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چکیده

میل به جاودانگی یکی از مهم ترین دغدغه های فکری بشر بوده و انسان همواره در مسیر یافتن راه ح ّلی برای رهایی از
مرگ ،به داستانسرایی پرداخته که در قالب آثار هنری و ادبی فرهنگهای مختلف بشری قابل مشاهده است  .بارزترین شخصیت
اسطورهای بینالنهرین که در راه کشف معمای بیمرگی سفری را در پیش میگیرد «گیلگمش» معرفی شده .این روایت؛ توسط
مؤلفان و هنرمندان بسیاری بازنمود یافته است .از این میان بازآفرینی ادبی احمد شاملو با تصویرسازی مرتضی ممیز1340( 1ه
ش) و تألیف ویلیام الری لئونارد  2با تصویرسازی اروینگ آمن 1353( 3ه ش) با موضوع گیلگمش نظر این نوشتار را به خود
جلب کرده است .از آنجایی که روایتی واحد الهام بخش مصوران بوده ،تفاوتهایی در تصاویر ایجاد شده دیده میشود که علل
این اختالفات مدنظر میباشد .در این مقاله تالش میشود تا بر اساس رویکردهای جدید از جمله :نظریه تک اسطوره و سفر
قهرمان جوزف کمبل4؛ و روشهای تطبیقی تحلیلی چون نظریه ترامتنیت 5ژرار ژنت ،6بازنمود تصویری این روایت را در دو
فرهنگ مختلف بررسی کنیم .هدف از این پژوهش کشف جایگاه تصاویر خلق شده با مضمون خاص (جاودانگی) به وسیله
تطبیق در الگوی سفر قهرمان کمبل میباشد که در این راستا؛ طبقهبندی متن کالمی و میزان انطباق این روایت با مراحل سفر
قهرمان و همچنین علل شباهتها و تفاوتهای موجود در خلق تصاویر بااستفاده از روابط بینامتنی نیز بررسی میشود .یافتهها
بیانگر این است که اگر چه این تصاویر دارای مضمونی مشترک هستند لیکن ،به دلیل تأثیر بافت و پیش متنهای فرهنگی و
هنری متفاوت بر هنرمندان شاهد تفاوتهایی در خلق تصاویر هستیم.
کلیدواژهها :تک اسطوره ،ترامتنیت ،گیلگمش ،تصویرسازی ،اروینگ آمن ،مرتضی ممیز
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مقدمه
حماسة گیلگمش از قدیمیترین و معروفترین
روایتهای حماسی جهان محسوب میشود که بر دوازده
لوح گلی ثبت شده است .این الواح ماجرای زندگی
قهرمان اسطورهای،گیلگمش را شرح میدهند که در راه
رسیدن به جاودانگی و حل معمای مرگ ،حوادث زیادی
را پشتسر گذاشته ،سرانجام به خودشناسی رسیده و
تسلیم سرنوشت میشود .این حماسه برگرفته از
اسطورهای سومری است که شامل شش داستان جداگانه
میباشد و بابلیان با الهام از آن ،روایتی دیگر سرودهاند.
کاملترین متن بابلی موجود این روایت بر الواح دوازده
گانه مکشوف از کتابخانه آشوربانیپال (پادشاه آشور) در
نینوا به دست آمده است .تاریخ نگارش متن بابلی این
منظومه به سالهای آغازین هزاره دوم قبل از میالد
نسبت داده شده است( .مجیدزاده ،1371،ج )319 :2
این روایت اسطوره ای به دلیل مضمون خاصش در تمام
جوامع بشری مورد توجه قرار گرفته و دستمایة آثار
هنری و پژوهشی فراوانی شده است .به عبارتی آنچه به
اسطوره عمری طوالنی میدهد؛ مضمون و معنای نهفته
در آن است که عاملی برای پویایی و ماندگاری آن
میباشد .یکی از این مضامین «بی مرگی و جستوجوی
جاودانگی» است که در قالب شخصیتها و روایات
اسطورهای گوناگونی متجلی میشود .روایت بابلی
«گیلگمش» شاخصترین الگو برای چنین مضمونی
میباشد .این روایت؛ از یک سو در زبانها و فرهنگهای
گوناگون و از سوی دیگر در رسانههای مختلف مورد
مداقه و بازنویسی قرار گرفته است و در قالب آثار مختلف
درون نشانهای و بازگردانیهای مختلف بینانشانهای
مانند ادبیات و نقاشی ،نقش برجسته ،انیمیشن،
مجسمهسازی و ...متجلی شده است .در این میان تألیف
ادبی احمد شاملو با تصویرسازی «مرتضی ممیز» در
سال(1340ه ش) در فرهنگ شرقی ،برگرفته از کتاب
گیلگمش (شاملو )315-225 :1389 ،و متن ادبی
«ویلیام الری لئونارد» با تصویرسازی «اروینگ آمن» در
سال(  1353ه ش) در فرهنگ غربی ،بر اساس کتاب
( )Leonand,1974در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته
است که به دلیل فقدان تفاوت چشمگیر در بین این دو
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بازآفرینی متنی و ادبی ،به خوانش متنی روایت بر اساس
متن شاملو میپردازیم .در این نوشتار تالش میشود با
بهرهگیری از نظریات اسطورهشناسی؛ از جمله نظریه
تکاسطوره قهرمان جوزف کمبل به این پرسش پاسخ
دهیم که آیا میان بازنمود تصویری این روایت در
فرهنگهای مختلف تفاوت و شباهتهایی وجود دارد؟
همچنین پس از بررسی انطباق این روایت با الگوی
کمبل به کشف جایگاه تصاویر در چرخه سفر قهرمان
پرداخته تا علل وجود تفاوتها را در دیدگاه مؤلفان آثار
و همچنین عوامل مؤثر در بروز این تفاوتها را بررسی
کنیم .فرضیه مبنی بر این است که عواملی چون پیش
متنهای فرهنگی ،هنری ،بافت و بستر اجتماعی
هنرمندان در بروز این اختالفات مؤثر میباشد .در ادامه
با روش ترامتنیت به عنوان روشی تکمیلی به خوانش
تصاویر ،تحلیل صحنهها ،بررسی جایگاه ،علل و چگونگی
پرداخت آنها میپردازیم .به عبارتی هدف این نوشتار
بهرهگیری از نظریات علمی جدید در خوانش تصاویر و
پی بردن به الیههای معنایی پنهان در متون تصویری به
صورت بینافرهنگی و کشف علل تمایزات میباشد.
مهمترین منابع مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارتند
از :مقاله منتشر شده در شماره  14فرهنگستان هنر با
عنوان «تحلیل تکاسطورهای کمبل با نگاهی به روایت
یونس و ماهی» (کنگرانی )1388،آثار و کتابهای
8
متعدد جوزف کمبل از جمله :قهرمان هزار چهره
( )2004و قدرت اسطوره؛ گفتگو با بیل مویرز ()1380
و کتاب درآمدی بر اسطورهشناسی دکتر بهمن
نامورمطلق ( )1392کتاب سفر نویسنده (وگلر،)1387،
اسطوره و سینما (استوارت ویتیال )1390،در مبحث
روششناسی پژوهش؛ و در بخش تحلیل و تطبیق :مقاله
«ترامتنیت مطالعه روابط یک متن با دیگر متنها» اثر
دکتر بهمن نامورمطلق ( )1385و مجموعه مقاالت
دومین و سومین هم اندیشی هنر تطبیقی به کوشش
منیژه کنگرانی ( )1388مؤثر میباشد.

روش تحقيق
در این نوشتار ابتدا تالش میشود تا به بررسی و
تطبیق هر کدام از پیکرههای مطالعاتی مورد نظر (هم
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متن کالمی و هم متن تصویری) با چرخه سفر قهرمان
و نظریه تک اسطوره پرداخته و سپس بر اساس دادههای
بدست آمده به بررسی و خوانش تصاویر بر اساس نظریه
ترامتنیت ژنت و روش بیش متنی و در نهایت به کشف
علل این تمایزات بر اساس روابط بینامتنی که در نمودار
نیز قابل مالحظه است نائل آییم .آنچه در این پژوهش
در تحلیل تصاویر مدنظر است در ابتدا بینامتنیت
بینانشانهایی از روایتی واحد به تصویر است و در ادامه
بینامتنیت درون نشانهایی برای تبیین رابطه تصاویر با
متنهای تصویری پیشین در شکل و سبک تصاویر است.
بر این اساس پس از تشریح مراحل سفر قهرمان ،به
تطبیق روایت گیلگمش در این الگو پرداخته و در ادامه
به خوانش آثار متعلق به دو تصویرساز (ممیز و آمن) از
دو فرهنگ متفاوت میپردازیم .در واقع به وسیله تطبیق
در الگوی قهرمان کمبل ،ویژگیهای اساسی و مشترک
قهرمان در آثار هر دو تصویرساز حفظ میشود و میزان
انطباق متن کالمی مشترک از یکسو و آثار مصوران در
چرخه سفر قهرمان از سوی دیگر بررسی می شود .به
دلیل کاربردیتر بودن نمودار کریستوفر وگلر در این
نوشتار از چرخه سفر قهرمان وگلر که با الهام از مراحل
سفر قهرمان جوزف کمبل طراحی شده بهره میبریم.
رویکرد نظری
روش این نوشتار بر پایه نظریه تک اسطوره 9قهرمان
جوزف کمبل ( 1904-1987م) استوار است.کمبل پس
از سالها مطالعه در اساطیر ملل گوناگون ،نظریه خود را
در قالب تک اسطوره ،تحت تأثیر فروید و به خصوص
یونگ بوجود آورد )Campbell,1990:121( 10.اساس این
نظریه بر یکسان بودن و تبعیت اسطورهها از اشکال واحد
کهن الگوها استوار است .چنین نگرش کلگرا و شبه
علمی را در حوزه روانشناسی جدید ،در آثار زیگموند
فروید )1939-1856( 11و تقسیمات سه گانه او از روان
انسان :نهاد ،خود و فرا خود میتوان یافت .اعتقاد به
وجود ساختارهایی با دامنه شمول وسیع در آثار شاگردان
فروید از جمله کارل گوستاو یونگ ()1961-1875
مشهود است .یونگ درباره این مفهوم می نویسد« :سال
هاست که نتایج برآمده از ناخودآگاه در مفهوم وسیع

کلمه را که عبارتند از رؤیاها ،تخیالت ،الهامات ،مورد
تفحص قرار دادهام و به وضوح وجود نظامها یا الگوهایی
را دریافتهام؛ الگوهای تکرارشونده موقعیتی و شخصیتی
که دارای معانی یکسانی هستند (.)Jung,1990: para.309
به عبارت دیگر کهن الگو اصطالحی یونگی است برای
محتویات ناخودآگاه جمعی؛ «یعنی افکاری غریزی یا
میلی که به سازماندهی تجربیات  -بنابر الگوهای از پیش
تعیین شده فطری  -در انسان وجود دارد»
(شمیسا .)29 :1383،ژیلبر دوران نیز در کتاب
«صورتهای اسطورهای و چهرههای اثر» کهن الگوها را
نخستین مرحله تصویرسازی نزد انسان دانسته است
 .))6 :1960,Durandو معتقد است اسطوره ،الگوهای
تکرار شونده روایتدار در یک فرهنگ میباشند
(( . ibid:65سوئیه نیز بر جنبه روایی اسطوره تأکید
میورزد « :اسطورهها پیش از هر چیز مجموعهای روایی،
ترکیبی از عناصر ثابت و مختص یک سنت است»
( .)Souiller,1997:8کمبل نیز درونمایه اسطورهها را
یکسان پنداشته و راه شناخت نظام اسطورهشناسی افراد
را جامعه و بستر مرتبط با آن میداند « :بنمایة اصلی
ن است و همواره یکسان بود ه است .اگر
اسطورهها یکسا 
میخواهید اسطورهشناسی خاص خود را پیدا کنید،
کلید راهنما ،جامعهای است که با آن پیوند دارید .هر
نظام اسطورهشناختی در جامعهای معین و در محدودهای
بسته رشد کرده است» (کمبل .)48 :1380،وی معتقد
است که تمام اساطیر جهان در فرهنگهای گوناگون
بیانکننده داستان واحدی هستند که در جزئیات
متفاوتاند و این جزئیات در تعدد روایات از داستان
واحد نقش دارند .رابرت سیگال نیز چنین بیان میکند:
«جدی ترین وجه رمانتیک نگاه کمبل این اعتقاد است
که زیرساخت تفاوتهای ظاهری نوعی یگانگی وجود
دارد» ( )Segal,1999:138بنابراین میتوان گفت که یک
داستان بزرگ و یک قهرمان اصلی و یک ضد قهرمان در
تمام اساطیر و داستانهای دنیا در حال تکرار است و
تفاوت در آنها و روایات گوناگون از آنها ،به علت شرایط
محیطی و فرهنگی رشدیافته در آن است .وی معتقد
است که اسطورهها با توجه به شرایط اجتماعی موجود
در فرهنگها و تمدنهای گوناگون به صورتهای
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متفاوتی متجلی میشود .کمبل این تفاوتها را
«نقابهای محلی» بر چهره کهن الگوها میخواند.
( )Campbell,1988:111از دید ان  -ماری بیلودو «برای
کمبل ،نمادهای اسطورهای ابداع نشده ،بلکه به طور
خودکار و طبیعی از ژرفناهای روان جوشیده و سرزیر
میشوند )Bilodeau,1991:9( ».بنابراین مهمترین
نظریهای که کمبل در زمینه اسطوره مطرح میکند ،تک
اسطوره است .وی در رسالهای به سال  1949با عنوان
«قهرمان هزار چهره» این نظریه را ارائه نمود .عنوان آن
را کمبل از کتاب معروف جیمز جویس بنام «شب زنده
داری فنیگانها» استفاده کرده است (نامورمطلق:1392،
 .)200مهمترین تکاسطورهای که نظر کمبل را بهخود
جلب میکند تکاسطورة قهرمان است که از قدیمیترین
کهن الگوها است و سایر آنها را در برمیگیرد .در تعریف
قهرمان میتوان گفت« :قهرمان 12واژهای یونانی از
ریشهای بهمعنای محافظتکردن و خدمتکردن است.
قهرمان یعنی کسی که آماده است نیازهای خود را فدای
دیگران کند  ...بنابراین مفهوم قهرمان در اساس مرتبط
با مفهوم ایثار است .در زبان روانشناسی قهرمان معرف
چیزی است که فروید آن را ایگو( 13من) مینامد .بخشی
از شخصیت که از مادر جدا میشود همان بخشی که
خود را جدا از بقیه بشریت میانگارد .در نهایت قهرمان
کسی است که از محدوده و توهمات ایگو فراتر برود...
کهنالگوی قهرمان معرف جستوجوی من ب ه دنبال
هویت و تمامیت است( ».وگلر )59 :1387 ،بر این
اساس قهرمان در دنیای جدید از قهرمان اسطورهای
نشئت گرفته اما در شکلی جدید با الگو و روشی مشخص.
پس قهرمان در جستوجو و شناخت خود به سفر
میپردازد .کمبل سیر این تحول و سفر تک اسطوره
قهرمان را به سه مرحله تقسیم میکند که عبارتند از:
جدایی ،تشرف و بازگشت .هر کدام از این مراحل به
مراحل خردتری تقسیم میشوند که این مراحل خردتر
موجب میشود داستان از شکل تکراری خارج شود.
بنابراین سفر قهرمان از یک چهارچوب کلی و جهانی
پیروی میکند اما میتواند شکلهای متفاوتی به خود
بگیرد .بنابراین میتوان مراحل تحول و سفر قهرمان را
در شکل یک داستان کلی این گونه بیان کرد که قهرمان

دعوت به ماجرا را میپذیرد و طی آزمونها و مراحلی که
برای رسیدن به هدف طی میکند به خودشناسی نائل
میشود و پس از این آگاهی و اشراف به جهان و شرایط
معمولی زندگی باز میگردد و به راهنمایی دیگران همت
میگمارد .نظریه تک اسطوره کمبل از ساختارگراترین
نظریههای اسطوره شناختی است زیرا بیش از هر نظریه
دیگر بر اشتراکات اسطوره ای تأکید دارد ،لذا باعث
میشود همه اسطورهها یک اسطوره بزرگ یعنی قهرمان
را بیان کنند و دارای ساختار و مراحل شوند.
(نامورمطلق246 :1392،و )247بر اساس این نظریه
قهرمانان دنیای جدید در رسانهها و رمانها و فیلمها
جلوهای از قهرمانان اسطوره ای هستند که به اشکال
جدید خودنمایی میکنند ،اما تابع الگو و روش مشخص
هستند .مراحل خردتر الگوی کمبل به شرح زیر است:
مرحله نخست :عزیمت (.1دعوت به آغاز سفر  .2رد
دعوت  .3امدادهای غیبی  .4عبور از نخستین آستان .5
شکم نهنگ یا عبور از قلمروی شب)
مرحله دوم :آیین تشرف (.1جادههای آزمون .2
مالقات با خدا بانو  .3زن در نقش وسوسه گر  .4آشتی
با پدر  .5خدایگان  .6برکت نهایی)
مرحله سوم :بازگشت (.1امتناع از بازگشت  .2فرار
جادوی  .3دست نجات از خارج  .4عبور از آستان
بازگشت  .5ارباب دو جهان  .6آزاد و رها در زندگی)
نظریه تک اسطوره از پرکاربردترین نظریات
اسطورهشناسی میباشد که در حوزههای مختلفی از
جمله هنر و ادبیات وارد شده و زمینه خلق و خوانش و
تطبیق آثار زیادی را فراهم کرده است .نگرش
ساختارگرایانه او الهام بخش بسیاری از فیلمنامه نویسان،
مدرسان عرصه سینما و تئوریپردازان بوده است.
کریستوفر وگلر نیز از نویسندگان و محققانی است که با
پیروی از نظریه تک اسطوره و مراحل سفر قهرمان
کمبل در کتاب سفر نویسنده :ساختار اسطورهای برای
نویسندگان 14با اعمال اصالحات و تغییراتی متناسب با
شرایط سینمایی و تعدیل آن ،الگوی هفده مرحلهای
سفر قهرمان کمبل را به دوازدهمرحله کاهش میدهد.
وگلر قبل از ارائه و مقایسه مدل خود با مدل کمبل
مینویسد « :من اسطوره قهرمان را به شیوه خودم بازگو
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نمودار  .1چرخه سفر قهرمان کریستوفر وگلر (ویتیال)9: 1390،

میکنم و شما نیز همین کار را انجام دهید .هر داستانگو
الگوی اسطورهای را با هدف یا نیاز فرهنگی خاص خود
تطبیق میدهد .به همین دلیل است که این قهرمان
هزار چهره دارد (( .)1387:16نمودار)1
از سوی دیگر یکی از رویکردهای مورد توجه در
مطالعات مربوط به هنر و ادبیات که در اصل مقایسهای
است ،مطالعات بینامتنی است .این اصطالح که در دهه
ی  1960م توسط ژولیا کریستوا 15برای بیان رابطه میان
متنها به کار برده شده به مطالعات در گذشتههای دور
و نزدیک مرتبط میشود که بدون شناخت آنها ممکن
است به اشتباه موضوع کام ً
ال بدیع در قرن بیستم متصور
شود .نکته حائز اهمیت اینکه برای کریستوا ،بینامتنیت
به هیچ وجه مطالعه منابع و مراجع یک متن نیست.
«واژه بینا  -متنیت جایگشت یک (یا چندین) نظام
نشانهای را در نظامی دیگر مشخص میکند اما از آنجا

که از آن بیشتر معنای ساده نقد منابع یک متن برداشت
میشود ،ما معنای جایگشت را ترجیح می دهیم زیرا این
امتیاز را دارد که گذر از یک نظام داللتی  -یعنی از
وضعیتیافتگی گفتمانی و تصریحی  -به نظام دیگر را در
ترکیب نوین تک ساحتی مشخص میکند»
( )Kristeva,1974: 59-60در نتیجه برای کریستوا،
موضوع رصد کردن حضور یک متن در متن دیگر و
بازتولید آن نیست .در بینامتنیت تداوم و یا دگرگونگی
میراث گذشته و ابداعات و نوآوریهای روز در روابط و
ساختار پنهان یک متن مورد بررسی قرار میگیرد .به
طور کلی روابط بین متنها دارای دوگونه اساسی درون
نشانهای 16و بینا نشانهای  17است ،بدین صورت که اگر
متنهای مورد مطالعه به یک نظام نشانهای تعلق داشته
باشند ،از نوع درون نشانهای و چنانچه مطالعه روابط
متنها از نظامهای گوناگون باشد در این صورت رابطة
بین آنها بینانشانهای خواهد بود (نامورمطلق:1390،
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 .)318در مطالعاتی که ترکیبی از دو نظام نوشتاری و
تصویری مدنظر باشد؛ به اعتقاد ژنی «هرگز همچون دو
نظام کامال ناهمگون و منفصل ظاهر نمیگردد .بلکه آنها
با وجود تعلقشان به رمزگان متفاوت برای بکارگیری در
یک فضای مشترک است که گفتگو میکنند و آثاری با
معنای پیچیده میآفرینند که یکدیگر را تکمیل
میکنند» ( .) Jenny,2003:18از آنجا که بینامتنیت در
یک چهارچوب و تعریف معین قرار نمیگیرد و نظریههای
متفاوتی در مورد آن ارائه شده در این پژوهش از بین
نظریات گوناگون بیشتر بر آراء ژنت نظر داشتهایم .ژرار
ژنت از دیدی ساختارگرایانه 18به روابط بینامتنی
نگریسته و آن را یکی از اقسام پنج گانه ترامتنیت
میداند .این پنج دسته عبارتند از :بینامتنیت ،پیرامتنیت،
فرامتنیت ،سرمتنیت و بیش متنیت (نامورمطلق:1388 ،
 .)98بیش متنیت 19یا برگرفتگی به مطالعه رابطه
متنهای پیشین و پسین میپردازد و با این روش تأثیر
متنهای پیشین در خلق آثار جدید را مورد مطالعه قرار
میدهد (کنگرانی .)61 :1388 ،این گونه مطالعات بر
اساس رابطه تقلیدی (همانگونگی) و یا برگرفتگی
(دگرگونگی ،تراگونگی) استوار است و بیش متنیت
همانگونگی هنگامی ایجاد میشود که بیش متن به طور
کامل از پیش متن بر گرفته شده و در آن هیچ دخل و
تصرفی صورت نگرفته باشد و در مقابل بیش متنیت
تراگونگی بر خالف همانگونگی بر پایه تغییرات از کم تا
خیلی زیاد استوار شده است که این تغییرات با تغییر در
نظام نشانهای اجتنابناپذیر است.
معرفی پیکره مطالعاتی گیلگمش (خالصه داستان)
حماسه گیلگمش از قدیمیترین آثار حماسی ادبیات
دوران باستان است که در منطقه بینالنهرین شکل
گرفته است .قدیمیترین متون موجود از این روایت به
میانه هزاره سوم پیش از میالد مسیح میرسد که به
زبان سومری است و از این حماسه نسخههایی به
زبانهای اکدی ،بابلی و آشوری نیز موجود است .الزم به
ذکر است که میان نسخه سومری و بابلی روایت
گیلگمش تفاوتهایی وجود دارد .به عبارتی هسته اولیه
روایت گیلگمش ،سومری بوده که بابلیان با الهام از آن
منظومه ،روایت کاملتری از آن را شرح دادهاند.

(مجیدزاده،1371،ج )319 :2به عبارتی منظومه سومری
که ماجراهای پراکنده از گیلگمش را بیان میکند؛ به
دلیل پذیرش مرگ نزد سومریها ،مراحل سفر قهرمان
را نداشته و در حیطه پژوهش با روش تک اسطوره قرار
نمیگیرد .بنابراین با توجه به روایت بابلی این پژوهش را
پیش میبریم .چنانچه اشاره شد الواح دوازده گانه
گیلگمش در قالب داستانهای مختلف تالش گیلگمش
را در راه کشف معمای بی مرگی بیان میکند .در روایت
بابلی ،گیلگمش پادشاهی است قدرتمند که خدایان
برای او رقیبی بنام انکیدو 20خلق میکنند .انکیدو یک
انسان نخستین است که توسط زنی رام میشود و به
جدال با گیلگمش میرود .نتیجه این کشتی آن است که
دو طرف در مییابند که آنها نه برای مبارزه با یکدیگر که
برای دوستی با هم آفریده شدهاند .و بالفاصله تصمیم
میگیرند که به اتفاق یکدیگر غول جنگل سدر خومبهبه
( 21یا به روایت کهنتر هووهوه) را که فریادش غرش
طوفان،گفتارش آتش و نفسش مرگ است ،از میان بر
دارد (مککال )54 :1373،سپس ایشتار  ،22الهه عشق،
از گیلگمش تقاضای ازدواج میکند و پس از رد آن از
طرف گیلگمش ،نر گاو آسمان را به سراغ او میفرستد
ولی گیلگمش به کمک انکیدو او را به قتل میرساند و
به همین دلیل انکیدو مورد خشم واقع میشود و
میمیرد .گیلگمش در هراس از مرگ انکیدو میفهمد
که خود نیز خواهد مرد و به جستوجوی جاودانگی از
دره عقرب  -آدمها میگذرد و به سرزمین تاریکی میرود
23
و پس از عبور از دریای مرگ به نزد اوت نپیشتیم
میرود و سرانجام به گیاه جاودانگی دست مییابد اما در
غفلتی کوتاه مار گیاه را میرباید و او به اوروک باز
میگردد و با آغوش باز به استقبال مرگ میرود.
خوانش تک اسطورهای روایت کالمی گیلگمش و
تصویرسازیهای ممیز و آمن
همانگونه که اشاره شد کمبل سیر تحول و سفر
تک اسطوره را به سه مرحله اصلی  .1عزیمت  .2تشرف
 .3بازگشت تقسیم میکند .بر این اساس ،خوانش روایت
گیلگمش را در چرخه تک اسطوره به شرح مراحل زیر
پیش میبریم:
مراحل سه گانه:
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 .1عزیمت 24:آفرینش انکیدو  -آشنایی گیلگمش با
انکیدو  -دعوت شدن آندو به جنگ با خومبهبه نگهبان
جنگل سدر مقدس  -دعای خاتون مادر برای پیروزی آن
دو -عازم سفر شدن برای جنگ با خومبهبه  -مبارزه با
خومبهبه و شیر جنگل و مبارزه با نرگاو آسمانی -
پیروزی گیلگمش و انکیدو برآنها -مرگ انکیدو.
 .2تشرف 25:عازم سفر شدن گیلگمش در راه
جستوجوی جاودانگی و تحمل مشکالت در راه سفر-
عبور از کوهستان مشو  -مالقات با سیدوری سابیتو -
آشنایی با اورشهنبی قایقران اوت نپیشتیم «عبور از
آبهای مرگ  -مالقات با اوتنپیشتیم -شکست در
آزمون بیداری  -از دست دادن گیاه جوانی و خورده
شدن آن توسط مار -تسلیم سرنوشت شدن.
 .3بازگشت 26:برگشت گیلگمش به همراه اورشهنبی

به اوروک «سفر گیلگمش به دنیای مردگان و دیدن
سایه انکیدو  -باخبر شدن گیلگمش از اوضاع زندگی در
جهان زیرین ـ برگشت گیلگمش بروی زمین و اشراف به
حقیقت ـ مرگ گیلگمش.
مراحل دوازدهگانه سفر قهرمان با الگوی وگلر:
مراحل دوازدهگانه برگرفته از کتاب استوارت
ویتیال )2 :1390( 27می باشد.
 .1دنیای عادی :تماشاگر با قهرمان آشنا میشود،
آرزوها و محدودیتهای او را ميشناسد و از راه
همذاتپنداری و بازشناسی با او پیوند برقرار میکند.
گیلگمش ،آن که از هر سختی شادتر میشود.
پهلوان پیروز که گرداگرد شهر اوروک را حصار ميکشد.
از وجود گیلگمش دو بخش خدایی و یک بخش آدمی

جدول  1مرحله دعوت به ماجرا

مرتضی ممیز

اروینگ آمن

تصویر .1صحنه رویارویی انکیدو و زن زیبا -مرتضی ممیز
( شاملو)28 :1389 ،

تصویر .2رویارویی انکیدو با زن زیبا  -اروینگ آمن
(:Leonand, 1974( 3

تصویری در این زمینه ارائه نشده است

تصویر .3جنگ تن به تن گیلگمش و انکیدو -اروینگ آمن
( (Leonand, 1974:5
مأخذ :نگارندگان
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است .در زیبایی و نیرومندی هرگز چون او وجود ندارد.
 .2دعوت به ماجرا :قهرمان به چالش کشیده میشود
تا چیزی را جستوجو یا مسئلهای را حل کند .ندای

فراخوان قهرمان را از حد عادی و روزمره زندگی جدا
ميکند و «به سوی قلمرویی ناشناخته رهنمون
ميشود»)Campbell, 2004: 49( .

جدول  .2مرحلة امتناع از پذیرش دعوت

اروینگ آمن

مرتضی ممیز

تصویر ارائه نشده است

تصویر .4صحنه استغاثه انکیدو به درگاه شمش -مرتضی ممیز
(شاملو)47 :1389 ،
مأخذ :نگارندگان
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اهالی اوروک از نیرومندی گیلگمش نزد ئه نو،28
خدای آسمان شکایت ميکنند .ئه نو از خدای پیکرهپرداز
ارورو  29آفرینش همتایی چون گیلگمش را ميخواهد تا
یارای او را داشته باشد .او نیز انکیدو را میآفریند .انکیدو
در جنگل در کنار جانوران زندگی میکند .گلة گوسفندان
از انکیدو ميهراسند .چوپان به توصیة پدرش از
گیلگمش تقاضای زنی زیبا میکند تا توسط او انکیدو را
که با جانوران درآمیخته بیگانه کند و به شهر بیاورد.
انکیدو زن را میبیند و شیفتة او میشود .حال دیگر او با
جانوران بیگانه شده و جانوران از او ميهراسند .او مسخر
زن شده است .زن از او ميخواهد به اوروک نزد گیلگمش
بیاید .انکیدو به قصد مبارزه با گیلگمش ميآید .خواب
گیلگمش تعبیر میشود و انکیدو پس از نبرد با گیلگمش
یار و برادر او میشود و آندو با یکدیگر پیمان برادری
ميبندند .گیلگمش ،انکیدو را به جنگ با خومبهبه
نگهبان جنگل سدرهای مقدس فرامیخواند (جدول.)1
 .امتناع از پذیرش دعوت :قهرمان تردید میکند و
ترس خود را بروز میدهد.
انکیدو از شوق جانوران به سوی دشت ميگریزد و از

چوپان و زن به درگاه شمش 30نفرین میکند .شمش او
را دلداری میدهد و گیلگمش او را بازميجوید .انکیدو
به اوروک بر میگردد و رؤیای خود را برای گیلگمش
بازگو میکند .گیلگمش برای دفع بال قربانی میکند.
شمش آنها را به جنگ با خومبهبه فراميخواند
(جدول )2مالقات با استاد :قهرمان با نوعی منبع اطمینان
و تجربه و دانایی تماس برقرار میکند.
آندو به نزد راهبة مقدس رفتند تا متبرک شوند.
خاتون به درگاه شمش برایشان دعا کرد.
 .5عبور از آستانه :قهرمان به ماجرا متعهد میشود و
وارد دنیای ویژه ميگردد.
آنها راهی کوهستان مشو 31ميشوند .انکیدو ميهراسد
ولی گیلگمش به یاری شمش امیدوار است .در راه به
خواب فروميروند و انکیدو رؤیایی را که گیلگمش ميبیند،
به فال نیک و پیروزی تعبیر میکند.
 .6آزمونها و متحدان و دشمنان :موقعیتها و کسانی
که به قهرمان کمک ميکنند تا مشخصات دنیای ویژه را
کشف کنند.
در ادامة راه ،انکیدو درخت سدری را به زمین ميافکند
و خومبهبه نمایان میشود .انکیدو را در چنگال ميگیرد و
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جدول  .3مرحلة آزمونها ومتحدان و دشمنان

مرتضی ممیز

تصویر .5نمایان شدن
خومبهبه -مرتضی ممیز
(شاملو)51 :1389 ،

اروینگ آمن

تصویر .5نمایان شدن خومبهبه -مرتضی ممیز
(شاملو)51 :1389 ،

تصویر ارائه نشده است
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تصویر .6صحنه کشته شدن
خومبهبه -مرتضی ممیز
(شاملو)53 :1389 ،

تصویر .7صحنه جدا کردن سر
خومبهبه -مرتضی ممیز
(شاملو)60 :1389 ،

تصویر ارائه نشده است

تصویر ارائه نشده است
تصویر .8رفتار ایشتار با همسرش
شیر  -اروینگ آمن
((Leonand, 1974:12

فصلنـامۀ
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تصویر .11کشته شدن
نر گاو آسمانی  -اروینگ آمن
( (Leonand, 1974:17

تصویر .10کشته شدن
نر گاو آسمانی -مرتضی ممیز
(شاملو)65 :1389 ،

مأخذ :نگارندگان

گیلمگش سر او را جدا میکند .در راه با شیر نیز پیکار
ميکنند و پوست آن را با خود ميبرند و به اوروک بر
ميگردند .ایشتار ،الهة عشق از گیلگمش طلب عشق
میکند .گیلگمش عشق او را رد میکند و زشتکاریهای او
را در برابر معشوقهای قبلیاش بازگو میکند .در این
حماسه مالقات با خدابانو ـ ایشتار -برای گیلگمش رخ
میدهد هرچند ازدواجی درپی ندارد و گیلگمش درمقابل
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این وسوسه بزرگ مقاومت میکند .او مانند یک قهرمان
کهن الگویی عمل میکند «زیرا در این مسیر واال کسی
موفق میشود که از وسوسه هایش دست بشوید و از مسیر
اصلی هدف منحرف نشود» ()Campbell, 2004: 103
ایشتار خشمگین میشود و نزد پدرش ،ئه نو ميرود و از او
نرگاو آسمان را برای از بین بردن گیلگمش طلب میکند
و تهدید میکند که در غیر این صورت دروازههای جهنم را

جدول  4مرحلة راهیابی

اروینگ آمن

مرتضی ممیز

تصویر ارائه نشده است
تصویر.12گیلگمش در کوهساران
مشو .مرتضی ممیز
(شاملو)78 :1389 ،

تصویر.13گیلگمش در باغ
خدایان -مرتضی ممیز
(شاملو)82 :1389 ،

تصویر .14دیدار گیلگمش با
سیدوری سابیتو  -اروینگ آمن
(:Leonand, 1974( 21
مأخذ :نگارندگان
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جدول  5مرحلة آزمون بزرگ

اروینگ آمن

مرتضی ممیز

تصویر ارائه نشده است
تصویر.15گیلگمش در گذر
از دریای مرگ
 -مرتضی ممیز(شاملو)89 :1389 ،

تصویر ارائه نشده است
تصویر .16اوت نپیشتیم و همسرش
 اروینگ آمن( (Leonand, 1974:19

تصویر.17به گل نشستن
کشتی اوت نپیشتیم -مرتضی ممیز
(شاملو)97 :1389 ،

تصویر .18طوفان اوت نپیشتیم  -اروینگ آمن
( (Leonand, 1974:21
مأخذ :نگارندگان

میگشاید تا شیاطین به روی زمین بیایند .ئه نو هفت سال

خاطر کشته شدن نرگاو آسمان به نفرین گیلگمش بانگ

قحطی را یادآور میشود و ایشتار مسئولیت آن را به عهده

برميدارد .گیلگمش از این پیروزی خرسند است و جشن

میکند ،گیلگمش به یاری انکیدو او را از پای درميآورد .آنها

تعبیر آن را بالیی از نزد خدایان ميداند .انکیدو در بستر بیماری

ميگیرد .ئه نو نرگاو آسمان را به اوروک ميفرستد .نرگاو حمله

برای این پیروزی در برابر شمش سجده میکنند .ایشتار به

ميگیرد .انکیدو به خواب فروميرود و رؤیایی ميبیند .گیلگمش

به سر ميبرد .گیلگمش علت را نفرین ایشتار در کشتن نرگاو
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فصلنـامۀ

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

جدول  6مرحلة پاداش

اروینگ آمن

مرتضی ممیز

تصویر ارائه نشده است

تصویر .19گیلگمش و گیاه جوانی  -اروینگ آمن
(:Leonand, 1974( 23
مأخذ :نگارندگان

آسمان ميداند .انکیدو ميمیرد و گیلگمش شش شبانهروز بر

بالین او میگرید (جدول.)3
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 .7راهیابی :مرحلهای که قهرمان آماده میشود تا در
نبردی بنیادی با نیروهای ناتوانی و شکست و مرگ مواجه
شود.
گیلگمش به پهنة دشت ميشتابد و اوروک را ترک
میکند و در دل هراس مرگ دارد .گیلگمش در
جستوجوی اوت نپیشتیم که زندگی جاوید پیدا کرده،
عازم سفر میشود .در راه به کوهساران مشو ميرسد که
نرغول و مادهغولی نگهبان آن هستند .علت سفر را از
گیلگمش جویا ميشوند و در جوابِ گیلگمش سختی راه
کوهساران مشو و دریای مرگ را به او گوشزد میکنند.
گیلگمش راهی درههای تاریک مشو میشود .پس از دوازده
ساعت به باغ خدایان ميرسد .شمش ناکاميسفر گیلگمش
را به او یادآور میشود و منزلگاه سیدوری سابیتو 32را که
نگهبان درخت زندگی است ،برای راهنمایی به او نشان
میدهد .گیلگمش در باغ خدایان را ميیابد که سیدوری
سابیتو در را به روی او ميبندد .گیلگمش با تبر او را تهدید
میکند .سیدوری سابیتو در را میگشاید و علت سفر را
جویا میشود و گیلگمش راه رسیدن به اوت نپیشتیم را
ميخواهد .سیدوری سابیتو برای گذشتن از دریای مرگ

اورشهنبی ،33قایقران اوت نپیشتیم را به او معرفی
میکند .گیلگمش او را ميیابد و تقاضای همراهی میکند.
گیلگمش باید صدوبیست درخت را برای
گذر از دریای مرگ بیاورد (جدول.)4

آزمون بزرگ :بحران مرکزی داستان که در آن
قهرمان با بزرگترین ترس خود روبهرو میشود و با
مرگ دست و پنجه نرم میکند.
آنها راهی دریای مرگ میشوند .گیلگمش باید
تیرها را بدون اینکه آب به دستش برسد به کف دریا
بکوبد .با مشقت بسیار به ساحل میرسند .اوت نپیشتیم
او را ميبیند و گیلگمش ،راز جاودانگی را از او طلب
میکند .او ماجرای نامیرایی خدایی خود را بازگو میکند.
آزمونی برای گیلگمش تعیین میکند که تا شش
شبانهروز نخوابد .گیلگمش در این آزمون شکست
ميخورد .اوتنپیشتیم با قرصهای خشکیدة نان در
کنار بالین او ،به او ثابت میکند که در خواب بوده است.
اوت نپیشتیم او را راهی اوروک میکند (جدول.)5
پاداش :لحظهای که قهرمان به یک معنا تولدی
دوباره ميیابد و از مواهب روبهرو شدن با ترس و مرگ
بهرهمند ميگردد.
اوت نپیشتیم به پیشنهاد همسرش ،برای رنج سفری
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جدول  7مرحلة راه بازگشت

اروینگ آمن

مرتضی ممیز

تصویر.20دزدیدن گیاه جوانی
توسط مار -مرتضی ممیز
(شاملو)102 :1389 ،

تصویر .21دزدیدن گیاه جوانی توسط مار  -اروینگ آمن
(:Leonand, 1974( 25

تصویر ارائه نشده است
تصویر .22بازگشت گیلگمش و اورشهنبی به اوروک -اروینگ آمن
( (Leonand, 1974:27
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مأخذ :نگارندگان

که گیلگمش کشیده ،راز گیاه جوانی را به او ميگوید.
گیلگمش گیاه جوانی را ميیابد (جدول.)6
 .10راه بازگشت :قهرمان متعهد میشود ماجرا را به
پایان برساند و دنیای ویژه را ترک میکند یا از آن بیرون
رانده میشود.
گیلگمش گیاه جوانی را با خود به اوروک ميبرد تا
همة قهرمانان از آن بخورند .در راه بازگشت در چشمهای
 .آبتنی میکند .ماری بوی گیاه را میشنود و آن را
ميخورد .پوست کهنة خود را به کناری ميافکند و جوان
میشود .گیلگمش زاریکنان به همراه اورشهنبی راه
بازگشت به اوروک را پیش ميگیرند .اورشهنبی در اوروک
ساکن میشود (جدول.)7
تجدید حیات :آزمون نهایی که قهرمان را در آستانة
خانه ،تطهیر ،دگرگون و رستگار میکند.
گیلگمش برای دیدن روح انکیدو راهی جهان زیر

خاک میشود .اما نگهبان دروازة جهان زیرین خاک اجازة
ورود نمیدهد و خدای ئه آ 34در استغاثة گیلگمش ،از
خدای نرگل 35درخواست میکند تا روان انکیدو را بیرون
آورد .گیلگمش با دیدن انکیدو ،از احوال جهان زیرین جویا
میشود و انکیدو در پاسخ به او ،فنا و خاک شدن خود را
بیان میکند که چگونه بر خاک افتاد و خاک شد .سپس
انکیدو ناپدید میشود.
 .12بازگشت با اکسیر :قهرمان به خانه برميگردد و
دستاورد جستوجوی خود را در اختیار دیگران ميگذارد
که برای جامعه ،دنیا ،دوستان و خانوادهاش مفید است.
گیلگمش به جهان خاکی بازمیگردد و جاودانگی را در
ساخت دیوار اوروک و نام نیک بر جا گذاشتن مییابد .به
زمین میافتد تا بخوابد .مرگ او را در تاالر قصر در بر
میگیرد (جدول.)8

خوانش بینامتنی درون نشانهای تصاویر در دو

فصلنـامۀ
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جدول  6مرحله پاداش

اروینگ آمن

مرتضی ممیز

تصویر ارائه نشده است

تصویر.23مرگ گیلگمش -مرتضی ممیز
(شاملو)107 :1389 ،
مأخذ :نگارندگان

پیکره مطالعاتی (تصویرسازیهای مرتضی ممیز
و اروینگ آمن)
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چنانچه مالحظه شد ساختار الگوی سفر قهرمان کمبل
در روایت گیلگمش قابل اعمال است .اما با وجود پیش
متن واحد ،میان بازنمودهای تصویری آن تفاوتهایی به
چشم میخورد .در مقایسه آثار دو هنرمند چنین به نظر
میرسد که تصویرگر ایرانی به ترسیم صحنة درگیری و
جنگ تن به تن انسان ،توجه و عالقهای نداشته و هیچ
صحنهای را با چنین مضمونی به تصویر نکشیده است .بر
خالف آن هنرمند آمریکایی از ترسیم چنین صحنههایی
چشمپوشی نکرده است .مانند صحنه اولین رویایی انکیدو
و گیلگمش که جنگ تن به تن آنها را به تصویر کشیده
است( .تصویر )3صحنه دیگری که هنرمندان مشترکاً به
ترسیم آن پرداخته اند؛ صحنه کشتن غول جنگل ،خومبهبه
میباشد (تصویر5و .)6که از نظر سبک و اجرا متفاوت به
نظر می رسد .در اثر استاد ممیز با وجود موضوع جنگ،
باز هم آرامشی نسبی حاکم است و در مخاطب تشویش و
اضطرابی ایجاد نمیکند .اما در اثر آمن بیننده دچار
تشویش خاطر و هیجان میشود .این صحنه در مرحله
آزمونها و متحدان و دشمنان قرار گرفته و قهرمان را در
کشف مشخصات دنیای ویژه کمک میکند .صحنه مشترک
دیگر ماجرای «کشته شدن نر گاو آسمان» میباشد

(تصویر10و .)11هنرمندان در ترسیم این صحنه بسیار
متفاوت عمل کرده اند .اختالفاتی چون نحوه ترسیم
پیکرهها و پوشش و البسه آنها ،سالح مورد استفاده در
کشتن گاو و از سوی دیگر نحوه شخصیتپردازی و ترسیم
گاو آسمان که این تفاوت را فاحش میکند .به عبارتی
هنرمند ایرانی در گزینش صحنهها بیشتر به نقاط آرامش
ماجرا نظر داشته و به خلق آن صحنهها پرداخته است .به
عنوان مثال میتوان به صحنه آرامش بعد از طوفان اشاره
کرد (تصویر .)17از سوی دیگر هنرمند آمریکایی بیشتر
تمایل به بیان هیجانات درونی خود و ترسیم صحنههای
پرحادثه و هیجانآور داشته است .مانند صحنه طوفان اوت
نپیشتیم (تصویر .)18در زمینه آخرین صحنه به تصویر
کشیده شده توسط هر کدام از هنرمندان نیز توجه به
مضمون نهایی روایت (مرگ) حائز اهمیت میباشد .به
عبارتی هنرمند ایرانی این سفر را به نتیجه رسانیده و
مضمون اصلی یعنی مرگ گیلگمش و پذیرش و آرامش
حاصل از آن را ترسیم کرده است (تصویر .)23اما هنرمند
غربی عالقهای به نمایش این واقعیت نداشته و صحنة آخر
خود را بازگشت به اوروک در نظر گرفته است (تصویر)22
و روایت را در حالت تعلیق نگه داشته است.
تحلیل بیش متنی تصویرسازیهای استاد ممیز
(فرهنگ شرقی):

������������������������������������������������������������������������������������������������������ � تمارت – هروطسا کت ةعلاطم رب دیکأت اب شمگلیگ یاه یزاسریوصت یا هناشنانیب شناوخ
نمودار  2تطبیق تصاویر گیلگمش در اثر مرتضی ممیز با چرخة سفر قهرمان( .مأخذ :نگارندگان)
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پس از تطبیق تصاویر با چرخه کمبل و کشف جایگاه
آنها (نمودار )2بر اساس دادههای به دست آمده و
بهرهگیری از نظریه ترامتنیت به تحلیل بیش متنی تصاویر
مرتضی ممیز (در فرهنگ شرقی) میپردازیم.
با یادآوری این مطلب که متنها بر هم تأثیر گذاشته و
تأثیر میپذیرند به نظر میرسد که در تصاویر استاد ممیز
تداوم و دگرگونی میراث گذشته همراه با ابداعات و
نوآوریهای روز در ساختار و سبک اثر قابل تمایز میباشد.
به عبارتی ایشان از هنر هخامنشی به ویژه نقش شیر بالدار
آشوری و سربازان جاویدان موجود در کاخ آپادانا در شوش
در صورت و شکل اثر خود بهره گرفته که نوعی دگرگونی
سبکی ـ ترکیبی از پیش متن را شاهد هستیم .بدین
صورت که یک موتیف (که همان شیر بالدار و سربازان
جاویدان است) در پیش متن وجود داشته و در بیش متن

به آن جزئیات ،شاخ و برگ بیشتری افزوده است و در
مواردی نیز کاهش و حذف صورت گرفته است( .فخاریزاده
و نامور مطلق )1393،به عبارتی بر اساس روابط بینامتنی،
متنها در طول زمان از یکدیگر بهره گرفته و بر هم تأثیر
میگذارند .بینامتن به هم حضوری عناصر یک متن در
متن دیگر تأکید دارد .در بینامتنیت تداوم و یا دگرگونگی
میراث گذشته و ابداعات و نوآوریهای روز در روابط و
ساختار پنهان یک متن مورد بررسی قرار میگیرد .لذا
عاملی مهم در درک متن و مهمتر از آن شناخت هویت و
فرهنگ جامعه میباشد .در تصاویر مورد مطالعه نیز این
رابطه به چشم میخورد .تصاویر هنرمند ایرانی یادآور هنر
دوران هخامنشی و ایران باستان است .استاد ممیز به
موتیفهای باستانی و سنتی ایران عالقهمند بوده و در آثار
خود آنها را به کار برده و پیش متن خود قرار داده است .به
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نمودار  3تطبیق تصاویر گیلگمش در اثر اروینگ آمن با چرخة سفر قهرمان( .مأخذ :نگارندگان)
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عبارتی تصاویر وی دارای روحیه شرقی و ایرانی میباشد.
او میگوید« :استفاده از نقوش برجسته و سنتی ،در
مقطع خاصی که از تجارب اروپاییان استفاده میکردیم ،به
وجود آمد .یعنی ما متوجه شدیم که طراحان اروپایی ،در
واقع ،یک توجه و نگاه غیر مستقیمی نیز به تاریخ و فرهنگ
خودشان دارند و از آن جهت است که صاحب هویت
شدهاند .این بود که مسئله هویت برای ما جوانهای آن
زمان ،مطرح شد و لزوماً به میراث فرهنگ خودمان رجوع
کردیم که این خود قصه درازی دارد» (قنبری.)74 :1385،
چنانچه مالحظه میشود در خلق این تصاویر نیز ،خود را
به تفكر و بينش ایران باستان و هخامنشی نزديك كرده
است و با الهام از نقش مایهها و نقوش برجسته آنها مانند
شیر بالدار در کاخ آپادانای داریوش در شوش و ...به
عنوان پیش متن خود ،دست به خلق بیش متن زده است.

(تصویر )10نحوه ي شخصيتپردازي و روايتگري ،يعني
نمايش شخصيتها به صورت پاها و سر از نيم رخ و بدن و
چشمها از روبهرو و همچنين نحوة آرايش چهره و ريش
مردان نیز هنر دوران هخامنشی و نقش سربازان جاویدان
منقوش در کاخ آپادانای شوش را متجلی میکند .در واقع
با نگاهی به هنر هخامنشی ،به شیوه خود فضای معاصرخلق
کرده است .او هویت خویش را چنین بیان میکند« :ما
همیشه ایرانی هستیم و خواهیم بود چون از میراث خاصی
سیراب میشویم .اما میراث ما البته از زمانه و جهان هم
تأثیر میگیرد و میشود هویت کنونی ما .بنابراین باید
بدانیم چگونه از میراثمان با شرایط کنونی زمانه ،استفاده
درست و به جا کنیم؛ استفاده دوراندیشانه»
(دهباشی .)97 :1379،پیش متن در نظر گرفته شده با
تغییر از نظام نقش برجسته به نظام نقاشی ،پیش متنی
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بینارشتهای محسوب میشود .ممیز در این اثر به گونهاي
زمان را درهم شكسته و مخاطبان خود را با هنر آن دوران
آشنا ميكند.
تحلیل بیش متنی تصویرسازیهای اروینگ آمن
(فرهنگ غربی)
با تطبیق تصاویر اروینگ آمن از حماسه گیلگمش ،با
مراحل سفر قهرمان (نمودار )3و کشف جایگاه تصاویر؛
چنین به نظر میرسد که پیش متن نگارههای هنرمند
36
آمریکایی ،شیوه بیانی سبک اکسپرسیونیستهای آلمان
میباشد.
از جمله آثار گروه پل ( )1905در آلمان شامل افرادی
38
چون امیل نولده 37و  ...که بیان عاطفی هنر گوتیک
آلمان را با خطهای خشک و خشن و قوی و رنگهای تند
و خالص از نو احیا میکردند و هیجانات درونی خویش را
آشکار میساختند .آثار چاپی آنها عمدتاً سیاه و سفید و
تأکید بر خطهای خشن ،پیکرههای اغراق شده با چهرههای
درهم و مغموم می باشد( .آموزش بازرگانی حرفهای:1362،
 )92آمن نیز در ترسیم صحنهها آثار و ویژگیهای این
سبک را پیش متن خود قرار داده و با استفاده از تکنیک
چاپ و رنگهای خالص و محدود و الهامپذیری از گراورهای
چوبی آلمان خصوصاً آثار امیل نولده به تصویرگری و خلق
بیش متن پرداخته است .لذا حالت نمایش پیکرهها و
خطوط خشن و رنگهای تند و خالص در اثرش یادآور
سبک اکسپرسیونیسم میباشد و چنانچه گفته شد بر اثر
این دیدگاه او به ترسیم صحنههای پرحادثه و هیجانآور
پرداخته و از این طریق ،هیجانات درونی خود را به تصویر
کشیده است .همچنین در شخصیتپردازی و نحوه انتخاب
عناصر تصویری و نحوه پوشش پیکرهها ،البسه رومیان و
پادشاهان بیزانس را به یاد میآورد (تصویر.)11

چاپچوب که از دیگر ویژگیهای اکسپرسیونها میباشد ،بهره

بحث و نتيجهگيري

صحنههای هیجانی و پرحادثه بیشتر نظر داشته و سعی کرده از

پس از تشریح مراحل سفر قهرمان کمبل و تطبیق روایت

گیلگمش در این الگو متوجه شدیم که فرضیه ما مبنی بر

انطباق روایت گیلگمش با روش مذکور به صورت کامل قابل
اثبات است و سپس با بررسی بازنمود تصویری آن در دو فرهنگ

متفاوت ،طبق چرخه کمبل و طبقهبندی دیدگاه گفته پرداز

کالمی ،بر اساس دادههای بدست آمده به این نتیجه رسیدیم که

علیرغم وجود متن مشابه و ویژگیهای اساسی و مشترک
قهرمان در آثار هر دو تصویرساز در هر دو فرهنگ ،اختالفات و
تمایزاتی در تصاویر وجود دارد که برای کشف علل این تمایزات

در تصاویر از روش ترامتنیت و روابط میان متنی بهره بردیم .با
مطالعه و بررسی تصاویر بر اساس روابط بینامتنی ،پیشمتن

نگارههای مرتضی ممیز هنرمند ایرانی را هنر ایران باستان و

نقوش برجسته آشوری و هخامنشی دریافتیم .همان گونه که
بررسی شد وی با نگاهی موشکافانه و دقیق ،خود را به تفکر

ایران باستان نزدیک کرده و از سبک اسطورهپردازی و تصویرگری
آن دوره الهام گرفته ،خصوصاً در نحوه نمایش شخصیت نرگاو

آسمانی که از نقش برجسته شیر بالدار در شوش استفاده کرده

و سعی در زنده نگه داشتن هنر ایران باستان و کاربردی کردن
آن در جامعه امروزی داشته است .به عبارتی وی باگذر از زمان

حال به گذشته ،به احیای هنر و سبک اسطورهپردازی آن دوران

پرداخته است .در واقع ممیز مضمون پیشمتن را با اندیشه خود

دگرگون کرده و اثری مستقل و معاصر محصول ذهن خویش

ساخته است و بخشی از پیشینه فرهنگی و هنری آن دوران را

نشان میدهدکه در این جستار به آن اشاره شد .در زمینه

انتخاب صحنهها نیز میتوان گفت هنرمند ایرانی به نقاط
آرامش روایت بیشتر نظر داشته و به موضوع جنگ میان انسانها

نپرداخته است و بیشتر صحنههای جنگ انسان با حیوان را به
تصویر کشیده است .نحوة ترسیم تصاویر هنرمند ایرانی بیننده
را علیرغم مضمونشان دچار اضطراب و تشویش خاطر نمیکند.

از سوی دیگر هنرمند غربی اروینگ آمن ،در آفرینش تصاویر

خود بسیار متفاوت عمل کرده است .نحوه تصویرگری وی یادآور
سبک اکسپرسیونیسم آلمان و ویژگیهای هنری این سبک از

جمله به کار بردن خطوط خشن و خشک و رنگهای تند و

خالص و چهرههای درهم و مغموم میباشد .وی از تکنیک

برده است .در زمینه انتخاب صحنهها نیز هنرمند غربی به

این طریق هیجانات درونی خویش را به مخاطب القا کند .مانند

صحنة طوفان اوتنپیشتیم و جنگ میان گیلگمش و انکیدو.

همچنین میتوان به صحنة آخر ،صحنة مرگ گیلگمش در اثر
ممیز و صحنة بازگشت به اوروک در اثر آمن اشاره نمود که

انتخاب آن از فرهنگ و مذهب متفاوت هنرمندان نشئت گرفته
است .ممیز مرگ را آرامش ابدی دانسته و با صراحت به این
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صحنه پرداخته است .اما آمن با توجه به دیدگاه خود نسبت به

تصویرسازی مؤثر بوده و به عنوان اثری که با نگاه علمی و با

حالت تعلیق نگه داشته است .لذا بینش و پیش متن متفاوت

تصاویر پرداخته ،به عنوان نمونه عملی و الگویی برای تصویرسازان

مطابقت با مراحل تک اسطوره؛ در نحوه بازنمود آنها و گزینش

بهرهگیری از چنین روشهایی میتوان به خوانش و تحلیل

مرگ ،از پرداختن به این صحنه امتناع ورزیده و روایت را در

مصوران ،علیرغم متن واحد و صحنههای با مضمون یکسان و
صحنهها و خلق تصاویر متفاوت ،مؤثر بوده است .در بیان علل
این تفاوتها بر اساس نظریه ترامتنیت و بررسی پیش متنها

(هنر هخامنشی و آشوری در اثر استاد ممیز و سبک

اکسپرسیونیسم در اثر آمن) و بیش متنها (آثار تصویری

هنرمندان) به کشف ساختارها و روابط پنهان میان متنها
پرداخته و عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل برون مؤلفی چون

بستر و جامعه رشد یافته هنرمندان در آن و نیز عوامل درون

و هنرمندان این شاخه از هنر گرافیک قرار بگیرد .در واقع با

تصاویر از یکسو و فرهنگ و بافت و هویت یک جامعه از سوی

دیگر دست پیدا کرد .لذا اهمیت رسانه تصویرسازی را بر ما

آشکار کرده که همانند اساطیر یک جامعه ،کلیدی برای فهم و

دریافت هویت یک جامعه میباشد.

پینوشتها

تمایزات موثر یافتیم .به عبارتی زمینه ،فرهنگ و جامعة متفاوتی

.1مرتضی ممیز )1385-1315 ( :در سال  1340و در
سن  25سالگی به تصویرگری حماسه گیلگمش بر اساس
متن ادبی شاملو در نشریه کتاب هفته پرداخت.

باشند .پیش متن استاد ممیز بینارشتهای بوده و متعلق به نظام

3. Irving Amen (2.11-1918).

مؤلفی چون دیدگاه ،مذهب و سبک هنرمندان آنها را ،در این

که هر کدام از هنرمندان در آن رشد یافتهاند ،سبب شده تا هر
کدام پیش متن خاصی را انتخاب کرده و سبک متفاوتی داشته
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بهرهگیری از نظریهها و روشهای جدید به توصیف و تحلیل

نقش برجسته میباشد .اما آمن از پیش متن درون رشتهای و

تصاویر چاپی و حکاکی اکسپرسیونها تأثیر گرفته است .در واقع

هر دو تصویرگر با الهام پذیری از پیش متنهای خود و
تأثیرپذیری از عوامل فرامتنی درون مؤلفی ،هر کدام به گونهای

در بیان دیدگاههای خود همچنین فرهنگسازی و معرفی هنر

دورهای خاص نقش داشتهاند و به نوعی با ایجاد تغییرات به
شیوه شخصی خود ،بخشی از حافظه و سنت تصویری گذشتگان
را در اثر جدیدشان نمود و تسری دادهاند .بنابراین بر مبنای

بررسیهای صورت گرفته به نظر میرسد که هر متنی حافظ
سنت و میراث فرهنگی پیشینیان است و متنها بخشی از

زنجیرهای به هم پیوسته هستند که مؤلفان آنها؛ با حفظ فضای

معاصر ،تأثیر متنهای پیشین را در اثر خود حفظ کرده و

نمایش میدهند .لذا هر کدام از هنرمندان با توجه و الهامپذیری

از پیشینه فرهنگی خود سعی در زنده نگه داشتن هویت و

ارزشهای ملی خود داشته و به نوبة خود در انتقال سنتهای

باستانی و بومی خویش کوشیدهاند.

با نظر به اینکه تطبیق و خوانش تصویری با چرخه تک

اسطوره ،برای اولین بار در این پژوهش ارائه شده است؛ لذا

قابلیت این روش را در رسانه تصویرسازی آشکار میکند و از
سوی دیگر چنین پژوهشی میتواند در جهت توسعه علمی

2. William Ellery Leonard (1876-1944).

 Joseph Campbell )۱۹۰۴-۱۹۸۷( .4جوزف کمبل
نویسنده مشهور آمریکایی و یکی از بزرگترین محققان و
پژوهشگران قرن بیستم در حوزة اسطورهشناسی است
که تألیفات و آثار او تأثیری غیر قابل انکار و شگرف بر
خلق و نقد آثار هنری و ادبی بر جای گذاشته است.
کمبل سیر و سفر درونی انسان را در قالب قهرمان
اسطورهای پی میگیرد و با بررسی قصهها و افسانههای
جهان نشان میدهد که چطور این کهن الگو در هر زمان
و مکان خود را در قالبی جدید تکرار میکند تا انسان را
به سیر و سفر درونی و شناخت نفس راهنمایی کند.
5. Transtentualite

6. Gerard Genette

 Gillgamesh .7پهلوانی از نسل خدایان که دو سوم آن خدا و
یک سوم دیگرش انسان است .گیلگمش به خاطر همان یک
سوم خاکی خود مثل سایر افراد بشر فانی است .او در
جستوجوی زندگی جاوید به همراه دوستش انکیدو به
سفری پر ماجرا و حیرت انگیز میرود( .حاتم)43 :1381،
8. The Hero with a Thousand Faces.
9. Monomyth.

 .10کمبل در کتاب  An Open Lifeکه مجموعه چند
مصاحبه وی با  Michael Tomsاست در این باره
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میگوید :هنگامی که در حدود سالهای  1928و 1929
در آلمان ،تحصیالت تکمیلی خود را میگذراندم با یونگ
و فروید آشنا شدم که دریچه روانشناسی اسطورهشناسی
را بر من گشودند....او میگوید هر دو در جنبههای
روانشناسی باورهایم مؤثر بودند و هنگامی که کتاب
قهرمان هزار چهره را مینوشتم ،هر دو در تفکراتم سهم
یکسانی داشتند .اما در سالهای بعد یونگ بیشتر برایم
معنی پیدا کرد....دیگر فروید حرف جدیدی برایم ندارد؛
فروید ربط Transtextualite.5
بینااسطوره و روان رنجوری را آشکار میکند در حالی که
یونگ سرنخ هایی را به دست میدهد که نشان میدهد
اسطوره به چه طریق بی واسطه با ما سخن میگوید .با
این تفاسیر از سال  1928یونگ همدم من بوده است که
البته تآثیری بلند مدت است ...اما یونگ هم حرف آخر
را نمیزند ،به گمانم حرف آخری وجود ندارد
(.)Campbell, 1990:121

11. Sigismund Schlomo Freud
12. Hero
13. Ego

 .14عنوان این کتاب در انگلیسی The Writer's Journey:

 Mythic Structure For Writersاست که در فارسی
به ساختار اسطورهای در فیلمنامه ترجمه شده است.
برای اطالعات بیشتر به بخش منابع رجوع کنید.
15. Julia Kristeva

16. Intrasemiotics

29. Aru ru
30. Wamaw
31. Mawu
32. Siduri-sabitu
33. Urwanabi
34. Ea
35. Nergal

 .36اصطالح اکسپرسیونیسم ( )Expressionismاین مکتب
در آلمان در ارتباط با هنر نقاشی ظاهر شده و سپس وارد
مقولة ادبیات و سینما گردیده است .تولد اکسپرسونیسم در
نقاشی (حدود سال  )1905در آلمان رخ داد و هواداران آن
میکوشیدند از بازنمایی واقعگرایانة واقعیتهای خارجی
خودداری کرده و به جای آن تصورات و ذهنیات شخصی خود
را از جهان جلوه دهند .در نقاشی ،اکسپرسیونیسم با
فعالیتهای دو گروه بالید .گروه پل در سال 1905تشکیل
شد و اعضایش را ارنست لودویگ ،کیرشنر ،امیل نولده ،کارل
اشمیت و روتلوف تشکیل داده بودند .بعدها در سال 1911
گروه سوارکار آبی تاسیس شد؛ فرانتز مارک و واسیلی
کاندینسکی از حامیان این گروه بودند .دیگر هنرمندان شهیر
اکسپرسیونیستی اسکار کوکوشکا و لیونل فینینگر بودند.
37. (1867-1956) Emil Nolde

 )Gothic( .38گوتیک سبک هنری رایج در نیمه دوم قرن
دوازده میالدی در شمال اروپا که تا قرن شانزدهم ادامه
داشت .این سبک بر اساس آثار معماری بویژه کاربرد
قوسهای نوک تیز جناغی و تزئینات مشبک شکل یافت.

17. Intersemiosis
18. Stractur
19. Hypertextuali
20. Enkidu
21. Xumbaba
22. Ištar
23. Uta-napiwtim
24. Departure
25. Inititation
26. Return

 .27نویسندة کتاب سینما و اسطوره که به تحلیل و کشف
ساختار اسطورهاي پنجاه اثر سینمایی با الهام از نظریه و
چرخة کمبل پرداخته است.
28. Anu
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