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 الباحثة / ساره عبدالناصر بالل
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 مقدمة:

 تشتمل المعتقدات الدينية اليونانية القديمة على إشارات كثيرٍة إلى شخصياٍت أسطورية بشريٍة وغير بشريٍة تقوم بأعمال 
لى العديد من الكائنات ذات األشكال غير الطبيعية التى تجمع ما بين أجزاٍء بشريٍة وأخرى  -على سبيل المثال -خارقة، وا 

ومن أهم الكائنات التى لعبت دورًا مهمًا فى األساطير والمعتقدات   (1)حيوانيٍة، أو ما بين أجزاٍء من حيواناٍت مختلفة.
يهدف هذا البحث إلى دراسة األعمال  الكائنات األسطورية التى تتصف بتعدد رؤوسها. مجموعٌة من ، اليونانية القديمة 

( وذلك كى أوضح Typhonالفنية اليونانية التى تصور أحد هذه الكائنات األسطورية ، وهو الوحش الخرافى تيفون )
 لفن اليونانّى القديم بشكٍل عام.هذه األعمال وحدودها الزمنية، ولبيان السمات التى تجمع بينها فى امجاالت انتشار 

 -:   Typhonتيفون 

تيفوووووون أحووووود الكائنوووووات األسوووووطورية الموجوووووودة فوووووش المعتقووووودات اليونانيوووووة ، وهوووووو وحوووووش أسوووووطور  يخووووور  مووووون كتفيووووو  مائوووووة 
( "األرض " ووالووووده  Gayaرأس ثعبانيووووة تخوووور  منهووووا ألسوووونة سوووووداء وتتوووووهخ النووووار موووون عينيوووو  ، وهووووو  خوووور أبنوووواء جايووووا )

( وأنجوووووووع منهوووووووا عوووووووددًا مووووووون الوحووووووووش  Echidna( " الجحووووووويم " ، وتوووووووزو  مووووووون إيخيووووووودنا )  Tartarusوس ) التارتوووووووار 
( وغيووووووووووووورهم Orthus( ، أورثووووووووووووووس)  Ladon (، الدون (Chimaera)( ، خيميووووووووووووورا Cerberusمووووووووووووونهم كيربيوووووووووووووروس) 

 (  2)من المخلوقات

  -تيفون في األعمال األدبية : 
( " نسووع  Theogoneia( فووش ملحمتوو  التووش تحموول اسووم ثيوجونيووا )  Hesiod يووذكر الشوواعر اليونووانش القووديم هسوويودوس)

( " الجحوويم " ، ويزودنووا هسوويودوس بووأول إشووارة Tartarusاآللهووة"أ أن جايووا هووش والوودة تيفووون وأنهووا أنجبتوو  موون تارتوواروس) 
 (3)مفصلة فش المصادر األدبية عن الصفات الخلقية لتيفون حيث يقول أ 

 ان، ويعمل بهما بقوة،أن يدي  وذراعي  قوي
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 وأقدام ) هذا (اإلل  القو  تعرف التعع،
ية مخيفة،  وتخر  من كتفي  مائة رأس ثعبانية لحًّ

 والرؤوس تخر  من ألسنة سوداء ،
 ومن العيون الموجودة فش الرأس البشرية 

 تتوهخ النار تحت الرموش أ ومن كافة الرؤوس
 تخر  النار من عيني  باتجاه من ينظر إلي  ،
 وداخل كل واحدة من هذه الرؤوس المخيفة

 توجد أصوات تجمع كل النبرات المرعبة، 
 التش ال تستطيع اآللهة فش بعض األحيان فهمها،

 ولكنها تضم فش أحيان أخر  صوت الثيران،
 ذات النظرات المتعالية والغضع الجامح،

 أو حتش مثل األسد الذ  التعرف قسوت  حدوداً 
 ذ  ُيدهش من يسمع ،أو مثل نباح الكالع،ال

 أو مثل الصفير الذ  تردد صداه الجبال .
ن أهذه الصورة التى يحدد هسيودوس أهم سماتها تشتمل على مظاهر القوة الخارقة التى اتصف بيها تيفون ، باإلضافة إلى 

 ءه.ن التى تحرق أعداوأن عيني  تبث النيرا لدي  عدة رؤوس وأن  يصدر أصواتا تستعصى على الفهم أو القدرة على تحملها؛
حيث أنجبت  جايا لتثأر ألبنائهوا  (4)ويرتبط تيفون فى المعتقدات اليونانية القديمة بفكرة الثأر وبعقيدة الصراع بين الخير والشر

الذين قضى عليهم اآللهة، ويتضح ذلك بشكل خاص من دور تيفون فى تحريك العواصف واألعاصوير ، فبينموا توأتى الريواح 
فيدة من زيوس فإن العواصف المدمرة واألعاصير التى تقضش على السفن فى البحوار وعلوى موا يقيمو  النواس فوى الطبية والم

 (5)األرض تصدر عن تيفون،الذى يخر  أيضا الحمم البركانية من باطن األرض.
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