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استهزاي جنگ در آثار آريستوفان
(كهنترين كمدينويس جهان)
عطااهللكوپال

*

استادیار دانشكدة ادبيات و زبانهاي خارجي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد كرج ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،92/3/28 :تاریخ پذیرش نهایی)92/7/13 :

چکیده
آريستوفان يوناني است .از يونان باستان در سدة پنجم پيش
جهان باستان ،که آثارش به دست ما رسیده،
ِ
كهنترين كمدينويس ِ
از ميالد ،نام كمدينويسان بيشماري به دست آمده ،ولي آثار هي چ يك از آنها ،به طور كامل يافته نشده است .بنابراين ،يگانه معيار
طاليي يونان باستان ،نمایشنامههای آريستوفان است .وی را میتوان پایهگذار کمدی در جهان دانست.
قضاوت دربارة كمديهاي عصر
ِ
دربارهاش اطالعات اندکی موجود است و حقایق زندگی او را از دل نمایشنامههایش باید استخراج کرد .او در دوران جنگ فرسايندة
«آتن و اسپارت» و «آتن و سيسيل» ميزيست و در بسياري از آثارش ،بازتابي از اين جنگهاي فرساینده را به نمایش درآورده است.
داستاني آشكاري بر ضد
چهار نمايشنامه از آثار یازده گانة او ،به نامهاي «آخارنيها»« ،صلح»« ،پرندگان» و «لوسيستراتا» ،داراي طرح
ِ
حكمرانان جنگ طلب آتني ،روياي مدينة فاضل هاي را عاري از سوداي جنگ،
اين جنگها هستند .آريستوفان در اين آثار با استهزاي
ِ
پيريزي ميكند .کمدیهای آریستوفان به رغم گذشت بیست و پنج قرن از آفرینش آنها ،اجراهای بیشماری در سدة گذشتة میالدی
و قرن بیست و یکم داشته و به زبانهای گوناگون جهان ترجمه شده است .یکی از دالیل رویکرد چشمگیر به کمدیهای او را میتوان
ستیزة آشتی ناپذیر وی با جنگ دانست.

واژههای کلیدی
آريستوفان،كمدي ،جنگ ،صلح ،آرمانشهر.
*تلفن ،026-34182380 :نماب ر.E-mail: koopal@kiau.ac.ir ،026-34418156 :
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مقدمه

از هنگام خلقت بشر تا کنون ،جنگ ،همزاد و همراه وی بوده است
و انسانها از دیرباز تا امروز ،به منظور نبرد و نابودکردن یکدیگر،
پیوستهبهتولیدجنگافزارهاینوینوتکاملجنگافزارهایدیرین
پرداختهاند .نخستین جنگافزارها ،حتم ًا بسیار ساده بودهاند .از
هنگامی که بشر دریافت که جز با دستها و پاها و دندانهایش،
میتواند با هر قطعه سنگ یا چوبی که در دسترسش باشد ،دشمن
را (خواه حیوان و یا انسان) از پا درآورد ،دائم ًا در اندیشة یافتن
سالحی کشندهتر برای دفع دشمنان خود بوده است.
جنگ ،دشمن بزرگ بشريت به شمار میرود ،اما بيگمان يكي
از بزرگترين دشمنان جنگ نيز از ديرباز تاكنون ،كمدي بوده
است .كمدينويسان غالب ًا جنگ را مورد استهزا قرار دادهاند.
ِ
پالوتوس رومي« ،شمشير به دستان» ،به عنوان
در كمديهاي
افرادي مضحك به تصوير كشيده شدهاند .در دورة معاصر،
شبيه همين ديدگاه را در بارة نظاميها با رویکردی ریشخندآمیز
در نمايشنامة سه خواهر چخوف نيز ميتوانيم مشاهده كنيم .در
ميان نمايشنامههاي كمدي در قرن بيستم كه مستقيم ًا به جنگ و
پيامدهاي آن پرداختهاند ميتوان از «پيك نيك در ميدان جنگ»
اثر فرناندو آرابال نام برد كه هجويهاي سياه بر ضد جنگ
است .همچنين ميتوان از نمايشنامة «تا كمرگاه درخت» اثر پيتر
يوستينف ياد كرد كه به عواقب دردناك جنگ به گونهاي مضحك
و تمسخرآمیز مينگرد .در میان آثار سینمایی نیز «ديكتاتور
ِ
بزرگ» چارلي چاپلين به تمسخر هيتلر و يارانش پرداخته است.
به نظر ميآيد كمدي نويسان در برخورد با جنگ ،آن را پوچ و
بيهوده يافتهاند و با لحني سرزنشآميز به استهزاي آن پرداختهاند.
اگرچه بنا بر يافتههاي مو ّثقي كه از سرآغاز پيدايي كمدي به دست
آمده ،سرچشمة پيدايش كمدي هيچ ربطي به جنگ نداشته ،اما
آريستوفان بزرگترين و يگانه كمدينويس يوناني كه آثارش از
دوران كمدي كهن يونان برجاي مانده ،بيشتر آثارش را بر ضد
ِ
جنگ پلوپونزي ،يعني جنگ بين آتن و اسپارت خلق كرده است.
يونانيان ،در میانة سدة پنجم پيش از ميالد ،خاطرة چند
جنگ بزرگ را نیز در سر داشتند .يكي عبارت بود از نبردي
اسطورهاي در عصري نامعلوم و گذشتهاي مبهم ،كه جنگ تروا
نام داشت و در منظومههاي هومر بازتاب يافته بود .جنگ تروا
ميان يونانيان و ترواييان كه احتما ً
ال در آسياي صغير ساكن
بودند ،به علت ربوده شدن هلن (همسر منالئوس پادشاه
اسپارت) از يونان ،توسط پاريس (پسر فرمانروای تروا) ،با

پیشینه و فرضیة تحقیق
تا سال  1378هیچ یک از آثار آریستوفان به فارسی
برگردانده نشده بود و لذا بدون در دسترس بودن آثار وی ،هیچ
پژوهشی نیز بر روی کمدیهای آریستوفان صورت نگرفته بود.
نمایشنامههای آریستوفان ،ساختار پیچیدهای دارند و در هر یک

ی یونانیان آغاز شد .حوادث و رويدادهاي این
لشکرکشی دریای ِ
نبرد ،به عنوان سرچشمة بسیاری از افسانههاي يوناني و ديگر
اقوام اروپايي ،مطرح گشت و بر اساس آن ،مجموعههاي متعدد
حماسی و داستانی تأليف شد .از جملة کهنترین تأليفات ياد
شده ،ميتوان به دو منظومة هومر به نامهاي ايلياد و اوديسه و
منظومة اِنهايد ،سروده ويرژيل اشاره كرد.
دو جنگ مهم ديگر در آغاز سدة پنجم پيش از ميالد ،عبارت
بود از لشكركشيهاي بزرگ ايرانيان به سرزمين یونان؛ يعني
حملة داريوش اول در سال  490ق.م .و حملة خشايارشا در
تفوق بر اين
481ق.م .ايرانيان در اين دو حمله به آتن ،توفيق ّ
ي ايران عليه يونان و با
سرزمين را نيافتند و با پايان عمليات جنگ ِ
منتفي شدن خطر حملة خارجي ،عصر طاليي آتن در سدة پنجم
پيش از ميالد آغاز گشت .آتن كه از دو حملة بزرگ ايرانيان رهايي
يافته بود ،مجالي پيدا كرد تا خود را بازسازي كند و هنر و دانش و
فرهنگ خويش را درغياب دشمن خارجي شكوفا سازد .اما جنگ
ُمد ِهش و خانمان برانداز ديگري هم در راه بود كه دموكراسي و
ي آتن را در نيمة دوم قرن پنجم ق.م .بلعيد و شكوه و
عصر طالي ِ
شوكت آتن راُ ،سبعانه به يغما سپرد؛ يعني جنگ پلوپونزي .جنگ
تروا ،اگر چه در اسطورهها ،نتيجهاي تواَم با پيروزي به همراه
داشت ،اما نبرد پلوپونزي ،بيماري ،طاعون ،شكست و غارت را
براي آتنيهاي جنگزده به ارمغان آورد .دشمن خانگي و جنگ
داخلي ،در كمي ِن اين عصر شكوفا نشسته بود و آتن به گفتة ويل
دورانت ،مولف كتاب تاريخ تمدن ،با آغاز جنگ با اسپارت در سال
 431ق.م .انتحار كرد.
آريستوفان در حالي كه شاهد همة نابسامانيهاي ناشي از
جنگ در موطن خويش بود ،با بيزاري از اين نبردهاي بيحاصل،
كمديهاي جاودان خود را عليه جنگ ،در تماشاخانههاي آتن به
روي صحنه برد .در تاريخچة ادبيات نمايشي جهان ،آريستوفان
اولين نويسندهاي است كه فرياد بلند اعتراض خود را بر ضد
جنگ و حكمرانان جنگطلب سر داده است .او حتي پا را از اين هم
فراتر گذاشته و به استهزاي جنگ در آثار خود پرداخته است .اين
در حالي است كه حاكمان جنگ افرو ِز آتني ،از ادامة جنگ سود
سرشاري كسب ميكردند و موقعيت اقتصادي و سياسي خود را
ِ
نويس شجاع ،پرچ ِم ستيز با
تحكيم ميبخشيدند .با اين حال كمدي
جنگ را برافراشت و به رغم تهديدها و خشونتها ،بر طبل ضديت
با جنگ كوفت.

از دیالوگهای شخصیتهای نمایشنامه ،ارجاعات مختلفی به
تاریخ ،جغرافیا ،اساطیر و شخصیتهای معاص ِر آریستوفان،
از جمله سیاستمداران یا نمایشنامهنویسان دیگر دیده میشود
ِ
اطالعات جانبی مواجه
که مترجم را در هر صفحه با انبوهی از
میکند که بدون رمزگشایی از هر یک از آنها ،فهم اثر ،دشوار
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و چه بسا ناممکن میگردد .شاید از این رو ،مترجمان رغبت
چندانی به برگرداندن آثار وی به زبان فارسی نشان نمیدادند.
ضمن آنکه در مقایسه با شاهکارهای تراژیک یونان و روم
باستان ،آثار کمدی کمتر مورد توجه واقع میشدند .در آن
هنگام که نگارنده ،ترجمة نمایشنامة «پرندگان» را که غالب ًا از
آن به عنوان شاهکار آریستوفان یاد میکنند ،آغاز کرد ،گمان
نمیبرد 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 شخصیتها ،بدون استخراج اَعال ِم موجود در گفتة آنها
ناممکن مینمود و استخراج اَعالم ،عالوه بر ترجمة اثر ،خود به
کار مستقل و نفسگی ِر دیگری بدل شد ،که پژوهشی ژرف در
تاریخ و فرهنگ یونان باستان را میطلبید . 1در سال  ،1384کتاب
سرچشمة پیدایش کمدی به قلم راقِم این سطور انتشار یافت
که پژوهشی گسترده بر روی چگونگی پدید آمدن کمدی در
یونان باستان و زندگینامه و آثار آریستوفان بود .در این کتاب،
ضمن بررسی تاریخچه و ساختار کمدیهای یونانی ،چکیده و
پیرنگ کلیة کمدیهای آریستوفان به همراه تحلیل شخصیتها
و داستان هر نمایشنامه ذکر شده است و پژوهشگران برای
بررسی هر یک از کمدیها میتوانند به صورت مستقل به هر
ش کتاب مراجعه کنند و همچنین برای مطالعات بیشتر ،در
بخ 
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 نمایشنامههای آریستوفان وجود
دارد ،پژوهش تخصصی به عمل آید .از جملة این موضوعات
عبارتند از :بنُمایههای آثار ،هستههای داستانی ،شخصیتها و
تحلیل آنها ،اشارات اساطیری ،اشارات تاریخی ،ساختار سیاسی
و محاکم قضایی در یونان باستان ،بررسی نام و جایگاه کشور
ی نویسنده ،دیدگاههای ادبی و
ایران در آثار او  ،دیدگاههای فلسف ِ
هنری نسبت به تراژدی نویسا ِن همعصر وی ،دیدگاههای ادبی
و هنری نسبت به کمدی نویسا ِن همدورة او ،جنگ در آثار او،
نقش و جایگاه زنان در این کمدیها و همچنین موضوعات متعدد
دیگر که هر یک به تنهایی میتوانند دستمایة کارهای پژوهشی
مستقل در بارة کمدیهای آریستوفان باشند.
نگارنـده ،مشخـص ًا به موضوع جنـگ در آثـار این
ِ
نویس یونان باستان پرداخته است .آریستوفان با
نمایشنامه
اینکه خود جنگاوری چیرهدست و گشادهدل بود ،اما از جنگهایی
که آتن را به نابودی میکشید نفرت داشت و در نمایشنامههای
خود با بیباکی و بیپرواییُ ،مس ّببان جنگ را مورد شدیدترین
شماتتها و انتقادها قرار میداد .او به ویژه ،مخالفت خود را با
جنگهای دراز مدت پلوپونزی که شرح آن در پی خواهد آمد،
در آثار خود ابراز میداشت .این مقاله ضمن بررسی پایگاه
طبقاتی و جایگاه اجتماعی آریستوفان در جامعة جنگزدة آتن،
ی سرچشمة این نفرت از جنگ در آثار او است
به دنبال ریشهیاب ِ
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
آريستوفان در حدود سالهاي  448تا  380پيش از ميالد
ي حيات او با عصر اقتدار«پريكلس» ،حكمران
ميزيست .دورة جوان ِ
َ
ي
مقتدر آتن همزمان بوده است .جنگ آتن و اسپارت در اوان جوان ِ
آريستوفان ،در سال 431پيش از ميالد و بر اثر جاه طلبي پريكلس
آغاز گشت .اين جنگ سبب گرديد كه كمدي نويس جوا ِن يوناني،
مانند بسياري از مردم ديگر ،زمينها و مزارع خود را ترك گويد
و همانند بيشتر مردم روستانشي ِن شبه جزيرة آتيكا ،مهاجرت كند
و در آتن اقامت گزيند .او زندگي شهري را دوست نميداشت و از
ِ
جنگ ناخواسته به مردمان
اينكه مجبور شده بود به واسطة اين
سرزمين اسپارت و متحدانش كينه بورزد ،آزرده خاطر بود.
زندگی یونانیا ِن عهد باستان ،از دیرباز همواره با جنگ پیوند
ی یونانیان به شکل حیرتآوری با جنگ و
خورده بود و تمام ِ
مسایل مربوط به آن درگیر بودند .در تاریخ یونان ،چنین ثبتشده
که تراژدینویسان بزرگ از جمله آیسخولوس ،سوفوکلس و
اوریپیدس ،با فنون جنگ آشنایی داشتهاند و آیسخولوس در
نبردِ سپاه یونان با لشکر خشایارشا شرکت داشته (رابینسون،
 )249،1370و در خصوص سوفوکلس ،نقل شده که در ارتش
یونان درجة ژنرالی داشته است (توینبی .)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
و از این رو میبینیم که توصیفهای این تراژدینویسان از
صحنههای نبرد ،بسیار زنده ،واقعی و باورپذیر است .سقراط نیز
جزو افراد پیادهنظام سنگین اسلحة آتن بود و در جنگ پلوپونزی
برای خود شهرت جنگاوری کسب کرد (دورانت.)407،1367 ،
هزينههاي فراوا ِن جنگ و تدارك ملزومات نظامي ،از خزانة
مردم آتن پرداخت ميشد .سود فراواني كه سوداگران از تجهيز
امكانات جنگي و خريد و فروش و زدوبندهاي تجاري مربوط به
جنگ به دست ميآوردند از يك سو و تالش براي از ميدان به در
بردن رقباي تجاري توسط نيروي نظامي و تأسيس بازارهاي
جديد از سوي ديگر ،عواملي بودند كه حكمرانان آتن را به جنگ
ترغيبميكردند.
با هجوم جنگزدگاني كه از گوشه و كنار به سوي آتن سرازير
شدند ،جمعيت آتن افزايش يافت .آتن در نيمة سدة پنجم پيش از
ميالد حدود صد و چهل هزار نفر جمعيت داشت .تنها سندي كه
دربارة جمعيت آتن در آن ايام به دست آمده ،خبري است كه در
كتاب توكوديدس (توسيديد) نقل شده است .به موجب اين سند،
«قبل از آغاز جنگ پلوپونزي ،جمعيت شهروندان آتني ،اعم از زن
و مرد و كودك تقريب ًا يكصد و سي و پنج تا يكصد و چهل هزار
نفر و تعداد افراد خارجي (غير شهروند) در همان تاريخ ،حدود
هفتاد هزار نفر بوده است .جمعيت بردگان نيز در آن دوران،
معادل مجموع اين دو گروه بود .بنابراين جمعيت آتن در كل به
حدود چهارصد و ده تا چهار صد و بيست هزار نفر بالغ ميشد»
(بهمنش.)300 ،1371 ،
بر اثر مهاجرت اجباري ،ازدياد ناگهاني جمعيت و به هم
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خوردن تعاد ِل جامعه و عدم رعايت بهداشت ،در سال  430پيش
از ميالد ،طاعون در آتن شيوع يافت و مردم ،پريكلس را مس ّبب
اين بالي خانمانسوز ميدانستند .پريكلس نيز تاوان اين خطاي
خود را پرداخت و يك سال بعد ،خود بر اثر طاعون جان سپرد و
قرباني همان سياستي شد كه خود به راه انداخته بود .اما جنگ با
اسپارت كه به نام جنگهاي پلوپونزي -همريشه با نام ِ
شبه جزيرة
پلوپونزوس با مركزيت اسپارت -مشهور شد ،تا سال  404پيش
از ميالد به تناوب ادامه يافت .تا اينكه سرانجام در آن سال ،آتن از
پا درآمد و تسليم شد .طي اين مدت ،جنگساالران آتني به طور
همزمان با سيسيل نيز وارد جنگ شدند كه نتيجة آن ،جز شكست
براي آتن رقم نخورد.
آريستوفان كه شاهد همة اين فجايع بود ،مهمترين عامل
ِ
فالكت مردم آتن را در همين جنگها ميديد .ريشة خانوادگي او
از طبقة اشراف بود .زمينداران و ّ
ملكان از اين توسعه طلبي
و تهاجم سودي نميبردند و در نتيجه ،داد و ستدشان نيز از
رونق افتاده بود .اما آريستوفان براي كسب سود شخصي به
مخالفت با جنگ برنخاست« .در همة آثار به جا مانده از او ،روح
ميهنپرستي موج ميزند و گويي هيچ دغدغهاي جز اعتالي آتن
و خدمت به ميهن نداشت» (كوپال .)399،1384،چهار كمدي از
مجموع يازده نمايشنامة كاملي كه از او به دست آمده ،مستقيم ًا
مربوط به جنگ و تبعات ويرانگر آن است .او در اين كمديها نه
تنها با سياستمدارا ِن نابخرد به ستيز برميخيزد ،بلكه همچنين با
نگاهي نكتهبينانه ،فلسفة ظهور جنگ را هم به زير سوال ميبرد.
اما نبايد ناگفته گذاشت كه او در طرح نمايشنامههايش به سوي
شعارگويي و ارائه سخنان پر طمطراق دربارة جنگ نميرود .بلكه
در داستانهايي پر از فانتزي و تخيل و پر از طنز و مطايبه ،به
چالش و رويارويي با جنگ ميپردازد.

كمديهايآريستوفان
يازده كمديِ كامل از آثار آريستوفان به دست آمده است كه
كهنترين ميراث بشري را از نمايشنامههاي كمدي تشكيل ميدهد.
این تعداد ،از حدود چهل نمایشنامه که او نوشته بر جا مانده است.
هنگامی که او نخستین نمایشنامة خود را با نام سورچرانها در
سال  427قبل از میالد نوشت و جایزة دوم جشنوارة دیونوسایِ
شهر را به دست آورد ،آتن قدرت سیاسی و نظامی چشمگیری
یافته بود .در آن زمان از آغاز جنگ پلوپونزی چهار سال
میگذشت و پیامدهای جنگ کمکم آشکار میگشت.
آریستوفان ،کمدینویسی را با مقابله با جنگ آغاز کرد.
سه نمایشنامة نخستین که آریستوفان نوشت ،علیه «کلئون»
حاکم جنگطلبِ آن هنگا ِم آتن بود ،که در ضمن ،به عوامفریبی
نیز شهرت داشت .این سه نمایشنامه عبارتند از :سورچرانها،
باب ِلیها و آخارنیها (از سورچرانها و بابلیها ،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 .جیُ .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 محافظهکار دیگری ،زمینداران
و مالکانی بودند که از توسعهطلبی نظامی و در نتیجه ،از رونق
افتادن داد و ستد ،چندان سود نمیبردند و از جنگ و تهاجم،
ت
لطمات بسیار میدیدند .از سوی دیگر ،جناحی که دموکرا 
نامیده میشدند ،یا الاقل آن عده از ایشان که مرتب ًا در مجلس و
محاکم قانونی حضور مییافتند ،به طور کلی ،شامل پیشهوران و
سوداگران عمده یا خردهپا بودند که در رأس ایشان کلئون د ّباغ
قرار داشت(کلئون را به این جهت د ّباغ میخواندند که صاحب یک
کارگاه دباغی بود) .برای این عده ،جنگ به معنای اشتغال بود،
چرا که کشتیها نیاز به پاروزن پیدا میکردند و عدة زیادی از
کارگرا ِن فقی ِر بخش کشاورزی را با دستمزد نسبت ًا خوب ،جذب
نمودند(رز .)321،1358 ،البته تمام آثار آریستوفان به
خود می
ُ
موضوع جنگ نمیپردازند .موضوعات دیگری همچون زنان در
جامعه آتن ،دادگاهها ،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 میآمد .او با
نخستین ظهور خود در جشنوارههای تئاتری ،با اینکه ُبنمایههای
ستیزهجویانهای را برمیگزید ،اما به واسطة نبوغ خود از همان
ابتدا در این جشنوارهها درخششی آشکار داشت.
كمديهاي يوناني در كنار تراژديها ،در جشنواههاي تئاتري
به صحنه ميرفتند .معروفتري ِن اين جشنوارهها« ،ديونوساي
بزرگ» بود كه به مدت پنج روز ،در ماه مارس (اواخر زمستان)
ي اين جشنواره
برگزار ميشد .اما جنگ ،بر برنامههاي نمايش ِ
تأثير منفي گذاشت« .در پنجمين روز جشنواره ،پنج كمدي به
صحنه ميرفت .اما در طول جنگهاي پلوپونزي ظاهراً فقط سه
نمايش كمدي ،پس از ارائه كار تراژدينويسان به اجرا در ميآمد»
(گلدهيل .)30 ،1380 ،دليل كاهش روزهاي برگزاري جشنواره،
بيترديد وخامت اوضاع اقتصادي جامعه به دليل جنگ بوده است.
اما حتي جنگ نيز نتوانست مانع از رقابتي بودن جشنوارههاي
تئاتري شود .در هر جشنوارهاي ،داوران به شماري از عوامل
هر نمايش ،از جمله نمايشنامهنويس جايزه ميدادند و آريستوفان
نيز همچون تراژدينويسان همدورة خود از اين جوايز بينصيب
نمانده است.
از آثار باقي ماندة او ،نُه نمايشنامه اصطالح ًا به دروة كمدي
كهن تعلق دارند .اين آثار قبل از شكست آتن در جنگ پلوپونزي
نوشته شدهاند و اغلب داراي جنبههاي شديداً سياسي و گاه بر
ضدحاكما ِن ِ
وقتآتنهستند.عالوهبرسیاستمداران،دوانديشمند
ِ
سقراط فيلسوف و اوريپيدِ تراژدينويس ،از نيش
برجستة يوناني،
تند و تيز انتقادهاي گزندة آريستوفان در امان نماندهاند.
بنابر شواهد موجود فقط آريستوفان در اين دوره به انتقاد
از سياست حاكمان آتن نپرداخته است .يكي از رقيبان سرسخت
آريستوفان طي سالهاي  429تا  411ق.م« .ائوپوليس» نام
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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
ي فرمايشي و سياست جنگطلبانة پريكلس به مقابله
دموكراس ِ
برخاست .اما بعداً به رقيب آريستوفان در نمايشنامه نويسي بدل
«رز» در كتاب تاريخ ادبيات يونان دربارة او گفته كه «هفت
شدُ .
بار جايزة مسابقات نمايشنامه نويسي را ربود و در مسابقهاي كه
به نمايشنامة «آخارنيها»ي آريستوفان جايزة اول تعلق گرفت،
(رز .)329 ،1358 ،ائوپوليس در نمايشنامهاي به نام
او سوم شد» ُ
«جوامع» كه تنها بخشي از آن بر روي پاپيروس كشف شده ،از
شكست فاحش ناوگان و سپاه آتن در نبرد سال  412ق.م .به
شدت انتقاد ميكند و پريكلس را به عنوان مس ّبب آغاز جنگ مورد
هجو و انتقاد قرار ميدهد .رقابت ائوپوليس با آريستوفان در سال
 411ق.م .به نقطة پايان رسيد« .او در آن هنگام ،در جنگهاي
هلسپونت - 2در تنگة داردانل -در راه دفاع از ميهنش جان باخت»
(كيندرمن.)149 ،1365 ،
با شكست آتن از اسپارت و سقوط آتن در سال  404پيش
از ميالد ،كمديِ كهن كه حاوي شديدترين انتقادهاي سياسي
از حكمرانان و سوء تدبيرهای آنان در ادارة جامعه بود ،از
ارزش و اعتبار افتاد« .با روي كار آمدن پادشاهان كشورگشا
و نابودشدن آزادي در شهرهاي خودمختار ،كمديِ كهن ممنوع
شد و آريستوفان در سالهاي 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
حساس شده
است» (ابجديان .)79 ،1380،دولت در آن زمان چنان ّ
بود كه هيچ يك از مسئوالن و كارگزاران حكومتي نه ميتوانست
و نه ميخواست كه هر گونه انتقادي را بر روي صحنة تئاتر ببيند
و بشنود .تنها انتقادي كه در كمدي ميانه به چشم ميخورد اين بود
كه «زنان فاسد و مردان عياش و ماهيگيران و آشپزان را دست
بيندازند .دهها هزار نفري كه هنوز به تماشاي نمايش ميرفتند،
چنان از روزگار سرخورده شده بودند كه اص ً
ال نميخواستند از
سياست چيزي بدانند» (كيندرمن.)173 ،1365 ،
كمديهاي 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 ،عمدت ًا اجتماعي است و طنز سياسي جاي خود را به
ديدگاههاي آرمانشهري و اوتوپيايي داده است.

ِ
جنگ آريستوفان
كمديهاي ضد
كمدي «آخارنيها» ،كهنترين نمايشنامة كمدي باقيمانده از
تمدن يونان و همچنين كهنترين كمدي ضد جنگ جهان است.
آريستوفان اين نمايشنامه را در بيست و سه سالگي نوشت و
توانست در سال  425پيش از ميالد ،جايزة نخست جشنوارة
ي ديونوسوس (ايزد
لنايا 3را كسب كند .اين واژه به جشنهاي محل ِ
تاكستانها ،شراب و حامي تراژدي) ،در آتن اطالق ميشد كه از
اعصار بسيار قديم در آن سرزمين مرسوم بود .در اين نمايشنامه،

ِ
جنگ بيحاصل خسته شده ،درصدد
يكي از شهروندان آتني كه از
برميآيد تا با اسپارتيها ،شخص ًا و به طور خصوصي پيمان
صلح ببندد و در نتيجة اين عمل ،كسب و كار خودش را رونق
بدهد .همشهريهايش به مخالفت با او برميخيزند اما او سرانجام
به صلح دست مييابد و جنگطلبان مغلوب ميشوند .آريستوفان
در اين اث ِر خود ،پريكلس را آتشافرو ِز جنگ با اسپارت معرفي
ميكند .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 ،اسپارتيها به پشتيباني از مگاراييها به آتن
اعالم جنگ دادند .البته قهرمان نمايشنامة آخارنيها اظهار ميدارد
كه علت آغاز جنگ ،توهين مگاراييها به آسپاسيا معشوقة
پريكلس بوده است ،اما ويل دورانت گفتههاي آريستوفان را
انكار ميكند و در كتاب تاريخ تمدن (جلد دوم) ميگويد كه:
ي آن روزگار ،پريكلس را
«آريستوفان نيز همچون مردم عام ِ
مسبب جنگ پلوپونزي ميدانست و معتقد بود چون اهالي مگارا
به آسپاسيا (معشوق پريكلس) اهانت ورزيدهاند ،پريكلس بدانجا
لشكر كشيد» (دورانت.)492 ،1367 ،
آريستوفان همچنين ،در اين نمايشنامه به هجو قانونگذارا ِن
آتن نيز ميپردازد كه در مجلس شهر گرد آمدهاند و سفيران بي-
مسئوليتي را به نقاط مختلف فرستادهاند كه در عين بي كفايتي،
دست خالي باز گشتهاند و هيچ ياري و حمايتي براي آتن به
ارمغان نياوردهاند.
كمدي ديگر آريستوفان بر ضد جنگ ،نمايشنامة «صلح»
نام دارد .اين نمايشنامه در جشنوارة بزرگ ديونوسيا در سال
 421پيش از ميالد ،جايزة دوم را ربود .شخصيت صلح در اين
نمايشنامه همچون االههاي زنداني به تصوير كشيده شده است كه
ي خسته از جنگ ميخواهد او را آزاد كند و از عرش خدايان
يك آتن ِ
به روي زمين بياورد و همة آتنيها 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 عم ً
ال 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  ،4كه
اندكي قبل از نمايشنامة صلح نوشته شدهُ ،دعا ميكند كه ديگر
جنگي روي ندهد» (رابينسون .)282 ،1370،در اين نمايشنامه،
آريستوفان مجدداً به گونهاي بسيار شديد به جناح دموكراتهاي
جنگطلبِ آتني و به ويژه به فرمانرواي وقت آتن« ،هوپربولوس»
حمله ميكند .جناح دموكرات در ميان سياستمدارا ِن حاكم بر آتن،
صنوف و مشاغلي همچون اسلحهسازي را در اختيار خود داشتند
و نفع آنان در تداوم جنگ و رونق تجارت اسلحه بود.
در اين نمايشنامه ،صلح به صورت االههاي تجسم شده كه
توسط شخصيتي نمادين به نام جنگ به اسارت در آمده است.
«مونث بودن او ،تأكيدي بر جلوههاي كشاورزي و حاصلخيزي
است كه از ضروريات صلح به شمار ميآمد» (Taafee, 1993,
 .)39همسرايان اين نمايشنامه ،بر خالف ديگر نمايشنامههاي
آريستوفان كه وجودشان مستقيم ًا مبتني بر نام نمايشنامه بوده،
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آريستوفان كه وجودشان مستقيم ًا مبتني بر نام نمايشنامه بوده،
گروهي از كشاورزان هستند كه اگر چه عم ً
ال به االهة صلح مرتبط
نيستند ،اما جملگي از مواهب صلحي كه او بشارتدهندة آن است،
بهرهمند ميشوند .نمايشنامه سرانجام با جشن و شادي به پايان
ميرسد و بوي خوش صلح در همه جا ميپيچد .كمدي صلح را
بايد صريحترين اثر ضد جنگ آريستوفان تلقي كرد.
مخالفت آريستوفان با جنگ ،ديگر بار در كمدي «پرندگان»
آشكار گشت .كمدي پرندگان در سال  414ق.م .در شرايطي
ِ
ِ
شكست لشكركشي
سخت ناشي از
نوشته شد كه آتن عواقبِ
صرف
آتن،
مالي
ذخاير
همة
كرد.
ي
م
تحمل
نظامي به سيسيل را
َ
اين لشكركشي بي حاصل شد .قشوني نزديك به  27000نفر
با  134كشتي و  130قايق در اين حمله شركت داشتند« .سه
سردار آتنی ،رهبری این حمله را به عهده گرفته بودند :نیکیاس،
الماخوس و آلکیبیادس» (رابینسون .) 288 ،1370 ،به دنبال آن،
ی سیاسی در آتن ،خیانت سرداران و افروخته شدن
به هم ریختگ ِ
مجدد جنگ با اسپارت ،آتنیها را دچار مشکالت فراوانی کرد.
«آتنی ها روحیه خود را کام ً
ال باخته بودند و دورة استیصال بعد
از لشکرکشی به سیسیل را میگذراندند » (.)Levin ,1962, 106
كمدي پرندگان ،رویای کسانی را بازگو میکند که از جنگ بیزار
شدهاند و مدینة فاضلهای را برای زندگی بهتر میجویند .یعنی
جایی ،که از حکمرانان و ايزدان اسطورهای که چشمانشان را به
روی این همه بی عدالتی بسته بودند ،ديگر اثری وجود نداشته
باشد.
كمدي پرندگان را شاهكار آريستوفان قلمداد ميكنند و
عموم پژوهشگران تئاتر از آن ستايش كردهاند .از جمله :آر .اف.
كالرك« ،آن را سرگرمكنندهترين اثر آريستوفان دانسته است»
(كالرك .)34 ،1370،هاينتس كيندرمن «اين اثر را درخشانترين
خالقيتتئاتريونانباستانبهشمارآوردهاست»(كيندرمن،1365،
 .)161باكنر تراويك نيز «آن را شاهكار آريستوفان دانسته
و معتقد است كه اين نمايشنامه از تصويرسازيِ زيبا ،تخي ِل
ظريف و شخصيتپردازيِ نيرومندي برخوردار است» (تراويك،
 .)109 ،1376اچ .جيُ .رز « ،آن را شايستة كسب رتبة اول در
جشنوارة سال  414پيش از ميالد ميداند ،در حالي كه اين اثر
(رز )338 ،1358 ،و
در آن جشنواره مقام دوم را كسب كرد» ُ
« ،N.R.Teitelكمدي پرندگان را در ميان كمديهاي اين نويسندة
آتني بي نظير دانسته است» ( .)Teitel, 1969, 73كارلو فردينادو
روسو نيز «آن را كام ً
ال استثنايي خوانده است» ( Russo, 1997,
 .)148هيچ يك ازنمايشنامههاي ديگر آريستوفان تحسين يكپارچة
همة منتقدان را همچون نمايشنامة پرندگان برنَینگيخته است.
راز اين جاودانگي را بايد در طرح بسيار ابداعي و همچنين
سرشار از فانتزيِ اين كمدي دانست .اين نمايشنامه كه بلندترين
اثر آريستوفان به شمار ميآيد ،انسانهايي خسته از جنگ را
به تصوير ميكشد كه به دنبال روياي صلح ،به جستجوي
آرمانشهري عاري از جنگ برآمدهاند .در هنگام نوشته شدن اين
نمايشنامه،عمو ِمييالقنشينانآتني،بهدليلاردوكشيهاينظامي
در شمال شبه جزيرة آتيكا ،مجبور به ترك روستاها و هجوم

به شهرها شده بودند .اما «شهر» ،روياي فريبندهاي بيش نبود.
ساكنان آتن از زندگي در شه ِر جنگزدهاي كه دشمن در نزديكي
ي بيزار از شهر
آن اردو زده بود ،رنج ميبردند .از اين رو دو آتن ِ
جنگزدة خود ،به قصد بنا كردن شهر جديدي در قلمرو پرندگان
و بر فراز ابرها ،به نزد پرندگان ميروند تا براي تأسيس شهري
ِ
پرولوگ
جديد با آنها به توافق برسند .آريستوفان در بخش
نمايشنامه ،از تمام شهرهايي كه جنگ ،در آن هنگام در آنها جريان
دارد ،نام ميبرد و آنها را شايستة زندگي كردن قلمداد نميكند.
ساختن شهري در آسمان ،تخيليترين انديشهاي است كه در تمام
نمايشنامههاي آريستوفان ديده ميشود .در اين فانتزيِ بي مانند،
پرندگان ،مقام و منصبي همرتبة ايزدا ِن اسطورهاي اُلمپ مييابند
ي انسانها را مشاهده ميكند ،سرانجام در
و زئوس كه سرسخت ِ
برابر خواستة آدميان تسليم ميشود.
نمايشنامة پرندگان ،اگرچه تصويري شاد و روشن از دنياي
آرماني آريستوفان ارائه ميكند ،اما در عمل ،بيانگر فضاي تاريك
و غمانگيزي است كه حملة ناوگان آتن به بندر سيراكوز در
سيسيل براي تمام يونانيها ايجاد كرده بود .شخصيتهاي اصلي
نمايشنامه ،نماد عدالتجوياني خانه به دوشند كه براي نجات از
ظلمات آتن ،دادگاههاي بيدادگرانهاش و جنگهاي خانمانسوزش
به برهوتي پناه آوردهاند تا عدالت را در پناه جغد و كالغ و كركس
و پرندگان ديگر بيابند .پيام دروني نمايشنامه بسيار تلخ و جدي
است :عدالت را روي زمين نميتوان يافت و بايد آن را در آسمان
ُجست .شگفت نيست كه ويل دورانت نيز عالوه بر همة مورخان و
محققاني كه نام برديم« ،آن را شاهكار آريستوفان خوانده است»
(دورانت.)480،1367 ،
کمدی ضد جنگ دیگ ِر آریستوفان « ،لوسیستراتا  »5نام دارد.
این اثر دارای طرحی کمیک و بسیار شاد است .زنان آتن و اسپارت
كه از جنگ خسته شدهاند ،پيمان ميبندند تا زماني كه جنگ ادامه
دارد ،به شوهران خود روي خوش نشان ندهند و آنان را شبها
به خانه راه ندهند .اين نمايشنامه در سال  411پيش از ميالد ،در
حالي به روي صحنه رفت كه سه سال قبل از آن ،آتنيها در
لشكركشي به سيسيل شكست سختي خورده بودند و تمام آحادِ
ِ
توكوديدس مورخ ،كه گاه با
جامعة آتن از جنگ خسته شده بود.
نام توسيديد شناخته ميشود ،پايان آن جنگ را چنين توصيف
ي يونانيان كه در تاريخ ضبط شده
ميكند« :از همة عمليات جنگ ِ
است ،اين يكي مهمتر از همه بود .آتنيها و متحدانشان از هر لحاظ
شكست خورده بودند و رنج و عذابشان نهايت نداشت .كشتيها و
لشكرشان از روي زمين محو شد .هيچ چيز بر جاي نماند و از آن
همه سرباز كه حركت كرده بودند ،تنها عدة معدودي بازگشتند.
لشكركشي به سيسيل ،بدين ترتيب پايان پذيرفت» (رابينسون،
.)295 ،1370
در سال 414پيش از ميالد ،آتنيها چنين شكست مفتضحانهاي
خوردند .يك سال بعد در  413پيش از ميالد ،اسپارتيها مجدداً
ِ
فالكت جنگ به اوج
جنگ با آتن را آغاز كردند و دو سال بعد كه
خود رسيده بود ،آريستوفان نمايشنامة لوسيستراتا را نوشت كه
هجوية كاملي بر ضد حاكمان جنگ افروز آتن بود .در پايان اين
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از پاي درميآيند و صلح برقرار ميشود و نمايشنامه با برگزاري
جشني شاد ،به پايان ميرسد.
به نظر ريچموند نويل« ،نمايشنامة لوسيستراتا يكي از بهترين
آثار آريستوفان به شمار ميآيد .به نظر او اين نمايشنامه ،بهترين
دفاعي به شمار میآید كه آريستوفان در كل آثارش از صلح به
عمل آورده است» ( .)Neuville, 1966, 49مهمتر اينكه ،نقش زنان
به عنوان پديدآورندگا ِن صلح در اين اثر ،برجسته شده است.
اما اين كمدي را نبايد فقط اثري دربارة زنان و نگرانيهاي آنان

دربارة جنگ بدانيم ،بلكه ميتوان آن را اثري قلمداد كرد كه در
آن ،زنان ميخواهند به نمايندگي از سوي مردان ،شه ِر مجروح
از جنگ را با برگزاري جشني در ستايش مردانگي و بازگشت به
سوي ارزشهاي سنتي ،مداوا كنند .در واقع زنان در این نمایشنامه
برای مردا ِن جنگطلب ،تنبیه بسیار سختی مقرر کردهاند و خود
ی جامعه ،آستینها را برای نجات آتن و اسپارت
به عنوان منج ِ
باال زدهاند.

نتیجه

يونانيان در سدة پنجم پيش از ميالد ،فرهنگي را پايهريزي
كردند كه پس از طي بيست و پنج قرن ،هنوز اعتبار خود را حفظ
كرده است .آنها اگر چه نخستين طنزپردازان عالم نبودهاند ،اما
بي گمان نخستين قومي بودند كه كمدي را به عنوان يك «قالب»
ي
هنري ،با ساختاري نظاممند و منطبق با اصول زيباييشناس ِ
خاص خود پديد آوردند.
ِ
نويـس تلخ زبانـي چون آريسـتوفان ،با وجـود
كمـدي
محدوديتهاي سياسي و اجتماعي در جامعة آتن ،میکوشید
تا با زبان طنز ،خواستها و آرزوهاي انساندوستانة خويش
را بيان كند .براي او خدمت به ميهن ،به نوعي ايدئولوژي بدل
شده بود و او با دغدغهاي عميق و انساني در همة آثار خود با
حملههايي زهرآلود به حكمرانان جنگ طلب آتني و با زنده كردن
قهرمانان اسطورهاي جنگ تروا ،بر آن بود تا سيماي رنگباختة
فرشتة عدالت را براي همميهنانش زنده كند.
انسان در كمديهاي او همواره ميتواند تصويري از سيماي
رنج كشيدة خود را در طول تاريخ مشاهده كند .شخصيتهاي

آثار او غالب ًا همدردي ما را برميانگيزند و درد مشترك بشري
را در پيش چشمانمان به نمايش درميآورند .او همواره در
جستجوي راه و روشي آرماني براي زندگي است .آریستوفان
روياي يك اجتماع آرمانی را در سر ميپرورد كه فساد و تباهي
در آن رخنه نكرده باشد و اثري از فقر و بيعدالتي و جنگ
در آن به چشم نيايد .تمام پيشبينيهاي او در دورة حياتش
به تحقق پيوست .او شاهد آن بود كه افروزندگان آتش جنگ
و سوداگران جنگافزارپيشه ،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 که در سرزمینی میان آن همه آتش
و خون ،موضوعی برای خنداندن مردم مییافت و در حالی که
آتن پر از اجسادمردگان و مردا ِن در حال احتضار بود و در
آن هنگام که قلب این شهر اندک اندک از تپش باز میایستاد،
نویسندة دردمند ،باز هم بهانهای برای آفریدن کمدی و نشاندن
لبخند بر لبهای تماشاگران تئاتر به دست میآورد.
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