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چکیده
هدف اصلی این نوشتار ،بررسی و تطبیق حماسهی گیلگمش با نظریهی سفرِ قهرمانِ کریستتورر وگگلتر استوُ وگگلتر ،بتا بهتر
گررتن از نظریهی تک اسطور ی کمبل ،ساختار سفرِ قهرمان را از هفد مرحله به دوازد مرحله تغییر دادُ الگوی سفرِ قهرمتان،
جهانشمول اسو و در هر عصر ررهنگی رخ میدهدُ از این الگو میتوان برای تحلیل و تفسیر متتون ادبتی و کشت ار ستاختن
مفاهیم و ظرایف پنهان در متن سود جگسوُ همچنین ،با نگرش اسطور ای به سفر قهرمانانهی گیلگمش که در جستووجتوی
راز جاودانگی و نامیرایی اسو ،به وضوح میتوان مرگ اندیشی را در این حماسه دیدُ تالش خستگیناپذیر او بترای رستیدن
به اکسیر جاودانگی ،ماجرای سفر را رقم میزندُ او در این مسیر ،با کهنالگوها و صورتهای مثالی مواجه متیشتود و در هتر
مرحله ،با کزمونهای مختلف ،پاالیش میشودُ رمز گشایی نمادهای موجود در حماسه ،قابلیو گسترد تر شدن مفهوم را رراهم
میکورد و بر زیبایی اثر میارزایدُ از دیگر مواردی که باید به کن اشار کرد ،تغییر کرام و تدریجی شخصیو گیلگمش اسو که
در رَوَند روایو و مراحل سفر رخ میدهدُ گذر او از خودکامگی و غرور و رسیدن به خِرد ،ح مو و تواضت کشت ار استوُ
رنج او را صیقل میدهد و تحمل دشواریها در طول سفر ،او را رراتر از منیّتوهتای ختود متیبترد و تستلیم در برابتر تقتدیرِ
گریزناپذیر به او میکموزد که کردار خویش را تغییر دهد و از وجو پنهان درونش بهر مند گرددُ این حماسه با نظریهی ستفر
قهرمان وگگلر به درستی منطبق اسوُ این پژوهش جتز تحقیقتات توصتیفی و تحلیلتی متیباشتد و از نظتر هتدف ،در گترو
تحقیقات نظری قرار داردُ
واژگان کلیدی :گیلگمش ،حماسه ،سفر قهرمان

ُ
مقدمه
این پژوهش با روش توصیفی و با بهر از نقد اسطور ای با هدف شناخو بیشتر حماستهی گیتلگمتش ،بته بررستی
اولین
حماسهی بشری بر مبنای ساختار سفر قهرمان و شناخو نظریه سفر در حماستهی گیتلگمتش و تتاثیر کن بتر رَوَنتد
ش لگیریِ وتحول نگرشِ شخصیو اصلی میپردازد و با پیروی از نظریة وگگلر ،نشان میدهد که کیا حماسهی گیتل-
گمش در این مورد از الگویی ثابو پیروی میکند؟ « هر اثر ادبی مهم ناظر بته کموزشتی مونتوی استو و توبیتری از
مونای جهان از رهگذر تصویر ،تشبیه و تمثیل ،عبارت یا اشارت به دسو متیدهتدُ» (بتری ،)51: 5831 ،همتان کته
وگگلر و دیگران کن را سفر استواری قهرمان میدانند ،سفری که با کن قهرمانان همچون اسطور هایی در جسووجتوی
اکسیری جان بخش از مراحلی خاص عبورمیکنندُ
اسطور یا حماسهی گیلگمش ،سومری االصل اسو و پیش از هزار ی سوم میالد نوشته شتد اسو(ستتاری: 5831،
 )4دارای دوازد لوح ش سته اسو که از کتابخانهی کشوربانیپال بهدسو کمد ُ از ایلیاد هومر قدمو بیشتتری دارد
و کیفیو و درونمایهی این منظومه ،در ادبیات جهان مقامی ممتاز داردُ این حماسه ،کمیز ای از متاجراجویی ،اختال
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و تراژدی محض اسوُ ( سانِدرز )3 :5831،گیلگمش نمونتهی ازلتی "انستان در جستووجتوی مونتا"5ستو و بته
سرنوشو مشترک تمامی انسانها میپردازدُ
شناخو بیشتر این حماسه از کن رو دارای اهمیو اسو که قدیمیترین سند م توب انسان اسو و اغلب حماستههتا،
داستانها و ارسانههای جهان از کن زاد شد اسوُ کنچه این اثر را بیهمتتا و ارزشتمند متیکنتد ،اندیشتهی رلستفی
مرگاندیشی ،جسووجو برای یارتن مونا و مفهوم مرگ و زندگی ،میل به جتاودانگی و رناناپتذیری استوُ جستو-
وجوی خستگیناپذیر گیل گمش برای یارتن اکسیر زندگیِ جاوید ،منجر به سفری طوالنی و دشوار متیگترددُ در
این سفر کهن الگوهای مختلف ،رمزها و نمادهای گوناگون وجود دارد که به قوّت اثر ارزود اسوُ همچنین سفر ،بته
عنوان سلوکی برای رسیدن به کمال و توالی و به رراخود ررتن در این اثر مطترح متیشتودُ تنهتایی بتیمترز انستان،
عصیان در برابر سرنوشو محتوم ،تالش نستو و خستگی ناپذیر و در پایان ،پی بردن به چار ناپذیری مترگ ،همته و
همه میتواند "درد مشترک" نوع بشر باشدُ
از کنجا که این اثر به سرچشمههای اولین تالشهای کدمی بازمیگردد پرداختن به کن میتواند دریچههای نو و تتاز -
ای به روی مخاطب بگشاید تا با اعتنا و توجّه به کنها ،برای یارتن ریشههای ررهنگی مشتترک کته بتین ابنتای بشتر
وجود دارد به ادراک و دریارو ارزشمندی برسدُ همچنین بررسی این اثر میتوانتد ،ستاختار جاموته ،نتوع زنتدگی،
روالیو ،روابط اجتماعی و نحو ی ش ل گیری تمدن و تمامی مواردی که دربردارند زندگی انسان اسو را روشن
و کش ار کندُ
در جسووجویی که در میان کثار منتشر شد انجام شد ،اغلب کثار با نظریهی سفر قهرمان جوزف کمبتل تطبیتق داد
شد اسو  ،لذا برکن شدم با الگویی نو ،سفر قهرمان را در حماسهی گیلگمتش بررستی کتنم تتا از دستتاوردهای کن
بتوانم به این پاسخ برسم که ،کیا نظریهی سفر قهرمان کریستورر وگگلر قابل تومیم به متتون ایتن چنینتی هستو؟ ایتن
الگو قابلیو کنرا دارد که به بررسی هر اثری ،خوا ریلم ،خوا اسطور و حماسه و خوا ارسانه و داستان بپردازدُ
کهنالگوی سفر قهرمان
« قهرمان ی ی از قدیمیترین کهنالگوهایی اسو که هموار محور اصلی مباحث اسطور ای بود اسو و سایر کهتن-
الگوها نظیر استاد ،منادی وُُُ در ارتباط با قهرمان مونای خود را بهدسو میکورندُ قهرمان 2واژ ای یونانی از ریشهای
به مونای محارظو کردن و خدمو کردن اسوُ مفهوم قهرمان در ارتباط با مفهوم ایثار و رداکاری اسوُ»(وگگلر:5833 ،
)13
از نظر یونگ «،کار اصلی کهنالگوی قهرمان کشف خودکگا خویشتن ررد اسو ،یونی کگاهی به ضوفها و توانتایی-
های خودش به گونهای که بتواند با مش الت زندگی روبرو شودُ به محض اینکته رترد توانستو کزمتایش اولیته را
پشو سر بگذارد و وارد مرحلهی پختگی شود اسطور قهرمان مناسبو خود را از دسو میدهدُ گویی مرگ نمتادین
قهرمان سرکغاز دوران پختگی اوسوُ» ( یونگ)514 :5831،
داستان حماسهی گیلگمش
حماسهی گیلگمش ،کهن ترین روایو استو کته رنتج انستان را در درک مونتای مترگ و نیتز حسترت جتانستوز
جاودانگی ،بیان میکندُ گیل گمش ،قهرمان نستو و نامداری اسو که هتم از نظتر تتوان و هتم از نظتر دانتایی ،بتی-
همتاسوُ اِرور( الههی بزرگِ قالب پرداز) ،انسان اولیهای را با نام اِن یدو میکرریند ،اما بر خالف هدف کررینشش ،که
باید به ستیز با گیلگمش برخیزد با او طرح دوستی میریزد و با هم ،پیمان میبندند که برادروار ،در کنار هتم باشتند
کنها ،به اتفا هم ،دسو به رشادتهای گوناگون میزنندُ سرانجام ان یدو با همهی توانمندیهایی کته دارد ،گررتتار
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سرنوشو میشود که خدایان برای کدمیان رقم زد اند یونی مرگ از ادامه داستان به نظر متیرستد ،مترگ حربتهای
اسو که خدایان کن را برای ستیز و مقابله با انسان به کار میگیرند چون زمانی که الههی ایشتر از توهینهتای گیتل-
گمش به ستو کمد  ،نزد کنو می رود و برای راضی کردن او به دادن ورزای کسمانی برای کشتن گیلگمش تهدید می-
کند که اگر با خواسته او موارقو ن ند ،کُلون درواز ورودی دنیای زیرین را میش ند و در را بتاز متیکنتد و کتاری
میکند که مردگان ،همه برخیزند و به دنیای زندگان بروندُ
پس از کشتن گاو کسمانی ،ان یدو در خواب میبیند که خدایان بزرگ گرد هم نشستهاند و کنو بته اِنلیتل متیگویتد«:
گیلگمش و ان یدو خومبابا و ورزای کسمانی را کشتهاند ،باید بمیردُ و اِنلیل در پاسخ او میگوید« :گیتل-
چون
گمش نباید بمیرد اما«گیلگمش ،در سوگ از دسو دادن ان یدو مرگ را هر چه کریهتر مییابدُ به منظتور رهتایی از
مرگ و یارتن زندگی ،راهی ان یدو باید بمیردُ»( روزنبرگ5833 ،ج )813 :2
سفری دشوار و طاقو ررسا میشود که از محتوای کن ،میتوان ،رنج انسان را در مقابل سرنوشو محتوم دریاروُ
«گیلگمش نخسو به کو ماشو روانه شدُ ی ی از کژدم -مردمان که گوشو ایزدی را در تن گیلگمش یارته بود ،بته
ناگزیر را را بدو نشان دادُ پس ،پهلوان به ژررای کوهستان رهسپار شدُ خود را در بوستانی شتگفو یارتوُ در ایتن
منزلگا  ،ایزدبانو سیدوری -سابیتو س نی داشوُ چون گیل گمتش حتدیث ستفر ختویش بتاز گفتو ،ستیدوری بته
بیهودگی این کار هشدارش داد و چون نتوانسو بر سرسختی پهلوان رایق کیتد ،او را بته جستووجتوی اورشتانابی،
زور بان اوتناپیشتیم ررستاد که تنها او میتوانسو گیلگمش را در سفر مختاطر کمیتزش راهنمتایی کنتدُ»(ژیتران،
)513-513 :5832
« وی به یاری اورشانابی( قایقران اوتناپیشتیم) از کبها گذر میکند و کنگا که اوتناپیشتیم را شخصی بته شت ل
خویش مییابد ،به شِ و درد خویش را بازمیگوید که از مرگ بیمزد اسو ،از او خواهش میکند تتا راز زنتدگی را
با او در میان بگذاردُ وی داستان توران بزرگ را برای گیلگمش توریتف کترد و متیگویتد :از کن ستبب کته متورد
حمایو خدایان قرار گررته از مرگ مصون ماند اسوُ سپس از وی میپرسد « :کدامیک از ختدایان بتر تتو رحمتو
خواهد کورد؟» با اصرار گیلگمش در ارشای راز زندگی ،اوتناپیشتیم بر کن میشود تتا در کزمتونی رازکموزانته او را
بیازمایدُ»(وارنر )41 :5831،به این ترتیب که او شش شب و هفو روز نخوابدُ اما گیلگمش در این کزمتون متردود
میشودُ پس از این ماجرا گیلگمش مأیوس و ارسترد تصتمیم متیگیترد جستتجو بترای جتاودانگی را رهتا کنتدُ
اورشَانابی و گیلگمش عازم بازگشو ازکبهای مترگبتار متیشتوند ،امتا او دستوختالی بتاز نمتیگترددُ هدیتهی
خداحارظی اوتناپیشتیم به گیلگمش ،ی ی از «رازهای خدایان» ،گیا جوانیِ دوبتار استوُ گیتلگمتش بتر استاس
رهنمودی که میگیرد ،این گیا را در قور دریا پیدا میکند ،کن را برمیگیرد و پای در را سفر خود به اوروک مینهدُ
اما هنگامی که در برکهی کبخنک بدن خود را میشوید ،ماری که بوی این گیا موطر به مشامش خورد استو کن را
می بَرَدُ «گیلگمش بر زمین مینشیند و زار میگریتدُ» او درمتییابتد کته جتاودانگی نصتیب او نیستو« :متن بایتد
بمیرمُ»(مک کال)11-11 :5833،
کنگا گیل گمش خسته ،سرشار از بیهودگی و اندوهناک از سفر ناکام خود به اوروک باز میگرددُ به نتزد درواز بتان
مرگ میرود و از او میخواهد که ان یدو را به وی نشان دهد تا راز مرگ را از او جویا شودُ درواز بتان ستایهای
از ان یدو را به وی مینمایاند سایه با زبانی نامفهوم ،میرایی انستان و غبتار شتدنش را بترای او بتازمیگویتدُ کن گته
قهرمان به پوچی رسید به سرنوشو خود تسلیم میگرددُ بر زمین تاالر متیخوابتد و بته جهتان مترگ متیشتتابدُ»
(وارنر)41 :5831،
کریستوفر وُگلر و ساختار اسطورهای در فیلمنامه
از جمله کسانی که با اثرپذیری از کمبل ،تالش کرد دستاورد او را به حوز نمایش ب شاند ،کریستورر وگگلر (5343م)
اسوُ ارزش کار وگگلر ،در همین گسترش اید اسطور یگانه و سفر قهرمان اسو ،به گونهای که بتوان هر روایتتی را
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با کن ساخو یا نقد کردُ به عقید کریستورر وگگلر «،بسیاری از کثار ادبی و هنتری امتروزی از الگتوی ستفر قهرمتان
پیروی میکنند و در این ژانرها نیز میتوان عناصر ساختاری مشترکی مانند اسطور ها یاروُ البته نبایتد پنداشتو کته
مراحل سفر قهرمان در هر ژانری اعم از اسطور  ،قصه ،شور ،داستان و رتیلمنامته ی ستان استو و همته از ستاختار
کالسیک سفر قهرمان پیروی میکنند ،بل ه الگوی سفر قهرمان انوطافپذیر اسو و مم ن اسو در هر اثتری ،تغییتر
منحصر به رردی نسبو به دیگر کثار دید شود و شامل اش ال و زنجیر های متنوعی از مراحل باشد که با توجته بته
هر اثر میتوان کنها را حذف ،ت رار یا جابهجا کردُ»(وگگلر)51:5831 ،
کریستورر وگگلر ساختار اسطور ای کمبل را با اعمال اصالحات و تغییراتی الگتویی از هفتد مرحلته ستفر بته دوازد
مرحله کاهش میدهدُ « و مراحل سفر ر ا به سه پرد و هر پرد را به بخشهایی ررعی تقسیم میکند:
پردة اول -5:دنیای عادی  -2دعوت به ماجرا  -8رد دعوت  -4مالقات با راهنما  -1عبور از کستانة اول
پردة دوم  -5:کزمون ها ،یاریگران ،دشمنان  -2ورود به درونی ترین غار -8کزمون دشوار -4پاداش
پردة سوم -5 :مسیر بازگشو  -2تجدید حیات  -8بازگشو با اکسیر» (وگگلر)852 :5831،
کریستورر وگگلر سفر را به هفو کهن الگو و دوازد مرحله تقسیم میکندُ هفو کهتن الگتویی کته او ارامته متیکنتد
عبارتند از -5 :قهرمان -2استاد -8نگهبان کستانه -4منادی -1متلون -1سایه -3دغلباز( همان ،بتا تلختی -28 :5831
)21
تحلیل و بررسی سفر قهرمان و نظریهی کریستوفر وُگلر در حماسهی گیلگمش
در این بخش با سود جستن از کهنالگوی سفر قهرمان وگگلتر ،بته تحلیتل و تفستیر حماستهی گیتلگمتش ختواهیم
پرداخو و سوی خواهد شد تا با استناد به این نظریه و همچنین رمزگشایی نمادها ،مفاهیم اصلی و ظرایتف پنهتان را
استخراج کنیمُ
پرده اول :عزیمت
 -6دنیای عادی :خانه و مأمن قهرمان ،جایی که در کن احساس کرامش و کسودگی میکندُ
«گیلگمش پهلوان پیروزمند ،گرداگرد اوروک حصاری میکشدُ در شهر دیوار دار ،پرستشگا مقدس ،ماننتد کتوهی
بلند بودُ پایهی بنا مح م و استوار اسو ،چنان که گویی از سرب ریختهُ در پنا خانهی جلیلی که خدای کستمان در
کن منزل دارد ،انبار گندم شهر زمین پهناوری را رراگررتهُ قصر شا با سنگهای نمای خود در روشتنی متیدرخشتندُ
پاسبانان همهی روز را بر دیوار ایستاد باشدُ همچنین شتب را نگهبانتان پتاس متیدادنتدُ» (بورکهتارتُ گیتورک و
اسمیوُ جورج )25-22 :5888،
روژ باستید در دانش اساطیر چنین کورد اسو« :پرستشگا ها ،قصرها و زیارتگا ها همه تقدس دارند ،چون بر پایه-
ی م اشفهی کنچه که در زمان اساطیری کش ار و پدیدار شد  ،بنیاد میشوندُ محراب یتا حَترم مقتدس بته منزلتهی
ت رار الگوی مثالی" مرکز جهان" اسو که در کن ،ناسوت با الهوت پیوند مییابدُ» (باستید )11 :5834،بتا توجته بته
گفتهی باستید میتوان وجههی کسمانی س ونوگا گیلگمش را که در پنا خانهی خداونتد منتزل دارد دریارتوُ بته
نوعی او در "مرکز جهان" قرار دارد و الوهیو او بر همه کش ار اسوُ
با توصیفی که در ابتدای حماسه کمد اسو ،جایگا ممتاز گیلگمش قابل توجه اسو ،او در م انی زندگی میکند کته
از سویی مح م و استوار اسو ،از سویی دیگر در کنار پرستشگاهی مقدس اسو ،پرستشگتا  ،اشتار ی ظریفتی بته
وجه مونوی و متوالی گیلگمش داردُ روح او در تماس مداوم و مستقیم با م انی قدسی اسو و انبار گندم که نشتانه
برکو و رراوانی اسو در جوار کن اسوُ دو عنصر تقدس و برکو از مختصتات ایتن م تان استو و نگهبانتانی کته
شبانهروز پاس میدهند به ما یادکوری میکنند ،ورود به ایتن حتریم کستان نیستول گیتلگمتش در کنچته ستاخته و
پرداخته ،در قصری که خانه و مامن اوسو ،در امنیو و عاریو به سر میبردُ
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روایو زندگی گیل گمش در لوح اول همرا با شادخواری و مورقیو و عیش اسوُ یک سوم او انسان و دو ستومش
خداسوُ در شهر سخن و کالم او تویین کنند و قانون اسوُ در این بخش از زندگی گیلگمش چیزی وجود نتدارد
که باعث بر هم خوردن توادل و توازن ریتم زندگیش گرددُ
« دنیای خاص داستان در صورتی خاص محسوب میشود که بتوان تضادش را با دنیای پیش پا ارتاد روزمرّگی دیتدُ
از این دنیاسو که قهرمان حرکو میکندُ دنیای عادی بطن ،پایگا و پسزمینهی رشد قهرمتان استوُ»(وگگلتر:5831،
 )551این تضاد در چرخشی دیگرگون خود را نشان میدهدُ دنیای عادی برای گیلگمش بته راستتی دنیتایی عتادی
اسو به دور از تالطم اما مردم اوروک در مورض ظلم و ستم گیلگمش هستندُ خطاهای او در جایگتا شتا اوروک
کزاردهند و غیرقابل اغماض اسو و احترام توام با ترس مردم مشهود و واضح اسوُ
مرحله اول سفر قهرمان با نقطهی کغازین حماسهی گیلگمش تطبیق داردُ
 -2دعوت به ماجرا  « :دراین مرحله قهرمان با ناشناختهها مواجه شد و به این ترتیب حرکتو داستتانی کغتاز متی-
گرددُ دعوت مم ن اسو صرراً ندایی درونی باشدُ پیامی از ناخودکگا قهرمان که خبتر از رترا رستیدن زمتان تغییتر
میدهد این پیامها گاهی در قالب رؤیاها ،تخیالت یا تصورات ظاهر میشوندُ» (وگگلر)581 :5833،
در این مرحله ،امنیو دنیای عادی قهرمان اندک اندک دستخوش تغییر و تالطم میگرددُ خدای کسمان ،اَنو ،نالههتای
مردم اوروک را میشنود و از اَرورو ،میخواهد تا همتایی برای گیلگمش بیارریند ،موجودی قدرتمند تا با او رقابتو
کند و از این طریق اوروک کرام شودُکنچنان که در لوح اول چنانکه توصیف شد استو ،همتتای گیتلگمتش یتک
انسان عادی و مومولی نیسوُ در او ویژگیهایی را میبینیم که در یک انسان عادی وجتود نتداردُ دو قتدرت ،دو
هماورد که نشانههای پهلوانی را با خود دارند ،با این تفاوت که ی ی سرشتی خدایی دارد و دیگری سرشتی انسانیُ
در ادامه ان یدو به کنیزک ایشتر میگوید « :من کمد ام تا نظتم دنیتای قتدیم را بته هتم بریتزمُ»(ستاندِرز)32 :5831،
ان یدو وارد اوروک میشود و با گیلگمش نبرد میکندُ« وقتی ان یدو به زمین ار ند شد به گیلگمش گفو :قدرت
تو رراتر از قدرت همهی مردان اسوُ به این ترتیب ان یدو و گیلگمش یکدیگر را در کغوش گررتند و دوستتی کن-
ها اساسی مح م گرروُ»(همان)32-38:
ان یدو "نمایند ی کهن الگوی پیک اسو" و چون متفقی ورادار و قدرتمند از این پس گیلگمش را همراهی میکند،
او را رراتر از محدودیوها و مرزهای نامم ن روانیش میبَرَد و این ام ان را به او میدهد تا بر ترسهایش غلبه کنتد
و به تمامی ،خویشتن نهفتهاش را مگتجّلی کندُ رَوَند حرکو روایوِ حماسه با وجود ان یدوسو که ش ل متیگیترد و
همانطور که خود گفته بود" ،نظم دنیای قدیم" گیلگمش را به هم متیریتزد و بته خلتق دنیتایی
مونا مییابد و
جدید با ساختاری متفاوت میپردازدل
در این مرحله ،دعوت به ماجرا ،مطابق الگوی وگگلر اسو و این بخش حماسه منطبق با کن اسوُ
 -9رد دعوت « :قهرمان در این مرحله ،یونی در کستانهی ماجرا دچار تردید اسو و دعوت را رد یا عدم تمتایلش را
اعالم میکندُ به هرحال او با عظیمترین ترس ،یونی وحشو از ناشناختهها ،مواجه شد استوُ قهرمتان هنتوز کتامالً
متوهد به این سفر نشد و احتمال بازگشو وی هسوُ» (وگگلر ُ)22-28 :5831،قهرمتان در ابتتدا بته ختاطر تترس و
ناامنی سفر از پذیرش دعوت سرباز میزندُ
گیلگمش در جسووجوی جاودانگی و زند نگا داشتن نام خویش اسوُ کغاز سفر او از این نقطه ش ل متیگیتردُ
جایی که اندیشه جاودانگی چون اشتیاقی سوزان او را بر کن میدارد تا به جنگ خومبابا برود ،زیترا ستودای نتام دارد
اما سیرِ روایوِ حماسه به گونهای پیش میرود که اشتیا سوزان را در او به دردی جان ا مبتدل متیکنتدُ دردی کته
خود مَدخَلی اسو بر سفری سخو و دشوار برای یارتن پاسخی شگرفُ
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گیلگمش در پاسخ ان یدو که از او دربار ی علو نبرد سوال میکند چنین میگوید « :عزم کن دارم تا نام ختود را در
م انی که نام مردان بلند کواز دنیا را در کن نوشتهاند ،بنگارمُ» (بورکهارتُ گیورک و اسمیوُجورج)34 :5888 ،
لوح ششم ماجرای جنگ و مقابله گیلگمش و اِن یدو با ورزای کسمانی اسوُ گیلگمتش بته دنبتال عمتل قهرمانانته
اسوُ او میخواهد با خومبابا بجنگد ،زیرا خوی قهرمانیش نمی پذیرد که تسلیم قدرتهای بیرونی شود و از اِن یتدو
میخواهد ک ه او را در این مبارز یاری کندُ اِن یدو به دو دلیل دعوت او را رد میکند ،ی تی ایتن کته دلتنتگ جتایی
اسو که کن را ترک کرد اسو و دیگر این که خومبابا را بیشتر از گیلگمتش متیشناستد ،قتدرت ویرانگتر او را بته
چشم دید اسو و قلمرو ررمانروایی او را میشناسد و در خود این توان را نمییابد که با او برابری کند و ایتن نبترد
را ناعادالنه برمیشماردُ او خطر را با شدت احساس میکند و منطقی اسو که تردیتد کنتد و دعتوت گیتلگمتش را
برای نبرد با خومبابا نپذیردُ رد دعوت ررصتی برای "تمرکز مجدد ماجراسو"،مرحلهای اسو که مخاطب را به تامتل
وا میدارد و خطرات و چالش پیش رو را برای مخاطب برجسته میکندُ گیلگمش باالخر مورق میشود تتا اِن یتدو
را همرا خویش کندُ چنان که دیدیم این مرحله نیز با الگوی وگگلر مطابقو داردُ
 -4مالقات با استاد« :ی ی از کهنالگوهایی که در بیشتر رویاها ،اسطور ها حضتور دارد ،مگرشتد استو کته مومتوالً
شخصیتی مثبو و نیز راهنما و استاد قهرمان به شمار میرودُ این کهنالگو در قالب شخصیتی که به قهرمان کمتوزش
و هدیه میدهد و از وی محارظو میکند ،تجسم مییابدُ»(وگگلر )28 :5831،کهنالگوی استاد کنگونه که وگگلتر متی-
گوید ،میتواند همانند ررتاری باطن ی شد و درونی و یا به صورت شخصیتی حقیقی ظتاهر شتودُ کتارکِرد استتاد در
سفر قهرمان این اسو ،که ذهن قهرمان را تغییر میدهد و خودکگاهیش را دگرگون میکند و به کن جهو میدهتدُ در
واق انرژی روانی کهنالگوی استاد اسو که باعث میشود قهرمان به تمامی تترسهتا و اضتطرابهتا و تردیتدهایش
غلبه کند و به مرحلهی بودی سفر وارد شودُ گیلگمش در طول سفر خویش چند مرشد یتا رهنمتا داردُ قهرمتان بتا
استاد یا پیردانا مالقات میکند تا به اعتماد و اطمینان برسدُ
 -5در ابتدای سفر که در طلب جاودانگی اسو ،شَمَش او را به سمو جنگل سِدَر هدایو میکندُ
 -2در مبارز با ایشتر نیز این خدای شَمَش اسو که او را یاری میکند همچنان که اِن یدو نیز رراقتو و ورتاداریش
را ثابو میکندُ
 -8در لوح نهم ،خواستهی درونی او ،یونی یارتنِ اکسیر و یا پاسخی برای مرگ ،راهنما و مگرشد اوسوُ
 -4در ادامهی روایو ،در لوح نهم کنگا که به درواز ی کوهستان ماشو میرسد ،کژدم  -انستان را را بته او نشتان
میدهدُ
 -1در لوح دهم ،سیدوریِ مهمانخانهدار او را به سمو اورشانابی ،کشتیبانِ اوتناپیشتیم هدایو میکندُ
 -1در پایان لوح دهم ،اورشانابی ،به او میکموزد که چگونه برکشتی بنشیند و کبهای مرگزا را پشو سر بگذاردُ
 -3در رصل چهارم ،اوتناپیشتیم ،چون پیرِ ررزانهای دریچهی دنیای باطنی را با کزمونی به ظتاهر ستاد بته روی او
میگشاید و او را را مینماید که به قور کبهای عمیق برود و گیا بیمرگی را بیابدُ
 -3در ادامهی سفر ،اورشانابی ،چون خدمت ار و مگالزمی ورادار او را همراهی میکند و بته نتوعی راهنمتا و مرشتد
اوسوُ
 -3کخرین مرحلهی سفر که با نوعی ح مو و شناخو دردناک و نومیدانه همرا اسو ،گیلگمش با دریارتوهتای
درونی خویش درمی یابد که باید سرنوشو محتوم را بپذیرد و به سرزمینش اوروک بازگرددُ راهنمتا و مگرشتد او
در این مرحله ،خِرد درونی اوسوُ
در مرحلهی چهارم ،نیز میبینیم که حماسهی گیلگمش در جای جایِ روایو با سفر قهرمان وگگلر منطبق اسوُ
 -5عبوراز نخستین آستانه« :قهرمان در سفر پرماجرای خود با موان روبه رو میشودُ در کنار هر درواز ی ورود بته
دنیای جدید ،نگهبانی قدرتمند مستقر استو تتا متان ورود ایتن موجتود بتیارزش شتودُ نگهبتان کستتانه ،چهتر ی
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مینمایاند ،امّا اگر به درستی شناخته شود ،میتوان بر او چیر شد یا حتی او را به پشتتیبان
خشمناکی به قهرمان
تبدیل کردُ»(وگگلر) 38:5831،
درحماسهی گیلگمش ما با چهر های مختلفی از نگهبانان کستانه رودررو میشویمُ به جز خومبابا که نگهبتان جنگتل
سِدَر اسو و چهر و مَنِشی صددرصد خصمانه دارد و با گیلگمش و اِن یدو بته نبترد متیپتردازد ،بقیتهی نگهبانتان
درواز اینگونه نیستندُ کژدم -انسان ،نگهبان درواز ی کوهستان ،دربار ی دشواری را به او هشدار میدهتد ،امتا در
نهایو به گیلگمش اجاز ی عبور میدهدُ سیدوری در کستانهی باغهای خدایان ،نیز همانند کژدم – انسان ،نگهبانی
همرا و پشتیبان اسوُ
در پایان و درکستانهی کبهای مرگزا ،اورشانابیِ کشتتیبان ،را متی بینتیم کته کخترین نگهبتان کستتانه استوُ اگرچته
اورشانابی گیلگمش را به کاری دشوار وامیدارد اما به نوعی مگرشد او نیز هسو و یاریش میکند تا به ست ونو-
گا اوتناپیشتیم برسدُ « در بسیاری از این ارسانهها ،قدرتهای پشتیبان یتا " نگهابانتان" نتاتوانی اولیتهی قهرمتان را
جبران میکنند و وی را قادر میسازند تا عملیات خود را که بدون یاری گررتن از کنهتا نمتیتوانتد انجتام دهتد بته
سرانجام برساندُ»(یونگ )514:5833،همانگونه که از سخن یونگ برمیکید" ،نگهبانان" ،کاستیهای قهرمان را جبران
میکنندُ در این بخش هم این مطلب به وضوح دید می شودُ
نگهبانِ کستانه در چند مرحله ،در حماسهی گیلگمش ت رار شد و با این مرحله از سفر قهرمان انطبا داردُ
پرده دوم :تشرف
 -1آزمونها ،متحدان ،دشمنان« :قهرمان با عبور از کستانهی اول با چالشهای جدید مواجه متیشتود و کزمتون متی
دهد و شروع به یادگیری قواعد این دنیای خاص میکندُ طی این کزمتونهتا ،پشتتیبانان و دشتمنان بته وجتود متی-
کیندُ»(وگگلر)21 :5831،
گیلگمش و اِن یدو به جنگلهای سِدَر میروند و با خومبابا پی ار میکنندُ اِن یدو او را بته کشتتن خومبابتا ترغیتب
میکندُ گیلگمش و اِن یدو خومبابا را میکُشند و سرش را برای اِنلیل میکورندُ اِنلیل با دیدن سر خومبابا برکشتفته
میشود و بر کنها خشم میگیردُ « چرا چنین کردید؟ اینک سزاسو که جایگا شما در کتش باشتدُ» (همتان )38:بته
نظر میرسد که این رویداد رقم زنند ی حوادث دیگری خواهد بودُ
گیلگمش به ش رانهی پیروزی ،رَدای پادشاهی به تن میکند و کن هنگام که تاج بر سر میگذارد ،ایزدبانو اِیشتر او را
میبیند و شیفتهاش میگردد و سوی میکند با لطف او را به دام اندازد ،گیلگمش سرنوشو عشا نگونبخو اِیشتتر
را برمیشمارد وناپایداری این عشق را گوشزد میکندُ اِیشتر از درد رسوایی ،خشمگین نزد پدر خود اَنو میرود و
از او میخواهد گاو کسمان را به او بدهد تا در مقام انتقامجویی از گیلگمش برکیدُ اَنو خواهش او را اجابو کتردُ از
کو  ،خدایان گاوِ کسمان را ررو ررستادُ(همان)13:
اینک به کزمونها و چالشهای دیگر قهرمان نزدیک میشویمُ کزمونهایی که برای سنجش قهرمان اتفا میارتد تتا او
را کبدید کند و به سوی کزمونهای دشوارتر ببردُ در این کزمونها نوعی تولیم وجتود دارد و دشتمنان ،رگقبتا و گتا
پشتیبانهایی که هر یک از کنها نقشی را ایفا میکنند به ما ام ان میدهد که انسانها را تحو رشارهای روانی شتدید
ببینیم ،که این رشارها برمال کنند ی شخصیو حقیقی ارراد میشودُ و این حقیقو بیان کنند این مطلب ،کته کیتا بته
راستی او قهرمان اسو؟ گیلگمش در صورتی ردای قهرمانی بر تن خواهد کرد که از پس کزمونهای دشتوار برکیتدُ
میگذردُ جایی که او سرانجام بر همهی مشتقوهتا رتایق متیکیتد و کن
را رستگاری او از دل کزمونهای پیاپی
بخش از وجودش وضوح مییابد که چون گوهری گرانبار در اعما روح او مَست ن دارد ،رودر رو شتدن بتا نتوعی
تحوّلُ اِیشتر در این بخش حماسه ،به دنبال خلق "کشوب جهانی"اسو اگر ،پدرش گاو کسمانی را به او ندهدُ زیترا
از گیلگمش کزرد اسو و شولهی انتقامجویی در او رروزان گشته اسوُ
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عالو بر این ،میتوان اشار کرد که قهرمان با شخصیتی که موموالً از نظر جنسی مخالف اوسو رودررو میشود ،که
اشار دقیقی به کهنالگوی ملّون و مطرح کردن نرینه جان و مادینه جان اسوُ در اینجا مخاطب در اضطرابِ پاستخ
گیلگمش به خواهش اِیشتر اسو ،نقش ملّون این اسو که قهرمان را گیج کند و او را از ادامه مستیر بتازداردُ اِیشتتر
نقشی دو گانه داردُ از طرری به کهنالگوی ملّون اشار دارد و از سویی دیگر سایهُ در این بخش ،متا بتا شخصتیو
شررو حماسه رودررو می شویمُ ایشتر شخصیتی ضد قهرمان دارد و در واق تصمیم اوسو که حادثهی اصلی ،یونتی
مرگ اِن یدو را رقم میزندُ
در سفر قهرمان ،روبهرویی با کهنالگوی سایه رایجترین ش ل کزمایش استوُ ناامیتدی و بازدارنتدگی ،تجلّتی منفتی
سایه اسوُ گیلگمش در مرحلهی کزمون با سایه برخورد میکند که تجلّی شهوت و خواهش جسمانی استوُ گیتل-
گمش با پاسخ منفی را نفوذ را بر او میبندد و همین باعث رنجش اِیشتر میشودُ گیلگمش مانند یک قهرمان کهن-
الگویی عمل میکند« ،زیرا در این مسیر واال کسی مورق میشود که از وسوسههایش دسو بشوید و از مستیر اصتلی
هدف منحرف نشودُ» (نامور مطلق ورخاری زاد  )31 :5838 ،پاسخ منفتی گیتلگمتش عملتی قهرمانانته استو زیترا
برخالف خواستهی ایشتر ررتار میکند و بر وسوسههای نیرومند تن و غریز غلبه میکندُ اینجا ،اولین گتام گیتل-
گمش برای رراتر ررتن از خود اسو ،زیرا پیش از این ،او از زنان و دختران ناجوانمردانه بهتر منتد متیشتد استو،
بدانگونه که مردم سرزمینش از ررتار او در رنج و سختی بود اندُ
باالخر اَنو گاو کسمانی را به اِیشتر میدهد ،اِن یدو و گیلگمش با گاو رودررو میشوند ،گیلگمش سر گاو را از تن
حیوان جدا میکندُ اِیشتر بر دیوار شهر اوروک رروُ بر کنگر ی کن پرید و رریتاد و نفترین کشتیدُ حماسته کبستتن
مصیبو بزرگی اسو و جهو تاز ای به خود میگیردُ نفرین اِیشتر را نباید نادید گرروُ در اینجا مخاطب با بتیم و
هراس منتظر اسو تا ببیند چه در کمین گیلگمش نشسته اسوُ این مرحله نیز با مرحلته کزمتونهتای ستفر قهرمتان
وگگلر همخوانی داردُ
کتیبهی شمار ی نُه ،گیلگمش را نشان میدهد که کشفته و ترسان از مرگ ،کوار ی بیابانها اسوُ او تصمیم میگیترد
نزد اوتناپیشتیم برود که راز زندگی جاوید را میداندُ این سفر خطرناک اسوُ در این مرحله ،گیلگمش با سایهها
رودررو میشودُ
کهنالگوی سایه میتواند هم منفی و هم مثبو ظاهر شودُ سفر پر مگخاطر ی گیلگمش اگر چه در عالم واقت اتفتا
میارتد و او را در مقابل خطرات و موان جهان بیرون قرار میدهد ،اما همزمان میتواند سفری درونی باشتد ،ستفری
که در دو وجه مختلف روی میدهدُ همانگونه که گیلگمش در طول مسیر به مقابلته و ش ستو دشتمنان ختویش
میپردازد در سِیری درونی نیز جنبههای منفی و کزاردهند وجودش را کشف میکند و بر کنها نیتز متیتتازد ،رَوَنتد
حماسه از ابتدا تا انتها این تغییر شخصیو و تحول درونی را به خوبی نشان میدهدُ او در این مسیر نقای ختویش
را نیز به دام میاندازدُ
کژدم -انسانها وقتی بیباکی گیلگمش را میبینند و اکسیر خدایی را در او مشاهد میکنند اجتاز متیدهنتد کته از
درواز بگذردُ در این جا کژدم -انسانها نیز مگرشد او هستندُ اینجا کستانه اسو ،مَدخل مسیری که متیتتوان انستان
نامیرا را مالقات کرد ،انسانی که دارند راز اسو و مشخ نیسو که این راز را با دیگری نیز سهیم میشود یانهل
«کتیبهی شمار ی د با مورری سیدوری کغاز میشودُ گیلگمش از زن کبجوخانتهدار متیخواهتد کته را رستیدن بته
اوتناپیشتیم را به او نشان دهد ،ابتدا سیدوری از این امرسرباز میزندُ» (همان )12 :اما باالخر اجاز ی عبور میدهد
گیلگمش پیش میتازد و در هر مسیر با دشمنان ،نگاهبانان و حیواناتی رودررو میشود که میتوانتد دلیتل مح متی
برای بازگشو و ادامه ندادن باشد ،اما او موجودی انتخابگر اسو ،انتخاب کرد اسو که این را را طی کندُ
گیلگمش ناچار اسو سفر خویش را ادامه دهد ،زیرا اندیشهی مرگ او را رها نمیکند و برای رستیدن بته پاستخ بتر
انگیز ی درونی و قدرت اراد خویش مت ی اسو او پیش میتازد زیرا هراسش از مرگ از هتر چیتزی در ایتن دنیتا،
بزرگتر وکزاردهند تراسوُ او از این که بر دنیای ناشناخته نیستتی بلغتزد و گتم و ناپیتدا گتردد هتراس داردُ رویتای
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جاودانگی و حس بیمرگی برای او خواستهی قدرتمندِ تس ین دهند ای اسو که زندگی را بترایش مونتا متیکنتد و
بودن را جلو ای تاز و بدی میبخشدُ
این بخش از حماسهی گیلگمش نیز با این مرحله از سفر قهرمان انطبا داردُ
 -7راهیابی به ژرفترین غار« :اکنون که قهرمان با دنیای خاص انطبا پیدا کرد اسو ،قتدم در را جستووجتو در
قلب این دنیا میگذارد و به ناحیهای بینامرزی درسو در مرکز سفر قهرمان میرود و منطقتهی استرارکمیز دیگتری را
مییابد که نگهبانان کستانه ،عوامل وکزمونهای ویژ ی خود را داردُ قهرمان با ترس و شتگفتی رتو الوتاد ای مواجته
میشودُ اکنون موق تهیه ی تدارکات نهتایی بترای کزمتایش ستخو و اصتلی متاجرا استوُ در ایتنجتا قهرمتان بته
کوهنوردی میماند که خود را به اردو رساند و در شُرُف حرکو به سوی بلندترین قله اسوُ»(وگلر)535 : 5831،
گیلگمش در تاالر قصر جشن میگیردُ اما سرنوشو و خدایان در پی رقمزدن حادثهانتد« ،ختدایان انتقتامجو ،گیتل-
گمش را پاس میدارند ،چون دو سومش ایزدی اسو ،اما اِن یدو کررید ی خدایان استو و مخلتوقی بینتوا ،چتون او
جسارت کرد و خومبابا و ورزای کسمانی را کشته اسوُ پس به عقوبو این گنتا بایتد بمیتردُ»(ستتاری)83 :5831،
اِن یدو به بستر بیماری ارتادُ گیلگمش بر بالین اِن یدوسو ،او را مراقبو میکند و اطمینان دارد کته زنتد متیمانتدُ
اِن یدو در سپید ی روز سیزدهم در کغوش دوستش ،جان میسپاردُ او به ناگتا درمتییابتد بتدون اِن یتدو زنتدگیش
مونایی نداردُ جانمایهی حضور دوسو از زندگیاش رخو بربسته اسوُ
در این قسمو از حماسه با مرگ اِن یدو ریتم زندگی عادیش به هم میخوردُ هراسان از مرگِ تسلی ناپذیر دوستتش
اِن یدو ،ناگهان زندگی را عاری از مونا و زیبایی میبیندُ سایهی قدرتمند مرگ را چون تهدیدی عظتیم بتر زنتدگیش
احساس میکندُ سایهای توانمند که را گریزی از کن نیسو ،همچنین مفرّی تا در امنیو بودُ
«بیگمان گیلگمش بهرغم کنکه شاهی خودکامه و در شادخواری سیرایی ناپذیر اسو ،انسانی ررزانه نیتز هستو کته
شور حقیقوجویی او را به شناخو اسرار خلقو و راز زندگی برمیانگیزدُ» (همان )84،نقطهی کغازین مرگاندیشتی
در حماسهی گیلگمش همینجاسوُ جایی که دیگر شادخواری و لذت و خودکامهگی نمیتواند روح گیلگمتش را
سیراب کند به سه دلیل ،اول این که قدرت چیرگیناپذیر مرگ را شناخته اسو و از کن در اضطراب و هراس اسو و
دوم این که گیلگمش ،موجودی نیسو که بر هر کنچه به نام تقدیر و سرنوشتو بتر او وارد شتود تستلیم باشتدُ او
اقتداری درونی دارد که به راحتی هر مسالهای را نمیپذیرد مگر این کته دلیتل و پاستخ مناستبی بترای کن بیابتد و از
طرری دیگر ،ناکگاهی از چیستی پدید ها و بیحاصلی کنها او را رنج میدهدُ تناقض بین مرگ و زندگی ذهتن او را
به چالش میکشدُ اندیشهی او قادر به تحلیل و علویابی مرگ نیستو و برختوردی اعتتراضکمیتز بته مترگ دارد و
پذیرش کن برای او مم ن نیسو ،رناپذیری که قبالً برای او امری نامم ن به نظر میکمد اکنون بتا چهتر ای خشتن و
تردیدناپذیر در مقابل او تمام قد ایستاد اسوُ از همینروسو که تمامی نیروها و ام انات وجودیاش را به کار می-
گیرد تا سفر را برای رسیدن به پاسخی قان کنند پشو سر بگذاردُ او عزم خویش را جزم کرد اسو تا درونیتترین
غار را که همرا با شگفتیها و ترس اسو تجربه کنتدُ در ایتن مرحلته گیتلگمتش هراستان و انتدوهگین از مترگِ
عزیزترین دوستش ،بر اندیشه مرگ متمرکز میشود و بر کن میشود تا به جسووجوی بیمرگی برودُ
رقط ذهن کدمی اسو که در جسو وجو و کن اش عالم وجود و درک هستی خویشتن اسوُ رقط اوستو کته متی-
خواهد را به درون ناشناختهها بگشاید و در سایهی دریاروهای ختویش کرام گیتردُ مترگاندیشتی نیتز ،اندیشتهی
قدرتمندی اسو که گیلگمش را برای جگستن سفری مونا دار پیش میبردُ
«گیلگمش در کغاز تنها جویای نام اسو نه بی مرگی و ایتن ستودا پتس از مترگ اِن یتدو ،گریبتانش را متی گیتردُ»
(ستاریُ )81 :5831گیلگمش زندگی خویش را در مرز بین مرگ و زندگی میبیند ،او به درونیتترین غتار نزدیتک
شد اسو و بنابر کنچه وگگلرمیگوید خطر و توهد ارزایش مییابد و دانش و کگاهی تاز ای برای قهرمتان بته وجتود
میکید و کزمون سخوِ ررا واقوی کغاز میگردد ،او می خواهتد از دریچته نگتا ختود بته هستتی بنگتردُ او در برابتر
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سرنوشتی که خدایان برای نوع انسان رقم زد اند قد عَلَم میکند زیرا میانگارد پاستخی موقتول بترای پرستش مترگ
مییابدُ در واق گیلگمش در این مرحله ،ان ار کنند ی سرسختی اسو که با ت یته بتر نیتروی پتیش بَرنتد درونتیِ
خویش ،خود را برای مواجه شدن با هر خطر و پیشآمدی کماد میبیندُ از سویی دیگتر لیمینتگ چنتین عقیتد دارد:
«اسطور ی قهرمان موموالً راج به موضوعاتی چون جسووجو و کزمون ،مرگ و هبوط و سفر بته سترزمین مترگ-
زیستی و کگاهی بر نیمه های ناپیدا ،احیا و رستاخیز ،تولد دوبار و نجات انسان ،جاودانگی و خداگونگی سخن متی-
گوید» (لیمینگ )34 :5833،ذات اسطورهای قهرمان چنین اسو ،کنچنان که نیچته متیگویتد «:عشتق بته سرنوشتو
خویش» او را بر کن میدارد که ماجراجویانه به دنبال چرایی و چگونگی پدید ها باشد ،او در این را انگیتز و تتوانی
بیحد مییابد و رنج کشیدن و به سختی ارتادن را نادید میانگاردُ نیرویی نمتیتوانتد در ایتن را متان و بازدارنتد
باشدُ محدود یتی برای خویش قامل نیسو و بدین گونه اسو که قدم در راهی سهمگین و غیر قابل پیش بینتی متی-
گذاردُ گیلگمش نیز در پی طرح انداختن جهانی اسو بیمرگ ،جهانی که جاودانگی این ام ان را به او بدهد تتا بتر
اضطراب عمیق و ترسناک هستی غلبه کندُ جهانی رراخور دو سوم نیمهی روحانی وجودشُ
«اینک برای او این ماجرا تنها نه یک ماجرای شخصی در پهنهی زاد و مرگ یک انستان ،بل ته یتک متاجرای انستانی
اسو ماجرایی سو که ،در اصل ،بر ررزندان کدم میگذردُ»(کشوری )81 :5833 ،وجههی قهرمانانهی گیتلگمتش در
اینجا به خوبی ودر نهایو کمال وضوح مییابدُ این مرحله از سفر گیلگمش نیز کامالً با سفر قهرمان وگگلتر منطبتق
اسوُ
 -8آزمون بزرگ« :در این مرحله قهرمان در مرز درگیری با نیروی متخاصم قرار میگیردُ کزمایش سخو "،لحظتهی
تاریک" برای مخاطب اسو و در حالی که مخاطب در حالو پر تنش و تولیقی قرار میگیرد ،نمی دانتد کته قهرمتان
میماند یا از بین میرودُ»(وگگلر )23 :5831،این مرحله از سفر گیتلگمتش بتا ریتمتی کُنتد و در جتایی کته
زند
مخاطب میاندیشد پایان سفر نزدیک اسو ،و پاسخ در دسترس تولیقی تلخ داردُ
راز کزمایش سخو این اسوُ قهرمان باید بمیرد تا باز زاد شودُ(همان )213 :این مرحله به کیتین تشترف و کزمتون-
های کن اشار داردُ گیلگمش پیش از این ،کزمونهای بسیاری را پشو ستر گذاشتته و از همتهی کنهتا دالورانته و
سراررازنه بیرون کمد اسو ،پس چرا نمیتواند در این کزمون به پیروزی برسد؟ جتز ایتن استو کته سرنوشتو او از
پیش تویین شد اسو و انسان را تاب کن نیسو که با تقدیر همسنگ باشد و اراد اش بر کن بچربدُ و از سویی دیگر،
این کزمون ،کخرین گام اسو ،تویین کنند و بنیادینُ رناپذیری ،کهن الگوی دیرینهای استو کته در حماستهی گیتل-
گمش وجود داردُگیلگمش برای رتح زندگی ابدی تالش میکند اما خدایان نگاهی قاطوانه و خالی از شفقو بر او
و نوع انسان دارندُ
5
در اینجا اوتناپیشتیم کزمونی برای گیلگمش در نظر میگیرد ،شش شبانه روز بیخوابی یا مرگ نمتادینُ علیترغم
اینکه به پایان حماسه نزدیک میشویم ،سرنوشو مترصد ررصوهای کوچک تویین کنند اسو ،گیلگمش به دنیای
خواب می لغزد ،کن چنان که گویی نخوابید بل ه مرد اسول در این لحظه که ناگهان همهی کرمانهای مخاطب نیز به
طرز بیرحمانهای دستخوش نابودی میگردد ،اوتناپیشتیم تحقیرکمیز به گیلگمش مینگرد و به همسرش میگویتد:
« بنگر ،این پهلوان مرد را که حیات جاودان کرزو میکردل /خواب چتون تورتانی او را ربتود استول» (ژیتران:5832،
)513
 5بنا به گفتهی الیاد این « یک کزمون دشوار مراسم تشرف و راز کموزی اسو که کم و بیش در سراسر جهان مشاهد و ثبو شد حتی
در ادیان و مذاهب نسبتاً ت امل یارته ،شب زند داری و نخوابیدن نه تنها به مونای غلبه بر خستگی و رنج جسمانی اسو بل ه بیش از هر
چیز نمایانگر اراد ی مح م و قدرت روحی به شمار میرود خودداری از خوابیدن و بیدار ماندن یونی کگا و هشیار بودن و حضور
داشتن مسوالنه در جهانُ»(الیاد )43-43 : 5832،
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به قول نیچه« تراژدی در ذات و گوهر زندگی حیات کدمی کبستن حتوادث و رویتدادهای تراژیتک استو ،چترا کته
زندگی پدید ای تناقضکمیز و پرتنش اسوُ کدمی تشنهی بودن اسو اما شگفو کن که نیستی ،پیوسته وجتود او را
در مورض یورش قرار میدهدُ وجود کدمی جوالنگا هستی و نیستی اسوُ» (ضیمران )31 :5833،این واپسین کستانه
که انگار در سرزمین امنیو اتفا میارتد ،همچون دهان کجی بزرگی بر ناتوانی گیلگمش اسوُ در کزمون "بتاطنی"
ش سو میخوردُ او نه یک شب ،بل ه شش روز و هفو شب پیاپی میخوابدُ
اوج درماندگی گیلگمش را در اینجا میبینیمُ جایی که نمیتواند بر خواب غلبه کنتد و وجتود مترگ را بتا شتدت
بسیار زیادی درک میکند و به کن اعتراف می کندُ کمیزش غیرقابل اجتناب مرگ و زندگی و تضاد دردناکی که در این
کمیزش وجود دارد روح گیلگمش را کزرد میکند و او را تبدیل به انسانی ناخورسند متیکنتدُ نمتیتوانتد مترگ را
نادید بگیرد و از سوی دیگر نمیتواند مانند گذشته از زندگی منتف شودُ دو پار شد استوُ گستیختگی درونتیش
بیقرارش میکندُ چگونه وقتی مرگ ما را همراهی میکند و هر لحظه و در هر نفس با ماسو میتوان زنتدگی را بته
تمامی حس کرد؟ این پاردوکسِ اندیشه که پاسخی برای کن وجود ندارد و در مجموع مانند یک کلیّو ان ارناپذیر بته
چشم میخورد تا چه انداز میتواند بر زندگی ما تاثیر بگذارد؟
همانگون که وگگلر میگوید« :کزمایش سخو در اسطور داللو بر مرگ ختود داردُ اکنتون قهرمتان بته طتور کامتل
بخشی از کیهان اسوُ او نسبو به دیدگا محدود مرد و در کگاهی نو باززاد میشودُ مرزهتای کهنتهی رراختود یتا
ارتقا مییابند یا محو میشوندُ به یک مونی قهرمان تبدیل به رب النوع با قدرتی کسمانی شد تا از رراز محدودیو-
های عادی مرگ پرواز کند و منظر ی گسترد تر وحدت همه چیز را دریابدُ» (وگگلر « )285 : 5831،قهرمتانی کته بتا
کزمایشی سخو رویارو میشود ،تمرکز را از "خود" به "رراخود" یونی به بخش خدای گونهتر وجتودش تغییتر داد
اسوُ همچنین مم ن اسو تغییر م ان از "رراخود" به گرو نیز صورت گیرد این امر وقتی رخ میدهد که قهرمتان
مسئولیتی بیش از مراقبو از خود را بپذیردُ قهرمان جانش را برای زندگی جم بزرگتری به خطر میاندازد و مفتختر
به صفو " قهرمان" میشودُ»(همان )285:اما علیرغم دغدغه و تالشهایش در لحظهای که به نظر متیرستد همته
چیز به سمو و سویی پیروزمندانه و سراررازانه پیش میرود ،ور برمیگردد و وجههی سختگیرانه و ن ته سنجانهی
خدایان کش ار میشودُ تمامی ارتخارات گیلگمش نادید انگاشته میشود و ناکامی و ش سو رخ نشان میدهدُ
چالش و بحران مرکزی داستان در این قسمو اسوُ جایی که قهرمان با بزرگترین ترس خود روبه رو می شود و بتا
مرگ مبارز میکندُ محرک اصلی روایو همینجاسوُ راز این کزمایشِ دشوار ،مردن و دوبتار زاد شتدن استوُ او
تا رسیدن به این مرحله بارها مرگ را تجربه میکند ،گویی در چشمان مرگ خیر میشود و هیچ چیز باعتث هتراس
او نمیشودُ این تجربه میتواند بارها و بارها ت رار شود و هر بار چیزی در قهرمان میمیترد و چیتز دیگتری در او
زاد میشود ،این مرگ و زایش م رر ،روح قهرمان را سرشار میکند و به موازات کن به عواطف مخاطب نیتز تلنگتر
میزند و سطح کگاهی و بینش او را نسبو به خود و جهان ارتقا میدهدُ ما در هر راهی که قهرمتان قتدم متیگتذارد
ترسهای او را حس میکنیم ،خستگیها و ضوفش را میبینیم و از سوی دیگر تالش نستو و بیوقفهی او را برای
ادامه دادن شاهدیمُ گویی با نیرویی مارو طبیوی مسیر پر رراز و نشیب هولناک را میپیمایدُ اما درستو زمتانی کته
باید پاسخ بگیرد چهر ی ناخشنود خدایان ظاهر میشودُ همانندیهای حماسهی گیلگمش با مراحل سفر قهرمتان در
این جا نیز کامالً مشهود اسوُ
 -3پاداش « :برخورد با مرگ حادثهی مهمی اسو و بیتردیتد عتواقبی داردُ تقریبتاً همیشته دور ی زمتانی خاصتی
وجود دارد که طی کن قهرمان به علو رهایی از چنگال مرگ یا سربلند بیرون کمدن از کزمایشی سخو ،متورد توجته
یا تشویق قرارمیگیردُ احتماالت بسیا زیادی از زیستن در دلِ بحران ایجاد میشود ،و جایز  ،یونی نتیجهی کزمتایشِ
سخو ،اهداف و اش ال بسیاری داردُ» (وگگلر)283 :5831،
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سیدوری پیشنهاد میکند که گیلگمش به جسووجوی اورشانبی قایقبان برکید و او را قان کند که گیلگمتش را بتا
خود ببردُ اورشانبی گیلگمتش را نتزد اوتناپیشتتیم راهنمتایی متیکنتدُ و گیتلگمتش او را متیبینتد و از کرزوی
جاودانگیاش سخن میگویدُ « اوتنا پیشتیم مانند خضر بیمرگ اسو و این جتاودانگی را بته رایگتان بته چنتگ
نیاورد اسوُ نامیراییش ،عطیه ایزدان اسوُ» (ستاری) 11: 5831،
«ماجرای لوح یازدهم با شر خدایان کغاز میشود اینگونه شورها هیچگا حاصل خوبی برای انسان نداشتهانتد و ایتن
مورد نیز استثنایی نیسوُ توضیحی دربار ی انگیز عزم خدایان برای نتابودی بشتر داد نمتیشتودُ» (ستاندِرز5831،
 )44-41:اوتناپیشتیم دلیل غم و اندو گیلگمش را میپرسد و او شرح ماوق را بیان میکندُ اوتناپیشتیم در پاسخ
چنین میگوید« :چرا اندو خود را طوالنی میکنی گیل گمتش؟ /چتون ختدایان تتو را از گوشتو ختدایان و انستان
کررید اند /،مرگِ ناگزیر روزی به سراغو خواهد کمدُُُ»
اوتناپیشتیم سپس در کوششی به منظور توضیح مرگ برای گیلگمش ،احتماالً عمیتقتترین گفتتار موجتود در ایتن
اسطور را ایراد میکند« :هیچکس مرگ را نمی بیند /هیچکس صدای مرگ را نمیشنود /مرگ وحشی رقتط انستان را
بر زمین ررومیکوبدُ /خوابیدن و مرگ درسو مانند ی دیگرند /تصویر مرگ را نمیتوان کشیدُ
کتیبهی یازدهم (کتیبهی توران) در حالی کغاز میشود که گیلگمش در حیرت استو کته چگونته او و اوتناپیشتتیم
کامالً شبیه ی دیگرند ،اما ی ی میرند و دیگری جاودانه اسوُ» (مک کال )11 :5831،و کن گونه که استنمن میگوید:
« یک انسان میرا چگونه میتواند در برابر خدا حقی داشته باشد؟ اگر بخواهد با وی بحتث کنتد ،ی تی از هتزار او را
جواب نخواهد دادُ کیسو که با او مقاومو کرد و جان به ستالمو بترد باشتد؟» (استتینمن )33 :5838،گویتا هتر
نیروی انسانی که در برابر خدایان اعالم وجود کند به او خشم میگیرند و مگر نه این اسو که گیتلگمتش شتاید بته
پشتوانه ی دو سوم وجودش که از جنس خدایان اسو و الهی چنین جسارتی به خرج داد استو؟ امتا ختدایان ایتن
جسارت را برنمی تابندل
در این قسموِ حماسهی گیلگمش روایتی از داستان کشتی نوح کورد میشود و حماسه را از حالتو خطتی ختارج
میکندُ اما اوتناپیشتیم از گفتن این داستان هدری داردُ ایزدان روزی به این نتیجه رسیدند که باید نتژاد انستان را از
میان بردارند و برکن شدند که زمین را طی تورانی غرقه سازندُ اما اَما به حال انستان دل ستوزاند و راز تصتمیمگیتری
ایزدان را به ی ی از ساکنان شوروپاک به نام اوتناپیشتیم رساندُ«تا این لحظه ،اوتناپیشتیم و همسرش انسان بودنتد،
ولی از این پس ،مثال خدایان کسمانی و عرش نشین زندگی خواهند کردُ من زندگی جاودانه به کنان بخشیدم تا مثتل
خدایان تا ابد زندگی کنندُ» (روزنبرگ)833 :5833،
« زندگانی جاوید ،قسموِ ازلی مردمان نیسو بل ه بهر ی خدایان اسو و گیلگمش میداند که مرگ حق استو ،امّتا
او نیز از نژاد خدایان اسو و دو پار اش ،الهی و یک پار اش ،انسانی اسو ،بنابراین خون خدایان در رگهایش جاری
اسو و یقین دارد که خدایان به چشم التفات در وی مینگرندُ پس کیا مم ن نیسو که بتواند با کسب کن یک پتار -
ای که ندارد به تمام و کمال خدا و نامیرا شود؟» (ستاری)11-15 : 5831 ،
اوتناپیشتیم پیش از عزیمو گیل گمش ،به درخواسو همسرش ،راز شگفو کوری را بر او راش ستاخو و کن ایتن
بود :در ته اقیانوس ،گیاهی خاردار اسو و هر که کن را بخورد جوانی اش را باز یابدُ» (ژیران )511 :5831،کنچته در
این مرحله حامز اهمیو اسو ایناسو که ،اگر چه گیلگمش از کزمایشتی کته اوتناپیشتتیم بترایش در نظتر گررتته
سربلند بیرون نمیکید و در واق شایستهی پاداشی سترگ نیسو اما به دلیل رایق کمدن بر تمامی دشواریها در طتول
سفرِ سهمناکِ خویش و رسیدن به اوتناپیشتیم سزاوار تشویق اسوُ پس بخشی از راز را با او در میان متیگتذارد و
محل گیاهی که پیر را جوان میکند را به گیلگمش میگویدُ دقو در نتام ایتن گیتا مایتهی شتگفتی استو ،اوت-
ناپیشتیم راز بیمرگی را با او در میان نمیگذارد چرا که در کزمایش ش سو خورد اسوُ این کزمایش به مثابهی کیین
گذر اسو و ورود به دنیای راز کموزیُ گیلگمش از عهد ی کن برنیامد اسو بنابراین در حلقهی رازکموزان نیز قترار
نمیگیرد اما پاداش کوچ ی دریارو میکندُ
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اینجا ،جایی اسو که گیلگمش پاداش وجایز ی تالشها و مبارزات بیوقفهاش را دریارو متیکنتد و قتدرت اراد
واالیش به خوبی نمایاند میشودُ گیلگمش پس از بهدسو کوردن گیا جوانی ،در برکهای خنک کبتنتی متیکنتدُ او
پیش از کبتنی ،گیا را در جایی میگذارد اما ماری بوی کن را استنشا میکند و در لحظهای بسیار کوتا گیا را متی-
بلود و و پوسو میاندازد و جوان میشود وگیلگمش را حیرتزد و مایوس بر جای میگذاردُ«گیلگمش بر زمتین
مینشیند و زار میگریدُ» او درمی یابد که جاودانگی نصیب او نیسو« :من باید بمیرمُ»(مک کال)11 :5833 ،
راهی برای جبران کن چه ررته اسو وجود نداردُ حاصل تمامی رنجهای گیلگمش چیزی بتهجتز حسترت و انتدو
نیسوُ اینجاسو که توّهم زندگی جاوید و نامیرایی جای خود را به واقویتو حاکمته متیدهتدُ درمتییابتد کته
کیسو و چه جایگاهی دارد و در کجای عالم هستی ایستاد اسو و جز تسلیم و رضا چار ای ندارد و راهتی نتدارد
جز کنکه به سرزمین خویش بازگرددُ گویی به ناگهان تمامی رنجها و دشواریها و زمان و م ان در او از بین میرود
اندیشهاش روشنی میگیرد و ح مو در درونش جاری میشود و به وضوح درمییابد کته درستوتترین حرکتو و
کنش به این جسووجوی بیهود و پوچ تسلیم اسول «وقتی ر ر میکنید همه چیز درسو همانطور استو کته بایتد
باشد ،نیرنگ بتاز وارد متیشتود ،همته چیتز در هتم متیریتزد ،و شتما دوبتار وارد عرصتهی تغییتر و شتدن متی-
شویدُ»(کمبل )822 : 5833،در اینجا مار ایفا کنند ی نقش نیرنگ باز اسوُ او از جتایی کته نمتی دانتیم کجاستو،
ناگهان بیرون میجهد و همه چیز را در هم میریزد و نتیجهی سفر قهرمان را دگرگون میکندُ
تلخیِ چیر مندی و تسلط سرنوشو و جبر را در اینجا می بینیم ،و ناتوانی و استیصال بشر در مقابل این جبر کته را
گریزی از کن نیسوُ گیلگمش نیز این جبر را با تمام هستیاش در مییابد و ناگهان به بیهود بودن سفر و دشواری-
های جان اهش پی میبردُ او بنا برکن چه بالن میگوید « :ازین پس برای بقا چار ای جز ت یه کردن به حارظه نمتی-
بیندُ یونی یاد و حارظهی دیگران :حارظهی سنگها و الواحُ» (بالن )511 :5831،این مرحله از حماسته نیتز بتا ستفر
قهرمان وگگلر تطبیق داردُ
پرده سوم :بازگشت
 -51بازگشت :وقتی قهترمان دروس کزمایش را کموخو و جایز را دریارو کرد ،بتا انتتتخاب مواجته متیشتود :در
دنیتای خاص توداد انگشو شماری از قهرمانان ماندگاری را انتخاب میکنندُ اکثر کنها قدم در مسیر بازگشتو متی-
نهند تا به م ان اول داستان برگردند یا گاهی ،سفر به م انی جدید را در پیش میگیرندُ» (وگگلر)215 :5831،
«عالموِ مرحلهی بازگشو وقتی مشخ میشود که قهرمان بار دیگر خود را وقف ماجرا میکند او به کلیتد ثبتات،
کرمش و کسایش دسو یارته و باید کن را منتقل کند ،خوا شخصاً تصمیم به بازگشو بگیرد ،خوا نیتروی بیرونتی او
را تحریک کندُ»(همان )218:همچنین در این مرحله وگگلر از توقیب و گریز صحبو میکندُ مرستومتترین توقیتب و
گریز وقتی رخ میدهد که شخصیو شرور ،قهرمان را توقیب می کنتد ،امتا حتاالت دیگتری هتم وجتود دارنتدُ غیتر
مومولترین کنها توقیب کنند ی مشوّ اسوُ
همانطور که گیلگمش به سوی گذرگا های عمیق کب میرود بنا به تصمیم و امر اوتناپیشتیم ،اورشانابی نیز چتون
توقیب کنند ای او را همراهی میکند اما توقیب کنند ای مشّو و دوسو و همرا ُ در قسمو بودی ،بوتد از ایتنکته
گیلگمش گیا جادویی را از دسو میدهد به اورشانابی میگوید « :او  ،اورشانابی ،گنجی یارتم و اینک کن را از کف
دادمُ بگذار کشتی را به ساحل رها کنیم و برویمُ» (همان )553:در اینجا میبینیم گیتلگمتش در نهایتو حسترت و
اندو سوی میکند گذرگا ِ عمیق کب را رها کند و به سوی سرزمینش بازگرددُ «وقتی سفر به پایان رستید ،کنهتا بته
اوروک شهری با دیوارهای مستح م رسیدندُ» (همان)553 :
گیلگمش در مراحل پایانی سفر اندک اندک به این درک میرسد ،سرنوشتی که خدایان برای انسان در نظر گررتهانتد
حتمی و محتوم اسو و محاکات رنج انسان در پهنهی هستی ،پایانناپذیر اسو اما بته متوازات کن ،بته ایتن دریارتو
شگفو نیز رسید اسو که حقیقتی رو حانی در او به ودیوه گذاشته شد که با التجا به کن و در پنا کن میتوان " بتار
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هستی" 5را بر دوش کشید و "سب ی تحملناپذیر هستی" 2را تحمل کردُ او در پرتو قدرت روحانی که در او شت ل
میگیرد ،شُ و ابدی زندگی را در مییابد ،و جهان را سفری برای ابنای بشر میبیند و در واق در پنا همین نگا
اسو که دیگر نامیرایی را در زندگی جاودانه بر زمین نمیبیندُ او شهود خویش را بر التواح گلتین متی نگتارد زیترا
ح مو و نواندیشی و دگراندیشی در اندیشهی بشر نشان از جاودانگی اسوُ
گیلگمش که هنوز اورشانابی او را همراهی میکند ،یک بار دیگر وارد اوروک میشود ،و با غرور از دستاورد حقیقی
خود ،یونی دیوارهای زیبای شهر سخن میگویدُ «اینطور نیسو که قهرمان صرراً مرگ را ببیند و برگرددُ بل ه تغییر
کتترد متحتتول بتتازمیگتترددُ هتتیچکتتس نمتتیتوانتتد تجربتتهای را تتتا ستترحد متترگ از ستتر بگذرانتتد و عتتوض
نشودُ»(شمیسا )213 :5831،این مرحله نیز با سفر قهرمان وگلر تطابق داردُ
-66تجدید حیات« :اکنون نوبو به ی ی از چالش برانگیزترین و پیچید ترین گذرگا های قهرمتان و نویستند متی-
رسدُ برای اینکه داستان کامل و بیعیب و نق بنماید ،مخاطب باید بار دیگر لحظتهی مترگ و بتاززایی ،مشتابهی
مرحلهی کزمایشِ سخو و مارو طبیوی اما به نحو ظریفی متفتاوت را تجربته کنتدُ ایتن لحظته ،نقطتهی اوج (و نته
بحران) یونی کخرین و خطرناکترین لحظهی مواجه با مرگ اسوُ قهرمان باید قبل از ورود مجدد بته دنیتای عتادی
تزکیه و تسویهی دیگری را از سر بگذراند و تحول یابدُ» (وگگلر )214 :5831،همچنین باید هویوِ پیشین خود را بته
هویتی نو و جدید رانی کندُ «ی ی از کارکردهای مرحلهی تجدید حیات ،تزکیه قهرمان از رنگ و بوی مترگ استو،
اما همین تزکیه به او کمک میکند تا درسهای کموخته از کزمتایش ستخو را نگته داردُ»(همتان )211:در حماستهی
گیلگمش به طرز شگفوکوری با این مرحله رودررو میشویمُ رهایی از خود و تزکیهُ
گیلگمش که روزها و ما ها و سالها در سفری طوالنی بود اسو و رنگ و بوی مرگ گررتهاستو ،بتا توصتیه اوت-
ناپیشتیم و هدایو اورشانابی در برکهای خنک تن به کب میزند وخویش را از چرک و کثارو که کنایه از تولقتات و
صفات ناپسند اسو پاک می کندُ کب خاصیتی تزکیته کننتد دارد و موجتب نتوزایی از مفهتومی توامتان در مترگ و
زندگی اسوُ قهرمان در خود میمیرد و خودِ نو و تاز اش از درون متولد متیشتودُ ختودی کته عتاری از منیّتات و
خودخواهیهاسو و بازتاب جنبهی روحانی و لطیف قهرمان اسوُ هم چنین کب رمتز ح متو نیتز هستوُ گتویی
گیلگمش در چشمهی ح مو تنشویی می کند و وجودش از ح مو لبریز میشتودُ «غوطتهور شتدن در کب ،در
ارتباط با کیینهای گذر و عمدتاً با تولد و مرگ اسو و در سنوهای بستیاری از ملتل دیتد شتد استوُ» (شتوالیه،
5833ج)818: 5
همانگونه که از نقل قولها برمیکید ،غوطهوری و تنشویی گیلگمش در کب ،با مرگ و والدت دوبار همرا استوُ
او از هستی پیشین خود چون ماری پوسو میاندازد و در تنپوش بدی و نویی از هستی پدیدار میشودُ او الیههای
تاریک درونش را در کب موررو میشوید و صیقل میدهد و مگر نه ایتن استو کته هتر والدت و "تولتدی دیگتر"
قدرتها و اندیشههای نوینی با خویش میکورد؟
بدینترتیب گیلگمش در این مرحله از سفر قهرمان تجدید حیات میکند و به تقدس هستی و کررینش پتی متیبترد،
همچنین به موازات کن خود را مخلوقی میبیند که از این تقدس بهر مند اسو او با رسیدن به این کگتاهی استو کته
کرامش مییابد ،کشوب درونیش به "موررتی خاموش" 8بدل میشود و از طریق رویارویی با خویشتن جدیتد ختود
بار دیگر درمی یابد مرگ و زندگی دو روی یک س ه اسو که بدون هم کامل نیستندُ گویی زنتدگی مونتای حقیقتی
 5عنوان کتابی از میالن کوندرا
 2نام دیگر کتاب بار هستی از میالن کوندرا
 8در عرران امری ای جنوبی «،سالک با پرورندان تمامیّو هستی و سوی منطقی و شهودی خود به قلمرویی از کگاهی دسو مییابد که کن
را موررو خاموش مینامندُ» (دانر)883 :5831 ،
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خویش را در مرگ میبیند و با مرگ اسو که کامل می شویمُ قهرمان با طتی کتردن ایتن مستیر ،ررتته ررتته زنتدگی
مومولی و عادی خویش را پشو سر مینهد زیرا نگرش و بینشش نسبو به جهان هستتی تغییتر کترد استو و ایتن
امری خطیر اسو و نیازمند شجاعو ،اعتماد ،دقو و رهایی اسوُ تحتول شخصتیو گیتلگمتش از ابتتدا تتا انتهتای
حماسه به خوبی مشخ اسوُ شخصیو او رشد کرد اسو و کنچه در طول سفر دید یتا کمتوزشهتایی را کته
تجربه کرد اسو باید برای دیگران به کار بنددُ این مرحله از گیلگمش نیز با سفر قهرمان وگگلر تطبیق داردُ
 -62بازگشت با اکسیر  « :قهرمان بود از پشو سر گذاشتن مرحلهی کزمایش ستخو و رهتایی از چنتگ مترگ بته
نقطهی اولیه ،به خانه برمیگردد و در بوضی موارد به سفر خود ادامه میدهدُ در هر دو صورت ،قهرمان حس میکند
که قدم به دوران جدیدی از زندگی خود گذاشته اسو ،چرا که طی سفر قهرمان متحول شد و دیدگا ت امل یارتته-
ای حاصل کرد اسوُ اگر شخصیو اصلی قهرمان واقوی باشد ،از دنیای خاص بتا اکستیر برمتیگترددُ بته عبتارتی،
دستاوردی با خود میکورد تا با دیگران قسمو کند یا عامل قدرتمندی به ارمغان میکورد که سرزمین زختم ختورد -
اش را بهبود بخشدُ»( وگگلر)233 :5831،
در این مرحله که بازگشو با اکسیر نام دارد ،بازگشو اتفا میارتد در حالی که اکسیر توسط ماری بلوید شد اسو
و گیلگمش اکسیری که عینیو داشته باشد از این سفر با خود ندارد ،او دگر بار از ختدایان متیخواهتد تتا ررصتتی
دوبار به او بدهند شاید بتواند به پاسخ دسو یابدُ سرسختی قابل ستایش گیلگمش در این مرحله بسیار قابل توجته
اسوُ
گیلگمش غمزد و مایوسانه برکن می شود تا به زیرِ زمین و دنیای مردگان برود و راز مرگ را از روح اِن یدو بپرستدُ
«پس زمین را سوراخ کردند و سایه اِن یدو را بیرون کوردندُ گیلگمش از سایه میخواهد که کنچه را که دید استو
بازگوید و از عالم مرگ سخن راندُ سایه میگوید نمیتوانم« اگر با تو سخنی بگویم ،بر زمین بخواهی نشسو و تلخ
و زار بخواهی گریسو»گیلگمش گفو« :ای رریق ،میخواهم که همیشه بنشینم ،میخواهم که همیشه بگریم»ُ ستایه
گفو « :دوسو تو ،در خاک ارتاد و خاک شدُ» و بود سایه ناپدید شدُ گیلگمش ناامید بته اوروک بتاز متیگترددُ»(
بورکهارتُ گیورک و اسمیوُجورج  )552 : 5833،چرا گیلگمش علیرغم رویدادهایی که بر او گذشتته استو هتم-
چنان به دنبال پاسخ اسو؟ شاید به این دلیل که ما او را قهرمانی میبینیم با قدرت روانی باال ،و ررتارها و کنشهتای
درسو او الزمهی قهرمان بودن اسوُ گیل گمش به عنوان یک قهرمان باید دارای توان روحی و مونوی کتاملی بترای
برخورد با مرگ باشد و اگر این مساله او را در توارض با خود و جهان با پیرامونش قرار میدهتد ،هوشتیارانه و بتی-
نق عمل کند ،کنچنان که کیندگان او را قهرمانی خردمند و دانا بشناسند ،قهرمانی که ت یه بر نیروهتای درونتیاش،
مرگ را به سخر میگیرد و خویش را از طریق ح مو و خِرد جاودانه میکندُ
گیل گمش که در کغاز حماسه ،زندگیش به عیش و خودکامگی گذشته اسو و رنج و اندو و مش الت متردم اوروک
برایش اهمیو نداشو در پایان حماسه با حس مهر و مسوولیو با شهر روبرو میشتود و ایتن مستئله بته ختوبی در
حماسه مشهود اسوُ گیلگمش در این سفر قواعد چگونه زندگی کردن را میکموزد ،زیرا بر خطاهای خویش واقتف
شد اسو و مهم تر از همه ،نیروهای متخاصم درونیش را مهار کرد و تناقضات خویش را یک سویه کرد اسو و به
موازت تمام این ها ،اندیشیدن به دیگری و دیگران و رعایو شآن و جایگا دیگران را دریارته اسوُ او میداند نمتی-
تواند مرگ را ش سو دهد یا کن را به کنترل خویش درکورد تا بی مرگ و جاودانه شودُ جهان درنیارتنی اسوُ اما به
این کشف و شهود رسید اسو که چیزی رراتر از بیمرگی وجود دارد و کن ،نام نیک اسو کته بتا ختود جتاودانگی
داردُ او بنا به اندرز اوتناپیشتیم رهمید اسو که باید به سرنوشتش گردن نهد زیرا «ما هرگز کن را درک نمیکنیم ،ما
هرگز اسرار کن را برنمیگشاییمُ پس باید همانگونه با کن ررتار کنیم که هستوُ یتک راز محتض» (کاستتاندا:5834،
 )212شاید درسوترین شیو ی برخورد با مرگ و ناشناختهها همین اسو که کاستاندا میگوید ،حفظ حگرمتو استرار
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هستی و احترام به کنُ گیلگمش "درد جاودانگی" 5را برای همیشه با خود داشو اما کنگونه با مردم سرزمینش ررتار
کرد که بر این درد تس ینی باشدُ در کشتی بودن با خود و جهان ،هماهنگی درونی و احترام هستی ،و ایتنکته ارزش
زندگی و بودن را نادید نینگارد و بدین سان اسو که گیلگمش با تاثیری روحانی بر مردم و سترزمینش اوروک بته
عنوان قهرمانی کراسته به صفات خورشیدی در یاد مردم میماندُ «گیلگمش بر زمین ارتاد ،تتا بخستبد و مترگ او را
در تاالر درخشند ی قصر وی در کغوش کشیدُ»( بورکهارتُ گیورک و استمیوُجورج )552 :5833،ایتن مرحلته از
سفر قهرمان و حماسهی گیلگمش نیز با هم منطبق هستندُ مرگ او با دریغ و حسرت بترای مخاطتب همترا استوُ
مرگ او در کمال کرامش ،در م انی مطمئن و امن در نهایو درخشندگی اتفا ارتاد و بتدین ترتیتب حماسته و ستفر
قهرمان پایان یاروُ
نتیجهگیری
در این پژوهش ،پس از تحلیل و بررسی مراحل سفر قهرمان وگگلر و تطبیق کن با حماسهی گیلگمتش بتا ایتن الگتو،
مشخ شد که ررضیهی ما مبنی بر انطبا و همخوانی روایو گیلگمش با الگوی عنتوان شتد بته صتورت کامتل
قابل اثبات اسو ُ در واق الگوی وگگلر که برگررته از الگوی سفر قهرمان کمبل استو بته پیشتینه و ستاختار روایتتی
اسطور ها و حماسهها میپردازد و الگویی جام و کاربردی برای تشریح و تحلیتل استطور هتا و حماستههتا استو،
جدای از جغراریا و مرزها و ررهنگ هر منطقهایُ این الگو به خوبی قادر اسو به کشف روابط پنهان و ساختار میتان
متن بپردازد و نحو ی وارد شدن به هر مرحله را با ارتباطی مونادار و دقیق به مرحلهی بودی بیان کند ،اگر چه ام ان
دارد مراحل کامالً مطابق الگو پیش نرود و جابهجاییهایی داشته باشد یا برخی از مراحل در متن وجود نداشته باشتد
که این مساله خللی در اصل ماجرا وارد نمی کندُ
همچنین کهنالگوهای موجود در این حماسه که در سراسر متن دید میشود مورد بررستی قترار گررتنتد ،و برختی
نمادها برای درک بهتر حماسه رمزگشایی و تحلیل شدندُ این حماسه دارای وجو مختلفتی استو کته متیتتوان بتا
نگاهی نو و غیرت راری از سویههای مختلف به کن نگریسوُ بررسی و ش ارتن هر یک از این وجو  ،ما را با دنیتایی
از مفهوم و مونا کشنا میکندُ حماسهی گیلگمش نمونهی دیرینهای اسو از انسان اندیشمند و ناخورسند از وضتویو
موجودُ انسانی که برکنچه به نام سرنوشو بر او حاکم اسو میشورد و عصیان میکند و برای یارتن پاسخی روشن،
زمان و م ان را درمینورددُ
حضور اِن یدو جوهر ی اصلی این جسووجوسوُ رراخنایی که ت ههای گُنگ و نامفهوم و تربیو نشد ی درونتی و
روحی گیلگمش را به سوی وحدتی بیمانند رهنمون میکند و وجودش را یکپارچه میکندُ اِن یدو ستمبل و رمتز
روح بدوی و پاکی اسو که به مظاهر تمدن کلود نشد استو و وجتودش لبریتز از جستارت ،اعتمتاد ،شتجاعو و
صفات ارزشمندی اسو که اندک اندک و غیرمستقیم بر هزارتوی روان و روح گیلگمش تاثیری بیمانند میگتذارد و
او را از گذرگا های تهی از مونا به سمو مفاهیمِ متوالی میبرد و شیو ی حقیقی چگونه زیستن را به او تزریتق متی-
گیلگمش کن را به تنهایی و سختی طی متیکنتد بستیار برجستته
کندُ عنصر "حضور" و "غیاب" در سفری که
اسوُ غیابی که به طور عجیب و مح می به حضور کغشته اسوُ غیتابِ ریزی تی اِن یتدو را در تمتام مراحتل ستفر
میکنیمُ و کیا این امر ،نمتیتوانتد اشتار ای
شاهدیم ،اما حضور قدرتمندِ متاریزی ی او را در سرتاسر سفر حس
به نیروهایِ برترِ غایب و به چشم نیامدنی و ناشناختهای داشته باشد که از ازل تا ابد بر زندگی نوع بشر سایه ار نتد
اسو و خود را به شیو های مختلف ابراز و اظهار میکند؟
سفر گیل گمش دو وجه دارد ،یک وجه واقوی و بیرونی دارد و یک واجه حقیقی و درونیُ این سِیر و سلوک و
تغییر و تحول شخصیو از مابهازای بیرونی خویش که یارتن اکسیری برای نامیرایی و جاودانگی اسو و در ظاهر با
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ناکامی و ش سو
همرا اسو ،در چرخشی ،تبدیل به ح متی درونی میشودُ طی کردن مراحل کمال و توالی انسانی در ایتن حماسته
به خوبی دید میشودُ از تاثیر برخی از کهنالگوها که در ش لگیری و دگرگونی شخصیو قهرمان نقش دارند نبایتد
غارل شدُ
در واق در مراحل سفر و گذشتن از رراز و نشیبهای بسیار و دشواریهتا ،گیتلگمتش بتا ستویهی تاریتک وجتود
خویش به ی تایی میرسد و در مییابد که در مقابل سرنوشو محتوم راهی ندارد اما علیرغم تمامی ایتنهتا او بترای
رناناپذیری خویش که بنمایهای مثالی و الگویی ازلی اسو ،را جاودانگی را در نگاشتن سفر خویش بر الواح گِلی
می داند تا از این طریق میراثی برای کیندگان از خویشتن به جا بگذاردُ کنچه در این حماسه قابل تومیم استو ،ستفر
قهرمانانه گیلگمش اسو که میتواند منطبق با زندگی هر یک از ما باشدُ سفری که میتواند ناخودکگتا متا را بیتدار
کند و ما را رراتر از مرزهای خودمان ببردُ
در پایان میتوان گفو :تمامی مراحل سفر با الگوی سفر قهرمان کریستورر وگگلر کامالً مطابقو داردُ
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