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مقدمه 
معروفترين  و  قديمی ترين  از  گيلگمش7  حماسة 
روايت های حماسی جهان محسوب می شود كه بر دوازده 
زندگی  ماجرای  الواح  اين  است.  شده  ثبت  گلی  لوح 
قهرمان اسطوره ای،گيلگمش را شرح می دهند كه در راه 
رسيدن به جاودانگی و حل معمای مرگ، حوادث زيادی 
را پشت سر گذاشته، سرانجام به خودشناسی رسيده و 
از  برگرفته  حماسه  اين  می شود.  سرنوشت  تسليم 
اسطوره ای سومری است كه شامل شش داستان جداگانه 
می باشد و بابليان با الهام از آن، روايتی ديگر سروده اند.
كاملترين متن بابلی موجود اين روايت بر الواح دوازده 
گانه مكشوف از كتابخانه آشوربانيپال )پادشاه آشور( در 
نينوا به دست آمده است. تاريخ نگارش متن بابلی اين 
ميالد  از  قبل  دوم  هزاره  آغازين  سال های  به  منظومه 
نسبت داده شده است. )مجيدزاده،1371، ج 2: 319( 
اين روايت اسطوره ای به دليل مضمون خاصش در تمام 
آثار  دستماية  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  بشری  جوامع 
هنری و پژوهشی فراوانی شده است. به عبارتی آنچه به 
اسطوره عمری طوالنی می دهد؛ مضمون و معنای نهفته 
آن  ماندگاری  و  پويايی  برای  عاملی  كه  است  آن  در 
می باشد. يكی از اين مضامين »بی مرگی و جست وجوی 
روايات  و  شخصيت ها  قالب  در  كه  است  جاودانگی« 
بابلی  روايت  می شود.  متجلی  گوناگونی  اسطوره ای 
مضمونی  چنين  برای  الگو  شاخص ترين  »گيلگمش« 
می باشد. اين روايت؛ از يک سو در زبان ها و فرهنگ های 
مورد  مختلف  رسانه های  در  ديگر  سوی  از  و  گوناگون 
مداقه و بازنويسی قرار گرفته است و در قالب آثار مختلف 
بينانشانه ای  مختلف  بازگردانی های  و  نشانه ای  درون 
انيميشن،  برجسته،  نقش  نقاشی،  و  ادبيات  مانند 
مجسمه سازی و... متجلی شده است. در اين ميان تأليف 
در  مميز«  »مرتضی  تصويرسازی  با  شاملو  احمد  ادبی 
سال)1340ه ش( در فرهنگ شرقی، برگرفته از كتاب 
ادبی  متن  و   )315-225  :1389 )شاملو،  گيلگمش 
»ويليام الری لئونارد« با تصويرسازی »اروينگ آمن« در 
سال) 1353 ه ش( در فرهنگ غربی، بر اساس كتاب 
)Leonand,1974( در اين مقاله مورد بررسی قرار گرفته 

است كه به دليل فقدان تفاوت چشمگير در بين اين دو 

بازآفرينی متنی و ادبی، به خوانش متنی روايت بر اساس 
متن شاملو می پردازيم. در اين نوشتار تالش می شود با 
نظريه  جمله  از  اسطوره شناسی؛  نظريات  از  بهره گيری 
تک اسطوره قهرمان جوزف كمبل به اين پرسش پاسخ 
در  روايت  اين  تصويری  بازنمود  ميان  آيا  كه  دهيم 
فرهنگ های مختلف تفاوت و شباهت هايی وجود دارد؟ 
الگوی  با  روايت  اين  انطباق  بررسی  از  پس  همچنين 
كمبل به كشف جايگاه تصاوير در چرخه سفر قهرمان 
پرداخته تا علل وجود تفاوت ها را در ديدگاه مؤلفان آثار 
و همچنين عوامل مؤثر در بروز اين تفاوت ها را بررسی 
كنيم. فرضيه مبنی بر اين است كه عواملی چون پيش 
اجتماعی  بستر  و  بافت  هنری،  فرهنگی،  متن های 
هنرمندان در بروز اين اختالفات مؤثر می باشد. در ادامه 
با روش ترامتنيت به عنوان روشی تكميلی به خوانش 
تصاوير، تحليل صحنه ها، بررسی جايگاه، علل و چگونگی 
نوشتار  اين  هدف  عبارتی  به  می پردازيم.  آنها  پرداخت 
بهره گيری از نظريات علمی جديد در خوانش تصاوير و 
پی بردن به اليه های معنايی پنهان در متون تصويری به 
می باشد.  تمايزات  علل  كشف  و  بينافرهنگی  صورت 
مهم ترين منابع مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارتند 
از: مقاله منتشر شده در شماره 14 فرهنگستان هنر  با 
عنوان »تحليل تک اسطوره ای كمبل با نگاهی به روايت 
كتاب های  و  آثار  )كنگرانی،1388(  ماهی«  و  يونس 
چهره8  هزار  قهرمان  جمله:  از  كمبل  جوزف  متعدد 
)2004( و قدرت اسطوره؛ گفتگو با بيل مويرز )1380( 
بهمن  دكتر  اسطوره شناسی  بر  درآمدی  كتاب  و 
نامورمطلق )1392( كتاب سفر نويسنده )وگلر،1387(، 
مبحث  در  ويتيال،1390(  )استوارت  سينما  و  اسطوره 
روش شناسی پژوهش؛ و در بخش تحليل و تطبيق: مقاله 
»ترامتنيت مطالعه روابط يک متن با ديگر متن ها« اثر 
مقاالت  مجموعه  و   )1385( نامورمطلق  بهمن  دكتر 
دومين و سومين هم انديشی هنر تطبيقی به كوشش 

منيژه كنگرانی )1388( مؤثر می باشد. 

روش تحقیق 
و  بررسی  به  تا  ابتدا تالش می شود  نوشتار  اين  در 
تطبيق هر كدام از پيكره های مطالعاتی مورد نظر )هم 
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متن كالمی و هم متن تصويری( با چرخه سفر قهرمان 
و نظريه تک اسطوره پرداخته و سپس بر اساس داده های 
بدست آمده به بررسی و خوانش تصاوير بر اساس نظريه 
ترامتنيت ژنت و روش بيش متنی و در نهايت به كشف 
علل اين تمايزات بر اساس روابط بينامتنی كه در نمودار 
نيز قابل مالحظه است نائل آييم. آنچه در اين پژوهش 
بينامتنيت  ابتدا  در  است  مدنظر  تصاوير  تحليل  در 
بينانشانه ايی از روايتی واحد به تصوير است و در ادامه 
بينامتنيت درون نشانه ايی برای تبيين رابطه تصاوير با 
متن های تصويری پيشين در شكل و سبک تصاوير است. 
به  قهرمان،  سفر  مراحل  تشريح  از  پس  اساس  اين  بر 
تطبيق روايت گيلگمش در اين الگو پرداخته و در ادامه 
به خوانش آثار متعلق به دو تصويرساز )مميز و آمن( از 
دو فرهنگ متفاوت می پردازيم. در واقع به وسيله تطبيق 
در الگوی قهرمان كمبل، ويژگی های اساسی و مشترک 
قهرمان در آثار هر دو تصويرساز حفظ می شود و ميزان 
انطباق متن كالمی مشترک از يكسو و آثار مصوران در 
چرخه سفر قهرمان از سوی ديگر بررسی می شود. به 
اين  در  وگلر  كريستوفر  نمودار  بودن  كاربردی تر  دليل 
نوشتار از چرخه سفر قهرمان وگلر كه با الهام از مراحل 

سفر قهرمان جوزف كمبل طراحی شده بهره می بريم.

رويكرد نظری
روش اين نوشتار بر پايه نظريه تک اسطوره9 قهرمان 
جوزف كمبل )1987-1904 م( استوار است.كمبل پس 
از سال ها مطالعه در اساطير ملل گوناگون، نظريه خود را 
تأثير فرويد و به خصوص  در قالب تک اسطوره، تحت 
يونگ بوجود آورد.Campbell,1990:121( 10( اساس اين 
نظريه بر يكسان بودن و تبعيت اسطوره ها از اشكال واحد 
و شبه  نگرش كل گرا  است. چنين  استوار  الگوها  كهن 
علمی را در حوزه روان شناسی جديد، در آثار زيگموند 
فرويد11 )1856-1939( و تقسيمات سه گانه او از روان 
به  اعتقاد  يافت.  می توان  خود  فرا  و  خود  نهاد،  انسان: 
وجود ساختارهايی با دامنه شمول وسيع در آثار شاگردان 
 )1961-1875( يونگ  گوستاو  كارل  جمله  از  فرويد 
مشهود است. يونگ درباره اين مفهوم می نويسد: »سال 
مفهوم وسيع  در  ناخودآگاه  از  برآمده  نتايج  كه  هاست 

الهامات، مورد  رؤياها، تخيالت،  از  عبارتند  را كه  كلمه 
تفحص قرار داده ام و به وضوح وجود نظام ها يا الگوهايی 
را دريافته ام؛ الگوهای تكرارشونده موقعيتی و شخصيتی 
 .)Jung,1990: para.309( كه دارای معانی يكسانی هستند
به عبارت ديگر كهن الگو اصطالحی يونگی است برای 
يا  غريزی  افكاری  »يعنی  جمعی؛  ناخودآگاه  محتويات 
ميلی كه به سازماندهی تجربيات - بنابر الگوهای از پيش 
دارد«  وجود  انسان  در   - فطری  شده  تعيين 
كتاب  در  نيز  دوران  ژيلبر   .)29 )شميسا،1383: 
»صورت های اسطوره ای و چهره های اثر« كهن الگوها را 
است   دانسته  انسان  نزد  تصويرسازی  مرحله  نخستين 
الگوهای  اسطوره،  است  معتقد  و   .))6  :1960,Durand

می باشند  فرهنگ  يک  در  روايت دار  شونده  تكرار 
تأكيد  اسطوره  روايی  جنبه  بر  نيز  سوئيه   .  ibid:65((

می ورزد: » اسطوره ها پيش از هر چيز مجموعه ای روايی، 
است«  سنت  يک  مختص  و  ثابت  عناصر  از  تركيبی 
را  اسطوره ها  درون مايه  نيز  كمبل   .)Souiller,1997:8(

يكسان پنداشته و راه شناخت نظام اسطوره شناسی افراد 
را جامعه و بستر مرتبط با آن می داند: » بن ماية اصلی 
اسطوره ها يكسان  است و همواره يكسان بوده  است. اگر 
كنيد،  پيدا  را  خود  خاص  اسطوره شناسی  می خواهيد 
كليد راهنما، جامعه ای است كه با آن پيوند داريد. هر 
نظام اسطوره شناختی در جامعه ای معين و در محدوده ای 
بسته رشد كرده است« )كمبل،1380: 48(. وی معتقد 
گوناگون  فرهنگ های  در  اساطير جهان  تمام  كه  است 
جزئيات  در  كه  هستند  واحدی  داستان  بيان كننده 
داستان  از  روايات  تعدد  در  جزئيات  اين  و  متفاوت اند 
واحد نقش دارند. رابرت سيگال نيز چنين بيان می كند: 
»جدی ترين وجه رمانتيک نگاه كمبل اين اعتقاد است 
وجود  يگانگی  نوعی  ظاهری  تفاوت های  زيرساخت  كه 
دارد« )Segal,1999:138( بنابراين می توان گفت كه يک 
داستان بزرگ و يک قهرمان اصلی و يک ضد قهرمان در 
تمام اساطير و داستان های دنيا در حال تكرار است و 
تفاوت در آنها و روايات گوناگون از آنها، به علت شرايط 
و فرهنگی رشديافته در آن است. وی معتقد  محيطی 
است كه اسطوره ها با توجه به شرايط اجتماعی موجود 
صورت های  به  گوناگون  تمدن های  و  فرهنگ ها  در 
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را  تفاوت ها  اين  كمبل  می شود.  متجلی  متفاوتی 
می خواند.  الگوها  كهن  چهره  بر  محلی«  »نقاب های 
)Campbell,1988:111( از ديد ان - ماری بيلودو »برای 

طور  به  بلكه  نشده،  ابداع  اسطوره ای  نمادهای  كمبل، 
از ژرفناهای روان جوشيده و سرزير  خودكار و طبيعی 
مهم ترين  بنابراين   )Bilodeau,1991:9( می شوند.« 
نظريه ای كه كمبل در زمينه اسطوره مطرح می كند، تک 
اسطوره است. وی در رساله ای به سال 1949 با عنوان 
»قهرمان هزار چهره« اين نظريه را ارائه نمود. عنوان آن 
را كمبل از كتاب معروف جيمز جويس بنام »شب زنده 
داری فنيگانها« استفاده كرده است )نامورمطلق،1392: 
200(. مهم ترين تک اسطوره ای كه نظر كمبل را به خود 
جلب می كند تک اسطورۀ  قهرمان است كه از قديمی ترين 
كهن الگوها است و ساير آنها را در برمی گيرد. در تعريف 
از  يونانی  واژه ای  »قهرمان12  گفت:  می توان  قهرمان 
ريشه ای به  معنای محافظت  كردن و خدمت  كردن است. 
قهرمان يعنی كسی كه آماده است نيازهای خود را فدای 
ديگران كند ... بنابراين مفهوم قهرمان در اساس مرتبط 
با مفهوم ايثار است. در زبان روان شناسی قهرمان معرف 
چيزی است كه فرويد آن را ايگو13 )من( می نامد. بخشی 
از مادر جدا می شود همان بخشی كه  از شخصيت كه 
خود را جدا از بقيه بشريت می انگارد. در نهايت قهرمان 
كسی است كه از محدوده و توهمات ايگو فراتر برود... 
دنبال  به   من  جست وجوی  معرف  قهرمان  كهن الگوی 
اين  بر   )59  :1387 )وگلر،  است.«  تماميت  و  هويت 
اسطوره ای  قهرمان  از  جديد  دنيای  در  قهرمان  اساس 
نشئت گرفته اما در شكلی جديد با الگو و روشی مشخص. 
سفر  به  خود  شناخت  و  جست وجو  در  قهرمان  پس 
اسطوره  تک  سفر  و  تحول  اين  سير  كمبل  می پردازد. 
قهرمان را به سه مرحله  تقسيم می كند كه عبارتند از: 
به  مراحل  اين  از  كدام  هر  بازگشت.  و  تشرف  جدايی، 
مراحل خردتری تقسيم می شوند كه اين مراحل خردتر 
شود.  خارج  تكراری  شكل  از  داستان  می شود  موجب 
از يک چهارچوب كلی و جهانی  بنابراين سفر قهرمان 
پيروی می كند اما می تواند شكل های متفاوتی به خود 
بگيرد. بنابراين می توان مراحل تحول و سفر قهرمان را 
در شكل يک داستان كلی اين گونه بيان كرد كه قهرمان 

دعوت به ماجرا را می پذيرد و طی آزمون ها و مراحلی كه 
برای رسيدن به هدف طی می كند به خودشناسی نائل 
می شود و پس از اين آگاهی و اشراف به جهان و شرايط 
معمولی زندگی باز می گردد و به راهنمايی ديگران همت 
می گمارد. نظريه تک اسطوره كمبل از ساختارگراترين 
نظريه های اسطوره شناختی است زيرا بيش از هر نظريه 
باعث  لذا  دارد،  تأكيد  ای  اسطوره  اشتراكات  بر  ديگر 
می شود همه اسطوره ها يک اسطوره بزرگ يعنی قهرمان 
مراحل  شوند.  و  ساختار  دارای  و  كنند  بيان  را 
نظريه  اين  اساس  بر  246و247(  )نامورمطلق،1392: 
فيلم ها  و  رمان ها  و  رسانه ها  در  دنيای جديد  قهرمانان 
اشكال  به  كه  ای هستند  اسطوره  قهرمانان  از  جلوه ای 
جديد خودنمايی می كنند، اما تابع الگو و روش مشخص 

هستند. مراحل خردتر الگوی كمبل به شرح زير است:
مرحله نخست :عزيمت )1.دعوت به آغاز سفر 2. رد 
دعوت 3. امدادهای غيبی 4. عبور از نخستين آستان 5. 

شكم نهنگ يا عبور از قلمروی شب(
.2 آزمون  )1.جاده های  تشرف  آيين  دوم:  مرحله 

مالقات با خدا بانو 3. زن در نقش وسوسه گر 4. آشتی 
با پدر 5. خدايگان 6. بركت نهايی(

مرحله سوم :بازگشت )1.امتناع از بازگشت 2. فرار 
آستان  از  عبور   .4 خارج  از  نجات  دست   .3 جادوی 

بازگشت 5. ارباب دو جهان 6. آزاد و رها در زندگی(
نظريات  پركاربردترين  از  اسطوره  تک  نظريه 
از  مختلفی  حوزه های  در  كه  می باشد  اسطوره شناسی 
جمله هنر و ادبيات وارد شده و زمينه خلق و خوانش و 
نگرش  است.  كرده  فراهم  را  زيادی  آثار  تطبيق 
ساختارگرايانه او الهام بخش بسياری از فيلمنامه نويسان، 
است.  بوده  تئوری پردازان  و  سينما  عرصه  مدرسان 
كريستوفر وگلر نيز از نويسندگان و محققانی است كه با 
قهرمان  سفر  مراحل  و  اسطوره  تک  نظريه  از  پيروی 
كمبل در كتاب سفر نويسنده :ساختار اسطوره ای برای 
نويسندگان14 با اعمال اصالحات و تغييراتی متناسب با 
مرحله ای  هفده  الگوی  آن،  تعديل  و  سينمايی  شرايط 
سفر قهرمان كمبل را به دوازده مرحله كاهش می دهد. 
كمبل  مدل  با  خود  مدل  مقايسه  و  ارائه  از  قبل  وگلر 
می نويسد: » من اسطوره قهرمان را به شيوه خودم بازگو 
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می كنم و شما نيز همين كار را انجام دهيد. هر داستان گو 
الگوی اسطوره ای را با هدف يا نياز فرهنگی خاص خود 
قهرمان  اين  كه  است  دليل  همين  به  می دهد.  تطبيق 

هزار چهره دارد )1387:16(. )نمودار1(

در  توجه  مورد  رويكردهای  از  يكی  ديگر  سوی  از 
مطالعات مربوط به هنر و ادبيات كه در اصل مقايسه ای 
است، مطالعات بينامتنی است. اين اصطالح كه در دهه 
ی 1960 م توسط ژوليا كريستوا15 برای بيان رابطه ميان 
متن ها به كار برده شده به مطالعات در گذشته های دور 
و نزديک مرتبط می شود كه بدون شناخت آنها ممكن 
است به اشتباه موضوع كاماًل بديع در قرن بيستم متصور 
شود. نكته حائز اهميت اينكه برای كريستوا، بينامتنيت 
نيست.  متن  يک  مراجع  و  منابع  مطالعه  وجه  هيچ  به 
نظام  چندين(  )يا  يک  جايگشت  متنيت   - بينا  »واژه 
نشانه ای را در نظامی ديگر مشخص می كند اما از آنجا 

نمودار 1. چرخه سفر قهرمان كريستوفر وگلر )ويتيال،1390 :9(

كه از آن بيش تر معنای ساده نقد منابع يک متن برداشت 
می شود، ما معنای جايگشت را ترجيح می دهيم زيرا اين 
از  يعنی   - داللتی  نظام  يک  از  گذر  كه  دارد  را  امتياز 
وضعيت يافتگی گفتمانی و تصريحی - به نظام ديگر را در 
می كند«  مشخص  ساحتی  تک  نوين  تركيب 
كريستوا،  برای  نتيجه  در   )Kristeva,1974: 59-60(

و  ديگر  متن  در  متن  يک  حضور  كردن  رصد  موضوع 
بازتوليد آن نيست. در بينامتنيت تداوم و يا دگرگونگی 
ميراث گذشته و ابداعات و نوآوری های روز در روابط و 
ساختار پنهان يک متن مورد بررسی قرار می گيرد. به 
طور كلی روابط بين متن ها دارای دوگونه اساسی درون 
نشانه ای16  و بينا نشانه ای 17 است، بدين صورت كه اگر 
متن های مورد مطالعه به يک نظام نشانه ای تعلق داشته 
روابط  مطالعه  چنانچه  و  نشانه ای  درون  نوع  از  باشند، 
متن ها از نظام های گوناگون باشد در اين صورت رابطة 
)نامورمطلق،1390:  بود  خواهد  بينانشانه ای  آنها  بين 
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318(. در مطالعاتی كه تركيبی از دو نظام نوشتاری و 
تصويری مدنظر باشد؛ به اعتقاد ژنی »هرگز همچون دو 
نظام كامال ناهمگون و منفصل ظاهر نمی گردد. بلكه آنها 
با وجود تعلقشان به رمزگان متفاوت برای بكارگيری در 
يک فضای مشترک است كه گفتگو می كنند و آثاری با 
تكميل  را  يكديگر  كه  می آفرينند  پيچيده  معنای 
می كنند« )Jenny,2003:18 (. از آنجا كه بينامتنيت در 
يک چهارچوب و تعريف معين قرار نمی گيرد و نظريه های 
متفاوتی در مورد آن ارائه شده در اين پژوهش از بين 
نظريات گوناگون بيشتر بر آراء ژنت نظر داشته ايم. ژرار 
بينامتنی  روابط  به  ساختارگرايانه18  ديدی  از  ژنت 
ترامتنيت  گانه  پنج  اقسام  از  يكی  را  آن  و  نگريسته 
می داند. اين پنج دسته عبارتند از: بينامتنيت، پيرامتنيت، 
فرامتنيت، سرمتنيت و بيش متنيت )نامورمطلق، 1388: 
رابطه  مطالعه  به  برگرفتگی  19يا  متنيت  بيش   .)98
متن های پيشين و پسين می پردازد و با اين روش تأثير 
متن های پيشين در خلق آثار جديد را مورد مطالعه قرار 
بر  مطالعات  گونه  اين  )كنگرانی، 1388: 61(.  می دهد 
برگرفتگی  يا  و  )همانگونگی(  تقليدی  رابطه  اساس 
متنيت  بيش  و  است  استوار  تراگونگی(  )دگرگونگی، 
همانگونگی هنگامی ايجاد می شود كه بيش متن به طور 
كامل از پيش متن بر گرفته شده و در آن هيچ دخل و 
متنيت  بيش  مقابل  در  و  باشد  نگرفته  تصرفی صورت 
تراگونگی بر خالف همانگونگی بر پايه تغييرات از كم تا 
خيلی زياد استوار شده است كه اين تغييرات با تغيير در 

نظام نشانه ای اجتناب ناپذير است.
معرفی پيكره مطالعاتی گيلگمش )خالصه داستان(

حماسه گيلگمش از قديمی ترين آثار حماسی ادبيات 
شكل  بين النهرين  منطقه  در  كه  است  باستان  دوران 
گرفته است. قديمی ترين متون موجود از اين روايت به 
به  كه  ميالد مسيح می رسد  از  پيش  هزاره سوم  ميانه 
به  نسخه هايی  حماسه  اين  از  و  است  سومری  زبان 
زبان های اكدی، بابلی و آشوری نيز موجود است. الزم به 
روايت  بابلی  و  سومری  نسخه  ميان  كه  است  ذكر 
گيلگمش تفاوت هايی وجود دارد. به عبارتی هسته اوليه 
روايت گيلگمش، سومری بوده كه بابليان با الهام از آن 
داده اند. شرح  را  آن  از  كامل تری  روايت  منظومه، 

)مجيدزاده،1371،ج2: 319( به عبارتی منظومه سومری 
بيان می كند؛ به  از گيلگمش را  كه ماجراهای پراكنده 
دليل پذيرش مرگ نزد سومری ها، مراحل سفر قهرمان 
را نداشته و در حيطه پژوهش با روش تک اسطوره قرار 
نمی گيرد. بنابراين با توجه به روايت بابلی اين پژوهش را 
گانه  دوازده  الواح  شد  اشاره  چنانچه  می بريم.  پيش 
گيلگمش در قالب داستان های مختلف تالش گيلگمش 
را در راه كشف معمای بی مرگی بيان می كند. در روايت 
خدايان  كه  قدرتمند  است  پادشاهی  گيلگمش  بابلی، 
برای او رقيبی بنام انكيدو20 خلق می كنند. انكيدو يک 
به  و  رام می شود  زنی  توسط  انسان نخستين است كه 
جدال با گيلگمش می رود. نتيجه اين كشتی آن است كه 
دو طرف در می يابند كه آنها نه برای مبارزه با يكديگر كه 
برای دوستی با هم آفريده شده اند. و بالفاصله تصميم 
می گيرند كه به اتفاق يكديگر غول جنگل سدر خومبه به 
21 )يا به روايت كهنتر هووهوه( را كه فريادش غرش 
طوفان،گفتارش آتش و نفسش مرگ است، از ميان بر 
دارد )مک كال،1373: 54( سپس ايشتار 22، الهه عشق، 
از گيلگمش تقاضای ازدواج می كند و پس از رد آن از 
طرف گيلگمش، نر گاو آسمان را به سراغ او می فرستد 
ولی گيلگمش به كمک انكيدو او را به قتل می رساند و 
و  می شود  واقع  خشم  مورد  انكيدو  دليل  همين  به 
می ميرد. گيلگمش در هراس از مرگ انكيدو می فهمد 
كه خود نيز خواهد مرد و به جست وجوی جاودانگی از 
دره عقرب - آدم ها می گذرد و به سرزمين تاريكی می رود 
از دريای مرگ به نزد اوت نپيشتيم 23  از عبور  و پس 
می رود و سرانجام به گياه جاودانگی دست می يابد اما در 
باز  اوروک  به  او  و  می ربايد  را  گياه  مار  كوتاه  غفلتی 

می گردد و با آغوش باز به استقبال مرگ می رود.
و  گيلگمش  كالمی  روايت  اسطوره ای  تک  خوانش 

تصويرسازی های مميز و آمن  
و سفر  تحول  اشاره شد كمبل سير  همان گونه كه 
تک اسطوره را به سه مرحله اصلی 1. عزيمت 2. تشرف 
3. بازگشت تقسيم می كند. بر اين اساس، خوانش روايت 
گيلگمش را در چرخه تک اسطوره به شرح مراحل زير 

پيش می بريم:
مراحل سه گانه:
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1. عزيمت:24 آفرينش انكيدو - آشنايی گيلگمش با 
انكيدو - دعوت شدن آن دو به جنگ با خومبه به نگهبان 
جنگل سدر مقدس - دعای خاتون مادر برای پيروزی آن 
دو- عازم سفر شدن برای جنگ با خومبه به - مبارزه با 
 - آسمانی  نرگاو  با  مبارزه  و  جنگل  شير  و  خومبه به 

پيروزی گيلگمش و انكيدو برآن ها- مرگ انكيدو.
راه  در  گيلگمش  شدن  سفر  عازم  تشرف:25   .2
جست وجوی جاودانگی و تحمل مشكالت در راه سفر- 
عبور از كوهستان مشو - مالقات با سيدوری سابيتو - 
از  »عبور  نپيشتيم  اوت  قايق ران  اورشه نبی  با  آشنايی 
در  شكست  اوت نپيشتيم-  با  مالقات   - مرگ  آب های 
خورده  و  جوانی  گياه  دادن  دست  از   - بيداری  آزمون 

شدن آن توسط مار- تسليم سرنوشت شدن.
3. بازگشت:26 برگشت گيلگمش به همراه اورشه نبی 

ديدن  و  مردگان  دنيای  به  گيلگمش  »سفر  اوروک  به 
سايه انكيدو - باخبر شدن گيلگمش از اوضاع زندگی در 
جهان زيرينـ  برگشت گيلگمش بروی زمين و اشراف به 

حقيقت ـ مرگ گيلگمش.

مراحل دوازده گانه سفر قهرمان با الگوی وگلر:
استوارت  كتاب  از  برگرفته  دوازده گانه  مراحل 

ويتيال27 )1390: 2( می باشد.
آشنا می شود،  قهرمان  با  تماشاگر  دنيای عادی:   .1
راه  از  و  مي شناسد  را  او  محدوديت های  و  آرزوها 

همذات پنداری و بازشناسی با او پيوند برقرار می كند.
می شود.  شادتر  سختی  هر  از  كه  آن  گيلگمش، 
پهلوان پيروز كه گرداگرد شهر اوروک را حصار مي كشد. 
از وجود گيلگمش دو بخش خدايی و يک بخش آدمی 

اروينگ آمنمرتضی مميز

تصوير1. صحنه رويارويی انكيدو و زن زيبا- مرتضی مميز
) شاملو، 1389: 28(

تصوير2. رويارويی انكيدو با زن زيبا - اروينگ آمن
:Leonand, 1974( 3( 

             

تصوير3. جنگ تن به تن گيلگمش و انكيدو- اروينگ آمن تصويری در اين زمينه ارائه نشده است
 Leonand, 1974:5( (

مأخذ: نگارندگان

جدول 1 مرحله دعوت به ماجرا
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است. در زيبايی و نيرومندی هرگز چون او وجود ندارد.
2. دعوت به ماجرا: قهرمان به چالش كشيده می شود 
ندای  كند.  را حل  يا مسئله ای  را جست وجو  تا چيزی 

از حد عادی و روزمره زندگی جدا  را  فراخوان قهرمان 
رهنمون  ناشناخته  قلمرويی  سوی  »به  و  مي كند 

 )Campbell, 2004: 49( .»مي شود

اروينگ آمنمرتضی مميز

تصوير4. صحنه استغاثه انكيدو به درگاه شمش- مرتضی مميز
)شاملو، 1389: 47(

تصوير ارائه نشده است

نو28،  ئه  نزد  گيلگمش  نيرومندی  از  اوروک  اهالی 
خدای آسمان شكايت مي كنند. ئه نو از خدای پيكره  پرداز 
ارورو 29 آفرينش همتايی چون گيلگمش را مي خواهد تا 
يارای او را داشته باشد. او نيز انكيدو را می آفريند. انكيدو 
در جنگل در كنار جانوران زندگی می كند. گلة گوسفندان 
از  پدرش  توصية  به  چوپان  مي هراسند.  انكيدو  از 
گيلگمش تقاضای زنی زيبا می كند تا توسط او انكيدو را 
بياورد.  به شهر  و  بيگانه كند  با جانوران درآميخته  كه 
انكيدو زن را می بيند و شيفتة او می شود. حال ديگر او با 
جانوران بيگانه شده و جانوران از او مي هراسند. او مسخر 
زن شده است. زن از او مي خواهد به اوروک نزد گيلگمش 
بيايد. انكيدو به قصد مبارزه با گيلگمش مي آيد. خواب 
گيلگمش تعبير می شود و انكيدو پس از نبرد با گيلگمش 
يار و برادر او می شود و آن دو با يكديگر پيمان برادری 
خومبه به  با  جنگ  به  را  انكيدو  گيلگمش،  مي بندند. 
نگهبان جنگل سدر های مقدس فرامی خواند )جدول1(.

. امتناع از پذيرش دعوت: قهرمان ترديد می كند و 
ترس خود را بروز می دهد.

انكيدو از شوق جانوران به سوی دشت مي گريزد و از 

چوپان و زن به درگاه شمش30 نفرين می كند. شمش او 
را دلداری می دهد و گيلگمش او را بازمي جويد. انكيدو 
برای گيلگمش  را  بر می گردد و رؤيای خود  اوروک  به 
می كند.  قربانی  بال  دفع  برای  گيلگمش  می كند.  بازگو 
فرامي خواند  خومبه به  با  جنگ  به  را  آن ها  شمش 
)جدول2( مالقات با استاد: قهرمان با نوعی منبع اطمينان 

و تجربه و دانايی تماس برقرار می كند.
شوند.  متبرک  تا  رفتند  مقدس  راهبة  نزد  به  آن دو 

خاتون به درگاه شمش برايشان دعا كرد.
5. عبور از آستانه: قهرمان به ماجرا متعهد می شود و 

وارد دنيای ويژه مي گردد.
آن ها راهی كوهستان مشو31 مي شوند. انكيدو مي هراسد 
به  راه  در  است.  اميدوار  شمش  ياری  به  گيلگمش  ولی 
خواب فرومي روند و انكيدو رؤيايی را كه گيلگمش مي بيند، 

به فال نيک و پيروزی تعبير می كند. 
6. آزمون ها و متحدان و دشمنان: موقعيت ها و كسانی 
كه به قهرمان كمک مي كنند تا مشخصات دنيای ويژه را 

كشف كنند.
در ادامة راه، انكيدو درخت سدری را به زمين مي افكند 
و خومبه به نمايان می شود. انكيدو را در چنگال مي گيرد و 

جدول 2. مرحلة امتناع از پذيرش دعوت

مأخذ: نگارندگان
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اروينگ آمنمرتضی مميز

تصوير5. نمايان شدن 
خومبه به- مرتضی مميز

)شاملو، 1389: 51(

تصوير5. نمايان شدن خومبه به- مرتضی مميز
)شاملو، 1389: 51(

تصوير6. صحنه كشته شدن
 خومبه به- مرتضی مميز

)شاملو، 1389: 53(

تصوير ارائه نشده است

تصوير7. صحنه جدا كردن سر 
خومبه به- مرتضی مميز

)شاملو، 1389: 60(

تصوير ارائه نشده است

تصوير ارائه نشده است

تصوير8.  رفتار ايشتار با همسرش
 شير - اروينگ آمن

 Leonand, 1974:12(( 

جدول 3. مرحلة آزمون ها ومتحدان و دشمنان



76

فصلنـامۀ                    سال سوم، شامرۀ 12، پاییز �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1393

تصوير10. كشته شدن 
نر گاو آسمانی- مرتضی مميز

)شاملو، 1389: 65(

تصوير11. كشته شدن
 نر گاو آسمانی - اروينگ آمن
 Leonand, 1974:17( ( 

گيلمگش سر او را جدا می كند. در راه با شير نيز پيكار 
بر  اوروک  به  و  مي برند  خود  با  را   آن  پوست  و  مي كنند 
عشق  طلب  گيلگمش  از  عشق  الهة  ايشتار،  مي گردند. 
می كند. گيلگمش عشق او را رد می كند و زشتكاری های او 
اين  در  می كند.   بازگو  قبلی اش  معشوق های  برابر  در  را 
رخ  گيلگمش  برای  ايشتار-  ـ  خدابانو  با  مالقات  حماسه 
می دهد هرچند ازدواجی درپی ندارد و گيلگمش درمقابل 

اين وسوسه بزرگ مقاومت می كند. او مانند يک قهرمان 
كهن الگويی عمل می كند »زيرا در اين مسير واال كسی 
موفق می شود كه از وسوسه هايش دست بشويد و از مسير 
 )Campbell, 2004: 103( نشود«  منحرف  هدف  اصلی 
ايشتار خشمگين می شود و نزد پدرش، ئه نو مي رود و از او 
نرگاو آسمان را برای از بين بردن گيلگمش طلب می كند 
و تهديد می كند كه در غير اين صورت دروازه های جهنم را 

 اروينگ آمنمرتضی مميز

تصوير12.گيلگمش در كوهساران 
مشو. مرتضی مميز

)شاملو، 1389: 78(

تصوير ارائه نشده است

تصوير13.گيلگمش در باغ
 خدايان- مرتضی مميز

)شاملو، 1389: 82(

تصوير14. ديدار گيلگمش با 
سيدوری سابيتو - اروينگ آمن

:Leonand, 1974(  21( 

مأخذ: نگارندگان

مأخذ: نگارندگان

جدول 4 مرحلة راهيابی
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سال  هفت  نو  ئه  بيايند.  زمين  روی  به  شياطين  تا  می گشايد 
عهده  به  را  آن  مسئوليت  ايشتار  و  می شود  يادآور  را  قحطی 
مي گيرد. ئه نو نرگاو آسمان را به اوروک مي فرستد. نرگاو حمله 
می كند، گيلگمش به ياری انكيدو او را از پای درمي آورد. آن ها 
به  ايشتار  می كنند.  سجده  شمش  برابر  در  پيروزی  اين  برای 

اروينگ آمنمرتضی مميز

تصوير15.گيلگمش در گذر
 از دريای مرگ

- مرتضی مميز)شاملو، 1389: 89(

تصوير ارائه نشده است

تصوير ارائه نشده است
تصوير16. اوت نپيشتيم و همسرش

 - اروينگ آمن
Leonand, 1974:19( ( 

تصوير17.به گل نشستن 
كشتی اوت نپيشتيم- مرتضی مميز

تصوير18. طوفان اوت نپيشتيم - اروينگ آمن)شاملو، 1389:  97(
Leonand, 1974:21( (

جدول 5 مرحلة آزمون بزرگ

مأخذ: نگارندگان

بانگ  گيلگمش  نفرين  به  آسمان  نرگاو  شدن  كشته  خاطر 
جشن  و  است  خرسند  پيروزی  اين  از  گيلگمش  برمي دارد. 
مي گيرد. انكيدو به خواب فرومي رود و رؤيايی مي بيند. گيلگمش 
تعبير آن را باليی از نزد خدايان مي داند. انكيدو در بستر بيماری 
به سر مي برد. گيلگمش علت را نفرين ايشتار در كشتن نرگاو 
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اروينگ آمنمرتضی مميز

تصوير ارائه نشده است

تصوير19. گيلگمش و گياه جوانی - اروينگ آمن
:Leonand, 1974( 23(

مأخذ: نگارندگان

جدول 6 مرحلة پاداش

آسمان مي داند. انكيدو مي ميرد و گيلگمش شش شبانه روز بر 
بالين او می گريد )جدول3(. 

7. راهيابی: مرحله ای كه قهرمان آماده می شود تا در 
نبردی بنيادی با نيروهای ناتوانی و شكست و مرگ مواجه 

شود.
ترک  را  اوروک  و  پهنة دشت مي شتابد  به  گيلگمش 
در  گيلگمش  دارد.  مرگ  هراس  دل  در  و  می كند 
پيدا كرده،  اوت  نپيشتيم كه زندگی جاويد  جست وجوی 
عازم سفر می شود. در راه به كوهساران مشو مي رسد كه 
از  را  سفر  علت  هستند.  آن  نگهبان  ماده غولی  و  نرغول 
گيلگمش جويا مي شوند و در جواِب گيلگمش سختی راه 
او گوشزد می كنند.  به  را  كوهساران مشو و دريای مرگ 
گيلگمش راهی دره های تاريک مشو می شود. پس از دوازده 
ساعت به باغ خدايان مي رسد. شمش ناكامي  سفر گيلگمش 
را به او يادآور می شود و منزلگاه سيدوری سابيتو32 را كه 
نشان  او  به  راهنمايی  برای  است،  زندگی  درخت  نگهبان 
می دهد. گيلگمش در باغ خدايان را مي يابد كه سيدوری 
سابيتو در را به روی او مي بندد. گيلگمش با تبر او را تهديد 
می كند. سيدوری سابيتو در را می گشايد و علت سفر را 
جويا می شود و گيلگمش راه رسيدن به اوت نپيشتيم را 
مي خواهد. سيدوری سابيتو برای گذشتن از دريای مرگ  

معرفی  او  به  را  نپيشتيم  اوت  قايق ران  اورشه نبی33، 
می كند. گيلگمش او را مي يابد و تقاضای همراهی می كند. 

گيلگمش بايد صدوبيست درخت را برای 
گذر از دريای مرگ بياورد )جدول4(.

آن  در  كه  داستان  مركزی  بحران  بزرگ:  آزمون 
با  و  می شود  روبه رو  خود  ترس  بزرگ ترين  با  قهرمان 

مرگ دست و پنجه نرم می كند. 
بايد  گيلگمش  می شوند.  مرگ  دريای  راهی  آن ها 
تير ها را بدون اين كه آب به دستش برسد به كف دريا 
بكوبد. با مشقت بسيار به ساحل می رسند. اوت نپيشتيم 
او طلب  از  را  جاودانگی  راز  گيلگمش،  و  مي بيند  را  او 
می كند. او ماجرای ناميرايی خدايی خود را بازگو می كند. 
شش  تا  كه  می كند  تعيين  گيلگمش  برای  آزمونی 
شكست  آزمون  اين  در  گيلگمش  نخوابد.  شبانه روز 
در  نان  خشكيدۀ  قرص های  با  اوت نپيشتيم  مي خورد. 
كنار بالين او، به او ثابت می كند كه در خواب بوده است. 

اوت نپيشتيم او را راهی اوروک می كند )جدول5(.
تولدی  معنا  يک  به  قهرمان  كه  لحظه ای  پاداش: 
دوباره مي يابد و از مواهب روبه رو شدن با ترس و مرگ 

بهره مند مي گردد.
اوت نپيشتيم به پيشنهاد همسرش، برای رنج سفری 



79

������������������������������������������������������������������������������������������������������� یدعام ائهااوااع عی  لد رساعی تای  ئانشم اا  ی ئق ار مطاله     عسطدزب ب  رعمخ

 اروينگ آمنمرتضی مميز

تصوير20.دزديدن گياه جوانی
 توسط مار- مرتضی مميز

تصوير21. دزديدن گياه جوانی توسط مار - اروينگ آمن)شاملو، 1389: 102(
:Leonand, 1974( 25(

تصوير ارائه نشده است

تصوير22. بازگشت گيلگمش و اورشه نبی به اوروک- اروينگ آمن
Leonand, 1974:27( (

جدول 7 مرحلة راه بازگشت

مأخذ: نگارندگان

كه گيلگمش كشيده، راز گياه جوانی را به او مي گويد. 
گيلگمش گياه جوانی را مي يابد )جدول6(.

10. راه بازگشت: قهرمان متعهد می شود ماجرا را به 
پايان برساند و دنيای ويژه را ترک می كند يا از آن بيرون 

رانده می شود.
گيلگمش گياه جوانی را با خود به اوروک مي برد تا 
همة قهرمانان از آن بخورند. در راه بازگشت در چشمه ای

. آب تنی می كند. ماری بوی گياه را می شنود و آن را 
مي خورد. پوست كهنة خود را به كناری مي افكند و جوان 
راه  اورشه نبی  همراه  به  زاری كنان  گيلگمش  می شود. 
بازگشت به اوروک را پيش مي گيرند. اورشه نبی در اوروک 

ساكن می شود )جدول7(.
تجديد حيات: آزمون نهايی كه قهرمان را در آستانة 

خانه، تطهير، دگرگون و رستگار می كند.
زير  جهان  راهی  انكيدو  روح  ديدن  برای  گيلگمش 

خاک می شود. اما نگهبان دروازۀ جهان زيرين خاک اجازۀ 
از  گيلگمش،  استغاثة  در  آ34  ئه  خدای  و  نمی دهد  ورود 
خدای نرگل35 درخواست می كند تا روان انكيدو را بيرون 
آورد. گيلگمش با ديدن انكيدو، از احوال جهان زيرين جويا 
می شود و انكيدو در پاسخ به او، فنا و خاک شدن خود را 
بيان می كند كه چگونه بر خاک افتاد و خاک شد. سپس 

انكيدو ناپديد می شود.
با اكسير: قهرمان به خانه برمي گردد و  12. بازگشت 
دستاورد جست وجوی خود را در اختيار ديگران مي گذارد 

كه برای جامعه، دنيا، دوستان و خانواده اش مفيد است. 
گيلگمش به جهان خاكی بازمی گردد و جاودانگی را در 
ساخت ديوار اوروک و نام نيک بر جا گذاشتن می يابد. به 
بر  در  قصر  تاالر  در  را  او  مرگ  بخوابد.  تا  می افتد  زمين 

می گيرد )جدول8(.
دو  در  تصاویر  نشانه ای  بینامتنی درون  خوانش 
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پیكره مطالعاتی )تصویرسازی های مرتضی ممیز 
و اروینگ آمن(

چنانچه مالحظه شد ساختار الگوی سفر قهرمان كمبل 
پيش  با وجود  اما  است.  اعمال  قابل  گيلگمش  روايت  در 
متن واحد، ميان بازنمودهای تصويری آن تفاوت هايی به 
چشم می خورد. در مقايسه آثار دو هنرمند چنين به نظر 
به ترسيم صحنة درگيری و  ايرانی  می رسد كه تصويرگر 
و هيچ  نداشته  و عالقه ای  توجه  انسان،  تن  به  تن  جنگ 
صحنه ای را با چنين مضمونی به تصوير نكشيده است. بر 
خالف آن هنرمند آمريكايی از ترسيم چنين صحنه هايی 
چشم پوشی نكرده است. مانند صحنه اولين رويايی انكيدو 
و گيلگمش كه جنگ تن به تن آنها را به تصوير كشيده 
به  است. )تصوير3( صحنه ديگری كه هنرمندان مشتركاً 
ترسيم آن پرداخته اند؛ صحنه كشتن غول جنگل، خومبه به 

می باشد )تصوير5و6(. كه از نظر سبک و اجرا متفاوت به
نظر می رسد. در اثر استاد مميز با وجود موضوع جنگ، 
باز هم آرامشی نسبی حاكم است و در مخاطب تشويش و 
دچار  بيننده  آمن  اثر  در  اما  نمی كند.  ايجاد  اضطرابی 
مرحله  در  اين صحنه  می شود.  هيجان  و  خاطر  تشويش 
آزمون ها و متحدان و دشمنان قرار گرفته و قهرمان را در 
كشف مشخصات دنيای ويژه كمک می كند. صحنه مشترک 
می باشد  آسمان«  گاو  نر  شدن  »كشته  ماجرای  ديگر 

بسيار  صحنه  اين  ترسيم  در  هنرمندان  )تصوير10و11(. 
ترسيم  نحوه  چون  اختالفاتی  اند.  كرده  عمل  متفاوت 
پيكره ها و پوشش و البسه آن ها، سالح مورد استفاده در 
كشتن گاو و از سوی ديگر نحوه شخصيت پردازی و ترسيم 
عبارتی  به  می كند.  فاحش  را  تفاوت  اين  كه  آسمان  گاو 
هنرمند ايرانی در گزينش صحنه ها بيشتر به نقاط آرامش 
ماجرا نظر داشته و به خلق آن صحنه ها پرداخته است. به 
عنوان مثال می توان به صحنه آرامش بعد از طوفان اشاره 
بيشتر  آمريكايی  از سوی ديگر هنرمند  )تصوير17(.  كرد 
تمايل به بيان هيجانات درونی خود و ترسيم صحنه های 
پرحادثه و هيجان آور داشته است. مانند صحنه طوفان اوت 
تصوير  به  آخرين صحنه  زمينه  در  )تصوير18(.  نپيشتيم 
به  توجه  نيز  از هنرمندان   توسط هر كدام  كشيده شده 
به  می باشد.  اهميت  حائز  )مرگ(  روايت  نهايی  مضمون 
و  رسانيده  نتيجه  به  را  سفر  اين  ايرانی  هنرمند  عبارتی 
مضمون اصلی يعنی مرگ گيلگمش و پذيرش و آرامش 
حاصل از آن را ترسيم كرده است )تصوير23(. اما هنرمند 
غربی عالقه ای به نمايش اين واقعيت نداشته و صحنة آخر 
خود را بازگشت به اوروک در نظر گرفته است )تصوير22( 

و روايت را در حالت تعليق نگه داشته است.
مميز  استاد  تصويرسازی های  متنی  بيش  تحليل 

)فرهنگ شرقی(:

اروينگ آمنمرتضی مميز

تصوير23.مرگ گيلگمش- مرتضی مميز
)شاملو، 1389: 107(

تصوير ارائه نشده است

مأخذ: نگارندگان

جدول 6 مرحله پاداش
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پس از تطبيق تصاوير با چرخه كمبل و كشف جايگاه 
و  آمده  دست  به  داده های  اساس  بر  )نمودار2(  آن ها 
بهره گيری از نظريه ترامتنيت به تحليل بيش متنی تصاوير 

مرتضی مميز )در فرهنگ شرقی( می پردازيم.
با يادآوری اين مطلب كه متن ها بر هم تأثير گذاشته و 
تأثير می پذيرند به نظر می رسد كه در تصاوير استاد مميز 
و  ابداعات  با  همراه  گذشته  ميراث  دگرگونی  و  تداوم 
نوآوری های روز در ساختار و سبک اثر قابل تمايز می باشد. 
به عبارتی ايشان از هنر هخامنشی به ويژه نقش شير بالدار 
آشوری و سربازان جاويدان موجود در كاخ آپادانا در شوش 
در صورت و شكل اثر خود بهره گرفته كه نوعی دگرگونی 
بدين  هستيم.  شاهد  را  متن  پيش  از  تركيبی  ـ  سبكی 
سربازان  و  بالدار  شير  همان  )كه  موتيف  يک  كه  صورت 
جاويدان است( در پيش متن وجود داشته و در بيش متن 

در  و  است  افزوده  بيشتری  برگ  و  شاخ  جزئيات،  آن  به 
مواردی نيز كاهش و حذف صورت گرفته است. )فخاری زاده 
و نامور مطلق،1393( به عبارتی بر اساس روابط بينامتنی، 
متن ها در طول زمان از يكديگر بهره گرفته و بر هم تأثير 
در  متن  يک  عناصر  هم حضوری  به  بينامتن  می گذارند. 
متن ديگر تأكيد دارد. در بينامتنيت تداوم و يا دگرگونگی 
و  روابط  در  روز  نوآوری های  و  ابداعات  و  گذشته  ميراث 
لذا  می گيرد.  قرار  بررسی  مورد  متن  يک  پنهان  ساختار 
عاملی مهم در درک متن و مهم تر از آن شناخت هويت و 
فرهنگ جامعه می باشد. در تصاوير مورد مطالعه نيز اين 
رابطه به چشم می خورد. تصاوير هنرمند ايرانی يادآور هنر 
به  مميز  استاد  است.  باستان  ايران  و  هخامنشی  دوران 
موتيف های باستانی و سنتی ايران عالقه مند بوده و در آثار 
خود آنها را به كار برده و پيش متن خود قرار داده است. به 

نمودار 2 تطبيق تصاوير گيلگمش در اثر مرتضی مميز با چرخة سفر قهرمان. )مأخذ: نگارندگان(
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عبارتی تصاوير وی دارای روحيه شرقی و ايرانی می باشد.
او می گويد: »استفاده از نقوش برجسته و سنتی، در 
مقطع خاصی كه از تجارب اروپاييان استفاده می كرديم، به 
وجود آمد. يعنی ما متوجه شديم كه طراحان اروپايی، در 
واقع، يک توجه و نگاه غير مستقيمی نيز به تاريخ و فرهنگ 
هويت  صاحب  كه  است  جهت  آن  از  و  دارند  خودشان 
شده اند. اين بود كه مسئله هويت برای ما جوان های آن 
زمان، مطرح شد و لزوماً به ميراث فرهنگ خودمان رجوع 
كرديم كه اين خود قصه درازی دارد« )قنبری،1385: 74(. 
چنانچه مالحظه می شود در خلق اين تصاوير نيز، خود را 
به تفكر و بينش ايران باستان و هخامنشی نزديک كرده 
است و با الهام از نقش مايه ها و نقوش برجسته آنها مانند

شير بالدار در كاخ آپادانای داريوش در شوش و... به 
عنوان پيش متن خود، دست به خلق بيش متن زده است.

يعني  روايتگري،  و  نحوه ي شخصيت پردازي  )تصوير10( 
نمايش شخصيت ها به صورت پاها و سر از نيم رخ و بدن و 
چشم ها از روبه رو و همچنين نحوۀ آرايش چهره و ريش 
مردان نيز هنر دوران هخامنشی و نقش سربازان جاويدان 
منقوش در كاخ آپادانای شوش را متجلی می كند. در واقع 
با نگاهی به هنر هخامنشی، به شيوه خود فضای معاصرخلق 
بيان می كند: »ما  را چنين  او هويت خويش  كرده است. 
هميشه ايرانی هستيم و خواهيم بود چون از ميراث خاصی 
سيراب می شويم. اما ميراث ما البته از زمانه و جهان هم 
بايد  بنابراين  ما.  كنونی  هويت  می شود  و  می گيرد  تأثير 
بدانيم چگونه از ميراثمان با شرايط كنونی زمانه، استفاده 
دورانديشانه«  استفاده  كنيم؛  جا  به  و  درست 
با  نظر گرفته شده  )دهباشی،1379: 97(. پيش متن در 
تغيير از نظام  نقش برجسته به نظام نقاشی، پيش متنی 

نمودار 3 تطبيق تصاوير گيلگمش در اثر اروينگ آمن با چرخة سفر قهرمان. )مأخذ: نگارندگان(
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بينارشته ای محسوب می شود. مميز در اين اثر به گونه اي 
زمان را درهم شكسته و مخاطبان خود را با هنر آن دوران 

آشنا مي كند. 
آمن  اروينگ  تصويرسازی های  متنی  بيش  تحليل 

)فرهنگ غربی( 
با تطبيق تصاوير اروينگ آمن از حماسه گيلگمش، با 
تصاوير؛  جايگاه  كشف  و  )نمودار3(  قهرمان  سفر  مراحل 
هنرمند  نگاره های  متن  پيش  كه  می رسد  نظر  به  چنين 
آمريكايی، شيوه بيانی سبک اكسپرسيونيست های آلمان36 

می باشد.
از جمله آثار گروه پل )1905( در آلمان شامل افرادی 
چون اميل نولده37 و ... كه بيان عاطفی هنر گوتيک 38 
آلمان را با خط های خشک و خشن و قوی و رنگ های تند 
و خالص از نو احيا می كردند و هيجانات درونی خويش را 
آشكار می ساختند. آثار چاپی آنها عمدتاً سياه و سفيد و 
تأكيد بر خط های خشن، پيكره های اغراق شده با چهره های 
درهم و مغموم می باشد. )آموزش بازرگانی حرفه ای،1362: 
اين  ويژگی های  و  آثار  ترسيم صحنه ها  در  نيز  آمن   )92
سبک را پيش متن خود قرار داده و با استفاده از تكنيک 
چاپ و رنگ های خالص و محدود و الهام پذيری از گراورهای 
چوبی آلمان خصوصاً آثار اميل نولده به تصويرگری و خلق 
و  پيكره ها  نمايش  حالت  لذا  است.  پرداخته  متن  بيش 
يادآور  اثرش  در  و خالص  تند  رنگ های  و  خطوط خشن 
سبک اكسپرسيونيسم می باشد و چنانچه گفته شد بر اثر 
اين ديدگاه او به ترسيم صحنه های پرحادثه و هيجان آور 
پرداخته و از اين طريق، هيجانات درونی خود را به تصوير 
كشيده است. همچنين در شخصيت پردازی و نحوه انتخاب 
عناصر تصويری و نحوه پوشش پيكره ها، البسه روميان و 

پادشاهان بيزانس را به ياد می آورد )تصوير11(.

بحث و نتیجه گیري
پس از تشريح مراحل سفر قهرمان كمبل و تطبيق روايت 
بر  مبنی  ما  فرضيه  كه  شديم  متوجه  الگو  اين  در  گيلگمش 
قابل  به صورت كامل  با روش مذكور  روايت گيلگمش  انطباق 
اثبات است و سپس با بررسی بازنمود تصويری آن در دو فرهنگ 
پرداز  گفته  ديدگاه  و طبقه بندی  متفاوت، طبق چرخه كمبل 
كالمی، بر اساس داده های بدست آمده به اين نتيجه رسيديم كه 

مشترک  و  اساسی  ويژگی های  و  مشابه  متن  وجود  علی رغم 
قهرمان در آثار هر دو تصويرساز در هر دو فرهنگ، اختالفات و 
تمايزاتی در تصاوير وجود دارد كه برای كشف علل اين تمايزات 
در تصاوير از روش ترامتنيت و روابط ميان متنی بهره برديم. با 
پيش متن  بينامتنی،  روابط  اساس  بر  تصاوير  بررسی  و  مطالعه 
و  باستان  ايران  را هنر  ايرانی  نگاره های مرتضی مميز هنرمند 
نقوش برجسته آشوری و هخامنشی دريافتيم. همان گونه كه 
به تفكر  را  نگاهی موشكافانه و دقيق، خود  با  بررسی شد وی 
ايران باستان نزديک كرده و از سبک اسطوره پردازی و تصويرگری 
آن دوره الهام گرفته، خصوصاً در نحوه نمايش شخصيت نرگاو 
آسمانی كه از نقش برجسته شير بالدار در شوش استفاده كرده 
و سعی در زنده نگه داشتن هنر ايران باستان و كاربردی كردن 
آن در جامعه امروزی داشته است. به عبارتی وی باگذر از زمان 
حال به گذشته، به احيای هنر و سبک اسطوره پردازی آن دوران 
پرداخته است. در واقع مميز مضمون پيش متن را با انديشه خود 
دگرگون كرده و اثری مستقل و معاصر محصول ذهن خويش 
ساخته است و بخشی از پيشينه فرهنگی و هنری آن دوران را 
زمينه  در  شد.  اشاره  آن  به  جستار  اين  در  می دهدكه  نشان 
نقاط  به  ايرانی  هنرمند  گفت  می توان  نيز  صحنه ها  انتخاب 
آرامش روايت بيشتر نظر داشته و به موضوع جنگ ميان انسان ها 
نپرداخته است و بيشتر صحنه های جنگ انسان با حيوان را به 
تصوير كشيده است. نحوۀ ترسيم  تصاوير هنرمند ايرانی بيننده 
را علی رغم مضمونشان دچار اضطراب و تشويش خاطر نمی كند. 
از سوی ديگر هنرمند غربی اروينگ آمن، در آفرينش تصاوير 
خود بسيار متفاوت عمل كرده است. نحوه تصويرگری وی يادآور 
سبک اكسپرسيونيسم آلمان و ويژگی های هنری اين سبک از 
تند و  بردن خطوط خشن و خشک و رنگ های  به كار  جمله 
تكنيک  از  وی  می باشد.  مغموم  و  درهم  چهره های  و  خالص 
چاپ چوب كه از ديگر ويژگی های اكسپرسيون ها می باشد، بهره 
به  غربی  هنرمند  نيز  صحنه ها  انتخاب  زمينه  در  است.  برده 
صحنه های هيجانی و پرحادثه بيشتر نظر داشته و سعی كرده از 
اين طريق هيجانات درونی خويش را به مخاطب القا كند. مانند 
انكيدو.  و  اوت نپيشتيم و جنگ ميان گيلگمش  صحنة طوفان 
همچنين می توان به صحنة آخر، صحنة مرگ گيلگمش در اثر 
نمود كه  اشاره  آمن  اثر  در  اوروک  به  بازگشت  مميز و صحنة 
انتخاب آن از فرهنگ و مذهب متفاوت هنرمندان نشئت گرفته 
است. مميز مرگ را آرامش ابدی دانسته و با صراحت به اين 
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صحنه پرداخته است. اما آمن با توجه به ديدگاه خود نسبت به 
مرگ، از پرداختن به اين صحنه امتناع ورزيده و روايت را در 
حالت تعليق نگه داشته است.  لذا بينش و پيش متن متفاوت 
مصوران، علی رغم متن واحد و صحنه های با مضمون يكسان و 
مطابقت با مراحل تک اسطوره؛ در نحوه بازنمود آنها و گزينش 
صحنه ها و خلق تصاوير متفاوت، مؤثر بوده است. در بيان علل 
اين تفاوت ها بر اساس نظريه ترامتنيت و بررسی پيش متن ها 
سبک  و  مميز  استاد  اثر  در  آشوری  و  هخامنشی  )هنر 
تصويری  )آثار  متن ها  بيش  و  آمن(  اثر  در  اكسپرسيونيسم 
متن ها  ميان  پنهان  روابط  و  ساختارها  كشف  به  هنرمندان( 
پرداخته و عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل برون مؤلفی چون 
بستر و جامعه رشد يافته هنرمندان در آن و نيز عوامل درون 
مؤلفی چون ديدگاه، مذهب و سبک هنرمندان آنها را، در اين 
تمايزات موثر يافتيم. به عبارتی زمينه، فرهنگ و جامعة متفاوتی 
كه هر كدام از هنرمندان در آن رشد يافته اند، سبب شده تا هر 
كدام پيش متن خاصی را انتخاب كرده و سبک متفاوتی داشته 
باشند. پيش متن استاد مميز بينارشته ای بوده و متعلق به نظام 
نقش برجسته می باشد. اما آمن از پيش متن درون رشته ای و 
تصاوير چاپی و حكاكی اكسپرسيون ها تأثير گرفته است. در واقع 
و  خود  متن های  پيش  از  پذيری  الهام  با  تصويرگر  دو  هر 
تأثيرپذيری از عوامل فرامتنی درون مؤلفی، هر كدام به گونه ای 
در بيان ديدگاه های خود همچنين فرهنگ سازی و معرفی هنر 
به  تغييرات  ايجاد  با  نوعی  به  و  داشته اند  نقش  دوره ای خاص 
شيوه شخصی خود، بخشی از حافظه و سنت تصويری گذشتگان 
مبنای  بر  بنابراين  داده اند.  و تسری  نمود  اثر جديدشان  در  را 
بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد كه هر متنی حافظ 
از  بخشی  متن ها  و  است  پيشينيان  فرهنگی  ميراث  و  سنت 
زنجيره ای به هم پيوسته هستند كه مؤلفان آنها؛ با حفظ فضای 
و  كرده  حفظ  خود  اثر  در  را  پيشين  متن های  تأثير  معاصر، 
نمايش می دهند. لذا هر كدام از هنرمندان با توجه و الهام پذيری 
و  هويت  داشتن  نگه  زنده  در  سعی  خود  فرهنگی  پيشينه  از 
ارزش های ملی خود داشته و به نوبة خود در انتقال سنت های 

باستانی و بومی خويش كوشيده اند.
تک  با چرخه  تصويری  و خوانش  تطبيق  اينكه  به  نظر  با 
لذا  است؛  شده  ارائه  پژوهش  اين  در  بار  اولين  برای  اسطوره، 
قابليت اين روش را در رسانه تصويرسازی آشكار می كند و از 
علمی  توسعه  جهت  در  می تواند  پژوهشی  چنين  ديگر  سوی 

تصويرسازی مؤثر بوده و به عنوان اثری كه با نگاه علمی و با 
به توصيف و تحليل  از نظريه ها و روش های جديد  بهره گيری 
تصاوير پرداخته، به عنوان نمونه عملی و الگويی برای تصويرسازان 
با  از هنر گرافيک قرار بگيرد. در واقع  و هنرمندان اين شاخه 
تحليل  و  خوانش  به  می توان  روش هايی  چنين  از  بهره گيری 
تصاوير از يكسو و فرهنگ و بافت و هويت يک جامعه از سوی 
ما  بر  را  تصويرسازی  رسانه  اهميت  لذا  كرد.  پيدا  ديگر دست 
آشكار كرده كه همانند اساطير يک جامعه، كليدی برای فهم و 

دريافت هويت يک جامعه می باشد. 
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