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 جامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج

 كلية اآلداب واللغات

 قسم اللغة واألدب العربي

 اليوم الدراسي الوطني الثاني حول السرد

 السرد العربي القديم: النص والثقافة

 26/02/2016الثالثاء 

 

 األستاذ: عـــامــر عــلــي    . أستاذ مساعد بجامعة محمد البشير اإلبراهيمي ببرج بوعريريج

 _ المقامة أنموذجا_وروث السردي العربي القديم الماهية والخصائصعنوان المداخلة: الم 

 مقدمة

أمة من األمم من أدب يحفظ تاريخها وينقل تجاربها إلى األمم الالحقة سواء أكان هذا األدب شفويا أم ال تخلو 
كتابيا، واألمة العربية كغيرها من األمم تشتهر بأدبها الذي بدأ شفويا ثم دّون بعد ذلك، ولعّل أهم نوع أدبي اهتم به 

 هونه احتو  على تاريخها، وعاداتها وتقاليدها، ومثثرها و العربي قديما هو فن الشعر الذي اعتبر" ديوان العرب" أل

ر، الشع إلى يرقى ال والفنون األنواع من عداه وما ،"الشعر "األولى بالدرجة هو العرب تركه فما األول، عبقريتهم مجال
دراسات أولت عنايتها بدراسة أنواع أخر  وهي ما تعرف باألنواع السردية، إاّل أنه ظهرت في العصر الحديث 

 االنتباه أثار أنه ومع .والدرس البحث من المزيد ويستدعي ومهم غني العربي الحكائي الموروث حيث تأكد هؤالء أنّ 

 القريبة الفترة في نهض أن إلى قريب عهد إلى ومحدودة قليلة ظلت تناولته التي الدراسات أن إال النهضة، عصر منذ

 عالم إلى مدخل سو  أمرها  واقع في تكون ال قد كثيرة دراسات حوله فأصدروا،  به تخصصوا أكفاء باحثون الماضية

 والروايات القصص في المتّبعة األساليب من أسلوب  ، ألنهالعربي الشعر عالم عن أهمية تقل ال الذي السرد هذا

 للتعبير أداة   يعدّ  والسرد لمرونته، وذلك وأفكارهم الكتّاب من الكثير طبع مع ينسجم أسلوب وهو المسرحيات، وكتابة

 وبذلك السرد، بأسلوب المعاني من بنى إلى واألماكن اإلنسانية، والسلوكات األفعال بترجمة الكاتب ويقوم اإلنساني،

 سردية وأجناس أنواع ضمنوهو األمر الذي نجده  حداثاأل ترتيب مع كالم إلى المعلومة بتحويل قام قد الكاتب يكون

 الحيوان وقصص كالمقامات المتقدمة القصص وأنواع والمسامرات واألمثال والحكايات والنوادر كاألخبار مختلفة

. سأتطرق اآلن إلى تعريف هذا األسلوب الممتع وسواها والسير والرحالت والمنامات والشعبية الخيالية والقصص
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ى إمتاع وتثقيف المستمع سواء بالكلمة العذبة البديعة أو بالصورة المرئية وهو ما نجده في الذي يهدف إل
 مسرحية.ال

 مفهوم السرد :

 أ_ لغة:

المعنى اللغوي لكلمة السرد في المعاجم العربية تؤخذ على معاني متعددة والفيصل في ذلك االستعمال الذي  
"هو تقدمة شيء إلى شيء تأتي به مّتسقا بعضه في أثر بعض متتابعا. وسرد َسَردَ وردت فيه اللفظة ترد لفظة 

وقد وردت هذه اللفظة في  (1).حديث يسرده سردا إذا تابعه. وفالن يسرد الحديث سردا إذا كان جّيد السياق له"ال
بي معه والّطير وألالقرآن  الكريم في قوله تعالى ّنا له الحديد. أِن اعمل )ولقد آتينا داوود مّنا فضال يا جبال أوِّ

في اآلية بمعنى االتساق واإلتقان في نسج الحلق المتتابعة المكونة  جاءت كلمة السرد(1) وقّدر في الّسرد(  سابغات
للدروع.وقد استخدمت هذه الكلمة في بعض المصادر القديمة بمعنى الحديث المتتابع، فمن ذلك" ينظر في األربعة 

  (2)ا سردا"والخمسة أوراق من كتاب لم يعرفه، ولم يره نظرة واحدة خفيفة، ثم يهذها عن ظهر قلبه هذ ا، ويسرده
 بمعنىحيث يكون  وذلك راجع إلى االستعمال الذي وردت فيه  بمعنى آخر غير المعنى األّول سَرد كلمة وترد

 على الِمسرد كلمة وتطلق .الِمثقب أو الثقب، آلة والِمسراد والِمسرد والسِّراد ثقبه، إذا وأْسرده الشيئ سردَ  :فتقول الثقب،

 .والجدل والخصومة اللجاج عند وخاصة الثاقب، ألثره مجازا اللسان

القبائل العربية أو االستعمال المجازي الذي  وهناك معاني أخر  تأخذها هذه اللفظة وذلك راجع إّما إلى لهجات
 يستعمله المبدعون في أعمالهم، أو السياق الذي ترد فيه.

 ب_ اصطالحا:

فإن من النقاد من رّكز في تعريفه له على عنصر التأثير في المتلقي  أما مفهوم السرد من الناحية اإلصطالحية
متاع المتلقي ومد  تحقيق ذلك ألن كل عمل أدبي فني يهدف إلى  " رواية القصص والحوادث وما إلى التأثير وا 

                                                           
، )ن، هـ(، تح:عامر أحمد حيدر، راجعه:عبد المنعم 6جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مجلد  (1)

 .233، ص2003، 1إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، طخليل 
 .11_ 10سورة سبأ، اآلية: (1)
 .293، ص2000أبو منصور الثعالبي، يتيمة الدهر، تح:مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت،)د.ط(،  (2)
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نشداده ذلك من الوقائع واألخبار ... رواية أدبية ذات تقنيات وجماليات خاصة، تؤمِّن إعجاب المستمع بها، وا
  (3) إليها، وتنتج االفتنان والسحر الذي تشّده به."

وهناك من النقاد من تطرق إلى مفهوم السرد حتى" يكون المفهوم الجامع لكل التجليات المّتصلة بالعمل 
الروائي أو الحكائي، وتأتي أهميته باعتباره مصطلحا وجنسا يستدعي أن تكون له أنواع، كما يستدعي أن يكون له 

 (4) يخ."تار 

فالسرد إذن بالنظر إلى التعريفات التي قّدمها النقاد المحدثون هو جنس أدبي مستقل، ليس كما كان معروف بأنه 
مجرد مصطلح قصصي فحسب، انضوت تحت لوائه كل األنواع القصصية، اهتم النقاد بدراسة نصوصه، 

 والوقوف على كيفية تشّكلها، وأسس إبداعها، وفنية صياغتها. 

تنوع نماذجها، وهذا واء من حيث أشكالها أو زخر بأنواع قصصية كثيرة ومتنوعة سكان التراث العربي القديم ي ولما
األمر صّعب األمر على النقاد حصرها وتحديد الطريقة التي يتّبعونها في تصنيفها، فمنهم من صّنفها بحسب 

النوع األول: مترجم دخيل: فهذا النوع  أصلها وهو ما نجده عند محمد غنيمي هالل حيث قّسمها إلى قسمين:
ّنما أّلف بلغة غير العربية ثّم ُترجم إلى العربية واستدّل على ذلك بحكايات)كليلة ودمنة(  إبداعه ليس عربي وا 

و)ألف ليلة وليلة(، أما النوع الثاني: فهو النوع الذي ُأّلف باللغة العربية فهو" عربي األصل" واستشهد على ذلك 
 (5) ت( و)رسالة الغفران()بالمقاما

وهناك من النقاد من تطرق إلى هذا الموروث وصّنفه بحسب العصور األدبية ومن هؤالء"محمود صالح" حيث بدأ 
بالحديث عن العصر الجاهلي فتطرق إلى القصص التي مّيزت هذا العصر كقصص السمر، والقصص 

الذي  ا العصر الثانيقصص الجن. أمّ التاريخية، وقصص أيام العرب، وقصص الحب، وقصص الحيوان، و 
تطرق إليه الناقد هو عصر "صدر اإلسالم" ومن األنواع التي مّيزت هذه الفترة القصص الهزلية، والنوادر، 

   (6) والقصص الفكاهية، وقصص الحب، وقصص الحيوان، وقصص الجن، وقصص العالم العلوي.

                                                           
 .32، ص2008إبراهيم صحراوي، السرد العربي القديم)األنواع والوظائف والبنيات(، منشورات االختالف، الجزائر،  (3)
موالي بوخاتم، مصطلحات النقد العربي السيميائي)اإلشكالية واألصول واالمتداد(، منشورات اتحاد الكّتاب العرب، دمشق،  (4)

 .252، ص2005
 .493، ص2001النقد األدبي الحديث، نهضة مصر، القاهرة، ينظر: محمد غنيمي هالل،  (5)
 .142، ص:141، ص: 1994ينظر: محمود صالح، فنون النثر في األدب العباسي، وزارة الثقافة، عمان،  (6)
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فمنهم من صّنفها حسب وسيلة نقلها إما مشافهة أو كتابة، أو خر وتعددت تصنيفات النقاد للسرديات من ناقد آل
 بالنظر إلى طول أو قصر األنواع القصصية المكّونه لها.

أما في هذا العرض الموجز فإني سأقتصر على نوع واحد وسأعمل على تتبع نشأته وأبين بعض الخصائص التي 
 ا الفن.تمّيزه وهو" فن المقامات" وفيما يلي سأتطرق إلى تعريف هذ

 لهذا الفن ولكن في الحقيقة هي تعريف واحد ألن كل التعريفات التي قّدمتقّدمت تعريفات كثيرة   تعريف المقامة:
حكاية قصيرة، قد تكون في صفحتين أو أكثر قليال، بحيث ُتلقى في مجلس  تتفق في المضمون ومن بينها أّنها

واحد، وأسلوبها متصنِّع بيانيا وبديعيا، وتشتمل على ِعظة أو ملحة أو نادرة أو مغامرة، وتنتهي عادة بمفاجأة غير 
. ية)الشحاذة( غالبامتوّقعة، لها راٍو، وبطل يعتمد على الحيلة ووسائل الخداع والتلون ليحقق غرضه، وهو الكد

وفي تعريف قّدمه ابن منظور للمقامة قال: المقامة هي المجلس، ومقامات الناس مجالسهم وأنشد ابن بري من 
 شعر العباس بن مرداس في هذا المعنى: 

 فأبى ما وأّيك كان شرا       فقيد إلى المقامة ال يراها

 المجلس. وجاء في هذا المعنى قول لبيد"واستعملت الكلمة مجازا لتعني القوم الذين يجلسون في 

 ومقامة غلب الرقاب كأّنهم            جن لد  باب الحصير قيام

 وأنشد ابن بري لزهير:

 وفيهم مقامات حسان وجوههم          وأندية ينتابها القول والفعل 

 (7)ومقامات الناس مجالسهم أيضا المقامة والمقام، الموضع الذي تقوم فيه

ورد في صبح األعشى حيث ورد أنها" سّميت األحدوثة من الكالم مقامة ألّنها تذكر في ريف آخر وهناك تع
 (8) مجلس واحد فيه الجماعة من الناس لسماعها."

والمتسولين الذين وقد انحرف معنى المقامة في القرن الثالث الهجري فتدنى إلى الداللة على كالم الشّحاذين 
 المحسنين بدعايات توجيهية أي يستعملون لغة مختارة منّمقة بأنواع البديع.اضطروا في توسلهم إلى 

                                                           
 .506ابن منظور، لسان العرب، ص (7)
 .110، ص 1922القلقشندي، صبح األعشى، دار الكتب المصرية، القاهرة،  (8)
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كما أن هناك من الباحثين من تطرق إلى تعريف للمقامة بأّنها شبه قصة تدور حول الكدية واالحتيال وتستخدم 
 (9) إلظهار البراعة اللغوية واألدبية.

لكاتب روايات وقصصا بعبارات مسجوعة ومقّفاة ذات لحن فن نثري يسرد فيه ا وانطالقا مما ُقّدم فإّن المقامة
لجماعة من الناس. وتعّد موسيقى الكلمات وتنميق العبارات وترادف الكلمات واختالط النظم بالنثر من خصائص 

 فن المقامة ويعتبر ذلك من مقومات البراعة.

 :ظهور ونشأة المقامة

تعّد مقامات بديع الزمان الهمذاني من أهم األعمال األدبية التي خّلدت مبدعها، وأكسبته الشهرة والذيوع، إذ 
، وهو الذي كان متأثرا ُنسبت إليه ريادتهه، و جديدا في األدب العربي اقترن باسماستحدث من خاللها فّنا قصصيا 

لقصص الذي استلهمه من أدب القصة عند العرب ومن ابعدة عناصر يظهر ُبعدها جليا في مقاماته منها أسلوب 
حيث اللفظ والسجع فكان يختار القوّي والغريب من غرائب اللغة وتركيباتها، كما تأّثر الهمذاني في كتباته 

بالنصوص األدبية كالروايات واألحاديث البن دريد ومن عصره والحقب التي تسبقه مستعمال أسلوب التدليل 
ن حيث بطل المقامات وكيفية إعمالها وظهورها في المقامة تأثر بأسلوب المكدين ألّن التكدي والتلطيف، وأّما م

امات ولكن هناك بعض المقمتوفر بعبارات مسجوعة في ذلك الوقت، والسجع كان وسيلتهم لدخول قلوب األغنياء، 
 التي جاءت في موضوعات أخر  كالمدح، والنقد األدبي، والفكاهة وغيرها.

 ة مقامة:أصل كلم

أن لفظ مقامة من اختراع البديع البديع الهمذاني، إذ مم ذكر عن أصل هذا الفن" يكاد يكون من الراجح 
وفي القرن السادس دخلت طريقة كتابة المقامات في  أّن كل اختراع في األدب العربي كان له صد  في الفارسية

عمر بن محمد المحمودي البلخي المتوفى سنة النثر الفارسي وأظهر مثل لذلك مقامات القاضي حميد الدين 
هـ ... وكان القاضي حميد الدين يريد أن يقّلد مقامات كل من بديع الزمان والحريري ولكنه تأّثر ببديع وقّلده 559

أكثر كما يبدو من المقامة المسماة المقامة السكباجية التي هي نفس ترجمة وتقليد المقامة المضرية لبديع الزمان، 
 (10)"نقل عنه وقّلده في مقامات أخر . كما 

  عدد المقامات:
                                                           

 .616، ص 1986فاخوري، الجامع في تاريخ األدب العربي، دار الجيل، لبنان، حنا ال (9)
 وما بعدها. 326هـ، ص:1380محمد تقي بهاروسبك شناسي، تاريخ وتطور نثر فارسي، تهران،  (10)
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مقامات بديع الزمان الهمذاني: تعد مقامات هذا الكاتب الموهوب من أهم األعمال األدبية التي اسُتحدث من 
ومن الذين تطرقوا للحديث عن عدد المقامات هو وأكسبت صاحبها الشهرة والذيوع، خاللها فنا قصصيا جديدا 

ولكن هناك من شّكك في ذلك العدد ونفى أن تكون كذلك ولكن  نفسه حيث صّرح بأّنها أربعمائة مقامةالهمذاني 
حيث يقول في ذلك" وما كنت ألكشف تلك األسرار وأهتك تلك األستار وأظهر منه العار  الهمذاني رّد عليهم

ا فيما روينا من مقامات االسكندري من منه من اعتراض علينا فيما أملينا، وتجهيز قدح علينوالحوار لوال ما بلغنا 
نا نقف عند منتهاها.... فليعلم أن من أملى من مقامات الكدية أربعمائة مقامة وأنه ال  قوله إنا ال نحسن سواها وا 

                                       (11)بين المقامتين، ال لفظا وال معنى، وهو ال يقدر منها على ُعشر حقيقي يكشف عيوبه"مناسبة 

شوقي ضيف حيث يقول:" ويظهر أنه صنع في نيسابور أربعين مقامة  ومن الدارسين الذين تطرقوا لهذا الموضوع
فقط، ثّم رأ  أن يزيد عليها مقامات أخر  بعد مبارحته لها، فزاد ستا في مديح خلف بن أحمد في أثناء نزوله 

  (12) ر ، وبذلك أصبحت المقامات نيفا وخمسين.عنده، كما زاد خمسا أخ

 أسماؤها:

كالمقامة" لم يسلك الهمذاني نهجا واحدا في تسمية مقاماته حيث لجأ أحيانا إلى تسمية مقاماته بأسماء البلدان 
بعض البغدادية" والمقامة البصرية والمقامة األهوازية والمقامة األصفهانية. وهناك بعض المقامات سّميت بأسماء 

أما النوع الخامس فسّمي نسبة للموضوع  الحيوانات كالمقامة "األسدية" أو أسماء األطعمة كالمقامة "المضرية"
 الذي اشتملت عليه كالمقامة الوعظية، أو الفريضية، أو اإلبليسية، أو الملوكية".

لذي يدخل أحيانا في : هو "عيسى بن هشام" فهي شخصية الراوي االراوي في مقامات بديع الزمان الهمذاني
أحداث القّصة، ويكون دائما متخفيا متنكرا، وهو يجوب اآلفاق يتتبع اإلسكندري من سوق إلى سوق ومن بلد إلى 
بلد وغايته كشفه وكشف حيله وكأّنه رجل شرطة أمثال من حفلت بهم قصص الجاسوسية والبوليسية الحديثة حيث 

ر دور الراوي على رواية المقامات، وجعله الهمذاني محّدثا إياه واقتصيكشفون طرائدهم في اللحظات األخيرة. 
 بالمقامات، ففي أّول كل مقامة يقول" حّدثنا عيسى بن هشام". 

 ذج من مقامات بديع الزمان الهمذاني:أنمو 

 المقامة البغدادية:
                                                           

 .390، ص: 389، ص: 1890إبراهيم األحدب، كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،  (11)
 .18،ص: 1987، 6شوقي ضيف، المقامة، دار المعارف، ط (12)



 7 

َوَلِيَس َمْعي َعْقٌد َعلى َنْقٍد، َفَخْرْجُت َأْنَتِهُز َمَحالَُّه َحتَّى  َحدَّثََنا ِعَيسى ْبُن ِهَشاٍم َقاَل: اْشَتَهْيُت اأَلَزاَذ، وَأَنا ِبَبْغَداَذ،
ْرَنا َواهلِل ِبَصْيٍد، َوَحيَّاَك اهلُل َأَبا َأَحلَِّني الَكْرَخ، َفِإَذا َأَنا ِبَسواِديٍّ َيُسوُق ِبالَجْهِد ِحِماَرُه، َوَيَطرُِّف ِبالَعْقِد ِإَزاَرُه، َفُقْلُت: َظفِ 

: َلْسُت ِبَأِبي َزْيٍد،  َزْيٍد، َوَلِكنِّي َأْبو ُعَبْيٍد، ِمْن َأْيَن َأْقَبْلَت؟ َوَأْيَن َنَزْلَت؟ َوَمَتى َواَفْيَت؟ َوَهُلمَّ ِإَلى الَبْيِت، َفَقاَل السَّواِديُّ
َواْتَصاُل الُبْعِد، َفَكْيَف َحاُل َأِبيَك ؟ َأَشاٌب  َفُقْلُت: َنَعْم، َلَعَن اهلُل الشَّيَطاَن، َوَأْبَعَد النِّْسياَن، َأْنَساِنيَك ُطوُل الَعْهِد،

ِبيُع َعَلى ِدْمَنِتِه، َوَأْرُجو َأْن ُيَصيَِّرُه اهلُل ِإَلى َجنَّتِ  نَّا ِإَلْيِه َكَعْهدي، َأْم َشاَب َبْعِدي؟ َفَقاَل:َ قْد َنَبَت الرَّ ِه، َفُقْلُت: ِإنَّا هلِل واِ 
وَة ِإالَّ ِباهلِل الَعِليِّ الَعِظيم، َوَمَدْدُت َيَد الِبَداِر، ِإلي الِصَداِر، ُأِريُد َتْمِزيَقُه، َفَقَبَض السَّواِديُّ َراِجُعوَن، َواَل َحْوَل واَل قُ 

ْقَتُه، َفُقْلُت: َهُلمَّ ِإلى الَبْيِت ُنِصْب َغَداء ، َأْو ِإَلى وِق َنْشَتِر ِشواء ، السُّ  َعلى َخْصِري ِبِجُمْعِه، َوَقاَل: َنَشْدُتَك اهلَل ال َمزَّ
ْتُه ُحَمُة الَقَرِم، َوَعَطَفْتُه َعاِطُفُة اللََّقِم، َوَطِمَع، َولَ  ْم َيْعَلْم َأنَُّه َوَقَع، ثُمَّ َأتَْيَنا َشوَّاء  َوالسُّوُق َأْقَرُب، َوَطَعاُمُه َأْطَيُب، َفاْسَتَفزَّ

َمَرقا ، َفُقْلُت: اْفِرْز أَلِبي َزْيٍد ِمْن َهذا الشِّواِء، ثُمَّ ِزْن َلُه ِمْن ِتْلَك الَحْلواِء،  َيتََقاَطُر ِشَواُؤُه َعَرقا ، َوتََتَساَيُل ُجوَذاَباُتهُ 
َقاِق، َوُرشَّ َعَلْيِه َشْيَئا  ِمْن َماِء السُّمَّا َهنيَّا ،  ِق، ِليَأُكَلُه َأُبو َزْيدٍ واْخَتْر َلُه ِمْن ِتْلَك اأَلْطباِق، واْنِضْد َعَلْيَها َأْوَراَق الرُّ

َجَلْسُت، وال َيِئَس وال َفأْنّخى الشَّواُء ِبَساُطوِرِه، َعَلى ُزْبَدِة َتنُّوِرِه، َفَجَعلها َكالَكْحِل َسْحقا ، َوَكالطِّْحِن َدْقا، ُثمَّ َجلَس وَ 
ينج ِرْطَلْيِن َفْهَو َأْجَر  ِفي الُحْلوِق، َوَأْمَضى َيِئْسُت، َحتَّى اْسَتوَفْيَنا، َوُقْلُت ِلَصاِحِب الَحْلَو : ِزْن ألَبي َزْيٍد ِمَن اللُّوزِ 

ْوَكبيَّ اللَّْوِن، َيُذوُب ِفي الُعُروِق، َوْلَيُكْن َلْيلَّي الُعْمِر، َيْوِميَّ النَّْشِر، َرِقيَق الِقْشِر، َكِثيِف الَحْشو، ُلْؤُلِؤيَّ الدُّْهِن، كَ 
ْمِغ، َقْبَل الَمْضِغ، ِلَيْأُكَلُه َأبَ  ا وَ زْيٍد َهِنيَّا ، َقاَل: َفَوَزَنُه ثُمَّ َقَعَد َوَقعْدُت، َوَجرََّد َوَجرَّْدُت، َحتىَّ اْسَتْوَفْيَناُه، ثُمَّ ُقْلُت: يَ َكالصَّ

ارََّة، َوَيْفثَأ هِذِه اللَُّقَم الحَ  َة، اْجِلْس َيا َأَباَ زْيٍد َحتَّى نْأِتيَك ارَّ َأَبا َزْيٍد َما َأْحَوَجَنا ِإَلى َماٍء ُيَشْعِشُع ِبالثَّْلِج، ِلَيْقَمَع َهِذِه الصَّ
ا َأْبَطأُت َعَلْيِه َقاَم السَّواِديُّ ِبَسقَّاٍء، َيْأِتيَك ِبَشْربِة ماٍء، ثُمَّ َخَرْجُت َوَجَلْسُت ِبَحْيُث َأَراُه واَل َيَراِني َأْنُظُر َما َيْصَنُع، َفَلمَّ 

َأَكْلُتُه َضْيَفا ، َفَلَكَمُه َلْكَمة ، َوثَنَّى َعَلْيِه  :َزاِرِه، َوَقاَل: َأْيَن َثَمُن ما َأَكْلَت؟ َفَقاَل: َأُبو َزْيدٍ ِإَلى ِحَماِرِه، َفاْعَتَلَق الشَّوَّاُء ِبإِ 
َيْبِكي َوَيُحلُّ ُعَقَدُه ِبَأْسَناِنِه ِبَلْطَمٍة، ثُمَّ َقاَل الشَّوَّاُء: َهاَك، َوَمَتى َدَعْوَناَك؟ ِزْن َيا َأَخا الِقَحِة ِعْشِريَن، َفَجَعَل السََّواِديُّ 

 :َوَيُقوُل: َكْم ُقْلُت ِلَذاَك الُقَرْيِد، َأَنا َأُبو ُعَبْيٍد، َوْهَو َيُقوُل: َأْنَت َأُبو َزْيٍد، َفَأْنَشْدتُ 

 َأْعِمْل ِلِرْزِقَك ُكلَّ آلـْه *** اَل َتْقُعَدنَّ ِبُكلِّ َحـالَـهْ 

 (13)*** َفالَمْرُء َيْعِجُز اَل َمَحاَلهْ َواْنَهْض ِبُكلِّ َعِظـَيمٍة 

 

                                                           

، صرمحمود الرافعي، مطبعة السعادة، م  ع الزمان الهمذاني، شرح محمدبديع الزمان الهمذاني، مقامات بدي(13)
 وما بعدها. 41هــ، ص:398، 1ط
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