی کرد. 
»آتنی ها روحیه خود را کاماًل باخته بودند و دورة استیصال بعد 
 .)Levin ,1962, 106( » از لشکرکشی به سیسیل را می گذراندند
کمدي پرندگان، رویای کسانی را بازگو می کند که از جنگ بیزار 
شده اند و مدینة فاضله ای را برای زندگی بهتر می جویند. یعنی 
جایی، که از حکمرانان و ایزدان اسطوره ای که چشمانشان را به 
روی این همه بی عدالتی بسته بودند، دیگر اثری وجود نداشته 

باشد. 
و  مي کنند  قلمداد  آریستوفان  شاهکار  را  پرندگان  کمدي 
عموم پژوهشگران تئاتر از آن ستایش کرده اند. از جمله: آر. اف. 
کالرک، »آن را سرگرم کننده ترین اثر آریستوفان دانسته است« 
)کالرک،1370، 34(. هاینتس کیندرمن »این اثر را درخشان ترین 
خالقیت تئاتر یونان باستان به شمار آورده است« )کیندرمن،1365، 
دانسته  آریستوفان  شاهکار  را  »آن  نیز  تراویک  باکنر   .)161
این نمایشنامه از تصویرسازِي زیبا، تخیِل  و معتقد است که 
ظریف و شخصیت پردازِي نیرومندي برخوردار است« )تراویک، 
1376، 109(. اچ. جي. ُرز، » آن را شایستة کسب رتبة اول در 
جشنوارة سال 414 پیش از میالد مي داند، در حالي که این اثر 
در آن جشنواره مقام دوم را کسب کرد« )ُرز، 1358، 338( و  
N.R.Teitel، »کمدي پرندگان را در میان کمدي هاي این نویسندة 
آتني بي نظیر دانسته است« )Teitel, 1969, 73(. کارلو فردینادو 
 Russo, 1997, ( »روسو نیز »آن را کامالً استثنایي خوانده است
148(. هیچ یک ازنمایشنامه هاي دیگر آریستوفان تحسین یکپارچة 

همة منتقدان را همچون نمایشنامة پرندگان برَنینگیخته است.
راز این جاودانگي را باید در طرح بسیار ابداعي و همچنین 
سرشار از فانتزِي این کمدي دانست. این نمایشنامه که بلندترین 
اثر آریستوفان به شمار مي آید، انسان هایي خسته از جنگ را 
به جستجوي  رویاي صلح،  دنبال  به  که  مي کشد  تصویر  به 
آرمان شهري عاري از جنگ برآمده اند. در هنگام نوشته شدن این 
نمایشنامه، عمومِ ییالق نشینان آتني، به دلیل اردو کشي هاي نظامي 
در شمال شبه جزیرة آتیکا، مجبور به ترک روستاها و هجوم 

به شهرها شده بودند. اما »شهر«، رویاي فریبنده اي بیش نبود. 
ساکنان آتن از زندگي در شهرِ جنگ زده اي که دشمن در نزدیکي 
آن اردو زده بود، رنج مي بردند. از این رو دو آتنِي بیزار از شهر 
جنگ زدة خود، به قصد بنا کردن شهر جدیدي در قلمرو پرندگان 
و بر فراز ابرها، به نزد پرندگان مي روند تا براي تأسیس شهري 
پرولوِگ  توافق برسند. آریستوفان در بخش  به  آنها  با  جدید 
نمایشنامه، از تمام شهرهایي که جنگ، در آن هنگام در آنها جریان 
دارد، نام مي برد و آنها را شایستة زندگي کردن قلمداد نمي کند. 
ساختن شهري در آسمان، تخیلي ترین اندیشه اي است که در تمام 
نمایشنامه هاي آریستوفان دیده مي شود. در این فانتزِي بي مانند، 
پرندگان، مقام و منصبي هم رتبة ایزداِن اسطوره اي اُلمپ مي یابند 
و زئوس که سرسختِي انسان ها را مشاهده مي کند، سرانجام در 

برابر خواستة آدمیان تسلیم مي شود. 
نمایشنامة پرندگان، اگرچه تصویري شاد و روشن از دنیاي 
آرماني آریستوفان ارائه مي کند، اما در عمل، بیانگر فضاي تاریک 
و غم انگیزي است که حملة ناوگان آتن به بندر سیراکوز در 
سیسیل براي تمام یوناني ها ایجاد کرده بود. شخصیت هاي اصلي 
نمایشنامه، نماد عدالت جویاني خانه به دوشند که براي نجات از 
ظلمات آتن، دادگاه هاي بیدادگرانه اش و جنگ هاي خانمان سوزش 
به برهوتي پناه آورده اند تا عدالت را در پناه جغد و کالغ و کرکس 
و پرندگان دیگر بیابند. پیام دروني نمایشنامه بسیار تلخ و جدي 
است: عدالت را روي زمین نمي توان یافت و باید آن را در آسمان 
ُجست. شگفت نیست که ویل دورانت نیز عالوه بر همة مورخان و 
محققاني که نام بردیم، »آن را شاهکار آریستوفان خوانده است« 

)دورانت، 480،1367(.
کمدی ضد جنگ دیگرِ آریستوفان، » لوسیستراتا 5« نام دارد. 
این اثر دارای طرحی کمیک و بسیار شاد است. زنان آتن و اسپارت 
که از جنگ خسته شده اند، پیمان مي بندند تا زماني که جنگ ادامه 
دارد، به شوهران خود روي خوش نشان ندهند و آنان را شب ها 
به خانه راه ندهند. این نمایشنامه در سال 411 پیش از میالد، در 
حالي به روي صحنه رفت که سه سال قبل از آن، آتني ها در 
لشکرکشي به سیسیل شکست سختي خورده بودند و تمام آحادِ 
جامعة آتن از جنگ خسته شده بود. توکودیدِس مورخ، که گاه با 
نام توسیدید شناخته مي شود، پایان آن جنگ را چنین توصیف 
مي کند: »از همة عملیات جنگِي یونانیان که در تاریخ ضبط شده 
است، این یکي مهم تر از همه بود. آتني ها و متحدانشان از هر لحاظ 
شکست خورده بودند و رنج و عذابشان نهایت نداشت. کشتي ها و 
لشکرشان از روي زمین محو شد. هیچ چیز بر جاي نماند و از آن 
همه سرباز که حرکت کرده بودند، تنها عدة معدودي بازگشتند. 
لشکر کشي به سیسیل، بدین ترتیب پایان پذیرفت« )رابینسون، 

.)295 ،1370
در سال 414 پیش از میالد، آتني ها چنین شکست مفتضحانه اي 
خوردند. یک سال بعد در 413 پیش از میالد، اسپارتي ها مجدداً 
جنگ با آتن را آغاز کردند و دو سال بعد که فالکِت جنگ به اوج 
خود رسیده بود، آریستوفان نمایشنامة لوسیستراتا را نوشت که 
هجویة کاملي بر ضد حاکمان جنگ افروز آتن بود. در پایان این 
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از پاي درمي آيند و صلح برقرار مي شود و نمايشنامه با برگزاري 
جشني شاد، به پايان مي رسد.

به نظر ريچموند نويل، »نمايشنامة لوسيستراتا يكي از بهترين 
آثار آريستوفان به شمار مي آيد. به نظر او اين نمايشنامه، بهترين 
دفاعي به شمار می آيد كه آريستوفان در كل آثارش از صلح به 
عمل آورده است« )Neuville, 1966, 49(. مهم تر اينكه، نقش زنان 
به عنوان پديدآورندگاِن صلح در اين اثر، برجسته شده است. 
اما اين كمدي را نبايد فقط اثري دربارة زنان و نگراني هاي آنان 

دربارة جنگ بدانيم، بلكه مي توان آن را اثري قلمداد كرد كه در 
آن، زنان مي خواهند به نمايندگي از سوي مردان، شهرِ مجروح 
از جنگ را با برگزاري جشني در ستايش مردانگي و بازگشت به 
سوي ارزش هاي سنتي، مداوا كنند. در واقع زنان در اين نمايشنامه 
برای مرداِن جنگ طلب، تنبيه بسيار سختی مقرر كرده اند و خود 
به عنوان منجِی جامعه، آستين ها را برای نجات آتن و اسپارت 

باال زده اند.

يونانيان در سدة پنجم پيش از ميالد، فرهنگي را پايه ريزي 
كردند كه پس از طي بيست و پنج قرن، هنوز اعتبار خود را حفظ 
كرده است. آنها اگر چه نخستين طنز پردازان عالم نبوده اند، اما 
بي گمان نخستين قومي بودند كه كمدي را به عنوان يك »قالب« 
هنري، با ساختاري نظام مند و منطبق با اصول زيبايي شناسِي 

خاص خود پديد آوردند. 
وجـود  با  آريسـتوفان،  چون  زبانـي  تلخ  كمـدي نويـِس 
محدوديت هاي سياسي و اجتماعي در جامعة آتن، می كوشيد 
تا با زبان طنز، خواست ها و آرزوهاي انسان دوستانة خويش 
را بيان كند. براي او خدمت به ميهن، به نوعي ايدئولوژي بدل 
شده بود و او با دغدغه اي عميق و انساني در همة آثار خود با 
حمله هايي زهرآلود به حكمرانان جنگ طلب آتني و با زنده كردن 
قهرمانان اسطوره اي جنگ تروا، بر آن بود تا سيماي رنگ باختة 

فرشتة عدالت را براي هم ميهنانش زنده كند. 
انسان در كمدي هاي او همواره مي تواند تصويري از سيماي 
رنج كشيدة خود را در طول تاريخ مشاهده كند. شخصيت هاي 

پی نوشت ها

1  با اين حال در 1378، نخستين كمدی آريستوفان به فارسی انتشار 
يافت و سپس طی دو سال تالش بی وقفه، كلية آثار اين كمدی نويس 
يونانی با ويرايش و مطابقة نگارنده، به همت مترجم واالمقام آقای رضا 
شيرمرز، به فارسی برگردانده و توسط انتشارات نمايش منتشر شد و 
امكان پژوهش های بعدی را بر روی كمدی های آريستوفان فراهم ساخت.

2  Hellespont.

3  Lenaea.

4  Suppliants.

Lysistrata  5 )به معنی منحل كنندة ارتش. حرف Y، به يونانی با 
صداِی U خوانده می شود(.

نتیجه
آثار او غالباً همدردي ما را برمي انگيزند و درد مشترك بشري 
او همواره در  به نمايش درمي آورند.  را در پيش چشمانمان 
جستجوي راه و روشي آرماني براي زندگي است. آريستوفان 
روياي يك اجتماع آرمانی را در سر مي پرورد كه فساد و تباهي 
در آن رخنه نكرده باشد و اثري از فقر و بي عدالتي و جنگ 
در آن به چشم نيايد. تمام پيش بيني هاي او در دورة حياتش 
به تحقق پيوست. او شاهد آن بود كه افروزندگان آتش جنگ 
و سوداگران جنگ افزار پيشه، آتن را به نابودي كشاندند و فقر 
و كوچ اجباري و انبوهي از كشته شدگان را بر جامعه تحميل 
كردند. اما نبوغ او در آن بود كه در سرزمينی ميان آن همه آتش 
و خون، موضوعی برای خنداندن مردم می يافت و در حالی كه 
آتن پر از اجسادمردگان و مرداِن در حال احتضار بود و در 
آن هنگام كه قلب اين شهر اندك اندك از تپش باز می ايستاد، 
نويسندة دردمند، باز هم بهانه ای برای آفريدن كمدی و نشاندن 

لبخند بر لب های تماشاگران تئاتر به دست می آورد.
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