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بررسی و تحلیل شخصیت و شعر کمیت أسدی
دکتر مجید صالح بک 1 

چکیده
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 چهره ای روشن از شخصیت و جنبه های فردی و 
نیز جایگاه شعر او است. عالوه بر این گزارشی از عقاید و دیدگاه های او ارائه می نماید و درون مایه های 

شعرش را که هاشمیات نامیده می شود، مورد بررسی قرار می دهد.
واژگان کلیدي: کمیت، شعر اهل بیت، هاشمیات.

1- عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
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مقدمه     
از آنجا که کمیت اسدی یکی از شاعران پر آوازۀ شیعه و طرفدار نهضت علوی است، در این مقاله 
سعی شده تا ضمن ارائۀ تصویری روشن از شخصیت و جایگاه این شاعر نامدار و ویژگیهای فردی ، به 
تفصیل پیرامون عقیدۀ او و دیدگاههای مطرح در این باره با استناد به منابع کهن بحث شود، مضامین اشعار 

کمیت و مهمترین اثر او یعنی هاشمیات و محاجه ه و استداللهای به کار گرفته شده در آن از دیگر مطالبی 
است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. 

1- والدت 
کمیت در روزگار شهادت امام حسین (ع) به سال 60 هجری زاده شد، سالی که در آن مرگ معاویه و 
جانشینی یزید بن معاویه روی داد(ابن اثیر، 1978 م: ج 4 ، ص284/ اصفهانی، بي تا: ج 17، ص42). او به 
هنگام مرگ عبدالملک و جانشینی ولید در سال 86 هجری بیست و شش ساله و در زمان به خالفت رسیدن 
هشام بن عبدالملک در سال 105 هجری چهل و پنج ساله بود، کشته شدن او یک سال پس از مرگ هشام  
در سال 126 هجری در زمان خالفت مروان بن محمد رخ داد، بنابراین دوران زندگی او شصت و شش 

سال بوده است (همان)

2- نام و نسب شاعر
ابوالفرج اصفهانی نسب او را در چنین آورده است: او کمیت بن زیدبن ُخنیس بن مجالد بن (وهیب) 
بن عمروبن ُسبیع است و گفته اند که او کمیت بن زید بن ُخنیس بن مجالد بن (ُذؤیبه) بن قیس بن عمروبن 
ُسبیع بن مالک بن سعد بن ثعلبه بن دوران بن أسد بن ُخَزیمه بن مدرکه بن الیاس بن ٌمَضربن نزار می باشد. 

(همان: ص3)
آمدی و قلقشندی  (قلقشندی، بي تا: ص37-38)و ابن سالم  ُجَمحی (ابن سالم، 1993م: ص 46-45 ) 

هر یک نسب او را با اختالفاتی در کتابهای خود آورده اند. 
کمیت از پدر و مادری تهیدست زاده شد، خانوادۀ  او در میان قبیله هیچ گونه سمت و امارتی نداشتند 
و شهرت کمیت، به ویژگیهای فردی و بلند پروازی او باز می گردد، همسر او ُحبَّی دختر نُکیف بن 
عبدالواحد معروف به »ُأم الُمسَتَهل« و فرزندان او » ُحبیش« و » مستهل« می باشند، کمیت دو مادر بزرگ 
پدری ومادری داشت که جاهلیت پیش از اسالم را به خود دیده بودند (اصفهانی همان : ص7 و25و32و33). 
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3- خصوصیات کمیت 
کمیت اندامی بلند داشت و از شنوایی و صدای دلنشینی برخوردار نبود، و هر بار که از او می خواستند 
شعری را بخواند پسرش » مستهل« را که در خواندن شعر از صدای نیکو و رسایی برخوردار بود به جای 
خود فرا می خواند. (همان: ص38) ابن قتیبه از خلف احمر  نقل می کند که کمیت ناشنوا بود. (ابن قتیبه، 

بي تا: ج 2، ص485) . برای کمیت ده صفت شمرده اند او را خطیب بنی اسد و فقیه شیعه و حافظ قرآن و 
دارای خط زیبا و آگاه به علم انساب و متکلم و اهل بحث و جدل دانسته اند؛  وی نخستین کسی است که 
در اشعار خود آشکارا به بحث و استدالل دینی می پردازد، و باب جدل را می گشاید ، تیراندازی ماهر است 
که در بنی اسد مانند ندارد، سوارکاری چابک، شجاعی بی مانند و سخاوتمند و دیندار است. (خوانساری,بی 

تا: ج 3، ص 187). 

3-1: دانش او  
در »اغانی« و دیگر منابع آمده است: روزی فرزدق در حالی که شعر می خواند، کمیت را دید – کمیت 
کودک بود – فرزدق به او گفت: ای پسر دوست داری که من پدرت باشم؟ و او پاسخ داد: خیر ولی 
دوست دارم که مادرم باشی، فرزدق از پاسخ او باز ماند و روی به دوستان خود کرد و گفت: هرگز بمانند 
او ندیده ام. (اصفهانی، بی تا: ج17: ص36 / ابن قتیبه، همان: ص486)استعداد کمیت در شعر به هنگام 
کودکی شکوفا گردید، گرچه آن را فاش نمی کرد، کمیت به  محضر علما رفت و آمد می کرد و از آنان 
دانشهای مختلف از جمله فقه، حدیث و دیگر علوم را کسب می نمود، وی در جوانی به شغل تعلیم پرداخت 
صاحب أغانی از أصمعی  به نقل از خلف أحمر چنین آورده است که: » کمیت را در حال آموزش 
کودکان در مسجد دیده است. « (اصفهاني، همان: ص4) کمیت باهوش، توانا، لغوی و از شعرای ُمَضر و 
زبان قبیله بنی اسد بود، او نسبت به قبیلۀ خود در برابر قحطانیها تعصب می ورزید و شعرای آنان را مورد 

تاخت و تاز قرار می داد. (بغدادی،بی تا: ج1: ص 69).
آورده اند که روزی کمیت و حّماد روایه  در مسجد کوفه گرد آمده بودند و دربارآ ایام عرب و شعرای 
آن بحث می کردند، حّماد در موردی با کمیت به مخالفت پرداخت، کمیت به او گفت: تو می پنداری 
که به ایام عرب و اشعار ایشان از من داناتری؟ حّماد گفت: به خدا سوگند که این پندار نیست، بلکه یقین 
است، کمیت خشمناک گشت و گفت: آیا تو از شاعری بینا به نام عمرو بن فالن شعری را به یاد داری؟ 
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آیا تو از شاعر نابینایی که نامش عمرو بن فالن است می توانی اشعاری را بخوانی؟ حّماد پاسخی داد که 
من (راوی) به یاد ندارم آن گاه کمیت شروع به ذکر نام و درجۀ آنان نمود و پیوسته از حّماد می پرسید 
که آنها را می شناسد؟ اگر حّماد می گفت نه، آن گاه مقداری از اشعار ایشان را می خواند، چندان که ما 
خسته شدیم، سپس به حّماد گفت می خواهم چیزی از شعر سؤال کنم و برای او ابیاتی را خواند و از معنی 

آن سؤال کرد، حّماد از پاسخ بازماند و کمیت تا جمعۀ دیگر به او مهلت داد اما حّماد بازهم از پاسخ عاجز 
ماند. (اصفهانی، همان :ص5). 

کمیت شاعری است حضری که در کوفه زاده شده و در آن اقامت گزیده و عمر خویش را همان 
جا به پایان برده است. او پیوند مستقیم با بادیه به گونه ای که در آن زندگی کند، ندارد بلکه رابطه اش با 
بادیه بیشتر از راه کتاب و درس و دیدار با بادیه نشینان و دو مادر بزرگ خویش بوده است، او از رفت و 
آمد بادیه نشینان به کوفه به جهت افزایش دانش خود در زمینه های گوناگون بهره های فراوانی می گرفت)

خلیف ،بي تا: ص683). 
رؤبه شاعر بدوی می گوید: هرگاه به عراق رفت و آمد می کرد کمیت نزد او می آمد و از او دربارۀ 
آنچه  مشکل و غیر معمول بود، پرسش می کرد و آن را می نوشت و سپس در شعر خود به کار می برد. 
(مرزبانی،1343ق: ص192/ اصفهانی،همان: ج2: ص 97)، این سخن به این معنی است که رابطۀ او با بادیه، 
غیر مستقیم و بیشتر از طریق دیدارهای شخصی و مطالعۀ احوال بادیه بوده است. واقعیت این است که 
کمیت از راه ارتباط با این منابع بدوی توانست به درجه ای از علم و اخبار بادیه برسد که در میان مردم 
مقام استادی را بیابد، چنان که گفته شد او به پیشۀ تعلیم مشغول بود و در شهر کوفه به آموزش شاگردان 
خود می پرداخت. (ابن قتیبه، همان،ج2: 486 / مرزبانی، همان:ص192- 193)، بنابر نظر محققان این تعلیم 
بیشتر در زمینۀ علم انساب و ایام عرب بوده است و شواهدی نیز در اثبات آن آمده است. (ضیف شوقی ،بی 
تا:ص324). بغدادی در خزانۀ األدب چنین آورده است که: گفته می شود کسی مانند کمیت در خود علم 
عرب و مناقب و أنساب آن را جای نداده است، اصل و نسب هرکس را کمیت برآن صحه گذاشته، درست 
است وگرنه صحت آن ضعیف است. (سید محسن امین،1986م: ج9: ص 33). اگرچه ارتباط کمیت با بادیه 
و اخبار و ایام آن ارتباطی قابل توجه است اما از آنجا که خود او زندگی بادیه نشینی را تجربه ننموده به 
همین جهت نتوانسته است دانش گستردۀ خویش را به طور صحیح به خدمت گیرد به گونه ای که کاستی 
سلیقۀ  لغوی اهل بادیه و خأل روح بدویت در او مشهود است. (یوسف خلیف، همان: ص 685). برخی 
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نقادان در فهم پاره ای از تعبیرات و لغات بادیه، بر کمیت خرده گرفته اند و او را متهم به ضعف نموده  و در 
این راه کوشیده اند که از شواهد گذشتگان کمک گیرند، ولی حقیقت این است که شواهد محدود با فرض 
درستی برخی از آنها، تنها راه برای یک قضاوت نهایی ومنصفانه نیست. أصمعی در کتاب » فحول الشعراء« 
َّد1 است و همچنین ِطِرّماح، اماذوالُرمَّه حجت است برای اینکه  می گوید: » کمیت حجت نیست زیرا ُمول
بدوی است« سپس در جای دیگر می افزاید: »کمیت حجت نیست زیرا اهل کوفه است او مشکل و غیر 
معمول زبان را آموخته و به روایت شعر و تعلیم پرداخته است و مانند بادیه نشینان نیست«  و باز تکرار 

می کند که »کمیت نحو را آموخته است و حجت نیست.« (اصمعی، بی تا: ص39 و46). 
قالی در کتاب أمالی به نقل از أصمعی می گوید: کمیت ُجرَمقانی و از اهل موصل است(قالی، بی تا:ج1، 
ح همین اخبار را با اندکی  ص 96). سیوطی  در کتاب المزهر و ابن جّنی در خصائص و مرزبانی در ُموشَّ
تفاوت نقل می کنند، در جای دیگر أصمعی این بیت از شعر کمیت که می گوید: »أبرق و أرعد یا یزید 
فما وعیدک لی بضائر « را با توجه به وجود شاهد جاهلی منسوب به مهلهل خطا دانسته و آن را رد می کند. 
(داوود سلوم،1969م: ج1: ص 31و 225) ، ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه در توجیه سخن کمیت 
ی ابوالعالء  (ابرق و ارعد) به سخن امام علی (ع) استناد می جوید. (ابن ابی الحدید، ج1، ص 79)، شاعر معرَّ
در رسالۀ الغفران به هنگام مناقشۀ ُمهلهل با اصمعی دربارۀ »برق و أبرق« وی را متهم به نادانی و سفاهت 
کرده و با تلخی از زبان ُمهلهل می گوید: کسی آن را نگفته است جز مردی با فصاحت اندک آن را بگیر 
و به کار بند و از سخن سفیهان روی گردان. (معری، بی تا: ص355)، تمامی این اخبار نشانگر دو دیدگاه 
متفاوت پیرامون شخصیت و شعر کمیت است. یک دیدگاه در پی به چالش انداختن کمیت و وارد کردن 
برخی اشکاالت به زبان شعری او است، و دیدگاه دیگر در جهت تأیید ودفاع از او هستند آنچه در این باره 
می توان گفت این است که شواهد موجود در منابع تاریخی وفاصلۀ  نسبتاً کوتاه روزگار کمیت با دورۀ 
جاهلیت از یک سو و رفت وآمد او به بادیه و ارتباط مستقیم وی با منابع آن، از سوی دیگر و همچنین 
مقایسۀ این دو دیدگاه، به  نظر می آید که دیدگاه اول علیرغم حضری بودن کمیت و نداشتن تجربۀ بدویت، 
خالی از اشکال و یک سو نگری نیست. گفتنی است که اصمعی دست به جمع آوری اشعار کمیت زده است 
اگرچه به نظر می رسد که در این جمع آوری از حذف برخی اشعار کمیت واهمه ای نداشته است، زیرا ابن 
سّکیت که یکی از طرفداران کمیت و از مخالفان اصمعی است اشعار زیادتری را از کمیت روایت می کند. 

(ابن ندیم، بی تا:ص221). 
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4- جایگاه کمیت در میان شاعران شیعه 
کمیت یکی از بزرگ ترین شاعران شیعه و زبان گویای نهضت علوی در روزگار امویان است تا 
جایي که جاحظ گفته است: باب جدل و محاجه های شعری را برای شیعه کسی جز کمیت باز نکرد. 
(خوانساری، همان: ج3، ص 187)،  ابن قتیبه نیز می گوید: کمیت در اشعارش قیاس می نمود یعنی در اثبات 
حقوق پایمال شدۀ اهل بیت منطق قیاسی را به کار می برد. (ابن قتیبه، همان:ص370). در روایتی دیگر 
خوانساری چنین نقل می کند: »کمیت اهل بحث و استدالل بود، وی اولین شاعری است که در شیعه باب 
بحث وجدل و مناظره را گشود.«(خوانساري،همان)، کمیت در ابیات زیر قضیۀ خالفت و ادعای مخالفان 
مبنی بر عدم وراثت پیامبر (ص) را به تصویر می کشد و با دلیل و برهان به مخالفت با آنان بر می خیزد و 
می گوید: اگرخالفت و جانشینی پیامبر(ص) به خانواده اش نمی رسد بنابراین باید تمام قبایل عرب چون 
بکیل، أرحب ، عّک، لخم، ِحمیر ، ِکنده، بکر ،تَغلِب  و از جمله انصار که پیامبر(ص) را پناده دادند و یاری 
کردند در جانشینی و خالفت مشارکت داشته باشند، اما اگر سخن این است که خالفت  پیامبرتنها شایستۀ 
قریش است، چرا در خور خانوادۀ پیامبر که از همه نزدیکتر به او هستند نباشد؟ او سپس می افزاید: وگرنه 
چیز دیگری را بگویید که در این صورت پیشانی آنها را (اسبان) می طلبید که سم بر زمین می کوبند و 

الغر اندام هستند.

تُراثُُه َولوال  یوَرْث  لَم  ـوَن  ـُ أَْرَحُبیقــْول و  بَِکیــل  فِیه  َشـِرَکت  لََقد 
أِذلّـة فیهــا   األنَْصاُر   َکانَِت   َما  ـاُس  ُغیــبو  ـَ واَل ُغیبًا َعنَها إَِذا  الن
بَْعَدَهـا َخیبَر  و  بَْدراً  َشِهـــُدوا  ـُبُهم  تََصبَـّ َماُء  َوالدِّ ُحنین  یـــْوَم  َو 
فَإنَّ  َذِوی الُقربَی أََحقُّ  و أَقـــَرُبفَِإْن  ِهَي  لَْم  تَصُلح   لِقوٍم  ِسـَواُهُم
فُوا تَتََعـــرَّ َغیَرها     فَُقولُوا   إالَّ   ُبَو  ُشـزَّ بِنَا و هي   تَــرِدي  نََواِصیها 

کمیت در استداللهای شعری خود به هنگام سخن از حقوق تضییع شدۀ خاندان پیامبر (ص) به آیات 
قرآن استناد می جوید و می گوید:

آیًَة َحـاِمـیَم  آِل  فِي  لَُکـم  ـِرُبَوَجدنَا  ـْ وُمع ـِـيٌّ  تَق ِمْنَهـا  لَها  تَأوَّ
تَتَابََعـْت آیًا   و  آیًا   َغیِرَهـا   فِي  ُمْنِصُبَو  کِّ  الشَّ لَِذي  فِیَها  نََصٌب  لَُکم 
تَُقـوُدنَا قَُریٌش  أَْمَسْت  نُْرَکُببَِحقُِّکــم  دیفیـن  والرَّ منهــا  َوبِالَفذِّ  
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کمیت در این ابیات به آیاتی از سوره های حامیم2 ودیگر سوره های قرآن نظر دارد که به اذعان همۀ 
مفسران از منزلت وجایگاه اهل بیت سخن می گویند و بر دوستی و موّدت، با خاندان پیامبر (ص) و اطاعت 
از ایشان صراحت دارند، آیاتی چون:  » قُْل ال أَْسئَُلُکْم َعَلْیِه أَْجًرا إاِل الَْمَودََّۀ فِي الُْقْربَی« »بگو من از شما 
اجر رسالت جز این نخواهم که موّدت و محّبت مرا در حق خویشاوندان منظور دارید.« (شوری/ 23) .  و 
َرُکْم تَْطِهیًرا « »خداوند چنین می خواهد که رجس  ْجَس أَْهَل الْبَْیِت َویَُطِهّ ُ لِیُْذِهَب َعْنُکُم الِرّ ََّما یُِریُد اهللَّ یا » إِن
هر آالیش را از شما اهل بیت نبوت ببرد و شما را از هر عیب پاک و منّزه گرداند.«. (احزاب /33) . او 
می افزایدکه بنی امیه با غصب حق شما (بنی هاشم)بر ما حکومت می کنند با معاویه وجانشینان او(یزید بن 
معاویه ومعاویه بن زید) در تمام قصیده های کمیت این گونه محاجه های شعری و قیاس میان حق و عدالت 
از یک سو و زور و باطل امویان از سویی دیگر به چشم می خورد. سخن از حق اهل بیت (ع) ازآنچه در 

وصف غدیر خم گفته است نیز آشکار می گردد.

ُخمٍّ َغِدیِر  َدْوِح  ْوِح  الدَّ أُِطیعاَویوَم  لَو  الِواَلیََة  لَُه  أبَاَن 
تَبَایعوَها َجاَل    الرِّ لَِکنَّ    َمبِیعاَو  َخَطًرا  ِمثَلَها  أَر  فََلم 

   در روز غدیر خم والیت]پیامبر(ص)[ او را آشکار نمود،اگر از او فرمانبرداری می شد. اما آنان به 
داد و ستد آن پرداختند و من (امر) مهمی چون آن را فروخته شده ندیدم.

مسعودی در روایتی چنین نقل می کند: هنگامی که کمیت هاشمیات خود را سرود به بصره روی آورد 
و نزد فرزدق رفت و گفت ای أبا فراس من برادرزادۀ تو هستم، فرزدق گفت تو کیستی؟ کمیت بار دیگر 
نسب خود را بیان داشت، فرزدق گفت راست می گویی، حاجتت چیست؟ کمیت پاسخ داد شعری بر زبانم 
جاری گشته است، تو که بزرگ ُمَضر و شاعر آن هستی، دوست دارم آنچه را سروده ام بر تو عرضه دارم 
اگر نیکو باشد مرا به پراکندن آن فرمان ده و گرنه مرا به نهان کردن امر کن، فرزدق گفت ای برادرزاده 
سروده ات را به اندازۀ خرد تو به شمار می آورم،  پس عرضه کن آنچه را سروده ای و کمیت برای او خواند:

یلَعُبَطِربُت َو َما َشوقًا إِلَی البِْیِض أَطَرُب یب  ُذوالشَّ و  ِمنِّـي  لَِعبًا  َواَل 

جانم آکنده از شور و اشتیاق است اما نه از وصال سیمین تنان و نه از سر بازیچه که پیران هم بازی می کنند.
فرزدق گفت : آری بازی کن و کمیت گفت :

َمنِزٍل َرْسُم  َواَل  َداٌر  یُْلِهنِـي  لَم  ُبَو  ُمَخضَّ ـاٌن  ـَ بَن بْنِي  یَتََطرَّ لَم  َو 

 نه دیار محبوب و آثار بر جای مانده از آن مرا به خود مشغول کرده و نه سر انگشتان حنا بستۀ دختران زیبا. 
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فرزدق گفت پس چه چیزی تو را به شور می آورد؟ و کمیت ادامه داد:

ُه َهمُّ یَر  الطَّ یَزُجُر  ِممَّن  أَنَا  َما  ثَعَلُبَو  تَعََّرَض  أَم  ُغَراٌب  أََصاَح 

من از جمله کسانی نیستم که پرندگان را ]به پرواز [ وا می دارند و ]خرافه پرست هستند[ نگرانی شان 
این است که آیا کالغ صدا (قارقار) کرد و یا اینکه روباه به راه مستقیم نرفت. 

فرزدق گفت : تو کیستی؟ وای بر تو چه چیزی را آرزو می کنی؟ و او گفت:

َعِشیًَّة البَاِرَحاُت  انَِحاُت  السَّ َما  أَْعَضُبَو  َمرَّ  أَْم  الَقرِن  َسلِیُم  أََمــرَّ 

 و نه آمدن جانوران و پرندگان از چپ و راست به هنگام شامگاهان ] مرا به خود مشغول می دارد[ و 
نه عبور ]جانور[ شاخ سالم یا شاخ شکسته. ] که آن را به فال بد و نیک می گرفتند[ 

فرزدق گفت : این یکی را نیکو گفته ای و او گفت:

والنَُّهی الَفَضائِل  أَهِل  إِلَی  اَء و الَخیر یُطَلـُبَولَِکن  و َخیِر بَنِي َحوَّ

 اشتیاق من به اهل فضیلت و خرد  بهترین فرزندان حواست  ]زیرا که[ بهترین ها خواستنی اند. 
فرزدق گفت : وای بر تو آنها چه کسانی هستند و او گفت:

بُِحبِِّهم  الِذین النََّفِرالبِیِض  ُبإِلَی  رَّ ـَ أَتَق ـِـي  نَابَن ا  ـَ فِیم اهللِ  إلی 

 به آن جماعت پاک سرشت ]دل بسته ام[ که محبت آنان را به هنگام سختی وسیله قرب به درگاه خدا 
قرار می دهم. فرزدق گفت: وای بر تو، راحتم کن و بگو آنها چه کسانی هستند؟ و او ادامه داد:

َّنِي فَِإن النَّبِيِّ  رْهِط   ــاِشم ـَ ه أَْغَضُببَنِي  َو  ِمَراراً  أَْرَضی  لَُهم  بِِهْم و 

 بنی هاشم خاندان پیامبر کسانی که خشنودی و خشم من به آنها بستگی دارد. 
فرزدق گفت: آفرین بر تو فرزندم چه نیکو سروده ای ! اگر از افراد پست و فرومایه دوری کنی تیر تو 
به خطا   نمی رود و سخن تو دروغ انگاشته نمی شود و ادامه داد: آشکار کن آشکار کن به خدا سوگند که 
تو شاعرترین مردم در گذشته و حال هستی. (مسعودی، بی تا: ج 3، ص 242). آنچه از این ابیات و دیگر 
اشعار کمیت بر می آید این است که هیچ یک از مظاهر جاهلیت که بار دیگر در دوران بنی امیه زنده 
گشته است، نتوانسته اند اشتیاق و محبت کمیت را از خاندان پیامبر و حقوق غصب شده آنان منصرف کند.
یعنی   بنی هاشم  و  پیامبر (ص)  مورد  در  او  مدایح  به  می توان  کمیت  سروده های  معروف ترین  از 
»هاشمیات« اشاره نمود، هاشمیات سروده هایی است جاودانه که به خاطر زیبایی اش سینه به سینه نقل گشته 
و باالتر از آن، سندی تاریخی برای شیعه است، زیرا کمیت در اظهار ارادت و محّبت به خاندان پیامبر (ص) 

از پیشقراوالن شمرده می شود. (هداره: بی تا: ص 375و376). 
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5- عقیدۀ کمیت
محققان در گذشته و حال دربارۀ عقیده کمیت با یکدیگر اختالف نظر دارند، آنچه از مطالعه و تحقیق 
سیره نویسان در گذشته و حال پیرامون عقیدۀ اصلی کمیت به دست آمده، یکی تکیه بر وابستگی او به فرقۀ 
زیدیه5 است که طرفداران آن برای سخن خود دالیلی می آورند، از آن جمله عدم تعرض کمیت به سه 

خلیفۀ اول است. وی معتقد است که آنچه در حق علی و فاطمه علیهما السالم انجام شده است، مرجعش 
.)Horovitz,1904: p156( .خداوند است و اوست که در روز قیامت حکم خواهد نمود

أَرَضی  بَِشْتِم  أَبِي بَْکٍر واَل  ُعَمراأَْهـَوی  َعلِیًّا  أَِمْیـَرالُمؤِمنِیَن  وال
وُل َو إِْن لَْم یُْعِطیَا فََدکـًا ـُ ُسوِل َو اَل  ِمیَراثَُه  َکَفـَراَواَل أَق بِنَت الرَّ
بِـــِه یَـأتِیَـاِن  َماَذا  یَعَلُم  یَـوَم الِقیَاَمِة ِمن ُعذٍر إَِذا  اِعتََذَرااهللُ 

 علی امیر مؤمنان را دوست دارم و به دشنام ابی بکر و عمر راضی نمی شوم، اگرچه به دخت پیامبر 
(ص)، فدک و میراث او را ندادند ]من[ نمی گویم که کفر ورزیده اند،  خدا می داند که در روز قیامت 

به هنگام عذرخواهی چه عذری را خواهند آورد. 
کمیت در این ابیات به برخی اختالفات موجود در میان مسلمانان در مورد میراث پیامبر (ص) اشاره 
دارد، برخی با استناد به این گفته پیامبر(ص) : » نحن َمعَشَر األنبیاء ال نُورِّث و ما ترکناه َصَدقۀ« معتقد هستند 
که پیامبر (ص) ارثی نمی گذارد، در حالی که اهل بیت (ع) و بسیاری از مفسران  با استناد به آیۀ  شریفۀ: 
» َوَورَِث ُسلَْیَماُن َداُوَد « »و سلیمان از داوود میراث برد.« (نمل /16). و آیۀ شریفۀ » فََهْب لِي ِمْن لَُدنَْک 
َولِیًّا یَِرثُنِي َویَِرُث ِمْن آِل یَْعُقوَب َواْجَعْلُه َرِبّ َرِضیًّا «  » از پیشگاه خود به من وارثی عطا فرما تا هم وارث 

من باشد و هم وارث آل یعقوب و پروردگارا او را مقبول بگردان.« (مریم/ 5، 6) 
بر این عقیده هستندکه پیامبران نیز مانند دیگر مردم دارای ارث می باشند، و بر همین اساس حضرت 
علی (ع) شمشیر و ُجّبه پیامبر (ص) را از خلیفۀ اول مطالبه نمود، و حضرت فاطمه (س) خواستار ارث 
پدربزرگوارخود از فدک گردید، کمیت در ابیات مورد اشاره به طرح این موضوع پرداخته است، آنچه از 
ظاهر سخن کمیت مالحظه می شود، این است که وی گرچه قضاوت نهایی را به روز قیامت موکول نموده 
، اّما در پس این سخن، قضاوت او کاماًل مشخص است خاصه اینکه می گوید: » خدا می داند که آن دو در 

روز قیامت چه عذری را می آورند.«  
این دیدگاه کمیت، سیره نویسان را بر آن داشته که او را منتسب به فرقۀ زیدیه بدانند، چرا که این فرقه 
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خالفت مفضول را با وجود أفضل جایز می دانند. (ضیف، بی تا: ص324و327). مخالفان این نظر، موضع 
گیری او را در این باره، نشانۀکافی بر وابستگی وی به فرقۀ زیدیه و اعتقاد به امامت زید بن علی (ع) با 
وجود برادر بزرگ ترش امام محمد باقر (ع) نمی دانند و عقیده دارند که روایتهای بسیاری وجود دارد که 
بر اقرار زید به امامت ائمۀ اثنی عشر تصریح دارند. (ابوزهره ،1378ق:ص65)،  گروه اخیر بر این باور 
هستند که کمیت نهضت شیعه را از هر سرچشمه ای که روان گشته، یاری نموده است ، به ویژه اگر در 
جهت براندازی حکومت امویان بوده باشد(عطوی،  بی تا:ص 58)، این گروه موضع گیری کمیت در قیام 
زید بن علی را دلیل محکمی بر عدم وابستگی او به فرقۀ زیدیه می دانند، زیرا معتقدند که او در قیام زید از 
مشارکت در آن امتناع ورزید، و وقتی که زید از او خواست که همراه وی خروج کند کمیت پاسخ داد 

(اصفهانی، همان: ص36):

َوْثبٍَة ُدوَن   بَِما  نَفِسي  لَُهم  تَْحَجـُلتَُجوُد  َحولِي  الِغربَاُن  لََها  تََظلُّ 

 جانم برایشان نیکی می کند اما نه آنکه خود را درگیر کند ]و کشته شود[ به گونه ای که  کالغها ]برای 
خوردنم[ پیرامونم جست و خیز کنند. 

بنابراین کمیت با زید خروج نکرد چون زید نصحیت برادرش امام محمد باقر (ع) را به هنگام مشورت 
با او  نادیده گرفت، امام باقر (ع) زید را از اعتماد به اهل کوفه بر حذر داشته بود و کوفیان را مردمانی 
پیمان شکن و فریبکار خوانده بود و به او فرموده بود که کوفه جایی است که جدت علی (ع) در آن کشته 
شد و ما اهل بیت مورد دشنام قرار گرفتیم و سپس از حکومت مروانیان و سرنوشت محتوم آنان با وی 
سخن گفت و سرانجام فرمود: برادرم بیم آن دارم که فردا در » ُکناسۀ3«  کوفه به دار آویخته شوی و آن 
گاه از او خدا حافظی کرد و گفت همدیگر را نخواهند دید(مسعودی، همان:ص 217). به نظر می رسد که 
کمیت به دلیل اعتقاد نداشتن به امامت زید و همچنین سخنان امام محمد باقر(ع ) در این باره، با قیام زید 
همراهی ننموده است، شاید عاقبت کار او را نیز پیش بینی می کرده و یا این که موضع گیری او از باب 
تقیه بوده است، آورده اند به همین جهت امویان را مدح گفته است. (شوقی، همان:ص 325)، زیرا کمیت 
همواره به عنوان یک شخصیت طرفدار شیعه و دشمن امویان شناخته شده بود، و مدیحه سرایی او بیشتر 
بخاطر کاهش فشار بنی امیه و منحرف کردن توجه آنان در جهت استمرار وظایف عقیدتی خود بوده 
است، دلیل این سخن مطلبی است که ابوالفرج اصفهانی آن را آورده است: او می گوید که کمیت از امام 
باقر (ع) در رابطه با مدح بنی امیه کسب اجازه نمود، و امام به او اجازه داد و فرمود آری او در امان است 
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هرچه را می خواهد بگوید. (اصفهانی، همان:ص33) و در جای دیگر اشاره دارد که روزی کمیت بر امام 
باقر (ع) وارد گشت و ایشان به او فرمودند: ای کمیت تو گفته ای:

أَُمیَـّ إِلَی    ِصْرُت   الَمَصایِِرفَاآْلَن   إلَی  َواألُُموُر  ــَة 

اکنون به سوی بنی امیه بازگشتم و کارها  سرانجام گرفت. 
کمیت پاسخ داد: آری گفته ام، ولی به خدا سوگند که جز دنیا را با آن نخواسته ام در حالی که به بزرگی 
و برتری شما آگاه هستم، امام فرمود: اگر آن را از باب تقیه گفته ای اشکالی  ندارد. (اصفهانی، همان: 
ص35). در روایتی دیگر چنین آمده است : » هنگام روزهای تشریق در منی کمیت از امام باقر (ع) اجازه 
حضور خواست و ایشان اجازه فرمودند آن گاه کمیت وارد گشت و گفت: فدایت شوم دربارۀ شما شعری 
سروده ام ، اگر اجازه فرمایید دوست دارم که آن را برایتان بخوانم، امام فرمودند : ای کمیت در این روزهای 
خاص، خدا را یاد کن، کمیت خواسته اش را تکرار کرد، سرانجام امام اجازه فرمودند که کمیت قصیده 

اش را بخواند و کمیت خواند ، تا اینکه به این بیت رسید:

َو أَْوَجَب ِمْنُه نُْصَرًۀِحْیَن یُْخــَذُلفََلم  أََر َمْخُذواًل أََجــلَّ  ُمِصیبَة  
اُموَن َعن قَْوِس َغیِرِهْم ُلیُِصیُب بِِه الرَّ ی لَُه  الَغــيَّ  أوَّ فَیَا آخراً  َسدَّ

بی یاوری حسین (ع) را ندیدم که مصیبت زده تر از او و در یاری واجب تر از او باشد، آن هنگام که 
که از یاریش شانه خالی کردند. 

تیر اندازانی که با کمان دیگری (یزید بن معاویه) او را هدف قرار می دادند ای آخری (هشام) که اولی 
(معاویه) گمراهی را برایت همواره کرد.

در اینجا امام باقر (ع) دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: اللهم اغفِر للکمیت (خدایا 
کمیت را بیامرز) پیروان این عقیده بر این باور هستند که این گونه شواهد دلیل روشن و محکم بر پیوند 
بسیار نزدیک کمیت با امام است. اگرچه کمیت به عللی که به آن اشاره شد با قیام زید همراهی نکرد، اما 
فاجعۀ کشته شدن او چنان کمیت را تکان داد که در رثای او چکامه ای سرود که حاکی از شدت اندوه و 
غمگساری اوست. برخی نقادان چون جاحظ و ابن قتیبه کمیت را از رافضیان دانسته اند، جاحظ دربارۀ او 
می گوید: از خطیبان شاعر أبوالمستهل کمیت بن زید اسدی است که او را با ِطِرّماح  در نظر مردم دوستی 
شگفتی بوده است، زیرا کمیت متعصب و از نژاد عدنان است، درحالی که ِطِرّماح متعصب و از نژاد قحطان، 
کمیت شیعی مذهب است و طرماح خارجی و ُصفری4. و ابن قتیبه نیز در این مورد می گوید: بین کمیت 
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و ِطِرّماح چنان موّدت و دوستی بود که میان دو نفر با چنین اختالفی در مذهب و عقیده دیده نمی شود، زیرا 
کمیت رافضی و متعصب به اهل کوفه بود، در حالی که طرماح خارجی و ُصفری و به اهل شام تعصب 
می ورزید. (ابن قتیبه، همان: ص485/ اصفهانی، همان: ص4). شاید بتوان انگیزۀ این دوستی را در وجود 
دشمن مشترک آنان یعنی بنی امیه و فجایع آنها در حکومت و قلع و قمع تمامی مخالفان خود توجیه کرد.

6- مضامین اشعار او  
کمیت مانند دیگر شعرا مضامین و موضوعات گوناگونی را دست مایۀ شعر خویش ساخته است او 
عالوه بر شهرتش در زمینۀ مدح و رثا و هجو، اشعار وصفی و غزلی و ِحکمی نیز دارد، اشعار وصفی او از 
زیبایی، دقت، عمق و اثرگذاری فراوانی برخوردار است. توصیفات او بیشتر دربارۀ طبیعت جاندار است، در 
گسترۀ غزل نیز - علیرغم اینکه خود عنوان می کند که فریفتۀ آن نیست - دستی توانا دارد به گونه ای که از 
دیگر شعرای غزل سرای حجاز کمتر نمی باشد، شاید قید و بندهای اخالقی و دینی و همچنین  محرومیتهای 

اجتماعی از عواملی باشند که غزل او را رقیق و لطیف و دارای سوز و گداز نموده باشند. 
کمیت به دلیل ارتباط قوی خود با علوم قرآنی چون تفسیر و فقه و حدیث و شاگردی نزد استادان 
و اهل فن تأثیری فراوان از این دانشها پذیرفته بود به طوری که در  محاجه های شعری خود از آن بسیار 
بهره  می گرفت، میراث گران سنگ اسالم و اندیشه های واالی پیشینیان و همچنین ، استعداد فردی و تجرۀ 

شخصی او، در شناخت حقایق موجود،  همه از عوامل تأثیر گذار در شعر او می باشند. 
مدایح و مرثیه های او در مورد اهل بیت از اعتقادات و باورهای مذهبی اوست، کمیت به ستایش اهل 

بیت می پردازد و بر مصیبت ایشان می گرید و دشمنان آنان را هجو می کند. 
ابوزید قرشی در طبقه بندی خود کمیت را جزو طبقۀ هفتم و از صاحبان اشعار حماسی به شمار می آورد. 
(قرشی ،1404ق: ص351).  جاحظ در کتاب » الحیوان « خود حمله سردرگمی را علیه مدایح نبوی کمیت 
آغاز  می کند، او می گوید: از مدایح نادرستی که هیچ گاه عجیب تر از آن را ندیده ام، سروده های کمیت 
در مدح پیامبر (ص) است، اگر مدایح او دربارۀ بنی امیه بود، جایز بود که بنی هاشم او را مسخره کنند و 
اگر بنی هاشم را مدح می کرد ، روا بود که بنی امیه معترض او شوند. اما در مدح پیامبر (ص) چه کسی 
متعرض است و یا چه کسی ناخشنود می شود، که او به این کار مبادرت نموده است. (جاحظ ،1906م: 

ج5، ص 171-170 ).
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ــوُق ِمن فَُؤاِدَي َو ال ُمعتَتَُبفَاْعتَتََب الشَّ إلَْیــِه  َمـن  إلَی  ــعُر  شِّ
ــَراِج  الُمنِیـِر أحَمَد ال َرَهُبإلَـی السِّ َواَل  َرغبَـــٌة  ـِـي  تَعِدلُنـ

اُس إليَّ الُعیُــــوَن َوارتََقبُــْواَعنــُه إلی َغـیِرهِ َولَْو َرفَـَع النَـّ

اشتیاق و شعر از دلم به سوی کسی پر کشید که  مقصد  است، به سوی آن چراغ درخشان، یعنی احمد که 

نه میلی مرا از او به دیگری باز می دارد و نه ترسی، اگرچه مردم مرا تهدید کنند و در انتظار کیفرم باشند. 
جاحظ حملۀ خود را علیه کمیت در کتاب » البیان والتبیین « تکرار می کند و می گوید: » از شگفتیهای 
حماقت، مسلکی است که کمیت در مدح پیامبر (ص) طی نموده، چه کسی شاعری را دیده که پیامبر 
را مدح کند و کسی معترض او شده باشد تا اینکه او گمان کند که عده ای او را مسخره و بدگویی می 

نمایند؟! مدایح او حتی درخور مردم عادی نیست تا چه رسد به پیامبر.« (جاحظ،1932م: ج2، ص 88)
ابن قتیبه کوشیده است که نظر جاحظ را رد کند، او می گوید: » خطاب کمیت به ظاهر متوجه پیامبر 
(ص) است ولی هدفش خاندان او می باشد که از ذکر نام ایشان چشم پوشی کرده است و مقصود او از 
واژه های »عائبین والئمین« بنی امیه است(ابن قتیبه، همان: ص210)« اندیشۀ جاحظ بار دیگر نزد آمدی 
ظاهر می شود، او می گوید: » از مدایح نادرست مدح پیامبر توسط کمیت است. (أمدی،1354ق: ج1، ص 
48)« مرزبانی نیز آن را به عنوان یک ایراد بر کمیت ذکر می کند. (مرزبانی، همان: ص198)، شریف 
مرتضی بار دیگر نظر ابن قتیبه را زنده کرده و با بسط آن سعی می کند که رأی جاحظ را رد کند. 
(مرتضي،بی تا: ج4، ص254).  ابن رشیق با بی طرفی دو دیدگاه مطرح شده را ارائه می دهد. (قیروانی، بیتا: 
ص135و145)،  از ایرادهای دیگری که بر کمیت گرفته اند اطناب و زیاده گویی او در چکامه ها است، 
محققان معتقد هستند که شاعر توانا کسی است که قدرت به کارگیری اطناب و ایجاز را در جای خود 
داشته باشد، زیرا اگر سروده های شاعری همواره یکنواخت باشد، تصور آن می رود که در توانایی اش نقص 
و ضعف وجود دارد، جاحظ می گوید: به کمیت گفته شد که مردم گمان می کنند که تو نمی توانی شعر 
کوتاه بسرایی و او پاسخ داد: » هر کس قصیده های طوالنی بسراید بر گفتن قصیده های کوتاه توانا تر است. 
(جاحظ، همان: ج7، ص98)«  بدیع الزمان همدانی  در نامه ای به هنگام سخن از ارزش و جایگاه ادب و 
ادیبان به قصاید کمیت اشاره دارد و ادب را چیزی می داند که نمی توان ارزش آن را با امور مادی تعیین 

نمود. (یاقوت حموي،بی تا: ج2، ص173). 
نویسندۀ کتاب » تجارب األمم« دربارۀ دیوان کمیت می گوید: » ... تا اینکه دیوان کمیت به دستم افتاد 

و او بسیار زیاده گو است«(مسکویه ،1915م: ج2، ص275)
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7- هاشمیات کمیت و ویژگی آن 
به نظر می رسد که واژۀ » هاشمیات« را اولین بار ابوریاش قیسی به کار برده است او در آغاز شرح 
خود می گوید: » این هاشمیات کمیت بن زید اسدی و به تفسیر ابوریاش احمد بن ابراهیم قیسی است ... 
)Horovitzjoset, Ibid(« سپس واژۀ هاشمیات در »ُمروج الذهب« مسعودی  و کتاب أغانی ابوالفرج 

اصفهانی  و آن گاه در کتاب » التمثیل والمحاضرۀ « ثعالبی  دیده می شود(ثعالبي، بی تا: ص186).  
کمیت در هاشمیات خود به آغاز قصیده پرداختی نو می دهد و از ذکر دیار محبوب و خرابه های آن 
پرهیز می کند و در دوستی فرزندان هاشم سخن به میان می آورد، گرمی عاطفه و احساسات راستین کمیت 
او را از هرگونه تکلف و پیچیدگی در جهت محبت به خاندان پیامبر(ص) و تبرک جستن به آنها، دور 
می کند، او برای اثبات باورهای خویش به بر پا داشتن دلیل و حجت می پردازد و از این رهگذر حق بنی 
هاشم را در جانشینی پیامبر(ص) آشکار می سازد، مدح بنی هاشم و گریستن بر کشته های آنان و دشمنی 
با امویان و هجو آنها از دیگر ویژگیهای هاشمیات است که همگی رنگی واقع بینانه و به دور از مبالغه و 
اسطوره سازی دارند، انگیزۀ او در مدح اهل بیت (ع) کسب مال و ثروت نیست بلکه هدف، تقّرب به خدا 
و خشنودی او و شفاعت اهل بیت (ع) است و اینها همگی از خصوصیات شعر شیعه است. چکامه های 
کمیت حالتی غم انگیز دارند و آتش دل را نه خاموش، که شعله ور می کنند و از ستمی که بر اهل بیت و 
به ویژه امام حسین (ع) و یارانش رفته است اشکها را روان می سازد و غمی جانکاه را بر جای می گذارد. 

8- دیوان کمیت
اولین کسی که تعداد اشعار کمیت را ذکر نموده صاحب »أغانی« می باشد. او تعداد آن را پنج  هزارو 
دویست و هشتاد و نه بیت ذکر نموده است. (اصفهاني، همان: ص42)،  در قرن هشتم اربلی روایت أغانی 
را نقل می کند(اربلی، بی تا: ص37) و سپس سیوطی تعداد آن را بیش از پنج هزار بیت به شمار می آورد. 

(سیوطی، بی تا: ص37). 
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نتیجه گیری
1. کمیت از شعرای پرآوازۀ اهل بیت (ع) و زبان گویای نهضت علوی است و از پیشگامان در این 

گستره به شمار می رود؛
2. او نخستین شاعر شیعی است که باب جدل را در شهر خود می گشاید و به بحث و استدالل دینی 

می پردازد؛
3. هاشمیات کمیت از مفاخر شعر شیعی و جوشش عشق و عاطفه است؛

4. کمیت 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 می کند.
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پي نوشت ها
َّد یعنی سخنی  َّد : نو و جدید از هر چیز، شاعر  مولَّّد یعنی شاعر پس از دوره جاهلیت و کالم مول 1- ُمَول

َّد یعنی مردی که عرب خالص نباشد.  که عربی خالص نباشد و رجل مول
2- آل حامیم: مقصود سوره هایی است که با »حم« آغاز می شود.

3- ُکناسه : مکان خاکروبه و آشغال ، نام محله ای است در کوفه که در آن زید بن علی (ع) توسط 
یوسف بن عمر ثقفی کشته شد. 

4- ُصفِری: ُصفریّه، فرقه ای از خوارج که به زیاد بن اصفر و تا حدودی به ازارقه نزدیک هستند، بدان 
جهت آنان را ُصفریّه نامیده اند که رخسارشان زرد بود و برخی گفته اند از آن رو که اصحاب ابن صّفارند.
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