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چکید ه   
رنـج، حقيقتـي انكارناپذيـر دـر عالـم هسـتي و قابـل ادـراِك وجدانـي همـة افـراد بشـر اسـت. امـا آن چه دـر اين 
زمينـه، همـواره انديشـة انسـاني را بـه خـود مشـغول كردـه، چيسـتي ايـن حقيقـت و چگونگـي مواجهـه بـا آن 
اسـت. پاسـخ گويي بـه پرسـش هايي از ايـن دسـت، منـوط بـه تحليـل درسـتي از حقيقِت رنـج اسـت. از آن جا كه 
آگاهـی و تعالـی روح، ارتبـاط اجتناب ناپذيـری بـا رنـج دارنـد، ايـن موضـوع، همـواره زمينه سـاز انتقـاد و اعتراض 
ميـان هنرمندـان و جوامـع بشـری بودـه و خواهـد بـود. شـوپنهاور، ماركس و نيچه، سـه فيلسـوف منتقـد آلمانی 
دـر جسـتجوی رهايـی انسـان از سـختی ها و رنج هـا بودند. در فلسـفة كی يركگارد نيـز، رابطـه ای ديالكتيک ميان 
آگاهـی و رنـج وجـود دـارد. از آن جـا كـه هدـف غايی بشـر در زندگـی، جاودانگی اسـت، تـاش او همـواره بر اين 
بودـه كـه دـر هر زمـان و مكانی بـرای آيندگان خود پيامـی برجای بگـذارد. به هميـن دليل، فيلسـوفان معتقدند 
بـرای دوام آوردـن دـر جهانـی آكندـه از رنج، اسـطوره يک راهكار اسـت. يكی از مهم ترين مسـائلی كه در اسـاطير 
بـه  چشـم می آيـد، تـاش بشـر بـرای رهايـی از رنـج و رسـيدن بـه رويين تنی دـر برابـر جهانـی سرشـار از رنج و 
ناكامی اسـت. از اين رو، مطالعة ادبيات اسـاطيری و بازشناسـی اسـاطير كهن، می تواند بسـيار مفيد باشـد. يكی از 
برجسـته ترين متـون اسـاطيری با مضمون رنِج انسـانی، افسـانة »گيل گمش« اسـت كـه شـاهكاری برجای مانده از 
تمدن سـومر اسـت. اسـطورۀ گيل گمـش، كهن  ترين اسـطوره  جهان و بـا قدمتی چهارهزار سـاله، داسـتان تكامل، 
رنـج و بـه پوچـِی رسـيدن انسـان اسـت. آن چه برتـری اين اسـطوره بـر ديگر اسـاطير جهـان را موجب می  شـود، 
ضرباهنـگ فلسـفی آن اسـت. پژوهـش حاضـر بـا روش تحليلـی و توصيفی و با اسـتناد بـه منابع كتابخانـه ای، در 
صدـد آن اسـت كـه بـه فلسـفة رنـج و جايگاه آن دـر حماسـة گيل  گمش بپردـازد. در ايـن تحقيق، با بيـان عقايد 
و آرای فيلسـوفان دـر بـاب رنـج، بـه ايـن نتيجه می رسـيم كـه بُن مايه هـای رنج دـر زندگـی قهرمان داسـتان، به 
شـكل های مختلـف مشـاهده می شـود و رنج گيل گمش جهت رسـيدن بـه اعتای روحـی و راِز جاودانگـی، نتيجة 

آگاهـی او نسـبت بـه جهان می باشـد.
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دوردست ها كه زمان، خود را گم كرده است،
كسی است كه به ما می گويد:

»كوه با نخستين سنگ آغاز می شود و انسان با نخستين رنج«.
رنـج، قسـمت بزرگـی از زندگـی هـر انسـانی اسـت و ايـن رنـج دـر 
نهايـت بـرای رسـيدن به هدفی اسـت كه شـادی و لـذت او را موجب 
می شـود. شـوپنهاور، فيلسـوف آلمانی، تحـت تأثير بودا معتقد اسـت 
كـه »جهـان، دـر رنج اسـت« و انسـان در جهـان هسـتی، چيزی جز 
رنـج دـر مقابل خود نخواهـد ديـد. .(Hamlyn, 1980, 347) نيچه نيز 
در باب رنج، سـخنان بسـياری دارد و خود، نماد زندگی ای پُرمشـقت 
و رقت انگيـز امـا دـر عين  حال شـكوه مند اسـت. وی معتقد اسـت هر 
انسـان بزرگـی قبل  از ظهورش، احسـاس چاندااليـی1 را تجربه نموده 
و ايـن احسـاس، بزرگ تريـِن رنج هاسـت. البتـه نظـر نيچـه دـر مورد 
رنـج، بعدهـا كمـی تعديـل شـد. او زمانی كـه اولين بار در بيسـت ويک  
سـالگی، كتاب شـوپنهاور را مطالعه كرد، نظرات تندی نسـبت  به رنج 
و دـرد ابـراز نمـود و ايـن جملـه از كتاب شـوپنهاور كه »انسـان عاقل 
طالـب رهايـی از دـرد اسـت نه لـذت«، وی را بسـيار تحت تأثيـر قرار 
دـاد. وی بيـان می دارد: »می دانم كه زندگی سراسـر درد و رنج اسـت 
و هرچـه بيشـتر بكوشـم تـا از آن لـذت ببرم بيشـتر اسـير و برده اش 
می شـوم، بنابرايـن بايـد از خوشـی های زندگـی چشم پوشـی كنـم و 
راه پرهيـز دـر پيـش  گيـرم. متاسـفانه شـما موجودـات راحت طلب و 
سـاده لوح چيـز زيادـی دربـاره شـور و نشـاط انسـان نمی دانيـد! زيرا 
خوشـبختی و بدبختـی دو خواهر دوقلو هسـتند كه باهم بـزرگ و يا 
درمورد شـما كوچک می شوند« )كالينسـون،1۳۸۰، 2۳۷(. شوپنهاور 
معتقـد اسـت كه انسـان بايـد از اميـال خـود بكاهد و تسـليم زندگی 
شـود. او، زندگـی را كسـب  و كاری  می دانـد كـه دخلـش بـه خرجش 
نمی رسـد. بـه نظـر وی، آرزوهـای آدمی، بيش تـر از چيزی ا سـت كه 
دنيـا بتوانـد برآورده كند. به  همين دليل، بشـر دچـار نوعی كمبود و 
رنِج هميشـگی  اسـت. اما نيچه، واكنشی هنرگرايانه را در قبال مصائب 
زندگـی پيشـنهاد می دهـد و معتقـد اسـت، انسـان بايد بـا رنج هايش 
روبرو شـود. گرچه پيشـرفت تكنولوژی از برخی رنج های بشـر كاسته، 
اما لزوما وی را خوشـبخت تر نكرده اسـت. پرسـش اين اسـت كه چرا 
هنـوز رنـج وجـود دـارد و چرا در ميان انسـان های هنرمند، فيلسـوف 
و حتـی مردـم عادـی، رنـج دـر خيـال، ذهـن و بطِن زندگی  مشـهود 
اسـت؟ نيچه كه خود را شـاگرد شـوپنهاور می دانسـت، همگانی بودن 
رنـج را قبـول داشـت، او به جـای  آن كه مثل يـک حسـابدار، لذت ها و 
دردهـا را جمع و تفريق كند، روبروشـدن با رنـج را اهميتی حياتی در 
زندگـی می دانـد. وی معتقـد اسـت: »رنـج چكـش و ابزاری ا سـت كه 
می تـوان بـا آن يک جفـت بـال بـرای خود درسـت كـرد«. شـوپنهاور 
منبـع واقعـی رنـج بشـر را مسـئلة »زمان آگاهی« می دانـد.  چيزی  كه 
انسـان را از حيوانـات متمايـز می كنـد. تمـام موجودـات زندـه، دچار 

لذت هـا و دردهـای جسـمانی می شـوند، امـا حيوانـات، چون دـر بنِد 
گذشـته و آينده نيسـتند، از نگرانی و اضطراب آزادند. وی با ارجاع به 
فلسـفة ژان ژاك روسـو، خودآگاهی انسـان را سـبب تشـديد دردهای 
او می دانـد، بدـون  آن كـه بر لذت هايـش بيفزايد. او معتقد اسـت حتی 
وقتـی بـه آرزوهايمان می رسـيم، نمی توانيم حفظشـان كنيم. عشـق، 
پژمرده می شـود، دوسـتی، می ميـرد، دسـتاوردها و دارايی ها نيز بعد 
از مدتـی ديگـر راضی كنندـه نيسـتند. بـه بيـان او، زمـان، همه چيـز 
را بـه نيسـتی كشـانده و بـی ارزش می كنـد )يـاری، 1۳۸۶، ۸۸(. بـه 
عقيدة شـوپنهاور، تنهـا كاری كه در اين  مورد می تـوان انجام داد، اين  
اسـت كـه اميـال و آرزوهايمـان را محدود كنيـم. همان طـور كه چند 
قـرن قبل، فاسـفة رواقی )البته بـه دايل ديگـری( گفته اند: »هرچه 
كمتـر بخواهيـم، كمتـر عذاِب نيافتـن يا باختـن را می كشـيم«. برای 
نيچـه، همـة اين ها، راهنمای انفعال و نيهيليسـم )پوچ انـگاری( بودند. 
البتـه، نيچـه منكـر اين نبود كه حيات بشـر، پُـر از رنج اسـت و عقايد 
شـوپنهاور دربـارۀ منشـأ رنـج را قبول داشـت و نظريـة زمان آگاهی را 
نيـز پذيرفت. امـا نيچه، »اتاِق ضدحريقی« را كه شـوپنهاور معتقد بود 
بايد به دنبال آن باشـيم، امری بيهوده دانسـت؛ چون آن را زندگی در 
انـكار می ديـد، آن هـم انـكارِ وضع بشـر. به نظـر نيچه، نبايد از چشـم 
دنيا پنهان شـد، بلكه بايد راهی برای زيسـتن در آن پيدا كرد و حتی 
قدردـان وجـود و حضـور در جهـان بود. به  تعبيـر وی، به رغـم اين كه 
وجـود و حضورداشـتن، دـرد دارد، اما می توان به اين قدردانی رسـيد. 
امـا چگونه؟ نيچه از تراژدی های يونـان و ديگر هنرهای تراژيک مدرن 
الهـام گرفـت، چـرا كه آثار هنـری به ما ياد می دهند كه رنـج و لذت را 
نبايـد تفكيـک كرد و هم چون شـوپنهاور نبايد آنها را حسـاب و كتاب 
كـرد. خوشـی های مـا، بـه رنِج ما تنيده شـده اسـت و عمـق و معنای 
حيـات، بـا غلبـه  بر رنـج به دسـت  می آيـد. همان طوركه بدـون تجربة 
تنهايـی، عشـق، قابـل دـرك نيسـت و زيبايـی، بدـون تجربة زشـتی 
مفهومـی ندـارد و ايمـان نيز بدون شـک،  پديدـار نخواهد شـد. نيچه، 
لـذِت رسـيدن را مهـم می دانـد و بعضـی لذت هـا را تحقيـر می كند و 

مدعـی ا سـت كه رنـج، ايرادـی بـر زندگـی وارد نمی كند. 
از نظر او، درد و رنج، بد و لذت و خوشـبختی، نيک هسـتند و در يكی 
از واپسـين يادداشـت هايش، هسـتی را اين گونه توصيف می كند: »آن 
مايـه از سـعادت كـه می تواند حتی دهشـتناك ترين رنج هـا را توجيه 
كنـد«(Parfit, 2011, 547) . دـر فسـلفة كی يـركگارد نيـز رابطـه ای 
ديالكتيـک بيـن آگاهـی و رنـج وجـود دـارد. از آن جا كـه هدف غايی 
بشـر دـر زندگـی، جاودانگی اسـت، تاش او همـواره بر ايـن بوده كه 
دـر هر زمـان و مكانی، بـرای آيندگان خـود پيامی برجای  بگـذارد. به  
همين دليل، فيلسـوفان و انديشـمندان معتقدند برای دوام آوردن در 

جهـان آكندـه از رنج، اسـطوره يک راهكار اسـت. 
اسـطوره دـر اصطـاح، يک پديدـة اجتماعی بـا حالتی سـمبوليک و 

مقدمه
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به نوعـی يـک نظام فرهنگی اسـت كه بيانگر جهان بينی كلـی در باب 
جهـان و منشـأ آن، مقام و موضع انسـان در طبيعـت و نيروهای برين 
اسـت و بـا موجودی كامـل و ذهنی ژرف، سـروكار دـارد. تاريخ نگاران 
يونانـی، خود را از اسـطوره نگاران متمايز می كردنـد، زيرا مدعی بودند 
كه نويسـندگان اسـاطير، افسـانه پردازی می كنند و اغلب، افسانه هايی 
افاطـون می پنداشـت(  و بيش تـر )چنان كـه  نادرسـت  نامحتمـل، 
افسـانه های غيراخاقـی را بازگـو می نمايند، امـا امـروزه، عموم جهان 
پذيرفته اند كه اسـطوره و افسـانه، ريشه در حقايق تاريخی دارد )وارنر، 

 .)1۶ ،1۳۸۰
دـر ميانـة قـرن نوزدهـم، رويكـرد بـه اسـطوره  بـه   مثابـة افسـانه ها و 
خيال پردازی هـای شـاعرانه و بی معنـا، كنار گذاشـته  شـد و اين تفكر 
ايجـاد شـد كه انسـان، با اسـطوره نه تنها نسـبت خود را بـا ازل و مبدأ 
جهـان معلـوم می كنـد، بلكه تاريخ، سرشـت و سرنوشـت خـود را پی 
می افكند و به سـكونت ناگزير خود در زمين معنا می بخشـد و هويت 
قومـی ويـژه ای پيدا می كند. انسـان، با اسـطوره به چشـم انداز خاصی 
از صـورت و معنـای زندگـی، اخـاق و بينش می رسـد كه نسـبت او با 
گذشـته و آينده را معلوم می كند. انديشـمندان بر اين باورند كه هرجا 
با غياب اسـطوره مواجه شـويم، با غياب هسـتی مواجه هسـتيم. ورتر، 
با  عنوان اسـطورۀ  »عشـق و رنج«، سراسـر اروپا را درنوشـت. در غرب، 
اسـاطير نه تنهـا بـه كار تفكر فلسـفی آمده انـد، بلكه در روانشناسـی، 
جامعه شناسـی، نقـد ادبـی، مردم شناسـی و ... تصرِف بنيادـی دارند. 
مسـئلة اصلـی پژوهـش حاضـر نيـز اين  اسـت كه به  راسـتی، انسـان 
مسـتعد و يـا مسـتحق رنج  اسـت؟ آيـا رنج انسـان، ناشـی  از آگاهی او 
نسـبت  بـه زندگـی و جهان اسـت؟ آيا برخـورد با رنج در هنـر و متون 

ادبی جهان، برخوردی سـتودنی و ارزنده اسـت؟
گيل گمـش، به عنـوان حماسـه ای جهانـي و اثـری اگزيستاليسـتي، 
روايت گـر تكامـل انديشـة انسـاني، تـاش و رنـج بشـر برای رسـيدن 
بـه جاودانگـی و در نهايـت، تن دادن به حيات اخروي می باشـد. تأثير 
متقابـل دـو عنصر متضـاِد جاودانگی و مـرگ و رنجی كه در راسـتای 
جاودانگي اسـت، بن ماية اصلي اين متن حماسـی اسـت. رنِج قهرمان 
اصلـي حماسـه، بـراي يافتـن گياه جوانـي و زندگـي جاودـان، رنجی 

درخور سـتايش است. 
در پژوهش حاضر، ضمن بررسـي فرايند رنج در حماسـة گيل گمش، 
بـه تحليـل اين متـن اسـاطيري از منظـر فاسـفة معتقد بـه رنج در 
هنـر و ادبيـات پرداختـه می شـود. در واقـع، جسـتجوي آب حيات يا 
گيـاه زندگـی در اسـطورۀ گيل گمـش، تمثيلي اسـت از تـاش و رنج 
انسـان جهت رسـيدن به كمال و معرفت. هرچند كه قهرمان حماسـه 
درمي يابـد مرگ، نصيب اوسـت و رنـج جاودانگي در ايـن دنيا، امري 
بيهوده اسـت، اما دل خوش اسـت كه خاطرۀ ابدي او با سـاختن بنايي 
باشـكوه دـر اوروك همـواره زنده خواهد ماند. قهرمان داسـتان، به اين 

نتيجـه مي رسـد كه وقتـی  نمي توان جسـم را جاودانه كـرد، پس بايد 
روح را جاودانـه سـاخت. بـه  هميـن  دليل بـه  دنبال نام نيـک مي رود 
)شميسـا، 1۳۸9، 1۰1(. در اين پژوهش، با شناسـايی و بازخوانی متن 
حماسـه، يادآور می شـويم كه گيل گمش در مسـير رسيدن به آگاهی 
و شـناخت جهان، توسـط خدايـان و انسـان های پيرامونـش، رنج های 

بسـياری را متحمـل می شـود كه در نهايـت، او را جاودانه می سـازد. 

پیشینۀ تحقیق
در ادبيات حماسـي بين النهرين، مي توان به سـه اسـطوره اشـاره كرد. 
حماسـة گيل گمـش، جامع تريـن و كهن تريـن اسـطورۀ بين النهريني 
اسـت كـه به سـي زبـان ترجمه شـده اسـت. دانـش و شـناخت ما از 
نگـرش مردم بين النهرين  دربارۀ فلسـفه مرگ و زندگـِي پس  از آن، به 
 دليل اطاعات كمي كه از تاريخ بين النهرين در دسـت داريم، بسـيار 
اندـک اسـت. بـا  اسـتناد بـه اسـطوره ها و اشـعار حماسـي، مي تـوان 
دريافـت كـه بين النهريني هـا برخـاف مصريـان باسـتان، بـه زندگي 
پـس از مـرگ اعتقادـی نداشـتند و مـرگ را بـه  عنـوان واقعيتـی كه 
بايد تسـليم آن شـد، پذيرفتـه بودنـد )مـک كال، 1۳۷۳، ۳۸(. پس از 
آن كـه اليـار2 و هرمـزد رسـام۳ الواح سـومری را كشـف كردنـد، جرج 
اسـميت4، آنهـا را ترجمـه كـرد و به  ايـن  ترتيب، حماسـة گيل گمش 
بر سـر زبان هـا افتاد )گيل گمـش، 1۳۸۳، ۸؛ حسـينی، 1۳9۳، 14۸(. 
نتيجة نهايی كشـف حماسـة گيل گمش، دوازده لوح شكسـته اسـت 
كه از كتابخانة آشـوربانيپال به  دسـت  آمده و اكنـون، در موزۀ بريتانيا 
نگاهدـاری می شـود )دورانـت، 1۳99، 21۳(.  قديمی تريـن ترجمه از 
متـن يونانـِی داسـتان گيل گمـش را جرج بوكهـارت5 به زبـان آلمانی 
انجـام داده و داوود منشـی زاده آن  را به  فارسـی ترجمه كرده اسـت 
)گيل گمـش، 1۳۸۳(. پريچـارد۶، لوحه هـای بين النهرين را كه شـامل 
اسـاطير و داسـتان هايی حماسـی می شـوند، بـرای اولين بـار بـه زبان 
انگليسـی ترجمه كرده اسـت. در زبان فارسـی، آثار پژوهشی باارزشی 
دربارۀ گيل گمش منتشـر شـده اسـت. مؤذنی و يعقوبی جنبه سـرائی 
)1۳۸2( دـر مقالـه ای كوشـيده اند چهـار روايـت موجـود از داسـتان 
گيل گمـش را بـا هم مقايسـه نمايند و تفـاوت    اين روايت هـا را مطرح 
كننـد. كرمـی )1۳91( در مقالة »درنگي بر ناگزيري مرگ گيل گمش 
و اسـكندر«، موضـوع مـرگ و جاودانگـی دـر حماسـة گيل گمـش را 
بررسـی كرده اسـت. هم چنيـن، كرمی، نحـوی و رضايی دشـت ارژنه 
)1۳۸۸( دـر مقالـه ای، بـا روش نقد نو، حماسـة گيل گمش را بررسـی 
كردـه  و بـه ايـن نتيجه رسـيده اند كـه گيل گمش، نه تنها شـخصيتی 
مثبـت ندـارد، بلكـه نماِد ديو خشكسـالی اسـت. خداكرمـی )1۳92( 
نيـز در مقالة »بررسـی آركی تايپ های حماسـه ی گيلگمـش از منظر 

يونـگ« بـه اين حماسـه، توجه نموده اسـت. 

۶
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مدخلی بر گیل گمش
»گيل گمـش« يـا به بـاور برخی از اسطوره شناسـان، بيـل جامس۷، 
دـر لغـت بـه  معنـای كهنسـاِل هماره جـوان اسـت )نعمـه، 1994، 
۶۰(. وی از پادشـاهان افسـانه ای شهر اوروك۸ در بين النهرين، فرزند 
لوگلبنده9 و ريشـات1۰، دو  سـوم خدا و يک  سوم انسان و شهرياری 
خيره سـر و زيـان كار بـود. بـزرگان شـهر، از رفتـار ناشايسـت وی به 
خدايان شـكوه بردند. نينسـون11، الهة مادر، صورت دومين انسـان 
را مجسـم كـرد و انكيدو12 را آفريـد. انكيدو، بـرای رهانيدن مردم از 
آزار و اذيت هـای گيل گمـش آفريده شـد )روزنبـرگ، 1۳۷9، ۳4۰-

۳45(. انكيدـو، دـور از آدميـان، وقـت خـود را بـا حيوانات وحشـی 
سـپری می كـرد. يكـی از صيادـان، بـرای آنكـه انكيدـو را رام كنـد، 
زنـی روسـپی را بـه  سـوی او می فرسـتد. انكيدـو بـه  محـض  اين كه 
زن را می بينـد، دلباختـه و رام می شـود، بـه سـوی شـهر می آيـد و 
پـس  از درگيـری بـا گيل گمـش، با او دوسـت می شـود )شـكل های 
1و2(. آنهـا بـه جنـگ خوم بابـا می رونـد و او را می كشـند. ايشـتر، 
خدـای عشـق، دلباختـة گيل گمش می شـود، ولی گيل گمـش به او 
اعتنايـی نمی كنـد. ايشـتر، گاو آسـمان را برای جنـگ با گيل گمش 
می فرسـتد. گيل گمـش و انكيدـو، گاو آسـمان را نيز می كشـند. اين  
بـار، ايشـتر بـه انتقـام ايـن كار آنهـا، تبـی سـخت بـر جـان انكيدو 
افكندـه و او را از پـای درمـی آورد. گيل گمـش، ناراحـت شـده و در 

ايـن انديشـه فـرو می رود كـه آيـا او نيز نخواهـد مرد؟ 

او بـرای جسـتجوی اوتناپيشـتيم1۳ بـه سـرزمينی دـور مـی رود تا 
راز ناميرايـی را از او بپرسـد. اوتناپيشـتيم، ابتدـا از آگاه كردـن او 
همسـرش،  خواهـش  بـه  نهايـت  دـر  ولـی  می كنـد،  خوددـاری 
گياهـی دـر اعمـاق دريـا بـه گيل گمـش نشـان می دهـد كـه اگـر 
از آن بخـورد نمی ميـرد. او گيـاه را بـه  دسـت  مـی آورد و بـا خـود 
می گويـد كـه گيـاه را بـه سـرزمين اوروك ببـرد و آنجـا بخـورد. 
ولـی هنـگام اسـتراحتش، مـاری گيـاه را می ربايـد و می بلعـد. او 
بـار ديگـر غمگيـن می شـود و بـه اوروك بازمی گردد. حاصل سـفر 
و رنـج گيل گمـش بـراي كشـف راز زندگـی، درنگـی بـر ناگزيـري 
مـرگ گيل گمـش اسـت. دـر معنـای كلـی، جاودانگـي، عـاوه  بر 
مرحله اي از كمال انديشـة انسـاني، نشـانة عشـق انسـان اسـت به 
همانندـی بـا خدايان. چـرا كه دسـت يافتن به جاودانگـي فيزيكي، 
خـاص خدايان اسـت )كرمـي، 1۳91، 154(. جسـتجوی بی مرگی 
گيل گمـش، بـا شكسـت مواجـه می شـود و پـی  می بـرد كـه او نيز 
ماننـد همـة انسـان ها، روزی خواهـد مـرد )سـتاری، 1۳۸4، ۷۸(. 
سـرانجام، ماجرای سـفر و رنج هايش در طلـب جاودانگی و رازهای 
مـرگ و زندگـی اش را بـر لوح هـای سـنگی می نويسـد و بـر ديـوار 
شـهر نصـب می كنـد تا مردـم، ضمـن يادـآوری او، از تجربه هايش 
اسـتفاده كننـد و خـرد بياموزنـد. بـا ايـن ذهنيـت كـه جاودانگی، 
دـر گـروی سـاخت ديـوار اوروك و نـام نيک برجاگذاشـتن اسـت  

۳و4(. )شـكل های 

۷

شكل 1. گيل گمش و انكيدو )آموزگار، 1۳۸4، 2۳(.
شكل 2. صحنة نبرد گيل گمش و انكيدو، استفاده از دستبند سلطنتی برای 

گيل گمش، تصويرسازی مرتصی مميز )شاملو، 1۳9۰(.
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ديـوان و حيوانـات نيـز نـازل می شـود؛ بـه ايـن دليـل كه يـا مرتكب 
گنـاه شـده اند و يـا ناهنجـاري ای را دـر جهان سـبب شـده اند. گاهی 
بـه  دايلـی مانند حسـادت خدايان نيز، كيفـري نابجا و بـه ناحق رخ 
می دهـد. نـزول عذاب و رنج كشـيدن انسـان، به عواملـی هم چون نوع 
گناه، اعتقاد به سرنوشـت و تغييرناپذير بودن آن و خلق وخوي خداِي 
عذاب كنندـه بسـتگی دارد. بـا اين توضيح كه كيفرها دائمی نيسـتند 
و امـكان عفـو و بخشـِش خدايـان وجـود دـارد. ايـن بخشـش، تحت 
شـرايطی رخ می دهـد كـه انگيـزۀ گنـاه، پشـيمانی و تضـرع شـخص 
مرتكب شـونده از آن  جمله اسـت. قابل ذكر اسـت كه عقوبت ها، فقط 
منحصـر بـه جهـان زندـگان نيسـت، چرا كـه اعتقـاد بـه جاودانگی و 
زندگـی پـس از مـرگ و اجـراي عدالـت دـر جهـان زيرين نيـز وجود 
دـارد. يكـی از بن مايه هاي مهمی كه همواره در شـكل گيري اسـاطير 
نقش كليدي دارد، سـرپيچی از فرمان خدايان و نزول عذاب از سـوي 
آنـان و دـر نهايـت، رنـج انسـان اسـت. اسـاطيِر ملـل مختلف، نشـان 
می دهنـد خدايانـی كه خود آفرينندة  انسـان ها هسـتند، قوانين كيفر 
آنهـا را تعييـن می كننـد. از ايـن رو، يكـي از مفاهيم مهم در حماسـة 
گيل گمـش، عـاوه  بر مفهوم مـرگ و راز جاودانگـي، روياها و رنج های 
گيل گمـش و انكيدـو دـر جهان و سرنوشـت مردگان اسـت كه عاوه  
بر مفهومي ظاهري، داراي معنای نمادينی هسـتند كه در قالب صور 
اسـاطيري پديدار مي شـود. اين متـن، با معرفي گيل گمـش به  عنوان 
خداوندـگاري بـا فراسـت آغـاز مي شـود كه رازهـا و نهفته ها را آشـكار 
و زمـان وقـوع طوفـان را پيش بينـي مي كـرد. گيل گمـش، سـمبل 
پشـتكار و رنـج و موجودـي نيمه آسـماني اسـت. او از مادـر، زيبايي را 
بـه ارث مي بـرد و از پدـر، فناپذيـري و خصلت هـای انسـانی را. زندگي 
قهرمان حماسـه، مبتني  بر  دو مرحله اسـت؛ مرحلة نخسـت، آشنايي 
گيل گمـش بـا انكيدو و مرحلـة دوم، جسـتجو و رنج او برای رسـيدن 
بـه راز بي مرگـي بعد از آشناشـدن با فلسـفة مرگ اسـت. گيل گمش، 
پيـش از آشـنايي بـا انكيدـو، او را بـه شـكل هاي نماديـن دـر خـواب 
مي بينـد. او روياهـاي خـود را بـراي مادـرش حكايت مي كنـد: »توده 
بي حركتـي 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 آن را 
همتـاي مـن كردي« )بـان، 1۳۸4، ۳1(. رنـج و تاش گيل گمش در 
راه كشـف راز و حقيقـت جاودانگـي، تداعي كنندـة ايـن گفته معروف 
روشـنفكر آلمانـي، گوتهولد افرايم لسـينگ14 اسـت: »اگـر خداوند در 
دسـت راسـتش تمامـي حقيقت هـا را و در دسـت چپـش تنها جهد 
و تـاش 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 تاش براي كسـب حقيقت را طلـب مي كنم«. 
لسـينگ، ارزش آدمـي را دـر تـاش خسـتگي ناپذير او دـر راه درك 
حقيقـت مي داند. گيل گمـش اگرچه به هدفش كه همـان جاودانگي 

بحث اصلی
»رنـج«، دـر لغـت بـه دـرد، آزار، زحمت، مشـقت، اندوه و حـزن معنا 
شـده و به سـختِی ناشـي از كار و كوشـش نيز اطاق گرديده اسـت 
)دهخدـا، 1۳۷2، مدخـل رنج(. از آن جا كه در زندگی، نيک انديشـی و 
رفتـار نيک، شايسـتة  پاداش اسـت، انجـام كارهاي بـد و اهريمنی نيز 
مسـتوجب كيفـر و رنـج اسـت. اسـطوره ها كـه داسـتان هاي رمزگونه 
و نماديـن از شـرايط زندگـی واقعـی انسـان ها هسـتند، ايـن ديدـگاه 
را بـه نمايـش می گذارنـد. عـذاب و رنـج بـر افـراد مختلفـی هم چـون 
انسـان ها از جملـه هيوالهـا،  انسـان، حتـی غيـر  خدـا، نيمه خدـا، 
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شكل 4. گيل گمش در مقام »سرور حيوانات«، شير در دست چپ و مار 
در دست راسِت او، نقش برجستة كاخ آشوری )۷۰۶- ۷1۳ ق.م(، كشف در 
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فيزيكـي اسـت نمي رسـد، امـا بـا تـاش بي  وقفـه،  بـه فلسـفة حيات 
و راز آفرينـش دسـت  مي يابـد. به  رغـم اين كـه همـه بـه او مي گوينـد 
مرگ، سرنوشـت محتوم آدميان اسـت و بهتر اسـت از زندگي و نعمت 
حيـات لـذت ببـرد، اما از هدف خود دسـت  برنمي دـارد و هم چنان به 
تـاش و رنجـی كه می كشـد ادامـه مي دهـد و همين تـاش و تكاپو 
اسـت كـه نـام او را جاودانه نگـه  مي دارد. در بخشـي از اين حماسـه، 
پيـر فرزانـه بـه گيل گمـش مي گويـد شـرط جاودانگي در اين اسـت 
كـه او بتوانـد هفـت شـبانه روز دـر برابـر خوابيدـن مقاومت كنـد. اما 
خواب او را دربرمي گيرد و پس از شـش شـبانه روز، از خوابي سـنگين 
بيدـار مي شـود. گيل گمـش وقتـی  متوجه  می شـود شـش شـبانه روز 
خـواب بودـه شـكوه مي كنـد و می گويد مـرگ، هم چون خـواب، تمام 
وجودـش را دربرگرفتـه و هرجـا كـه مـي رود، مـرگ نيز آن جاسـت و 
گريـز از كميـن مرگ، امري محال اسـت و اين جاسـت كـه درمي يابد 
مقاومـت در برابـر مرگ، هم چون خـواب، امري محال اسـت و زندگي 
بـا مـرگ معنا مي يابـد و به  عبارتي، مـرگ با زندگي آغاز مي شـود. در 
واقع، خواب سـنگين گيل گمش، تصويري از مرگ اسـت و بيدارشـدن 
او دـر روز هفتـم، اشـاره اي اسـت بـه روز رسـتاخيز كه همـة مردگان 
دـر موعـد مقرر از خـواب سـنگيني برمي خيزند و به حسـاب و كتاب 
آنها رسـيدگی مي شـود. در سـاير آثار حماسـي هم چـون گيل گمش، 
جويندـگان ابديـت پـس از پشـت سـر گذاشـتن مرارت ها، سـرانجام 
مغمـوم و نااميـد بـه ديار خـود برگشـته و خـود را بـراي زندگِي پس 
از مـرگ آمادـه كرده انـد. برتـري گيل گمـش و انكيدـو دـر نبردهاي 
متفـاوت، باعـث بدخواهـي خدايـان مي شـود و آنـان، عـذاب و رنجی 
عظيـم را بـرای گيل گمـش در  نظـر می گيرنـد )شـكل های ۳-4(. به 
 طـور مثـال، شـبي انكيدو دـر خواب مي بيند كـه خدايان بـزرگ، دور 
هـم جمـع شـده اند تـا طـرح نابودـی او را  بريزنـد. عقابـي بـا چنگال 
خـود، او را گرفتـه و بـا او بـه آسـمان پـرواز مي كنـد و از او مي خواهـد 
كـه بـه زميـن بنگرد. پـرواز انكيدـو كه نماد سـبک بالي روح اسـت، به 
ايـن معناسـت كـه روح، جسـم خاكي و زمينـي را ترك مي كنـد و به 
آسـمان پـرواز می  كنـد. گيل گمـش سـعي مي كنـد بـا قرباني كردن، 
دفـع بـا كنـد. اما خوابش تحقـق مي پذيـرد و انكيدو بيمار مي شـود. 
دـر جوامـع بدـوی، بيمـاري را بـه  منزلـة تيـري تلّقي مي كننـد كه از 
چلـة كمـان خدايان پرتاپ شـده و اين موضوع، به  تنهايي كافي اسـت 
كـه انسـان بدـوی و تأثيرپذيـري چـون انكيدـو را درماندـه كنـد و از 
پـاي دـرآورد. اين جاسـت كه آشـفتگي روانـي ِ او، رفته رفته جسـماني 
مي شـود، از تـرس بـه حالـت مـرگ مي افتـد و چشـم به راه مرگـش 
مي شـود )بـان، 1۳۸4، 9۷-9۸(. طبـق نظـر نيچـه كـه می گويـد: 
»فرمـول من برای بزرگی در آدمی، عشـق به سرنوشـت اسـت. اينكه 
آدمی نخواهد چيزی متفاوت باشـد، نه در آينده، نه در گذشـته و نه 
دـر جاودانگـی«، می تـوان گفـت رنج را بايـد در جهت شـناخِت خود 
بـه  كار گيريـم نـه تغيير دـر ذاِت جهـان و دخل و تصرف دـر آن و به 
 بيانـی، كوشـش دـر پذيرفتن جهـان، آن گونـه كه هسـت. هرچند كه 

محور اصلي داسـتان، جسـتجو و تاش درخور سـتايش اما بي فرجام 
قهرمان داسـتان براي دسـت يابي بـه زندگي جاويد و رهايـي از مرگ 
اسـت. سـاندرز15 نويسـندة كتاب حماسـه گيل گمش، او را نخسـتين 
قهرمـان تراژيكـي مي داند كه تـاش  و رنج هايش بـرای درك زندگي، 
سـرانجامي تراژيک داشـته اسـت )1۳۷۶، 1۰(. علّت تراژدي بودن اين 
اسـطوره، آن است كه قهرمان داسـتان به فناپذيري خود آگاهی دارد، 
امـا بـاز هـم براي يافتن اكسـيري كـه او را از ويژگي خدايـان بهره مند 

می سـازد، دسـت از تاش برنمي دـارد )كرمـی، 1۳91، 155(. 

مفهوم شناسی و تحلیل رنج های گیل گمش
موجـب  گيل گمـش،  حماسـة  فلسـفی بودن  و  اسـطوره ای  جنبـة 
برتـری ايـن حماسـه بر ديگـر متون حماسـی می باشـد. در ايـن اثر، 
رويدادها، پيرامون نيازها و خصوصيات بشـر هسـتند. نياز به دوسـتی 
و هم نشـينی، غريـزه، وفاداری، شـهرت طلبی، ماجراجويـی و كاميابی، 
تـرس از مـرگ و عشـق بـه زندگی جاودـان، از جملـه رويدادهای اين 
متـن می باشـد )كرامـر، 1۳۸۳، 1۶۳(. گيل گمـش، گرچه شـخصيتی 
ترحم برانگيز دارد، اما خود نيز انسـان  ستمگری است. در آغاز داستان 
گيل گمش، به سركشـی او اشـاره می شـود. اينكه وی از هيچ سـتمی 
بـه مردـم فروگـذار نمی كنـد. از مردم شـهر اوروك بيگاری می كشـد 
تـا شـهر را آبـاد كنند. از سـتم های ديگر او آن اسـت كه كسـی اجازۀ 
خـود را ندـارد. هم چنـان  كـه می گويـد »گيل گمـش معشـوقه را نزد 
محبـوب راه نمی دهـد. دختر مـرد توانا را به پهلـوان وی راه نمی دهد« 
)گيل گمـش، 1۳۸۳، 2۳(. مردـم اوروك كـه از سـتم های گيل گمش 
بـه تنـگ آمدـه بودنـد، از خدايـان آسـمان و خدايـان اوروك مقدس 
خواسـتند تـا موجود ديگـري را بيافرينـد كه در مقابـل گيل گمش از 
آنـان دفـاع كنـد. خدايان بـراي پايان دادـن به ظلم هـای گيل گمش، 
صحراگردـي قدرتمنـد بـه  نـام انكيدـو آفريدنـد تـا غـرور گيل گمش 
را درهـم شـكند. دـر ايـن روايـت حماسـي، انكيدـو زاده شـده از گل 
رس، مردـي وحشـي اسـت كـه هم سـفرۀ غزال هاسـت و بـا جانـوران 
غول پيكـر، از يـک آب گيـر آب مي نوشـد. نـه شـهر را مي شناسـد و 
نـه مردمان شـهر را. انكيدـو، الگوي انسـان بدوي و اولين انسـان زادة 
جنـگل اسـت )منشـي زاده، 1۳۸۳، 25(. رنج هايـی كـه بر گيل گمش 
وارد می شـود را می تـوان دـر چند بخـش، تعريف و دسـته بندی كرد. 

1( رنج ناشی از بیماری
يكـی از عذاب هايـی كـه دـر داسـتان هاي اسـاطيری ديده می شـود، 
بيمـاري اسـت. انكيدـو بـه خواسـت خدايـان ظهـور مي كنـد و بـه 
خواسـت آنهـا نيـز بيمار مي شـود و پس از چنـد روز، با نهايـت درد و 

رنـج و دـر آرزوي زندگـي صحرانشـيني مي ميـرد )شـكل 5(. 
2( رنج از دست  دادِن دوست 

بـا مـرگ انكيدـو، نخسـتين رنـج گيل گمـش آغـاز می شـود . او بـه 
حقيقـت مـرگ و سرنوشـت آدمـي پـي  مي برد و تـرس از مـرگ، در 
جانـش خانـه مي كنـد و بـا خـود مي گويد: »آيـا من نيز ماننـد انكيدو 
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خواهـم مـرد؟ مـن؟! درد، قلـب مرا شـوريده. من از مرگ ترسـيده ام« 
)منشـي زاده، 1۳۸۳، ۷1(. گيل گمـش، شـش شـبانه روز، بـرای مرگ 
انكيدـو مي گريـد و روز هفتـم او را بـه خاك مي سـپارد و بـه آهنگران، 
سنگ تراشـان، گوهرتراشـان و طاكاران دسـتور مي دهد تا تنديسـي 
باشـكوه از دوسـتش بسازند و با افراشـتن پيكرۀ طايي انكيدو، به وي 
زندگـی دوبـاره می بخشـد و او را بـه مقـام خدايـی می رسـاند )بـان، 
1۳۸4، 1۰4(. بـا مـرگ انكيدـو، فصـل جديدـي از زندگي گيل گمش 
آغـاز مي شـود. او درمي يابـد كـه زندگـِي جاويد، بهرۀ آدمي نيسـت و 
مـرگ، غايت هر زندگي اسـت. جـاه، مقام، قدرت و افتخـار نمي توانند 
جايگزين ناميرايي شـوند. آن چه ازلي اسـت، روِح دميده شده در كالبد 
فيزيكـي اسـت. جسـم انسـان، از خاك اسـت و به خـاك بازمي گردد. 
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 مي خـورد و يا مسـير فوقاني 
و ارتقـاء بـه مقـام ذات گوهـر الهـي يعنـي افقـي كـه همـواره پايدار و 

ماندگار اسـت )بـان، 1۳۸4، 1۰9(.
گيل گمـش، بعـد  از آن كـه بـه ناميرايـی دسـت  نمی يابـد، تصميـم 
می گيـرد بـرای ديدـن انكيدـو بـه جهـان زيريـن بـرود و از كاهنـان 
بخواهـد روح انكيدـو را احضـار كننـد تـا بتوانـد بـا او صحبـت كنـد 
)گيل گمـش، 1۳۸۳، 1۰۷(. او بـا كمـک كاهنـان، بـه دنيـای پس  از 
مـرگ كـه دنيای تاريكی اسـت، مـی رود و از هفـت دـروازه می گذرد 
تا به اِرِشـكيگال1۶، نگهبـاِن دنيای مردگان می رسـد. از او می خواهد 
كـه انكيدـو را ببينـد، ولی ارشـكيگال بـه گيل گمش اجـازه نمی دهد 

)همـان، 11۰(. تـا اين كـه گيل گمـش، نزد اِئـا1۷ خدای دانـای ژرفاها 
دعـا می كنـد و از او می خواهـد روح انكيدـو را برايش حاضـر كند تا او 
را ببينـد. ارشـكيگال نيز بـه نِرگال1۸ دسـتور می دهد تا سـوراخی در 
زميـن ايجـاد كند تـا روح انكيدو بيرون بيايـد و با گيل گمش صحبت 
كنـد )همـان، 111(. گيل گمـش بعـد از مردـن انكيدو، بـه نااميدی و 
رنـج بسـياری دچـار می شـود، چـرا  كه گمـان می كنـد او نيـز خواهد 

مرد.
3( رنج آگاهی و رسیدن به فرزانگی 

گيل گمـش دـر پـي راز فرزانگـي، سـفرها و نبردهاي بسـيار مي كند. 
او دـر ايـن مسـير، رنج های بسـياری را متحمـل می شـود و از همگان 
جويـاي راز بي مرگي مي شـود. شـمش، خدـاي آفتاب بـه او مي گويد: 
مي جويـي  تـو  كـه  زندگـی ای  مي شـتابي؟  كجـا  بـه  »گيل گمـش 
نخواهـي يافـت« )گيل گمش، 1۳۸۳، ۷۶(. شـمش بـه او مي گويد كه 
نـزد سيدوري سـابيتو19 زن داناي كوه آسـمان بـرود. سـيدوري او را از 
خطرهـاي راه آگاه مي كنـد و از او مي خواهـد بـه  جاي سـفر بر درياي 
مـرگ، تـا آن جـا كـه ممكـن اسـت از زندگـي خود لـذت ببـرد و دم 
را غنيمـت شـمرد، از تاش هـاي بيهودـه دسـت بردـارد و ايـن چند 
روز، زندگـي را بـه شـادي بگذراند. چـرا كه مردـم بين النهرين به يک 
زندگی ثابت و رو به كمال اعتقادی نداشـتند )آمـوزگار، 1۳۸۷، 5۸4(. 
امـا گيل گمـش كـه دـر ايـن مرحلـه از زندگـي، نمـاد فلسـفه، يعني 
حماقت متهورانه اسـت )دورانت، 1۳۷۶، 29۸(، سـخنان سـيدوري را 
نمي پذيـرد و هم چنـان بـر خواسـتة خـود كـه طلـب حقيقت اسـت، 
اصـرار مـي ورزد و هشـدار سـيدوري كـه بايـد از درياي مـرگ بگذرد 
و تاكنـون كسـي سـالم از ايـن دريـا عبور نكردـه را ناديدـه مي گيرد. 
حرف هايـي كه بين سـيدوري و گيل گمش رد و بدل مي شـود، اشـاره 
بـه دريافتـن لحظه دـارد. پيام جمـات سـيدوري، حاكـي  از ميرايی 
انسـان اسـت و اين كه انسـان بهتر اسـت براي لّذت بردن از زندگي كه 
فرايندي گذرا و تكرارنشـدني اسـت، عمر را غنيمت شـمارد. در واقع، 
توجـه  بـه خوشـي هاي لحظـه ای، جوهـر تفّكر دـر بين النهرين  اسـت 
)آمـوزگار، 1۳۸۷، 5۸4(. بنابـر نظـر شـوپنهاور، بـه همان نسـبتی كه 
موجـود جاندـار و باارادـه دـر مرتبة حيات، برتر باشـد، رنـِج او بيش تر 
اسـت، چـون بيش تـر حـس می كنـد و آزارِ گذشـته را بيش تـر به  ياد 
مـی آورد و رنـج آينده را نيـز بهتر پيش بينی می نمايـد و از همه بدتر، 
همانـا كشـمكش و جدالی اسـت كه الزمـة زندگانی اسـت )تقی زاده، 
1۳۸۰، ۳59(. او زندگـی را اساسـا شـر می داند، زيـرا به  محض اين كه 
شـخصی از دـرد و طلـب رهايی می يابد، ملول و كسـل می شـود و در 
جسـتجوی سـرگرمی برمی آيـد، يعنی رنـِج بيش تر. بنابرايـن، زندگی 
هم چـون آونگـی ميان رنج و كسـالت در حركت اسـت. هرچه موجود 
زندـه، كامل تـر و آگاهـی اش افزون تر شـود، رنج بيش تـری را متحمل 
می شـود و دـر نهايـت، انسـان بـه باالتريـن درجـة خـود می رسـد. او 
معتقد اسـت پيشـرفت دانش، راه حل اين مسـئله نخواهد بود چرا كه 

1۰

شكل 5. صحنة بيمار شدن انكيدو، لوح هشتم )منشی زاده، 1۳۸۳، ۶۷(.
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زندگـی، مبـارزه و جنگ اسـت و هرجای طبيعت كه بنگريـم، مبارزه، 
رقابـت و پيـكار می بينيـم و همه جا، تناوب مرگبار پيروزی و شكسـت 
به  چشـم  می خورد )تامس، 1۳۷9، 2۸(. از نظر شـوپنهاور، ارادة انسان 
كـه اصـل و حقيقـت جهـان را تشـكيل می دهـد، همين كـه بـه عالم 
كثـرت آمـد، تنها چيـزی را كه می خواهد ادامه هسـتی و رسـيدن به 
جاودانگی اسـت. اين موضوع به  صورت خودخواهی و خودپرسـتی در 
افـراد نمايـان می شـود. خودخواهی ها بـا يكديگر معارضـه پيدا كرده، 
دـر نهايت، كشـمكش هم نتيجه ای جـز رنج نخواهد داشـت )دژاكام، 

.)۷ ،1۳۷5
4( رنج رسیدن به جاودانگی

دـر حماسـة گيل گمـش، خواب ديدـن گيل گمـش و انكيدـو، موّدت 
و دوسـتي بيـن آن  دو، اژدهاكشـي، پير فرزانـه و سـرانجام فرزانگي و 
ناميرايـي از جمله كهن الگوهايي هسـتند كه انسـان كنونـي، به  دليل 
بيگانه بودـن بـا اين مفاهيم، ديگـر قادر به درك بـار معنايي و آهنگ 
عاطفـي نهفتـه در ايـن نمايه هاي نمادين نباشـد. به اعتقـاد يونگ، از 
آن جـا كـه در دنياي كنوني، انسـان خود را جداي از كائنات احسـاس 
می كنـد و تمـاس خود را بـا طبيعت قطـع كرده، بنابراين، مشـاركت 
عاطفـِي ناخودـآگاه خويـش را بـا پديده هاي طبيعي از دسـت داده و 
بالتبـع، معنـاي نمادين پديده هاي طبيعـي نيز به  مرور زمـان از ميان 
 رفتـه اسـت، به  هميـن  خاطر، ديگر نه تندر به معنی آواي خشـمگين 
خدايـان، نـه آذرخـش، تيـر انتقـام آنـان، نـه رودخانـه، پناهگاهی در 

خواب هـای ارواح و نـه درختـان، سرچشـمة زندگي انسـان هسـتند 
)يونـگ، 1۳92، 1۳۷(. دـر خواب ها و روياهای قهرمان داسـتان، در 
مـورد پديده هـاي طبيعـي صحبـت مي شـود 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 ايـن رو، در اين 
داسـتان شـاهد آن هسـتيم كـه اليه هاي پنهـان ضميـر ناخودآگاه، 
دـر قالـب خـواب و رويـا متجلّـي شـده و بـه حقيقـت مي پيوندنـد. 
به دسـت   هنـوز  گيل گمـش  سـفرهای  از  زيادـی  قسـمت های 
نيامدـه، چه بسـا قسـمت های گمشـده، شـرح سـفرهای بيش تـری 
سـفرهايش  می گويـد  او  خـود  چنان كـه  اسـت.  دربرداشـته  را 
سـال ها طول كشـيده اسـت )گيل گمـش، 1۳۷۳، ۷۶( )شـكل های 
۶و۷(. گيل گمـش بـرای رسـيدن بـه سـرزمين »دـور« كـه جايگاه 
اوتناپيشـتيم اسـت، از كوهسـتان، درۀ تاريک، باغ خدايان و دريای 
مـرگ می گـذرد )همـان، ۷2، ۷4، ۷5 و ۸۷(. دـر زبان سـومری، به 
جـای هادـس2۰ كه خدـای زيِر زميـن اسـت، واژه Kur آمده اسـت. 
ايـن لغـت دـر اصـل بـه  معنی كـوه اسـت، چرا كـه كوهسـتان های 
اطـراف سـومر، بيش تـر مركز خطـر بودنـد )كرامـر، 1۳۸۳، 1۳5(. 
بنابرايـن، كوهسـتان نيز گذرگاه سـختی برای گيل گمش محسـوب 
می شـود. »راه مـن از دردهـا می گذرد، درد وحشـتناك و غم نصيب 
مـن اسـت. بايسـتی دـر نالـه و شـكوه روزهـای خـود را سـر كنم« 

)گيل گمـش، 1۳۸۳، ۷4(. 

11

شكل ۷. سفرهای گيل گمش با تصويرگری مميز )همان(.شكل ۶. سفرهای گيل گمش، تصويرسازی مميز )شاملو، 1۳9۰(.
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5( رنـج ناشـی از خشـم خدایـان به جهـت دخالت در 
امـور جهان

هنگامی كه گيل گمش، به ايشـتر پاسـخ منفی می دهد، ايشـتر بسـيار 
ناراحـت می شـود و نزد انـو21 خدای آسـمان مـی رود و از او می خواهد 
گاو آسـمان را بـه او بدهـد تـا گيل گمش را به سـزای عملش برسـاند. 
انـو خواهـش او را برآوردـه می كنـد. گاو آسـمانی دانه ها و كشـتزارها 
را نابـود می كنـد )گيل گمـش، 1۳۸۳، 55(. بنابرايـن، گيل گمـش و 
انكيدـو، گاو آسـمانی را می كشـند و قطعه قطعه می كنند )شـكل های 
۸و9(. ايشـتر كه فرسـتندة گاو آسـمانی اسـت، از اين  كار آنها ناراحت 
می شـود و گيل گمـش را نفريـن می كنـد. هنگامی كه انكيدو سـخنان 
ايشـتر را می شـنود، يكی از ران های جانور را به طرف ايشـتر می اندازد 
و تهديـد می كنـد كـه او را از رودـة گاو می آويـزد؛ بنابراين، ايشـتر به 
او خشـم می گيـرد. سـرانجام تب سـختی انكيدـو را فرا می گيـرد و او 

می ميرد )همـان، ۶۷(.  

دـر واقـع، اين بايی اسـت كه خدايـان بـرای ادب كردن گيل گمش 
ترتيـب می دهنـد. در حماسـه گيل گمـش، گرچـه قهرمـان از دريا 
می گـذرد، ولـی آب، مانعـی بـرای رسـيدن بـه هدـف اوسـت. بهتـر 
اسـت بگوييـم آب، دشـمن اوسـت. دـر ايـن حماسـه، آب می تواند 
نمـاد مشـكات و بی نظمی هـای زندگـی قهرمـان باشـد. قهرمـان 
داسـتان، از درياهـا می گـذرد تـا به جايگاه اوتناپيشـتيم می رسـد و 
در مسـير بازگشـت نيز بايـد از ميان دريـا بگذرد تا به شـهر اوروك 
برگردـد. طبق داسـتان، گيل گمش با راهنمايی اورشـنبی، تيرهايی 
را بـا خـود به داخل كشـتی می بـرد و در آب می كوبد تا دسـتش با 
آب مـرگ برخـورد نكنـد؛ چون آب آن، ُكشـنده اسـت )گيل گمش، 

.)۸۷ ،1۳۸۳
6( رنج برای رسیدن به راهنما

گيل گمـش بـرای  آن كـه اوتناپيشـتيم پادشـاه شـروپک22 را ببينـد 
و راز ناميرايـی را از وی بپرسـد، سـفرهای دور و دـرازی را در  پيش 
 می گيـرد. تـا اين كـه بـا سـر و تـن ژوليدـه، او را می يابنـد كـه دـر 
جايـی دـر زيـِر زميـن زندگی می كنـد. ولی اوتناپيشـتيم سـودی از 
زندگـی جاويـد به او نمی رسـاند. گيل گمش از اين موضـوع، ناراحت 
می شـود. تا اين كه اوتناپيشـتيم به تشـويق همسـرش، از گياهی در 

زيـر دريـا بـه او خبـر می دهد. 
7( رنج عشق

دـر اسـاطير، زنـان، نمايندـة زندگـی و گاه رنج انسـانی هسـتند. در 
داسـتان گيل گمـش نيـز زنـی مقدـس، انكيدـو را به عالم انسـانيت 
وارد می كنـد. كمبـل2۳ معتقـد اسـت: »مـرد جـز از طريـق زن وارد 
عرصـة زندگـی نمی شـود؛ از ايـن رو زنـان انسـان را به دنيـای تقابل 
دوگانـه و رنـج سـوق می دهنـد« )1۳۸۶، ۸۰(. افاطـون در رسـالة 
ميهمانـی می  گويـد: »خدايـان نخسـت انسـان را بـه  صـورت كره  ای 
آفريدنـد كه دو جنسـيت داشـت. پس آن  را به دـو نيم كردند و هر 
نيمـه  زنـی از نيمـه  مردـش جدـا افتـاد، از اين روسـت كـه هركـس 
بـه  دنبـال نيمـه  گمشـده  خود سـرگردان اسـت و چـون بـه زن يا 
مردـی برمی  خـورد، می  پندـارد كـه نيمه  گمشـده  اش اسـت«. كارل 
گوسـتاو يونـگ نيز به دوجنسـی بودن انسـان اشـاره   دـارد و معتقد 
اسـت حتـی پيـش  از تاريخ نيز، اين عقيده وجود داشـته كه انسـاِن 
ازلـی، هـم نـر اسـت و هم مادـه. يونـگ، آنيمـا24 و آنيمـوس25 را از 
مهم تريـن آركی تايپ  هـا2۶ دـر تكامـل شـخصيت می  دانـد و معتقد 
اسـت كـه دـر نهايـت، انسـان زمانـی بـه كمـال می  رسـد كـه آنيما 
و آنيمـوس دـر او، بـه وحدـت و يگانگـی كامـل برسـند. هرچند در 
اسـطورۀ  گيل گمـش، خوانندـه دـر ظاهـر بـا دـو قهرمان يـا همان 
گيل گمـش و انكيدـو روبروسـت، امـا می توان گفت كـه آن دو به  جز 
يـک تـن نيسـتند. دو نيمـة  همزاد كـه يكديگـر را كامـل می  كنند. 
گيل گمـش نيمه  مـرد يـا رواِن مردانـه اسـت و انكيدـو نيمـه  زن يـا 
روان زنانـه. چنان كـه خـود اسـطوره هـم بارهـا بـه سرشـت زنانه يا 

شكل ۸. گيل گمش و انكيدو در حال كشتن گاو، قطعه سنگ سومری از 225۰ 
ق.م، موزه سلطنتی بلژيک

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

شكل 9. صحنة كشتن گاو آسمانی، تصويرسازی مميز )شاملو، 1۳9۰(.
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روان زنانـة  انكيدـو هـم از منظـر ظاهـری و هـم از منظـر رفتـار و 
منش اشـاره دارد. در متن حماسـه آمده اسـت: انكيدو موهای بلند 
چـون زنان دارد. »همچون موهای نيسـابا2۷ ايزدبانـوی ذرت، گندم 
و جـو« و نخسـتين بار كـه انكيدـو لبـاس می  پوشـد، لباسـی زنانـه 
اسـت. براسـاس متن حماسـه، پيـش  از اين كه گيل گمش بـا انكيدو 

1۳

ديدـاری داشـته باشـد، دو شـب پی درپـی او را به گونـه  ای نمادين 
دـر خـواب می  بينـد. او روياهايـش را بـا مادرش در ميـان  می  گذارد 
و مادـر دـر تعبيـر روياهايـش، او را بـه آمدـن كسـی نويـد می  دهد 
كـه وفادـار اسـت و گيل گمـش او را هم چـون زنـان دوسـت خواهد 
داشـت. گيل گمـش دـر رويای نخسـتين می  بينـد كه سـتاره  ای بر 
او فـرود آمدـه و او نسـبت بـه آن سـتاره، آن چنان كـه می تـوان بـه 
زنـی جذب شـد، جـذب شـده اسـت. مادـر می  گويد كسـی می  آيد 
كـه تـو، به او دـل خواهی سـپرد، آن گونه  كـه به زنی دل بسـپاری. 
دـر رويـای دـوم، تبـری بـر او ظاهـر می شـود و بـه مادـر می  گويد 
مـن آن چنان كـه زنی را دوسـت داشـته باشـم آن شـیء را دوسـت 
می  داشـتم. مادـر به او پاسـخ می  دهد، تبـری كه در خـواب، تو را با 
قدرتمندی به  سـوی خود می  كشـيده اسـت، نشـان ياوری اسـت كه 
خواهـد آمـد و تـو او را چون زنی دوسـت خواهی داشـت. زمانی  كه 
گيل گمـش و انكيدـو به جنگ خوم بابـا می روند، انكيدو می  هراسـد، 
گيل گمـش او را دلدـاری می  دهـد و می  گويد من پيشـاپيش می  روم 
و تـو دنبـال مـن بيـا. بـرای اينكه مـن آقای تو هسـتم )شـكل های 
1۰و11(. بـه   طـور كلـی، در فرهنگ شـرق، مردان هميشـه رهبر و 
زنـان، دنبالـه  روی آنان هسـتند. در همين بخـش، انكيدو چندين بار 
گيل گمـش را )آقـای مـن( خطـاب می كنـد. هنگامـی  كـه انكيدـو 
می  ميـرد، گيل گمـش روی او را بـا پارچـه ای توری، هم چـون توری 
كـه روی عروسـان می  اندازنـد، می  پوشـاند. نـام انكيدو نيز اشـاره  ای 
روشـن  بـه ايـن موضـوع دـارد. انكيدو از سـه بخش تشـكيل شـده 
اسـت: ان )خدـا(، كـی )زميـن(، دو )آفريدـه(. در واقـع، انكيدو نماد 
زميـن اسـت. می توانيـم بگوييم كـه باتوجه  بـه اين مطلب، بخشـی 

از رنج هـای گيل گمـش، رنـِج عشـق بوده اسـت.
8( رنج ناشـی از مشـکالت و طلب کمـک از خدایان از 

طریق دعـا، نـذر و قربانی کردن
دـر اين حماسـه، دعا بـه درگاه خدايـان ديده می شـود. گيل گمش 
بـه دـرگاه َشـمش دعـا می كنـد و از او می خواهـد وی را از تنگناهـا 
رهايـی بخشـد. »اينک راه اوتناپيشـتيم دور را به مـن بنمای. اينک 
كشـتيبانی را كـه از دريـای جهـان و از آب هـای مرگ مرا سـالم به 
آنجـا می بـرد نشـانم بدـه تـا از زندگـی خبـر گيـرم« )گيل گمـش، 
تـا  می كنـد  نـذر  خدايـان  بـرای  حماسـه،   قهرمـان   .)۷۶  ،1۳۸۶
اين گونـه نذرهـا، حركاتـی سـمبوليک  مشـكاتش را حـل كنـد. 
بوده انـد كـه بـرای خدايـاِن انسـان گونه انجـام می داد نـد تـا شـايد 
رضايـت آنهـا را بـه  دسـت  آورنـد. از نظـر انسـان ابتدايـی، خدايـان 
و نيروهـای مافـوق طبيعـی، دارای ويژگی های انسـانی نيز هسـتند 
و بـرای رضايـت آنها بايـد قربانی كـرد )فريـزر، 1۳۸۷، 1۳2-1۳1(. 
تـا بـه هدفـش برسـد  گيل گمـش نيـز چندين بـار نـذر می كنـد 

 .)41-۳۳  ،1۳۸۳ )گيل گمـش، 

شــكل 1۰. يكــی از مناظــر نادــری كــه واقعــه ای ضمنــی از حماســة گيل گمــش 
بــا مضمــون كشــتن خوم بابــا را نشــان می دهــد. دــر طــرف چــپ، گيل گمــش 
ــای  ــر ســر دــارد. انكيدــو، مــازم او نيــز پ ــن و تاجــی ب ــر ت جامــة فاخــری ب
راســت خــود را بــر ســر خومبابــا قــرار داده اســت، نوآشــوری، حــدود ۷۵۰-۶۵۰ 

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

شكل 11. گيل گمش و انكيدو در حال كشتن خوم بابا، سنگ بازالت از دورۀ 
.)www. wikimedia.org( هيتی های سوريه، 9۰۰ ق.م
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نتیجه گیری
رنـج، واقعيتـي اسـت كه هر انسـاني دـر طول زندگـي خـود، آن  را به 
شـكل های مختلف تجربه مي كند. تاريخ بشـر، گواه اين مطلب اسـت 
كـه زندگـي آدمي، همـواره همـراه با درد و رنـج بوده اسـت. از منظر 
اسـاطيری، گيل گمـش نمونـه ای از پايداری انسـان سـومری دـر برابر 
مرگ و كشـف معمای زندگی برای دسـتيابی به رازِ جاودانگی اسـت. 
گرچـه قهرمـان داسـتان پـس از ماجراجويـی و تحمل رنج بسـيار، به 
ايـن معرفت دسـت  می يابـد كـه جاودانگـِی وی، در گـروی ياد نيک 
و برجای گذاشـتن تجـارب خـود و رنج هايـش بر ديـوار اوروك اسـت. 
گيل گمـش در نهايت، تجارب خود را بـر الواح دوازده گانه ای به يادگار 
گذاشـته اسـت. نتيجة اين پژوهش، حاكی  از آن اسـت كه رنج قهرمان 
حماسـة گيل گمـش، رنجی آگاهانـه بوده اسـت، چرا كه خدايـان، به 
شـيوه های گوناگـون او را از مسـير و سـختی های پيـش  رويـش آگاه 
می كننـد. ولـی گيل گمـش هم چنـان بـه راه خـود ادامـه می دهـد و 
اميدـاور اسـت. امـا نه اميد واقع بينانـه ای كه حاصل اسـتدال و تاش 
باشـد كه در واقع نوعی حس خوش بينی. قهرمان اين متن حماسـی، 
بـه اسـتقبال رنج مـی رود، چرا كه بـه  نوعی از آگاهی نسـبت  به جهان 
دسـت  يافته  اسـت. بنابر توضيحات اين پژوهـش، رابطه ای ديالكتيک 
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