
 النماذج البشرية                                    

ال يهتم األدب المقارن بدراسة أي نموذج من النماذج البشرية إال إذا أصبح عالميا و ينتقل 
من ثقافة إلى ثقافة أخرى ، وقد يحتفظ اثناء عملية االنتقال هده ببعض الخصائص التي كان يحملها 
عندما كان في ثقافته األصلية كما تضفى عليه بعض السمات الجديدة من البيئات الثقافية التي ينتقل 

 اليها .
وهناك عدة انواع من النماذج البشرية فمنها النماذج األسطورية والنماذج الدينية والنماذج  

 التاريخية والنماذج السلوكية إلى غير ذلك .
I- : النماذج األسطورية 

 أوديبوس في األسطورة : 

أسطورة " أوديبوس " هي اسطورة قديمة جدا ، إذ وردت في أوديسة هوميروس  ويقال أن 
 أصلها  فارسي و انتقلت إلى الثقافة اليوناينة .

وتتمثل أهم أحداث هذه األسطورة في أن ملك مدينة "طيبا " يدعى" ال يوس " كان قدطرد 
من مملكته ولجأ إلى مملكة أخرى حيث أكرمه ملكها ، ولكن " ال يوس"هدا لم يحفظ له  الجميل 

تدعي  ةواختطف ابنه وبعد فترة من الزمن استطاع "ال يوس " أن يسترجع مملكته وأن يتزوج من أمير 
"جوكاستا " و لكن اآللهة لم تغفر له هذا الجرم و صممت على انزال العقاب به فحذره اإلله "أبولو 
 " من اللعنة التي ستحل عليه وهي أنه سينجب طفال من "جوكاستا " سوف يقتله ويتزوج من أمه ... 

 

 أسطورة أوديب في المسرح : 
يرى الدارسون أن المحور األساسي الذي بنى عليه سوفوكليس مأساته هو الصراع بين 

ان ما طرات بعض الظروف الماضي والحاضر ، أي أن حاضر أوديب كان حاضرا سعيدا ولكن سرع
على حياته جعلت ماضيه يظهر مرة ثانية ليقضي على حاضره و على حياته و سعادته حتى النهاية 

. 
ويمكننا فهم ذلك أحسن إن دققنا في أحداث المأساة التي تبدأ عند حلول وباء الطاعون على  

ا سعيدا وملكا عادال كان  الملك اوديب زوج . مدينة " طيبة " التي يجلس أوديب على عرشها
ومحبوبا من قبل شعبه ، حتى نزل دلك الوباء  وبدأ الملك يبحث عن العوامل التي ادت بهم الى 
دلك المصير الماساوي ليضع حدا له وبعدما اكتشف أن ذلك الوباء ليس إال عقابا من اآللهة 



لبحث عن ضرورة ابسبب ترك أهل طيبة لقاتل ملكهم السابق دون عقاب وعليه طالبت اآللهة  ب
هذا المجرم ومعاقبته حتى يرفع هذا الوباء عليهم وهكذا شرع الملك أوديب في عملية البحث عن 
القاتل وأثناء هذا التحقيق كان أوديب يرجع إلى ماضيه شيئا فشيئا ليكتشف  في النهاية أنه هو 

الحقيقية  التي هي والدتهقاتل الملك " ال يوس" الذي هو والده الحقيقي وأنه زوج للملكة جوكاستا 
أيضا وهنا فقط يقضي ماضي أوديب على حاضره السعيد ويحكم عليه بالموت المعنوي ألنه بعد 

 هذه الفاجعة قام بفقاء عينيه ونفي نفسه خارج مدينة طيبة .

نما اتخذ من هذه  لم يكن هدف "سوفوكليس " من خالل هذا العمل  إبراز هذا الصراع فحسب وا 
يلة رمزية للكشف عن المستوى الفكري والعقائدي لإلنسان في عصره وبيئته والمتمثل األحداث كوس

في أن الكون يسير وفق نظام خاص وال يمكن لإلنسان بعقليته المحدودة أن يدركه ويفهمه بل 
اإلنسان ذاته جزء من هذا النظام واآللهة فقط هي المخولة أن تطلع على ميكانيزمات هذا النظام 

عليه ال مجال للمصادفات في حياة االنسان وأن كل ما يبدو مصادفة في الحياة ليس وتعرفها و 
 .سوى صدى لنظام مقرر وثابت

ومن هنا نستخلص أنه ال ينبغي ألي إنسان أن يدخل في صراع مع اآللهة من خالل محاولة 
منع أي عقوبة تريد تسليطها عليه أو الوقوف في وجهها وعصيان أوامرها ألن ماله حينئذ هو الفشل 

 والموت األكيد ، كما هو حال " أوديب " ووالده "ال يوس ".
درس أخالقي هو أنه ال يمكننا وصف أي إنسان بالسعادة قبل أن هذا وتنتهي المسرحية ب 

 يقطع رحلة الحياة ويوافيه أجله وهو سعيد حقا .
كما أنه ال ينبغي أن يغتر اإلنسان بسعادته ونجاحه ألن بإمكان اآللهة أن تحولها إلى شقاء  
 وتعاسة .

 


