بررسی و تحليل شخصيت و شعر کميت أسدی

دكتر مجيد صالح بک

1

چکيده
کمیت یکی از شاعران مشهور شیعی ،از مدافعان نهضت علوی و نامی آشنا برای حامیان و شیعیان اهل
بیت پیامبر (ص) است .این مقاله تالشی به منظور ترسیم چهرهای روشن از شخصیت و جنبههای فردی و
نیز جایگاه شعر او است .عالوه بر این گزارشی از عقاید و دیدگاههای او ارائه مینماید و درون مایههای
شعرش را که هاشمیات نامیده میشود ،مورد بررسی قرار میدهد.
واژگان کليدي :کميت ،شعر اهل بيت ،هاشميات.
 -1عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
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مقدمه
از آنجا که کميت اسدی يکی از شاعران پر آوازۀ شيعه و طرفدار نهضت علوی است ،در اين مقاله
سعی شده تا ضمن ارائۀ تصويری روشن از شخصيت و جايگاه اين شاعر نامدار و ويژگیهای فردی  ،به
تفصيل پيرامون عقيدۀ او و ديدگاههای مطرح در اين باره با استناد به منابع کهن بحث شود ،مضامين اشعار
کميت و مهمترين اثر او يعنی هاشميات و محاجهه و استداللهای به کار گرفته شده در آن از ديگر مطالبی
است که در اين مقاله به آن پرداخته شده است.

 -1والدت
کميت در روزگار شهادت امام حسين (ع) بهسال  60هجری زاده شد ،سالی که در آن مرگ معاويه و
جانشينی يزيد بن معاويه روی داد(ابن اثير 1978 ،م :ج  ، 4ص /284اصفهانی ،بي تا :ج  ،17ص .)42او به
هنگام مرگ عبدالملک و جانشينی وليد در سال  86هجری بيست و ششساله و در زمان به خالفت رسيدن
هشام بن عبدالملک در سال  105هجری چهل و پنج ساله بود ،کشته شدن او يک سال پس از مرگ هشام
در سال  126هجری در زمان خالفت مروان بن محمد رخ داد ،بنابراين دوران زندگی او شصت و شش
سال بوده است (همان)

 -2نام و نسب شاعر
ابوالفرج اصفهانی نسب او را در چنين آورده است :او کميت بن زيدبن خُ نيس بن مجالد بن (وهيب)

بن عمروبن ُسبيع است و گفتهاند که او کميت بن زيد بن خُ نيس بن مجالد بن ( ُذؤيبه) بن قيس بن عمروبن

ُسبيع بن مالک بن سعد بن ثعلبه بن دوران بن أسد بن خُ َزيمه بن مدرکه بن الياس بن ٌم َضربن نزار میباشد.
(همان :ص)3

آمدی و قلقشندی (قلقشندی ،بي تا :ص)38-37و ابن سالم ُج َمحی (ابن سالم1993 ،م :ص ) 46-45

هر يک نسب او را با اختالفاتی در کتابهای خود آورده اند.

کميت از پدر و مادری تهيدست زاده شد ،خانوادۀ او در ميان قبيله هيچ گونه سمت و امارتی نداشتند
و شهرت کميت ،به ويژگيهای فردی و بلند پروازی او باز میگردد ،همسر او ُحبَّی دختر نُکيف بن
عبدالواحد معروف به ُ
المس َت َهل» و فرزندان او « ُحبيش» و « مستهل» میباشند ،کميت دو مادر بزرگ
«أم ُ

پدری ومادری داشت که جاهليت پيش از اسالم را بهخود ديده بودند (اصفهانی همان  :ص7و25و32و.)33
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 -3خصوصيات کميت
کميت اندامی بلند داشت و از شنوايی و صدای دلنشينی برخوردار نبود ،و هر بار که از او میخواستند
شعری را بخواند پسرش « مستهل» را که در خواندن شعر از صدای نيکو و رسايی برخوردار بود به جای
خود فرا میخواند( .همان :ص )38ابن قتيبه از خلف احمر نقل میکند که کميت ناشنوا بود( .ابن قتیبه،
بي تا :ج  ،2ص . )485برای کميت ده صفت شمردهاند او را خطيب بنی اسد و فقيه شيعه و حافظ قرآن و
دارای خط زيبا و آگاه به علم انساب و متکلم و اهل بحث و جدل دانستهاند؛ وی نخستين کسی است که
در اشعار خود آشکارا به بحث و استدالل دينی میپردازد ،و باب جدل را میگشايد  ،تيراندازی ماهر است
که در بنی اسد مانند ندارد ،سوارکاری چابک ،شجاعی بیمانند و سخاوتمند و ديندار است( .خوانساری,بی
تا :ج  ،3ص .)187

 :1-3دانش او
در «اغانی» و ديگر منابع آمده است :روزی فرزدق در حالی که شعر میخواند ،کميت را ديد – کميت
کودک بود – فرزدق به او گفت :ای پسر دوست داری که من پدرت باشم؟ و او پاسخ داد :خير ولی
دوست دارم که مادرم باشی ،فرزدق از پاسخ او باز ماند و روی به دوستان خود کرد و گفت :هرگز بمانند
او نديده ام( .اصفهانی ،بی تا :ج :17ص / 36ابن قتيبه ،همان :ص)486استعداد کميت در شعر بههنگام
کودکی شکوفا گرديد ،گرچه آن را فاش نمیکرد ،کميت به محضر علما رفت و آمد میکرد و از آنان
دانشهای مختلف از جمله فقه ،حديث و دیگر علوم را کسب مینمود ،وی در جوانی به شغل تعليم پرداخت
صاحب أغانی از أصمعی به نقل از خلف أحمر چنين آورده است که « :کميت را در حال آموزش
کودکان در مسجد ديده است( » .اصفهاني ،همان :ص )4کميت باهوش ،توانا ،لغوی و از شعرای ُم َضر و

زبان قبيله بنیاسد بود ،او نسبت به قبيلۀ خود در برابر قحطانیها تعصب میورزيد و شعرای آنان را مورد
تاخت و تاز قرار میداد( .بغدادی،بی تا :ج :1ص .)69
آوردهاند که روزی کميت و ح ّماد روايه در مسجد کوفه گرد آمده بودند و دربارآ ايام عرب و شعرای

آن بحث میکردند ،ح ّماد در موردی با کميت به مخالفت پرداخت ،کميت به او گفت :تو می پنداری

که به ايام عرب و اشعار ايشان از من داناتری؟ ح ّماد گفت :به خدا سوگند که اين پندار نيست ،بلکه يقين
است ،کميت خشمناک گشت و گفت :آيا تو از شاعری بينا به نام عمرو بن فالن شعری را بهياد داری؟
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آيا تو از شاعر نابينايی که نامش عمرو بن فالن است میتوانی اشعاری را بخوانی؟ ح ّماد پاسخی داد که
من (راوی) به ياد ندارم آن گاه کميت شروع به ذکر نام و درجۀ آنان نمود و پيوسته از ح ّماد میپرسيد
که آنها را میشناسد؟ اگر ح ّماد میگفت نه ،آن گاه مقداری از اشعار ايشان را میخواند ،چندان که ما

خسته شديم ،سپس به ح ّماد گفت میخواهم چيزی از شعر سؤال کنم و برای او ابياتی را خواند و از معنی
آن سؤال کرد ،ح ّماد از پاسخ بازماند و کميت تا جمعۀ ديگر به او مهلت داد اما ح ّماد بازهم از پاسخ عاجز

ماند( .اصفهانی ،همان :ص.)5

کميت شاعری است حضری که در کوفه زاده شده و در آن اقامت گزيده و عمر خويش را همان
جا به پايان برده است .او پيوند مستقيم با باديه بهگونه ای که در آن زندگی کند ،ندارد بلکه رابطهاش با
باديه بيشتر از راه کتاب و درس و ديدار با باديهنشينان و دو مادر بزرگ خويش بوده است ،او از رفت و
آمد باديه نشينان به کوفه به جهت افزايش دانش خود در زمينههای گوناگون بهرههای فراوانی میگرفت)
خليف ،بي تا :ص.)683
رؤبه شاعر بدوی میگويد :هرگاه به عراق رفت و آمد میکرد کميت نزد او میآمد و از او دربارۀ
آنچه مشکل و غير معمول بود ،پرسش میکرد و آن را مینوشت و سپس در شعر خود بهکار می برد.
(مرزبانی1343،ق :ص /192اصفهانی،همان :ج :2ص  ،)97اين سخن به اين معنی است که رابطۀ او با باديه،
غيرمستقيم و بيشتر از طريق ديدارهای شخصی و مطالعۀ احوال باديه بوده است .واقعيت اين است که
کميت از راه ارتباط با اين منابع بدوی توانست به درجهای از علم و اخبار باديه برسد که در ميان مردم
مقام استادی را بيابد ،چنانکه گفته شد او به پيشۀ تعليم مشغول بود و در شهر کوفه به آموزش شاگردان
خود میپرداخت( .ابن قتيبه ،همان،ج / 486 :2مرزبانی ،همان:ص ،)193 -192بنابر نظر محققان اين تعليم
بيشتر در زمينۀ علم انساب و ايام عرب بوده است و شواهدی نيز در اثبات آن آمده است( .ضيف شوقی،بی
تا:ص .)324بغدادی در خزانۀ األدب چنين آورده است که :گفته میشود کسی مانند کميت در خود علم
عرب و مناقب و أنساب آن را جای نداده است ،اصل و نسب هرکس را کميت برآن صحه گذاشته ،درست
است وگرنه صحت آن ضعيف است( .سيد محسن امین1986،م :ج :9ص  .)33اگرچه ارتباط کميت با باديه
و اخبار و ايام آن ارتباطی قابل توجه است اما از آنجا که خود او زندگی باديه نشينی را تجربه ننموده به
همين جهت نتوانسته است دانش گستردۀ خويش را بهطور صحيح بهخدمت گيرد به گونهای که کاستی
سليقۀ لغوی اهل باديه و خأل روح بدويت در او مشهود است( .یوسف خلیف ،همان :ص  .)685برخی
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نقادان در فهم پارهای از تعبيرات و لغات باديه ،بر کميت خرده گرفتهاند و او را متهم به ضعف نموده و در
اين راه کوشيدهاند که از شواهد گذشتگان کمک گيرند ،ولی حقيقت اين است که شواهد محدود با فرض
درستی برخی از آنها ،تنها راه برای يک قضاوت نهايی ومنصفانه نيست .أصمعی در کتاب « فحولالشعراء»
اماذوالر َّمه حجت است برای اينکه
میگويد « :کميت حجت نيست زيرا ُمولَّد 1است و همچنين ِط ِر ّماح،
ُ

بدوی است» سپس در جای ديگر میافزايد« :کميت حجت نيست زيرا اهل کوفه است او مشکل و غير
معمول زبان را آموخته و به روايت شعر و تعليم پرداخته است و مانند باديهنشينان نيست» و باز تکرار
میکند که «کميت نحو را آموخته است و حجت نيست( ».اصمعی ،بیتا :ص 39و.)46
قالی در کتاب أمالی بهنقل از أصمعی میگويد :کميت ُجر َمقانی و از اهل موصل است(قالی ،بیتا:ج،1

ص  .)96سيوطی در کتاب المزهر و ابنج ّنی در خصائص و مرزبانی در ُمو َّشح همين اخبار را با اندکی

تفاوت نقل میکنند ،در جای ديگر أصمعی اين بيت از شعر کميت که میگويد« :أبرق و أرعد يا يزيد
فما وعيدك لی بضائر » را با توجه به وجود شاهد جاهلی منسوب به مهلهل خطا دانسته و آن را رد میکند.
(داوود سلوم1969،م :ج :1ص 31و  ، )225ابن ابی الحديد در شرح نهجالبالغه در توجيه سخن کميت
(ابرق و ارعد) به سخن امام علی (ع) استناد میجويد( .ابن ابی الحديد ،ج ،1ص  ،)79شاعر مع َّری ابوالعالء

در رسالۀ الغفران بههنگام مناقشة ُمهلهل با اصمعی دربارۀ «برق و أبرق» وی را متهم به نادانی و سفاهت

کرده و با تلخی از زبان ُمهلهل میگويد :کسی آن را نگفته است جز مردی با فصاحت اندک آن را بگير

و به کار بند و از سخن سفيهان روی گردان( .معری ،بیتا :ص ،)355تمامی اين اخبار نشانگر دو ديدگاه
متفاوت پيرامون شخصيت و شعر کميت است .يک ديدگاه در پی به چالش انداختن کميت و وارد کردن
برخی اشکاالت به زبان شعری او است ،و دیدگاه ديگر در جهت تأييد ودفاع از او هستند آنچه در اينباره

میتوان گفت اين است که شواهد موجود در منابع تاريخی وفاصلۀ نسبت ًا کوتاه روزگار کميت با دورۀ
جاهليت از يک سو و رفت وآمد او به باديه و ارتباط مستقيم وی با منابع آن ،از سوی ديگر و همچنين
مقايسۀ اين دو ديدگاه ،ب ه نظر میآيد که ديدگاه اول عليرغم حضری بودن کميت و نداشتن تجربۀ بدويت،
خالی از اشکال و يکسونگری نيست .گفتنی است که اصمعی دست به جمعآوری اشعار کميت زده است
اگرچه به نظر میرسد که در اين جمعآوری از حذف برخی اشعار کميت واهمهای نداشته است ،زيرا ابن
ّ
سکيت که يکی از طرفداران کميت و از مخالفان اصمعی است اشعار زيادتری را از کميت روايت میکند.
(ابن نديم ،بیتا:ص.)221
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 -4جايگاه کميت در ميان شاعران شيعه
کميت يکی از بزرگترين شاعران شيعه و زبان گويای نهضت علوی در روزگار امويان است تا
جاييکه جاحظ گفته است :باب جدل و محاجههای شعری را برای شيعه کسی جز کميت باز نکرد.
(خوانساری ،همان :ج ،3ص  ،)187ابن قتيبه نيز میگويد :کميت در اشعارش قياس مینمود يعنی در اثبات
حقوق پايمال شدۀ اهل بيت منطق قياسی را به کار میبرد( .ابن قتيبه ،همان:ص .)370در روايتی ديگر
خوانساری چنين نقل میکند« :کميت اهل بحث و استدالل بود ،وی اولين شاعری است که در شيعه باب
بحث وجدل و مناظره را گشود(».خوانساري،همان) ،کميت در ابيات زير قضيۀ خالفت و ادعای مخالفان
مبنی بر عدم وراثت پيامبر (ص) را به تصوير میکشد و با دليل و برهان به مخالفت با آنان برمیخيزد و
میگويد :اگرخالفت و جانشينی پيامبر(ص) به خانوادهاش نمیرسد بنابراين بايد تمام قبايل عرب چون

بکيل ،أرحب ّ ،
عک ،لخمِ ،حمير ِ ،کنده ،بکر ،تَغلِب و از جمله انصار که پيامبر(ص) را پناده دادند و ياری
کردند در جانشينی و خالفت مشارکت داشته باشند ،اما اگر سخن اين است که خالفت پيامبرتنها شايستۀ
قريش است ،چرا در خور خانوادۀ پيامبر که از همه نزديکتر به او هستند نباشد؟ او سپس میافزايد :وگرنه
چيز ديگری را بگوييد که در اين صورت پيشانی آنها را (اسبان) میطلبيد که سم بر زمين میکوبند و
الغر اندام هستند.

يور ْث َولوال تُراثُ ُه
يقــو ُلـ َ
ـون لَم َ
ْ
ار فيهــا أ ِذلّـة
و َما َکان َ ِت األنْ َص ُ
يبر ب َ ْع َد َهـا
ُهم َشه ُ
ِـــدوا ب َ ْدرا ً و َخ َ

ـوا ُه ُم
فَإ ِْن ِه َي ل َ ْم تَص ُلح لِقو ٍم ِس َ
ـــرفُوا
َيرها تَتَ َع َّ
َو إلاَّ فَ ُقولُوا غ َ

ل َ َقد َشـ ِر َکت فِيه ب َ ِکيــل و أَ ْر َح ُب
ـاس غُيــب
النـ ُ
ولاَ غُيب ًا َعن َها إِذَا َ
ــب
َو
يـــو َم ُحنين َو َ
اء تَ َصبَّ ُ
الدِّم ُ
ْ
َإن َذ ِوی ال ُقربی أَح ُّق و أَ
قـــر ُب
ف َّ
َ َ
َ
ن َ َو ِ
اصيها تَــر ِدي بِنَا و هي ُشـ َّز ُب

کميت در استداللهای شعری خود به هنگام سخن از حقوق تضييع شدۀ خاندان پيامبر (ص) به آيات
قرآن استناد میجويد و میگويد:
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َو َجدنَا ل َ ُکـم فِي ِ
ـيم آيَ ًة
آل َحـا ِم َ
ـت
َو فِي غَي ِر َهـا آيًا و آيًا تَتَاب َ َع ْ
يش تَ ُقـو ُدنَا
ب ِ َح ِّق ُکــم أَ ْم َس ْت قُ َر ٌ

ِب
ـي
عــر ُ
ُ
تَأ َّولَها ِم ْن َهـا تَق ِـ ٌّ
وم ْ
الش ِّ
ك ُم ْن ِص ُب
ل َ ُکم ن َ َص ٌب فِي َها ل َ ِذي َّ
والرديفيـن ن ُ ْر َک ُب
َوبِال َف ِّذ منهــا
َّ

کميت در اين ابيات به آياتی از سوره های حاميم 2وديگر سوره های قرآن نظر دارد که به اذعان همۀ
مفسران از منزلت وجايگاه اهل بيت سخن میگويند و بر دوستی و مو ّدت ،با خاندان پيامبر (ص) و اطاعت
از ايشان صراحت دارند ،آياتی چون « :قُ ْل ال أَ ْسئَ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه أَ ْج ًرا إِال ال ْ َم َو َّد َة فِي ال ْ ُق ْربَى» «بگو من از شما
محبت مرا در حق خويشاوندان منظور داريد( ».شوری . )23 /و
اجر رسالت جز اين نخواهم که مو ّدت و ّ
ِيد اللهَّ ُ لِيذْ ِهب َع ْن ُكم ال ِرج َ
ِيرا » «خداوند چنين می خواهد که رجس
يا « إِن ََّما يُر ُ
ُ َ
ُ ّ ْ َ
س أ ْه َل الْبَ ْي ِت َويُ َط ِّه َر ُك ْم تَ ْطه ً
منزه گرداند( .».احزاب . )33/او
هر آاليش را از شما اهل بيت نبوت ببرد و شما را از هر عيب پاک و ّ

میافزايدکه بنیاميه با غصب حق شما (بنی هاشم)بر ما حکومت میکنند با معاويه وجانشينان او(يزيد بن
معاويه ومعاويه بن زيد) در تمام قصيدههای کميت اين گونه محاجههای شعری و قياس ميان حق و عدالت
از يک سو و زور و باطل امويان از سويی ديگر بهچشم می خورد .سخن از حق اهل بيت (ع) ازآنچه در
وصف غدير خم گفته است نيز آشکار میگردد.

يوم ال َّد ْو ِح َد ْو ِح َغ ِدي ِر ُخ ٍّم
َو َ
الر َج َ
ال تَبَايعو َها
َو ل َ ِک َّن
ِّ

ان ل َ ُه الوِلاَ یَ َة لَو أُ ِطيعا
أب َ َ
أر ِمث َل َها َخ َط ًرا َمبِيعا
فَ َلم َ

در روز غدير خم واليت[پيامبر(ص)] او را آشکار نمود،اگر از او فرمانبرداری میشد .اما آنان به
داد و ستد آن پرداختند و من (امر) مهمی چون آن را فروخته شده نديدم.
مسعودی در روايتی چنين نقل میکند :هنگامی که کميت هاشميات خود را سرود به بصره روی آورد
و نزد فرزدق رفت و گفت ای أبا فراس من برادرزادۀ تو هستم ،فرزدق گفت تو کيستی؟ کميت بار ديگر
نسب خود را بيان داشت ،فرزدق گفت راست میگويی ،حاجتت چيست؟ کميت پاسخ داد شعری بر زبانم
جاری گشته است ،تو که بزرگ ُم َضر و شاعر آن هستی ،دوست دارم آنچه را سرودهام بر تو عرضه دارم

اگر نيکو باشد مرا به پراکندن آن فرمان ده و گرنه مرا به نهان کردن امر کن ،فرزدق گفت ای برادرزاده
سرودهات را به اندازۀ خرد تو بهشمار میآورم ،پس عرضه کن آنچه را سرودهای و کميت برای او خواند:

ِبت و ما َشوقًا إِلَی البِي ِ َ
يلع ُب
طر ُب
َولاَ ل َ ِعبًا ِمنِّـي و ذ َّ
ُوالشيب َ
َطر ُ َ َ
ْ
ضأ َ
جانم آکنده از شور و اشتياق است اما نه از وصال سيمينتنان و نه از سر بازيچه که پيران هم بازی میکنند.
فرزدق گفت  :آری بازی کن و کميت گفت:

ـان ُم َخضَّ ُب
َو لَم يُ ْل ِهنِـي َد ٌار َولاَ َر ْس ُم َمنز ٍِل
نـ ٌ
َو لَم يَتَ َط َّربْنِي ب َ َ
نه ديار محبوب و آثار بر جای مانده از آن مرا به خود مشغول کرده و نه سر انگشتان حنا بستۀ دختران زيبا.
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فرزدق گفت پس چه چيزی تو را به شور میآورد؟ و کميت ادامه داد:

َ
َ
َّ
ض ثَع َل ُب
ير َه ُّم ُه
اب أَم تَ َّع َر َ
اح غ َُر ٌ
َو َما أنَا ِم َّمن يَ ُ
أ َص َ
زج ُر الط َ
من از جمله کسانی نيستم که پرندگان را [به پرواز ] وا میدارند و [خرافهپرست هستند] نگرانیشان
اين است که آيا کالغ صدا (قارقار) کرد و يا اينکه روباه به راه مستقيم نرفت.
فرزدق گفت :تو کيستی؟ وای بر تو چه چيزی را آرزو میکنی؟ و او گفت:

َ
يم ال َق ِ
رن أَ ْم َم َّر أَ ْع َض ُب
ات َع ِشيَّ ًة
ات البَا ِر َح ُ
السان ِ َح ُ
َو َما َّ
أ َم َّ
ــر َسلِ ُ
و نه آمدن جانوران و پرندگان از چپ و راست به هنگام شامگاهان [ مرا به خود مشغول میدارد] و

نه عبور [جانور] شاخ سالم يا شاخ شکسته [ .که آن را به فال بد و نيک می گرفتند]
فرزدق گفت :اين يکی را نيکو گفتهای و او گفت:

َول َ ِکن إِلَی أَهلِ ال َف َضائلِ وال ُّن َهی

ـب
و َخي ِر بَنِي َح َّو َاء و َ
الخير يُط َل ُ

اشتياق من به اهل فضيلت و خرد بهترين فرزندان حواست [زيرا که] بهترين ها خواستنی اند.
فرزدق گفت  :وای بر تو آنها چه کسانی هستند و او گفت:

َ
إِلَی النَّ َفرِالبِ ِ
قـ َّر ُب
ن ب ِ ُحبِّهِم
يض ال ِذي 
يمـا نَابَن ِــي أتَ َ
إلی اهلل ِ فِ َ
به آن جماعت پاک سرشت [دل بسته ام] که محبت آنان را به هنگام سختی وسيله قرب به درگاه خدا

قرار می دهم .فرزدق گفت :وای بر تو ،راحتم کن و بگو آنها چه کسانی هستند؟ و او ادامه داد:

هـ ِ
ــاش م ر ْه ِط النَّبِ ِّي فَ ِإنَّنِي
بَنِي َ

ْض ُب
بِه ِْم و ل َ ُهم أَ ْر َضی ِم َرارا ً َو أَغ َ

بنیهاشم خاندان پيامبر کسانی که خشنودی و خشم من به آنها بستگی دارد.

فرزدق گفت :آفرين بر تو فرزندم چه نيکو سرودهای! اگر از افراد پست و فرومايه دوری کنی تير تو
به خطا نمیرود و سخن تو دروغ انگاشته نمیشود و ادامه داد :آشکار کن آشکار کن به خدا سوگند که
تو شاعرترين مردم در گذشته و حال هستی( .مسعودی ،بیتا :ج  ،3ص  .)242آنچه از اين ابيات و ديگر
اشعار کميت بر میآيد اين است که هيچ يک از مظاهر جاهليت که بار ديگر در دوران بنی اميه زنده
گشته است ،نتوانستهاند اشتياق و محبت کميت را از خاندان پيامبر و حقوق غصب شده آنان منصرف کند.
از معروفترين سرودههای کميت میتوان به مدایح او در مورد پيامبر (ص) و بنیهاشم يعنی
«هاشميات» اشاره نمود ،هاشميات سرودههايی است جاودانه که بهخاطر زيبايیاش سينه به سينه نقل گشته
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محبت به خاندان پيامبر (ص)
و باالتر از آن ،سندی تاريخی برای شيعه است ،زيرا کميت در اظهار ارادت و ّ

از پيشقراوالن شمرده میشود( .هداره :بیتا :ص 375و.)376

 -5عقيدۀ کميت
محققان در گذشته و حال دربارۀ عقيده کميت با يکديگر اختالف نظر دارند ،آنچه از مطالعه و تحقيق
سيرهنويسان در گذشته و حال پيرامون عقيدۀ اصلی کميت بهدست آمده ،يکی تکيه بر وابستگی او به فرقۀ
زيديه 5است که طرفداران آن برای سخن خود داليلی میآورند ،از آن جمله عدم تعرض کميت به سه
خليفۀ اول است .وی معتقد است که آنچه در حق علی و فاطمه عليهما السالم انجام شده است ،مرجعش
خداوند است و اوست که در روز قيامت حکم خواهد نمود.)Horovitz,1904: p156( .

َ
َ
ين ول
المؤ ِمنِ َ
ـر ُ
أ ْه َ
ـوی َعلِيّ ًا أ ِم ْي َ
َ
قـ ُ
ول َو إ ِْن ل َ ْم يُ ْع ِطيَا ف ََدکـ ًا
َولاَ أ ُ
اهللُ يَع َل ُم َماذَا يَـأتِيَ ِ
ـان بِـــ ِه

رضی ب ِ َش ْت ِم أَبِي ب َ ْک ٍر ولاَ ُع َمرا
أَ َ
الر ُس ِ
ـرا
بِ َ
نت َّ
يراثَ ُه َک َف َ
ول َو لاَ ِم َ
ذَرا
يَ َ
ـوم ال ِقيَ َ
ام ِة ِمن ُعذ ٍر إِذَا اِعتَ َ

علی امير مؤمنان را دوست دارم و به دشنام ابی بکر و عمر راضی نمیشوم ،اگرچه به دخت پيامبر
(ص) ،فدک و ميراث او را ندادند [من] نمیگويم که کفر ورزيدهاند ،خدا میداند که در روز قيامت
بههنگام عذرخواهی چه عذری را خواهند آورد.
کميت در اين ابيات به برخی اختالفات موجود در ميان مسلمانان در مورد میراث پيامبر (ص) اشاره
دارد ،برخی با استناد به اين گفته پيامبر(ص) « :نحن َمعشَ َر األنبياء ال نُو ِّرث و ما ترکناه َص َدقة» معتقد هستند
که پيامبر (ص) ارثی نمیگذارد ،در حالی که اهل بيت (ع) و بسياری از مفسران با استناد به آيۀ شريفۀ:

« َو َورِ َث ُسلَ ْي َم ُ
ان َد ُاو َد » «و سليمان از داوود ميراث برد( ».نمل  .)16/و آيۀ شريفۀ « فَ َه ْب لِي ِم ْن ل َ ُدنْ َ
ك

ِث ِم ْن ِ
اج َع ْل ُه َر ِّب َر ِض ًّيا » « از پيشگاه خود به من وارثی عطا فرما تا هم وارث
َول ِ ًّيا يَ ِرثُنِي َويَر ُ
آل يَ ْع ُق َ
وب َو ْ
من باشد و هم وارث آل يعقوب و پروردگارا او را مقبول بگردان( ».مريم)6 ،5 /

بر اين عقيده هستندکه پيامبران نيز مانند ديگر مردم دارای ارث میباشند ،و بر همين اساس حضرت
علی(ع) شمشير و ُج ّبه پيامبر (ص) را از خليفۀ اول مطالبه نمود ،و حضرت فاطمه (س) خواستار ارث

پدربزرگوارخود از فدک گردید ،کميت در ابيات مورد اشاره به طرح اين موضوع پرداخته است ،آنچه از
ظاهر سخن کميت مالحظه میشود ،اين است که وی گرچه قضاوت نهايی را به روز قيامت موکول نموده
 ،ا ّما در پس اين سخن ،قضاوت او کام ً
ال مشخص است خاصه اينکه میگويد « :خدا میداند که آن دو در

روز قيامت چه عذری را می آورند».

اين ديدگاه کميت ،سيرهنويسان را بر آن داشته که او را منتسب به فرقۀ زيديه بدانند ،چرا که اين فرقه
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خالفت مفضول را با وجود أفضل جايز میدانند( .ضيف ،بیتا :ص324و .)327مخالفان اين نظر ،موضع
گيری او را در اين باره ،نشانۀکافی بر وابستگی وی به فرقۀ زيديه و اعتقاد به امامت زيد بن علی (ع) با
وجود برادر بزرگترش امام محمد باقر (ع) نمیدانند و عقيده دارند که روايتهای بسياری وجود دارد که
بر اقرار زيد به امامت ائمۀ اثنی عشر تصريح دارند( .ابوزهره1378،ق:ص ،)65گروه اخير بر اين باور
هستند که کميت نهضت شيعه را از هر سرچشمهای که روان گشته ،ياری نموده است ،بهويژه اگر در
جهت براندازی حکومت امويان بوده باشد(عطوی ،بیتا:ص  ،)58اين گروه موضعگيری کميت در قيام
زيد بنعلی را دليل محکمی بر عدم وابستگی او به فرقۀ زيديه میدانند ،زيرا معتقدند که او در قيام زيد از
مشارکت در آن امتناع ورزيد ،و وقتی که زيد از او خواست که همراه وی خروج کند کميت پاسخ داد
(اصفهانی ،همان :ص:)36

ان َحولِي تَ ْح َج ُ
ـل
تَ َظ ُّل ل َ َها ال ِغرب َ ُ

تَ ُجو ُد ل َ ُهم ن َ ِ
ون َو ْثبَ ٍة
فسي ب ِ َما ُد َ
جانم برايشان نيکی میکند اما نه آنکه خود را درگير کند [و کشته شود] به گونهای که کالغها [برای

خوردنم] پيرامونم جست و خيز کنند.
بنابراين کميت با زيد خروج نکرد چون زيد نصحيت برادرش امام محمد باقر (ع) را به هنگام مشورت
با او ناديده گرفت ،امام باقر (ع) زيد را از اعتماد به اهل کوفه بر حذر داشته بود و کوفيان را مردمانی
پيمانشکن و فريبکار خوانده بود و به او فرموده بود که کوفه جايی است که جدت علی (ع) در آن کشته
شد و ما اهل بيت مورد دشنام قرار گرفتيم و سپس از حکومت مروانيان و سرنوشت محتوم آنان با وی
سخن گفت و سرانجام فرمود :برادرم بيم آن دارم که فردا در « ُکناسۀ »3کوفه بهدار آويخته شوی و آن

گاه از او خدا حافظی کرد و گفت همديگر را نخواهند ديد(مسعودی ،همان:ص  .)217به نظر میرسد که
کميت به دليل اعتقاد نداشتن به امامت زيد و همچنين سخنان امام محمد باقر(ع ) در اين باره ،با قيام زيد
همراهی ننموده است ،شايد عاقبت کار او را نيز پيش بينی میکرده و یا اين که موضعگيری او از باب
تقيه بوده است ،آورده اند به همین جهت امویان را مدح گفته است( .شوقی ،همان:ص  ،)325زيرا کميت
همواره به عنوان يک شخصيت طرفدار شيعه و دشمن امويان شناخته شده بود ،و مديحه سرايی او بيشتر
بخاطر کاهش فشار بنی اميه و منحرف کردن توجه آنان در جهت استمرار وظايف عقيدتی خود بوده
است ،دليل اين سخن مطلبی است که ابوالفرج اصفهانی آن را آورده است :او میگويد که کميت از امام
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باقر (ع) در رابطه با مدح بنیاميه کسب اجازه نمود ،و امام به او اجازه داد و فرمود آری او در امان است

هرچه را میخواهد بگويد( .اصفهانی ،همان:ص )33و در جای ديگر اشاره دارد که روزی کميت بر امام
باقر (ع) وارد گشت و ايشان به او فرمودند :ای کميت تو گفتهای:

أُ َميَّـ

ــ َة َو ُ
الم َصايِ ِر
األ ُم ُ
ور إلَی َ

فَالآْ َن ِص ْر ُت إِلَی
اکنون بهسوی بنی اميه بازگشتم و کارها سرانجام گرفت.

کميت پاسخ داد :آری گفتهام ،ولی بهخدا سوگند که جز دنيا را با آن نخواستهام در حالی که به بزرگی
و برتری شما آگاه هستم ،امام فرمود :اگر آن را از باب تقيه گفتهای اشکالی ندارد( .اصفهانی ،همان:
ص .)35در روايتی ديگر چنين آمده است  « :هنگام روزهای تشريق در منی کميت از امام باقر (ع) اجازه
حضور خواست و ايشان اجازه فرمودند آن گاه کميت وارد گشت و گفت :فدايت شوم دربارۀ شما شعری
سرودهام  ،اگر اجازه فرماييد دوست دارم که آن را برايتان بخوانم ،امام فرمودند :ای کميت در اين روزهای
خاص ،خدا را ياد کن ،کميت خواسته اش را تکرار کرد ،سرانجام امام اجازه فرمودند که کميت قصيده
اش را بخواند و کميت خواند ،تا اينکه به اين بيت رسيد:

فَ َلم أَ َر َم ْخذُ ولاً أَ َج َّ
ــل ُم ِصيبَة
ون َعنقَ ْو ِ
سغَي ِر ِه ْم
الر ُام َ
يُ ِص ُ
يبب ِ ِه َّ

َو أَ ْو َج َب ِم ْن ُه ن ُ ْص َر ًة ِح ْي َن يُ ْخ ُ
ــذَل

ــي أ َّو ُل
فَيَا آخرا ً َس َّدی ل َ ُه ال َغ َّ
بی ياوری حسين (ع) را نديدم که مصيبت زده تر از او و در ياری واجب تر از او باشد ،آن هنگام که
که از ياريش شانه خالی کردند.
تير اندازانی که با کمان ديگری (يزيد بن معاويه) او را هدف قرار میدادند ای آخری (هشام) که اولی
(معاويه) گمراهی را برايت همواره کرد.

در اينجا امام باقر (ع) دستهايش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت :اللهم اغفِر للکميت (خدايا

کميت را بيامرز) پيروان اين عقيده بر اين باور هستند که اين گونه شواهد دليل روشن و محکم بر پيوند
بسيار نزديک کميت با امام است .اگرچه کميت به عللی که به آن اشاره شد با قيام زيد همراهی نکرد ،اما
فاجعۀ کشته شدن او چنان کميت را تکان داد که در رثای او چکامهای سرود که حاکی از شدت اندوه و
غمگساری اوست .برخی نقادان چون جاحظ و ابن قتيبه کميت را از رافضيان دانستهاند ،جاحظ دربارۀ او
میگويد :از خطيبان شاعر أبوالمستهل کميت بن زيد اسدی است که او را با ِط ِر ّماح در نظر مردم دوستی

شگفتی بوده است ،زيرا کميت متعصب و از نژاد عدنان است ،درحالیکه ِط ِر ّماح متعصب و از نژاد قحطان،
کميت شيعی مذهب است و طرماح خارجی و ُصفری .4و ابن قتيبه نيز در اين مورد می گويد :بين کميت
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و ِط ِر ّماح چنان مو ّدت و دوستی بود که ميان دو نفر با چنين اختالفی در مذهب و عقيده ديده نمیشود ،زيرا
کميت رافضی و متعصب به اهل کوفه بود ،در حالی که طرماح خارجی و ُصفری و به اهل شام تعصب
میورزيد( .ابن قتيبه ،همان :ص /485اصفهانی ،همان :ص .)4شايد بتوان انگيزۀ اين دوستی را در وجود
دشمن مشترک آنان يعنی بنی اميه و فجايع آنها در حکومت و قلع و قمع تمامی مخالفان خود توجيه کرد.

 -6مضامين اشعار او
کميت مانند ديگر شعرا مضامين و موضوعات گوناگونی را دستمايۀ شعر خويش ساخته است او

عالوه بر شهرتش در زمينۀ مدح و رثا و هجو ،اشعار وصفی و غزلی و ِحکمی نيز دارد ،اشعار وصفی او از
زيبايی ،دقت ،عمق و اثرگذاری فراوانی برخوردار است .توصيفات او بيشتر دربارۀ طبيعت جاندار است ،در
گسترۀ غزل نيز  -عليرغم اينکه خود عنوان میکند که فريفتۀ آن نيست  -دستی توانا دارد به گونهای که از
ديگر شعرای غزل سرای حجاز کمتر نمیباشد ،شايد قيد و بندهای اخالقی و دينی و همچنين محروميتهای
اجتماعی از عواملی باشند که غزل او را رقيق و لطيف و دارای سوز و گداز نموده باشند.
کميت به دليل ارتباط قوی خود با علوم قرآنی چون تفسير و فقه و حديث و شاگردی نزد استادان
و اهل فن تأثيری فراوان از این دانشها پذيرفته بود به طوری که در محاجههای شعری خود از آن بسیار
بهره میگرفت ،ميراث گران سنگ اسالم و انديشههای واالی پيشينيان و همچنين  ،استعداد فردی و تجرۀ
شخصی او ،در شناخت حقايق موجود ،همه از عوامل تأثير گذار در شعر او میباشند.
مدايح و مرثيههای او در مورد اهل بيت از اعتقادات و باورهای مذهبی اوست ،کميت به ستايش اهل
بيت می پردازد و بر مصيبت ايشان میگريد و دشمنان آنان را هجو میکند.
ابوزيد قرشی در طبقهبندی خود کميت را جزو طبقۀ هفتم و از صاحبان اشعار حماسی بهشمار می آورد.
(قرشی1404،ق :ص .)351جاحظ در کتاب « الحيوان » خود حمله سردرگمی را عليه مدايح نبوی کميت
آغاز میکند ،او میگويد :از مدايح نادرستی که هيچگاه عجيبتر از آن را نديدهام ،سروده های کميت
در مدح پيامبر (ص) است ،اگر مدايح او دربارۀ بنی اميه بود ،جايز بود که بنیهاشم او را مسخره کنند و
اگر بنیهاشم را مدح میکرد  ،روا بود که بنیاميه معترض او شوند .اما در مدح پيامبر (ص) چه کسی
متعرض است و يا چه کسی ناخشنود میشود ،که او به اين کار مبادرت نموده است( .جاحظ 1906،م:
ج ،5ص .) 171-170
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ــوق ِمن فُ َؤا ِد َي َو ال
فَا ْعتَتَ َب َّ
الش ُ

أحم َد ال
ــر ِ
إلَـی ِّ
المنِيـ ِر َ
اج ُ
الس َ
َـع النَّـ
َعنــ ُه إلی غَـي ِر ِه َول َ ْو َرف َ

ــعر إلَی َمـن إل َ ْيــ ِه ُمعتَتَ ُب
شِّ ُ
تَع ِدلُنـ ِــي َرغبَـــ ٌة َولاَ َر َه ُب

ــوا
َ
إلي ُ
ُ
ــــون َوارتَ َقبُ ْ
اس َّ
العيُ

اشتياق و شعر از دلم بهسوی کسی پر کشيد که مقصد است ،بهسوی آن چراغ درخشان ،يعنی احمد که
نه ميلی مرا از او به ديگری باز می دارد و نه ترسی ،اگرچه مردم مرا تهديد کنند و در انتظار کيفرم باشند.
جاحظ حملۀ خود را عليه کميت در کتاب « البيان والتبيين » تکرار میکند و میگويد « :از شگفتيهای
حماقت ،مسلکی است که کميت در مدح پيامبر (ص) طی نموده ،چه کسی شاعری را ديده که پيامبر
را مدح کند و کسی معترض او شده باشد تا اينکه او گمان کند که عده ای او را مسخره و بدگويی می
نمايند؟! مدايح او حتی درخور مردم عادی نيست تا چه رسد به پيامبر( ».جاحظ1932،م :ج ،2ص )88
ابن قتيبه کوشيده است که نظر جاحظ را رد کند ،او میگويد « :خطاب کميت به ظاهر متوجه پيامبر
(ص) است ولی هدفش خاندان او میباشد که از ذکر نام ايشان چشم پوشی کرده است و مقصود او از
واژههای «عائبين والئمين» بنیاميه است(ابن قتيبه ،همان :ص »)210انديشۀ جاحظ بار ديگر نزد آمدی
ظاهر میشود ،او میگويد « :از مدايح نادرست مدح پيامبر توسط کميت است( .أمدی1354،ق :ج ،1ص
 »)48مرزبانی نيز آن را به عنوان يک ايراد بر کميت ذکر میکند( .مرزبانی ،همان :ص ،)198شريف
مرتضی بار ديگر نظر ابن قتيبه را زنده کرده و با بسط آن سعی میکند که رأی جاحظ را رد کند.
(مرتضي،بیتا :ج ،4ص .)254ابن رشيق با بیطرفی دو ديدگاه مطرح شده را ارائه میدهد( .قیروانی ،بیتا:
ص135و ،)145از ايرادهای ديگری که بر کميت گرفتهاند اطناب و زيادهگويی او در چکامهها است،
محققان معتقد هستند که شاعر توانا کسی است که قدرت به کارگيری اطناب و ایجاز را در جای خود
داشته باشد ،زيرا اگر سرودههای شاعری همواره يکنواخت باشد ،تصور آن میرود که در توانايیاش نقص
و ضعف وجود دارد ،جاحظ میگويد :به کميت گفته شد که مردم گمان میکنند که تو نمیتوانی شعر
کوتاه بسرايی و او پاسخ داد « :هر کس قصيدههای طوالنی بسرايد بر گفتن قصيدههای کوتاه تواناتر است.
(جاحظ ،همان :ج ،7ص »)98بديع الزمان همدانی در نامهای به هنگام سخن از ارزش و جايگاه ادب و
اديبان به قصايد کميت اشاره دارد و ادب را چيزی میداند که نمیتوان ارزش آن را با امور مادی تعيين
نمود( .ياقوت حموي،بیتا :ج ،2ص.)173
نویسندۀ کتاب « تجارب األمم» دربارۀ ديوان کميت میگويد ... « :تا اينکه ديوان کميت به دستم افتاد
و او بسيار زياده گو است»(مسكويه 1915،م :ج ،2ص)275
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 -7هاشميات کميت و ويژگی آن
به نظر میرسد که واژۀ « هاشميات» را اولين بار ابورياش قيسی به کار برده است او در آغاز شرح
خود میگويد « :اين هاشميات کميت بن زيد اسدی و به تفسير ابورياش احمد بن ابراهيم قيسی است ...
( »)Horovitzjoset, Ibidسپس واژۀ هاشميات در « ُمروج الذهب» مسعودی و کتاب أغانی ابوالفرج

اصفهانی و آن گاه در کتاب « التمثيل والمحاضرة » ثعالبی ديده میشود(ثعالبي ،بیتا :ص.)186

کميت در هاشميات خود به آغاز قصيده پرداختی نو میدهد و از ذکر ديار محبوب و خرابههای آن
پرهيز میکند و در دوستی فرزندان هاشم سخن به ميان میآورد ،گرمی عاطفه و احساسات راستين کميت
او را از هرگونه تکلف و پيچيدگی در جهت محبت به خاندان پيامبر(ص) و تبرک جستن به آنها ،دور
میکند ،او برای اثبات باورهای خويش به بر پا داشتن دليل و حجت میپردازد و از اين رهگذر حق بنی
هاشم را در جانشينی پيامبر(ص) آشکار میسازد ،مدح بنیهاشم و گريستن بر کشتههای آنان و دشمنی
با امويان و هجو آنها از ديگر ويژگيهای هاشميات است که همگی رنگی واقعبينانه و بهدور از مبالغه و
تقرب به خدا
اسطورهسازی دارند ،انگيزۀ او در مدح اهل بيت (ع) کسب مال و ثروت نيست بلکه هدفّ ،
و خشنودی او و شفاعت اهل بيت (ع) است و اينها همگی از خصوصيات شعر شيعه است .چکامههای
کميت حالتی غم انگيز دارند و آتش دل را نه خاموش ،که شعلهور میکنند و از ستمی که بر اهل بيت و
به ويژه امام حسين (ع) و يارانش رفته است اشکها را روان میسازد و غمی جانکاه را بر جای میگذارد.

 -8ديوان کمیت
ج هزارو
اولين کسی که تعداد اشعار کميت را ذکر نموده صاحب «أغانی» میباشد .او تعداد آن را پن 
دويست و هشتاد و نه بيت ذکر نموده است( .اصفهاني ،همان :ص ،)42در قرن هشتم اربلی روايت أغانی
را نقل میکند(اربلی ،بیتا :ص )37و سپس سيوطی تعداد آن را بيش از پنج هزار بيت بهشمار میآورد.
(سيوطی ،بیتا :ص.)37
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نتیجهگیری
 .1کمیت از شعرای پرآوازۀ اهل بیت (ع) و زبان گویای نهضت علوی است و از پیشگامان در این
گستره به شمار میرود؛
 .2او نخستین شاعر شیعی است که باب جدل را در شهر خود میگشاید و به بحث و استدالل دینی
میپردازد؛
 .3هاشمیات کمیت از مفاخر شعر شیعی و جوشش عشق و عاطفه است؛
 .4کمیت شاعری عالم و فقیه و آگاه به انساب و لغت و شعر عربی است و زندگی سیاسی و اجتماعی
و ادبی او فرازهای گوناگون و متنوع دارد ،اما با این وجود و با اتخاذ تقیه در برخی مواقع پایبندی خود را
به اهل بیت(ع) و حفظ شعائر و عقاید ایشان ابراز و اثبات میکند.
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پينوشتها

ُ -1م َولَّد  :نو و جديد از هر چيز ،شاعر مول َّد يعنی شاعر پس از دوره جاهليت و کالم مولَّد يعنی سخنی

که عربی خالص نباشد و رجل مولَّد يعنی مردی که عرب خالص نباشد.
 -2آل حاميم :مقصود سورههايی است که با «حم» آغاز میشود.

ُ -3کناسه  :مکان خاکروبه و آشغال  ،نام محله ای است در کوفه که در آن زيد بن علی (ع) توسط
يوسف بن عمر ثقفی کشته شد.
ُ -4صف ِریُ :صفريّه ،فرقه ای از خوارج که به زياد بن اصفر و تا حدودی به ازارقه نزديک هستند ،بدان

جهت آنان را ُصفريّه ناميده اند که رخسارشان زرد بود و برخی گفته اند از آن رو که اصحاب ابن ص ّفارند.
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 .17جمحی،ابن سالم(1913م) ،طبقات الشعراء ،مطبعۀ بريل ،ليدن.

َ .18ح َموی ،ياقوت(بیتا) ،معجم األدباء ،دارإحياء التراث العربي ،بيروت.
 .19خليف يوسف (بیتا) ،حياة الشعر في الکوفة ،بینا ،بیجا.

 .20خوانساری ،ميرزا محمد باقر موسوی (1411ق) ،روضات الجنات ،داراالسالمیۀ ،بیروت.
 .21سلوم ،داوود ( 1969م) ،شعر الکميت ،مکتبة األندلس ،بغداد.

 .22سيوطی ،جالل الدین (بیتا) ،شرح شواهد المغني ،دارمکتبة الحياة للطباعة و النشر ،بيروت.
 .23شريف ،مرتضی (بیتا) ،االمالی ،دارالعلم للماليين ،بيروت.
 .24ضيف ،شوقی(بیتا) ،التطور والتجديد ،دارالمعارف ،مصر.

( ، _______ .25بیتا) ،تاريخ األدب العربي ،دارالمعارف ،قاهره.

 .26عطوي علي نجيب(بیتا) ،الکميت بين العقيدة والسياسة ،داراألضواء ،بيروت.
 .27قالی ،ابوعلی اسماعيل بغدادی(1423ق) ،األمالي ،دارالکتب العلمیۀ ،بیروت.

 .28القرشی ابوزيد ،محمد ابیخطاب(1404ق) ،جمهرة أشعار العرب ،دارالبیروت ،بیروت

 .29قلقشندی ،ابوالعباس احمد(بیتا) ،نهاية األ َرب فی معرفة أنساب العرب ،الشرکة العربية  ،بیروت.
 .30القيروانی ،ابن رشیق (بیتا) ،العمدة ،دارالمکتبۀ الهالل ،بیروت.

 .31مرزبانی ،ابوعبيداهلل محمد ( 1343ق) ،ال ُم َوشّ ح في مآخذ العلماء ،جمعية نشر الکتب العربية ،قاهره ،
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 .32مسعودی ابوالحسن علی(بیتا)ُ ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،دارالمعرفۀ ،بیروت.
معری ،ابوالعالء (بیتا) ،رسالة الغفران ،دارالروضة للطباعة والنشر ،بیروت.
ّ .33

 .34مسکويه ،ابوعلی احمد (1915م) ،تجارب األمم ،شرکة التمدن الصناعية ،قاهره.
هداره ،مصطفی (بیتا) ،اتّجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ،بینا ،بیجا.
ّ .35
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