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 » ناتمامی « گیلگمش اسطوره بر در باتکیه جاودانگی

 زاده دینوی شهال

Lida.bandar@yahoo.com 

 اللهی خلیل شهال دکتر

 شاهد دانشگاه علمی هیأت عضو

khalilollahe@yahoo.com: 

 چکیده

 تا کهن بسیار های زمان از که هستند ها اسطوره جهان، شفاهی و مکتوب ادبیات الگوهای ماندگارترین از

 و افسانه به را خود زیادی های داستان ، تاریخ طول در .اند کرده حفظ را خود وموجودیت سلطه کنون
 منظوم های داستان ، ادبیات این بارز نمونه .بمانند تر وخواندنی تر جاودانه تا اند زده گره ها اسطوره

 سطورها وجود گفت بتوان شاید .اند شده جاودانه ای اسطوره های حماسه با آن پیوند با که است فردوسی

 کنون تا ابتدا از مختلف اقوام در جاودانگی و ترس مرگ، قدرت، قبیل از مشترک های دغدغه و موازی های

 .است همگان معمای و گمگشته گویا که ای گونه به ، کرده فراهم را ها انسان میان همبستگی و اتحاد

 دهیم پاسخ پرسش این به تا کنیم بررسی معاصر داستان در را اسطوره کارکرد شدیم آن بر مقاله دراین

 زهرا "ناتمامی" رمان اساس این بر ؟ اند شده مند بهره اسطوره از معاصر داستانی آثار میزان چه تا که

 به گیلگمش، ای اسطوره قهرمان مانند رمان، این اصلی ؛شخصیت کردیم انتخاب نمونه عنوان به را عبدی

 گیرد می پیش در دراجتماع بیرون، و ذهن و درون دنیای به سفری شده، مفقود اکنون که انکیدویی همراه

 به را اش فلسفه ناتمام هرچند ، زندگی و جامعه و خود از شناخت و آگاهی آوردن دست به با پایان در و
  .دارد می عرضه خواننده
 .ناتمامی رمان جاودانگی، ، انکیدو ، گمش گیل ، اسطوره :کلیدی واژگان

 

 مقدمه -1

 و فلسفی محتوای و نظری مبانی نقادانه و تئوریک بررسی عدم ، ایران در نویسی داستان معضالت از یکی
 ادبی و تکنیکی های ارزیابی به اغلب حالت، ترین خوشبینانه در ، داستانی آثار نقد و است فرهنگی تاریخی

 بازخوردهای عدم جهت به داستانی ادبیات ساحت به جدی آسیبی تواند می موضوع این ، شود می پرداخته
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 و آمال ، فکری های مایه ناخواه،بن ،خواه نوشتن آغاز از ، رمان نویسنده که آن حال کند، وارد مناسب 

 است ای آیینه همانند ، متن ، سازد می متجلی متن در اش اجتماعی های دغدغه و فلسفی مبانی آرزوها

 واقعیت درآمیختن با که است موفق ای نویسنده .گیرد می قرار مخاطب مقابل در که جامعه رخدادهای از

 مالل آن تکرار و است گزنده و تلخ کافی اندازه به واقعیت زیرا کند جلب متن سوی به را مخاطب افسانه و

 این از ،.رهاند می مالل این از را متن ، غیره و حماسه ، اسطوره با متن درآمیختن با به نویسنده اما ؛ آورتر

 است تفکر و ذهن مثابه به زبان گوید می فوکو چنانکه برد؛ پی داستانی آثار در ، زبان نقش به توان رومی

 را مخاطب گذاشته قرار که است راوی متفکر ذهن ساخت که گیرد می شکل زیاد بسیار های پازل با که

 ذهن باید که اینجاست .دارد ابهام در پوشیده پایانی ها افسانه همانند که ببرد ای جامعه کجاآبادهای نا به

 خواننده و نویسنده بین تعامل . ؛ باشد خالق نویسنده همچون داستان انمام و ساخت در متفکر خواننده

 خاصی نوع اسطوره با خصوص به است وتفکر آگاهی آن ثمره که سازد می شکوفا را وداستان ادبیات بذر

 ، ها اسطوره مقصود و معنا راز گشودن در داستان . باشد، خورده گره آفرینش منشأ ء با که آمیزد در
 قلمرو به سفر ضمن ها اسطوره دانیم، می که گونه همان.گذارند می نمایش به را العاده خارق خالقیتی

 .پردازند می انسانی ومناسبات سیاست درست نظم به مربوط های پرسش به همواره انگیز، اعجاب های

) مخبر کنند می بندی رمز را معین گروهی گذشته داستان درک، قابل غیر و مبهم ای شیوه به ها اسطوره
 زندگی باب در تا است کرده خلق هایی اسطوره زمین روی بر فرهنگی هر که است آشکار. (11-12: 1393،

 زبان اندازه به سازی اسطوره که رسد می نظر به .کند تبیین را آنها رازهای و بپردازند تعامل به مرگ و

 سال مردم که گوید می ما به را چیزهایی.(23)همان :آید می شمار به انسان بارز های مشخصه از یکی

 استفاده نحو بهترین به آن از توانیم می داستان و قصه در هم امروز بنابراین اند بوده آن شاهد سال های

 ، رمان باختین دید از سازد، فراهم را اسطوره و خود بین تعامل برای مناسبی بستر نواند می ، رمان.کنیم
 اما ؛ آورد می فراهم را عمل میدان ترین بیش چندگونگی برای و است بینامتنی تجسم نوع ترین عالی

 سود تاریخی مقطع هر توضیح در آن از توان می که هستند زمانی غیر مقوالتی بینامتنی و گونگی چند

 ادبی نوع هر با کامالمتفاوت است نوعی رمان باختین برای . داد تطبیق ادبی دوره هر با را آن و جست

 رمان ... داراست را خود ویژه فردیت ، ناپذیر تقیل ای گونه به نهایت در رمان، جداگانه مورد هر زیرا ، دیگر

 پیشاپیش و اند رسیده کمال به است زمانی دیر ادبی دیگر انواع این ،اما است دیگر انواع میان در ادبی نوعی

 شدن حال در پیوسته که نامید ادبی نوع تنها توان می را رمان آنکه حال و هستند احتزار حال در جهانی از

 (.138-135: 1391)تودروف ، است دگردیسی و
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  سؤال و هدف-1-1

 آن بر سعی مقاله این » ناتمامی « که دهد پاسخ سؤال این به تا کند بررسی گیلگمش اسطوره بر باتکیه

 دارد؟ رمان در معنا ایفای در نقشی چه رمان در اسطوره کارکردکگ رمان در را جاودانگی تا دارد

  مسأله بیان-1-2

 به وابسته یکی سرنوشت و دارد ادبیات با آمیز، ابهام هرچند ، نزدیک پیوندی اسطوره دارند عقیده بسیاری

 اشلگل.گیرد می قرار خطر در ادبیات شود،آیندۀ می مطرح زدایی اسطوره افسون هرگاه پس.است دیگری

 از رمان با اسطوره پیوند بررسی رو این از.اند نشدنی جدا هم از و هستند یکی شعر و اسطوره: است معتقد

 .است شده پرداخته آن به مقاله این در که است هایی ضرورت

  پژوهش روش-1-3

 پس که گونه بدین ، است تحلیلی توصیفی روش، و ماهیت نظر از .است کاربردی هدف، نظر از حاضر مقاله

 .شد خواهد پرداخته تحلیل و توصیف به متن ای اسطوره نقد اساس بر نظر مورد های داده آوری جمع از

  پژوهش پیشینه-1-4

 پژوهشی طرح یا نامه پایان و مقاله هیج ، دیدگاه این با ، مذکور رمان باره در آمده عمل به جستجوی با

 .نیامد دست به

 پژوهش مبانی -2

 متضاد .میرود کار به مُثُل و روایی، ساختمان طرح، معنی به که است ای واژه ارسطو شعر ن ف در اسطوره

 در نیز و دارد، قرار توضیح یا دیالکتیکی مقال برابر در و است داستان و روایت اسطوره .است لوگوس آن

 کم که است، مقبول اصطالحی امروزی نقد در اسطوره.است شهودی و غیرعقالنی منظم، فلسفی تفکر برابر

 جامعه شناسی، انسان توده، مذهب،فرهنگ آن در که قلمرویی .میکند اشاره خاصی معنایی قلمرو به بیش و

 یا یافلسفه علم یا تاریخ با تقابل در اصطالح این اینکه دیگر .شریکند زیبا هنرهای و روانکاوی شناسی،

 است انسانی تجربة و اندیشه ل، تخی ثمرۀ اسطوره.(213 :1382،وارن ولک(.دارد قرار حقیقت یا تمثیل

 اسطوره.است )روایت(کلمات معنای به یونانی زبان در اسطوره واژۀ .گیرد می خود به داستانی صورت که

  داشت تاریخی و اجتماعی کارایی ای اسطوره منطق اعصار آن در .است باورنکردنی های روایت از سرشار

 از یکی و شد شروع نوزدهم قرن از اسطوره دربارۀ علمی های بحث(.1390: 222 - 220دستغیب، (

 در ین زر شاخة عنوان تحت کتابی در اساطیر  دربارۀ فریزر آن از بعد .بود مولر ماکس بحثها این آغازگران

 (.238 -236 :1381  شمیسا،  ( .است پرداخته مسائل این به 1890 سال در جلد دوازده
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 گذاری پایه فلسفه و ادیان تاریخ، شناسی، باستان فیلولوژی، های حوزه از محققانی توسط شناسی اسطوره

 شناسی اسطوره دانش.است اسطوره خود شناسی اسطوره دانش موضوع )  57: 1392 نامورمطلق،(.شود می

 .نماید بررسی گوناگون ملل میان در را ها آن روابط و ها اسطوره وانتشار گیری شکل چگونگی دارد نظر در

 این هنوز ا ام شود می محسوب هنری و ادبی مطالعه و نقد های روش از یکی ای اسطوره روش امروزه

 شد اشاره تر پیش که همانطور ندارد؛ را خود خاص فرهنگستانی و دانشگاهی های گروه و مراکز دانش،

 همان(.بگیرد ای دوباره جان تا دارد بزرگ اصالحگر چندین یا یک به نیاز امروزه شناسی اسطوره دانش

 :دهد می ارائه چارچوبی ای اسطوره نقد روش و اسطوره بیان برای گرین ویلفرد(.100- 94

  ها کژفهمی و تعاریف-1

  )نوع عنوان به الگو کهن/الگویی کهن های نشانه/تصویر( الگوها کهن از هایی نمونه-2

 ای اسطوره نقد کاربرد-3

 )جاودانگی و زمان/قربانی قهرمانِ( آن کاربردهای و شناسی مردم)لفا

 آن های بینش و یونگی شناسی روان )ب

 آمریکایی رؤیای و ای اسطوره نقد )پ

  (58: 1376)گرین ،ای اسطوره نقد های محدودیت

 و تاریخ و شناسی مردم مذهب، با و است فلسفی و ذهنی بیشتر شناسی اسطوره :ها کژفهمی و تعاریف
 قصه ا صرف ها اسطوره اصطالح، این از رایج های استفاده سوء و ها کژفهمی اساس بر .دارد قرابت فرهنگ

 چیزی شناسی اسطوره واقع در ا ام .استوارند غلط استدالل بر که هستند عقایدی یا بدوی توهمهای و ها

 سرگرم برای که هوشمندانه های حکایت یا رومی و یونانی خدایان دربارۀ مدرسه داستانهای از است فراتر

 واقعی شک بی برخی کرد، تعریف داستانها از ای مجموعه باید را اسطوره.اند شده اختراع بچهها کردن

 می ی تلق انسان زندگی و جهان درونی معنای تظاهر را آنها مختلف دالیل به انسانها که خیالی برخی و

 (161-160:همان(.کنند
 می ارائه و تثبیت گوناگون های شکل به که اند جهانی نمادهای الگوها کهن :الگوها کهن از هایی نمونه

 .میشود تفسیر رشد و باروری رستگاری، و تطهیر رستاخیز، مرگ تولد خلقت، راز عنوان به،  تصویرآب.شوند

 :سرخ{ رنگها از .کند می تداعی را عمر و زمان گذشت هشیار، ضمیر طبیعت، قانون خالق انرژی خورشید

 مثبت،احساس بسیار :آبی امید، و رشد،احساس :سبز وعمر، زمان شدید،گذشت خون،قربانی،شهوت

 تعبیر ...و وحشت زمانی، معصومیت،بی:سفید .اول آشوب،مرگ،اندوه،عقل :سیاه .معنوی مذهبی،خلوص

 :اعداد }مار،کِرم :حیوانات .میشود معنا وحدت کلیت، )کره( :دایره نمونه برای { اشکال .میشود

 }بیابان درخت، باغ، { :طبیعت }خردمند الگویی،پیر کهن زن { :نمادی شخص }سه،چهار،هفت{
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 طبیعی، فوق وجودهای انسان، طبیعت، کیهان، آمدن وجود به( خلقت . 1 - :الگویی کهن نشانههای

 پاگشایی، جستجو،( قهرمان الگوهای کهن . 3 )عرفانی غوطهوری اززمان، گریز( جاودانگی . 2 ).ملکوتی

 فرای )طنز :زمستان /تراژدی :پاییز /رمانس :تابستان /کمدی:بهار اسطورۀ( :نوع عنوان به الگو کهن)بالگردان

 سازماندهی و ساختاری اصل اسطوره گوید می و بیند می یکسان ادبیات با را اسطوره درخشان جسارتی با

 (167-166همان :(است ادبی شکل

  ای اسطوره نقد کاربرد

 نیمه یا س مقد موجودی حاکم که داشتند اعتقاد بدوی اقوام از بسیاری :آن وکاربردهای شناسی مردم)الف

 پر که حاکمی.دانستند می یکی انسان هستی و طبیعت در حیات چرخة با را اش زندگی و است مقدس

 انسانی یا و حیوان کردن قربانی یا بالگردان .میکرد تضمین را ها انسان و طبیعت بود،باروری سالم و توان

 (.169-172: همان(رفت می شمار به الگویی کهن آداب جمله از

 کهن و قومی حافظة نظریة ای اسطوره نقد به یونگ کمک اولین :آن های بینش و یونگی شناسی روان)ب

 داشت عقیده یونگ .داد گسترش را فروید نظریههای مفهوم، این تکوین برای یونگ.بودهاست او الگوهای

 جامعهای معنوی نیاز که داند می این در را شاعر کار همچنین وی .نیست سفید لوح تولد زمان در ذهن

 .(181 – 179 :همان(کند می برآورده را میزید آن در که را

 جز و باشد داشته بروز و ظهور آمریکایی ابوالبشر آدم اینکه مفهوم :آمریکایی رؤیای و اسطورهای نقد)پ

 کامال شخصیتی هایش ویژگی که شود ساخته اسطورهای آمریکای رؤیای شناسی مردم و یونگی تفکر

 تنها که فردی نژاد، و خانواده معمول میراثهای به نیالوده اجداد، و آبا از محروم تاریخ، از شده رها جدید،

  (188 :همان(باشد است،می خود ذات به قائم و ایستاده

  ناتمامی رمان معرفی-3

 سخن ای افسانه از .نیست افسانه از کم که گشاید می ما روی به را جهانی "ناتمامی "رمان در عبدی زهرا

 شخصیت ، صولتی سولماز .است افسانه شبیه که گوید می سخن زندگیی از و زندگی شبیه که گوید می

 را مخاطب ، اسطوره از مندی بهره با راوی .است لیان همان انکیدو و نیست گیلگمش از کم رمان، اصلی

 یابی دست ، ،طبیعت آفرینش رازهای ، معماها کشف به خلقت ابتدای از بشر .کشاند، می خود سوی به

 با بنابراین ، است بوده ها آن کشف پی در همواره ، داشته ستمگرعالقه با مبارزه و جاودانگی معمای به

 در که هرچند .است کرده آرام را خود پرسشگر و سرکش روح ، انگیز شگفت های افسانه به آوردن روی

 برای خور در پاسخی همچنان بسا چه ، است بوده رازها کشف و پرسش طرح نیازمند زمان از هربرهه

 پیش گمش گیل ای اسطوره داستان موازات به دارد سعی رمان این در راوی .یابد نمی خود های پرسش

 هایش، نادانسته کشف در را ،خواننده یرود
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 ناتمام و ندارد واحدی پایان ای اسطوره هیچ که گونه همان اما برد؛ می همراه به خود با داستان پایان تا

 .بیندیشد ناتمام پایان به ، راوی جای به ،خواننده تا ماند می باقی

 گیلگمش افسانه-4

 » گیلگمش حماسه «، بقایای در کاوش ضمن ، شده نگاشته پخته خشت از الواحی بر که است روایاتی

 مجموعه این .است بهدستآمده نینوا در نَبو معبد ویرانههای در ، آشور پادشاهاز موجود متن کاملترین

 ، شعر پلکانی ستون 6 دارای هرکدام که بوده سروده یا لوح 12 کتابخانه » بانیپال آشور «، بر مشتمل
 اثر این .است کوتاهتر قبلی لوح یازده از وضوح به و الحاقی آنکه لوح آخرین است، سطر 300 درمجموع

 .  است تاریخ و حماسه اسطوره، از تلفیقی و دارد سطر 3460 درمجموع برجسته ادبی

  تحلیل و بحث -5

 در رمان متن در را اسطورهای و تاریخی روایتهای ، خوب قصهگویی و عالی نثر غافلگیرکننده، شروعی با

 سوم دید ی زاویه از گاه و است شده انتخاب راوی من ، آن دید ی زاویه آمیزد رمان » ناتمامی « می هم

 و شخص سوم فصل یازده گیرد، می کمک روایت پیشبردندر داستان اصلی شخصیت به معطوف شخص
 لوح 11 به نویسنده آیا که این ،دارد تأمل جای موضوع این ، برد می پیش راوی من را آن فصل دوازده

 ای ویژه توجه الواح راز و رمز به آن شدن لوح 12 یعنی ، آخر لوح اضافه به گمش گیل اسطوره شده پیدا

 میسپارد، جان سپس و افتد می بیماری بستر در روز 12 انکیدو همچنین ، شود داده پاسخ باید ؟ نه یا دارد

 زرتشتی دین در کیهانی دوره که این به توجه با.باشد کیهانی دوره یک نماد تواند می خواننده درذهن

 جفرهای لیان که است هفته یک درست امروز.است ماه 12 نیز النهرینی بین و ایرانی سال و سال 12000

 جای شده، ناپدید.شود می آغاز جمله این با رمان که این به توجه با : » فارسی ادبیات ارشد دانشجوی

 آتشخوار غول بابا، هوم با جنگیدن بودن، گیلگمش فهماند من به شناسی اسطوره کالس در لیان خالی

 صولتی سولماز من تراز راحت خیلی .تهران در بودن شهرستانی دانشجوی یک از است تر راحت خیلی

 هفت زنم اینکه با نازک، نه و پهن نه کمانی ابروهایی روبهرو، به خیرهو درشت چشمهایی با است بودن

 اما هستم، ترسو حدی تا حتا و محتاط دختری که این با .گیلگمشم خود خودِ من .دارم مجعد ریش طبقه

 سینه کنم می نگاه آینه توی .ام زده بغل زیر هم وحشی شیری گِلی الواح از مانده جا به نقاشیهای طبق

 .مَردم من اند کرده گمان باستانشناسان همین برای شاید .نیست معلوم ام کرده تن بر که هی زره زیر هایم

 بر شده چین الیه یک هرکدام که لوح دوازده با است مهمتر دارم که چیزهایی همه از ام گِلی دامن

 (7:ناتمامی("دامنم
 جفره لیان سر بر که کند می کنجکاو را او و افکند می راوی دام به را مخاطب ، رمان آغاز در تعلیق این

 خردهروایتهای کشیدن پیش با سپس .است آمده چه است، برانگیز سؤال او فامیل و اسم حتی که ای
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 سست روایت اینکه بدون میاندازد، تعویق به مدام را ها متعدد فرعی شخصیتهای گرفتن بازی به و متعدد

 فقدان از . شود می هاآغاز به پاسخ ها، اسطوره حضور و ایران معاصر تاریخ به واضح ارجاعات و » چرا «

 آمیزد می هم در تلخ و شیرین شود، » تلخ تراژدی « از » فقدان « پدر سال و سن هم شمسایی استاد

 چند از پس که معترضی دانشجوی .شود می مفقود لیان بعد شده،کمی عاشقش او ، جفرهای لیان با قصه

 که او .میشود منع دکتری دورهی در حضور از عمال ، دانشگاه و دانشکده انضباطی ی کمیته به احضار بار

 روایت خرده هر در .هست پدرش همسن که شود شمسایی استاد عاشق که دانست می آن از عاقلتر را خود

 ،جهانگیرخان صولتیسولماز اشراق، جهانگیر شمسایی، ،استاد جفرهای لیان زندگی پازل از ای تکه ،

 را رمان از گره مخاطب سرانجام، تا شود می آشکار داستان فرعی و اصلی شخصیتهای دیگر و صوراسرافیل

 » ناتمامی « حقیقت شود نمی معلوم و کنند می نقض را همدیگر متعدد خردهروایتها اطالعات .نیست

 چه و چیست واقعه سرانجام ، شود نمی معلوم هست کدام شایعه و کدام این به پایانی گویی اما بگشاید؛

 بدون نویسنده .است شده روایت خواندنی و برانگیز تحسین و خالقانه شکلی به اینها ی همه و شد خواهد

 در شای اسطوره و تاریخی دانش از درستی ،به بکشد رخ به روایت در را دانشش و حضور بخواهد اینکه

 اتاقی ،هم لیان شدن گم با رمان شروع شد، گفته باال در .گیرد می بهره اثرگذار و ماندگار روایتی خلق

 خالی جای ابتدا همان در است، غار دروازه کودکان آموزش مسئول و دانشگاه محبوب دانشجوی و بوشهری

 بابا هوم با جنگ و انکیدو و گیلگمش اسطوره سوی به را مخاطب ذهن شناسی، اسطوره کالس در او

 انگیز وهم فضایی وارد سولماز اتاقی هم شدن گم بحران با سریع خیلی خواننده . دهد می سوق آتشخوار

 محبوب دانشجوی لیان برای اتفاقی چه . کند می مخدوش بیداری و خواب بین مرز فضا این که شود می

 شمسایی استاد عاشق وهمچنین معترض دانشجویی او . است غارافتاده دروازه کودکان کار مسئول و دانشگاه

 کنند می نقض را همدیگر گاهی که اطالعاتی.شود می گفته داستان از روایتی و رازی فصل هر در ؛ است

 تکان های روایت آید نمی دست به رمان طی در گمشدگان از کدام هیچ مورد در درستی خبر پایان تا

 انسان بدبختی و فالکت و فقر اوج از شود می گفته کار های بچه و تهران غار دروازه محله از ای دهنده

 فصل در .رسد نمی مشخصی نتیجه هیچ به فصلی، هیچ پایان در خواننده . کنند می زندگی آنجا که هایی

 هیچ آوار زیر در او برای باز و ماند می آوار زیر راوی افتد، می اتفاق که ای لرزه زمین با کتاب، پایانی های

 های ناتمام به است آوار زیر که لحظه آن در راوی .کجاست لیان داند نمی که نیست این از تر تلخ چیز

 بردن پایان به از ناتوان خدایان اینکه و کند می فکر بهشت ناتمامی به پایان در ، کند می فکر اش زندگی

 صولتی سولماز گیلگمش،همان ، هستیم آن شاهد رمان در که گونه همان ( : 202همان (اند های قصه

 شود می سازی باز روابط .شود می همراه ای جفره لیان یعنی انکیدو، با زیاد های درگیری از پس که است

 آمدند بیرون که کالس از بار یک در . شوند می ظاهر رمان در محسوس نا گونه به پنهان های سایه بارها و

 لیان، گوید می اسطوره به شباهتش و خود روابط به مستقیم اشاره با داستان از هایی بخش :» سولمازبه



 

 

 
www.celpl.ir         8 

 ی قصه ته ولی ؛ اند کرده انتخابت من کردن رام برای خدایان .انکیدو تو و باشم گیلگمش باید من": گفت
 انکیدو گفت لیان .مردی چرا تو که دوره بیفتم من و بمیری تو که این،شود نمی آنها قصه ته مثل ما

 تمام واقع در .ارزد می چقدر بودن گیلگمش کند انتخاب باید گیلگمش ولی ،است انکیدو نخواهد و بخواهد

 " بگذارد را آخر .باید که است انسانی بخش آن .ش خدایی غیر بخش آن با .است گیلگمش با قصه کردن

 او ؛ دارد را خود مرگ بیم ، میدانست خویش دشمن را او روزی که کسی مرگ با گیلگمش.(203:همان (

 از هراس ، انکیدو کرگ با اما نبوده، خود مرگ نگران هرگز ، فرستاده مرگ کام به را بسیاری دشمنان

 :ودش یم  بیابانها سرگشته و دواند می ریشه نیز او دل در مرگ

 اندام خوش دختر .دارد زیبایی گرد های شانه و است بلند قد .کنم می نگاه پیکرش به .مرده انکیدو حاال "

 اند، ساخته برایش که هایی افسانه برخالف .بوشهر شده اشغال ی جفره اهل برنزه، و صاف پوست با جنوبی

 پایین به ریاست تخت از را جعفری دکتر به معروف بابا هوم دانشکده، گروه رئیس آتشخوار، غول نتوانست

 خشم او بر خدایان حال این با .بیفتد در او با حسابی و درست نخواست هم شاید یا نتوانست حتی .بکشد

 خشم شمسایی، دکتر بر که زمانی مانند درست .جلسه پشت جلسه نشستند، شور به گرفتند،
 (8)همان:گرفتند

 : یا

 کنند می فکر اشتباه به همه که گیلگمش دانم می که است این مهم .نیست مهم خواب؟ یا بیدارم حاال

 خواب توی .است تاریخی گریم همه مان های ریش .بوده زن هم انکیدو تازه .منمخود است؛ زن بوده، مرد

 دراز خوابگاه طبقه » چیزها این به نباید گیلگمش شو خفه هفت ی اندازه .هایم ریش به کشم می دست

 .بگردم لیان دنبال را جا همه باید گوید می لیان طبقه؟ هشت بهشت و است طبقه هفت دوزخ چرا .است

 بکند فکر « دکتر و لیان سر بالیی چه طوفان از بعد که باشد شده نوشته است ممکن لوح کدام در

 بخش و اش خدایی غیر بخش آن با .است گیلگمش با قصه کردن تمام واقع در(.10:همان(.آمد شمسایی

 (.203:همان ( بگذارد را آخر باید که است انسانی

 : دیگر نمونه

 خدا اش همه گیلگمش اگر آخ .کنم می بازی را نقشم تر راحت هم من نباشد اگر درونی گفتگوهای این

 (انسان سوم یک و خدا دوسوم .کرد می خدایی راحت چقدر .نبود انسان هم سومش یک همان و بود

 را است انسان نیمه و خدا نیمه که گیلگمشی سولماز، و لیان نام به انکیدویی دیگر بار یک(177:همان

 نقطه در و بردارد پرده قتل تجاوز، دزدی، مانند انسانی، های شرارت پنهان های الیه از تا کند می راهی

 این بتواند تا باشد خود گیلگمش شده، کار به دست باید خود که ست خواننده این است رمان پایان که ای

 در و کردند بسیاری های مبارزه انکیدو همراه به گیلگمش ، که جا آن از برساند، پایان به را " ناتمامی "

 :کنند غلبه خود محتوم سرنوشت بر نتوانستند اما شدند، پیروز آنها همه
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 .بود باخبر خودش از هم گیلگمش .باخبرم خودم از که خودم دارد اگرچه کند می پا آن و پا این مادرش

  (227:همان(کرد مرگ دچار را خدایش نامیرایی سوم دو که همان .اش انسانی نیروهای سوم یک از

  نتیجه-6

 که شده طراحی ای گونه به رمان فضای ، بود خواهد و بوده بشر نیافتنی دست آرزوهای از جاودانگی

 ورود با که کند می تصور گیلگمشی قالب در را خود داستان، طول در اصلی، باالخص رمان های شخصیت

 نام به رمان دیگر شخصیت ، است جادوانگی پی در فرهنگیو سیاسی و اجتماعی های فعالیت به ناخواسته

 به داستان های شخصیت معلومنا و ناتمام سرنوشت اما ، است رمان گیلگمش برای انکیدویی ، لیان

 گونه به، رمان حوادث. رساند می خود اوج به را داستان تمامی نا به زده رقم حوادث با اسطوره درآمیختن

 انسان ، است کشیده تصویر به را جهان این بودن واقعی غیر و واقعی ، نامحسوس هم محسوس هم ای

 این و شدند مرگ برای ای طمعه خود که فهمند می زود خیلی اما ، هستند جاودانگی پی در که هایی

 با بشری دیرباز فلسفه و اسطوره بیان کمک به که است رمان اینجا .نیست جاودانگی برای جایی ، جهان

 .پردازد می امروزی رویکردی

 نوشت پی-7

 با گیلگمش، مادر اما .میشدند منع زاییدن از زنان پدربزرگ، خواب سبب به زمان آن در روایات، به بنا .

 او عقابی اندازد، می پایین به برج از را نوزاد نگهبان .میآورد دنیا به را فرزندش مخفیانه، سختگیریها همه

 دوران در .میکند رشد غیرعادی صورت به طبیعت دل در و.کند می بزرگ را او باغ نگهبان و میگیرد را

 گیلگمش اول، لوح در.آورد می دستدر او » اوروک « به طبیعی مافوق نیرویی و تندخویانه رفتاری بلوغ،

 از )ستمکاری گاهی و( بلندباالیی و زیبایی نیرومندی، ، میشود معرفی رازها به آگاه و دانا فرزانه، فردی

 بودن شاه دلیل به او بودن خداگونه .خداست دیگرش سوم دو و آدمی او، یکسوم که اوست بارز خصایص

 موضوع این .است زمین روی بر خدایان نماینده شاه، .دارد بسیار شباهت خدایان به شاه اساطیر،،در اوست

 .خداست بزرگی یادآور و بزرگتر همه از شاه ایرانی، نقوش در خورد، می چشم به نیز ایرانی اسطورههای در

 شمار به مردان وجود در زیبایی عناصر از ریش، .است خدایان ریش با هماندازه و بلندتر همه از شاه، ریش

 سبب بدین .شدند می داده نشان ریش با فیلسوفان و شاهان پهلوانان، خدایان، باستان، عهد در .رفته می

 توصیف بر عالوه اول، لوح در .است گیلگمش خدایی خصیصه دو زیبایی و بلندباالیی که رسد می نظر به

 مردمانبر گیلگمش قدرت که وقتی .آید می میان به سخن نیز او ستمکاری از گیلگمش، توانایی و زورمندی

 انکیدو نام به وحشی خوی با خاک، از رقیبی خدایان و میبرند خدایان نزد را او شکایت مردم گشت، چیره

 .است متفاوت دو این زندگانی شیوه. کنند مهار را گیلگمش تهدیدکننده نیروی طریق این از تا میآفرینند

 فرهنگنماد گیلگمش .حیوانات کنار در و جنگل در دیگری ، پرورشیافته ها انسان همراه شهر در یکی
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 .رسند می سازش به اما،سرانجام کنند؛ می مبازره یکدیگر با ابتدا دو آن . است طبیعت نماد انکیدو و است

 با انکیدو همکاری و دوستی از بعد .است آشکار انکیدو بر گیلگمش برتری ، صلح در همو جنگ در هم

 ایزد یک توسط انکیدو.رسد نمی جاودانگی به هم گیلگمش وشود می محکوم مرگ به انکیدو گیلگمش،

 بانویی با معاشقه دام در را او انکیدو، با مقابله و تضعیف برای گیلگمش سپس .شود می خلق ارورا نام به بانو

 طبیعت از بهمرور راه این در و رود می است فرهنگ نماد اینجا در اوروک شهر به زن با انکیدو .میاندازد

 میبندد دل سخت گیلگمش به ایشتار، ایزدبانو دیگر سوی از .شود می نزدیکتر فرهنگ به و گرفته فاصله

 زورآزمایی .گیرند می کشتی باهم و شوند می روبرو انکیدوو گیلگمش . کند می امتناع وی از گیلگمش اما ؛

 گیلگمش زورآزمایی در.گیرد می صورت مقدس پرستشگاه آستانه در دیگر قولی به و شهر میدان در آنان

 دوستی به دشمنی است، گیلگمش مادر ظاهرا که زن یک پادرمیانی با ؛ است پیروز گیلگمش انکیدو، و

 می خود یاور را انکیدو گیلگمش، دوستی، به دشمنی تبدیل و زورآزمایی پایان از پس و شود می مبدل
 برای نه که یابند درمی دو هر درنهایت .برخیزد پیکار به خویش دوشادوش که خواهد می او از و خواند

 می باعث را دشمنان نابودی دو این همزیستی و توافق که اند شده آفریده دوستی برای بلکه باهم، دشمنی
 در دو این چون و هستیم مواجه دو این روحی هماهنگی با گاه و روحی تضادهای با گاهی اینجا در .شود

 خدایان سدر درختان جنگل از که عفریتی او که خیزند می بر.دارند مشابه سرنوشت و هستند نفر یک اصل

 اینجا در .گردند بازمی شهر به پیروزمندانه با نبرد به یکدیگر با پهلوان دو » هوووه « و کند، می نگهداری

 از که گیلگمش اما .کند می همسری تقاضای او از و شود می جلب گیلگمش به ایشتار، ایزدبانو توجه

 ایزدبانو عشق اظهار به نهایتا و کند می تحقیر را او است، آگاه گذشته در ایشتار، های دسیسه و ها دلدادگی

 نر گاو از راه این در و .آید برمی وی قتل درصدد و کند می پیشه نفرت و کینه ایشتار. هدد می رد جواب

 شود، می اوروک در سال هفت مدت به خشکسالی باعث گیلگمش با مبازره در نر گاو حضور میگیرد؛ کمک

 . است آورده گرد دانه پیشاپیش که دهد می اطمینان پدر به و کند می مهیا را شهر خشکسالی این برای

 خدایان قهرمان، دو قدرت در خلل ایجاد برای انکیدو، و گیلگمش توسط آسمانی نرگاو شدن کشته از بعد

 .است مرگ سزاوار )گیلگمش یا انکیدو( پهلوانان از کدامیک که نشستند مشورت به و کردند برپا جلسهای

 خدایان که یابند درمی دو هر و کند می روایت گیلگمش برای را آن .بیند می وحشتناکی رؤیای انکیدو

 با .دهد می جان نهایتا و افتد می بیماری بستر در روز دوازده انکیدو آن، از بعد .دارند را انکیدو جان قصد

 به گیلگمش با مبارزه برای را انکیدو خدایان اینکه باوجود. نهد می بیابان به سر گیلگمش انکیدو، مرگ

 دیگرش پاره دو و آدمی گیلگمش، وجود یکسوم که جا آن از بکاهند؛ روزافزونش قدرت از تا آوردند وجود

 بین از چراکه.گذرند می گیلگمش مرگ از و شوند می راضی انکیدو مرگ به خدایان که بینیم می خداست

 مرگ از بعد گیلگمش نابودی که رسد می نظر به طرفی از .نیست امکانپذیر سادگی به گیلگمش بردن

 آواره اندیشناک، و مضطرب و افسرده انکیدو مرگ از بعد گیلگمش چنانکه .بود خواهدتر آسان انکیدو
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 خود مرگ اندیشه در میدانست، خویش دشمن را او روزی که کسی مرگ با گیلگمش . شود می دشتها

 محض به اما نبوده، خویش مرگ نگران و فرستاده مرگ کام به را بسیاری دشمنان تاکنون او .میرود فرو

 مرگ از هراسشود، می سپرده خاک به و میرد  می او چشم پیش در انکیدو نزدیکش، بسیار دوست اینکه

 و تقدیر از گریز برای گیلگمش رو این از . شود می بیابانها سرگشته و دواند می ریشه نیز او دل در
 انسان تفکر( گیلگمش و انکیدو میان تفاوتهای از ای نمونه خود این .شود می دشتها آواره سرنوشت،

 نیست، اثر منشأ خود غذایی منبع تنظیم و رشد در شکارچی انسان .است )کشاورز انسان و شکارچی

 انسان از جسورتر را او موضوع همین.دارد عمل آزادی محصول، نوع و مقدار در کشاورز انسان درحالیکه

 کند، تصرفو دخل امور برخی در میتواند که کند می تقویت او در را اندیشه این و آورد می بار شکارچی

 طبیعت مقابل در را فرهنگ گاهی که است موضوع همین و دهد تغییر را خویش سرنوشت بتواند هم شاید

 کند؛ مبارزه بسیار سختیهای با بایست می مقصود به نیل برای گیلگمش . دهد می قرار آن با تضاد در و

 شرح اینکه با . منزل راه و کند می راهپیمایی » پیشتیم اوتهنه « جوید می را ساعتها و فرسنگها بنابراین

 رسیدن برای راهش به کماکان اما کند، می حکایت بیند می راه در که موجوداتی برای بارها را خود بدبختی

 نگهبان و فرزانه خاتونخود درونی نیروی به انکیدو از بیش گیلگمش، درواقع .دهد می ادامه جواب به

 به راه، در گیلگمش.میکند اطمینان » سابیت سیدوری «، گفتگو سرگرم او با و رسد می زندگی، درخت

 بهترین دلیل همین به و کند می اشاره است مرگ همانا که آدمیان محتوم سرنوشت به . شود می خانة

 می توصیه گیلگمش به را این و داند می حیات نعمت از بردن لذت» سابیت سیدوری « را زندگانی راه
 که وقتی اما گوید، می راه سختیهای از مرتبه این از و گردد بازنمی خود قصد از گیلگمش بااینحال، .کند

  کند می راهنمایی»سابیت سیدوری « جایگاه » اوتهنهپیشتیم « پرسد بازمی را . » سابیت سیدوری «

 .رود می سوی به را او درنهایت بیند، می را گیلگمش اصرار » شهنبی اور «، کشتیبان » اوتهنهپیشتیم «

 سیدوری « دنبال به و شود می دور » شهنبی اور « - را ها سنگینه تبرش با است عصبانی درحالیکه او

 بیوجود و بود کشتی راندن پیش به برای که )دارد بحث جای ها سنگینه این مفهوم(از گیلگمش » سابیت

 با که گیلگمش .شکست هم در تمامی به بود، » شهنبی اور « ناممکن مرگ آبهای از برگذشتن همه، آن

 در تبر گیلگمش، اکنون" :دارد پیشنهادیاز است کرده نابود را مرگ آبهای از عبور وسیله خودش دست

 یکصد آمده پیش به را او که خواهد می » اوتهنهپیشتیم « ببرد . » شهنبی اور « جنگل به بگردان، دست

 به آنهمه بازگشته پس برنشان، تیز ای آهنینه یک هر به برداشته همه آن پوست .بیفکن درخت بیست و

 ای وسیله عنوان به و ها سنگینه جای به درخت بیست » اوتهنهپیشتیم «و صد این ظاهرا".آر من نزد

 و کند می مالقات را. گیرند می قرار مورداستفاده جایگاه به رسیدن درنهایت و مرگ آبهای از گذر برای
 درنهایت ، » اوتهنهپیشتیم « تو در چون :گوید می او به گیلگمش،" .پرسد می او از را بیمرگیاش راز

 خود چگونه بگو من با …مانی مرا راست نیز تو .نیست دیگر ای گونه به اندازههایت نگرم، می گیلگمش
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 انسان تنها اینکه برای گیلگمش ." آوردی دست به چگونه جاودانه حیات و یافتی خدایان مجلس در را

 مختلف فرهنگهای های اسطوره در مورد این .کند عبور مرگ آبهای از کشتی با باید کند مالقات را نامیرا

 .هستند متفاوت های جهان جداکنندۀ رودها، و دریاها آب ظاهرا و شود می دیده هم

 مشقات تحمل با و گیرد نمی کمک خدایان از مستقیما جاودانگی به رسیدن برای گیلگمش اینکه دیگر

 را خود دوران این در است، خدایی دوپارهاش و آدمی پارهاش یک تنها که او.رود می آدم سراغ به بسیار

 دلیل همین به است، گیلگمش وجود انسانی بخش مرگ، چون که گفت بتوان شاید. یابد می آدمیان شبیه

 آدمیان از خود که میرود کسی سوی به پس شود، متوسل خدایان به مسئله این حل برای تواند نمی او

 به رسته مرگ از داستانش . است)مرگ( انسانیاش ضعف بر غلبه برای او تالش تمام بهبیاندیگر .است

 برای راهی» اوتهنهپیشتیم « این بر عالوه .است یافته دست جاودانگی به چگونه که فهماند می گیلگمش

 جای یک به را خدایان تواند که تو، برای از اکنون، اما" :دهد می نشان گیلگمش به بیمرگی، به دستیابی

 ."بیبهرهمانی خواب از شباروز هفت آنکه مگر کرد؟ توانی دست به همیجویی که را حیات آن تا آرد گرد

 مقاومت خوابیدن برابر در روز شبانه هفت بتواند که است این گیلگمش شدن بیمرگ شرط بنابراین

 سنگین خواب این که یابد درمی خودو خورد می شکست خواب برابر در مقاومت آزمون از گیلگمش.کند

 درحالیکه اتفاق این از بعد ، » اوتهنهپیشتیم « و دهد می گیلگمش به دیگری فرصت . است مرگ مثابه به

 بدین تو گیلگمش،" :گوید می سخن چنین این کند، می بدرقه )اوروک( شهرش به بازگشت برای را او

 پس دهم؟ چه شهرت به بازگشت برای از را تو .بردهای فراوان رنج، و کشیده بسیار محنت،ای، آمده جایگاه

 هست، گیاهی :نیست آگاه آن بر را آدمیای هیچ که گویم می تو با چیزی و کنم همی آشکار رازی را تو

 آن بر دستهایت که چندان اما گزد، می دست سوری خارهای چون خارش پُرخار، خفچة گونة به ریشهاش

 می را آن و رود می فرو جاودانگی گیاه جایگاه دریا، اعماق به گیلگمش ." باشد را تو جاودانه زندگی برآید
 بخورند گیاه این از دیگر پهلوانان هم و خود هم اینکه امید به گیلگمش .آورد می ساحل به خود با و یابد

 و کند می شستوشو آبی برکة در کند برون تن از خستگی اینکه برای مسیر در .کند می حرکت جوانی و
 .":خورد می را آن و شنود می را گیاه بوی ماری هنگام این در سوی به یابند جاودانگی و » اوروک «

 که است اینگونه » اوروک « گردد برمی ." بینداخت پوست جا در هم و ببرد گیا خزیده خاک بر خاموش

 همهی همچون درحالیکه به دستخالی و افسرده گیلگمش آخر، در.رسد نمی مقام به مار ، انسان بهجای

 .)النهرینی بین های دوم،اسطوره جلد ،مخبر) است مرگ به محکوم آدمیان
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 :منابع -8
 نشر :تهران دوم، چاپ ، کریمی داریوش جمهتر ، باختین میخاییل گفتگویی منطق ،( 1391 )تودوروف

 .مرکز

 .نوید :شیراز متن، نوعیت و ادبی نقد.( 1390 ) عبدالعلی دستغیب،

 .نوید :شیراز ،ادبی نقد رویکردهای و بنیادها.( 1385 ) عبدالعلی دستغیب،

 .آگاه:تهران سوم، چاپ فارسی، شعر در صورخیال .( 1366 ) محمدرضا کدکنی، شفیعی

 .فردوس:تهران ،ادبی نقد .( 1381 ) سیروس شمیسا،

 نشرچشمه : تهران ناتمامی، ( 1395 )زهرا عبدی،

 .نیلوفر انتشارات :تهران طاهری، فرزانه ترجمة ،ادبی نقد مبانی .( 1376 ) ویلفرد گرین،

 .سخن :تهران ،شناسی اسطوره بر درآمدی .( 1392 ) بهمن مطلق، نامور

 .مرکز نشر : تهران ، چهارم چاپ ، 1 جلد ها، اسطوره جهان ( 1394 )عباس مخبر

 .مرکز نشر : تهران ، سوم چاپ ، 2 جلد ،ها اسطوره جهان ----------( 1393 ) 

 .فرهنگی و علمی :تهران.مهاجر پرویز و موحد ضیاء ترجمه ،ادبیات نظریة .( 1382) .وارن،آوستن .رنه ولک،

 


