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 ىاألدب الكالسيك ىأويديبوس ف
 مقدمة

، جراء الثقافيةم يمن ىويتيم ووحدتا مجموعة من الشعوب، وتعد جزًء قصص تتقاسم وتتشارك فيي ىاألسطورة ى
بالرغم من أن العديد من أعظم  يوجد تعريف ُمرضى تماما لألسطورةوال . ذلك ليا أىميتيا إذا ما نظرنا لتاريخ شعب

واألدب  ىأويديبوس وتناوليا ما بين األدب اليونانسطورة أ ليا، ولدينا ىنا ا عدة تعميقاتالعالم قد قدمو  ىر مفك
                                                    .ىالرومان

ومن معاني ( ذو القدم المتورمة)نانيًا لمدينة طيبة ومعنى اسمو أسطوريًا كان ممكًا يو   أويديبوس
بأنو يجب عميو قتل أبيو : "، وقد حقق أويديبـوس نبوءة تقول ىمن الجذر اليونان ىويأت( المعرفة)اسمو كذلك 

، كما العديد من الروايات ىسردىا ف ورة قد تمب العار لمدينتو وعائمتو، وتمك األسطوىكذا جم" والزواج من أمو
  ( ).ى بعقدة أوديبعمم النفس فيما يسم ىف Sigmund Freud" سيجموند فرويد" استخدميا

 

 

 

                                                

 .امتالك أمو والتخمص من أبيو ىامتالك رغبة ال واعية نامية لالبن ف ىأسطورة أويديبوس ف Sigmund Freudفسر ( ) 
Velikovsky Immanuel, Oedipus & Akhnaton ... myth & history, Garden city, New York Doubleday & 

company, Inc. 1960- the legend, p.19.; http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus  p.1 of 10. 

الحقبة بين ثالث وخمس سنوات بسبب  ىبيا الطفل تجاه والديو وتبمغ ذروتيا فيشعر  ىوتم تعريف ىذه العقدة بأنيا جممة الرغبات الت
، لذا فيو يتميز بثنائية الوجدان نحو الوالد من نفس الجنس وعالقة الحب الحنون معًا بالوالد من الطفولة عمى والديو ىطول اعتماده ف

 ىمن اصطدام ىذا التعمق بمشاعر الحب والكراىية والخوف الذيتناولو الكبت بسبب الصراع الناشئ  ىالجنس األخر، ذلك التعمق الذ
بعقدة أوديب اإليجابية، وقد أطمق عميو ىذا االسم ألن مضمونو " فرويد"يشعر بو الطفل تجاه الوالد من نفس الجنس وىو ما أسماه 

وفييا ، يقتل أوديب أباه " أوديب ممكاً "حفظيا سوفوكميس من االندثار في تراجيديا  ىتمك األسطورة اليونانية الت ىيكمن فى الجوىر 
الصياغة  ىالتحريف فىنا يذكر فرويد  (.دون أن يعمم حقيقة ما فعل) اليوس ممك طيبة ويتزوج من أمو جوكاستا ويتبوأ عرش طيبة

الخبرة المأساوية  إلييا ىذه ىتنتي ىلم يكن غير تصوير مشروع لحالة الالشعور الت ىلألسطورة وىى جيل أوديب بفعمتو والذ الشعورية
 .لدى الطفل 

أحواليم بقدر  غالب ىينتاب المرضى النفسيين ف ىتعد مصدرًا من أىم مصادر اإلحساس بالذنب الذ –بيذا المعنى  –وعقدة أوديب 
 ىة التلألخالق، كما تحدث فرويد عن عقدة أوديب السالبة عندما يحل التعمق العشقى محل المشاعر العدواني ىما ىو المصدر األساس

 .1 1 عام  ىكتابات فرويد إال ف ىف" عقدة أوديب"ولم يظير التعبير  .يستشعرىا الطفل تجاه والد من نفس الجنس
 .19 -414ص ص ،111 سعاد الصباح الطبعة األولى ، دارىموسوعة عمم النفس والتحميل النفس: فرج عبد القادر طو

القة الجنسية المحرمة بين األم واالبن، بل كثورة من قبل االبن ضد سمطة األب بينما قيل أن أسطورة أوديب يجب أال تفيم كرمز لمع
فإذا : تكتنف تفسير فرويد ىالقصة، ويشير إلى بعض الصعوبات الت ىف ىالعائمة، وأن زواج أوديب وجوكاستا إنما ىو عنصر ثانو  ىف

األسطورة إلى انجذاب أوديب  ىإشارة ف ىن، فمماذا ال نجد أعن العالقة الجنسية المحرمة بين األم واالب ىكانت األسطورة تعبير رمز 
 .جنسيًا لجوكاستا أو أنو يقع في غراميا

مؤسسة فربكمين المساىمة  ،أحمد زورى/ د: ةمراجع ،جميل سعيد: ترجمة ،األسطورة وعمم النفس ىدة أوديب فعق: عن، باترك مالىى
  . 1 ص ،191 نيويورك  –بيروت  لمطبع والنشر

http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus
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                                                                ىاألدب اليونان ىأسطـورة أويديبوس ف

ر الظروف ألنو ال م يمكنيا أن تتكيف وتتييأ مع تغيومن ث. إذا أمكن إعادة روايتيا ثانيةً تظـل األسطورة باقية 
كل تمك فاألسطورة قصة ذات تركيب وبناء تقع خمف  ألسطورة كتقميد متغير،، وعمينا أن نفيم اقصة أصمية دوجت

 .(1)أمثمتنا عمى ذلك أسطورة أويديبوساألشكال المتنوعة ومن 

، يدمج كتاب التراجيديا التقميد أو العرف القديم مع ىقالب مسرح ىولوضع قصة أويديبوس وأبطال آخرين ف
قصة متغيرة أضيفت  ىوس كانت قصة تقميدية شفيية قبل أن تكتب، فييبوألن قصة أويد ،(1)ابتكار وتجديد معاصر

القـرن الثامن والسابع  ىإلييا حكايات متعددة من مصادر متنوعة، وقد ظيرت أول إشارة مكتوبة عن أويديبـوس ف
 :، ومن مصادرىا.م.ق

القرن السابع  ) ودوسوىسي، (4)(األويديبوديا)والممحمة المفقودة  .(م.القرن الثامن ق) روسإلياذة وأوديسة ىومي
باإلضافة إلى بعض الكتابات حول ، .(م.القرن السادس ق) ستسيخوروس، و .(م.القرن السابع ق) ، وكيناثون.(م.ق

ومن أشير  ،.(م.القرن الخامس ق)بنداروس  من بينيـم ،(9).م.يرجع معظميا إلى القرن الخامس ق ىأويديبوس والت
ورة أويديبـوس ىو الكاتب التراجيدى سوفوكميس، الذي وصمتنا من أعمالو ولت أسطتنا ىالمصادر اإلغريقية الت

كما تناول نفس األسطـورة مع تفصيل ، كولونوس ىفوأوديب  –ًا أوديب ممك: ان تمك األسطورة وىمامسرحيتان تعالج
 . لتفصيلتناولت األسطورة با ىثم توالت بعد ذلك المصادر الت أبولمودوروس ىأكثر الكاتب السكندر 

زوج وينجب أطفااًل من أمو يت ىرة اليونانية لقاتل أبيو الذإلى أن األسطو " Velikovsky ىفميكوفيسك" رفيشي
سطور قميمة،  ىالوقت الحال ىترجع ألكثر من سبعة وعشرين قرنًا، وكانت لمئات السنين تروى كقصيدة وبقى منيا ف

 ىسوفوكميس ويوربيديس، واكتسبت مكانًا بارزًا وجميًا فشكل مسرحيات كتبت بواسطة أيسخيمـوس و  ىثم ظيرت ف
ف نستعرض بعضـًا من تمك وسو  ،(9)الفترة الكالسيكية خالل العصور الوسطى والعصور الحديثة ىاألدب ف
 :األعمال

 

 

                                                

(2) Powel Barry B., Homer  (in: lives of the Caesars) Edited by: Anthony A. Barrett … Blackwell 

publishing,  2007,  p. 95. 

(3) Gregory Justina, A companion to Greek tragedy, Blackwell publishing 2005,  Chapter 8 – The Myth 

by: Michael J. Anderson, p. 121. 

 .ديبوس لمغز اليولة وزواجو من أمووتحكى قصة حل أوي Cinaethonبت ىذه الممحمة إلى كيناثون نس( ) 
http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus  p. 3 of 10. 

(5) (Apoll. III. 48sqq) 

(6) Velikovsky Immanuel, op. cit., p. 19. 

س الروديســى قــد تــأثر بالممحمــة الطيبيــة ودرســيا أثنــاء تكوينــو و إنــو مــن المؤكــد أن أبولمونيــ" Vessey قيســى"ىـذا باإلضــافة إلــى قــول 
 .لعممو األرجونوتيكا

Vessey D. W. T. C., The reputation of colophon. Hermes, 1971. p. 4. 

http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus
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 :.(م.القرن الثامن ق) هوميـروس –أ 

فقصائد ىوميروس الممحمية القصة،  يعكس األزمنة المعاصرة لرواة ةرواية األساطير اليوناني ىإن االختالف ف
 .وائل مصادرنا لألساطير اليونانيةلنا وأ ىالمبكر المتبق ىاإللياذة واألوديسة تعد األدب اليونان

 .أماكن أخرى ىروايات متعددة ومختمفة ف رواية واحدة فقط لألسطـورة ولكن ُوجـدتىوميروس  أعطى: أوالً 
 . اخل قصتو األساسية، كان يعطييا شكاًل مثالياً أسطورة د ىأل تقديم ىوميروس ىف: ثانياً 

روس ليوجو ولكنيا ُتروى بمسان إحدى شخصيات ىوميقصة تحكى ببساطة، سطورة لم تقدم باعتبارىا فاأل
قصة قديمة وأول رواية أدبية وصمت  ىفبالنسبة لقصة أويديبوس في، ( )المستمعين لسموك معين متزامن مع الحدث

  .ثالث إشارات مختصرة ىوجدت عند ىوميروس ف إلينا من أساطير طيبة

(Od. xi. 271-80) األوديسية ىف :أوالً 
، (1)األوديسية بما رأى خالل زيارتو لياديس ىحيث يقر أوديسيوس ف ( )

وس، أم أويديب Epicasta"( 1) إبيكاستـا"وىناك قابل من بين الموتى روح  ىحيث زار أوديسيـوس العالم السفم
الحكم أما  ى، بينما استمر أويديبوس فهقتل أباعن جيل وبدون عمم تزوجت من ابنيا بعد أن  وقد أخبرتو أنيا

 .(  )إبيكاستا فوضعت حدًا لحياتيا وشنقت نفسيا

                                                
(7) http://www.open2.net/historyandthearts/arts/oedipus.html 

(8) Baldry H. C., The dramatization of the Theban legend, G & R. Vol. 3 n. 1 (1956). p. 26. 

(9) Anastaplo George, on trial: from Adam & Eve to O. J. Simpson Lexington books. 2004,  p. 83. 

 .والذى أشار أنها تزوجت من أويديبوس بدون رغبتها إبيكاستا عند ىوميروس، ولكنها ىى جوكاستا (  )

Grant Michael & Hazel John, op. cit. p. 265. 

(11) Od. 11. 271ff:        

 

 

 رأيت أم أويديبوس، الجميمة إبيكاستا
 قامت دون عمم بعمل  ىالت

 وأخذىا من والده المذبوح تزوجت ابنيا
 بين البشر ئحيث أوضحت اآللية كل ش

ىيبرفـــاس "   ابنـــة بـــذلك أن ســـيدة أخـــرى تـــدعى يوريجانيـــا  "Pausaniasباوســـانياس "ى اســـتنتج الكاتـــب الجغرافـــف
Hyperphas" أنجبت لو ولديو. 

Cf. Pausanias, Description of Greece 9. 26.; Cf. also, Fragments of the Epic cycle, 

Paus. IX. 5. 10. 

“

” 

قصـة "فأبنـاؤه قـد ولـدتيم يوريجانيـا مثممـا يشـير كاتـب ممحمـة [ يوكاسـتا]أبنـاء مـن عتقـد أن ىـوميروس لديـو ال ا ىطبقًا ليوميروس إنن"
                                                                           . "يبوسأويد

Hugh G.Evelyn - White, Hesiod, the Homeric hymns & Homerica, Loeb classical library, 1914, pp. 

482-83.; Ibid, Bibliobazaar, LLC  2007, p. 233. 

http://www.open2.net/historyandthearts/arts/oedipus.html
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 .(1 )معركة ىمات ف ، وقال أن أويديبوساعنيم ابنتيو ونفيو فمم يذكر ىوميروس شيئاً وبشأن 

امتالكو لمعديد من اآلالم ولم يذكر  اماعد ىوس فبرواية أوديسيوس عن قدر أويدي ىف ئم يرد ذكر شول
 .(1 )و لعينيوئطيبة وتمويثو لألرض أو فق ىوس فوجود أويديب سىوميرو 

 .(Il.iv.379 – 399)اإللياذة  ىورد ذكره ف :ثانياً 

(Il.23.679-80): إشارة المعة ألويديبوس فى :ثالثاً 
 ىبأن أويديبوس استمر ف: تؤكد قول أوديسيوس ىوالت، (4 )

 .(9 )حكم البالد بعد ظيور الحقيقة

أو  (9 )كٍل من اإللياذة واألوديسة دون ذكر لميولة  ىوىكذا قدم ىوميروس إشارة عابرة ألويديبوس ف
 .قصتيا

 هسيـودوس –ب 

إشارة  ىولكن دون آ، (  )عن اليولةنة طيبة، ويعتبر ىو أول مصدر كتب الشاعر ىسيودوس عن اليولة في مدي
 .نفسو وبالرغم أنو لم يصفيا إال أنو ذكر أنيا ابنة وحش معتمدًا عمى تفسيرىا باليونانية إلى أويديبوس

فيكس "وكانت تسمى  ،Nemean lion أخت األسد النيمى ى، وكانت ى"Orthosأورثوس "كان أبوىا الكمب   
Phix "ربما تسمى روايات أخرى  ى، بينما فجة المحمية البيوتية عند ىسيودوسالمي ىطبقًا لمشارح فSphix  وليست

Sphinx يقيد )بمعنى   ىل اليونانلة يونانية متأخـرة لتصميا بالفعربما تكون قد جاءت من محاو  ىوالت– 
 .(يخنق -يشنق –يربط 

                                                

(12) Michael Grant & John Hazel, op. cit. p. 244.; Cf. also, M. C. Howatson & Ian Chilvers, op. cit. 
Oedipus, p. 376.; Kirk G. S., The nature of Greek myths,  Penguin books 1st published 1974, p. 164. 

عمـى عكـس )عمى ذلك الكالم مضيفًا أن ىوميروس لم يذكر اليولـة، أو فقـأ أويـديبوس لعينيـو ورحيمـو عـن طيبـة  Stanfordكما أكد 
ولكن ىذا ال يثبت أن تمك األحداث لم تكن معروفة لو، وأشـار إلـى أن ىـوميروس ذكـر أبنـاء أويـديبوس فـى ( أوديب ممكًا لسوفوكميس

يتيوكميس فى (Il.4.377)اإللياذة فورد ذكر بولينيكس فى    (Il.4.386) ، وا 

W. B. Stanford, The Odyssey of Homer. Vol. I. (books I-XII) 2nd ed. 1959, p. 39.; Gilbert Murray, The 

Literature of Ancient Greece, Phoenix books - Univ. of Chicago Press. 1956, p. 218. 

(13) Anastaplo George, op. cit. 2004. p. 84.  

(14) Il.23.679-80:                 

   

 الذي ذىب ذات مرة إلى مدينة طيبة عند مواراة أويديبوس
 وتغمب في ذلك الحين عمى كل أبناء كادموس. قبره ىف

 .41 ص  (11.ك" )اإللياذة"عادل النحاس، ىوميروس : ترجمة     
(15) http://www.open2.net/historyandthearts/arts/oedipus.html   p.1 of 3. 

(16) http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus  p. 3 of 10. 

(17) Theogony 326:  

 وقد حممت لعنة اليولة الخراب والدمار ألىل كادموس 

http://www.open2.net/historyandthearts/arts/oedipus.html
http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus
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نمتمك ، وفيما أصبحنا "طيبة"ودوس عن أسطورتيا أنيا كانت مصدر إزعاج ألىل كادموس كل ما أخبرنا بو ىسي
 .(  )، ولم يرد عنده ذكر أويديبوسفيما بعد Sphinx يقيًا لنربط اسم ىذا الوحش معنممك سببًا حقاسمًا ولكننا ال 

 كينـاثون  - ج

، وىى قطعة مكونة "األويديبوديا"محمة متأخرة تسمى م" Lacedaemonالكيدايمون "كتب الشاعر كيناثون من 
 .سطـرًا  9911من 

، جوكاستا أن أويدييبوس ىو ابنيا، حيث أدركت فاف جوكاستاى يوم ز وطبقًا لروايتيا فقد وقعت أحداثيا ف
 .(1 )الميل ئالحال وقبل مج ىفشنقت نفسيا ف

 ستسيخوروس  –د 

 رواة األساطير بين ىوميروس وُكتـاب التراجيديا، كما أنو مصدر معظم القصائد، عظميعتبر ستسيخوروس من أ
 .(11)كل خاص عمى ستسيخوروس بشدةىوميروس وىسيودوس، وقد اعتمد كتاب التراجيديا بش بعد

  1  ى، وقد بقى منيا حوال"Lille ىليمم"أنشودتو  ىفوقد كتب ستسيخوروس قصيدة غنائية عن جوكاستا  
 .( 1)سطرًا متتاليًا عن أشير عائالت طيبة

 والنصف األول من. م.الربع األخير من القرن السابع ق ىبما إن ستسيخوروس كان ف" Martinمارتين "ويقول 
ممكًا لسوفوكميس بنحو مائًة ، فيذه القصيدة مجيولة االسم عمى األغمب كانت قبل أوديب .م.القرن السادس ق

قد أعجب  (11)لستسيخوروس تجعمنا نرى كيف أن سوفوكميس طبقًا ألرسطو Lilleن عامًا، واكتشـاف قصيدة وخمسي
 .(11)أسطورة أويديبوسب

يجب أن  ىأو السبعة ضد طيبة، وبالتال Thebaisنشودة كان بأن عنوان ىذه األ" West وست"وقد افترض   
وصفًا لوصول بولينيكس إلى عمى من ىذه األنشودة يجب أن يحتوى  ىوبأن الجزء التال. تصف اليجوم عمى طيبة

 .(14)استمرارية أو تكممة ليذه القصة ىقصـر أدراستوس ولكن ال تضيف الشذرات أ

السطور الباقية من  ىمم يرد ففات ألويديبوس وأميات مختمفات ألبنائو فكما قدمت القصص المبكرة ممكات مختم
وأيضًا اسم  (234)، ولكن وجد اسم تيرسياس وس نفسوبامرأة وكذلك لم يرد اسم أويدي ىاسم أ" Lille"ودة أنش

                                                

(18) http://www.users.globalnet.co.uk/~loxias/sphink.htm     pp.3-4 of  9 

(19) Burnett Anne, Jocasta in the west: the Lille Stesichorus. CA. vol. 7  n. 2  Oct. 1988, p. 122.  

(20) Graf Fritz, Greek mythology “An introduction” Trans. By: Thomas Marier  John Hopkins university 

press – Baltimore & London, 1993. p. 146. 

(21) Burnett Anne, op. cit. 1988, p. 107. 

(22) Arist. Poet. (1452 a 21 / 53 b 7) 

(23) Martin Richard P., The voice of Jocasta, p. 3.; (Princeton - Stanford working papers in Classics) 

Stanford univ. May 2005, pp. 1-13. 

(24) West M. L., Stesichorus at Lille, ZPE 29, 1978, p. 3.; Apud, Burnett Anne, op. cit. 1988 p. 111,  note 

n.1. 

http://www.users.globalnet.co.uk/~loxias/sphink.htm
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بدأت  ، فقديمةاألزمنة القد ىالشييرة ذكرت فودة ، فيناك فقرات قميمة من ىذه األنش (.253ff)إيتيوكميس وبولينيكس
قصره تحت سيطرة أبنائو الذين  ىومسجون ف ،(19)مدينة طيبة ىف ىخز  ىًا يعيش فالقصة بأويديبوس ممكًا شيخ

من المحم  ىكانوا مشمئزين من حالتو وكانوا يعاممونو بازدراء ، وأخيـرًا عندما رفضوا أن يقدمـوا لو النصيب الممك
لكن و  الشذرات المتبقية، ىذكر لمزوجة األم ف ىقصيدة أال ىوجد فوال ي، (19)لعنيم بأن يقتل كل منيما اآلخر

نفس زمن الحصار  ىالقصر ف ىاستخدم تمك القصيدة أثناء تأليفو لمسرحية الفينيقيات جعميا ف يوربيديس عندما
جرد م. أو فاحش ئبذ ئوس كشاد أويديبلما أورده فقد تم إبع ، وقد حكى ستاتيوس أيضًا نفس القصة وطبقاً األخير

(Theb.1.49-50 / 7.468)بينما تشغـل جوكاستا الردىة الممكية . جثة حية
(1 ). 

، اإللياذة واألوديسة ليوميروس: االختيار بين عممين عظيمين ىوروس لقصيدتو كان حرًا فوفى تكوين ستسيخ
 .( 1)واالويديبوديا لكيناثون

قصتو  فى الجزء األول فقط Lilleة أنشود ىأن ستسيخوروس استخدم ف" Burnettبرنت "وبعد ذلك أوضحت 
تأثير جوكاستا داخل ، فيو لم يستثر المعركة ولكن بداًل من ذلك قدم لحظة بدايتيا تحت الزاخرة بأعمال البطولة

رم بين ذوى القربى المح ىعمى أسطورة قديمة لالتصال الجنس ىالخيال ى، فقد اعتمد موقفو القصصقصر أويديبوس
 .ليذين االثنين

حت أساطير العالقات المتبادلة لمنزل كادموس مجرد تخيل ممتد عن فكرة الزواج والتناسل بين فقد أصب
أبمغ صوره، أما  ىزواج بين من ليسوا عمى صمة، وبالنسبة ألويديبوس فيو يصور النوع األول فألقارب، والا

 .(11)ىبولينيكيس فيصور النوع الثان

بعض التشابيات سوف يدرك " أوديب ممكاً "لمسرحية سوفوكميس برأيو أن القارئ  "Martinمارتين "كما أشار 
   .(11)ءة اإللو أبولموكال العممين اتخذت أم أبناء أويديبوس موقفًا وقاومت نبو  ىالمذىمة والالفتة لمنظر، فف

 

 
                                                

فقـط عنـد أيسـخيموس  ، ولكـن ظيـر الحـافز لـذلك(9 1 )كولونـوس  ىمسـرحية أوديـب فـ ىفقد وصف سوفوكميس أويديبوس ولعنتو ف(  ) 
وتظير ىذه العقدة عند ، األبناء بأبييم وكذلك المعنة حيث يتصل فقدان البصر مع عدم اىتمام( 1  )مسرحية السبعة ضد طيبة  فى

، أمـا عمـى (39-1.238) عممـو الممحمـة الطيبيـة ى، كما قدم ستاتيوس أيضًا نفس المشيد فـ(94 )مسرحية الفينيقيات  يوربيديس فى
  . (Il.23.679)المعركة  ىتى موتو وسقوطو فخر فعند ىوميروس نجد أن أويديبوس لم يفقد البصر حاآلالجانب 

    Burnett Anne, op. cit. 1988, p. 121 note n. 36. 

الدعوة بقتل األخوين كـل منيمـا : الدعوة بالحرب، وثانياً : أوالً . ”Thebais“إلى وجود لعنتين فى الممحمة الطيبية  Burnettشارت ا(  ) 
 .Lilleبوءة تيرسياس فى أنشودة اآلخر، حيث تتم مقارنة تمك الدعوتين مع ن

Burnett Anne, op. cit. p. 121 note n. 37. 

(27) Burnett Anne, op. cit. 1988, pp. 120-121. 

(28) Ibid, p. 123. 

(29) Ibid, p. 148. 

(30) Martin Richard, op. cit. p. 8. 
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 . م.أويديبوس فى القرن الخامس ق قصة -هـ 

، ومع ذلك تتعامل معظم القصص مع .م.معظم الكتابات المتعمقة بأويديبوس من القرن الخامس قوصمت   
 .ة عن كيفية تولى أويديبوس السمطةوقد ظيرت تفاصيل متنوع –سقوط أويديبوس 

يثقب  ق النبوءة، وخوفًا من تحق(11-11 يوربيديس الفينيقيات) بأن ابنو سوف يقتمو ( 1)فيسمع اليوس نبوءة
أما أويديبوس دون ، (11)الطفل وأخذه بعيدًا عن طيبة وجد ىالعراء ليموت، لكن الراع ىالطفل ويتركو ف ىاليوس قدم
وبينما كان اليوس ، (11)ترك المنزل خوفًا من نفس النبوءة بأنو سيقتـل أباه ويتزوج أمو ىلبوليبوس بالتبن عمم أنو ابن

مع اليوس ، وكما قالت النبوءة مر أويديبـوس (37-132سوفوكميس أوديب ممكًا )خارج البالد ليجد حاًل لمغـز اليولة 
 .(14)من نفس الطريق مما قاد إلى معركة بينيما أسفر عنيا قتل اليـوس عمى يد أويديبوس

رممة وتزوج من الممكة األ. (19)حل لغزىا الغامض ليصبح ممكاً  ىوبعد ذلك يتغمب أويديبوس عمى اليولة ف 
وس عينيو وتنتحر ة يفقأ أويديبوعند اكتشاف الحقيق، سقط البالء عمى مدينة طيبة .جوكاستا دون عمٍم أنيا أمو

 .وس عن الحكم قتل ولداه كل منيما اآلخرتنازل أويديب وبعد أن( 9 1  سوفوكميس أوديب ممكاً ) جوكاستا 

تشمل أويديبوس ووالده ثم ظيرت بعض االختالفات مع تمك القصص حيث امتدت لعنة أبناء أويديبوس لمخمف ل
 .(19)معركة ىبداًل من الموت فتنازل أويديبوس عن العرش  حينئذو اليوس، 

 بنـداروس  – 1

لب مع األخيرة أحسن األحوال وأسوأىا ويكون العنصر الغا ىتعرض قصة السبعة ضد طيبة طبيعة اإلنسان ف
مسرحية  ىف)ممحمة وفيما بعد صور دراميًا  ىقد حكى ف شديد بين اتيوكميس وبولينيكسال ىزاع األخو النف. غالباً 

 .ى مبكر فيو ليس نزاع متبايندار بدأ روايتو بشكل بدائ، ولكن بن"(طيبة السبعة ضد"أيسخيموس 

أرجوس حتى تم طرد أدراستوس خارج البالد ، فأصبح  ىكان أدراستوس وأمفياراوس يتنافسون عمى السمطة ف
 .المجاورة" Sikyonسيكيون "ممكًا عمى مدينة 

 

 

                                                

اليـوس لـم ييـتم بنبـؤة  أن( 711ffأوديـب ممكـًا )ميس وسـوفوك( 41 السـبعة ضـد طيبـة )تروى بعض المصادر ومن بينيا أيسـخيموس  (  )
 .فى البداية وتزوج من جوكاستا أبولمو

 (.    -  ) ممكاً  سوفوكميس أوديب – ( 1- 1) يوربيديس الفينيقيات (  )

 (.    -  ) سوفوكميس أوديب ممكاً  (  )

 (.44 - 7 ) االولمبيات النشيد الثانى ربندا، ( 1  -11  ) سوفوكميس أوديب ممكاً  ،(41- 1) يوربيديس الفينيقيات (  )

 (.74  -   ) سوفوكميس أوديب ممكاً ، (41- 4) يوربيديس الفينيقيات(  ) 

(36) Oedipus, (5th cent. BC.)  p. 4 of 10. (14 - 9 – 2008).; http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus 
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أخت  Eriphyle"(1 ) إريفيمى"تزوج أمفيـاراوس من وفيما بعد تصالح االثنان وأنييا الخالف فيما بينيما و 
قيقيا أدراستوس، فقطع كل من أمفياراوس وس ووعدىا بالطاعة الدائمة، فقد كان يحبيا بشدة وكذلك شأدراست

لرأييما، وفيما بعد عندما نظـم  مخالفا   ىرأإريفيمى ميمًا كان ذلك ال ىرأوأدراستوس عيدًا عمى نفسِو أن يمتزما ب
ىذه الحممة  ىل زوج ابنتو بولينيكس أرغم أمفيـاراوس عمى المشاركة فجيشو لميجوم عمى طيبة من أج وسأدراست

 .قميمة الحظ

(Nemean 9.17-27) ىوقد لخص بندار الدائرة بأكمميا بشكل مختصر لمغاية ف
. م.ق 1 1عام  ىا فربم ،( 1)

ضد بوابات مدينة طيبة السبعة بالرغم من وتو والمراقب أمفياراوس قادوا جيشًا كيف أن أدراستوس وأخ ىوتحك. م.ق
ربما كانت (   -1 )األناشيد األولمبية السادسة  ىتحذيرات ونبوءات زيوس السيئة، كما توجد إشارة لميولة كذلك ف

 .(11)غير معروف تاريخيا تشير إلى أحجية اليولة (Fr.26)وىناك أيضًا شذرة . م.ق 1 4عام  ىف

طريق  ىن اليوس البائس مر فأن اب: كتب بندار.( م.ق 9 4ربما عام )لثانية األناشيد األولمبية ا ىوكذلك ف
Pytho ى، وحقق نبوءة الكاىن قديمًا فوالده، وقتمو

ولكن إليات العذاب قد رأينو فذبحن ولديو المولعين بالحرب  ،(41)
 .كٍل منيما عمى يد اآلخر

   (.م.ق 456-525) خيمـوسأيس -2

 .( 4)حديث شيير باعتبارىا قطع أو ُفتات من مأدبة ىوميروس العظيمة ىوصف أيسخيموس تراجيدياتو ف

  49فقدم عام  ،(41)حول أسطورة طيبة إلى سمسمة من المسرحيات ىالمبدع الذ ىكان أيسخيموس ىو العبقر  
 ىلى ى، المسرحية األو مدينة ديونيسيا ىلجائزة األولى فونال فييا ا،  (41)ثالثية كاممة حول أسطورة أويديبوس. م.ق
وىى فقط ما بقى لنا من ىذا العمل حيث قتل ابنا ، (44)"السبعة ضد طيبة"أما الثالثة  ،"أويديبوس"، والثانية "اليوس"

                                                

كانـت أفروديتـى منحتـو )نانية تمقت عقـدًا مـن الجـواىر رشـوة مـن بـولينيكيس أنيا فى األساطير اليو : قال عنيا أفالطون فى جميوريتو (7 )
ضـد طيبـة، " الزعماء السـبعة"مقابل إقناع زوجيا أمفياراوس باالشتراك فى حرب ( ليارمونيا بمناسبة زواجيا من جده األكبر كادموس

 . ولقى فييا حتفو، وذبحيا ابنيا الكمايون عمى خيانتيا
المؤسسـة المصـرية العامـة لمتـأليف والنشرـــ دار . محمـد سـميم سـالم. د: راجعيـا عـن األصـل اليونــانى. أفالطـون جميوريـة: فـؤاد زكريـا

 .199الكاتب العربى لمطباعة والنشر، الكتاب التاسع، ص 

(38) Shapiro H. A, Myth into Art - Poet & Painter in classical Greece London - Routledge. 1994, p. 89 

(39) Baldry H. C., op. cit. G & R (1956), p. 29. 

(40) Pindar, II Olympic Odes (O.II. 38-42). 

(41) Cf. Ath.347e: Apud, West M. L., Iliad & Aethiopis on the stage: Aeschylus & son, CQ. Vol. 50. n. 2 

(2000) p. 338.   

(42) Baldry H. C., op. cit. (1956), p. 30. 

نما كان يستخدميا كموضوع لمسرحياتو، فقد كان ىو ومن تبعو من شعراء التراجيديا لم ي(  )  كن أيسخيموس يؤمن باألساطير الشعبية، وا 
 .يسير فى أثر القصص التى يعالجيا

 .Septem contra Thebasمن الالتينية  Septemأيضًا تسمى  ، وىى السبعة ضد طيبة (  ) 
Torrance Isabelle, Aeschylus: Seven against Thebes, Duckworth companion to Greek and Roman 

tragedy  2007, 1- play & trilogy, p. 9. 
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  أبو اليول‘ :ىتتبع ىذه الثالثية ى ى، والمسرحية الساتيرية التيبوس كل منيما اآلخر لحكم البالدأويد
Sphinx’(49). 

 ىمسرحية السبعة ضد طيبة ف ىفقدا، إال أننا نجد ليما ممخصًا ف ورغم أن مسرحيتى اليوس وأويديبوس قد
 (.770ff)و( 99-49 )أحاديث الجوقة 

وطبقًا إلحدى الروايات يقال أن اليوس قد أنجب طفاًل بالفعل حيث جاء يومًا مخمورًا وبدون إدراك جامع  
صدًا لما يفعمو، والدليل عمى قيامو بذلك ساقيا جعل فييا اليوس واعيًا وقا ىولكن رواية أيسخيموس الت (49)زوجتو،

 (.41  /19  /91 )مسرحيتو السبعة ضد طيبة  ىمدفوعًا بحماقتو موجود ف

إذا أنجب اليوس طفاًل لسوف تُدمر المدينة وعمى الرغم من ذلك فقد جاء أويديبوس ولم : فقد كانت النبوءة تقول
تماما لمغزى النبوءة . نيا كانت رىن التيديد بالدمارتُدمر المدينة، بل ظمت باقية حتى وصل لسن الشباب ولك وا 

، وجاءت المعنة اإلليية عمى بيت اليـوس منذ اغتصابو ابن الممك بوليبوس النتيجة المتوقعة لسكان المدينة حدثت
 .لكوقد لعن بيموبس اليوس، ولكن أيسخيموس لم يذكر شيئًا من ذ، ( 4)احترام الضيافة ىمحطمًا القوانين األثينية ف

ح العام دون ىذه المسرحية عمى أىمية انتماء الفرد لمدينتو، وضرورة العمل عمى الصال ىوأكد أيسخيموس ف 
أن المسرحية مميئة بروح  ، وتعد من إحدى مسرحيات الحرب، حيث أشار أريستوفانيسىاالىتمام بصالح شخص

عميو الفزع من أىوال  ىيستول ، فـال يشاىدىا أحد دون أنآريس إلو الحرب 
ىذه المسرحية ترتكز عمى النزاع  ىالحرب فأن : "Gregory ىجريجور "ول وفى ىذا الصدد تق ،( 4)الحرب
اليوس )ن قدر عائمة البداكوس والمسرحيتا ىطتغ ىنتيجة لمثالثية الت ىأن ىذه المسرحية إنما ىوب (41)،ىاألخو 

مسرحية السبعة ضد طيبة  ىلمجوقة ف ىالثان ىاثيما من الفاصل الغنائن فقدتا يمكن معرفة أحدالمتا (وأويديبوس
المسرحية والمتبقيـة من تمك الثالثية، حيث ترتكز مسرحية اليوس عميو وعمى موتو نتيجًة لعصيانو أوامر أبولمو، أما 

 .و ولعنتو ألوالدهيفقأه لعين: زواجو من أمـو وكانت نتائجياوس واكتشافو مقتمو ألبيو و الثانية فُكرست ألويديب

كانت تحت حماية اتيوكميس من ِقبل  ىالثالثة الباقية من ىذه الرباعية فتبدأ بحصار طيبة الت أما المسرحية  
 .(91)ىالمسرحية بموت األخويِن معًا وىزيمة الجيش األرج ىوتنتي .يقوده بولينيكس ىوالذ ىالجيش األرج

 

                                                

(45) http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus  p. 5 of 10.; Cf. also, Sommerstein Alan H., Greek drama 

&dramatists,  London & New York, 1st, published in English 2002, Aeschylus’ Seven against Thebes,  

pp. 34-35.  

(46) Apollodorus 3. 5. 7, Eur.Phoen. 21. 

(47) Athenaeus, 602. 

(48) Murray Gilbert, The complete plays of Aeschylus, London 1952, preface, p. 9. 

(49) Gregory Justina, A companion to Greek tragedy, Blackwell publishing 2005. Orgins & function of 

Greek myths. p. 127. 

(50) Ibid, p. 216. 

http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus
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أن السبعة ضد طيبـة أليسخيموس تعتبر بشكل : سرحية قائالً الم ىعن رأيو ف" Gregory ىجريجور "حيث أشار 
 .( 9)لمممحمة الطيبية ىواضح رواية تراجيدية أو نسخة معدلة لألثر األدب

  .(م.ق 406-496) سوفوكميـس – 3

 .(م.ق 426) ـا  أوديب ممك –أ   

، لية بعقاب القاتلة وأمر اآلالمدين ىفالوباء  ، فتعرض انتشارالمسرحية الجزء األخير من القصة تعرض
وس كما حكاىا سوفوكميس تعد من أكثر قصص ؛ فأسطورة أويديبقتصاصو من نفسول وااتواكتشاف الممك أنو الق

 .(91)فأويديبوس دون عمم قتل والده وأنجب من أمو ،تشويو الذات شيرة

، اف سبب البالءاكتش ىك ليساعدىم فيتوسل شعب طيبة لممم .مدينة طيبة أمام قصر الممك ىتقع القصة ف  
نيائوفيقسم أويديبوس أماميم بأنو سو  زيارة  ى، ويعود كريون إلى طيبة بعد أن كان فف يجد السبب في معاناتيم وا 

تفع البالء فقط باكتشاف قاتل اليوس ومعاقبتو عمى ير ة وسطيب ىود مشكمة بغيضة مختفية فوجالكاىن حيث أخبره ب
، أقسم عمى التخمص منو ىالمقيت الذ ئغير مدرك أنو ىو نفسو ذلك الش، فيقسم أويديبوس إنو سيفعل ذلك جريمتو

يشعره بالحقيقة،  ىويصطدم أويديبوس مع تيرسياس األعمى الذ. وتنكشف الحقيقة ببطء خالل أحداث المسرحية
 .يعادى كريون لمحصول منو عمى العرش بوس مقتنعًا بأن تيرسياسولكن يظل أويدي

ثالث طرق  مكان ما عند مفترق ىالحل عندما تذكر جوكاستا أن اليوس ذبح ف ىغز فيبدأ الم ىالمشيد الثان ىف
بقى عمى قيد الحياة وىناك خادم  ،(91)يبحث عنو ىوس مرعوبًا بأنو يمكن أن يكون ذلك الشخص الذفأدرك أويديب

ور ليؤكد لو أو عمى الف، فأرسل إليو أويديبوس مقاطعة بالقرب من طيبة ىويعيش ف منذ ذلك اليجوم عمى اليوس
، لم تنكشف الحقيقة لقاتل المشكوك فيو لرجل ال يعرفو، وعمى أسوأ األحوال كان يتوقع أن يجد نفسو ىو اينكر ذنبو

 .بعد

                                                

(51) Gregory Nagy, Dream of shade: Refractions of epic vision in Pindar’s “Pythian” & Aeschylus 

“Seven against Thebes”, p. 100. HSCPh. vol. 100. (2000), pp. 97-118. 

(52) Favazza Amndo R., Bodies under siege: self – mutilation & body modification in Culture & pschitry, 

JHU press 1996, p. 97.; Vickers Sally, Where three roads meet: the myth of Oedipus, Canongate U.S. 

2008, p. 25. 

 ىأن أويـديبوس مـن أىـم أشـكال التمـوث والـدنس فـى التراجيـديا اليونانيـة، فـالبالء والطـاعون الـذى اجتـاح طيبـة فـ": Wilesويمز "وقال 
وحول زمن المسـرحية . مسرحية أوديب ممكًا يجسد ذلك التموث الذى أحدثو أويديبوس من خالل االتصال الجنسىى المحرم وقتل والده

مموثًا بمقتل األنساب بواسـطة  لما يزا" بريكميس"تأثرت أثينا بطاعون وبالء ادعى اإلسبرطيون أن قائد أثينـا السياسى الرئيسى فعندما 
 .عائمة أمو فى وقت مبكر، وقد رفض األثينيون ىذا اإلدعاء ولكن اإلسبرطيين أكدوا قوة ىذه النظرية

Wiles David, Greek theatre performance “an introduction” Cambridge univ. press 2000 purification, 

pp. 42-43.  
حيث أنو ال ذنب ألويـديبوس فـى مثـل ىـذه االتيامـات بأنـو شخصـية تجسـد التمـوث، فيـو عنـدما قتـل  Wilesولكنى أتعارض مع رأى 

أينـا أنـو القـدر الـذى لعـب دوره وال يسـتطيع أباه وتزوج من أمو لم يكن يعمم ىذا أو عمد إليو، فمم يكن فى نيتو من األساس، بـل كمـا ر 
 .أحد أن يمنعو أو يوقفو

(53) Reinhold Meyer, Essentials of Greek & roman classics, A guide to the humanities Barron’s 

educational series. 1971, p. 82.  
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ر الخادم لمحضور إلى أويديبوس ينتظ لومع بداية المشيد الثالث تأتى المحظة الحاسمة في المسرحية، فما يزا
 . عمنـًا أن الممك بوليبوس قد ماترسول من كورنثة م ىالمدينة ، فيأت

أقر لو الكاىن  ىاألحزان عند سماع ىذا الخبر ألنو كان يصدق أن بوليبوس كان أباه الذ ىغرق أويديبـوس ف
س وىو طفل وجد أويديبـو  ىوكان الرسول ىو نفسو الرجل الذ. لمحظة بأنو ىرب من القدر أنو سيقتمو فصدق نفسو
أخذ أويديبـوس حضـوره أقر بأنو ىو من  ىكان قد أرسل ف ىضافة إلى أن الخادم الذ، باإلوأعطاه لمممك بوليبـوس
خر آ ئسل إلى أويديبوس أال يبحث عن ش، فتتو أدركت جوكاستا بأن كل ذلك قد حدثىنا . وىو طفل إلى الجبل

، ئل شالعجوز ومن الواضح أنو يعرف كفقد حضر الرجل . وصل الخادم اولكنو رفض فدخمت إلى القصر عندم
 .كل شئوبأمر من أويديبوس سرد 

حيث  (94)وقد انتحرت( أمو)زوجتو وبعد شعور أويديبوس بالخزى والقير من جريمتو اندفع داخل القصر فوجد 
وصل لمتو أن ينفيو من  ىثم توسل إلى كريون الذ. أخذ أويديبوس الدبوس ويفقأ عينيومزقت نفسيا ببروش ثيابيا، وي

سمينى بيديو لممرة األخيرة ويبكى طيبة لألبد ويوافقو كري ون فيعود ويتضرع مرة أخرى أن يحضن ابنتيو أنتيجونى وا 
شفاقًا عميو أرسل كريون لمفتيات ليروا أويديبوس لممرة األخيرةضانيماأح ىف  .(99)، وا 

كل شخصية بيا المركزية لألحداث، يعد أويديبوس و عن التراجيديا وتعريفو عن الشخصية وطبقًا لنظرية أرسط
 .(99)ىيدمظاىر البطل التراج

 ( 9).(م.ق 401مثمت عام  ـــــ. م.ق 406) أوديب فى كولونوس –ب 

، وأخيرًا يجد مكانًا موحشًا خارج ائيًا، مطاردًا من كريون ورجالوىذه المسرحية يصبح أويديبوس متجواًل وت ىف
 .بو ىو وابنتو أنتيجونى ىكان يعتنحيث يقال أن ثيسيوس  (.260ff)أثينا 

 .(م.ق 442) أنتيجونى -ج 

، المذين اتفقا سويًا عمى الحكم مممكة لولديو إتيوكميس وبولينيكسعندما تنازل أويديبوس عن الممك أعطى ال
 .لعنيم إلىماليم لو ىاىتمام أو رعاية ألبييم الذ ى، ولم يظيروا أكل عام ىبالتوال

ء رفض أن يسمم المممكة ألخيو فياجم بولينيكس مع حكم إتيوكميس العام األول وعندما أوشك عامو عمى االنتيا
ومات ( وفى الفينيقيات عند يوربيديس ـــــمسرحية السبعة ضد طيبة عند أيسخيموس  ىكما صور ف)المدينة معاونيو 
 .فى المعركة وتولى كريون عرش طيبة، وأقر بعدم دفن بولينيكساألخوان 

 

                                                

 .ىا فور سماعيا بالخبر، حيث انتحرت فوق جثث أبناء( 49 -494 )قارن يوربيديس الفينيقيات (  ) 

(55) http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus  p. 5 of 10. 

(56) Arist. Poet. 1453b 19-22 / 1453b 30-31. 

(57) Smith Helaine, Masterpiece of classical Greek drama, Greenwood publishing group 2006, p.101 

http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus
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تحت األرض عمى  ىعمييا كـريون أن توضع في صندوق صخر تحدت أنتيجـونى األمر ولكن قبض عمييا وحكم 
وأعمنت أختيا إسمينى أنيا ساعدتيا فى فعمتيا وبأنيا تريد  Haemon،(9 ) م من أنيا كانت محبوبة ىايمونالرغ

ار كريون وأقنعتو أن يسحب أوامره، فذىب نفس القدر وعبرت اآللية من خالل العراف تيرسياس عن رفضيا لقر 
، وعندما وصل كريون لمقبر من أن تدفن حية، ولكنو وجد أنتيجونى وقد شنقت نفسيا بداًل س بنفسولدفن بولينيك

 .نو ىايمون، ثم قتل نفسو بعد ذلكحيث كانت ستدفن ىاجمو اب

ىذا  ىوف (91)،األخرى ىىزوجة كريون بموت ابنيا وأنتيجونى انتحرت " Eurydice ىيوريديس"وعندما سمعت 
عرفنا من روايتين عن قدر األرجيين المميت بعد " ىأنتيجون"قبل مسرحية : قديماً  "Baldry ىبالدر "الصدد قال 
 ى، وبعد ذلك فNemean 9 ىف –كما أشرنا من قبل  –طيبة، الرواية األولى عرفناىا من بنداروس  ىىزيمتيم ف

 .األناشيد األولمبية السادسة

 Eleusiniansالمفقودةمسرحيتو  ىقدميا فإلى أيسخيموس وربما يكون  ىأما الرواية الثانية فتنتم
وبعد ذلك ، (91)

 .( 9)أعيدت القصة باختالفات متنوعة بواسطة ىيرودوت ويوربيديس وأفالطون وسقراط

  .(م.ق 406-485) يـوربيديس – 4

 (.م.ق 408و  412ما بين ) الفينيقيـات –أ 

بنحو خمسين .( م.ق  49)د طيبة بعد أن قدم أيسخيموس رؤيتو لمقصة واألسطورة في مسرحيتو السبعة ض
يد جوكاستا لألذىان قصة بداية المسرحية تع ىفو  ،(91)مسرحيتو الفينيقيات ىعامًا قدم يوربيديس نفس القصة ف

 .أويديبوس

                                                

(58) cf. Soph. Ant. (773ff) and (883ff.). 

(59) http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus p. 6 of 10.    

، (كريـون وأنتيجــونى)دودين خصـمين لـ ، فنجـد فييـاالمواجيـة والتقابــل بـين الشخصـيات ىـذه المسـرحية تقـوم عمـى ىفـوقيـل أن الثنائيـة 
سمينى)تين مختمفتين وأخ : ، وينقسم كـل ىـؤالء فـى الواقـع إلـى فـريقين متضـادين(إيتيوكميس وبولينيكيس)ين عدوين ، وأخو (أنتيجونى وا 

فـى ، و كـل أفكـارىم األخالقيـة والسياسـية أسـس عميـو اإلغريـق ىالـذوىذا ىو التضاد  مواجية األعداء  ىف األحباء 
 .والدولة  الوقت نفسو نجد أن الصراع بين األحباء واألعداء يدور عمى مستوى كل من األجيال

 ،(دراسـة مقارنــة)العبــث المعاصـر فــى الغـرب وفـى مصــر،  التراجيــديا اإلغريقيـة وأثرىــا عمـى مسـرح ىبــذور العبـث فـ: ناديـة البنيـاوى
  91 . ص ،  1  مصرية العامة لمكتابالييئة ال

(60) Cf. Plutarch, Theseus 29.; Apud, Baldry H. C., op. cit. note n. 1, p. 33. 

(61) Baldry H. C., The dramatization of the Theban legend G & R. vol. 3. n. 1 (1956), p. 33. 

(62) Sparknotes, Greek classics - literature guide  Cambridge Univ. press 2004 - seven against Thebes, p. 

81.  

أحداث مسرحية مسرحية الفينيقيات ليوربيديس تغطى بشكل أساسى مسرحية السـبعة ضـد طيبـة، ولـذلك ": Baldryبالدرى "كما يقول 
ة، لم نندىش من مقابمة اتيوكميس وبولينيكس، كريون، أنتيجونى، وتيرسياس، ولكن كى تكتمل العائمة ما تزال جوكاستا عمى قيد الحيا

 .وأويديبوس األعمى بقى فى طيبة فى عزلة إجبارية، ثم ذىب لممنفى فقط بعد موت ولديو
        Baldry H. C., op. cit. p. 36. 

http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus


 

 
 ىاألدب الكالسيك ىويديبوس فأ

 

77 
 

 ىيا تختمف عنيما ف، ولكنى السبعة ضد طيبة وأنتيجونى سوياً تجمع المسرحية وترسم بشكل عام حبكة مسرحيت
  :شيئين أساسيين

، حيث أمر اليوس أويديبوس أن يفسح لو ينة والعداء بين اليوس وأويديبوستصف بالتفصيل سبب الضغ :أوالً 
 .يستطيع أن يعبر بعربتو ولكن كبرياء أويديبوس رفض أن يتحرك أو يطيع األوامر ىالطريق ك

وس لممنفى ولكنيم أويديب، ولم ييرب محرم مع ابنياال ىاتصاليا الجنس الم تقتل جوكاستا نفسيا بعد اكتشافي: ثانياً 
اتيوكميس ( أحفادىم –أخواتيم  –أبناءىم )زاع المزدوج بين ، فقط لتأخير قـدرىم حتى النيبةط ىظموا ف

 .المنفى ىبعت أنتيجونى أويديبوس ف، وتفانتحرت جوكاستا فوق جثتى ولدييا: وبولينيكس

 .(م.ق 410) خريسبـوس –ب 

خريسبوس ابن بيموبس فكانت خطيئة اليوس أنو خطف : لخمفية لمعنةاىذه المسرحية القصة  ىفطور يوربيديس 
 .لو انتقام اآلليو عمى كل عائمتو ، مما سببمن أجل أذيتو

 .وقد بقى منيا فقط القميل من الشذرات" أويديبوس"كتب يوربيديس أيضًا مسرحية 

منزل )باسو من شعر ىسيودوس اقت ىاليول ف ىكتب أبولمودوروس لغزًا فعميًا عن أب. م.ق ىوفى القرن الثان
  .III. 5. 7)(91)أويديبوس 

 :ث نسخ معدلة لألسطورة سوياً مرحمة واحدة أن نقرأ ثال ىنستطيع ف وىكذا 

يا تزوج أويديبوس من أمو إبيكاستا ، وفي"األويديبوديا" الممحمة المفقودة ىعند ىوميروس، ف ،النسخة األولى
 .ى، أما أبناءه األربعة فمن زواجو الثانف الفاجعةوظل ممك طيبة بعد اكتشا، وليست جوكاستا

وجعموا سبب سقوطو المفاجئ  ألويديبوس ىفوكميس الموقف الدراموس وسو طور أيسخيم، النسخة الثانية ىوف
 .اغتصب األمير خريسبوسوس من جريمة أبيو اليوس حين ، فعند أيسخيموس نشأ قدر أويديباً يسياس

سرد بيا  ىوفوكميس، نتذكر الطريقة الترواية س ىف" ب ممكاً أودي"رأ مسرحية أما النسخة الثالثة، فعندما نق
عمى عقالنية أويديبوس، أما  ايتو لألسطورة تفسيره الخاص وأكدأيسخيموس القصة، بينما أعاد سوفوكميس في رو 
 .(94)استبداد وتحكم القدر فيمكن رؤيتو كتفسير جديد

إدخال ما يريدون من  ىتيـار األحداث والدوافع وكانوا يختمفون فاخ ىمسرحياتيم يختمفون ف ىراء ففكان الشع
 ىتفاصيميا لتحقق اليدف الذ ىتعديل وتجديد، فكان الشاعر يتناول أسطـورة تناوليا زميل لو من قبل بعد أن يبدل ف

رواه  يختمف تمامًا عما يرمى إليو، فما كتبو سوفوكميس عن أنتيجونى ومحاولتيا دفن جثة أخييا بولينيكيس
أنيا قتمت بعد دفن أخييا ، فعنده ىايمون يتزوج من أنتيجونى بعد دفنيا ألخييا، بينما يشير سوفوكميس بيوربيديس
ر ساة الفينيقيات عند يوربيديس تظيمأ خر، ففيساطير المشيورة أيضًا من شاعر آلاأل ، كما اختمفتمباشرةً 

وكميس وبولينيكيس، وىذا ال يتعارض مع رواية أيسخيموس جوكاستا عمى قيد الحياة حين قامت المبارزة بين ايتي
                                                

(63) http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus 

(64) Wiles David, op. cit, p. 20.  

http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus
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، كما اختمف أيسخيموس (.Od.11. 277f) ىوسوفوكميس فحسب، بل يتعارض أيضًا مع ما قالو ىوميروس ف
، كان ةالمسرحي ىويوربيديس مع سوفوكميس فجعال إتيوكميس األخ األكبر، وبينما اتخذ يوربيديس جانب بولينيكيس ف

  .(99)كثيرة وعظيمة تاألسطورة تنويعا ى، وىكذا وجدت فب اتيوكميسأيسخيموس بجان

س لم يكن القديم نستنتج أن ىوميرو  من استعراضنا ألسطورة أويديبوس فى بعض األعمال في األدب اليونانىو 
تناولت ىذه القصة كل حسب رؤيتو وما يخدم  كانت ىناك العديد من المصادر التى، بل مصدرنا األساسى والوحيد

 .ىغرضو الدرام

عمى طيبة ( أىل أرجوس)ت قصة أويديبوس ألنيا تقدم فصاًل تمييديًا مناسبًا لقصة ىجوم األرجيين فقد ُخمد
، الفئة األولى حافظت عمى األسطـورة األصمية بقدر وانقسم رواة القصة قديمًا لفئتينوالزاخرة بأعمال البطولة، 

وعدلت حتى أصبح من الصعب إدراكيا وتمييزىا، وقد ركزت  األسطـورة ىالمستطاع، والفئة األخرى غيرت ف
الممحمة  ىالمجموعة األولى عمى األبطال األرجييـن الذين قامـوا باليجوم عمى طيبة واجتمعت قصصيم بالفعل ف

روايات متعددة  ى، أما المجموعة الثانية فقد غيرت من األوضاع االجتماعية بقدر المستطاع فThebaisالطيبية 
 .(99)أعمال ىوميروس وىسيودوس ىست فانعك

      ىاألدب الرومان ىرة أويديبـوس فأسطـو 

 Julius Ceasareيوليـوس قيصـرأ ــ 
(9 ) 

 .ىالوقت الحال ىف ئويديبـوس ولكن لم يتبق منيا شكتب يوليـوس قيصر مسرحية عن أ

  Ovidأوفيـديـوس –ب 

ىزم اليولة، فمم  ىباعتباره فقط الشخص الذ (.Met.7.759ff)" التحوالت"لقد شمل أوفيديـوس أويديبـوس فى 
فالنصف األول من الكتاب الثالث أيضًا في التحوالت يحتوى عمى  ،عن مشاكل أويديبـوس مع أبيو وأمويذكر شيئًا 

 سرد لألخبـار الطيبية لدى أوفيديوس؛ فتحدث عن قدر أويديبوس مشيرًا إلى وجود عالقة نصية داخمية بين مسرحية
   .ألوفيديـوس Narcissus’(9 )ناركيسوس ‘ لسوفوكميس و" ب ممكاً أودي"

                                                

(65) Velikovsky Immanuel, op. cit., p. 25. 

(66) Burnett Anne, Jocasta in the west: the Lille Stesichorus CA. vol. 7  n. 2. Oct. 1988, p. 120.  

   وقو  قلوف  وو  .  .ق   يوليوو اوو    (1 )أو ( 1 )قائـد رومـانى، ورجــل دولـة، وديكتـاتور، ولـد حـوالى : جـايوس يوليـوس قيصـر (7 )

كمـا كـان طموحـًا وكـان يعـرف كيـف يسـتفيد مـن  .، وارتبطت حي ته ب ألح اث السي سية  و  ارو ب بلوكف ربيو . .ق   م رس ا   
األحـداث السياسـية المضـطربة ، كمـا كـان عظيمـًا ككاتـب أيضـًا ولكـن لـم يصـمنا مـن أعمالـو سـوى اثنـين مـن األعمـال التاريخيـة فقـط 

 .M. C. Howatson & Ian Chilvers, op. cit. p. 99   .وغير كاممين

فى حبو، " Echoإكو "وقعت الحورية ". Liriopeليريوبى "والحورية " Cephisusكيقسيوس "ىو شاب جميل ابن إلو النير البيوتى  (4 )
ولكنو رفض حبيا، فعاقبتو أفروديتى عمى وقاحتو؛ فجعمتو يعشق انعكاس صورتو فى المياه، وقد باءت جميع محاوالتو فى االقتراب 

 .ذا االنعكاس بالفشل وضياع الوقت حتى موتو، وبعد ذلك حولتو اآللية إلى زىرة ، والتى تحمل اسمومن ى
 M. C. Howatson & Ian Chilvers, op. cit. p. 363.  
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فبمجرد أن  (91)،المعنى والمغـزى عن مسرحية سوفوكميس ىعممو التحـوالت عن تحول ف ىـوس ففقد برىن أوفيدي
 رد قاتل اليوس من، عميو أن يطى اجتاح المدينةلمتخمص من الوباء الذ: بأنو ىلوحتمقى أويديبوس األنباء من ا

، مما يعنى بالطبع أنو خـالل األحداث كان يفتش عن نفسو بوس عمى نفسو عيدًا بأن يفعل ذلك، فاتخذ أويدياألرض
حب انعكاس صورتو محاواًل عبثـًا أن  ىحين سقط ف Narcissusكان يتبعو  ىويطاردىا، متبعًا نفس الشبح الذ

ول يعانيان دون قصٍد أو عمٍم من ازدواج مجيـ Narcissus و، فأويديبـوس عانق شبح ازدواجو خالل سطح الماءي
 (1 ).ذات الوقت ى، الفريسة والصياد فالتماسيم ىف، فكالىما الفاعل والمفعول الشخصية نتج عن تصورىم ىنشط ف

  Seneca: سنيكــا -ج 
تمثل  ، وتختمف فى جوانبيا عن عمل سوفوكميس، ولمفى القرن األول" أويديبـوس"كتب سنيكـا األصغر مسرحيتو 

 ’Dihle ىدييم‘حين اختمف  ىف (  )،المسرحية بشكل فعمى، ثم قدمت لمجميور بشكل ناجح منذ عصر النيضة
أوديب ‘ وخططت عمى نسق مسرحية سوفوكميس، فأشار إلى أن أويديبوس عند سنيكا قد صيغت مع ىذه المقولة

 .(1 )’ممكاً 

، فوجد ممكيا ىاربًا بإرادتو من مدينتو لطيبة ثة جاءفعندما كان أويديبوس بشكل مزعوم ابنا لبوليبـوس ممك كورن
ًا تحت افٍر ما عمى طريق موحش غير مطروق، وكانت المدينة أيضمعركة ُمتعمدة مع مس ىاليوس قد ُقتل لمتو ف

، واستطاع صورة لغز ىكان تيديدىا ف ى، والت(اليولة)ر وحش مخموق بشع نصفو بشر ونصفو اآلخ ىيمنة
ُعرف أصبح زوجًا لألرممة محطمًا اليولة ثم ُنصب ممكًا لممدينة مكان اليوس، وكما جرى الأويديبوس حل المغز 

 .جوكاستا

وبعد عدة سنوات يصيب المدينة وباء ولم يتمكنوا من عالجو، فعقد أويديبـوس العزم أن يستخدم كل الوسائل  
ئة وىويتو وما قد أجبر عميو بسبب ، وىكذا كان يكشف النقاب عن األسرار السيلوباءليخمص المدينة من ىذا ا

 ى، ولكنيا تنحرف فة أوديب ممكـاً خطوطيا مسرحي ىوتتبع دراما سنيكا بشكل قريب جدًا ف. طبيعة قدره الُميمك
يديرىا تيرسياس مما ُيضعف من إثارة وصدمة اكتشاف الممك  ىالتفاصيل الثانوية عن الشعائر والطقوس الخفية الت

 .(1 )ىلمماض

                                                

(69) Gildenhard Ingo & Zissos Andrew, Ovid’s Narcissus (Met.3.339-510): Echoes of Oedipus, AJPh. 

Vol. 121, no.1, 2000, pp. 130-131 

(70) Ibid, p. 136.  

 .Ibid, p. 143          .لدى أوفيديوس مثل صورة أويديبوس لدى سوفوكميس Narcissusكما أكدا أيضًا بأن تركيب 

(71) http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus.; Oedipus in classical Latin literature, p. 7 of 10. 

، وأجيـزت رسـميًا "أويديبوس"فى درامتو البطولية الناجحة " John Drydenجون درايدن "وأضافت المقالة بأن المسرحية قام بتعديميا 
 .  9 عام 

(72) Dihle Albrecht, Greek & Latin literature of the roman empire from Augustus to Justinian Trans. By: 

Manfred Malzahn Routledge, London & New York, 1989, p. 100. 

(73) Watting E. F., Seneca: four tragedies & Octavia, Penguin classics. 1972, p. 207. 

http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus
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التراجيديا، الجزء األول فييا مأخوذ من  ىوفييا مشيدان مختمفان ف تيكـا أيضًا مسرحية الفينيقياكما كتب سن 
 .فقد أخذه عن يوربيديس ىمسرحية سوفوكميس، أما الجزء الثان

 P. P. Statius      ستاتيوس -د

د وق، "مة الطيبيةالممح"يوس قصيدة ممحمية طويمة بعنوان كتب الشاعر الرومانى بوبميوس بابينيوس ستات  
  .م( 11)حتى عام ( 1 )عشر عامًا، منذ عام  ىكتابتيا اثن ىاستغرق ف

ريق تمك األشعار سوف تكتب لو الخمود، وكان عميو مواجية شعراء اإلغ وقد كتبيا بعناية شديدة عمى ثقة بأن  
وس وسوفوكميس ت أيسخيمبمسرحيا ىفقد أعجب المسرح اليونان ور مختمفة،لذين عالجوا نفس الموضوع قبمو بصا

 ى، وكتب بونتيكوس أيضًا ف’Thebais‘ :المأخوذة عن الدائرة الطيبية، فكتب أنتيماخوس قصيدة طويمة بعنوان
 .وق عمى أولئك الذين سبقوهعصر أغسطس قصيدة بنفس العنوان، فأعاد ستاتيوس تناول الموضوع عمى أمل أن يتف

وربما تكون حبكة  ،(4 )أنتيماخوس وبونتيكوس ُفقدا ىألن قصيدت وال يمكننا عقد مقارنة بين ىؤالء الُكتاب
 magnum)يدعوىا شيشرون بأنيا  ى، والت.(م.ق 411) الممحمة الطيبية قد ُنسخت عمى نيج ممحمة أنتيماخوس

illud volumen
، والممحمة الطيبية ممحمة رومانية قديمة يصف فييا ستاتيوس المعركة من (ىذا جزء عظيم ،(9 )

اتيوكميس وبولينيكس، أبناء أويديبوس، وليس بالممحمة الطيبية صورة أساسية أو : رش طيبة من قبل األخوينأجل ع
تتعامل الكتب الستة األولى مع األحداث التي تقودنا لمحرب، أما الستة كتب األخرى فقد اختصت بالحرب ..  بطل

عشر،  ىالكتاب الحاد ىبيد اآلخر ف س كل منيمان اتيوكميس وبولينيكتل األخوانفسيا ونتائجيا النيائية حيث قُ 
بما يعادل كتاب كل عام حتى تكتمل  ىأ -عشر عامًا  ىاثن ىإنو كتبيا ف: ًا لسطورىا األخيرة يقول ستاتيوسوطبق

، فتعتبر ممحمة ستاتيوس نوقد كتبيا ستاتيوس خالل حكم اإلمبراطور دوميتيا. م 11ونشرت تمك القصيدة عام  –
قصة اتيوكميس وبولينيكس أبناء أويديبوس، الذين قاوموا الحق والصواب  ىتحك ىة القرن األول التالطيبية ممحم

 ىوجدت تعاماًل كاماًل ف ىليحكموا طيبة، وتدور أحداثيا حول القادة السبعة وقواد أرجوس ضد مدينة طيبة والت
أن موضوع ‘ Dominikدومينيك ‘ ما أشار، بين"السبعة ضد طيبة"منيا  ىتبق ىرباعية أيسخيموس األويديبوديا والت

 (9 ).الممحمة ىو محاولة بولينيكس كسب حكم المممكتين معاً 

يوناني وىو  ىترتكز الممحمة بشكل كبير عمى موضوع أسطور : ى ىذا الصـددف‘ McNelisمك نميز ‘يقول 
وديًا حكم المدينة معًا وليذا قررا فاألخوان لن يستطيعا ، (  )بين إتيوكميس وبولينيكيس أبناء أويديبوس ىالنزاع األخو 

                                                

(74) http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus       

(75) Statius, Loeb – Introduction, p. xxii  
أن أنتيماخوس لم يكن مصدر ستاتيوس الوحيد، إنما كان ىناك أكثر من كاتب رومانى قد  تناولوا موضوع : "بقولو Dilkeكما أشار 

 ".تمك الممحمة
Dilke O.A.W., Statius’ Achilleid, Cambridge University press. (1954) 5- Sources, p. 10. 

(76) Dominik William J., A companion to ancient epic. Oxford Blackwell, (2005) Statius: Andrew Zissos, 

p. 514..; http://helen.pmbc.com/statius/works_noframe.html  (15-7-2008) 

(77) McNelis Charles, Statius’ Thebaid & the poetics of civil war. Cambridge university press  2007, - 

Greek myth & roman realities, p. 2. 

http://en.wikipedia.org/wiki/oedipus
http://helen.pmbc.com/statius/works_noframe.html
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، ولكن عامو كممك قُرب عمى دأ الممحمة يحكم إتيوكميس البالد، وكما تبالتوالىأن يوزعا سنوات حكميما عمى 
، ولكنو طمع في حكم (وجعمو أميرًا كما ىو ممكاً )س ، بينما تزوج بولينيكيس من ابنة أدراستوس ممك أرجو االنتياء

 .(  )المممكتين معاً 

(Bk.1.1-3) من سطورىا االفتتاحية ىويتضح موضوع القصيدة األساس
والضغينة والذنب  ىفالنزاع األخو  ،(1 )

منزل أوديب ‘ Oedipodae confuse domus (1.17)لسوف تكون موضوعات الممحمة األساسية، وقصة 
 .’ىالفوضو 

، وكتب ، وحرب السبعة ضد طيبةئوس وأبناعشر كتابًا تناول فييا قصة أويديبو  ىاثن ىكتب ستاتيوس ممحمتو ف
اصطحبت جوكاستا بناتيا لمتوفيق بين  السابع متأثرًا بالفينيقيات حينالكتاب الرابع والكتاب  ىعن أويديبوس أيضًا ف

 .(  )صحيح بالنسبة ألحداث طيبة وكما استمد ستاتيوس من ىوميروس كل ما ى (1 ).ولدييا

   :عرضًا موجزًا لكتب ىذه الممحمة ىوفيما يم

بعد خطيئة أويديبوس وفقء عينيو يدعو (   1-49)ورية، التضرع والتوسل داخل اإلمبراط( 49- :)الكتـاب األول
( قارن أوديب ممكـًا لسوفوكميس، والسبعة ضد طيبة أليسخيموس حيث وجدناه وقد دعا عمى أبناءه)عمى وطنو 

يعمن جوبيتر عن ( 11 -1 1)ت إلى طيبة و، فسمعتو وأسرعويمعن ولدي ىونيتضرع لربة االنتقام تيسيف كما
راٍع بينيما يكس يسعيان لتولى السمطة، وبعد صقدر مدينة أرجـوس وحربيا ضد طيبة، وكان اتيـوكميس وبولين

وُوجدت مشكمة ، (1 )وسـزل ضيفًا عمى ممكيا أدراستـرجوس ون، ورحل بولينيكس ألىعمى التوال قررا أن يحكما

                                                                                                                                          

كمــا قــال أن الــبعض قــد أجمــع أن الممحمــة الطيبيــة وثيقــة الصــمة باألعمــال الرومانيــة، ولكــن ىــذا القــول ال يقصــد بــو أن العالقــة بــين 
ورية الرومانية مستقيمة ومباشرة، ولكـن تفـاوت بعـض النقـاد بشـدة فـى تقيـيميم لممعنـى العـالمى لمقصـيدة، بينمـا قـدم القصيدة واإلمبراط

 .بعض النقاد وأشار بأن القصيدة ليست وثيقة الصمة بروما وال تتناسب معيا
Cf. also, Simolenaars JJL., P.P.Statius’ Thebaid VII, commentary Leiden: EJ Brill 1994 - 

introduction, p. xx. 

اتيـوكميس )والذى أشار إلى نفس الكالم ُمضيفًا أن سـتاتيوس قـد اختـار مـن أسـاطير طيبـة جزئيـة النـزاع األخـوى بـين أبنـاء أويـديبوس 
عشـر  حول حكم طيبة، وبدأ ممحمتو منذ لعنة أويديبوس عمى ولديو، وأنياىـا بتـدخل ثيسـيوس الُمطيـر فـى الكتـاب الثـانى( وبولينيكس

(12.466ff.). 

(78) http://en.wikipedia.org/wiki/Thebaid_(latin_poem)  p.1 of  3. 

(79)  fraternas acies alternaque regna profanes      
Decertata  odiis sontisque evolvere Thebas 

Pierius menti calor incidit           (Bk.I. 1-3) 

 نيران بيريا                ( يتحمل)يقاوم بنجاح  ىعقم
 (             ويكشف)يظير لمعيان  ىفالنزاع األخو 

 (وحشية طيبة) ىكره فظيع، عيود متعاقبة وعمل طيبة االجرام

(80) Stace, Bude  (Introduction, p. XV)   

(81) Ibide, (Introduction, p. XVI)    

و " Talausتـاالوس "كـان ابنـًا لــ . ىو ممك أسطورى عمى أرجوس حين كان النزاع قائم بين اتيوكميس وبولينيكس حـول مممكـة طيبـة ( 4)
، حيث جعمو ممكيا وريثو، " Sicyonسيكيون"، وبعد نزاٍع نشب مع فرٍع أخر من العائمة الممكية ىرب إلى "Lysimacheليسماخى "

http://en.wikipedia.org/wiki/Thebaid_(latin_poem
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تصالحا بفضل تدخل أدراستوس نفسو وتعاونا معًا إلقامة احتفال كبير عمى شرف بينو وبين تيديوس، ولكنيما 
 .اإللو فويبوس

-14 )نفسو ضد شقيقو المنفى،  ىر شبح اليوس التيوكميس ويثير الكراىية فـيظي( 11 - ) :ىالكتاب الثان
دينة طيبة، وقد أرجوس، ويرسل أدراستوس تيديوس كمبعوث لم ىاحتفاالت زواج بولينيكس وتيديوس ف( 119

رحب تيديوس بيذه الميمة وذىب إلى طيبة ليطمب من اتيوكميس استقبال أخيو والتخمى لو عن الحكم، ولكن 
وحاول اتيوكميس قتمو ( 41 -119)اتيوكميس لم يقتنع ورفض طمبو، فاندفع تيديوس غاضبًا وميددًا من طيبة، 

خرى لم يدافع تيديوس عن نفسو فقط، شل، ومن ناحية أ ليذه الميمة ولكنو فل وراءه خمسين رجالً غدرًا، فأرس
 .(1 )أن يقتل تسعة وأربعين رجاًل من المياجمين الذين أرسميم اتيوكميس لمتجسس عميو ىولكنو نجح ف

، ثم يكون الحداد إلى مدينة طيبة، ثم يعود منتصراً يرسل أدراستوس تيديوس مرة أخرى ( 411- ) :الكتاب الثالث
رب عمى غضب أمفياراوس وتكون الح(  1 -441)وت المحاربين الذين قتميم تيديوس، بين أىل طيبـة لم

 .وس االستفسار عن المستقبلوشك النشوب فيحاول أدراست

تشتعل الحرب ويثور أىل أرجـوس ضد طيبة، وىنا يقدم ستاتيوس سجاًل بقادة أرجوس ( 144- ) :الكتاب الرابع
 – Hippomedonىيبوميدون  – Tydeusتيديوس  – Polynicesبولينيكس  – Adrastusأدراستوس )

- 149) ى، وف(Parthenapaeusبارثينابايوس  – Amphiarausأمفياراوس  – Capaneusكابانيوس 
-949) ىالكشف عن األحداث ومعرفة المستقبل فيسأل العراف تيرسياس، وف ىيرغب اتيـوكميس ف( 949
وفى النياية تقوم ىيسبيمى بإنقاذىم وتتجاىل الطفل . لعطشنبوءات اليوس ثم يعانى أىـل أرجوس من ا( 41 

 .’Opheltesأوفمتيس ‘

النجيا ‘تـروى ىيسبيمى أحداث حياتيا ألىل أرجوس حينما كانت تدليم عمى مياه ( 9 - ) :الكتاب الخامس
Langia’ ،(  -41   )ليكورجوس ‘ يقتل ابنLycurgus’  نيميا ‘ممكNemea’ى ، فيعتقد أبوه أن ىيسبيم

تيدئتو بعد إخباره أن موت الشاب إنما ىو  ىينجح أمفياراوس ف( 91 -411)من قتمتو ويطمب الثأر،  ىى
 .باأللعاب الجنائزية ىعالمة من عالمات اآللية، ثم يناد

                                                                                                                                          

مـن أمفيـاراوس، " Eriphyleاريفيمـى "أرجوس، عاد إلـى ىنـاك وزوج أختـو  ىممكًا عمى سيكيون، ولكن بعد أن ساد السالم ففأصبح 
ديبيمــى "ثـم جـاء تيـديوس وبـولينيكس المنفيـين مـن بالدىـم إلـى قصـره، حيـث زوج األخيـر مـن ابنتـو أرجيـا، أمـا تيـديوس فزوجـو ألختـو 

Deipyle ." جوس في حرب السبعة ضد طيبة ليعيد بولينيكس إلى عرش طيبة، وبعد فشل الحممة ىرب ولقد قاد أدراستوس جيش أر
 ىوبعــد أن كبــر فــى الســن قــاد أبنــاء الميــاجمين الســبعة فــ. ، مــن نســل بوســيدون وديمتــرا"Arionأريــون "أدراســتوس بفضــل حصــانو 

ايجيـاليوس "عودتو لممنزل حزنـًا عمـى ابنـو  ضد طيبة، ومات فى طريق Epigoniمسرحية السبعة ضد طيبة بنجاح في حممة القواد 
Aegialeus"ديوميديس "اليجوم، وأصبح ابنو األكبر  ى، الذى سقط وحده فDiomedes " ًممكا. 

M. C. Howatson & Ian Chilvers, op. cit.  p. 7. 

(83) Hershkowitz Debra, Patterns of madness in Statius’ Thebaid, p. 55.; JRS. Vol. 85 (1995)   pp. 52-64. 

وتعمق عمـى ىـذا بقوليـا أن مياجمـة شـخص واحـد لجـيش بأكممـو يشـير بالفعـل إلـى قـوة الممحمـة، وأن تيـديوس ىنـا يتشـابو مـع أعمـال 
ثم تقارن ذلك ( 4  -19 ، 1االنيادة )الجريئة فى نياية اإلنيادة بعد انتصاره بمفرده فى المعسكر الطروادى " Turnusتورنوس "

 Bellum"الحـرب األىميـة  ىفـى الكتـاب السـادس عنـد لوكـانوس فـ" Pompeyبـومبى "ضد قوات " Scaevaسكايفا " أيضًا بحرب

Civile "   



 

 
 ىاألدب الكالسيك ىويديبوس فأ

 

78 
 

وصفـًا لأللعاب الجنائزية المقامة عمى شرف ( 149-141)تقام األلعاب الجنائزية، (  14- ) :الكتاب السادس
 .س القتيلابن ليكورجو 

 –مع أىل أرجـوس ( 4.ك)يقدم ستاتيوس سجاًل بقادة أىل طيبة مثمما فعل من قبل فى (  11- ) :الكتاب السابع
 ىوبالرغم من محاوالت جوكاستا مع بولينيكس لمسالم تنشب الحرب وتنشق األرض تحت قدم( 11 - 11)

 .أمفياراوس ويـرى الموت بعينيو

وصفًا لمقتال أمام المدينة، ويجرح تيديوس ( 99 -141)، ىمفياراوس لمعالم السفميرحل أ( 141- ) :الكتاب الثامن
 .من ميالنيبوس ويعض رأسو قبل موتو

-1 9)، ىونيتو لجثة تيديوس حتى تدخمت تيسيفبطوالت وموت ىيبوميدون أثناء حما( 991- ) :الكتاب التاسع
ابن النير ’ Crenaeusكرينايوس ‘يم حتفيم، يموت يدافع عنيا رجالو بجسارة وأثناء ذلك يمقى أربعُة من(  11

nympىيبوميدون ‘ ، ويموتHippomedon’ ىيبسيوس ‘، ويقتلHypseus’ كابانيوس ‘ عمى يد
Capaneus’  درايس "ويقتلDrays " بارثينوبايوس ‘عمى يدParthenopaeus’، ورسالتو األخيرة ألمو. 

سبات عميق بسبب  ىوقع ف ىسل دخول المعسكر الطيبى والذيحاول بعض الجنود البوا ( 19- ) :الكتاب العاشر
تيديوس ‘جثة ( ’Dymasديماس ‘ و ’Hopleusىوبميوس ‘)ويكتشف (  44-191) –( جونو)تدخل 

Tydeus’ ،(441- 19 ) مينويكوس ‘"تشتعـل المعركة مرًة أخرى بقصص بطولية عظيمة وينتحر
Menoeceus’  ،صعق كابانيوس بعد أن يقوم جوبيتر ب( 119- 1 )ابن كريون، وتصاب أمو بالجنون
 .تحدى اآللية

ثم التجييزات لمحرب، تساعد ميجايرا  يمقى كابانيوس ميتًا، ويرد الطيبيون اليجوم،( 4 1- ) :الكتاب الحادى عشر
تتحدث (  9 -9 1)اتيوكميس، ثم يوبخ كريون، توبخ جوكاستا وتموم اتيوكميس بشدة،  ى، ويضحىونتيسيف

، يتحدى بولينيكس اتيوكميس، ويرحل أدراستوس، وتقوم المعركة بين ع بولينيكس عبر الحائطم ىأنتيجون
ويصيب بولينيكس شقيقو بأذى وبعد أن يسقط يجرح خصمو في مقتل، وتنتيي المعركة بموت  ،(4 )األخوين
يبة وس باليأس وتنتحر جوكاستا ويفر أىل أرجوس، ويتولى كريون عرش طـىنا يصاب أويديب، األخوين

 .أبييا ىالنياية لمنع نف ىف ىأويديبوس وتتدخل أنتيجون ىويرفض دفن األعداء ويأمر بنف

يتولى كريون العرش، ثم تقام الطقوس الجنائزية ألىل طيبة، ويأمر بترك جثث ( 419- ) :عشر ىالكتاب الثان
منو، ومن وأرجيا يتدخل ثيسيوس بعد أن تطمب نساء أرجـوس المعونة ( 11 -494) أىل أرجوس دون دفن،

ابنة أدراستوس وزوجة بولينيكس، فتتجو وحدىا لمميدان بحثًا عن جثة بولينيكس وتجدىا بعد مساعدة أنتيجـونى 
بالقرب من نير اسمينـوس، فأسرت المرأتان وحكم عمييما بالموت، ويشعل ( حرقيا)ليا، ويقومان معًا بدفنيا 

ا المدينة منتصرًا ثم يقتل كريون ويدخل ممك أثين –لجثث ثيسيـوس الحرب ضد الطيبين الذين رفضوا دفن ا

                                                

بــــأن أكثــــر مــــا يجعــــل تمــــك القصــــيدة الممحميــــة ممتعــــة ىــــو النــــزاع بــــين اتيــــوكميس وبــــولينيكس الــــذي ذكــــره  Hershkowitzأشوووو ر   ( 4)
 (.                   194 -91 )لقوة في الكتاب األول ستاتيوس مبكرًا بنفس النغمة وا "ىيرشكوفيتس"

Hershkowitz Debra, op. cit. JRS. Vol. 85 (1995) p. 54. 
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(778ff.) السطور الختامية لمقصيدة يقر ستاتيوس انو سار عمى نيج  ىوف النياية بدفن الموتى، ىويسمح ف
 .يوسإنيادة فيرجيمم

ظير أن أويديبوس  Anastaplo، يقول ىوالرومان ىكٍل من األدب اليونان ىوبعد استعراض قصة أويديبوس ف
 - Albania – Finland – Greeceقبرص  –اليونان  –فينالندا  -ألبانيا ) ىالقصص الشعبية ف ىأيضًا ف

Cyprus)فمن خالل سنيكا انتقل الموضوع إلى سمسمة متعاقبة طويمة ة القديمة إغراًء دراميًا شديداً ، فتمتمك القص ،
 .Pierre Corneilleو  John Dreyden و  Voltaire لكتـاب المسرح منيم

ة مما يؤكد ما قيل من قبل بأنو بعد النيض، (9 )القرن العشرين ىوكانت قصة أويديبوس تمتمك جاذبية خاصة ف
 ى، فكتب الشاعر اإلنجميـز ىوالرومان ىموضوعاتيم من الشعر اليونان راءالعصر الحديث استعار الشع ىاألوربية ف

القرن الثامن  ىف" Alfieri ىألفير " ىوكذلك الشاعر اإليطالفي القرن السابع عشر قصة أوديب، " Dryden درايدن"
" Corneille ىكورني"عشر، كما ُفتن الفرنسيون بقصة أويديبوس منذ أواخر القرن السادس عشر وحتى اآلن فكتب 

أول القرن التاسع عشر وقد كثر الحديث  فى" Voltaireفولتير "قصة عن أويديبوس ُفتن بيا معاصروه، وكذلك 
أواخر القـرن الثامن عشر  ىف" Ducis دوكيس" و" Chenierشينيو "د حوليا، كما كتب الشاعران الفرنسيان والنق

أندريو جايد "القرن العشرين اىتم بالقصة الكاتب الفرنسى  ى، وفرن التاسع عشر قصتان عن أويديبوسوأوائل الق
Andre’ Gide"  جين كوكتيو"والشاعرJean Cocteau" م أداة الجحي"ة قصتو الشيير  ىفL’ INSTRUMENT 

DU DIABLE". وىكذا  نرى أن قصة أويديبوس قد شغمت الكثير من الشعراء عمى مر العصور . 

 حمدأمروة 
 

                                                

(85) Anastaplo George, on Trial: from Adam & Eve to O. J. Simpson, Lexington books  2004,   pp. 84-85. 


