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تجلی رنج در اساطیر ،با نگاهی به اسطورۀ گیلگمش
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 .1کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه پیام نور تهران
 .2استاد گروه پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.

چکیده

ِ
ادـراك وجدانـي همـة افـراد بشـر اسـت .امـا آنچه دـر اين
رنـج ،حقيقتـي انكارناپذيـر دـر عالـم هسـتي و قابـل
زمينـه ،همـواره انديشـة انسـاني را بـه خـود مشـغول كردـه ،چيسـتي ايـن حقيقـت و چگونگـي مواجهـه بـا آن
ِ
حقيقت رنـج اسـت .از آنجا که
اسـت .پاسـخگويي بـه پرسـشهايي از ايـن دسـت ،منـوط بـه تحليـل درسـتي از
آگاهـی و تعالـی روح ،ارتبـاط اجتنابناپذیـری بـا رنـج دارنـد ،ایـن موضـوع ،همـواره زمینهسـاز انتقـاد و اعتراض
میـان هنرمندـان و جوامـع بشـری بودـه و خواهـد بـود .شـوپنهاور ،مارکس و نیچه ،سـه فیلسـوف منتقـد آلمانی
دـر جسـتجوی رهایـی انسـان از سـختیها و رنجهـا بودند .در فلسـفۀ کییرکگارد نیـز ،رابطـهای دیالکتیک میان
آگاهـی و رنـج وجـود دـارد .از آنجـا کـه هدـف غایی بشـر در زندگـی ،جاودانگی اسـت ،تلاش او همـواره بر این
بودـه کـه دـر هر زمـان و مکانی بـرای آیندگان خود پیامـی برجای بگـذارد .به همیـن دلیل ،فیلسـوفان معتقدند
بـرای دوامآوردـن دـر جهانـی آکندـه از رنج ،اسـطوره یک راهکار اسـت .یکی از مهمترین مسـائلی که در اسـاطیر
بـهچشـم میآیـد ،تلاش بشـر بـرای رهایـی از رنـج و رسـیدن بـه رویینتنی دـر برابـر جهانـی سرشـار از رنج و
ناکامی اسـت .از اینرو ،مطالعۀ ادبیات اسـاطیری و بازشناسـی اسـاطیر کهن ،میتواند بسـیار مفید باشـد .یکی از
رنج انسـانی ،افسـانۀ «گیلگمش» اسـت کـه شـاهکاری برجایمانده از
برجسـتهترین متـون اسـاطیری با مضمون ِ
تمدن سـومر اسـت .اسـطورۀ گیلگمـش ،کهنترین اسـطوره جهان و بـا قدمتی چهارهزار سـاله ،داسـتان تکامل،
پوچـی رسـیدن انسـان اسـت .آنچه برتـری این اسـطوره بـر دیگر اسـاطیر جهـان را موجب میشـود،
رنـج و بـه
ِ
ضرباهنـگ فلسـفی آن اسـت .پژوهـش حاضـر بـا روش تحلیلـی و توصیفی و با اسـتناد بـه منابع کتابخانـهای ،در
صدـد آن اسـت کـه بـه فلسـفۀ رنـج و جایگاه آن دـر حماسـۀ گیلگمش بپردـازد .در ایـن تحقیق ،با بیـان عقاید
و آرای فیلسـوفان دـر بـاب رنـج ،بـه ایـن نتیجه میرسـیم کـه بُنمایههـای رنج دـر زندگـی قهرمان داسـتان ،به
شـکلهای مختلـف مشـاهده میشـود و رنج گیلگمش جهت رسـیدن بـه اعتالی روحـی و را ِز جاودانگـی ،نتیجۀ
آگاهـی او نسـبت بـه جهان میباشـد.

واژههای کلیدی

هنر ،ادبیات ،رنج ،اسطوره ،گیلگمش.
*نویسندۀ مسئولSarasaeedi6684@gmail.com:
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مقدمه
دوردستها که زمان ،خود را گم کرده است،
کسی است که به ما میگوید:
«کوه با نخستین سنگ آغاز میشود و انسان با نخستین رنج».
رنـج ،قسـمت بزرگـی از زندگـی هـر انسـانی اسـت و ایـن رنـج دـر
نهایـت بـرای رسـیدن به هدفی اسـت که شـادی و لـذت او را موجب
میشـود .شـوپنهاور ،فیلسـوف آلمانی ،تحـت تأثیر بودا معتقد اسـت
کـه «جهـان ،دـر رنج اسـت» و انسـان در جهـان هسـتی ،چیزی جز
رنـج دـر مقابل خود نخواهـد دیـد (Hamlyn, 1980, 347). .نیچه نیز
در باب رنج ،سـخنان بسـیاری دارد و خود ،نماد زندگیای پُرمشـقت
و رقتانگیـز امـا دـر عینحال شـکوهمند اسـت .وی معتقد اسـت هر
انسـان بزرگـی قبلاز ظهورش ،احسـاس چانداالیـی ۱را تجربه نموده
تریـن رنجهاسـت .البتـه نظـر نیچـه دـر مورد
و ایـن احسـاس ،بزرگ
ِ
رنـج ،بعدهـا کمـی تعدیـل شـد .او زمانیکـه اولینبار در بیسـتویک
سـالگی ،کتاب شـوپنهاور را مطالعه کرد ،نظرات تندی نسـبتبه رنج
و دـرد ابـراز نمـود و ایـن جملـه از کتاب شـوپنهاور که «انسـان عاقل
طالـب رهایـی از دـرد اسـت نه لـذت» ،وی را بسـیار تحت تأثیـر قرار
دـاد .وی بیـان میدارد« :میدانم که زندگی سراسـر درد و رنج اسـت
و هرچـه بیشـتر بکوشـم تـا از آن لـذت ببرم بیشـتر اسـیر و بردهاش
میشـوم ،بنابرایـن بایـد از خوشـیهای زندگـی چشمپوشـی کنـم و
راه پرهیـز دـر پیـشگیـرم .متاسـفانه شـما موجودـات راحتطلب و
سـادهلوح چیـز زیادـی دربـاره شـور و نشـاط انسـان نمیدانیـد! زیرا
خوشـبختی و بدبختـی دو خواهر دوقلو هسـتند که باهم بـزرگ و یا
درمورد شـما کوچک میشوند» (کالینسـون .)۲۳۷ ،۱۳۸۰،شوپنهاور
معتقـد اسـت که انسـان بایـد از امیـال خـود بکاهد و تسـلیم زندگی
ی میدانـد کـه دخلـش بـه خرجش
شـود .او ،زندگـی را کسـبو کار 
نمیرسـد .بـه نظـر وی ،آرزوهـای آدمی ،بیشتـر از چیزی اسـت که
دنیـا بتوانـد برآورده کند .ب ه همین دلیل ،بشـر دچـار نوعی کمبود و
ی اسـت .اما نیچه ،واکنشی هنرگرایانه را در قبال مصائب
رنج همیشـگ 
ِ
زندگـی پیشـنهاد میدهـد و معتقـد اسـت ،انسـان باید بـا رنجهایش
روبرو شـود .گرچه پیشـرفت تکنولوژی از برخی رنجهای بشـر کاسته،
اما لزوما وی را خوشـبختتر نکرده اسـت .پرسـش این اسـت که چرا
هنـوز رنـج وجـود دـارد و چرا در میان انسـانهای هنرمند ،فیلسـوف
ی مشـهود
بطن زندگ 
و حتـی مردـم عادـی ،رنـج دـر خیـال ،ذهـن و ِ
اسـت؟ نیچه که خود را شـاگرد شـوپنهاور میدانسـت ،همگانیبودن
رنـج را قبـول داشـت ،او بهجـایآنکه مثل یـک حسـابدار ،لذتها و
دردهـا را جمع و تفریق کند ،روبروشـدن با رنـج را اهمیتی حیاتی در
زندگـی میدانـد .وی معتقـد اسـت« :رنـج چکـش و ابزاریاسـت که
میتـوان بـا آن یکجفـت بـال بـرای خود درسـت کـرد» .شـوپنهاور
منبـع واقعـی رنـج بشـر را مسـئلۀ «زمانآگاهی» میدانـد.چیزیکه
انسـان را از حیوانـات متمایـز میکنـد .تمـام موجودـات زندـه ،دچار

لذتهـا و دردهـای جسـمانی میشـوند ،امـا حیوانـات ،چون دـر بن ِد
گذشـته و آینده نیسـتند ،از نگرانی و اضطراب آزادند .وی با ارجاع به
فلسـفۀ ژان ژاک روسـو ،خودآگاهی انسـان را سـبب تشـدید دردهای
او میدانـد ،بدـونآنکـه بر لذتهایـش بیفزاید .او معتقد اسـت حتی
وقتـی بـه آرزوهایمان میرسـیم ،نمیتوانیم حفظشـان کنیم .عشـق،
پژمرده میشـود ،دوسـتی ،میمیـرد ،دسـتاوردها و داراییها نیز بعد
از مدتـی دیگـر راضیکنندـه نیسـتند .بـه بیـان او ،زمـان ،همهچیـز
را بـه نیسـتی کشـانده و بـیارزش میکنـد (یـاری .)۸۸ ،۱۳۸۶ ،بـه
ن مورد میتـوان انجام داد ،این
عقیدۀ شـوپنهاور ،تنهـا کاری که در ای 
اسـت کـه امیـال و آرزوهایمـان را محدود کنیـم .همانطـور که چند
قـرن قبل ،فالسـفۀ رواقی (البته بـه دالیل دیگـری) گفتهاند« :هرچه
کمتـر بخواهیـم ،کمتـر عذابِ نیافتـن یا باختـن را میکشـیم» .برای
نیچـه ،همـۀ اینها ،راهنمای انفعال و نیهیلیسـم (پوچانـگاری) بودند.
البتـه ،نیچـه منکـر این نبود که حیات بشـر ،پُـر از رنج اسـت و عقاید
شـوپنهاور دربـارۀ منشـأ رنـج را قبول داشـت و نظریـۀ زمانآگاهی را
«اتاق ضدحریقی» را که شـوپنهاور معتقد بود
نیـز پذیرفت .امـا نیچه،
ِ
باید به دنبال آن باشـیم ،امری بیهوده دانسـت؛ چون آنرا زندگی در
انـکار میدیـد ،آنهـم انـکا ِر وضع بشـر .به نظـر نیچه ،نباید از چشـم
دنیا پنهان شـد ،بلکه باید راهی برای زیسـتن در آن پیدا کرد و حتی
قدردـان وجـود و حضـور در جهـان بود .ب ه تعبیـر وی ،بهرغـم اینکه
وجـود و حضورداشـتن ،دـرد دارد ،اما میتوان به این قدردانی رسـید.
امـا چگونه؟ نیچه از تراژدیهای یونـان و دیگر هنرهای تراژیک مدرن
الهـام گرفـت ،چـرا که آثار هنـری به ما یاد میدهند که رنـج و لذت را
نبایـد تفکیـک کرد و همچون شـوپنهاور نباید آنها را حسـاب و کتاب
رنج ما تنیده شـده اسـت و عمـق و معنای
کـرد .خوشـیهای مـا ،بـه ِ
حیـات ،بـا غلبـ ه بر رنـج بهدسـتمیآیـد .همانطورکه بدـون تجربۀ
تنهایـی ،عشـق ،قابـل دـرک نیسـت و زیبایـی ،بدـون تجربۀ زشـتی
مفهومـی ندـارد و ایمـان نیز بدون شـک ،پدیدـار نخواهد شـد .نیچه،
لـذتِ رسـیدن را مهـم میدانـد و بعضـی لذتهـا را تحقیـر میکند و
مدعـی اسـت که رنـج ،ایرادـی بـر زندگـی وارد نمیکند.
از نظر او ،درد و رنج ،بد و لذت و خوشـبختی ،نیک هسـتند و در یکی
از واپسـین یادداشـتهایش ،هسـتی را اینگونه توصیف میکند« :آن
مایـه از سـعادت کـه میتواند حتی دهشـتناکترین رنجهـا را توجیه
کنـد») . (Parfit, 2011, 547دـر فسـلفۀ کییـرکگارد نیـز رابطـهای
دیالکتیـک بیـن آگاهـی و رنـج وجـود دـارد .از آنجا کـه هدف غایی
بشـر دـر زندگـی ،جاودانگی اسـت ،تالش او همـواره بر ایـن بوده که
ی بگـذارد .به
دـر هر زمـان و مکانی ،بـرای آیندگان خـود پیامی برجا 
همین دلیل ،فیلسـوفان و اندیشـمندان معتقدند برای دوامآوردن در
جهـان آکندـه از رنج ،اسـطوره یک راهکار اسـت.
اسـطوره دـر اصطلاح ،یک پدیدـۀ اجتماعی بـا حالتی سـمبولیک و
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بهنوعـی یـک نظام فرهنگی اسـت که بیانگر جهانبینی کلـی در باب
جهـان و منشـأ آن ،مقام و موضع انسـان در طبیعـت و نیروهای برین
اسـت و بـا موجودی کامـل و ذهنی ژرف ،سـروکار دـارد .تاریخنگاران
یونانـی ،خود را از اسـطورهنگاران متمایز میکردنـد ،زیرا مدعی بودند
که نویسـندگان اسـاطیر ،افسـانهپردازی میکنند و اغلب ،افسانههایی
نامحتمـل ،نادرسـت و بیشتـر (چنانکـه افالطـون میپنداشـت)
افسـانههای غیراخالقـی را بازگـو مینمایند ،امـا امـروزه ،عموم جهان
پذیرفتهاند که اسـطوره و افسـانه ،ریشه در حقایق تاریخی دارد (وارنر،
.)۱۶ ،۱۳۸۰
دـر میانـۀ قـرن نوزدهـم ،رویکـرد بـه اسـطوره بـهمثابـۀ افسـانهها و
خیالپردازیهـای شـاعرانه و بیمعنـا ،کنار گذاشـت ه شـد و این تفکر
ایجـاد شـد که انسـان ،با اسـطوره نهتنها نسـبت خود را بـا ازل و مبدأ
جهـان معلـوم میکنـد ،بلکه تاریخ ،سرشـت و سرنوشـت خـود را پی
میافکند و به سـکونت ناگزیر خود در زمین معنا میبخشـد و هویت
قومـی ویـژهای پیدا میکند .انسـان ،با اسـطوره به چشـمانداز خاصی
از صـورت و معنـای زندگـی ،اخلاق و بینش میرسـد که نسـبت او با
گذشـته و آینده را معلوم میکند .اندیشـمندان بر این باورند که هرجا
با غیاب اسـطوره مواجه شـویم ،با غیاب هسـتی مواجه هسـتیم .ورتر،
باعنوان اسـطورۀ «عشـق و رنج» ،سراسـر اروپا را درنوشـت .در غرب،
اسـاطیر نهتنهـا بـه کار تفکر فلسـفی آمدهانـد ،بلکه در روانشناسـی،
جامعهشناسـی ،نقـد ادبـی ،مردمشناسـی و  ...تصرفِ بنیادـی دارند.
ن اسـت که ب ه راسـتی ،انسـان
مسـئلۀ اصلـی پژوهـش حاضـر نیـز ای 
ج اسـت؟ آیـا رنج انسـان ،ناشـیاز آگاهی او
مسـتعد و یـا مسـتحق رن 
ت بـه زندگـی و جهان اسـت؟ آیا برخـورد با رنج در هنـر و متون
نسـب 
ادبی جهان ،برخوردی سـتودنی و ارزنده اسـت؟
گیلگمـش ،بهعنـوان حماسـهای جهانـي و اثـری اگزيستاليسـتي،
روایتگـر تكامـل انديشـۀ انسـاني ،تلاش و رنـج بشـر برای رسـیدن
بـه جاودانگـی و در نهايـت ،تندادن به حيات اخروي میباشـد .تأثير
متقابـل دـو عنصر متضـا ِد جاودانگی و مـرگ و رنجی که در راسـتای
رنج قهرمان
جاودانگي اسـت ،بنمايۀ اصلي اين متن حماسـی اسـتِ .
اصلـي حماسـه ،بـراي يافتـن گياه جوانـي و زندگـي جاودـان ،رنجی
درخور سـتایش است.
در پژوهش حاضر ،ضمن بررسـي فرايند رنج در حماسـۀ گيلگمش،
بـه تحليـل این متـن اسـاطيري از منظـر فالسـفۀ معتقد بـه رنج در
هنـر و ادبیـات پرداختـه میشـود .در واقـع ،جسـتجوي آب حيات يا
گيـاه زندگـی در اسـطورۀ گیلگمـش ،تمثيلي اسـت از تلاش و رنج
انسـان جهت رسـيدن به كمال و معرفت .هرچند که قهرمان حماسـه
درمييابـد مرگ ،نصيب اوسـت و رنـج جاودانگي در ايـن دنيا ،امري
بیهوده اسـت ،اما دلخوش اسـت كه خاطرۀ ابدي او با سـاختن بنايي
باشـكوه دـر اوروك همـواره زنده خواهد ماند .قهرمان داسـتان ،به اين

ی نميتوان جسـم را جاودانه كـرد ،پس بايد
نتيجـه ميرسـد كه وقتـ 
روح را جاودانـه سـاخت .بـههمیـندلیل بـهدنبال نام نيـك ميرود
(شميسـا .)۱۰۱ ،1389 ،در این پژوهش ،با شناسـایی و بازخوانی متن
حماسـه ،یادآور میشـویم که گیلگمش در مسـیر رسیدن به آگاهی
و شـناخت جهان ،توسـط خدایـان و انسـانهای پیرامونـش ،رنجهای
بسـیاری را متحمـل میشـود که در نهایـت ،او را جاودانه میسـازد.

پیشینۀ تحقیق

در ادبيات حماسـي بينالنهرين ،ميتوان به سـه اسـطوره اشـاره كرد.
حماسـۀ گیلگمـش ،جامعتريـن و كهنتريـن اسـطورۀ بينالنهريني
اسـت كـه به سـي زبـان ترجمه شـده اسـت .دانـش و شـناخت ما از
س از آن ،به
زندگـي پ 
ن دربارۀ فلسـفه مرگ و
نگـرش مردم بينالنهري 
ِ
دلیل اطالعات كمي كه از تاريخ بينالنهرين در دسـت داریم ،بسـيار
اندـك اسـت .بـا اسـتناد بـه اسـطورهها و اشـعار حماسـي ،ميتـوان
دريافـت كـه بينالنهرينيهـا برخلاف مصریـان باسـتان ،بـه زندگي
پـس از مـرگ اعتقادـی نداشـتند و مـرگ را بـ ه عنـوان واقعيتـی كه
بايد تسـليم آن شـد ،پذیرفتـه بودنـد (مـککال .)۳۸ ،۱۳۷۳ ،پس از
آنکـه اليـار ۲و هرمـزد رسـام ۳الواح سـومری را کشـف کردنـد ،جرج
اسـمیت ،۴آنهـا را ترجمـه کـرد و ب ه ایـنترتیب ،حماسـۀ گیلگمش
بر سـر زبانهـا افتاد (گیلگمـش۸ ،۱۳۸۳ ،؛ حسـینی.)۱۴۸ ،۱۳۹۳ ،
نتیجۀ نهايی کشـف حماسـۀ گیلگمش ،دوازده لوح شکسـته اسـت
ت آمده و اکنـون ،در موزة بريتانیا
که از کتابخانۀ آشـوربانیپال بهدسـ 
نگاهدـاری میشـود (دورانـت .)۲۱۳ ،۱۳۹۹ ،قديمیتريـن ترجمه از
يونانـی داسـتان گیلگمـش را جرج بوکهـارت ۵به زبـان آلمانی
متـن
ِ
انجـام داده و داوود منشـیزاده آنرا به فارسـی ترجمه کرده اسـت
(گیلگمـش .)۱۳۸۳ ،پريچـارد ،۶لوحههـای بینالنهرين را که شـامل
اسـاطیر و داسـتانهایی حماسـی میشـوند ،بـرای اولینبـار بـه زبان
انگلیسـی ترجمه کرده اسـت .در زبان فارسـی ،آثار پژوهشی باارزشی
دربارة گیلگمش منتشـر شـده اسـت .مؤذنی و يعقوبی جنبه سـرائی
( )۱۳۸۲دـر مقالـهای کوشـیدهاند چهـار روايـت موجـود از داسـتان
تفـاوت این روایتهـا را مطرح

گیلگمـش را بـا هم مقايسـه نمایند و
کننـد .کرمـی ( )1391در مقالۀ «درنگي بر ناگزيري مرگ گيلگمش
و اسـکندر» ،موضـوع مـرگ و جاودانگـی دـر حماسـۀ گیلگمـش را
بررسـی کرده اسـت .همچنیـن ،کرمی ،نحـوی و رضايی دشـت ارژنه
( )1388دـر مقالـهای ،بـا روش نقد نو ،حماسـۀ گیلگمش را بررسـی
کردـ ه و بـه ايـن نتیجه رسـیدهاند کـه گیلگمش ،نهتنها شـخصیتی
مثبـت ندـارد ،بلکـه نما ِد ديو خشکسـالی اسـت .خداکرمـی ()1392
نیـز در مقالۀ «بررسـی آرکیتایپهای حماسـهی گیلگمـش از منظر
یونـگ» بـه این حماسـه ،توجه نموده اسـت.

.
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مدخلی بر گیلگمش

«گیلگمـش» یـا به بـاور برخی از اسطورهشناسـان ،بیـل جامس،۷
کهنسـال هماره جـوان اسـت (نعمـه،۱۹۹۴ ،
دـر لغـت بـهمعنـای
ِ
۸
 .)۶۰وی از پادشـاهان افسـانهای شهر اوروک در بینالنهرین ،فرزند
ک سوم انسان و شهریاری
لوگلبنده ۹و ريشـات ،۱۰د و سـوم خدا و ي 
خیرهسـر و زیـانکار بـود .بـزرگان شـهر ،از رفتـار ناشایسـت وی به
خدایان شـکوه بردند .نینسـون ،۱۱الهۀ مادر ،صورت دومین انسـان
را مجسـم کـرد و انکیدو ۱۲را آفریـد .انکیدو ،بـرای رهانیدن مردم از
آزار و اذیتهـای گیلگمـش آفریده شـد (روزنبـرگ-۳۴۰ ،۱۳۷۹ ،
 .)۳۴۵انکیدـو ،دـور از آدمیـان ،وقـت خـود را بـا حیوانات وحشـی
سـپری میکـرد .یکـی از صیادـان ،بـرای آنکـه انکیدـو را رام کنـد،
ض اینکه
زنـی روسـپی را بـهسـوی او میفرسـتد .انکیدـو بـهمحـ 
زن را میبینـد ،دلباختـه و رام میشـود ،بـه سـوی شـهر میآیـد و
س از درگیـری بـا گیلگمـش ،با او دوسـت میشـود (شـکلهای
پـ 
1و .)2آنهـا بـه جنـگ خومبابـا میرونـد و او را میکشـند .ايشـتر،
خدـای عشـق ،دلباختـۀ گیلگمش میشـود ،ولی گیلگمـش به او
اعتنایـی نمیکنـد .ايشـتر ،گاو آسـمان را برای جنـگ با گیلگمش
میفرسـتد .گیلگمـش و انکیدـو ،گاو آسـمان را نیز میکشـند .اين
بـار ،ايشـتر بـه انتقـام ايـن کار آنهـا ،تبـی سـخت بـر جـان انکیدو
افکندـه و او را از پـای درمـیآورد .گیلگمـش ،ناراحـت شـده و در
ایـن انديشـه فـرو میرود کـه آيـا او نیز نخواهـد مرد؟

او بـرای جسـتجوی اوتناپیشـتیم ۱۳بـه سـرزمینی دـور مـیرود تا
راز نامیرايـی را از او بپرسـد .اوتناپیشـتیم ،ابتدـا از آگاهکردـن او
خوددـاری میکنـد ،ولـی دـر نهایـت بـه خواهـش همسـرش،
گیاهـی دـر اعمـاق دريـا بـه گیلگمـش نشـان میدهـد کـه اگـر
از آن بخـورد نمیمیـرد .او گیـاه را بـهدسـتمـیآورد و بـا خـود
میگويـد کـه گیـاه را بـه سـرزمین اوروک ببـرد و آنجـا بخـورد.
ولـی هنـگام اسـتراحتش ،مـاری گیـاه را میربايـد و میبلعـد .او
بـار ديگـر غمگیـن میشـود و بـه اوروک بازمیگردد .حاصل سـفر
و رنـج گيلگمـش بـراي كشـف راز زندگـی ،درنگـی بـر ناگزيـري
مـرگ گيلگمـش اسـت .دـر معنـای کلـی ،جاودانگـي ،علاوهبر
مرحلهاي از كمال انديشـۀ انسـاني ،نشـانۀ عشـق انسـان اسـت به
همانندـی بـا خدایان .چـرا که دسـتيافتن به جاودانگـي فيزيكي،
خـاص خدايان اسـت (كرمـي .)۱۵۴ ،1391 ،جسـتجوی بیمرگی
گیلگمـش ،بـا شکسـت مواجـه میشـود و پـیمیبـرد کـه او نیز
ماننـد همـۀ انسـانها ،روزی خواهـد مـرد (سـتاری.)۷۸ ،۱۳۸۴ ،
سـرانجام ،ماجرای سـفر و رنجهایش در طلـب جاودانگی و رازهای
مـرگ و زندگـیاش را بـر لوحهـای سـنگی مینویسـد و بـر دیـوار
شـهر نصـب میکنـد تا مردـم ،ضمـن یادـآوری او ،از تجربههایش
اسـتفاده کننـد و خـرد بیاموزنـد .بـا ایـن ذهنیـت کـه جاودانگی،
دـر گـروی سـاخت دیـوار اوروک و نـام نیک برجاگذاشـتن اسـت
(شـکلهای 3و.)4

شکل  .1گیلگمش و انکیدو (آموزگار.)۲۳ ،۱۳۸۴ ،

شکل  .2صحنۀ نبرد گیلگمش و انکیدو ،استفاده از دستبند سلطنتی برای
گیلگمش ،تصویرسازی مرتصی ممیز (شاملو.)۱۳۹۰ ،

8

تجلی رنج در اساطیر ،با نگاهی به اسطورۀ گیلگمش

شکل  .3لوح گیلگمش (.)www.wikiwand.com

شکل  .4گیلگمش در مقام «سرور حیوانات» ،شیر در دست چپ و مار
ِ
راست او ،نقشبرجستۀ کاخ آشوری ( ۷۱۳ -۷۰۶ق.م) ،کشف در
در دست
دورشاروکین ،محفوظ در موزه لوور پاریس (ویکی مدیا).

بحث اصلی

«رنـج» ،دـر لغـت بـه دـرد ،آزار ،زحمت ،مشـقت ،اندوه و حـزن معنا
سـختی ناشـي از كار و كوشـش نيز اطالق گرديده اسـت
شـده و به
ِ
(دهخدـا ،۱۳۷۲ ،مدخـل رنج) .از آنجا که در زندگی ،نیکاندیشـی و
رفتـار نیک ،شایسـتۀ پاداش اسـت ،انجـام کارهاي بـد و اهریمنی نیز
مسـتوجب کیفـر و رنـج اسـت .اسـطورهها کـه داسـتانهاي رمزگونه
و نمادیـن از شـرایط زندگـی واقعـی انسـانها هسـتند ،ایـن دیدـگاه
را بـه نمایـش میگذارنـد .عـذاب و رنـج بـر افـراد مختلفـی همچـون
خدـا ،نیمهخدـا ،انسـان ،حتـی غیـر انسـانها از جملـه هیوالهـا،

دیـوان و حیوانـات نیـز نـازل میشـود؛ بـه ایـن دلیـل که یـا مرتکب
گنـاه شـدهاند و یـا ناهنجـاريای را دـر جهان سـبب شـدهاند .گاهی
بـهدالیلـی مانند حسـادت خدایان نیز ،کیفـري نابجا و بـه ناحق رخ
میدهـد .نـزول عذاب و رنجکشـیدن انسـان ،به عواملـی همچون نوع
گناه ،اعتقاد به سرنوشـت و تغییرناپذیر بودن آن و خلقوخوي خدايِ
عذابکنندـه بسـتگی دارد .بـا این توضیح که کیفرها دائمی نیسـتند
بخشـش خدایـان وجـود دـارد .ایـن بخشـش ،تحت
و امـکان عفـو و
ِ
شـرایطی رخ میدهـد کـه انگیـزۀ گنـاه ،پشـیمانی و تضـرع شـخص
مرتکبشـونده از آنجمله اسـت .قابل ذکر اسـت که عقوبتها ،فقط
منحصـر بـه جهـان زندـگان نیسـت ،چرا کـه اعتقـاد بـه جاودانگی و
زندگـی پـس از مـرگ و اجـراي عدالـت دـر جهـان زیرین نیـز وجود
دـارد .یکـی از بنمایههاي مهمی که همواره در شـکلگیري اسـاطیر
نقش کلیدي دارد ،سـرپیچی از فرمان خدایان و نزول عذاب از سـوي
آنـان و دـر نهایـت ،رنـج انسـان اسـت .اسـاطی ِر ملـل مختلف ،نشـان
میدهنـد خدایانـی که خود آفرینندۀ انسـانها هسـتند ،قوانین کیفر
آنهـا را تعییـن میکننـد .از ایـنرو ،يكـي از مفاهيم مهم در حماسـۀ
گيلگمـش ،علاوهبر مفهوم مـرگ و راز جاودانگـي ،روياها و رنجهای
گيلگمـش و انكيدـو دـر جهان و سرنوشـت مردگان اسـت که عالوه
بر مفهومي ظاهري ،داراي معنای نمادینی هسـتند که در قالب صور
اسـاطيري پدیدار ميشـود .این متـن ،با معرفي گيلگمـش ب ه عنوان
خداوندـگاري بـا فراسـت آغـاز ميشـود كه رازهـا و نهفتهها را آشـكار
و زمـان وقـوع طوفـان را پيشبينـي ميكـرد .گيلگمـش ،سـمبل
پشـتكار و رنـج و موجودـي نيمهآسـماني اسـت .او از مادـر ،زيبايي را
بـه ارث ميبـرد و از پدـر ،فناپذيـري و خصلتهـای انسـانی را .زندگي
قهرمان حماسـه ،مبتنيب ر دو مرحله اسـت؛ مرحلۀ نخسـت ،آشنايي
گيلگمـش بـا انكيدو و مرحلـۀ دوم ،جسـتجو و رنج او برای رسـیدن
بـه راز بيمرگـي بعد از آشناشـدن با فلسـفۀ مرگ اسـت .گيلگمش،
پیـش از آشـنايي بـا انكيدـو ،او را بـه شـکلهاي نماديـن دـر خـواب
ميبينـد .او روياهـاي خـود را بـراي مادـرش حكايت ميكنـد« :توده
بيحركتـي كـه اينجـا افتاد ،خواسـتم بلندش كنـم ولي برايم بسـيار
سـنگين بود .خواسـتم بغلطانمش نتوانسـتم از جا تكانـش دهم .انبوه
مردـم خاصه جوانان اين سـنگ فروافتاده را سـجده كردنـد و تو آنرا
همتـاي مـن كردي» (بلان .)۳۱ ،۱۳۸۴ ،رنـج و تالش گيلگمش در
راه كشـف راز و حقيقـت جاودانگـي ،تداعيكنندـۀ ايـن گفته معروف
روشـنفكر آلمانـي ،گوتهولد افرايم لسـينگ ۱۴اسـت« :اگـر خداوند در
دسـت راسـتش تمامـي حقيقتهـا را و در دسـت چپـش تنها جهد
و تلاش دـر راه كسـب حقيقـت را ،بـا ايـن فرض كه من هميشـه در
اشـتباهم و بـه من بگويـد انتخاب كن ،بـا خضوع و فروتني به دسـت
چپـش خواهـم افتاد و تالش براي كسـب حقيقت را طلـب ميكنم».
لسـينگ ،ارزش آدمـي را دـر تلاش خسـتگيناپذير او دـر راه درك
حقيقـت ميداند .گيلگمـش اگرچه به هدفش که همـان جاودانگي

.
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فيزيكـي اسـت نميرسـد ،امـا بـا تلاش بيوقفـه ،بـه فلسـفۀ حيات
و راز آفرينـش دسـتمييابـد .بهرغـم اينكـه همـه بـه او ميگوينـد
مرگ ،سرنوشـت محتوم آدميان اسـت و بهتر اسـت از زندگي و نعمت
حيـات لـذت ببـرد ،اما از هدف خود دسـتبرنميدـارد و همچنان به
تلاش و رنجـی که میکشـد ادامـه ميدهـد و همين تلاش و تكاپو
اسـت كـه نـام او را جاودانه نگـهميدارد .در بخشـي از اين حماسـه،
پيـر فرزانـه بـه گيلگمـش ميگويـد شـرط جاودانگي در اين اسـت
كـه او بتوانـد هفـت شـبانهروز دـر برابـر خوابيدـن مقاومت كنـد .اما
خواب او را دربرميگيرد و پس از شـش شـبانهروز ،از خوابي سـنگين
ی متوج ه میشـود شـش شـبانهروز
بيدـار ميشـود .گيلگمـش وقتـ 
خـواب بودـه شـكوه ميكنـد و میگوید مـرگ ،همچون خـواب ،تمام
وجودـش را دربرگرفتـه و هرجـا کـه مـيرود ،مـرگ نیز آنجاسـت و
گريـز از كميـن مرگ ،امري محال اسـت و اینجاسـت کـه درمييابد
مقاومـت در برابـر مرگ ،همچون خـواب ،امري محال اسـت و زندگي
بـا مـرگ معنا مييابـد و بهعبارتي ،مـرگ با زندگي آغاز ميشـود .در
واقع ،خواب سـنگين گيلگمش ،تصويري از مرگ اسـت و بيدارشـدن
او دـر روز هفتـم ،اشـارهاي اسـت بـه روز رسـتاخيز كه همـۀ مردگان
دـر موعـد مقرر از خـواب سـنگيني برميخيزند و به حسـاب و كتاب
آنها رسـيدگی ميشـود .در سـاير آثار حماسـي همچـون گيلگمش،
جويندـگان ابديـت پـس از پشـت سـر گذاشـتن مرارتها ،سـرانجام
زندگي پس
مغمـوم و نااميـد بـه ديار خـود برگشـته و خـود را بـراي
ِ
از مـرگ آمادـه كردهانـد .برتـري گيلگمـش و انكيدـو دـر نبردهاي
متفـاوت ،باعـث بدخواهـي خدايـان ميشـود و آنـان ،عـذاب و رنجی
عظیـم را بـرای گیلگمـش د ر نظـر میگیرنـد (شـکلهای  .)4-3به
طـور مثـال ،شـبي انكيدو دـر خواب ميبيند كـه خدايان بـزرگ ،دور
هـم جمـع شـدهاند تـا طـرح نابودـی او رابريزنـد .عقابـي بـا چنگال
خـود ،او را گرفتـه و بـا او بـه آسـمان پـرواز ميكنـد و از او ميخواهـد
كـه بـه زميـن بنگرد .پـرواز انكيدـو كه نماد سـبكبالي روح اسـت ،به
ايـن معناسـت كـه روح ،جسـم خاكي و زمينـي را ترك ميكنـد و به
آسـمان پـرواز میكنـد .گيلگمـش سـعي ميكنـد بـا قربانيكردن،
دفـع بلا كنـد .اما خوابش تحقـق ميپذيـرد و انكيدو بيمار ميشـود.
دـر جوامـع بدـوی ،بيمـاري را بـهمنزلـۀ تيـري تلّقي ميكننـد كه از
چلـۀ كمـان خدايان پرتاپ شـده و اين موضوع ،بهتنهايي كافي اسـت
كـه انسـان بدـوی و تأثيرپذيـري چـون انكيدـو را درماندـه كنـد و از
ي ِ او ،رفتهرفته جسـماني
پـاي دـرآورد .اینجاسـت که آشـفتگي روانـ 
ميشـود ،از تـرس بـه حالـت مـرگ ميافتـد و چشـمبهراه مرگـش
ميشـود (بلان .)۹۸-۹۷ ،۱۳۸۴ ،طبـق نظـر نیچـه کـه میگویـد:
«فرمـول من برای بزرگی در آدمی ،عشـق به سرنوشـت اسـت .اینکه
آدمی نخواهد چیزی متفاوت باشـد ،نه در آینده ،نه در گذشـته و نه
ِ
شـناخت خود
دـر جاودانگـی» ،میتـوان گفـت رنج را بایـد در جهت
بـ ه کار گیریـم نـه تغییر دـر ذاتِ جهـان و دخل و تصرف دـر آن و به
بیانـی ،کوشـش دـر پذیرفتن جهـان ،آنگونـه که هسـت .هرچند که

محور اصلي داسـتان ،جسـتجو و تالش درخور سـتايش اما بيفرجام
قهرمان داسـتان براي دسـتيابي بـه زندگي جاويد و رهايـي از مرگ
اسـت .سـاندرز ۱۵نويسـندۀ كتاب حماسـه گيلگمش ،او را نخسـتين
ش و رنجهایش بـرای درک زندگي،
قهرمـان تراژيكـي ميداند كه تلا 
سـرانجامي تراژيك داشـته اسـت ( .)۱۰ ،۱۳۷۶علّت تراژديبودن اين
اسـطوره ،آن است كه قهرمان داسـتان به فناپذيري خود آگاهی دارد،
امـا بـاز هـم براي يافتن اكسـيري كـه او را از ويژگي خدايـان بهرهمند
میسـازد ،دسـت از تالش برنميدـارد (كرمـی.)۱۵۵ ،۱۳۹۱ ،

مفهومشناسی و تحلیل رنجهای گیلگمش

جنبـۀ اسـطورهای و فلسـفیبودن حماسـۀ گیلگمـش ،موجـب
برتـری ایـن حماسـه بر دیگـر متون حماسـی میباشـد .در ايـن اثر،
رویدادها ،پیرامون نیازها و خصوصیات بشـر هسـتند .نیاز به دوسـتی
و همنشـینی ،غريـزه ،وفاداری ،شـهرتطلبی ،ماجراجويـی و کامیابی،
تـرس از مـرگ و عشـق بـه زندگی جاودـان ،از جملـه رویدادهای این
متـن میباشـد (کرامـر .)۱۶۳ ،۱۳۸۳ ،گیلگمـش ،گرچه شـخصیتی
ن ستمگری است .در آغاز داستان
ترحمبرانگیز دارد ،اما خود نیز انسـا 
گیلگمش ،به سرکشـی او اشـاره میشـود .اينکه وی از هیچ سـتمی
بـه مردـم فروگـذار نمیکنـد .از مردم شـهر اوروک بیگاری میکشـد
تـا شـهر را آبـاد کنند .از سـتمهای ديگر او آن اسـت که کسـی اجازة
خـود را ندـارد .همچنـانکـه میگويـد «گیلگمـش معشـوقه را نزد
محبـوب راه نمیدهـد .دختر مـرد توانا را به پهلـوان وی راه نمیدهد»
(گیلگمـش .)۲۳ ،۱۳۸۳ ،مردـم اوروك كـه از سـتمهای گيلگمش
بـه تنـگ آمدـه بودنـد ،از خدايـان آسـمان و خدایـان اوروك مقدس
خواسـتند تـا موجود ديگـري را بيافرينـد كه در مقابـل گيلگمش از
آنـان دفـاع كنـد .خدايان بـراي پاياندادـن به ظلمهـای گيلگمش،
صحراگردـي قدرتمنـد بـهنـام انكيدـو آفريدنـد تـا غـرور گيلگمش
را درهـم شـكند .دـر ايـن روايـت حماسـي ،انكيدـو زادهشـده از گل
رس ،مردـي وحشـي اسـت كـه همسـفرۀ غزالهاسـت و بـا جانـوران
غولپيكـر ،از يـك آبگيـر آب مينوشـد .نـه شـهر را ميشناسـد و
نـه مردمان شـهر را .انكيدـو ،الگوي انسـان بدوي و اولين انسـان زادۀ
جنـگل اسـت (منشـيزاده .)۲۵ ،۱۳۸۳ ،رنجهایـی کـه بر گیلگمش
وارد میشـود را میتـوان دـر چند بخـش ،تعریف و دسـتهبندی کرد.

 )1رنج ناشیاز بیماری

یکـی از عذابهایـی کـه دـر داسـتانهاي اسـاطیری دیده میشـود،
بیمـاري اسـت .انكيدـو بـه خواسـت خدايـان ظهـور ميكنـد و بـه
خواسـت آنهـا نيـز بيمار ميشـود و پس از چنـد روز ،با نهایـت درد و
رنـج و دـر آرزوي زندگـي صحرانشـيني ميميـرد (شـکل .)5

دادن دوست
 )2رنج از دست
ِ

بـا مـرگ انكيدـو ،نخسـتين رنـج گيلگمـش آغـاز میشـود .او بـه
ي ميبرد و تـرس از مـرگ ،در
حقيقـت مـرگ و سرنوشـت آدمـي پـ 
جانـش خانـه ميكنـد و بـا خـود ميگوید« :آيـا من نيز ماننـد انكيدو
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(همـان .)۱۱۰ ،تـا اينکـه گیلگمـش ،نزد اِئـا ۱۷خدای دانـای ژرفاها
دعـا میکنـد و از او میخواهـد روح انکیدـو را برايش حاضـر کند تا او
را ببینـد .ارشـکیگال نیز بـه ن ِرگال ۱۸دسـتور میدهد تا سـوراخی در
زمیـن ایجـاد کند تـا روح انکیدو بیرون بیايـد و با گیلگمش صحبت
کنـد (همـان .)۱۱۱ ،گیلگمـش بعـد از مردـن انکیدو ،بـه ناامیدی و
رنـج بسـیاری دچـار میشـود ،چـرا که گمـان میکنـد او نیـز خواهد
مرد.

 )3رنج آگاهی و رسیدن به فرزانگی

شکل  .5صحنۀ بیمار شدن انکیدو ،لوح هشتم (منشی زاده.)۶۷ ،۱۳۸۳ ،

خواهـم مـرد؟ مـن؟! درد ،قلـب مرا شـوريده .من از مرگ ترسـيدهام»
(منشـيزاده .)۷۱ ،۱۳۸۳ ،گيلگمـش ،شـش شـبانهروز ،بـرای مرگ
انكيدـو ميگريـد و روز هفتـم او را بـه خاك ميسـپارد و بـه آهنگران،
سنگتراشـان ،گوهرتراشـان و طالكاران دسـتور ميدهد تا تنديسـي
باشـكوه از دوسـتش بسازند و با افراشـتن پيكرۀ طاليي انكيدو ،به وي
زندگـی دوبـاره میبخشـد و او را بـه مقـام خدایـی میرسـاند (بلان،
 .)۱۰۴ ،۱۳۸۴بـا مـرگ انكيدـو ،فصـل جديدـي از زندگي گيلگمش
زندگـي جاويد ،بهرة آدمي نيسـت و
آغـاز ميشـود .او درمييابـد كـه
ِ
مـرگ ،غايت هر زندگي اسـت .جـاه ،مقام ،قدرت و افتخـار نميتوانند
روح دميدهشده در كالبد
جايگزين ناميرايي شـوند .آنچه ازلي اسـتِ ،
فيزيكـي اسـت .جسـم انسـان ،از خاك اسـت و به خـاك بازميگردد.
بنابرايـن ،بـرای گريز از سرنوشـت محتوم بشـري ،بايد يكـي از اين دو
راه را برگزينـد ،يـا راه قهقرايـي و بازگشـت بـه حـال و مقـام حيوانـي
كـه انكيدـو در بسـتر مرگ بـر آن دريغ ميخـورد و يا مسـير فوقاني
و ارتقـاء بـه مقـام ذات گوهـر الهـي يعنـي افقـي كـه همـواره پايدار و
ماندگار اسـت (بلان.)۱۰۹ ،۱۳۸۴ ،
ت نمییابـد ،تصمیـم
گیلگمـش ،بعـ د از آنکـه بـه نامیرايـی دسـ 
میگیـرد بـرای ديدـن انکیدـو بـه جهـان زيریـن بـرود و از کاهنـان
بخواهـد روح انکیدـو را احضـار کننـد تـا بتوانـد بـا او صحبـت کنـد
س از
(گیلگمـش .)۱۰۷ ،۱۳۸۳ ،او بـا کمـک کاهنـان ،بـه دنیـای پ 
مـرگ کـه دنیای تاريکی اسـت ،مـیرود و از هفـت دـروازه میگذرد
نگهبـان دنیای مردگان میرسـد .از او میخواهد
تا به ا ِ ِرشـکیگال،۱۶
ِ
کـه انکیدـو را ببینـد ،ولی ارشـکیگال بـه گیلگمش اجـازه نمیدهد

گيلگمـش دـر پـي راز فرزانگـي ،سـفرها و نبردهاي بسـيار ميكند.
او دـر ایـن مسـیر ،رنجهای بسـیاری را متحمـل میشـود و از همگان
جويـاي راز بيمرگي ميشـود .شـمش ،خدـاي آفتاب بـه او ميگويد:
«گيلگمـش بـه كجـا ميشـتابي؟ زندگـیای كـه تـو ميجويـي
نخواهـي يافـت» (گیلگمش .)۷۶ ،۱۳۸۳ ،شـمش بـه او ميگويد كه
نـزد سيدوريسـابيتو 19زن داناي كوه آسـمان بـرود .سـيدوري او را از
خطرهـاي راه آگاه ميكنـد و از او ميخواهـد بـ ه جاي سـفر بر درياي
مـرگ ،تـا آنجـا كـه ممكـن اسـت از زندگـي خود لـذت ببـرد و دم
را غنيمـت شـمرد ،از تالشهـاي بيهودـه دسـت بردـارد و ايـن چند
روز ،زندگـي را بـه شـادي بگذراند .چـرا که مردـم بینالنهرین به یک
زندگی ثابت و رو به کمال اعتقادی نداشـتند (آمـوزگار.)۵۸۴ ،۱۳۸۷ ،
امـا گيلگمـش کـه دـر ايـن مرحلـه از زندگـي ،نمـاد فلسـفه ،يعني
حماقت متهورانه اسـت (دورانت ،)۲۹۸ ،۱۳۷۶ ،سـخنان سـيدوري را
نميپذيـرد و همچنـان بـر خواسـتۀ خـود كـه طلـب حقيقت اسـت،
اصـرار مـيورزد و هشـدار سـيدوري كـه بايـد از درياي مـرگ بگذرد
و تاكنـون كسـي سـالم از ايـن دريـا عبور نكردـه را ناديدـه ميگيرد.
حرفهايـي كه بين سـيدوري و گیلگمش رد و بدل ميشـود ،اشـاره
بـه دريافتـن لحظه دـارد .پيام جملات سـيدوري ،حاكـياز ميرایی
انسـان اسـت و اینکه انسـان بهتر اسـت براي ّ
لذتبردن از زندگي كه
فرايندي گذرا و تكرارنشـدني اسـت ،عمر را غنيمت شـمارد .در واقع،
توجـ ه بـه خوشـيهاي لحظـهای ،جوهـر تف ّكر دـر بينالنهريناسـت
(آمـوزگار .)۵۸۴ ،۱۳۸۷ ،بنابـر نظـر شـوپنهاور ،بـه همان نسـبتیکه
رنـج او بیشتر
موجـود جاندـار و باارادـه دـر مرتبۀ حیات ،برتر باشـدِ ،
اسـت ،چـون بیشتـر حـس میکنـد و آزا ِر گذشـته را بیشتـر ب ه یاد
مـیآورد و رنـج آینده را نیـز بهتر پیشبینی مینمایـد و از همه بدتر،
همانـا کشـمکش و جدالی اسـت که الزمـۀ زندگانی اسـت (تقیزاده،
 .)۳۵۹ ،۱۳۸۰او زندگـی را اساسـا شـر میداند ،زیـرا بهمحض اینکه
شـخصی از دـرد و طلـب رهایی مییابد ،ملول و کسـل میشـود و در
رنـج بیشتر .بنابرایـن ،زندگی
جسـتجوی سـرگرمی برمیآیـد ،یعنی ِ
همچـون آونگـی میان رنج و کسـالت در حرکت اسـت .هرچه موجود
زندـه ،کاملتـر و آگاهـیاش افزونتر شـود ،رنج بیشتـری را متحمل
میشـود و دـر نهایـت ،انسـان بـه باالتریـن درجـۀ خـود میرسـد .او
معتقد اسـت پیشـرفت دانش ،راهحل این مسـئله نخواهد بود چرا که

.
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زندگـی ،مبـارزه و جنگ اسـت و هرجای طبیعت که بنگریـم ،مبارزه،
رقابـت و پیـکار میبینیـم و همهجا ،تناوب مرگبار پیروزی و شکسـت
ب ه چشـممیخورد (تامس .)۲۸ ،۱۳۷۹ ،از نظر شـوپنهاور ،ارادۀ انسان
کـه اصـل و حقیقـت جهـان را تشـکیل میدهـد ،همینکـه بـه عالم
کثـرت آمـد ،تنها چیـزی را که میخواهد ادامه هسـتی و رسـیدن به
جاودانگی اسـت .این موضوع بهصورت خودخواهی و خودپرسـتی در
افـراد نمایـان میشـود .خودخواهیها بـا یکدیگر معارضـه پیدا کرده،
دـر نهایت ،کشـمکش هم نتیجهای جـز رنج نخواهد داشـت (دژاکام،
.)۷ ،۱۳۷۵

 )4رنج رسیدن به جاودانگی

دـر حماسـۀ گيلگمـش ،خوابديدـن گيلگمـش و انكيدـو ،مو ّدت
ن دو ،اژدهاكشـي ،پير فرزانـه و سـرانجام فرزانگي و
و دوسـتي بيـن آ 
ناميرايـي از جمله كهنالگوهايي هسـتند كه انسـان كنونـي ،بهدلیل
بيگانهبودـن بـا اين مفاهيم ،ديگـر قادر به درك بـار معنايي و آهنگ
عاطفـي نهفتـه در ايـن نمايههاي نمادين نباشـد .به اعتقـاد يونگ ،از
آنجـا كـه در دنياي كنوني ،انسـان خود را جداي از كائنات احسـاس
میکنـد و تمـاس خود را بـا طبيعت قطـع كرده ،بنابراين ،مشـاركت
عاطفـي ناخودـآگاه خويـش را بـا پديدههاي طبيعي از دسـت داده و
ِ
بالتبـع ،معنـاي نمادين پديدههاي طبيعـي نيز بهمرور زمـان از ميان
رفتـه اسـت ،بههميـنخاطر ،ديگر نه تندر به معنی آواي خشـمگين
خدايـان ،نـه آذرخـش ،تيـر انتقـام آنـان ،نـه رودخانـه ،پناهگاهی در

شکل  .6سفرهای گیلگمش ،تصویرسازی ممیز (شاملو.)۱۳۹۰ ،

خوابهـای ارواح و نـه درختـان ،سرچشـمۀ زندگي انسـان هسـتند
(یونـگ .)۱۳۷ ،۱۳۹۲ ،دـر خوابها و رویاهای قهرمان داسـتان ،در
مـورد پديدههـاي طبيعـي صحبـت ميشـود كـه معنـاي نمادين و
تعبيـر آنهـا حاكـي از ارتبـاط تنگاتنگ انسـان آن زمـان ،با طبيعت
و اعتقـاد او بـه رازهـاي نهفتـه دـر كائنـات اسـت .از ایـنرو ،در اين
داسـتان شـاهد آن هسـتيم كـه اليههاي پنهـان ضميـر ناخودآگاه،
دـر قالـب خـواب و رویـا متجلّـي شـده و بـه حقيقـت ميپيوندنـد.
قسـمتهای زيادـی از سـفرهای گیلگمـش هنـوز بهدسـت
نیامدـه ،چهبسـا قسـمتهای گمشـده ،شـرح سـفرهای بیشتـری
را دربرداشـته اسـت .چنانکـه خـود او میگويـد سـفرهايش
سـالها طول کشـیده اسـت (گیلگمـش( )۷۶ ،۱۳۷۳ ،شـکلهای
6و .)7گیلگمـش بـرای رسـیدن بـه سـرزمین «دـور» کـه جايگاه
اوتناپیشـتیم اسـت ،از کوهسـتان ،درة تاريک ،باغ خدايان و دريای
مـرگ میگـذرد (همـان 75 ،74 ،72 ،و  .)87دـر زبان سـومری ،به
جـای هادـس 20که خدـای زي ِر زمیـن اسـت ،واژه  Kurآمده اسـت.
ايـن لغـت دـر اصـل بـ ه معنی کـوه اسـت ،چرا کـه کوهسـتانهای
اطـراف سـومر ،بیشتـر مرکز خطـر بودنـد (کرامـر.)۱۳۵ ،۱۳۸۳ ،
بنابرايـن ،کوهسـتان نیز گذرگاه سـختی برای گیلگمش محسـوب
میشـود« .راه مـن از دردهـا میگذرد ،درد وحشـتناک و غم نصیب
مـن اسـت .بايسـتی دـر نالـه و شـکوه روزهـای خـود را سـر کنم»
(گیلگمـش.)۷۴ ،۱۳۸۳ ،

شکل  .7سفرهای گیلگمش با تصویرگری ممیز (همان).
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 )5رنـج ناشـی از خشـم خدایـان بهجهـت دخالت در
امـور جهان

هنگامیکه گیلگمش ،به ايشـتر پاسـخ منفی میدهد ،ايشـتر بسـیار
ناراحـت میشـود و نزد انـو ۲۱خدای آسـمان مـیرود و از او میخواهد
گاو آسـمان را بـه او بدهـد تـا گیلگمش را به سـزای عملش برسـاند.
انـو خواهـش او را برآوردـه میکنـد .گاو آسـمانی دانهها و کشـتزارها
را نابـود میکنـد (گیلگمـش .)۵۵ ،۱۳۸۳ ،بنابرايـن ،گیلگمـش و
انکیدـو ،گاو آسـمانی را میکشـند و قطعهقطعه میکنند (شـکلهای
ن کار آنها ناراحت
8و .)9ايشـتر که فرسـتندة گاو آسـمانی اسـت ،از اي 
میشـود و گیلگمـش را نفريـن میکنـد .هنگامیکه انکیدو سـخنان
ايشـتر را میشـنود ،يکی از رانهای جانور را به طرف ايشـتر میاندازد
و تهديـد میکنـد کـه او را از رودـة گاو میآويـزد؛ بنابراين ،ايشـتر به
او خشـم میگیـرد .سـرانجام تب سـختی انکیدـو را فرا میگیـرد و او
میمیرد (همـان.)۶۷ ،

دـر واقـع ،اين باليی اسـت که خدايـان بـرای ادبکردن گیلگمش
ترتیـب میدهنـد .در حماسـه گیلگمـش ،گرچـه قهرمـان از دريا
میگـذرد ،ولـی آب ،مانعـی بـرای رسـیدن بـه هدـف اوسـت .بهتـر
اسـت بگويیـم آب ،دشـمن اوسـت .دـر ایـن حماسـه ،آب میتواند
نمـاد مشـکالت و بینظمیهـای زندگـی قهرمـان باشـد .قهرمـان
داسـتان ،از درياهـا میگـذرد تـا به جايگاه اوتناپیشـتیم میرسـد و
در مسـیر بازگشـت نیز بايـد از میان دريـا بگذرد تا به شـهر اوروک
برگردـد .طبق داسـتان ،گیلگمش با راهنمايی اورشـنبی ،تیرهايی
را بـا خـود به داخل کشـتی میبـرد و در آب میکوبد تا دسـتش با
آب مـرگ برخـورد نکنـد؛ چون آب آنُ ،کشـنده اسـت (گیلگمش،
.)۸۷ ،۱۳۸۳

 )6رنج برای رسیدن به راهنما

گیلگمـش بـرایآنکـه اوتناپیشـتیم پادشـاه شـروپک را ببینـد
و راز نامیرايـی را از وی بپرسـد ،سـفرهای دور و دـرازی را د ر پیش
میگیـرد .تـا اينکـه بـا سـر و تـن ژولیدـه ،او را میيابنـد کـه دـر
جايـی دـر زيـ ِر زمیـن زندگی میکنـد .ولی اوتناپیشـتیم سـودی از
زندگـی جاويـد به او نمیرسـاند .گیلگمش از اين موضـوع ،ناراحت
میشـود .تا اينکه اوتناپیشـتیم به تشـويق همسـرش ،از گیاهی در
زيـر دريـا بـه او خبـر میدهد.

 )7رنج عشق

شکل  .8گیلگمش و انکیدو در حال کشتن گاو ،قطعه سنگ سومری از ۲۲۵۰
ق.م ،موزه سلطنتی بلژیک

(.)http://www.kmkg-mrah.be/near-east-and-iran

شکل  .۹صحنۀ کشتن گاو آسمانی ،تصویرسازی ممیز (شاملو.)۱۳۹۰ ،

22

دـر اسـاطیر ،زنـان ،نمايندـة زندگـی و گاه رنج انسـانی هسـتند .در
داسـتان گیلگمـش نیـز زنـی مقدـس ،انکیدـو را به عالم انسـانیت
وارد میکنـد .کمبـل ۲۳معتقـد اسـت« :مـرد جـز از طريـق زن وارد
عرصـۀ زندگـی نمیشـود؛ از ايـنرو زنـان انسـان را به دنیـای تقابل
دوگانـه و رنـج سـوق میدهنـد» ( .)۸۰ ،۱۳۸۶افالطـون در رسـالۀ
میهمانـی میگویـد« :خدایـان نخسـت انسـان را بـهصـورت کرهای
ن را به دـو نیم کردند و هر
آفریدنـد که دو جنسـیت داشـت .پس آ 
نیمـ ه زنـی از نیمـ ه مردـش جدـا افتـاد ،از اینروسـت کـه هرکـس
بـ ه دنبـال نیمـ ه گمشـد ه خود سـرگردان اسـت و چـون بـه زن یا
مردـی برمیخـورد ،میپندـارد کـه نیم ه گمشـدهاش اسـت» .کارل
اشـاره دـارد و معتقد

گوسـتاو یونـگ نیز به دوجنسـیبودن انسـان
انسـان
ش از تاریخ نیز ،این عقیده وجود داشـته که
اسـت حتـی پیـ 
ِ
۲۵
۲۴
ازلـی ،هـم نـر اسـت و هم مادـه .یونـگ ،آنیمـا و آنیمـوس را از
مهمتریـن آرکیتایپهـا 26دـر تکامـل شـخصیت میدانـد و معتقد
اسـت کـه دـر نهایـت ،انسـان زمانـی بـه کمـال میرسـد کـه آنیما
و آنیمـوس دـر او ،بـه وحدـت و یگانگـی کامـل برسـند .هرچند در
اسـطور ۀ گیلگمـش ،خوانندـه دـر ظاهـر بـا دـو قهرمان یـا همان
گیلگمـش و انکیدـو روبروسـت ،امـا میتوان گفت کـه آندو بهجز
یـک تـن نیسـتند .دو نیمـۀ همزاد کـه یکدیگـر را کامـل میکنند.
روان مردانـه اسـت و انکیدـو نیمـهزن یـا
گیلگمـش نیمهمـرد یـا ِ
روان زنانـه .چنانکـه خـود اسـطوره هـم بارهـا بـه سرشـت زنانه یا

.
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روان زنانـۀ انکیدـو هـم از منظـر ظاهـری و هـم از منظـر رفتـار و
منش اشـاره دارد .در متن حماسـه آمده اسـت :انکیدو موهای بلند
چـون زنان دارد« .همچون موهای نیسـابا ۲۷ایزدبانـوی ذرت ،گندم
و جـو» و نخسـتینبار کـه انکیدـو لبـاس میپوشـد ،لباسـی زنانـه
ش از اینکه گیلگمش بـا انکیدو
اسـت .براسـاس متن حماسـه ،پیـ 

شــکل  .10یکــی از مناظــر نادــری کــه واقعـهای ضمنــی از حماســۀ گیلگمــش
بــا مضمــون کشــتن خومبابــا را نشــان میدهــد .دــر طــرف چــپ ،گیلگمــش
جامــۀ فاخــری بــر تــن و تاجــی بــر ســر دــارد .انکیدــو ،مــازم او نیــز پــای
راســت خــود را بــر ســر خومبابــا قـرار داده اســت ،نوآشــوری ،حــدود ۷۵۰-۶۵۰

ق.م ،مــوزۀ بریتانیــا (.)https://tarikhema.org/ancient/mesopotamia

دیدـاری داشـته باشـد ،دو شـب پیدرپـی او را به گونـهای نمادین
دـر خـواب میبینـد .او رویاهایـش را بـا مادرش در میـانمیگذارد
و مادـر دـر تعبیـر رویاهایـش ،او را بـه آمدـن کسـی نویـد میدهد
کـه وفادـار اسـت و گیلگمـش او را همچـون زنـان دوسـت خواهد
داشـت .گیلگمـش دـر رویای نخسـتین میبینـد که سـتارهای بر
او فـرود آمدـه و او نسـبت بـه آن سـتاره ،آنچنانکـه میتـوان بـه
زنـی جذب شـد ،جـذب شـده اسـت .مادـر میگوید کسـی میآید
کـه تـو ،به او دـل خواهی سـپرد ،آنگونهکـه به زنی دل بسـپاری.
دـر رویـای دـوم ،تبـری بـر او ظاهـر میشـود و بـه مادـر میگوید
مـن آنچنانکـه زنی را دوسـت داشـته باشـم آن شـیء را دوسـت
میداشـتم .مادـر به او پاسـخ میدهد ،تبـری که در خـواب ،تو را با
قدرتمندی بهسـوی خود میکشـیده اسـت ،نشـان یاوری اسـت که
ی که
خواهـد آمـد و تـو او را چون زنی دوسـت خواهی داشـت .زمان 
گیلگمـش و انکیدـو به جنگ خومبابـا میروند ،انکیدو میهراسـد،
گیلگمـش او را دلدـاری میدهـد و میگوید من پیشـاپیش میروم
و تـو دنبـال مـن بیـا .بـرای اینکه مـن آقای تو هسـتم (شـکلهای
10و .)11بـهطـور کلـی ،در فرهنگ شـرق ،مردان همیشـه رهبر و
زنـان ،دنبالـهروی آنان هسـتند .در همین بخـش ،انکیدو چندینبار
گیلگمـش را (آقـای مـن) خطـاب میکنـد .هنگامـیکـه انکیدـو
میمیـرد ،گیلگمـش روی او را بـا پارچـهای توری ،همچـون توری
کـه روی عروسـان میاندازنـد ،میپوشـاند .نـام انکیدو نیز اشـارهای
ن بـه ایـن موضـوع دـارد .انکیدو از سـه بخش تشـکیل شـده
روشـ 
اسـت :ان (خدـا) ،کـی (زمیـن) ،دو (آفریدـه) .در واقـع ،انکیدو نماد
زمیـن اسـت .میتوانیـم بگوییم کـه باتوجهبـه این مطلب ،بخشـی
رنـج عشـق بوده اسـت.
از رنجهـای گیلگمـشِ ،

 )8رنج ناشـی از مشـکالت و طلب کمـک از خدایان از
طریق دعـا ،نـذر و قربانیکردن

شکل  .11گیلگمش و انکیدو در حال کشتن خومبابا ،سنگ بازالت از دورۀ
هیتیهای سوریه ۹۰۰ ،ق.م (.)www. wikimedia.org

دـر این حماسـه ،دعا بـه درگاه خدايـان ديده میشـود .گیلگمش
بـه دـرگاه شَ ـمش دعـا میکنـد و از او میخواهـد وی را از تنگناهـا
رهايـی بخشـد« .اينک راه اوتناپیشـتیم دور را به مـن بنمای .اينک
کشـتیبانی را کـه از دريـای جهـان و از آبهـای مرگ مرا سـالم به
آنجـا میبـرد نشـانم بدـه تـا از زندگـی خبـر گیـرم» (گیلگمـش،
 .)۷۶ ،۱۳۸۶قهرمـان حماسـه ،بـرای خدايـان نـذر میکنـد تـا
مشـکالتش را حـل کنـد .اينگونـه نذرهـا ،حرکاتـی سـمبولیک
خدايـان انسـانگونه انجـام میدادنـد تـا شـايد
بودهانـد کـه بـرای
ِ
رضايـت آنهـا را بـهدسـتآورنـد .از نظـر انسـان ابتدايـی ،خدایـان
و نیروهـای مافـوق طبیعـی ،دارای ويژگیهای انسـانی نیز هسـتند
و بـرای رضايـت آنها بايـد قربانی کـرد (فریـزر.)۱۳۲-۱۳۱ ،۱۳۸۷ ،
گیلگمـش نیـز چندينبـار نـذر میکنـد تـا بـه هدفـش برسـد
(گیلگمـش.)۴۱-۳۳ ،۱۳۸۳ ،
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رنـج ،واقعيتـي اسـت كه هر انسـاني دـر طول زندگـي خـود ،آنرا به
شـکلهای مختلف تجربه ميکند .تاريخ بشـر ،گواه این مطلب اسـت
كـه زندگـي آدمي ،همـواره همـراه با درد و رنـج بوده اسـت .از منظر
اسـاطیری ،گیلگمـش نمونـهای از پایداری انسـان سـومری دـر برابر
مرگ و کشـف معمای زندگی برای دسـتیابی به را ِز جاودانگی اسـت.
گرچـه قهرمـان داسـتان پـس از ماجراجویـی و تحمل رنج بسـیار ،به
جاودانگـی وی ،در گـروی یاد نیک
ت مییابـد کـه
ایـن معرفت دسـ 
ِ
و برجایگذاشـتن تجـارب خـود و رنجهایـش بر دیـوار اوروک اسـت.
گیلگمـش در نهایت ،تجارب خود را بـر الواح دوازدهگانهای به یادگار
گذاشـته اسـت .نتیجۀ این پژوهش ،حاکیاز آن اسـت که رنج قهرمان
حماسـۀ گیلگمـش ،رنجی آگاهانـه بوده اسـت ،چرا که خدایـان ،به
ش رویـش آگاه
شـیوههای گوناگـون او را از مسـیر و سـختیهای پیـ 
میکننـد .ولـی گیلگمـش همچنـان بـه راه خـود ادامـه میدهـد و
امیدـاور اسـت .امـا نه امید واقعبینانـهای که حاصل اسـتدالل و تالش
باشـد که در واقع نوعی حس خوشبینی .قهرمان این متن حماسـی،
ت به جهان
بـه اسـتقبال رنج مـیرود ،چرا که بـ ه نوعی از آگاهی نسـب 
ت یافتهاسـت .بنابر توضیحات این پژوهـش ،رابطهای دیالکتیک
دسـ 

پینوشت

 .1در آیین مردم هند ،پنج گروه اجتماعی وجود دارد ،گروه اول
برهمانا ،گروه دوم كشاتريا ،سومين گروه وايشيا ،چهارمين گروه
شودرا و بقيه ،همگى گروه پنجم که همان چانداالست ناميده
ميشوند .چانداالها ،افرادی مانند رفتگرها ،پينهدوزها و افراد طبقۀ
پايين جامعه به شمار میآیند.

میـان آگاهـی و رنـج وجـود دـارد و انسـان آگاه ،انسـانی رنجدیدـه و
رنجـور اسـت .ایـن پژوهـش بیان میدـارد که برای رسـیدن بـه امید
واقعبینانـه ،ابتدـا بایـد ماننـد گیلگمش بـه ناامیدی عمیق برسـیم و
ت به مـا بیتفـاوت اسـت و حتی اگـر تفاوتی
بدانیـم کـه جهـان نسـب 
هم برایش داشـته باشـیم ،حکمـت و نظمی در جهان وجـود دارد که
خیلـی پیچیدـه اسـت و از دـرک و توان انسـان زمینی ،خارج اسـت و
بسـیاری از رنجهایی که انسـان تجربـه میکند ،ناشـی از پرداختن به
امـوری اسـت کـه خـارج از توان اوسـت .براسـاس نظریۀ مکتـب رنج،
رنـج ،موجب تسـلیم ،تسـلیم سـبب ایمـان و ایمان بـه ابدیت منتهى
مىشـود .حتـى اگـر هیـچ انسـانى ،آرزوى رنجکشـیدن نکند ،شـادى
و ّ
لـذت از اینکـه مکتـب رنـج بـه ابدیت ختم مىشـود ،بـرای او کافى
اسـت .بهعبارتى ،رنجکشـیدن از ویژگىهاى تعالى نیست ،بلکه تعالى
و را ِه رسـیدن بـه کمـال ،از ویژگىهـاى رنجکشـیدن اسـت .پس رنج
بایـد بـه چیزى منتهى شـود و کسـى که در حال رنجکشـیدن اسـت
در مسـی ِر رسـیدن به هدفى متعالى اسـت .در نتیجه ،باید بگوییم در
ِ
مختلف رنج قهرمان داسـتان،
حماسـۀ گیلگمش با شـواهد و زوایای
روبرو هسـتیم.

فرهنگ و آفرینندۀ فهم میباشد .همچنین خدای هنر ،جادو و
حامی صنعتگران و هنرمندان بوده است.
 .۱۸ن ِرگال ()Nergalدر اساطیر آشور و باب ِل خدای جنگ و
شکار و همتای جلوههای نامطلوب خورشید همچون طاعون و
آتشسوزی و فرمانروای جهان مردگان نیز بود.
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