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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 
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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في راجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر وامل

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترج –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
يح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 بحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أي
َ
ًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،كلمات( 3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك
َ
تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
 يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن ب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 حثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على البا
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
حث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 الوعي بتاريخ اليونان القديم يف الشعر اجلاهلي

 –ا منوذًجذو القرنني ُأ -

 باسم إدريس قاسم و  ِإسالم صديق حامد 

26/12/2020 تأريخ القبول:       2/11/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 
ذو –يدور هذا البحث حول )الوعي بتاريخ اليونان القديم في الشعر الجاهلي            

نسان الجاهلي البحث في إبراز جوانب من فكر الإ  ( وتكمن أهمية هذا-القرنين أنموذجا  
ظهار مدى وعي الشعراء الجاهليين ومعرفتهم بتاريخ من جاورهم من أوائل األمم القديمة،  وا 
وتقصي المرجعيات والموروثات التي أفادوا منها في التعبير عن أفكارهم وأغراضهم 

، وذلك من خالل ات والموروثات بصيغ فنية وجماليةها تلك المرجعيالشعرية بتضمين
إحصاء الشارات التي أشار إليه شعراء الجاهلية إلى شخصية ذي القرنين في أشعارهم 
ظهار كيف تمكن  وذلك عن طريق استقراء عدد غير قليل من دواوين الشعر الجاهلي، وا 

عرفوه وورثوه سواء أكانت تلك المعرفة دينية ُأولئك الشعراء بعبقريتهم الفنية من توظيف ما 
 .أم تاريخية، فضال  عما يتداخل فيها من قصص وأساطير تدخل في عالم الخيال

 . قصص -الشعراء  –دواوين  –الجاهلية  –شارات الإ  الكلمات المفتاحية:    
 المقدمة

نتهددداه ، الحمدددد ل الدددذي امدددتحن النسدددان بالحيدددام ، وجعدددل المدددوت مصددديره وا خدددرم م
والصالم والسالم على سيدنا محمدد ، الرحمدة المهددام والنعمدة المسددام ، وعلدى حلده وصدحبه 

 ... ا بعدم  وسلم ، أ  
فقد كان الشعر الجاهلي أظهر فنون القول عند العرب وأشهرها وأسيرها ذكدرا  ، فكدان 

تدراث خالدد  ، وهدوخبدارهممدن أشدرف فندون الكدالم عندد العدرب لدذلك جعلدوه ديدوان علدومهم وأ  

                                                 

 /قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل .طالب ماجستير 
 قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل . /ُأستاذ 



                                                                                                          و باسم إدريس قاسم ِإسالم صديق حامد                                 –ذو القرنني أمنوذجًا  - الوعي بتاريخ اليونان القديم يف الشعر اجلاهلي
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ألمة عظيمة كان وما يزال مدعام فخرها وعلى الرغم من سطوم هدذا الشدعر علدى المدوروث 
األدبدددي ، ومدددا امتددداز بددده مدددن النقددداء والتعبيدددر المباشدددر والقدددوم وسدددعة الخيدددال ومدددا حدددواه مدددن 
الحكمة الشيء الكثير، إال أنه لم يسلم من الشدك فيده فدي ظدل التصدادم بدين روايدات الشدعر 

وأخبدددداره وتندددداقن جملددددة مددددن األخبددددار مدددل بعضددددها ، فضددددال  عددددن قدددددم الروايددددات الجددداهلي 
وتضداربها كددل هددذا م ك ددن  العديددد مددن البدداحثين والدارسددين مددن المستشددرقين والعددرب علددى حددد  
سددواء وأوجددد لهددم فرصددة سددانحة لمكانيددة الشددك فددي مصددداقية هددذا الشددعر واتهددام المجتمددل 

كدرم البحدث )الدوعي بالتداريخ اليوندان القدديم فدي الشدعر الذي انتجه بالجهل والعزلة . قامدت ف
( فددي محاولددة للتعددرف علددى مدددى وعددي الشددعراء الجدداهليين -ذو القددرنين أنموذجددا  –الجدداهلي 

ومعرفتهم بتاريخ من جاورهم من أوائل االمم القديمة، وتقصي المرجعيات والموروثدات التدي 
عرية بتضددددمينها تلددددك المرجعيددددات أفددددادوا منهددددا فددددي التعبيددددر عددددن أفكددددارهم وأغراضددددهم الشدددد

 والموروثات بصيغ فنية جمالية.
وقد جاء ترتيب البحث على النحو التالي: إذ ع رفُت بمصطلح الوعي لغة 
واصطالحا  ، ثم ذكرت ا راء التي قيلت في شخصية ذي القرنين وصوال  الى األشعار 

لمنهج التحليلي الذي يعتمد الجاهلية التي ورد فيها ذكر ذي القرنين وتحليلها مستعينا  با
حليات البالغة والنحو إلى جانب المناهج المساعدم األخرى وكان من أهمها المنهج 
التاريخي والنفسي لبيان مقدرم الشاعر االبداعية في التعبير عما يعتريه والدوافل الكامنة 

حث عبر لهذا البداع، وانتهى البحث بخاتمة عرضت فيها ألهم النتائج التي توصل الب
 الدراسة.

 مفهوم الوعي:-1
 الوعي لغة:

تدل كلمة الوعي في معاجم اللغة علدى الحفدظ والمعرفدة وضدم الشديء، فقدد جداء فدي 
العين: "وعي: و ع ى يعي وعيا ، أي حفظ حديثا  ونحوه"
. فالوعي هندا يدرتبط بدالحفظ، وفدي (1)

                                                 

( كتدداب العددين، الخليددل بددن أحمددد الفراهيدددي، تحقيددق: د.مهدددي المخزومددي، د. ابددراهيم السددامرائي، دار 1)
 ، مادم ) وعي(.2/272ل: ومكتبة الهال
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هددا أذن واعيددة(، وأوعددى جمهددرم اللغددة: "وعددي: وعددى العلددم يعيدده وعيددا ، وفددي التنزيددل: )وتعي
 .(1) المتاع إيعاء إذا جمعه في وعاء، وفي التنزيل: )جمل فأوعى("

هددد( بدددين مددا ذهددب إليددده صدداحب العدددين وجمهددرم اللغدددة 370وقددد جمددل االزهدددري )ت 
فقددال: "أبددو عبيددد عددن االصددمعي: وعددى الحددديث يعيدده وعيددا  إذا حفظدده، وأوعددى الشدديء فددي 

ذهدددب صدداحب الصدددحا" فقدددال: "وعدددى: الوعددداُء: واحدددد  . والدددى ذلدددك(2)الوعدداء يوعيددده إيعددداء"
األوعيدددة. يقدددال أوعيدددت الدددزاد والمتددداع، إذا جعلتددده فدددي الوعددداء... ووعددداه أي حفظددده. تقدددول: 

هدد(،: 395. فدالوعي مثدل الوعداء للعلدم . وقدال ابدن فدار  )ت (3)وعيت الحديث أعيه وعيا "
: الواو والعين واليداء: كلمدة تددل علدى ضدم شديء. ووعيد ُت العلدم أعيده وعيدا . وأوعيدت )وع ي 

هدددد( 711، أي ضدددم الشددديء واسدددتوعبه. وعندددد ابدددن منظدددور )ت (4)المتدداع فدددي الوعددداء أعيددده"
"الو ْعُي: حفظ القلب الشدي. وعدى الشديء والحدديث يعيده وعيدا  وأوعداه: حفظده وفهمده وق بإل ده، 

، وفالن أوعدى مدن فدالن أي أحفدظ وأفهدم" ڤ ڤ  ژ ، وفدي تفسدير قولده تعدالى:(5)فهو واع 

هددد(: "والددو ْعُي: العلددم بالمسددموعات، أي ولددتعلم 1393، قددال ابددن عاشددور )ت (6) ژ ڤ ڤ
، فالوعي هنا مرتبط بدالفهم واالدراك (7)خبرها إذن موصوفٌة بالوعي، أي من شانها أن تعى"

عن طريق أحد الحوا  الخم ، فالوعي يدل على الحفظ والفهدم والدراك فضدال  عدن كونده 
 ةإ على سعة الحفظ والفهم واالدراك.عالمة للدالل

                                                 

م: 1987، 1( جمهددددرم اللغددددة، ابددددن دريددددد ، تحقيددددق: رمددددزي بعلبكددددي، دار العلددددم للماليددددين، بيددددروت، ط1)
 ، المادم نفسها.1/243

م: 2001، 1( تهدددذيب اللغدددة ، تحقيدددق: محمدددد عدددون مرعدددب، دار احيددداء التدددراث العربدددي، بيدددروت، ط2)
 ، المادم نفسها.3/166

وصحا" العربية، اسدماعيل بدن حمداد الجدوهري الفدارابي، تحقيدق: احمدد عبددالغفور ( الصحا" تاج اللغة 3)
 ، المادم نفسها.6/2525م: 1987عطار، دار العلم للماليين، بيروت، 

 ، المادم نفسها.6/124م: 1979( معجم مقايي  اللغة ، تحقيق: عبدالسالم محمد هارون، دار الفكر، 4)
 ، المادم نفسها.15/396هد: 1414، 3ت، ط( لسان العرب ، دار صادر، بيرو 5)
 .12( سورم الحاقة: 6)
 .29/123: 1984هد، الدار التونسية للنشر، تون  1393( تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، ت 7)
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دد ا تقدددم يتبددين أن كلمددة الددوعي ُتشددير الددى الفهددم والمعرفددة والحفددظ وضددم الشدديء، ومم 
 وله ارتباط وثيق بالحوا  الخم .

 الوعي اصطالحًا:
تعددددت التعريفددات االصددطالحية للددوعي، فمددنهم يددرى أن الددوعي هددو: "الفهددم وسددالمة 

، فهدو مددرتبط (1)لكدائن الحدي بمدا فدي نفسده ومدا يحديط بده"االدراك، وفدي علدم الدنف  شدعور ا
 بالفهم والشعور.

ومددنهم مددن ذهددب إلددى أن الددوعي هددو "ُجمدداع العمليددات العقليددة التددي تشددترك فددي فهددم 
، أي أن الدوعي هدو العالقدة (2)االنسان للعالم ولنفسه، ويرتبط بنشاط االنسدان وتطدور اللغدة"

 حيط به.بين إدراك االنسان لذاته والعالم الم
وتتددددداخل بعددددن المصددددطلحات مددددل الددددوعي وتلتددددب  فددددي مدددددوالتها معدددده كددددالدراك، 
والشددعور، واالحسددا ، والحددد  واالفكددار والخيددال، حيددث إن مجمددوع هددذه المكونددات تشددكل 
لإلنسان "ما يمكن أن نسميه بدد)الخبرم(... وهدي األدام التدي يسدتخدمها الدوعي للتعدرف علدى 

دراك موضددوعاتهما وظواهرهمددا، واستقصددائها وتفسدديرها"الوجددود الطبيعددي واالجتمدداعي و  . (3)ا 
فددالوعي هددو عمليددة ذهنيددة يتكددون مددن عدددم مكونددات حسددية وشددعورية يددتم مددن خاللهددا الفهددم 
واالسدددتيعاب لاشدددياء المحيطدددة بندددا، علدددى الدددرغم مدددن اخدددتالف ا راء حدددول مراجدددل الفكدددر 

المصددددر الوحيدددد لكدددل البشدددري، حيدددث إن بعدددن الفالسدددفة قدددد ذهدددب الدددى: "أن العقدددل هدددو 
صدنوف المعرفددة )وهدهالء هددم العقليددون(، وقدال فريددق حخدر بددأن مصدددر المعرفدة هددو التجربددة 
الحسددية وحدددها )وهددهالء هددم الحسدديون أو التجريبيددون( . وذهددب فريددق ثالددث إلددى أن المعرفددة 
قد تصل الينا ال عن طريق العقل وال عن طريق الحد ، بدل عدن طريدق ملكدة أخدرى ُأطلدق 

. وعلدددى الدددرغم مدددن تعددددد ا راء حدددول (4) سدددم الحدددد ... )وهدددهالء هدددم الحدسددديون("عليهدددا ا
                                                 

، 4( المعجددددم الوسدددديط، مجمددددل اللغددددة العربيددددة، مجموعددددة مددددهلفين، مكتبددددة الشددددروق الدوليددددة، مصددددر، ط1)
 م نفسها.، الماد1045-1044م: 2004

م: 2000، 3( المعجددم الشددامل لمصددطلحات الفلسددفة، د. عبدددالمنعم الحنفددي، مكتبددة مدددبولي، القدداهرم، ط2)
946. 

 .11م: 2001، 1( تجديد الوعي، د. عبدالكريم بك ار، دار القلم، دمشق، ط3)
 .132م: 2011( ما هي الفلسفة، د. حسين علي، التنوير للطباعة والنشر والتوزيل، بيروت، لبنان، 4)
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مصدددادر المعرفدددة البشدددرية سدددواء أكدددان مصددددرها العقدددل أو الحددد  أو الحدددد ، فهدددي جميعدددا  
دراك بما هو موجود.  عملية ذهنية معقدم ينتج عنها في النهاية وعي وا 

المحيطدة بندا وطبيعدة إدراكندا وللوعي أنواع متعددم تتكون بحسدب المدهثرات الخارجيدة 
لها وتعاطينا معها، فتتكون نتيجدة تلدك العالقدة أندواع محدددم للدوعي منهدا: الدوعي الخداط ، 

 .(1)والوعي الشقي، والوعي الممكن، والحد األدنى من الوعي الممكن، والوعي الواقل
، والدددوعي العفدددوي، والدددوعي (2)يضددداف الدددى ذلدددك الدددوعي الجمددداعي، والدددوعي الدددديني

. وهدددو بدددذلك خاصدددية إنسدددانية (3)تدددأملي، والدددوعي الحدسدددي، والدددوعي المعيددداري األخالقددديال
مشددتركة بددين النددا  وأندده لددي  حكددرا  علددى فددرد دون غيددره ، أو مجتمددل دون حخددر، أو علددى 
عصر من العصور، على الرغم من تفاوت الدوعي والدراك لدديهم، وممدا تقددم يتبدين لندا أن 

بين الندا ، وممدا ال شدك فيده أن شدعراء الجاهليدة قدد عرفدوا الوعي خاصية انسانية مشتركة 
ووعوا وأدركوا من خالل الرواية االخبارية التي ن ق ل ْت لهدم مدن حدوادث التداريخ ومدا حلدت اليده 
مصددائر أوائددل األمددم ، فترجمددوا تلددك المعرفددة والددوعي بتدداريخ السددابقين فصدداغوا شددعرا  خلددد 

عددن ثقددافتهم وفكددرهم بقصدددية واعيددة وبمددا تقتضدديه ذكددرهم فددي فضدداء االبددداع الفنددي معبددرين 
 المواقف الحياتية حنذاك ، وهذا ما سنحاول الكشف عنه من خالل هذا البحث الميسر .    

 ذو القرنين:-2
اختلددددف المهرخددددون والنسددددابون والعلمدددداء قددددديما  وحددددديثا  وتباينددددت حراههددددم فددددي تحديددددد 

 ن ذا القرنين كان اسم الشخص أم لقبه؟شخصية ذي القرنين، والفترم التي كان فيها وهل أ
ويمكن اختصار تلدك ا راء واألقدوال بدا تي: "ذو القدرنين: لقدب أطلدق علدى كثيدرين، 
كالمنذر األكبر وتبل األقرن ملك اليمن... ويراد بده االسدكندر المقددوني، وسدمي كدذلك ألنده 

يدراد بدهإ قدورح أحدد ملك فدار  والدروم، أو لعظدم سدطوته، والقرندان كنايدة عدن السدلطان، أو 
                                                 

( ينظددر: معجددم المصددطلحات األدبيددة المعاصددرم، عددرن وتقددديم وترجمددة، د. سددعيد علددوح، دار الكتدداب 1)
 .235-234م: 1985، 1سوشبري ، الدار البيضاء، المغرب، ط -اللبناني، بيروت، لبنان

 .947( ينظر: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة: 2)
فددي الخطدداب الفلسددفي الغربددي المعاصددر، روايجددي محمددد، رسددالة ( ينظددر: الهرمنيوطيقددا والددوعي الفنددي 3)

ماجسددتير، جامعددة وهددران، كليددة العلددوم االجتماعيددة، قسددم الفلسددفة، الجزائددر، باشددراف د. بهددادي منيددر، 
 .15-14م: 2013
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. ومددنهم مددن ذهددب الددى أن )ُأزيددر ( الملددك المصددري المتددوفي (1)ملددوك فددار  المصددلحين"
. ونميدل مدل أرجدح األقدوال التدي ذهبدت الدى أن (2)حوالي األلفين قبل الميالد هدو ذو القدرنين

ق.م( وذلددك لجمدداع أكثددر المددهرخين القدددماء  323) (3)ذا القددرنين هددو االسددكندر المقدددوني
مسلمين ومسيحيين على ذلك، وكان يعلو خوذم االسكندر الحربية قرنان صدغيران، كمدا  من

كان يعلدو خدوذم كدورح الفارسدي قبلده قرندان كبيدران ويكمدن سدبب تدرجيح هدذا الدرأي الدى مدا 
ذكره ُأستاذنا الدكتور باسم إدري  قاسم، بأن مسيرم الفتوحدات "التدي يدذكرها القدرحن فدي حخدر 

قددرنين مددن الغددرب الددى أقصددى الشددرق تتفددق تمامددا  مددل مسدديرم فتوحددات سددورم الكهددف لددذي ال
االسددكندر المقدددوني، وال تتفددق مددل أي فدداتح حخددر فددي التدداريخ القددديم غيددره . وأمددا قددورح أو 

ق.م( فدنن مسديرم فتوحاتدده كاندت مدن الشدرق فددي بدالد فدار ، ثدم مددا  529كدورح الفارسدي )
ه المسددديرم بعكددد  اتجددداه رحلدددة ذي حولهدددا الدددى الغدددرب، حتدددى وصدددل اليوندددان ومصدددر. وهدددذ

. وأمدا بقيدة مدن (4)القرنين فدي سدورم الكهدف، ولدذلك ال يمكدن أن يكدون هدو كدورح الفارسدي"
ن كدانوا ملوكدا  ولهدم مدن  ُذكروا على أنهم ذو القرنين كالمنذر األكبدر وتبدل األقدرن وغيدرهم وا 

لشاسدعة مدن األرن، كمدا القوم والسطوم، إال أنه لم ُيدهثر عدنهم أنهدم حدازوا تلدك المسدافات ا
تحصددل لإلسددكندر الددذي بلددغ تددأثيره "فددي نفددو  النددا ، أن دخددل عنصددرا  عربيددا  الددى جانددب 

                                                 

م: 2010، 1(الموسددوعة العربيددة الميسددرم، د. حسددين محمددد نصددار وحخددرون، المكتبددة، بيددروت، لبنددان، ط1)
ر: ذو القددرنين القائددد الفدداتح والحدداكم الصددالح، دراسددة تحليليددة مقارنددة علددى ضددوء القددران . وينظدد1600

، 3والسددددنة والتدددداريخ، محمددددد خيددددر رمضددددان يوسددددف، دار القلددددم، دمشددددق، الدددددار الشددددامية، بيددددروت، ط
 .25م: 1999

م الهمددان، ( ينظر: ذو القرنين النبي المصري الذي طداف بالعدالم وعلدم الندا  الددين والحضدارم، د. حدات2)
 .742م: 2015، 1إصدارات إي كتب، لندن: ط

، 2( ينظددر: تدداريخ الطبددري، تدداريخ المرسددل والملددوك، محمددد بددن جريددر الطبددري، دار التددراث العربددي، ط3)
، التنبيه والشراف، المسعودي، تصحيح عبدال اسدماعيل الصداوي، دار الصداوي، 1/193هد: 1387
ى بالعرائ ، أبي إسحاق بدن محمدد ابدن ابدراهيم الثعلبدي، مكتبدة ، قصص األنبياء المسم100القاهرم: 

، 3، لسدددان العدددرب، ابدددن منظدددور، دار صدددادر، بيدددروت، ط416-400الجمهوريدددة العربيدددة، القددداهرم: 
، البدايددة والنهايددة، ابددن كثيددر، تحقيددق: علددي شدديري، دار احيدداء التددراث العربددي، 13/333هددد: 1414

 .85ائد الفاتح والحاكم الصالح: ، ذو القرنين الق2/105م: 1988، 1ط
 .534( تأويل جديد للحروف المقطعة في اوائل سور القرحن، د. باسم إدري  قاسم، قيد النشر: 4)
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األبطددال القددوميين والشخصدديات العربيددة المقدسددة فددي مأثورنددا الشددعبي، حتددى ُعددد  قديسددا  فددي 
حكايددات الجمدداهير وقصددص األنبيدداء واألوليدداء الصددالحين، مددل أندده جدداء غازيددا  ولقددي حتفدده 

. أما في الشعر الجاهلي، فنجدد أن الشدعراء الجداهليين كدانوا علدى وعدي  (1)في بالد العرب"
بشخصية ذي القرنين من خالل ما عرفوه وسمعوه عن طريدق الروايدة الخباريدة التدي كاندت 
المصددددر الدددرئي  لنقدددل األخبدددار واألحدددداث فدددي ذلدددك العصدددر مدددوظفين تلدددك الشخصدددية فدددي 

 دين من خالل ذلك على حتمية الموت.قصائدهم في غرن المد" ومهك
ففددي غددرن المددد" قددال امددره القددي  يمددد" المعلددى مددن بنددي تدديم مددن جديلددة طدديء، 

 (2)وكان قد أجاره من المنذر بن ماء السماء، فمنعه منه ووفى له فأنشد في مدحه:
 كأأأأأأأأأنزي ُتذ نىلاأأأأأأأأُت علأأأأأأأأ  الُمع ل أأأأأأأأ 

 
 ن ى لاأأأأأأُت علأأأأأأ  الب أأأأأأو اُذ  ُمأأأأأأنا   أأأأأأمامُ  

 
ُلأأأأأأ ُ   الُعأأأأأأر اا علأأأأأأ  المعل أأأأأأ  فمأأأأأأا م 

 
ُلأأأأأأأأأأأأأأأأُ  ال  أأأأأأأأأأأأأأأأامُ    بمقتأأأأأأأأأأأأأأأأدرا و  م 

 
أأأأأأد  ن   أأأأأأاص  ذح الق أأأأأأرنيُن حت أأأأأأ   أص 

 
أأأأأأأأأامُ   ُلأأأأأأأأأُ  الُهم  ل   عأأأأأأأأأاُرُا الم   ت أأأأأأأأأو 

 
أأأرا   أ ق أأأر  ح   أأأا لمأأأرب القأأأيُ  بأأأن ُحجا

 
 بنأأأأأأأأأأأو تأأأأأأأأأأأيم مصأأأأأأأأأأأابيُ  ال أأأأأأأأأأأالمُ  

 
قومدده بنددي تحمددل ابيددات الشدداعر المدحيددة حسددا  واضددحا  باالمتنددان لشددخص الُمعل ددى و 

تدديم، لفعلهددم الكددريم معددده بعددد أن احتمددى بهدددم فأجدداروه مددن مطدداردم الملدددك المنددذر بددن مددداء 
.  (3)السماء له، وقد كانت تلك المطاردم "أعنف شيء أصاب هدذا الشداعر بعدد مقتدل والدده"

حتى إذا نزل على المعلى وجد عنده األمان والمنعدة، وقدد شدب ه الشداعر نزولده علدى المعلدى 
                                                 

 .353( صالت العرب الحضارية وأثرها في الشعر قبل السالم: 1)
. 141-14: 4( ديدددوان امدددرس القدددي ، تحقيدددق: محمدددد ابدددو الفضدددل ابدددراهيم، دار المعدددارف، القددداهرم، ط2)

البواذخ: الشوامخ، ملك العراق، المنذر بن ماء السماء، ملدك الشدام: الحدارث بدن أبدي شدمر مدن ملدوك 
 غسان، النشاص: ما ارتفل من السحاب، أصد: نحاه وباعده، أقر حشا: اطمأنت نفسه.

، 2( المفصدددل فدددي تددداريخ العدددرب قبدددل السدددالم، د. جدددواد علدددي، سددداعدت جامعدددة بغدددداد علدددى نشدددره، ط3)
 .3/369م: 1993
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لدى أعدالي الجبدال، ليهكدد علدى قدوم ومنعدةإ ممدوحده، وفدي الوقدت نفسده مشديرا  الدى كنزوله ع
علددو منزلتدده، نافيددا  فددي البيددت الثدداني مقدددرم كددل مددن ملددك العددراق وملددك الشددام علددى المعلددى 
ددد  جدديح الملددك المنددذر عندده حددين بلغدده مكددان امددرى القددي  "فعمددد ابددن المعلددى الددى  الددذي ص 

ا حرمدده، وأنكددر أندده عنددده، ففددتح المنددذر منددازل المعلددى حتددى امددرس القددي ، فأدخلدده قبددة فيهدد
انتهى الى القبة التدي هدو فيهدا، فقدال لده: إن فيهدا حدرم المعلدى ولسدت واصدال  إليهدا، وندادى 

ددن  بمقامدده عنددد بنددي تدديم الددذين شددبههم  (1)فددي قومدده فمنعددوه" . لتطمددئن نفدد  الشدداعر وقددد أمإ
م ، فضددال  عددن كددونهم  " أنهددم يكشددفون بددد)مصابيح الظددالم( لحسددن وجددوههم، وجددود فضددله

االمدددور المهمدددة، ويبينوهدددا بصدددحة رأيهدددم وعقدددولهم، كمدددا تجلدددوا المصدددابيح الظدددالم وتكشدددفه، 
 .(2)ويحكى أن ههالء يعرفون بمصابيح الظالم، شهروا بقول امرس القي "

ن كاندت إشدارم واضدحة الدى الملدك  والشاعر في قوله: )أصد نشاص ذي القرنين(، وا 
، إال (3)ن ماء السماء لظفيرتين من الشعر كانتا له على ما ذهب إليه أهل األخبدارالمنذر ب

أنه يمكن القول ومن وجهة نظر مغايرم أن  الشداعر قدد اسدتوحى تلدك التسدمية مدن شخصدية 
ذي القددرنين األولددى والتددي اختلددف أيضددا  فددي تسددميتها أهددل األخبددار والمفسددرون، وذهبددوا فددي 

هددد( أن يجمددل أقددوال أهددل األخبددار 606طاع الفخددر الددرازي )تذلددك مددذاهب شددتى، وقددد اسددت
والمفسرين في أصل تلك التسمية فذكر أحد عشر سببا  لدذلك ومدن بدين تلدك األسدباب أن ذا 
لإددكإ العظدديم يجددُب أن يكددون معلددوم الحددال  ثددل  هددذا الم  القددرنين كددان لدده ظفيرتددان مهكدددا : "أن مإ

ذا الُمْلدكإ العظديم هدو االسدكندر فوجدب أن يكدون عند أهل الدنيا، والذي هو معلدوم الحدال بهد

                                                 

( المحبر، محمدد بدن حبيدب، روايدة: أبدي سدعيد السدكري، اعتندى بتصدحيحه: د. إيلدزه ليخدتن شدتيتر، دار 1)
 .3/372، وينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل السالم: 354-353األفاق الجديدم، بيروت: 

 .141( ديوان امرس القي : 2)
تدددداريخ ابددددن خلدددددون، عبدددددالرحمن بددددن خلدددددون  ،2/104، تدددداريخ الطبددددري: 1/359( ينظددددر: المحبددددر: 3)

، المفصددل فددي 328-2/318م: 1988، 2هددد(، تحقيددق: خليددل شددحاذم، دار الفكددر، بيددروت، ط808)
 .28-6/25تاريخ العرب قبل السالم: 
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" المددراُد بددذي القددرنين ُهددو 
. وكمددا هددو معلددوم ان الشدداعر أقدددم تاريخيددا  مددن جميددل المددهرخين (1)

والمفسددرين الددذين اجتهدددوا لتعليددل تلددك التسددمية فيكددون الشدداعر علددى وعددي تددام بأصددل تلددك 
 التسمية، موظفا  إياها في نصه الشعري.

ى تنسددب المددرس القددي  يددرد فيهددا ذكددر ذي القددرنين، وذكددر محقددق وفددي قصدديدم أخددر 
الديوان االستاذ محمد أبو الفضل إبدراهيم نقدال  عدن الطوسدي، أن هدذه القصديدم "مدن منحدول 
شدددددعر امدددددرس القدددددي  بنجمددددداع أهدددددل البصدددددرم والكوفدددددة، ويقدددددال: إنهدددددا لبدددددراهيم بدددددن بشدددددير 

 (3)، جاء فيها:(2)االنصاري"
ق   مأأأن أ طأأأال  ْ    أأأوا  ل منىلأأأةا مأأأا َأأأا

 
 كأأأأأأأأأأن ُهن  علأأأأأأأأأ  ا قأأأأأأأأأواُ  ت أأأأأأأأأذَيبُ  

 
 أبلأأأأأأأت معالم هأأأأأأأا ا روا  تنسأأأأأأأجها

 
 ومأأأأأأأن عيأأأأأأأوضا تعفيهأأأأأأأا ا َا أأأأأأأيبُ  

 
 حتأأأأ  كأأأأأن رسأأأأوم  الأأأأدار تذ ق أأأأدمتا 

 
 ُطأأرا ع علأأ  عهأأد ذح القأأرنين مكتأأوبُ  

 
وبغن النظر عن القائل فنن ذكر ذي القرنين في هذه األبيات يتضمن الدوعي بقددم 

ي دددْت وانددددثرت معالمهدددا شخصدددية ذي ال قدددرنين، ليشدددبه الشددداعر أطدددالل تلدددك الدددديار التدددي ُمحإ
 بصحيفة قديمة كتبت ومحيت من عهد ذي القرنين .

                                                 

. 21/494هددددد: 1420، 3التفسدددير الكبيدددر، دار إحيدددداء التدددراث العربدددي، بيدددروت، ط -( مفددداتيح الغيدددب 1)
ملددك العدددادل الدددذي طدداف بددداألرن، النمددوذج القرحندددي للحددداكم العددادل علدددى مدددر وينظددر: ذو القدددرنين ال

 .89-88: 1980التاريخ، منصور عبدالحكيم، دار التراث العربي، دمشق: القاهرم، 
 .437( ديوان امرس القي : 2)
. أقددوت الددار: إذا لددم يصدر بهددا انددي ، االروا" هندا: الريددا"، طدر : الطددر  الصددحيفة، 438( ديوانده: 3)

 ويقال هي التي محيت ثم كتبت .
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وقددد ارتددبط ذكددر ذي القددرنين بغددرن الحكمددة والتعبيددر عددن اسددتحالة الخلددود والتأسددي 
بددرص بمدن بدداد وهلدك مددن األمدم واألقددوام والملدوك، مددا جداء علددى لسدان الشدداعر عبيدد بددن األ

 (1): في قصيدم يذكر فيها طول عمره ومعاصرته لاحداث والملوك، قال في مطلعها
أأأأأأأأأةع  م  أأأأأأأأأدح قأأأأأأأأأرون ج  ل ت أأأأأأأأأأُتي نا ب عا  و 

 
ل أأأأأأأأأأدودا   ترعأأأأأأأأأأ  مخأأأأأأأأأأاُرم  أيكأأأأأأأأأأةا و 

 
ن صأأأأأأأأأي ةً  أأأأأأأأأانا كاُمأأأأأأأأألا و   مأأأأأأأأأانتي ى م 

 
أأأأأأأرًا م حُمأأأأأأأودا  أأأأأأأُت ُمع م  أأأأأأأرين  ُع ا  ُع ا

 
أأأأأأأرا ناُ أأأأأأأناً  ل  ُملاأأأأأأأُ  ن صا  أدركأأأأأأأت أو 

 
 سأأأأأأأأأأأندادا وكأأأأأأأأأأأان أُُبيأأأأأأأأأأأد ا وبنأأأأأأأأأأأا    

 
أأأأأأُت ذا القأأأأأأرنين حتأأأأأأ  فأأأأأأاتني ط ل با  و 

 
ُت بأأأأأأأأأأأن أر  دا ودا   رك أأأأأأأأأأًا وُكأأأأأأأأأأدا

 
أأأأأُد َأأأأأذا ُعي  أأأأأةً   مأأأأأا ت بات غأأأأأي ُمأأأأأنا ب عا

 
 ت  الُخلُأأأأأأأأأود  ولأأأأأأأأأن ت ن أأأأأأأأأال  خلأأأأأأأأأودا 

 
َُمأأأأأأأأأأأأا ذا  ُكال  ول ي فان أأأأأأأأأأأأينا َأأأأأأأأأأأأذا و 

 
ُهأأأأأأأأأأأأأُا المعبأأأأأأأأأأأأأودا  جا و   ت  ا لأأأأأأأأأأأأأا و 

 
مطلل القصيدم في قولده )ولتدأتين بعددي( مهكددا  أنده فالشاعر ُيقر بحتمية الموت من 

سيفنى وستأتي بعده أيام شداد تُفندي مدن تداله مدن البشدر أيضدا ، والشداعر ليخفدف مدن وطدأم 
الصراع الذي يدور في ذهنه حول ثنائية المدوت والخلدود، يتأسدى بأنده قدد ُعميدر طدويال  وهدو 

فيدذكر أنده أدرك أول ملدوك الحيدرم  في رغد من العيح، معدددا  مدا شدهده مدن ملدوك وأحدداث
مدددن بندددي نصدددر، وعاصدددر بنددداء أحدددد قصدددور اللخميدددين حتدددى إنددده أدرك خرابددده )وكدددان ُأبيدددد( 
ويددذهب إلددى أندده شدداهد ذا القددرنين وكدداد أن يددرى النبددي داود )عليدده السددالم(، وهددذا مددن قبيددل 

شداعر أول المبالغة الشعرية والسراف فدي الصدنعة، إذ إنده مدن غيدر المعقدول أن يعاصدر ال

                                                 

-48م: 1994، 1(ديوان عبيد بن االبرص، شر": اشرف احمدد عددرم، دار الكتداب العربدي، بيدروت، ط1)
، ترعى: تفنى، المخدارم: جمدل مخدرم وهدو منقطدل اندف الجبدل، لددود: موضدل، نصدية: بقيدة، ملدك 49

 تبتغي: تطلب.نصر: من ملوك الحيرم، سنداد: قصر بالعذيب من قصور اللخميين، 
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ملوك الحيرم، إذا ما علمنا أن "عدد ملدوك الحيدرم قدد يزيدد علدى العشدرين ملكدا ... وقدد ذهدب 
المسددعودي إلددى أن عدددم ملددوكهم ثالثددة وعشددرون ملكددا  مددن بنددي نصددر، وغيددرهم مددن العددرب 

 .(1)والفر ، وأن مدم ملكهم ستمائة واثنتان وعشرين سنة وثمانية أشهر"
، ووفددام ذي القددرنين كانددت فددي (2)م(554بحدددود العددام )كمددا أن وفددام الشدداعر كانددت 

. "إن هذه الرهية للدزمن تسدتتبل أن يكدون )الحاضدر( مدن أقسدام الدزمن (3)ق. م( 323عام )
عبدر عنهدا التي   ، المضدطربة بفكدرم المدوت(4)الماضي والحاضر والمستقبل، هو هدم الدذات"

لفكرم، وُيقإُر في نهايدة القصديدم الشاعر في مطلل القصيدم ليعلن استسالمه وخضوعه لتلك ا
خددالل مددا وعدداه مددن  باسددتحالة الخلددود فددي قولدده: )ولددن تنددال خلددودا( وهددو قددد أيقددن ذلددك مددن

أخبددار الملددوك الددذين أفندداهم الدددهر وأبددادهم، وفددي السددياق ذاتدده يددرد ذكددر ذي القددرنين عنددد 
الشاعر طرفة بن العبد في قصديدم تحددث فدي مطلعهدا عدن حتميدة المدوت واسدتحالة الخلدود 

  (5)فقال:
أأأأأ  المأأأأأر  دَأأأأأرًا ُمخل أأأأأداً   فكيأأأأأر  ُيرج 

 
 وأعمالُأأأأأأأأأُا عمأأأأأأأأأا قليأأأأأأأأأل ُتحاُسأأأأأأأأأُباا  

 
 لصأأأعُب ذو الق أأأرنيُن أرخأأأ  لأأأوا   ُ تذا 
 

أأأأأأا  أأأأأأتا ن واُدبا  تلأأأأأأ  ملأأأأأأ ا سأأأأأأاماُ  قام 
 

مُعأأأاُ   ي سأأأيُر بوجأأأُا الحتأأأر والعأأأي  ج 
 

أأأأُا الأأأأبالُد ك تاُنُبأأأأاا   جا  وتم أأأأي علأأأأ  و 
 

 

                                                 

 .3/305( المفصل في تاريخ العرب قبل السالم: 1)
 .7( ينظر: ديوان عبيد بن االبرص: 2)
 .2/5( ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل السالم: 3)
( الشددداعر الجددداهلي والوجدددود، دراسدددة فلسدددفية ظاهراتيدددة، د. باسدددم ادريددد  قاسدددم، مركدددز دراسدددات الوحددددم 4)

 .259م: 2014، 1ط العربية، بيروت، لبنان،
، 3( ديددوان طرفددة بددن العبددد، شددر" وتقددديم: مهدددي ناصددر الدددين، دار الكتددب العلميددة، بيددروت، لبنددان، ط5)

 ، اللواء: الجند، ساماه: وازاه في السمو وارتفل فوقه.11م: 2003
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وهنا إشارم واضحة الى وعي الشاعر بشخصية ذي القدرنين )االسدكندر( وقوتده حدين 
رإ والسددمو، فددنن مصددير ذلددك الملددك هددو يمضددي بجنددده لمالقددام ملددك تطدداول عليدده فددي القددد

المدوت )قامددت نوادبده( مشدديرا  فددي البيدت األخيددر الدى سددطوم ذي القددرنين وقدوم جيوشدده، وهددي 
 تسيُر في البالد ولي  لها رادع .

كما قد أشدار الشداعر زهيدر بدن أبدي سدلمى الدى ذي القدرنين فدي معدرن حديثده عدن 
ذه القصدددديدم لصددددرمة بددددن أبددددي أندددد  حتميددددة المددددوت، مددددذكرا  بمددددن بدددداد وهلددددك، ويقددددال إن هدددد

 (1)االنصاري جاء فيها:
 ألأأأأأأأأأأم ت أأأأأأأأأأر  أن  ا  أَلأأأأأأأأأأ  تُب عأأأأأأأأأأاً 

 
 وأَلأأأأأأ   ُلقمأأأأأأان  بأأأأأأن  عأأأأأأادا  وعاُديأأأأأأا 

 
 وأَلأأأ   ذا الق أأأرن يُن مأأأن قبأأأُل مأأأا تأأأر 

 
أأأأأأأأدُ  والن جا أأأأأأأأيا   وفرعأأأأأأأأون أرد  ُجنا

 
( أفدداد  إقددرار اسددتحالة ا لخلددود وحتميددة فاالسددتفهام االنكدداري فددي قددول الشدداعر )ألددم ت ددر 

الموت، وهذا ما حدث فعال  مدل كدل مدن ذكدرهم الشداعر، وقدد جعدل مدنهم رمدزا  يسدتذكر مدن 
خاللهم حتمية الموت والفناء، على الرغم مما كان يتمتل به كل واحد منهم مدن قدوم وسدطوم 
وطول حيام وعز في المال والجاه . والشاعر في قوله )وأهلدك ذا القدرنين مدن قبدل مدا تدرى( 

م واضددحة وصددريحة الددى الدددوعي بالبعددد التدداريخي لشخصددية ذي القددرنين والشخصددديات إشددار 
ذكرها الشاعر عن طريق الرواية الخبارية، التدي ال شدك أنهدا كاندت المصددر  الت األخرى 

 الرئي  حنذاك لنقل الحوادث وأخبار األمم التي سبقت عصرهم.
عديددد مددن الشخصدديات وفددي الطددار ذاتدده وظددف الشدداعر لبيددد بددن ربيعددة العددامري ال

 (2)ومن بينهم ذو القرنين، ُمعتبرا  بموتهم ومهكدا  على استحالة الخلود فقال:
ل أأأأأداً  ُر ألفأأأأأأأاُ  أبأأأأأأأو ي كاسأأأأأأأومُ   لأأأأأو كأأأأأان  حأأأأأيخ فأأأأأي الحيأأأأأاُ  ُمخ  َا  فأأأأأأأي الأأأأأأأد 

                                                 

( شدددر" شدددعر زهيدددر بدددن ابدددي سدددلمى، ابدددو العبدددا  ثعلدددب، تحقيدددق: د. فخدددر الددددين قبددداوم، مكتبدددة هدددارون 1)
 .209م: 2008، 3لرشيد، سوريا، دمشق، طا

( شدددر" ديدددوان لبيدددد بدددن ربيعدددة العدددامري، تحقيدددق: د. احسدددان عباسدددن سلسدددلة التدددراث العربدددي، الكويدددت، 2)
، الفدداه: ادركدده، ابددو يكسددوم: أبرهددة مددن ملددوك الحبشددة، محددرق: ملددك مددن ملددوك 109-108م: 1968

 اليمن، أول من أ حرق بالنار.
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اع   والحارثأأأأأأأأأأأأاُن كالَمأأأأأأأأأأأأا ومحأأأأأأأأأأأأرز

 
 والتبعأأأأأأأأأأأأأاُن وفأأأأأأأأأأأأأارُ  اليحُمأأأأأأأأأأأأأومُ  

 
 والصأأأأعب ذو القأأأأرنين أصأأأأب  ثاويأأأأاً 

 
أأأأأأيم   ُمقأأأأأأيمُ بأأأأأأال  أأأأأأد ضا  ُأم   حناُو فأأأأأأي ج 

 
فالشدداعر فددي هددذه األبيددات كسددابقيه مددن الشددعراء يشددير الددى حتميددة المددوت واسددتحالة 
الخلود من خالل وعيه ومعرفته بتلك الشخصيات العظيمدة وكيدف أن المدوت أفنداهم يتأسدى 

الده كددل واحدد مددن ويعتبدر بدا خرين مددن الملدوك والقددادم العظدام ، فلددو أن  أحددا  ندال الخلددود  لن
الددذين ذكددرهم الشدداعر، ولكددن النسددان يفنددى ويهلددك ويبقددى ذكددرُه حيددا  ُمخلإدددا  سدديرم صدداحبه، 
وهذا ما عب ر عنه الشعراء الجاهليون في أشعارهم، يتعظدون ويتأسدون فدي محندةإ الخلدود بمدا 

 عرفوه ووعوه من أخبار األمم واألقوام وملوكهم الذين بادوا وهلكوا.
شدددارم إليددده أن الشددداعر فدددي قولددده: )والصدددعب ذو القدددرنين( كدددان يريدددد وممدددا تجددددر ال

الملك النعمان بن المنذر أو المنذر بن ماء السماء، كما جاء في شدر" الدديوان قدديما ، "ممدا 
يدل على أن لقب الصعب الذي لقبه به كان معروفا  شائعا  بين النا  وقد يكون معبدرا  عدن 

لملك، كأن يكون اطالقهم له من قبيل لفظة تبل علدى معنى حخر غير معنى الصعوبة في ا
ملدددك مدددن ملدددوك حميدددر. وأمدددا ذو القدددرنين فقدددد قيدددل إن القدددرنين هدددم الضدددفيرتان، وان القدددرن 

. إال أن ذلدك ال يمندل بنظدرم حديثدة مدن  (1)الضفيرم، وقد دعي بذلك النه قد ربى ضدفيرتين"
ين عمومدددا ، والشدددعراء خصوصدددا ، أن لقدددب ذي القدددرنين كدددان مشدددهورا  ومعروفدددا  بدددين الجددداهلي

فضددال  عددن أن لقددب ذي القددرنين كددان قددد ُأطلددق علددى أكثددر مددن واحددد  وهددم أقدددم بكثيددر مددن 
الملك النعمان أو المنذر، وأن ذلك اللقب كان قدد ُأطلدق علدى الملدك النعمدان أو المندذر مدن 

 قبيل التأثر بشخصيةإ ذي القرنين األولى )االسكندر المقدوني(.

                                                 

 .3/263رب قبل السالم: ( المفصل في تاريخ الع1)
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الشدداعر أميددة بددن أبددي الصددلت أبيددات ورد فيهددا ذكددر ذي القددرنين حيددث وتنسددب الددى 
 :(1)قال فيها

 وأقأأأأأأأأام ذو القأأأأأأأأرنين فيهأأأأأأأأا حجأأأأأأأأةً 
 

 خوفأأأأًا يطأأأأور علأأأأ  الل أأأأ  المتوقأأأأدُ  
 

 قأأأأد كأأأأان ذو القأأأأرنين جأأأأدح مسأأأألماً 
 

ُلكأأأأأًا عأأأأأال فأأأأأي ا را عيأأأأأر مفن أأأأأدُ    م 
 

 طأأأأأار  الم أأأأأارا  والمغأأأأأارب  يبتغأأأأأي
 

 أسأأأأأأباب  أمأأأأأأرا مأأأأأأن حكأأأأأأيم مر أأأأأأدُ  
 

 فأأأرأ  مغيأأأب ال أأأم  عنأأأد عروبهأأأا
 

 فأأأأأي عأأأأأين ذح ُخلأأأأأبا وثأأأأأأط حرمأأأأأدُ  
 

تأأأأأأي  مأأأأأأن بعأأأأأأد  بلقأأأأأأيُ  كانأأأأأأت عم 
 

أأأأأأأأأا بالُهدَأأأأأأأأأدُ   أأأأأأأأأ  أمَر  حتأأأأأأأأأ  تق  
 

 فلقأأأأأأد أذل الصأأأأأأعب  صأأأأأأعب  ىمانأأأأأأا
 

 وأنأأأأأأأأأأأأاط قأأأأأأأأأأأأو   عأأأأأأأأأأأأىز  بالفرقأأأأأأأأأأأأد 
 

ذكدددر الددددكتور بهجدددت الحدددديثي أن "قائدددل هدددذه األبيدددات مختلدددف فيددده: قيدددل هدددو تبدددل 
كون تبل. قيل: هو أسعد بن عمرو بن ربيعة الحميري. وقيل: هدو ملدك مدن واختلف فيمن ي

ملددوك حميددر. قددال هددذه االبيددات يفخددر بجددده األكبددر ذي القددرنين، وذو القددرنين هددذا مختلددف 
 . (2)فيه أيضا ، قيل كان رجال  صالحا  وقيل نبيا  وقيل من المالئكة"

التدداريخي لشخصددية ذي  وبغددن النظددر عددن قائددل هددذه األبيددات نلحددظ الددوعي بالبعددد
القدرنين، إذ أن قائدل هدذه األبيدات جعدل الفتدرم الزمنيددة لدذي القدرنين قبدل بلقدي  ملكدة الدديمن، 

 التي كانت في   زمن النبي سليمان )عليه السالم( قرابة األلف قبل الميالد .

                                                 

( اميددة بددن أبددي الصددلت، حياتدده وشددعره، دراسددة وتحقيددق: د. بهجددة عبدددالغفور الحددديثي، هيئددة ابددو ظبددي 1)
، الحلب: الطين الصلب الالزب، الثأط: الحمأم، الحرمدد: 321-320م: 2009، 1للثقافة والتراث، ط

 الحمأم أيضا ، وقيل الطين االسود.
 .319( م. ن: 2)
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بتاريخ ذي القرنين التي تعرضنا لدراستها في هذا إن مظاهر وع  الشعراء الجاهليين 
بحث تهكد انفتا" تجربتهم الشعرية ومدى وعيهم بتاريخ اليونان القديم ، لكن لي  بنف  ال

 مستوى وعيهم ومعرفتهم بتاريخ أمتهم القديم .
ومما تجدر االشارم اليه أن الكثير من الشعر الجاهلي ُفقد  وضاع، ولم يصلنا منه 

والشارات التي كان من  إال  القليل، ولعل مما ضاع من الشعر وُفقد فيه من الدالالت
شأنها أن ُتطلعنا على وعي الشعراء الجاهليين ومعرفتهم بالتاريخ القديم، وال أعلم .              

 الخاتمة

  شددغلت ثنائيددة الحيددام والمددوت حيددزا  كبيددرا  فددي تفكيددر النسددان الجدداهلي عمومددا  وشددعراء
مدددن الشخصددديات  الجاهليدددة خصوصدددا ، فعمددددوا الدددى استحضدددار مدددا ترسدددب فدددي وعددديهم

التاريخيددة، وال سدديما األنبيدداء والملددوك واألشددداء يعتددزون ويتأسددون بهددم تخفيفددا  لمواجهددة 
هدداج  المددوت ومحنددة الفندداء، فضددال  عددن رصددد البحددث لنظددرم الشددعراء التشدداهمية تجدداه 
الدهر الدذي صدوروه علدى أنده القدوم الظالمدة التدي تفسدد علديهم معاشدهم وتهلكهدم فغلفدوه 

 وكادوا يحصرون الشقاء فيه. بغالف الموت 

  كشدددف هدددذا البحدددث خدددالف ماترسدددخ فدددي أذهدددان الكثيدددرين مدددن أن المجتمدددل الجددداهلي
وشدددعراءُه لدددم يكوندددوا علدددى درايدددة بتددداريخ أوائدددل االمدددم البائددددم كعددداد وثمدددود والعمددداليق... 
فضال  عن عزلتهم وعددم معدرفتهم بتداريخ األمدم المجداورم لهدم كاليوندان والفدر  والدروم، 

شف البحث عن مدى معرفة شعراء الجاهلية بتاريخ امتهم وتاريخ من جداورهم مدن اذ ك
 أوائل األمم القديمة واالحداث التي جرت في عصرهم.

  نالددت الصددور التشددبيهية فددي أشددعار الشددعراء الجدداهليين النسددبة العليددا مددن بددين الصددور
ول أو بدالعك ، البيانية األخرى ، وذلك لتقريب المعنى ونقله من المحسدو  الدى المعقد

فضال  عن كثرم استعمالهم ألسلوب االستفهام المجدازي الدذي افداد التقريدر تدارم واالنكدار 
 تارم ُأخرى . 

  أثبددت البحددث أن الشددعر الجدداهلي كددان رافدددا  ثددرا  ألصددحاب التدداريخ واألخبددار والتفاسددير
أخبدارهم  والسير واألدب واللغة ، فقدد نهلدوا منده الشديء الكثيدر مستشدهدين بده ومعدززين

وروايددداتهم ، فضدددال  عدددن بيدددان أن الشدددعر الجددداهلي يعدددد أصددددق وثيقدددة تاريخيدددة يمكدددن 
 االعتماد عليها في بيان حوادث التاريخ ، فضال  عن قيمته األدبية واللغوية . 
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  عددول بعددن شددعراء الجاهليددة علددى ثقافددة ووعددي المتلقددي فددي فهددم وتفسددير بعددن
صدددددغيرم ولمحدددددة سدددددريعة مدددددن دون  الشدددددارات التاريخيدددددة التدددددي أوردوهدددددا بجزئيدددددة

 السهاب في عرن تفاصيلها وسرد أحداثها . 

Awareness of the History of Ancient Greece in Pre-Islamic 

Poetry 

- Dhul- Qarnain as a Model – 

Islam sidiyq hamid

 

 Basim Idris Qassem 

  

Abstract 

   .  This research deals with the study of the topic (awareness 

of the history of ancient Greece in pre-Islamic poetry - Dhu al-

Qarnayn as a model -) so that the references referred to by the pre-

Islamic poets to the personality of Dhul-Qarnayn in their poetry are 

extracted by extrapolating most of the collections of pre-Islamic 

poetry, and showing how the pre-Islamic poets were empowered 

with their artistic genius From employing what they know and 

inherited, whether that knowledge is religious or historical, as well 

as the stories and myths that intertwine in it that enter the world of 

fiction. 

       The importance of this research lies in that it reveals aspects of 

pre-Islamic human thought and shows the extent of the pre-Islamic 

poets' awareness and knowledge of the history of those surrounding 

them from among the first ancient nations, and explores the 

references and legacies that they used to express their ideas and 

poetic purposes by including those references and legacies in artistic 

and aesthetic formulas. 
    Keywords: Greece – referred – extrapolating – artistic – Stories 
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