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چکيده
گیلگمش نخستین حماسۀ جهان است که اساسیترين مسائل انسانی را میتوان در آن ديد .جامعۀ
هومری يونان از طريق میسین و شرق يونان با فرهنگ شرق و بینالنهرين آشنا بوده و از آن تأثیر پذيرفته
است .بنابراين گیلگمش آشکارا بر اوديسهی هومر تأثیر گذاشته است .ازآنجاکه ادبیات تطبیقی ما را در
حماسۀ گیلگمش و اوديسهی هومر بهصورت تطبیقی و مقايسهای است .اين دو حماسه بنمايههای
مشترکی ،مانند موجودات مافوق طبیعی ،خدايان شبیه به هم و فلسفی بودن ،دارند .همچنین شخصیت-
هايی دارند که از نظر کارکردهايشان به هم شبیه اند ،ازجمله زن مقدس و نوزيکائا از اين نظر که عاشق
قهرمان می شوند و ايشتر و سیرسه از اين نظر که توانايی تبديل کردن انسان به حیوان را دارند .گیلگمش
و اولیس از اين نظر که با هیوالها جنگیدهاند ،به دلیل غفلت فرصتهايی را از دست دادهاند ،از دريا
گذر کردهاند ،شخصیتی بزرگ دارند ،ازخودراضیاند ،به جهان زير زمین سفر کردهاند ،برای رسیدن به
راهنما رنج را تحمل کردهاند ،سرکش بودهاند ،ناامید شدهاند ،به سرزمینهای ناشناخته سفر کردهاند،
دوستان خدايان را کشتهاند ،گاو مقدس را کشتهاند و به خواب بیموقع فرو رفتهاند.
واژگان کليدي :گیلگمش ،اوديسه ،اولیس ،انکیدو ،ادبیات تطبیقی.

E-mail: sahrai.g@lu.ac.ir
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 .9مقدمه
اکنون که ادبیات تطبیقی بهعنوان رشتۀ علمی مطرح شده است ،نمیتوان ادعا کرد که يک متن
ادبی بدون زمینۀ فرهنگی و تأثیرپذيری از ديگران به وجود آمده است؛ چراکه تأثیر و تأثرات
آثار ادبی با روش مقايسه و تطبیق شباهتها بهراحتی امکانپذير است .امکان آفرينش ادبی نو
بسیار کم است« ،بلکه گفتهها و نوشتهها را تکرار میکنند» (بالن .)11 :1931 ،بااينهمه،
گاهی آثار تقلیدی از چنان قوتی برخوردار هستند که شناخت تأثیرپذيری آنها به خوانشهای
چندباره و عمیق نیاز دارد .ادبیات تطبیقی «عادت خوانش سطحی متون را از بین میبرد و يک
روش برداشت از متون به منظور عینیت بخشیدن به مطالعۀ متون را ارائه میکند»
( .)Hutchinson, 2018: 4بنابراين ادبیات تطبیقی به دنبال مقايسۀ متون ،بیان تأثیرپذيری ادبا از
يکديگر و فهم متون به روش خاص خود است .با تکیه بر ادبیات تطبیقی «بیشتر به ادبیات
ديگران پرداخته میشود ،تا اينکه به ادبیات ملی پرداخته شود» ( .)Zepetnek, 1998: 13همین
نیز باعث میشود بیطرفانه دربارة آثار ادبی قضاوت شود.
9ـ .9بيان مسئله
نخستین حماسۀ جهان گیلگمش نام دارد .اين حماسه ترسها ،باورها ،امیدها و غمهای انسان
باستان را به شکل داستانی و آمیخته با اسطورههای بینالنهرين بیان میکند« .گیلگمش پادشاهی
معروف و قدرتمند بود که ديوارهای بزرگ شهر اوروک (ارخ) يکی از شهرهای سومر و بابل
را بنا کرد» (وارنر .)213 :1935 ،اوديسهی هومر نیز از حماسههای بزرگ جهان است که
شباهتهای زيادی با گیلگمش دارد .اين حماسه «سرگذشت بازگشت اولیس خردمند ،چاره-
جوی و دلیر است که از میان طوفانهای بال ،بهرغم دشواریهايی که خدايان سر راه او قرار
میدهند ،راه خود را بازمیيابد» (زرينکوب .)31 :1941 ،حماسۀ گیلگمش «سیوپنج قرن
پیش نوشته شده ،به زبان اکدی ،زبانی که نسبت دوری با عربی و عبری دارد و به خط میخی
1

گُوهمانند و کامالً خوانايی بر الواح گلی نوشته شده است» (بوترو .)13 :1943 ،از نظر کرامر
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اصل داستان گیلگمش سومری است و به تمدن بابل راه پیدا کرده است (.)144 :1939
بهگفتۀ برخی از پژوهشگران ،تمدنهای خاور نزديک و يونان تحت تأثیر سنتهای شفاهی
بینالنهرين بودند

(Burkert, 2005: 297-; Anderson, 2000: 127-131; Powell, 2012: 338

 .)301پیش از همه وبستر ادعا کرده است که هیتیها انتقالدهندة فرهنگ بینالنهرين به قسمت
شرق يونان ،بهويژه میسین ،2بودند ( .)Webster, 1958: 84حماسههای هومری مربوط به قوم

کرت 9است .بايد دانست که حماسههای هومری بیش از  1111تا  1411سال بعد از

گیلگمش سروده شدهاند؛ بنابراين احتمال تأثیرپذيری هومر و جامعۀ او از گیلگمش بسیار زياد
است ،چون با گذشت زمان فرهنگ يک ملت راحتتر در ملتی ديگر رسوخ میکند.
هدف از اين پژوهش آن است که اشتراکات دو حماسۀ گیلگمش و اوديسه را بررسی
کند؛ بنابراين با اينگونه سؤاالت مواجه است .1 :شخصیتهای مشابه دو حماسۀ گیلگمش و

اوديسه کداماند و چه ويژگیهای مشترکی دارند؟  .2بنمايههای مشترک دو حماسۀ گیلگمش
و اوديسه چگونهاند؟
2ـ .9پيشينة پژوهش

4

4

پس از آنکه اليار 5و هرمزد رسام الواح سومری را کشف کردند ،جرج اسمیت آنها را

خواند و ترجمه کرد و بدين ترتیب حماسۀ گیلگمش بر سر زبانها افتاد (گیلگمش3 :1939 ،؛
حسینی .)153 :1939 ،نتیجۀ نهايی اکتشاف حماسۀ گیلگمش «دوازده لوح شکسته (است) که
در کتابخانۀ آشوربانیپال به دست آمده و اکنون در موزة بريتانیا نگاهداری میشود» (دورانت،

 .)219 :1933قديمیترين ترجمه از اصل يونانی داستان گیلگمش را جورج بوکهارت 1به
زبان آلمانی انجام داده که داوود منشیزاده آن را به فارسی ترجمه کرده است (گیلگمش،

 .)1939اولینبار جیمز پريچارد لوحههای بینالنهرين را که شامل اساطیر ،داستانها و...
میشود ،به زبان انگلیسی ترجمه کرده است ( .)Prichard, 1992در زبان فارسی آثار تحقیقی
بسیار باارزشی دربارة گیلگمش چاپ شده که از آن جمله است :مؤذنی و يعقوبی ( )1932در
51
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مقالهای کوشیدهاند چهار روايت موجود از داستان گیلگمش را با هم مقايسه کنند و تفاوتهای
آنها را نشان دهند .کرمی و همکاران ( )1934در مقالهای با روش نقد نو حماسۀ گیلگمش را
بررسی کردهاند و به اين نتیجه رسیدهاند که گیلگمش نهتنها شخصیتی مثبت ندارد ،بلکه نماد
ديو خشکسالی است .ممتحن و مظفری ( )1931در پژوهشی کوشیدهاند ايلیاد و اوديسهی
هومر و شاهنامۀ فردوسی را تطبیق دهند .خداکرمی ( )1932در مقالهای به بررسی مرگ و
جاودانگی در حماسۀ گیلگمش پرداخته است .همچنین دربارة اوديسه اين آثار به رشتۀ تحرير
درآمدهاند که بیشتر دنبال تطبیق اين حماسه با حماسههای ديگر بودهاند :غالمپور دهکی و
پشتدار ( )1935در مقالهای به بررسی کارکردهای پیشگويی در ايلیاد و اوديسهی هومر و
شاهنامه پرداختهاند .محمودی الهیجانی و امیری ( )1939در مقالهای کوشیدهاند نقش صفت-
های هنری را در ايلیاد و اوديسهی هومر و شاهنامهی فردوسی مقايسه کنند .مبارک ()1934
در مقالهای به مقايسۀ تطبیقی اوديسهی هومر و گرشاسبنامه همت گمارده است .نوری و
بیرانوند ( )1934در مقالهای داستان مرغان منطقالطیر عطار و اوديسهی هومر را به بوتۀ
مقايسه و تحلیل گذاشتهاند .بیرانوند و همکاران ( )2113در مقالهای ،داستان اوديسه و بهرام
گور را از نظر راهبردهای تعارض بررسی و تحلیل کردهاند.
9ـ .9روش پژوهش
روش تحقیق اين مقاله توصیفی ـ تحلیلی است .به اين صورت که با فیشبرداری و مطالعات
کتابخانهای مشترکات دو کتاب گیلگمش و اوديسه گردآوری و طبقهبندی و تحلیل میشوند.
 .2بحث
با توجه به اينکه بسیاری از کارکردهای قهرمانان و بنمايههای دو حماسۀ گیلگمش و اوديسهی

هومر به هم شباهت دارند ،اين موضوع میتواند به دلیل تأثیرپذيری هومر از حماسۀ گیلگمش
بوده باشد .هدف اين پژوهش بررسی شباهتهای اين دو حماسه است.
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9ـ .2خالصة داستان گيلگمش

گیلگمش پادشاه افسانهای اوروک ،فرزند لوگلبنده 3و ريشات ،3دوسوم خدا و يکسوم انسان
است؛ بنابراين مرگ در پیش روی او خواهد بود .در آغاز داستان شخصیتی سرکش دارد؛ بنابراين
خدايان دست به کار آفرينش میزنند و اِنکیدو

11

را میآفرينند تا جلوی ستمگری گیلگمش را

بگیرد .انکیدو دور از آدمیان ،با حیوانات وحشی سر میکند .يکی از صیادان برای آنکه انکیدو را
رام کند ،زنی روسپی را به سوی او میفرستد .انکیدو تا او را میبیند دلباخته و رام میشود.
انکیدو به شهر میآيد .پس از درگیری با گیلگمش ،با او دوست میشود .آنها به جنگ با خومبابا
میروند و او را میکشند .ايشتر ،خدای عشق ،عاشق گیلگمش میشود ،ولی گیلگمش به او اعتنا
نمیکند .ايشتر گاو آسمان را برای جنگ با گیلگمش میفرستد .گیلگمش و انکیدو گاو آسمان را
نیز میکشند .اينبار ايشتر به انتقام اين کار آنها تبی سخت بر جان انکیدو میافکند و او را از پا
درمیآورد .گیلگمش ناراحت میشود و در انديشه فرو میرود که آيا او نیز خواهد مرد؟ به

جستوجوی اوتناپیشتیم 11به سرزمین دور میرود تا راز نامیرايی را از او بپرسد .اوتناپیشتیم
نخست از آگاه کردن گیلگمش خودداری میکند ،ولی به خواهش همسرش گیاهی را در اعماق
دريا به او نشان میدهد که اگر از آن بخورد ،نمیمیرد .گیلگمش آن را به دست میآورد .او با
خود میگويد که آن را به سرزمین اوروک ببرد و در آنجا بخورد ،ولی هنگام استراحتش ماری آن
را میربايد و میخورد .گیلگمش بار ديگر غمگین میشود و بدون نتیجه به اوروک بازمیگردد
(گیلگمش.)1939 ،
2ـ .2خالصة داستان اودیسه

12

پس از ساختن اسب چوبی با نقشۀ اولیس و پیروزی يونانیان بر تروائیان  ،هريک از پهلوانانی

که از جنگ جان سالم به در میبرند ،به شهرهای خود بازمیگردند .فقط اولیس 19برای رسیدن
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به خانه با موانعی مانند سیکلوپها ،سیکونها ،سیرسه و ...مواجه میشود و  21سال از وطنش
دور میافتد تا اينکه با ياری آتنه ،الهۀ خرد ،به خانۀ خود بازمیگردد .در نبود اولیس
خواستگارانی به بهانۀ ازدواج با همسرش ،پنلوپ ،15در خانۀ وی سکنا میگزينند .بنابراين آتنه او
را به شکل گدايی درمیآورد و ناشناس به خانۀ خود وارد میشود .پنلوپ که ديگر تمام نقشه-
هايش برای مقابله با خواستگاران ناکارآمد شدهاند ،با برگزاری مسابقۀ تیراندازی ،وعده میدهد
با خواستگاری که بتواند با کمان اولیس به هدف بزند ،ازدواج میکند .هیچيک از آنها حتی
نمیتواند زه کمان اولیس را در حلقۀ آن بیندازد .تا اينکه اولیس خود اين کار را انجام میدهد و
آتنه بار ديگر او را به شکل اول خود درمیآورد و اولیس خواستگاران را که در تاالر تیراندازی
گیر افتادهاند ،يکی پس از ديگری میکشد (هومر.)1913 ،
9ـ .2بنمایههاي مشترک
9ـ9ـ .2موجودات فوق طبيعي
در هردو داستان ،موجودات فوق طبیعی وجود دارند .در گیلگمش خومبابا غولی است که بر
جنگل سدر فرمانروايی میکند و بسیار خطرناک است« .آواز او شبیه به نعرة طوفان است.
درختها با دَم او میخروشند .از نَفَس او بانگ مرگ برمیخیزد» (گیلگمش .)99 :1939 ،در
جايی ديگر اين موجود شگرف را اينگونه توصیف میکند« :پنجههايی داشت مانند شیر ،تن او
با فلسهايی از مفرغ پوشیده بود ،پاهای او چنگال کرکس بود ،بر سر او شاخهای گاو نر وحشی
بود( »...همان.)53 :
دو غول کژدمی که در کوه مشو زندگی میکنند نیز فوق طبیعی هستند« :تن آنها از سینه به
باال از زمین بیرون آمده .پايین تن آنها که کژدم است ،در دنیای زير فرو رفته است» (همان:
.)12
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در اوديسه نیز موجوداتی فوق طبیعی وجود دارند که باعث شدهاند فضايی تخیلی به نمايش

درآيد .از موجودات عجیب در اوديسه ،لستريگون14ها هستند که اولیس مجبور میشود از مقابل
آنها فرار کند.
چون بدان جايگاه نمايان درآمدند ،زنش را ديدند که به بلندی کوهی است و ديدار
وی ايشان را هراسان کرده بود .زود شوهرش ،آنتیفاتس نامی ،را از میدان شهر
فراخواند ،وی در همان دم دربارة کسان من انديشۀ مرگی دردناک کرد .در همانجا
يکی از ايشان را گرفت و خوراک خود را آماده ساخت ...لستريگونهای دلیر از هر
سوی بدانجا دويدند و بیشمار بودند .مانند آدمیزادگان نبودند ،بلکه مانند ديوان
بودند .از پرتگاهها سنگهايی میانداختند که به اندازة بار يک آدمی بود (هومر،
214 :1913ـ.)211
شباهت خومبابا و لستريگونها در ترسناک بودن آنهاست .يکی ديگر از دهشتناکترين
موجودات فوق طبیعی سیالست و به خومبابا و غول کژدم شباهت دارد .اين موجود زشت در
ته غاری زندگی میکند و باعث هراس قهرمان میشود.
سیال [ ]...ديوی زشت است ،هیچکس از ديدن آن شاد نمیشود .اگر هم خدايی با
آن روبهرو شود ،دوازده پا دارد که ناهنجارند و شش گردن با درازايی بسیار و روی
هريک از آنها سری هراسانگیز ،دارای سه رج دندان بههمفشردة فراوان است ،پر
از تاريکیهای مرگخیز .تا نیمۀ پیکرش در فرورفتگی غار فرو میرود؛ سرهای
خود را از ژرفای غار بیرون میکند و از آنجا در سراسر آن تختهسنگ میگردد،
دلفینها و سگهای دريايی را شکار میکند و از اين سوی و آن سوی غوالنی را
که درشتتر باشند ،میگیرد؛ همچنان که آمفیتريت که غريوهای بلند برمیآورد،
آنها را خوراک خود میکند (هومر763 :8731 ،ـ.)761
شباهت سیال با غول کژدم آن است که تا نیمه در زير زمین است.
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2ـ9ـ .2خدایان
در هردو حماسه ،سلسلهمراتب خدايان به يک صورت است و گويی خانوادهای تشکیل می-
دهند .خدايان به شیوههای انسانی رفتار میکنند؛ انتقام میگیرند ،عشق میورزند و . ...میتوان
گفت اسطوره با داستان بهصورتی طبیعی آمیخته است .در حماسۀ گیلگمش ،ايشتر از گیلگمش
خواستگاری میکند و هنگامی که پاسخ منفی میشنود ،گاو آسمان را برای نبرد با گیلگمش
میفرستد .سخن گفتن خدايان با انسان کامالً عادی مینمايد و انگار هیچ پردهای میان انسان
با خدايان وجود ندارد .مثالً هنگامی که گیلگمش از شَمَش ،14خدای خورشید ،میخواهد راه

خانۀ اوت ناپیشتیم را به او نشان دهد ،او در جواب میگويد« :گیلگمش کجا میشتابی؟
زندگیای که تو میجويی ،نخواهی يافت» (گیلگمش.)14 :1939 ،
در داستان اوديسه نیز ،اولیس به دلیل کینه ورزيدن پوزئیدون از خانه و کاشانه دور می-
افتد و سالیانی دراز آوارة سرزمینهای گوناگون میشود .خدايان اوديسه «انسانهايﻰ هستند با
تمام منشها ،رفتارها ،درستکاریها و گناهکاریها و غم و شادیهايﻰ که مردم عادﻯ دارند و
فقط يک خصوصیت بارز ،مرز پیداﻯ بین آنان و آدمیزادگان است و آن هم نامیرا بودن
آنهاست» (ذوالفقارﻯ و پرويز.)21 :1931 ،
در هردو حماسه ،دوگانهگرايی در میان خدايان ديده میشود .يک گروه از خدايان از
قهرمان حمايت میکنند .در گیلگمش ،شمش از گیلگمش حمايت میکند؛ در اوديسه ،آتنه از
اولیس پشتیبانی میکند .يک گروه از خدايان نیز دشمنان قهرمان شمرده میشوند :در گیلگمش،
ايشتر دشمن قهرمان است؛ در اوديسه ،پوزئیدون دشمن سرسخت اولیس است.
در هردو داستان جايگاه خدايان در کوه است .در گیلگمش خدايان در کوه سدر

فرمانروايی میکنند (گیلگمش)53 :1939 ،؛ در اوديسه خدايان در کوه المپ 11به سر میبرند
و برای آدمیان نقشهها میچینند (هومر.)11 :1913 ،
در هردو حماسه دعا به درگاه خدايان ديده میشود .گیلگمش به درگاه شَمش دعا میکند
و از او میخواهد وی را از تنگناها رهايی بخشد« .اينک راه اوتناپیشتیم دور را به من بنمای.
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اينک کشتیبانی را که از دريای جهان و از آبهای مرگ مرا سالم به آنجا میبرد ،نشانم بده تا
از زندگی خبر گیرم» (گیلگمش.)14 :1939 ،
اولیس نیز به دلیل مشکالت خود به درگاه خدايان دعا میکند .هنگامی که قصد دارد به
دربار پادشاه فئاسی برود ،میگويد« :ای زئوس که سپر با خود داری ،ای رامناشدنی،
درخواست مرا برآور ...روا دار که مردم فئاسی دوستانه مرا بپذيرند و دل بسوزانند» (هومر،
.)151 :1913
همچنین دو قهرمان برای خدايان نذر میکنند تا مشکالت را برايشان حل کنند .میتوان
گفت اين گونه نذرها حرکاتی سمبولیک بودهاند که برای خدايان انسانگون خود انجام می-
دادهاند تا شايد رضايت آنها را به دست آورند« .از نظر انسان ابتدايی ،خدا و نیروهای مافوق
طبیعی دارای ويژگیهای انسانی هستند و برای رضايت آنها بايد قربانی کرد» (فريزر:1931 ،
191ـ .)192گیلگمش چندينبار نذر میکند تا به هدفش برسد( .گیلگمش77 :8717 ،ـ)18
در اوديسه بارها از نذر کردن برای خدايان ياد میشود؛ اين در حالی است که در آن،
خدايان گاه به دلیل قربانی نکردن يا قربانی خوب ندادن ،با انسانها تعارض پیدا کردهاند .مثالً
منالس به اين دلیل که قربانی نکرده بود ،رنجهايی از جانب زئوس و ديگر خدايان بر او
گمارده شد (هومر ،)33 :1913 ،ولی سرانجام با قربانی کردن توانست خشم خدايان را فرو
نشاند و پس از آن خود گفته است« :خدايان بادی سازگار فرستادند و زود مرا به سرزمین
پدرانم بازگردانیدند» (همان .)35 :اولیس نیز دانسته است که «همیشه بايد خرجی کرد يا
امتیازی داد تا آنچه را میخواهیم به دست آوريم» (مادوکس)٣۵ :8731 ،؛ بنابراين بارها برای
خدايان نذرهايی کرده است.
9ـ9ـ .2فلسفي بودن
در گیلگمش جنبۀ اسطورهای و فلسفی بودن آن بر حماسه برتری دارد .در اين اثر «رويدادها
پیرامون نیازها و خصوصیات بشر میگردند؛ ازجمله احتیاج به دوستی و همنشینی ،غريزه،
49
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وفاداری ،شهرتطلبی ،ماجراجويی و کامیابی ،ترس مداوم از مرگ و عشق به زندگی
جاويدان» (کرامر .)149 :1939 ،قهرمان اين داستان با سؤاالتی دربارة مرگ روبهرو میشود.
دوست او میمیرد .خود او نیز با اين سؤال که آيا او هم خواهد مرد يا نه مواجه میشود« .من
نیز مانند انکیدو نخواهم مرد؟ من؟ درد قلب مرا شوريده .من از مرگ ترسیدهام؛ حال از روی
دشتها میشتابم» (گیلگمش.)11 :1939 ،
در اوديسه نیز ،نسبت به آثار حماسی ديگر مانند ايلیاد ،درگیری و جنگ کمتری وجود
دارد .در اوديسه کنشهايی هست که بیشتر نماديناند و انسان را به انديشه وامیدارند .برای
مثال در اوديسه اگر کسی از لوتوس بخورد ديگر يادی از خانه نمیکند؛ اين موضوع میتواند
نماد اين انديشه باشد که اگر در نعمتهای دنیوی غرق شويم ،يادی از خدا و خانۀ ابدی نمی-
کنیم« .هرکس میوة آن را که به شیرينی انگبین است بخورد ،ديگر نمیخواهد آگاهی بیاورد و
بازگردد ،اما آنجا در میان لوتوسخواران بماند ،لوتوس بخورد و بازگشت را فراموش کند»
(هومر.)131 :1913 ،
اين بنمايه دربارة سیرسه با ياران اولیس باز هم ديده میشود .در آن قسمت از داستان
سیرسه به ياران اولیس نیرنگ میزند و با خوردن شراب و ديگر غذاهايی که سیرسه برايشان
تدارک میبیند ،به شکل خوک درمیآيند (همان .)221 :درواقع لذتگرايی باعث دوری
قهرمان از هدف میشود.
4ـ .2شخصيتها و کارکردهاي مشابه آنها
9ـ4ـ .2زن مقدس و نوزیکائا
در داستان گیلگمش يک زن مقدس انکیدو را به عالم انسانیت وارد میکند« .زنها نمايندة
زندگی هستند .مرد جز از طريق زن وارد عرصۀ زندگی نمیشود؛ ازاينرو زنان ما را به اين
دنیای تقابل دوگانه و رنج میآورند» (کمبل .)31 :1934 ،انکیدو شخصیتی وحشی و ظاهری
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نازيبا دارد .صیادی زن مقدس معبد ايشتر را به سوی انکیدو میفرستد و او را رام میکند؛
سپس او را به شهر میآورد.
در داستان اوديسه ،هنگامی که اولیس به ساحل فئاسی میرسد ،با ظاهری پريشان در آنجا
آشکار میشود .نوزيکائا ،دختر پادشاه فئاسی ،نیز کمک بزرگی به اولیس میکند .او هنگامی که
اولیس را در کنار ساحل میبیند ،نخست به خدمتکارانش دستور میدهد بدنش را بشويند؛
سپس او را نزد پدرش میبرد .پدرش نیز دريانوردانی در خدمت اولیس قرار میدهد تا اولیس
را به خانه برسانند (هومر :1913 ،سرود ششم).
2ـ4ـ .2ایشتر و کاليپسو
در داستان گیلگمش ،ايشتر که خدای عشق است از گیلگمش درخواست ازدواج میکند ،ولی
گیلگمش راضی نمیشود« .بیا گیلگمش ،محبوب من باش! نطفۀ خود را به من ببخش .تو مرد
من باش ،من زن تو باشم» (گیلگمش .)41 :1939 ،گیلگمش از ازدواج با او سر باز میزند،
چون او را بیوفا میداند (همان)49 :؛ بنابراين ايشتر از خدای آسمان میخواهد گاو آسمان را
بر اوروک بفرستد تا آن را نابود کند.
در داستان اوديسه ،کالیپسو الههای است که در جزيرة اوژيژی زندگی میکند .او اولیس را
هفت سال در آن جزيره بهزور نگه میدارد تا با او ازدواج کند (هومر ،)131 :1913 ،ولی
ازآنجاکه هدف اولیس بازگشت به خانه است ،قبول نمیکند که در آنجا بماند .کالیپسو به
اولیس قول میدهد اگر نزد او بماند جاودانه خواهد شد ،ولی اولیس با رها کردن او جاودانگی
را مانند گیلگمش از دست میدهد .در هردو داستان زنان نابکار خدايان و الهگانی هستند که
عاشق قهرمان داستان میشوند.
9ـ4ـ .2ایشتر و سيرسه
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گیلگمش و اولیس با زنی روبهرو میشوند که میتواند مردان را به حیوان تبديل کند .در
گیلگمش ،ايشتر عاشق چوپانی میشود ،ولی سرانجام او را با چوبدستش تبديل به گرگی
میکند (گیلگمش .)45 :1939 ،در اوديسه ،سیرسه دوستان اولیس را به خوک تبديل میکند؛
جالب آنکه برای اين کار از چوبدستش استفاده میکند (هومر.)221 :1913 ،
4ـ4ـ .2گيلگمش و اوليس
دو شخصیت گیلگمش و اولیس بیش از ساير شخصیتها به هم شباهت دارند که در ادامه
آنها را بررسی و تحلیل میکنیم.
9ـ4ـ4ـ .2جنگ با هيوال
گیلگمش به همراه انکیدو برای نابودی خومبابا به جنگل سدر میرود .آنها پاسبان خومبابا را
از بین میبرند و سرانجام موفق میشوند سر خومبابا را از تنش جدا کنند .تنش را با خود به
صحرا میبرند و پیش پرندگان میاندازند تا آن را بخورند (گیلگمش.)53 :1939 ،
در اوديسه ،پولیفم غولی يکچشم است که در هر وعده دو نفر از همراهان اولیس را می-
خورد (هومر133 :1913 ،ـ .)212اولیس اين موجود يکچشم را با میلهای چوبی که در آتش
گداخته است ،کور میکند .اين دو هیوال از حمايت خدايان برخوردارند .انلیل که خدای خاک
و سرزمینهاست از خومبابا حمايت میکند (گیلگمش )99 :1939 ،و پوزئیدون که خدای
آب و درياست از پسر خود ،پولیفم ،جانبداری میکند (هومر.)213 :1913 ،
2ـ4ـ4ـ .2غفلت و بيداري از آن
گیلگمش با مردن انکیدو از خواب غفلت بیدار میشود و میفهمد که مرگ وجود دارد و او
نیز يک روز خواهد مرد؛ بنابراين دنبال داروی مرگ به نزد اوتناپیشتیم میرود .در داستان
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اوديسه ،اولیس هنگامی که در جزيرة اوژيژی است ،سالها در غفلت به سر میبرد تا اينکه
سرانجام از خواب غفلت بیدار میشود و دلش دوباره هوس رسیدن به ايتاک میکند.
گیلگمش به دلیل غفلتش گیاه زندگی را از دست میدهد .او گیاه زندگی را با راهنمايی

اوتناپیشتیم از ته دريا بیرون میآورد و او و اورشَنَبی 13که کشتیبان اوتناپیشتیم است ،پس
از خستگی زياد ،به ساحل میرسند .وقتی در حال استراحتاند« ،ماری بوی گیاه را شنید ،پیش
خزيد و گیاه را خورد .پوست خود را انداخت و جوان شد» (گیلگمش.)115 :1939 ،
گیلگمش بسیار ناراحت میشود ،ولی ناراحتی ديگر فايدهای ندارد؛ او میماند و میرايی.
در داستان اوديسه نیز چنین اشتباهی رخ میدهد .در اين داستان غفلت اولیس و طماع
بودن يارانش باعث فاجعه میشود .ائول

13

که پاسبان بادهاست ،مَشکی پر از باد نیمروز به

اولیس و يارانش میدهد تا آنها با باد کشتیشان را در دريا برانند ،ولی يارانش فکر میکنند که
در آن مشک بزرگ ،چیز باارزشی وجود دارد؛ بنابراين در آن را میگشايند و طوفانی به راه
میافتد و آنها دوباره در درياها سرگردان میشوند (هومر .)215 :1913 ،همچنین هنگامی که
در جزيرة هلیوس خواب بر چشمان اولیس سنگینی میکند و به خواب میرود ،يارانش
گرسنهاند و گاوهای هلیوس را میکشند تا خود را سیر کنند (هومر .)213 :1913 ،در هردو
داستان غفلت گیلگمش و اولیس باعث از دست دادن غنیمت میشود.
9ـ4ـ4ـ .2گذر از دریا
در هردو حماسه ،اگرچه قهرمان از دريا میگذرد ،آب مانعی برای رسیدن به هدف است؛ بهتر
است بگويیم آب دشمن آنهاست .آب میتواند نماد مشکالت و بینظمیهای زندگی اين
قهرمانان باشد .در گیلگمش ،قهرمان داستان از درياها میگذرد تا به جايگاه اوتناپیشتیم می-
رسد و در بازگشت نیز بايد از میان دريا بگذرد تا به شهر اوروک برگردد .گیلگمش با
راهنمايی اورشنبی تیرهايی را با خود داخل کشتی میبرد و در آب میکوبد تا دستش با آب
مرگ برخورد نکند؛ چون آب آن کشنده است (گیلگمش.)31 :1939 ،
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در اوديسه نیز اولیس از آغاز داستان تا زمانی که با کمک مردم فئاسی به ايتاک میرسد ،از
دريا میگذرد (هومر .)233 :1913 ،زمانی که اولیس از دريا میگذرد ،پوزئیدون که خدای
آب است ،برای او مشکل ايجاد میکند و آوارهاش میگرداند .از طرف ديگر اولیس که ناامید
نشده است ،در جزيرة اوژيژی کشتی میسازد .به نظر میآيد هومر «کشتیسازی و دريانوردی
را نمادی برای استفاده از عقل و هوش در مواجهه با آشوب بیرحم جهان يا به عبارتی تحمیل
نظم بر آشوب قرار میدهد» (میلز .)155 :1939 ،در هردو حماسه ،آب جنبهای از طبیعت
است که خارج از کنترل قهرمان است.
4ـ4ـ4ـ .2بزرگي دو شخصيت
هردو قهرمان پادشاهاند .گیلگمش پادشاه شهر اوروک و اولیس پادشاه شهر ايتاک است.
نويسندگان گیلگمش عظمت شخصیت گیلگمش را ستايشهای اغراقآمیز کردهاند .برای نمونه
در جايی از اين حماسه آمده است« :يکسوم گیلگمش آدمی است و دوسوم او خداست.
شهريان با ترس و آفرين در نقش پیکر او مینگرند .در زيبايی و قدرت هرگز مانند او ديده
نشده .او شیر را از پناه بیرون میرماند ،يال او را میگیرد و با زخم کارد میکشد .گاو نر
وحشی را با کمان تند و زورمند خود شکار میکند [ ]...گیلگمش خستگی ندارد ،از سختیها
شادتر میشود» (گیلگمش.)22 :1939 ،
در جايی ديگر گفته است« :تن او مانند خدايان است» (همان .)14 :اولیس نیز شخصیتی
شجاع و بزرگ دارد :او کسی است که با ايدهاش اسب چوبین را میسازند و تروا را فتح می-
کنند (هومر .)132 :1913 ،او در مواجهه با خواستگاران تنها کسی است که میتواند کمان
خويش را زه بیندازد و تیری را از سوراخ دوازده تبر بگذراند .هردو قهرمان ويژگیهايی فراتر
از يک انسان عادی دارند.
4ـ4ـ4ـ .2از خود راضي بودن
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گیلگمش شخصیتی ازخودراضی دارد .همچنان که از زنان رامشگر خويش میپرسد« :در میان
مردان کدامین زيباتر است؟» (گیلگمش )41 :1939 ،و آنها در جوابی که میدهند او را زيبا
میدانند .سؤالی که نپرسیده جوابش خود گیلگمش میشود.
اولیس نیز شخصیتی خودستا دارد .او در جمع مردم فئاسی میگويد« :من اولیس ،پسر
الئرتم .حیلهگریهای من دل همۀ مردم را میربايد و سرافرازی من به آسمان رسیده است»
(هومر.)134 :1913 ،
9ـ4ـ4ـ .2سفر به جهان زیرین
گیلگمش پس از آنکه به نامیرايی دست نمیيابد ،تصمیم میگیرد برای ديدن انکیدو به جهان
زير زمین برود .او نخست از کاهنان میخواهد روح انکیدو را احضار کنند تا بتواند با انکیدو
صحبت کند (گیلگمش .)111 :1939 ،او با کمک کاهنان به دنیای پس از مرگ که دنیای
تاريکی است ،میرود و از هفت دروازه میگذرد تا به اِرِشکیگال ،نگهبان دنیای مردگان ،می-
رسد .از او میخواهد که انکیدو را ببیند ،ولی ارشکیگال به گیلگمش اجازه نمیدهد (همان:
 )111تا اينکه گیلگمش نزد اِئا ،خدای دانای ژرفاها ،دعا میکند و از او میخواهد روح انکیدو
را برايش حاضر کند تا او را ببیند .ارشکیگال نیز به نِرگال دستور میدهد تا سوراخی در زمین
بگشايد و روح انکیدو بیرون بیايد و با گیلگمش صحبت کند (همان.)111 :
اولیس در اوديسه با راهنمايی سیرسه به جهان زير زمین میرود و در آنجا روان مردگان

را مالقات میکند .انگیزة اولیس از رفتن به جهان زير زمین ديدن تیرزياس 21نابیناست که در
پیشگويی دستی توانا دارد تا به او بگويد که برای رسیدن به ايتاک چه بايد کند ،ولی روان
مردگان ديگر ،ازجمله مادرش ،را نیز میبیند (هومر .)293 :1913 ،دنیای مردگان بسیار
ترسناک و اندوهناک است؛ بهگونهای که اولیس در آنجا از ترس بر خود میلرزد .تیرزياس نیز
به اولیس میگويد« :ای اولیس که هزاران چارهجويی میدانی ،پس چرا ای بدبخت پرتوی
آفتاب را بدرود گفتهای ،آمدهای مردگان و سرزمینی را که شادی در آن نیست ،ببینی؟» (همان:
 .)293اولیس تصمیم میگیرد مادرش را ببیند؛ بنابراين با راهنمايی تیرزياس با مادرش مالقات
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میکند (همان .)252 :همچنین آگاممنون (همان ،)242 :آخیلوس ،پاتروکل ،انتلوک و ...را می-
بیند (همان .)244 :چیزی که در هردو حماسه ديده میشود ،ترسناک و تاريک بودن جهان
پس از مرگ و حضور ارواح در آنجاست.
7ـ4ـ4ـ .2تحمل رنج براي رسيدن به راهنما
گیلگمش برای آنکه اوتناپیشتیم ،پادشاه شروپک ،را ببیند و راز نامیرايی را از او بپرسد،
سفرهای دور و درازی را در پیش میگیرد تا اينکه با سر و تن ژولیده او را میيابد که در جايی
در زير زمین زندگی میکند .ولی اوتناپیشتیم او را از زندگی جاويد سودی نمیرساند؛
گیلگمش از اين موضوع ناراحت میشود .تا اينکه اوتناپیشتیم به تشويق همسرش از گیاهی،
در زير دريا ،خبر میدهد.

21

اولیس نیز برای آنکه راه ايتاک را بیابد ،به جهان زير زمین ،معروف به سیمريان  ،میرود
و موفق میشود تیرزياس نابینا را بیابد .او برای آنکه بتواند جهان مردگان را دريابد ،نذرهايی را
با خود میبرد و خون آنها را در چالهای میريزد (هومر .)291 :1913 ،ديدن روان مردگان
برای اولیس بسیار ترسناک و رنجآلود است .سرانجام تیرزياس را نیز میيابد و او اولیس را
برای رسیدن به خانه راهنمايی میکند.
8ـ4ـ4ـ .2سرکشي قهرمانان
گیلگمش و اولیس اگرچه شخصیتی ترحمبرانگیز دارند ،خود نیز انسانهای ستمگری هستند.
در آغاز داستان گیلگمش ،به سرکشی او اشاره میشود .اينکه وی از هیچ ستمی به مردم
فروگذار نمیکند .از مردم شهر اوروک بیگاری میکشد تا شهر را آباد کنند .از ستمهای ديگر
او آن است که کسی اجازة خود را ندارد .همچنان که میگويد« :گیلگمش معشوقه را نزد
محبوب راه نمیدهد .دختر مرد توانا را به پهلوان وی راه نمیدهد» (گیلگمش.)29 :1939 ،
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گیلگمش پس از آنکه انکیدو میمیرد ،رفتار انسانی رامشده را به خود میگیرد و ديگر
خبری از وحشیگری او در داستان نیست.
در داستان اوديسه نیز اولیس شخصیتی افسارگسیخته دارد .هم از خدايان نافرمان است و
هم به مردمان ستم روا میدارد .او هنگامی که از سرزمین «سیکون»ها میگذرد ،بدينگونه عمل
میکند« :باد پس از آنکه از ايلیوس مرا برد ،به سیکونهای ايسماروس نزديک کرد .در آنجا
شهر را ويران کردم ،مردم آنجا را کشتم ،سپس زنان و هرگونه دارايی را در آن شهر گرفتیم و
در میان خود بخش کرديم تا هیچکس اين سرزنش را به من نکند که چون میرود ،از بخش
خود بیبهره مانده است» (هومر.)131 :1913 ،
پس از آنکه اولیس خواستگاران را از بین میبرد ،میبیند که آنها بسیاری از دارايیهای
او را نابود کردهاند؛ بنابراين درصدد برمیآيد که با گرفتن دارايیهايش از مردم آخايی ،جبران
کند ،درحالیکه بسیاری از آنها هیچ دخالتی در چپاول دارايیهای اولیس نداشتهاند .او می-
گويد« :چون رمههای مرا خواستگاران بیدادگر از میان بردهاند ،من گوسفند بسیار تاراج خواهم
کرد و مردم آخايی به اندازهای گوسفند فراوان به من خواهند داد که همۀ آغلهای خود را از
آنها پر خواهم کرد» (همان.)491 :
1ـ4ـ4ـ .2نااميدي قهرمان
گیلگمش از مردن انکیدو در ناامیدی فرو میرود؛ دلیلش هم آن است که گمان میکند او نیز
خواهد مرد« .راه من از دردها میگذرد؛ درد وحشتناک غم نصیب من است .بايستی در ناله و
شکوا روزهای خود را سر کنم» (گیلگمش.)15 :1939 ،
درواقع اين باليی است که خدايان برای ادب کردن گیلگمش ترتیب میدهند .در اوديسه،
اولیس آوارة شهرها میشود و در اين میان پوزئیدون بیشتر بالها را بر سر اولیس میآورد؛
چراکه میخواهد اولیس را به دلیل آنکه پولیفم را کشته است ،ادب کند .پشت سر هم بودن
بالها باعث شده است اولیس روحیهای شکننده داشته باشد .هنگامی که کشتیبانان فئاسی او را
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در ساحل ايتاک رها میکنند ،ناراحت است و با خود میگويد« :اين چه بدبختیای است؟ به
سرزمین کدام آدمیزاده آمدهام؟» (هومر.)239 :1913 ،
91ـ4ـ4ـ .2سفر به سرزمينهاي ناشناخته
اگرچه سفرهای گیلگمش از نظر تعداد به اندازة اولیس نیست ،از نظر اهمیت دستکمی از
سفرهای او ندارد .بااينحال قسمتهای زيادی از گیلگمش هنوز به دست نیامده است؛ چه بسا
آن قسمتهای گمشده ،شرح سفرهای بیشتری از گیلگمش را در بر داشتهاند .همچنان که خود
گیلگمش میگويد ،سفرهايش سالها به طول انجامیده است (گیلگمش.)14 :1939 ،
گیلگمش برای رسیدن به سرزمین «دور» که جايگاه اوتناپیشتیم است ،از کوهستان
(گیلگمش ،)12 :1939 ،درة تاريک (همان ،)15 :باغ خدايان (همان )14 :و دريای مرگ
(همان )31 :میگذرد« .در زبان سومری به جای هادس که خدای زير زمین است ،واژة Kur

آمده است .اين لغت در اصل به معنی کوه است؛ چراکه کوهستانهای اطراف سومر بیشتر مرکز
خطر بودند» (کرامر .)194 :1939 ،بنابراين کوهستان نیز گذرگاه سختی برای گیلگمش
محسوب میشود.
در داستان اوديسه ،اولیس به سرزمین اوژيژی (هومر ،)111 :1913 ،لوتوفاژها (همان:

 ،)131سیکلوپها (همان ،)131 :لستريگونها (همان ،)214 :جزيرة ائئه (همان )229 :و
فئاسی (همان )124 :گام مینهد که در دنیای کنونی وجود خارجی ندارند .اين جاها برای
انسانهای زمان قهرمان نیز جاهايی ناشناخته و شگرف بودهاند؛ بهطوریکه اولیس برای رفتن
به اين سرزمینها به خود بالیده است .گیلگمش از همان آغاز داستان بهتنهايی سفر میکند و
تنها به اوروک بازمیگردد ،ولی اولیس همراهانی دارد که يکی پس از ديگری و در جاهای
مختلف آنها را از دست میدهد تا اينکه سرانجام تنها به خانه میرسد.
99ـ4ـ4ـ .2کشتن دوستان خدایان
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در داستان گیلگمش ،کشتن خومبابا اشتباهی جبرانناپذير برای گیلگمش و انکیدو محسوب

میشود« .اين نخستین وزنه در ترازويی است که سرنوشتشان را معین میکند» (بوترو:1943 ،

 .)13آندو اين غول را میکشند ،بدون توجه به اينکه خدايان طرفدار او هستند .بعد از آنکه او
را میکشند ،تعدادی از درختان مقدس سرو را میبُرند و دومین اشتباه خود را مرتکب می-
شوند.
در داستان اوديسه ،اولیس با پولیفم که غولی يکچشم است ،درگیر میشود و او را در
خواب کور میکند .اين موضوع خشم پوزئیدون را برمیانگیزد و اولیس را آوارة درياها میکند.
92ـ4ـ4ـ .2کشتن گاو
هنگامی که گیلگمش به ايشتر پاسخ منفی میدهد ،ايشتر بسیار ناراحت میشود و نزد انو،
خدای آسمان ،میرود و از او میخواهد گاو آسمان را به او بدهد تا گیلگمش را به سزای
عملش برساند .انو خواهش او را برآورده میکند .گاو آسمانی دانهها و کشتزارها را نابود
میکند (گیلگمش)44 :1939 ،؛ بنابراين گیلگمش و انکیدو گاو آسمانی را میکشند و قطعه-
قطعه میکنند .ايشتر که فرستندة گاو آسمانی است ،از اين کار آنها ناراحت میشود و
گیلگمش را نفرين میکند .هنگامی که انکیدو سخنان ايشتر را میشنود ،يکی از رانهای جانور
را به طرف ايشتر میاندازد و تهديد میکند که او را از رودة گاو میآويزد؛ بنابراين ايشتر به او
خشم میگیرد .سرانجام تب سختی انکیدو را فرامیگیرد و او میمیرد (همان.)41 :
در اوديسه نیز ،با آنکه اولیس به همراهانش بسیار تأکید میکند که مبادا گاوهای هلیوس،

خدای خورشید ،را بکشند ،آنها با وسوسهای که اوريلوکوس 22بر جانشان میاندازد ،هنگامی

که اولیس خواب است ،گاوهای هلیوس را قربانی میکنند (هومر .)213 :1913 ،در انجمن
خدايان هلیوس از زئوس میخواهد انتقام گاوهايش را از همراهان اولیس بگیرد« .ای زئوس
پدر [ ]...کیفر کشتار گاوهای مرا از همراهان اولیس پسر الئرت بستانید [ ]...اگر کیفری بجا در
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برابر کشتار گاوهای من نبینند ،من نزد هادس خواهم رفت و برای مردگان خواهم درخشید»
(هومر.)231 :1913 ،
هنگامی که اولیس و همراهانش بر کشتی سوار میشوند ،زئوس دريا را طوفانی میکند و
با آذرخش بر کشتی آنها میزند و همراهان اولیس را در دريا غرق میکند و اولیس نیز بار
ديگر از شاريبد ــ جايگاه سیال ــ میگذرد و به جزيرة اوژيژی میافتد .اگرچه اولیس بهطور
مستقیم در اين واقعه گناهی ندارد ،غفلت او باعث کشته شدن گاوها شده است.
99ـ4ـ4ـ .2خوابيدن
هنگامی که گیلگمش برای زندگی جاويد نزد اوتناپیشتیم میرود ،وی به گیلگمش میگويد
که اگر بتواند شش روز و شش شب نخوابد ،به گروه خدايان وارد میشود و نمیمیرد ،ولی
گیلگمش به خواب فرو میرود (گیلگمش .)111 :1939 ،در اوديسه نیز هنگامی که اولیس و
يارانش به جزيرة خورشید میرسند ،اولیس به خواب فرو میرود و يارانش گاوهای هلیوس را
میکشند (هومر.)213 :1913 ،
 .9نتيجهگيري
با تکیه بر روشهای ادبیات تطبیقی میتوان ارتباط میان متون را دريافت .در اين پژوهش با
روش تطبیقی شباهتهای دو حماسۀ گیلگمش و اوديسهی هومر بررسی شد .ازآنجاکه
گیلگمش  1111تا  1411سال پیش از اوديسه نوشته شده است ،احتمال تأثیرپذيری هومر از
آن قوی است؛ بهويژه که فرهنگ شفاهی بینالنهرين در میان يونانیان رواج داشته است .با تکیه
بر بررسیهايی که انجام شد ،شباهتهای زيادی میان دو حماسه ديده میشود .اين شباهتها
در دو بخش بنمايهها و شخصیتهای مشترک طبقهبندی شدهاند.
بنمايههای مشترک :در هردو حماسه غولهايی وجود دارد که بسیار ترسناکاند و سد راه
قهرمان میشوند؛ در گیلگمش ،خومبابا و دو غول کژدم و در اوديسه ،لستريگونها و سیال.
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خدايان مانند انسانها رفتار میکنند و در روند داستان نقش اساسی را دارند .آنها هرگاه با
قهرمان حماسه دشمن میشوند ،در زندگی او مانع ايجاد میکنند و هرگاه حامی قهرمان
میشوند ،او را به هدفش میرسانند .بنابراين قهرمان برای رسیدن به موفقیت به درگاه خدايان
دعا و نذر میکند .در هردو داستان خدايان با انسان سخن میگويند و گاهی خودشان دچار
دوگانگی میشوند .جايگاه خدايان در کوه قرار دارد .جنبههايی از فلسفۀ مرگ و زندگی در

هردو حماسه وجود دارد .مرگ ذهن گیلگمش را به انديشه و جستوجو وامیدارد .در اوديسه
لذتگرايی انسان را از هدف بازمیدارد.
شخصیتهای مشابه :شخیصتهای دو حماسه با توجه به کارکردهايی که دارند ،به هم
شبیهاند .ازجمله:
زن مقدس و نوزيکائا :اين شخصیتها توانستهاند قهرمانان حماسه را رام و به مدنیت
وارد کنند.
ايشتر و کالیپسو :ايندو شخصیت ماورايیاند و ازآنجاکه عاشق قهرمان داستان شدهاند،
ولی در رسیدن به او ناکام ماندهاند ،به هم شباهت دارند.
ايشتر و سیرسه :آنها توانايی استفاده از چوبدستی برای تبديل انسان به حیوان را دارند.
گیلگمش و اولیس .1 :اين شخصیتها با دو هیوالی زشت میجنگاند و آنها را از بین
میبرند .2 .گیلگمش با مردن انکیدو از خواب غفلت بیدار میشود و میفهمد که او نیز خواهد
مرد .اولیس نیز در جزيرة اوژيژی در غفلت به سر میبرد تا اينکه سرانجام به ياد وطن میافتد.
آنها به دلیل غفلت فرصتهايی را از دست میدهند .9 .هردو قهرمان مجبورند از دريا
بگذرند؛ درحالیکه دريا برای آنها مانع بزرگی شمرده میشود .5 .هردو فراتر از توانايی انسان
عادی قدرت دارند .پادشاهی ،نیرومندی و شجاعت زياد از ويژگیهای برتر آنهاست .4 .هردو
شخصیتی ازخودراضی دارند .4 .گیلگمش و اولیس برای ديدن انکیدو و تیرزياس به جهان زير
زمین سفر میکنند .جهان زير زمین ترسناک و تاريک است .1 .آنها برای ديدن راهنما رنج-
های زيادی میکشند .هدف گیلگمش دريافتن راز نامیرايی و هدف اولیس پیدا کردن راه ايتاک
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است .3 .آنها در برابر موجودات ضعیف بیرحمانه برخورد میکنند .3 .آنها گاهی ناامید نیز
میشوند .گیلگمش به دلیل مرگ انکیدو و اولیس به دلیل آوارگی و دور افتادن از ايتاک ناامید
میشود .11 .آنها به سرزمینهای ناشناخته سفر میکنند .11 .گیلگمش ،خومبابا و اولیس،
پولیفم را میکشد که هردو از دوستان خدايان هستند .12 .گیلگمش و انکیدو و ياران اولیس
گاو آسمانی را میکشند .انکیدو دچار تب میشود و میمیرد .ياران اولیس نیز در دريا غرق
میشوند .19 .گیلگمش به دلیل خوابیدن زندگی جاويد و اولیس ايتاک را از دست میدهد.
پينوشتها
1. Samuel Kramer
2. Mycenaean
3. Cretan
4. Austen Henry Layard
5. Hormuzd Rassam
6. George Smith
7. Georg Burckhardt
8. LuGalbana
 .3در نسخههای ديگر فارسی و انگلیسی نینسون ( )Ninsunآمده است.
10. Enkidu
11. Utnapishtim
12. Troade
13. Ulysses
14. Penelope
15. Lestrygon
16. Shamash
17. Olympus
18. Urshanabi
19. Eole
20. Tirésias
 :Cimmerien .21ناحیهای در غرب که پیوسته مهآلود و تیره بوده و هومر در سرود يازدهم اوديسه از آن سخن
گفته است .اولیس در آنجا ارواح مردگان را احضار میکند و با آنها حرف میزند (سیدحسینی:1935 ،
.)439
22. Eurylochos
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