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چکیده
در این پژوهش جایگاه سیاسی ،اجتماعی و اخالقی امیرالمؤممیین در اشؤاار ممیؤ
بنزید اسدی ،شاعر شیای دوران اموی ،واماوی شده اسؤ او از پیشؤتازان ادب متاهؤد
اس مه در دوران خفقان اموی شؤار خؤود را بنرهؤدهتؤرین سؤال بؤرای دفؤا از حقؤو
اهلبی قرار داد و مااهی و اصول اعتقؤادی مهؤ شؤیاه را در سؤاختار ابیؤا اسؤتدللی
اسؤ
گیجاهد مه ترین مااهی به مار رفته در چکامؤههؤای وی دربؤاره امؤاع ع ؤی
به ولی و امام  ،حؤ خالفؤ بؤر اسؤاا شؤواهد قر هؤی ،بیاؤ و
اهتخاب ع ی
بیا شکیی ،غصب خالف  ،حکوم حاممان و اعتراض ممی و هیؤ اخؤال حکؤومتی
حضر  ،شهاد  ،ع  ،تقوا ،شجاع  ،جیگاوری ،هدایتگری و مبارزه بؤا بالؤل از اهؤدا
اص ی ممی در شار استدللی او اس او در ایؤن ابیؤا بؤر میصؤوب بؤودن امامؤ و
و مرجای دییی ،سیاسی و اجتماعی ایشان تأمید میمید ایؤن هوشؤتار
ولی ع ی
مفهوع امام و خالف امیرالمممیین و اخال ایشان در مجموعه هاشمیا ممی را بؤه
روش توصیفی  -تح ی ی بررسی و تح یل میمید تا سازمارها و عیاصر شؤکلگیؤری مایؤا
و مفهوع امام را همسو با رسال ادبیا دییی تبیین مید
کلیدواژهها :امامت ،خالفت علی

 ،هاشمیات ،کمیت بنزید اسدی.

* استادیار گروه زبان و ادبیات عرب ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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مقدمه

امامت مهم ترین مسئلل جامعئ اسئممی و یئ

موضئو عملئی و روزمئره اسئت کئ

زمین های کلی نیازهای بشر را -در سیاست ،اجتما  ،فرهنگ ،دین و مانند اینها -در بئر

می گیرد و راهحل ارائ می دهد .نقش ای ترسیم می کند ک بشر هدف از خلقئت خئود را
دریابد و آیین زندگی دینمحئور و توحیدمدارانئ را بشناسئد .بئر ایئن اسئا  ،امامئت

«شاخص فهم راستین عقاید دینی است و تمایز بین فهم درست از قرائتهای نادرسئت
از اصول عقاید دینی ،ب ویژه توحید ،ب وسیل آن ب دست می آیئد» (عظیمی.)27 :2967 ،

تبیین جایگاه این اصل مهم در متون ادبی از رسالتهای ادبیات دینی است؛ رسالتی کئ
ضرورت تحقیق درباره دکترین امامت را در ادبیات روشن میسازد.

این پژوهش درصدد بازشناسی معنا و مفهوم امامت و خمفت علی

و جایگاه آن

از دیدگاه کمیت بن زید اسدی ،شاعر شیعی دوران اموی ،است .بنابراین با هدف تبیئین
دیدگاه کمیت ،در پی پاسخ ب این پرسش هسئتیم کئ کمیئت ،در جایگئاه یئ

شئاعر

احتجاجی و استداللی دوره اموی ،چ تصاویری از امیرالمئممنین ارائئ داده اسئت .وی
شاعر مکتبی ،سنگردار متعهد شعر شیعی و دارای مجموع اشعاری ب نام هاشمیات ،در

مدح اهلبیت

است .او درونمای شعر خود را از باور دینی مئی گیئرد و عئموه بئر

موضو دینی ،موضع دینی نیز دارد .او هدفمند پیش میرود تا بگوید ک حکومت از آنِ
علویان است و قرآن و حدیث بر این امر شهادت می دهند .وی در اظهار حئق ممحظئ

هیچ قدرتی را نمي کند و خود را ملزم ب ضرورت همسازی با تعالیم اسممی و اخمقی

می داند .یافت ها نشان می دهند ک کمیت در هشت چکام هاشئمیات ،مسئلل جانشئینی
پیامبر ،ادل اثبات امامئت و خمفئت امیرالمئممنین ،اخئم حکئومتیِ منحصئر بئ فئرد
حضرت و برخی ویژگی هایِ دیگرِ ایشان را ب تصویر کشیده است .آنچ در این نوشتار

مد نظر قرار گرفت  ،اشاره ها و ابیاتی است ک شاعر ب طور مسئتقیم در مئورد حضئرت
سروده است .هم ابیات بر اسا

نسخ شرح هاشئمیات الکمیئت ابوریئا

و تحقیئق

داود سلوم و نوری حمودی القیسی ،مطالع  ،استخراج و تقسیمبندی شده اند .بنا بر ایئن

تقسیم ،در بخش نخست ،انتخاب و خمفت امیرالمممنین و در بخش دوم ویژگئیهئای
شخصیتی حضرت در هاشمیات بررسی میشود.
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جستاری در شعر کمیت اسدی

کُمَیت بن زید اسدی کوفی ( ) 620-06از قبیل مُضَر ،متعصب قَحطانی ،شاعر پیشئگام،
عالم ب زبانهای عرب و آگاه ب ایام العرب و نسبشناسی اسئت (بغیادد96/2 :2166 ،؛

بردق192 :2690 ،؛ دصفهان .)20/2 :2607 ،شعر او فقط بیان احسا

نیست ،بلک بیانگر فکر

است و با هر چ (از مجادل و اقنا ) ب آن مربوط شود ،همراه است .کمیت از سئ راه
برای این امر استفاده میکند .6 :مدح هاشمیان؛  .2هجو امویان؛  .3مقایس عدالت ائم و

ستم خلفای اموی (حسیی .)91 :2669 ،وی بارزترین شاعر هاشمی در دوره امئوی اسئت

ک بیشترین شعر را دارد و در عشق ب آلپیامبر غر شده است (قط ب،تا .)109 :بنئابراین
شعر او فواید علمی ،تاریخی ،زبانی و نوادری دارد کئ مئورد اهتمئام فرهنئگنویسئان،

نسبشناسان و علمای زبان و نحو قرار گرفت است (جنّان .)292 :2661

هاشمیات کمیت صاد ترین تمثیل حیات و عواطف او و کاملترین چیزی است ک

عقاید او را بیان می کند (طه حمیاه  .)126 :2699این اثر چنان کوبنده و واقعگرا است کئ

آن را ب سخنرانی شبی کرده اند و جاحظ ب سبب آن کمیت را «خطیبِ شاعر» مئیدانئد

(جاحظ  .)21/2 :2619این مجموع قصایدی بلند در مدح رسول و فضایل اهلبیت

و

حقانیت آنان در جانشینی پیامبر است (عبادلسعاده  )99 :1721و مسئلمانان را بئ دوسئتی
خاندان پیامبر و شور

علی حکومت وقت دعوت میکنئد .کمیئت در ایئن قصئاید از

مناظره های عمیق عقلی استفاده کرده تا حق را ثابئت کنئد و بئرخمف شئعرای معاصئر

خود ،بر اش

و مرثی تکی ندارد.

شعر کمیت شعر جدیدی است ک درباره مسائل مهم سیاسی -اجتماعی بحث میکند

و در شعر عربی بیسابق است؛ زیرا هر شاعر هدف خود را در ی

یا چنئد بیئت بیئان

میکند ،اما کمیت خود را در معرض قصیده قرار میدهد و مجادل میکنئد تئا مخاطئب
خود را قانع کند (زردقط  .)112 :2669وی این نو ادبیات را قویترین و بُرندهترین سمح
علی دولت حاکم می داند (طه حمیاه  .)126 :2699وی ب همین منظور عصئر مروانیئان را

ب خوبی ب تصویر میکشد تا جانها را از خواب غفلت بیدار کند .او با شعر خود ب در

هم شکستن حکومت ظالمان مروانی و روی کار آمئدن حکومئت عباسئی کمئ

کئرد

(صعیا ،ب،تا .)21 :زمان حکومت مروانیان ،مردم از اسمم واقعی و احکام و تعالیم دیئن
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دور شده و از لحاظ درونمای های اعتقادی و ایمانی توخئالی شئده بودنئد .ارز هئای

اخمقی فرو ریخت  ،رذائل حاکم شده و جای ارز

و ضد ارز

ارتباط کمیت با ائمه

عمم حلی کمیت را بزرگ داشت و از قدمهای ارزندها
ب زبان خود تأیید و مذهب حقیقت را با طبع دُربار

تغییر کرده بود.

تقدیر ب جا آورده ک دین را

تشئیید کئرده اسئت (خودنسیار،

 .)961/9 :2997کمیت دوران امامئت سئ امئام بزرگئوار ،امئام سئجاد ،امئام بئاقر و امئام
صاد

 ،را درک کرده ،دیدارهایی با ایشئان داشئت  ،در محضرشئان شئعر خوانئده و

کسب فیض کرده است .روایتهای مختلفی از این ارتباطات در تاریخ ثبت شده است.

1

این دوران ب موازات عصر خفقان اموی است ک کمیت با سرودن هاشئمیات ،خئود را

در معرض تهدیدهای آنان قرار می دهد؛ چنانک امام سجاد

ب این امر تصریح کئرده

است« :خداوندا در روزگاری ک دیگران خودداری میکردند ،این کمیت بود کئ در راه
خاندان پیغمبرت از خودگذشتگی نشان داد و آنچ دیگئران پنهئان مئیداشئتند ،آشئکار

کرد» (دمین .)99/1 :2991 ،شیخ طوسی هم در رجال ( ،) 6336از او در زمره یئاران امئام
باقر

و امام صاد

جایگاه امیرالمؤمنین

یاد کرده است.

در دیدگاه شعری کمیت بنزید اسدی

والیت و خالفت امیرالمؤمنین
الف) انتخاب علی

به والیت و امامت

کمیت بیشئتر ابیئات اسئتداللی خئود را بئ والیئت علئی

و روح اعتقئادات شئیع

اختصاص داده ،گزینش ایشان از سوی پیامبر را گوشزد و منصوص بودن امامت را بیان

میکند .او معتقد است ک رسول بر خمفت علی با اسم و نص تصریح و ب صحاب امئر
کرد ک با او بیعت کنند و با «من کنتُ مواله فهذا عَلی مَئواله »...بئرای او در روز غئدیر

خم بیعت گرفت؛ تا جایی ک عمر گفت« :طوبی ل َ یا عَلی أصبحتَ مَولی کلِّ مممنٍ و

مممنةٍ» .اما در مدتی کوتاه با امر رسول خئدا مخالفئت و حئق را از صئاحب آن غصئب
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کردند .کمیت هم این اتفا را در عینی ثبت کرده است (طیه حمییاه  .)196 :2699او در
بیت هشتم هاشمی ششم (عینی ) ،معتقئد اسئت پیئامبر علئی را بئرای امامئت برگزیئد؛

گزینشی روشن ک کسی نتواند آن را بپوشاند یئا دیگئری را بئ پوشئاندن آن وادارد .بئا
وجود این ،ردکنندگان ب ستوه آمدند:

و أصئئئئفاهُ النبئئئئی علئئئئی اختیئئئئارٍ

بمئئا أعیئئی الرفئئوضَ لئئ المئئذیعَا

پیامبر او را با اختیار برگزیده است؛ ب گون ای ک ردکننده ذکر فضئایل علئی و نیئز

کسی ک نمیخواهد منزلت او و گزینش پیامبر شناخت شود را ناتوان کند.

بعد از گزینش پیامبر ،بر ماجرای غئدیر و انتخئاب صئریح علئی بئ والیئت تأکیئد

می کند .بیتی ک بنا بر روایت ابنشهرآشوب ،شاعر «آن را نزد امام بئاقر سئروده اسئت»

(دب،شهرآشوب :)99/9 :2990

و یئئئومَ الئئئدوحِ دَوحِ غَئئئدیرِ خُئئئمٍّ

أبَئئئانَ لئئئ الوِالیئئئئَةَ لئئئو أُطیعَئئئا

روز درخت ،درخت غدیر خم ک والیت را برای علی
فرمانش اطاعت و پذیرفت میشد.

روشئن کئرد ،کئ ای کئا

این بیت ب حدیث مشهور «من کنئت مئواله »...در هجئدهم ذیالحجئ سئال دهئم

هجری اشاره دارد ک طی آن رسول خدا ب رسالت خود ک در آی ابمغ مشخص شئده

بود ،عمل کرد« :یا ایّها الرسولُ بَلِّغ ما اُنزِلَ الیئ َ مِئن رَبِّئ َ و اِن لَئم تَفعَئل فمئا بلغئتَ

رِساَلتَ و اهللُ یعصمُ َ من النا ِ» (مائاه .)90 :بعد از این ابمغ هم آی اکمالِ دین و اتمئامِ

نعمت نازل می شود« :الیوم أکملتُ لکم دینَکم و أتمَمتُ علیکم نِعمَتی و رضئیتُ لکئمُ
اإلسممَ دیناً( »...مائاه .)9 :عمم امینی ب نقل از شیخ مفید در رسال ا

«مولی» گفت است:

در معنئای کلمئ

کمیت از شخصیت هایی است ک برای فهئم معئانی قئرآن بئ شئعر او استشئهاد

کرده انئد و دانشئمندان بئر فصئاحت و لغئت شناسئی و سئرآمدی او در شئعر و

بزرگواریا

در عرب اجما دارند .چنین کسی در ایئن بیئت ،امامئت علئی را

ب خبر غدیر واجب دانسئت و حضئرتش را از سئوی کلمئ مئولی بئ ریاسئت
ستوده است .بر کمیت ،با آن جملتی ک در لغت و عربیئت دارد ،روا نیسئت کئ

 / 25پژوهشنامه امامیه ،سال چهارم ،شماره هفتم

وضع عبارت در معنا کند ک در لغت هیچ گاه بدان معنا ب کئار نرفتئ و پئیش از

او عربی دان دیگری استعمال نکرده و آن را آنچنان ک یکئی از اعئراب فهمیئده،
دریافت باشد .چ  ،اگر چنین کاری بر کمیت روا بود ،بر دیگری نیز روا مینمئود

و سرانجام ب فساد تمام لغت میگرایید (دمین9/1 :2991 ،ی.)0
ب) حقِ خالفت و شاهد قرآنی

قرآن اولین سرچشم شعری کمیت است ک بیشترین تأثیر را از آن گرفت است .کمیئت خئود

را در حوزه عقیده و علم صئاحب رسئالتی مئیدیئد کئ در دفئا از عئدل علئی و عاشئورای
حسین خمص می شود .او هم عقل و علم خئود را همئراه بئا زبئان رسئایش در ایئن راه بئ

خدمت گرفت و از هر قصیده محاکم ای ساخت است .وی عموه بر برهانهئای عقلئی ،بیشئتر

آیات الهی را پیش رو داشئت  ،گئواه آورده و خصئم را بئ داوری خئدا و رسئول فئرا خوانئده
است (عبادلعظیم زدده  .)902 :2992در بسیاری از ابیات هاشمیات آیات قئرآن دیئده مئی شئوند .او

این آیات را برای مدح نمئی آورد؛ بلکئ بئرای احتجئاج و دفئا از حقئو اهئلبیئت از آنهئا
استفاده میکند .او «در شرح اصول عقیده شیع دالیل منطقئی بئ کئار مئیبئرد .همچنئین بیئان

میکند ک چرا آنان خمفت را از امویان ،ک ظالمانئ آن را غصئب کردنئد ،مطالبئ مئیکننئد و

چنئئین ابیئئاتی مئئیسئئراید» (هییادره  .)296 :2667کمیئئت در بیئئت  22و  36هاشئئمی دوم اذعئئان
میکند ک در قرآن آیاتی در شأن آنان نازل شده ک هر کسی توان درک آن را ندارد:
وَجَئئدنا لکئئم فِئئی آلِ حئئامیمَ آیئئةً

تَأولئئئَئئئئئئهَا مِنئئئا تَقِئئئی و مُعئ ئرِبُ

در مورد شما در سوره های حامیم آی ای یافتیم ک فقط انسانهئای پرهیزکئار و سئخندان

آن را تفسیر و تأویل میکنند.

آل حامیم سوره هاییاند ک با حم آغاز می شوند (سورههای مئممن ،سئجده ،شئوری،

زخرف ،دخان ،جاثی و احقاف)؛ در اینجا منظور اهلبیت پیامبرند .وی بار دیگئر تأکیئد

می کند ک آیات دیگری بر حق اهلبیت داللت مئی کنئد کئ جئای تردیئد بئرای کسئی
نمیگذارند و نمیتوانند مصداقی غیر از آنها پیدا کنند:
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لَکم نَصَئب فیهَئا لِئذی الشَئ ِ مُنصِئبُ

وَ فئئی غیرهئئا آیئئاً و آیئئاً تَتَابَعَئئت

در این آیات و آیات پیدرپی دیگر نشان هایی درباره شئما بئرای شئ کننئده اسئت کئ

نمی تواند آن را ب غیر شما تأویل برد (منظور از آیات پی درپی آیاتی اسئت کئ در شئأن
پیامبر و اهل بیت نازل شدهاند).

کمیت در این قسمت از هاشمیات با تکیئ بئر صئفات و ویژگئی هئایِ مخصئوص

اهلبیت ،فقط ایشان را شایست خمفت و رهبری میداند (فؤددیان 2967ب.)199 :
پ) بیعتشکنی

بر اسا

ترتیب موضوعی ،بیعتشکنی کسئانی کئ در روز غئدیر بئا علئی

بیعئت

کردند ،بررسی می شود .کمیت چهار بیت از هاشمی ششم را ب پیمانشکنی اختصئاص
داده ،بر بیعت نماندن را ب اندازه خود بیعت بزرگ میشمارد و چنین میسراید:

فلئئئئم أرَ مثلَهئئئئا خَطَئئئئراً مَبیعئئئئاً

و لکئئئئئن الرجئئئئئالَ تَبَایعُوهَئئئئئا

ولی مردم آن را بئ یکئدیگر فروختنئد؛ هرگئز چنئین عهئد و پیمئان بئزرگ و تجئارت
سودآوری ندیدم ک ب فرو

رفت باشد.

کمیت ممدبان ب این نقض پیمان اعتراض می کند ک کار ناشایسئتی انجئام دادنئد و

عدالت و حق را زیر پا نهادند؛ بدون اینک علي

بر کسی ستم روا دارد ،بئر او سئتم

کردند ،حال آنک برگزیده و سرور آنان بود .کمیت معتقئد اسئت آنئان کئ ایئن کئار را
کردند ،اعتبار خود را زیر سمال بردند و از ارز
فلَئئئم أبلُئئئغ بِهئئئم لَعنئئئاً و لَکِئئئن

افتادند:

أسئئئئا َ بِئئئئذاکَ أولُهئئئئم صَئئئئنیعا

بر آنان لعنت نمی فرستم؛ ولی با این کار ،اولین آنان کار بدی انجئام داد و مرتکئب عمئل
ناپسندی شد.

فصئئئئارَ بئئئئذاکَ أقئئئئربُهم لِعَئئئئدلٍ
با این رفتار ،عادل ترین آنان ب ستم نزدی
خرابکننده شد.

الئئئی جَئئئورٍ و أحفَظَهُئئئم مُضِئئئیعَا
شئد و حفئظکننئدهترینشئان زیئانرسئاننده و
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أضئئئاعُوا أمئئئرَ قائئئئدِهم فَضَئئئلّوا

و أقئئئومِهم لَئ ئدَی الحَدثَئئئئانِ ریعَئئئا

امر رهبرشان را ضایع کردند ،از یاد بردند و گمئراه شئدند .امئر کسئی کئ در حئواد
روزگار باثباتترین است و گشایش و سع ا

بیشتر و محکمتر از هم است.

ت) غصب خالفت

کمیت در بائی (هاشمی دوم) از عناصر استدالل عقلئی و اسئتناد نقلئی ،یعنئی از آیئات

قرآن ،بهره برده و با استدالل محکئم بنئیهاشئم را محئق و امامئت را شایسئت علئی و
فرزندان پاکنهاد

دانست است (مختار .)97 :2991 ،وی همچنین فاجع کربم را ناشی

از سقیف بنیساعده دانست و ضمن تصریح ب تزویر و ریایِ حکام عصر  ،خطاب بئ

بنیهاشم ،ک آن روزها زنان و بازماندگانشان هنوز فجایع عاشورا را پیش چشم داشتند،
این بیت را سروده است (عبادلعظیمزدده :)909 :2992
بِخئئاتَمکم غَصئئئباً تَجئئوزُ أمئئئورُهم

فَلئئئم أرَ غَصئئئباً مثلَئئئ یُتَغَصئئئبُ

امور بنیامی در بین مردم با نام پیامبر میگذرد؛ تاکنون چنین غصب بزرگی ندیده بودم.

اینان بعد از بیعتشکني ،خمفت علی

را هم غصب میکنند .کمیت «با امویهئا

بر همان اساسی مناقش می کند ک مطالب شان را در خمفت بر مبنئای آن نهادنئد و حئق
اهل بیت را در وراثت رسول نفئی کردنئد» (هیادر .)296 :2667 ،امویئان نزدیکئان پیئامبر

نیستند و فقط هاشمیان این حق را دارند؛ چراک خداوند فرموده« :آت ذی القربئی حقئ

(دسرد( »)19 :همان:)267:

و قئئئئالوا وَرِثناهئئئئا أبانَئئئئا و أمنَئئئئا
گفتند ک خمفت را از پدران و مادرانمان ب ار
چیزی برایشان ب ار

نگذاشت اند.

و مئئئئئا وَرثَئئئئئتهُم ذاکَ أمٌّ و ال أبُ
برده ایئم ،حئال آنکئ پئدر و مادرشئان

امویان میخواستند این استدالل ناحق را دستاویزی برای پایمال کردن حق اهل بیئت

قرار دهند .آنان ب همین میئزان اکتفئا نکردنئد ،بلکئ پئا را فراتئر نهادنئد و خمفئت و
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جانشینی را میرا

ک خمفت را ار

خود ساختند .کمیت بحث میرا
و میرا

را مطرح کرده است تا بئ کسئانی

خود تلقی میکردند ،پاسخ دهد .ب عبارت دیگر ،شئاعر از

باب «رُدّوا الحجرَ مِن حیثُ أصابَ» ،از همان روزنی بر دشمن میتازد ک دشمن حمل
2

را آغاز کرده است؛ زیرا بحث جانشینی پیامبر در اختیار خود پیامبر نبود تا چ رسد بئ
اینک میرا

او باشد .مسلل حق حاکمیت بر مردم از حقو الهی است و ابمغ نکئردن

آن چنان است ک گویی پیامبر رسالت خود را انجام نداده اسئت (فؤددییان 2967ب.)192 :
بنابراین کمیت در رد ادعای ار

ار

نبردن از پیامبر ،ب احتجاج برمی خیزد ک اگر از پیامبر

برده نمی شود ،چرا بنیامی مدعی آناند و اگر ار

خمفت یکساناند:

یَرَونَ لهم فضئمً علئی النئا ِ واجبئاً

برده مئیشئود ،همئ قبایئل در

سَئئفاهاً و حئئقُ الهاشئئمیینَ أوجَئئبُ

خود را برتر از مردم میبینند و آن را واجب میدانند ،حال آنک حق هاشمیان واجئبتئر

است.

بنیامی حکومت بر مردم را حق خود ميدانستند ،ولی کمیت این حق را فقط بئرای

اهل بیت رسول میداند:

و لکئئن مواریئئثُ ابئئنآمنئئة َالئئذی
(میرا

آنان نیست) ،بلک میرا

پذیرفت اند.

بِئئئ ِ دانَ شئئئرقی لکئئئم و مُغَئئئرِّبُ

رسول ،فرزند آمن  ،است ک شر و غرب جهئان آن را

وی ب ماجرای روز غدیر اشاره میکند ک مسئلمانانی کئ از شئر و غئرب جهئان

اسمم برای انجام حج ب مک آمده بودند ،در مراسم غدیر حضور داشتند و با علی بیعت

کردند:

یَقولئئون لَئئم یُئئورَ

و لَئئو ال تُراثُئئ

بنی امی می گویند پیامبر خمفت را ب ار

لقئئد شَئئرکَت فیئئ بَکیئئلُ و أرحَئئب
نگذاشت اسئت و اگئر بئ ار

اقوام دیگر ،چون بَکیل و ارحب ،هم در آن شری

بودند.

مئی گذاشئت،
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خمفت ،مثل مال ،از حقوقی است ک ب ار

گذاشئت مئی شئود و فرزنئدان پیئامبر

جانشین وی هستند؛ در غیر این صورت باید ن تنها قبایل عرب ،بلک تمام مسئلمانان در

آن سهم داشت باشند .اگر چنین چیزی معنا داشت باشد ،در قریش منحصئر مئیشئود و

احتجاج شما بر انصار باطل است؛ ولی انصار ب سبب سربلندی در آزمایش و صئداقت
در یاری رسول ،شایست ترند (طه حمیاه  .)101 :2699اگئر ثابئت شئود کئ انصئار حقئی

ندارند و حدیث «األئمة من قریش»  3را رها کنید ،محِق ترین افراد ب خمفئت ،قئریش و
ساداتشان ،یعنی هاشمیان و آلرسول و علی و فرزندانش هستند .کمیت نظری وراثت را
ب این شکل در قالب شعر ریخت تا دو چیز را ثابت کند .6 :آگاهی ب نسبشناسی و .2

ادب احتجاج ک علی ب جای گذاشت است (همان :)109
و عَ ئ ٌّ و لَخئئم و السئئکونُ و حمیئئر

و کِنئ ئدَ ُ و الحَیئئئانِ بَکئئئر و تَغلِئ ئبُ

ع ّ ،لخم ،سکون ،حمیر ،کنده و نیز بکر و تغلئب هئم بایئد در میئرا

باشند.

سئهمی داشئت

آوردن پیاپی و مختلط اسمهای قبایل ،قبل از آنک جدل سیاسیِ متکی بئر حجئت و

منطق باشد ،در حقیقت نوعی سُخری خطابی است .در غیر این صورت ،منطقئی اسئت

ک شاعر ب جایی برسد ک از بین هم قبایل عرب تنها حق قریش ،نئ هاشئمیان ،را در
آن میرا

ثابت کند (قط ب،تا:)106 :

و الانتَشَئئلَت عِضئئوَینِ منهئئا یُحئئابِرُ
اگر میرا

ایشان نبود ،یحابر و عبدالقی

عضو کامل ب آنها نگریست میشد.

و ال انتَقَلَت مِن خِنئدِفٍ فئی سِئواهُمُ

و کَئئانَ لعبئئدِ القَئئی ِ عِضئئو مُئئمَربُ
هم باید بهره ای می داشتند .باید ب عنئوان یئ
و الاقتَئئدَحَت قئئی

خمفت باید در قبیل خندف هم میگشت و از آن ب غیر

آن آتش روشن میکرد.

بهئئا ثُئئم أثقَبُئئوا

منتقل میشد و قی

هئم بئا
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میرا

شاعر در این ابیات تأکید میکند ک در صورت ار

بردن ،قبایئل حقئی مسئاوی در

دارند .وی همچنین انصار را ،ب دلیل یاری رسول ،محقتر از دیگران میداند:

وَ مَئئا کانَئئئت األنصئئئارُ فیهئئئا أذلَئئةً

و ال غُیبئ ئاً عَنهئئئا إذا النئئئا ُ غُیئ ئبُ

انصار در طلب خمفت ناتوان نبودند؛ حتی وقتی مردم حضور نداشتند ،انصئار بودنئد و
رسول را یاری کردند.

ب اعتقاد شاعر ،چون انصار در یاری پیامبر سهم بیشتری داشت انئد ،مئیتواننئد ادعئا

کنند .او ب برتری انصار و امتیازهای آنان استدالل می کند ک اسمم را مشتاقان پذیرفتند،
در نبردها شرکت و جانشان را فدا کردند:
هُئئمُ شَئئهِدوا بَئئدراً و خَیبئئرَ بعئئدَها

و یئئئومَ حُنئئئینٍ و الئئئدِّما تَصَئئئببُ

أنصار ،بدر و خیبر و حنین را دیدهاند و جانها فدا کرده و خونهاشان را ریخت اند.
وَ هُئئم رَئموهئئا غَیئئر ظَئئأر و أشئئبَلوا

عَلیهئئئا بِئئئأطرافِ القَنئئئا و تَحَئئئدبوا

آنان دعوت اسمم را بدون اکراه پذیرفتند و همچئون شئتری کئ بئر فرزنئد

میکند ،با اسمم دلسوزان رفتار کردند و ب آن یاری رساندند.
فَ ئ ن هئئی لَئئم تَص ئلُح لِحَئئی سِئئواهُم

فئئ ن ذَوی القُربَئئی أحَئئقُّ و أقئئرَبُ

اگر خمفت برای قبیل ای غیئر از قئریش شایسئت نباشئد ،پئ
نزدی ترند.

و إال فَقوُلئئئئوُا غیرَهئئئئا تَتَعَرفئئئئوا

مهربئانی

هاشئمیان مسئتحق تئر و

نَواصئئیَها تَئئردی بِنئئا و هِئئی شُئئزبُ

اگر چنین نیست ،سخنی غیر از این بگویید ک پیئامبر بئ ار

نمئی گئذارد کئ در ایئن،

حقایق امور را خواهید فهمید ک همچون شتران الغر ب سوی شما میآینئد (بئ عبئارت
دیگر ،اگر این سخن را بگویید بئا سئپاهیانی روبئ رو خواهیئد شئد کئ مئا را همراهئی

خواهند کرد).
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عقلی و استداللی معتزل را پئی گرفتئ اسئت .وی

کمیت در دفا از هاشمیان رو

ارتباط خاصی با زید ،فرزند امام سجاد

 ،داشت ک تحت تأثیر واصل بنعطا بود؛ ب

استدالل در این ابیات ،اگر خمفت ار

برده نشود ،فقط حق قریش نیست و هم قبایل

4

همین دلیل ،در هاشمیات گرایش تقریری غالب بوده اسئت (حمیادن  .)67 :2179بنئا بئر
عربی در آن حق دارند ،حتی انصار ک یاری کردند و پناه دادند ،بهره بیشتری دارند .اگر
میرا

چنین نباشد ،پ

صورت ،باید بر اسا

رایج بین مسلمانان نیست و خاص قئریش اسئت کئ در ایئن

قانون اسممی میرا

تقسیم شود .کمیت با ایئن رو

توانسئت

برای بیان حق هاشمیان از نگاه خود امویان  -مبنی بر اختصاص حق خمفت ب قریش-
یاری بگیرد .وقتی قریش دلیلی غیر از قرابت ندارند ،پ
دارند؛ زیرا ب پیامبر نزدی ترند.

بنیهاشم بر بنیامیئ اولویئت

کمیت ادام می دهد ک بیعت و غصب خمفت باعث شد غصبها و بیعتهایی بئ

مسلمانان تحمیل شود و فتن ها و فاجع ها پشت سر هم سر برآورنئد .غصئب خمفئت

چنان امت را ذلیل کرد ک امثال خوارج ب طمع ریاست افتادند و اجسئاد مردگئان مثئل
گوشت قربانی نسل ب نسل در دشتها پراکنده شدند (عبادلعظیمزدده :)909 :2992
عَئئئئممَ إذا زَارَ الزبیئئئئرَ و نافعئئئئاً

بِغارَتِنئئئئا بَعئئئدَ المَقانِئئئبِ مِقنَئئئبُ

5

چرا سوارکارانی از ما با زبیر و نافع دیدار کردند؛ زیرا آنان ادعای خمفت کردند.
و شَئئئاطَ علئئئی أرماحِنَئئئا بِادِّعائِهئئئا

و تحویلِهئئا عئئنکُم شَئئبیب و قَعنَئئبُ

6

شبیب و قعنب خارجی ،ب دلیل ادعای خمفت و گرفتن آن از قریش ،بئا سئرنیزه هئای
ما همک شدند.
نُقَئئ ئتِّلُهم جِئئئئیمً فجئئئئیمً نَئئ ئرَاهُمُ

شَئئئئعائرَ قُربئئئئانٍ بِهِئئئئم یُتَقَئئئئربُ

آنان را سپاه ب سپاه میکشیم و قربانیانی میبینیمشان ک قتلشان قربة الی اهلل است.
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لَعَئئئل عَزیئئئزاً آمِنئ ئاً سَئئئوفَ یُبتلَئئئی

و ذا سَئئلَبٍ مِئئئنهُم أنیئئئق سَیُسئ ئلَبُ

عزیزی ک از آفات ایمن بود ،دچئار بئم شئد و کسئی هئم کئ صئاحب غنیمئت بئود،

غنیمتش پ

گرفت شد.

شاعر معتقد است ک ب دلیل مبارزه با خوارج ،اهانتهایی بئ افئراد بزرگئوار شئد،

غارتهایی صورت گرفت و برخئی دچئار تشئویش شئدند .وی بیعئتهئا و ادعاهئای

خمفت خوارج را نتیج غصب خمفت و میرا

رسول گرامی از سوی امویان میداند.

ث) اعتراض کمیت به غصبِ خالفت و نحوه حکومتِ حاکمان

از غصئب خمفئت

کمیت در شش بیت از هاشمی دوم ،ب نحوه حکومت حاکمان پ

اشاره می کند .آنان ک حکومت را غصب و بنیهاشم را محروم کردند ،با معاوی و یزید

بر مردم حکم میرانند:

بِحَقِّکُئئئمُ أمسَئئئت قُئئئریش تَقودُنئئئا

و بِالفَئئذّ مِنهئئئا و الئئرَدیفَینِ نُرکَئئبُ

با حق شما بنیهاشم است ک قریش بئا معاویئ و یزیئد و فرزنئد

7

بئر مئا حکومئت

میکند .حق شما را غصب کردند و امور مردم را بر عهده گرفتند.

کمیت ب همین اکتفا نمی کند ،بلک با شجاعت ،بیعت اجبئاری بئا امویئان و تبئدیل

حکومت ب سلطنت را بیان میکند:

إذا اتضَئئئئئعونَا کَئئئئئارهینَ لِبیعَئئئ ئةٍ

أنَئئاخُوا ألُخئئرَی و األزمئئةُ تُجئئذَبُ

با اکراه از ما بیعت گرفتند؛ زمین را برای بیعت دیگری فراهم کردند و زمئام حاکمیئت را
ب دست گرفتند.

وی همچنین بر سو استفاده از حکومت ،بیعدالتی ،فتنئ گئری ،بئیاصئل و نسئب

بودن ،زورمداری و رفتارهای غیر انسانی امویان تأکید میکند:

 / 55پژوهشنامه امامیه ،سال چهارم ،شماره هفتم

رُدَافَئئی عَلینئئئا لَئئم یُسئئئیمُوا رَعیئئةً
یکی پ

و هَمُّهُئئ ئمُ أن یَمتَروهئئئئا فَیَحلُبُئئئئوا

از دیگری با اجبار بر ما حکومت کردند و با تئدبیر و عئدالت رفتئار نکردنئد.

تمام همتشان این بود ک شیر

(شتر قدرت) را بدوشند و دوشیدند.

لِینتَتِجُوهَئئئئا فتنئئئئةً بعئئئئدَ فتنئئئئةٍ

از بیعت ها فتن ای پ
وجود آوردند.

فَیَفتَصِئئئلوُا أفم َهئئئا ثُئئئم یَربَبُئئئوا

از فتن پدید آوردند؛ تئا فتنئ ای خئامو

أقاربُنئئئئا األدنُئئئئونَ مِئئئئنهُم لِعِلَئئئئةٍ

شئد ،فتنئ دیگئری بئ

و سَاسَئئئتُنَا مِئئئنهُم ضُئئئبا و أَذؤُبُ

نزدیکان ما (بنیامی ) از مئادران مختلئف انئد و سیاسئتمداران مئا کفتارهئا و گئرگهئای

وحشیاند.

لنئئئا قائئئئد مئئئنهم عَنیئئئف و سئئئائق

یُقَحِّمُنَئئئا تِلئئئ َ الجَئئئراثیمُ مُتعِئئئبُ

رهبر سخت گیری داریم؛ این خلیف اموی چیزی را ک در توان ما نیست بئر مئا تحمیئل

میکند.

کمیت در هاشمی ششم ،نارضایتی خود از حکومت را با روحیئ ای انقمبئی اعئمم

میکند و همراه با لعن و نفرین ،پیامی برای حاکمان ستمگر اموی میفرستد:
فَقُئئئل لِبَنئئئیأمیئئئةَ حیئئئثُ حَئئئئلّوا

أال أفٍّ لِئئئ ئدَهرٍ کنئئئ ئتُ فیئئئ ئ ِ

و إن خِفئئ ئتَ المُهَنئئ ئدَ و القَطیعَئئئئا

هِئئئئداناً طائعئئئاً لکئئئئم مُطیعئئ ئاً

ب بنیامی در هر جا وارد شدند و حضور یافتند ئئ هرچند از شمشئیر هنئدی و مقاطعئ
آنان بترسی ئئ بگو« :أف بر روزگاری ک من در آن ترسو و مطیع شمایم».

کمیت نفرت خود را از زندگی آرام ،اما زیر سلط اموی ،آشکارا ابراز مئی کنئد و از

اینک میبیند مسلمانان دو دست اند ،گرسن و شکمباره ،خدا را ب یاری می طلبئد و آنئان

را نفرین میکند (عبادلعظیمزدده :)901 :2992
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أجئئئئئئا َ اهللُ مَئئئئئئن أشئئئئئبَعتُمُوهُ
خداوند هر ک

و أشئئئبَعَ مَئئئن بِجَئئئورِکُم أُجیعَئئئا

را ک شما سیر کردید ،گرسن گرداند و هئر کئ

شما است ،سیر سازد.

و یَلعَئئئئنُ فَئئئئذ أمّتِئئئئ جَهئئئئاراً

را کئ گرسئن سئتم

إذا سَئئئئئا َ البریئئئ ئةَ و الخَلیعَئئئئئا

خدا معاوی را لعنت کند و نیز ولید را آن هنگام ک بر مردم سیاست راند.

کمیت پیوست بر فرد متهت

و خبیثی از امت خود ک سیاست مردم را در دست

گرفت و شایست عهده داری چنین مقامی نبود ،لعنت می فرستد  .در روایت است ک

چون کمیت این قصیده را برای امام باقر

. )9/ 1 : 2991

خواند ،امام برایش دعا کئرد ( دمینی،

ج) اعتراض کمیت به غصب والیت

کمیت در رائی  ،هاشمی هشتم و قصیده  7بیتئی خئود ،بئ غصئب والیئت علئی

میرا

پیامبر اعتراض و نکت های مهمئی را مطئرح مئی کنئد .او «احقیئت علئی

و

بئ

خمفت را بیان می کند؛ ولی ب سرزنش دو خلیف رو نمی آورد ،چنانکئ برخئی غئمت
شیع انجام میدهند» (جردددت :)9 :1799
أهئئوَی عَلیئ ئاً أمیئ ئرَ المئئئممنینَ و ال

أرضَئئی بِشئئتمِ أبئئی بَکئئرٍ و ال عُمَئئرا

دوستدار علی ،امیرالمممنین ،هستم و نمیپذیرم ک ابوبکر و عمر را سرزنش کنم.

برخی معتقدند ک چون کمیت در این بیت سب عمر نکرده ،زیدی است .این دلیئل

را نمیتوان محکم دانست؛ زیرا «کمیت در عصری میزیست ک خفقان شدید حکمفرما
بود و ب کوچ

ترین بهان ای شیعیان علی را از دم تیغ مئیگذراندنئد .لئذا وی از روی

تقی با تعریض ب نقد اوضا سیاسی دوران خود پرداخت است .گفت او در مصئر دوم
گواه روشنی بر موضعگیریا

است» (فؤددیان 2967دلف.)221 :
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و ال أقئئئولُ و إن لئئئم یُعطیئئئا فَئ ئدَکا
با وجود اینک فدک ،میرا

رسول ،را ب دختر

بنئئئتَ الرسئئئولِ و ال میراثَئئئ کَفَئئئرا
ندادند ،نمیگویم کافر شدند.

فرزندان فاطم وارثان پیامبرند ک در قدرت ،مانند مال ،از او ار

کسانی ک می گویند پیامبر ب ار
او است و مثل سایر مردم ار

مئیبرنئد .تصئور

نمی گذارد ،درست نیست .پیامبر بنده خدا و فرسئتاده

ب جا می گذارد .عاقمن نیست ک ذری پیئامبر از حقئی

ک دیگران دارند ،محروم شوند .آنان اشتباه کردند کئ فرزنئدان پیئامبر را از فئدک منئع
کردند (طه حمییاه  .)102 :2699کسانی ک فدک را غصب کردند ،جئز روایئت ابئوبکر از

حدیث «نحن معاشر األنبیا النور  ،ما ترکناه صدقة» عذری ندارنئد .اگئر ایئن روایئت

درست باشد ،صدق در نقش حال است و خبر نیست .فدک هم صدق نبوده تا ورثئ از

آن محروم شوند .در زمان رحلت پیامبر ،فدک مل

ایشان بود و در آن تصئرف کردنئد؛

در نتیج  ،این مل  ،مثل سایر میراثی ک باقی میماند ،برای فرزندانش ماند (همان.)101 :

اهل سنت صدق را مرفو و خبر گرفت اند؛ ولی شیع آن را منصئوب و حئال مئی دانئد

(صعیا ،ب،تا )91 :و معتقد است پیامبر صدق را ب ار
هدی بود.

نمیگئذارد ،ضئمن آنکئ فئدک

کمیت غصب فدک را دلیل کافر بودن ابوبکر و عمر نمی داند .وی سعی مئیکنئد در

مقام داوری وارد نشود و ب خدا واگذار میکند .او با سرودن این بیت« :هو اإلمئام إمئام
الحقّ نعرِفُ * ال کاللذَین استزلّانا بما ائتمرا» نشان می دهد ک کافر ندانستن شیخین دلیل

بر تأیید و پذیرفتن آنان نیست:

اهللُ یَعلَئئئئمُ مَئئئئاذَا یَأتِیئئئئانِ بِئئئئ

یَئئومَ القیامئئةِ مِئئن عُئئذرٍ إذَا اعتَئئذَرَا

خدا میداند ک روز قیامت آن دو نفر چ عذری نزد پروردگار خواهند آورد.

کمیت بعد از ماجرای غصب فدک ،خمفت و والیت علی را مطرح میکند ک دلیئل

بر منصوص دانستن امامت و والیئت ایشئان اسئت؛ چراکئ پیئامبر دسئتور خئدا را بئ
صراحت اعمم و اجرا کرده است و چنین نبوده ک پیامبر ئ العیاذ باهلل ئ هذیان گوید:

8
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إن الرَسئئئولَ رسئئئولَ اهللِ قئئئال لَنئئئا

إن الئئئولی علئئئی غیئ ئرَ مئئئا هَجَئ ئرَا

رسول اهلل ،بی آنک هذیان گوید ،ب ما فرمود ک ولی و سرپرست شما علی است.

کمیت در بیتی از هاشمی دوم نیز بر والیت امیرالمممنین بعد از والیئت رسئول اهلل

تأکید میکند:

و نِعئئئمَ وَلئئئی األمئئئرِ بَعئئئدَ وَلیئئئ

و مُنتَجِئئعُ التقئئوَی و نِعئئمَ المُئئمدِّبُ

بعد از پیامبر بهترین ولی و سرپرست ،سرچشم تقوا و بهترین معلم است.

کمیئئت در دو بیئئت از هاشئئمی اول ،بئئا بئ کئئار بئئردن واژه «وصئئی» بئئر وصئئایت

امیرالمممنین صح میگذارد و روز غدیر را یادآوری می کند ک علی ،وصی و جانشئین

رسول است .وی همچنین مقام امامت را پای استوار امت میشمارد:
و الوَصئئئی الئئئذی أمئئئالَ التجئئئو

بئئئی بئئئ عئئئر َ أمئئئةٍ النهِئئئدَامِ

آن وصی ک ابن ملجم  -لعنت اهلل علی  -با کشتن او ،عئر

انهدام متمایل کرد.

و الوصئئی الئئولی الفئئار ُ المُعئئئئئ

و سئریر امئت را بئ سئمت

ئئئئلِمُ تَحئئتَ العَجئئاجِ غیئئرُ الکَهئئامِ

آن ولی و وصی رسول و سئوارکارِ پئرچم دارِ شئجا کئ زیئر گئرد و غبارهئا ،مبئارزی
خستگیناپذیر بود.

اعمم والیت امیرالمممنین در مکانی خاص و در اجتماعی ده هئا هئزار نفئری اتفئا

افتاد؛ تا آن زمان برای هیچ امری چنین توقفی صورت نگرفت بود:
فئئی مَوقِئئفٍ أوقَئئف اهللُ النبئئی بئئ

لَئئم یُعطِئئ قبلَئئ مِئئن خَلقِئئ بَشَئئرَا

در مکانی ک خداوند پیامبر را آنجا ایستاند و ب هیچ بشری قبئل از ایشئان عطئا نکئرده

بود.

کمیت درباره جانشینی پیامبر موضع بسیار روشنی دارد و با معرفئ کئردن «امئام» در

«هو االمام» ،حصر را اراده می کند و فقط علئی

را پیشئوا و امئام مئی دانئد (فؤددییان
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2967دلف .)222 :او در این بیت بر امامتِ بر حق علی تأکیئد و او را بئا شئیخین مقایسئ

ریش لغز های امت را ب توطل آن دو بازمیگردانئد کئ باعئث شئدند

می کند .سپ

حکومت و خمفت از علی
بشکند ،نتیج ا

گرفت شود .کمیت معتقد است هر ک

را خواهد دید:

هئئئو اإلمئئئامُ إمئئئامُ الحئئئقِّ نعرِفُئئئ

عئزت علئی را

ال کَاللئئئذَینِ اسئئئتَزَلّانَا بِمئئئا ائتَمَئئئرَا

او امام است؛ امام حقی ک او را میشناسیم ،نئ چئون آن دو کئ بئا توطلئ خئود مئا را
لغزاندند.

مَئئن کئئانَ یَرغَمُئئ رَغمئئاً فَئئدامَ لَئئ
هر ک

حتئئی یَئئرَی أنفَئئ بِئئالتُرب مُنعَفِئئرَا

او را خوار کند ،همواره خواهد دید ک بینیا

ب خاک مالیده خواهد شد.

اخالق
الف) شهادت ،علم و تقوا

کمیت در بیتی از هاشمی اول ،شهادت امام

را شکسئتن رکئن اسئتوار امئت اسئمم

و الوَصئئئی الئئئذی أمئئئالَ التَجئئئو

بئئئی بئئئ عَئئئر َ أمئئئةٍ النهِئئئدَامِ

میخواند:

وصیی ک ابن ملجم  -لعنت اهلل علی  -با کشتن او عر
متمایل کرد.

و سریر امت را ب سئمت انهئدام

کمیت ابیات زیادی دارد ک در آن از امت یاد می کند و خود را رابط مفهوم امت بئا

امام میداند؛ امامی ک رمز ،رهبر و مصلح امت است .در نگاه کمیت ،ابنملجم با کار خود

(قتل امام) مسلمانان را ب نکبت انداخت و وبال شری را بر امت اسممی وارد کرد (کحیل

 .)29: 2111منظور کمیت از امت ،تمام افراد جامع اسممی است ،ن فقط علی و شیعیان.

کمیت همچنین در هاشمی دوم ،مجازات ابنملجم ،ک از قبیلئ «تجئوب» اسئت ،را

ورود ب جهنم میداند:
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قَتی ئلُ التجئئوبی الئئذی اس ئتَوأَرَت ب ئ

یُسَئئا ُ بئئ سئئوقاً عنیفئئاً و یُجنَئئبُ

امام کشت ابنملجم است؛ کسی ک جهنم با او شعل ور است .ابنملجم با کشئتن امئام بئ
سوی جهنم رانده و وارد آن میشود.

مَحاسِئئنُ مِئئن دُنیئئا و دِیئئنٍ کأنمئئا

بهئئا حَلقَئئت بِئئاألم ِ عَنقئئا ُ مُغئئرِبُ

نیکی هایی از دنیا و دین در او است ک گویی آنها را سیمرغی ب باال برده است.

ویژگی دیگر امام ،علم ایشان است ک شاعر آن را با استعاره طبیب بیان میکند:
لَئئنِعمَ طبیئئبُ الئئدا ِ مِئئن أمئئرِ أمئئةٍ

تَواکَلَهئئئئا ذوالطِّئئئئبِ و المُتَطَبِّئئئئبُ

چ خوب پزشکی برای درد امتی است ک پزش

و پزش یار آن را ب هم میسپارند.

تقوا ویژگی دیگر امامت است ک کمیت ب آن اذعان کرده است:
و نِعئئئمَ ولئئئی األمئئئرِ بعئئئدَ ولیئئئ

و مُنتَجِئئعُ التَقئئوَی و نِعئئمَ المُئئمَدِّبُ

او بعد از پیامبر ،ولی و سرپرست ،سرچشم تقوا و بهترین معلم است.

این بیت ب حدیث پیامبر اشاره دارد ک «أنتَ وَلِی کلِّ مُممِن بَعدی؛ تو پئ

از مئن،

ولی تمام مممنان خواهی بود» (طیالسی 196/1 :2126 ،حیای  .)1902ایئن حئدیث نئص

صریح است ک علی

ولی و والی امر و قائممقام پیامبر است.

اطاعت از ولی قبل ،ویژگی دیگری است ک در اطاعت امام علی

است و کمیت آن را چنین در شعر میآورد:
لَئ ئدَی الئئئرحمنِ یَصئ ئدَ ُ بِالمَثئئئانی

از پیامبر نهفت

و کئئئئانَ لئئئئ أبوحَسئئ ئنٍ مُطیعَئئئئا

نبی در محضر خداوند رحمان ،آیات قرآن را آشکار میکرد و علی

هم فرمانبردارِ او بود.

اعتدال در رفتار ،فریفت نشدن با نعمتهئای دنیئا ،کسئب رضئایت خداونئد و گئام

برداشتن در مسیر او از خصایص رفتاری امیرالمممنین

محسوب میشود:
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حُطوطئئئاً فئئئی مَسَئئئرتِ و مَئئئولیً

الئئئئی مَرضَئئئئا ِ خَالِقِئئئئ سَئئئئریعَا

(رفتار ) در جهت شادمانی وی بود .یئاری بئود کئ بئ سئوی رضئایت آفریئدگار

شتابان بود.

عفت و شرافت از ویژگی هایی است ک کمیت برای علی میشمارد .وی با تیزبینی،

نقش اساسی امام را در انجام کارها ،اصمح امور و بر هم زدن کژیها و آنچ بئ زیئان
اسمم و امت مسلمان است ،بیان میکند:
کانَ أهئلَ العفئافِ و المجئدِ و الخیئئ

ئئئئرِ و نقئئئضِ األمئئئورِ و اإلبئئئرَامِ

او اهل پاکدامنی ،ارجمندی ،شرافت ،خوبی و شکستن و بستن امور بود.
ب) شجاعت و جنگاوری

کمیت چهار بیت از هاشمی اول را ب دالوری امام علی
داده است:

و الوصئئی الئئولی الفئئار ُ المُعئئئئئ

در میئدان نبئرد اختصئاص

ئئئئلِمُ تحئئتَ العَجئئاجِ غیئئرُ الکَهئئامِ

آن ولی و وصی رسول و سئوارکارِ پئرچمدارِ شئجا کئ زیئر گئرد و غبارهئا ،مبئارزی
خستگیناپذیر بود.

شجاعی ک در راه اسمم مبارزه میکرد و دشمنان را مجازات و قتل میرساند:
کَئئم لَئئ ثُئئم کَئئم لَئئ مِئئن قَتِیئئلٍ

و صَئئئریعٍ تَحئ ئتَ السئئئنابِ ِ دامِئئئی

چ بسیار کشتگانی ک خونین زیر سمّ ستوران افتاده بودند.
و خَمئئئئئی ٍ یَلُفُّئئئئئئ بِخَمئئئئئی ٍ

و فِلئئئئئامٍ حَئئئئئواهُ بعئئئ ئدَ فِلئئئئئامِ

چ بسیار سپاهیانی ک با سپاهی دیگر ،آنها را در هم پیچید و نیز دست هئایی کئ از پئ

هم در بر میگرفت.

تبیین جایگاه سیاسی ،اجتماعی و اخالقی امام علی(علیه السالم) در هاشمیاتِ کمیت بنزید اسدی 17 /

امام با سران شرک مبارزه کرد و آنان را شکست داد:
و عَمیئئئئدٍ مُتئئئئوجٍ حُئئئئل عَنئئئئ ُ

عُقئئئدُ التئئئاجِ بالصَئئئنیعِ الحُسئئئئامِ

و سپهبدان تاجداری ک گره بست های تاجشان را با کارکرد شمشیر بئرّانش بئاز کئرد (و

ب زیر انداخت).

پ) هدایتگری و مبارزه با باطل

یکی از ویژگی های امام هدایتگری امت است .خدا در قرآن میفرماید« :وَجَعَلْنَئا مِئنْهُمْ

أَئِمةً یهْدُونَ بِأَمْرِنَا» (سجاه)11 :؛ آنان را پیشوایانی قئرار دادیئم کئ بئ امئر مئا هئدایت

می کردند» .شاعر امام را هدایتگری دانست ک با کسانی ک در مسئیر هئدایت بئ اشئتباه

رفت اند ،مبارزه کرده است؛ چ با مشرکان ک از ابتدا در راه باطل بودند و چ با خئوارج
ک فکر می کردند در راه حق اند .امام مسیر باطل را از بین برد .کمیئت در هاشئمی اول،
معنای هدایت را چنین بیان میکند:

و أشَئئئئتت بِنئئئئا مَصئئئئادرُ شئئئئتّی
پ

بعئئئئدَ نَهئئئئجِ السئئئئبیلِ ذِی اآلرامِ

از راه راست او ،راههای گوناگون ما را پراکنده کردند.

جَئئردَ السئئیفَ تَئئارتَینِ مِئئن الدهئئئئ

ئئئئرِ عَلئئی حِئئینَ دِر ٍ مِئئن صَئئرَامِ

در عمر خویش برای دو کار شمشیر کشید؛ گاهی بئا مشئرکان در نبئرد بئود ،گئاهی بئا

خوارج ک هدایت الهی را خواستند ،ولی ب خطا رفتند.
فئئی مُریئئدین مُخطلئئینَ هُئئدی اللئئئ

ئئئئئئ ِ و مُستقسِئئئئئمینَ بِئئئئئاألزالم

ی بار برای کسانی ک در هدایت الهی دچار اشتباه شدند (خوارج) و بار دیگئر کسئانی

ک مشرک بودند و نزد بتها قرع میانداختند.

کمیت در این اشعار ،ی

جنب از مبارزه با باطل ،یعنی نبرد با خوارج را بیان میکند و

در هاشمی دوم ،جنب های دیگری از مبارزه امام با باطل را میآورد؛ مبارزه با کسانی ک در

میدان نبرد در مقابلشان ایستاد ،مانند طلح  9 ،ولید بنعتب  10 ،مرحب یهودی  11و شیب :

12
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سَقَی جر َ الموتِ ابئن عثمئانَ بعئدَما
پ

تَعَاوَرَهَئئئا مِنئئئ ُ ولیئئئد و مَرحئئئبُ

از ولید بنعتب و مرحب یهودی ،جرع های مرگ را ب طلح نیز نوشاند.

و شئئیبةُ قئئد أثئئوَی بِبَئئدرٍ ینوشُئئ

غُداف من الشُئهب القَشئاعِمِ أهئدَبُ

شیبة بنربیع در جنگ بدر روی زمین ماند و کرک ها و کفتارها او را خوردند.
لَئئئئ عُئئئئود ال رأفَئئئئة یَکتَنِفنَئئئئ

و ال شَئئئفَقاً مِنهئئئا خَوامِئئئع تَعتُئئئبُ

کرک ها و کفتارهایی ک از روی دلسوزی سراغ او نمیآمدند.
ت) ویژگیهای اخالقی علی

در حکومت

کمیت در هاشمی اول معتقد است ک بئا شئهادت امیرالمئممنین ،امئت اسئمم حئاکمی
منحصر ب فرد را از دست داد کئ شئباهتی در رفتئار حکئومتی و اخئم سیاسئی بئ

حاکمان پیش از خود نداشت .او علی

را ب شبانی تشبی میکند ک با فقدانش ملئت

هویت ،اعتبار و عزت خود را از دست داده است؛ ب عبارت دیگر ،شئهادت امئام بئا از
بین رفتن مردم همراه است .رثای شاعر کاممً منطقی و بر اسا
قَتَلُئئئئئئوا یَئئئئئئومَ ذاکَ اذ قَتَلُئئئئئئوهُ

واقعبینی است:

حَکَمئئئئ ئاً ال کغَئئئئئئابِرِ الحُکَئئئئئئامِ

آن روز ک ایشان را کشتند ،حاکمی را کشتند ک مثل حکام گذشت نبود.
راعیئئ ئاً کئئئئانَ مُسئئ ئجِحاً فَفَقَئئئئدنَا

ه و فَقئ ئدُ المُسئئئیمِ هَلئئئ ُ السّئئئوامِ

چوپانی (رهبری) نرم خوی را از دست دادیم ک از دست رفتنش از بین رفئتن رعیئت را
در پی دارد.

نالَنئئئئئا فَقئئئ ئدَه و نئئئئئالَ سِئئئئئوانَا

بِاجتئئئدا ٍ مِئئئنَ األنئئئوفِ اصئئئطِممِ

فقدان او ما را ب درد آورد؛ گویی بینیهایمان بریده شده است (کنای از اینکئ عظمئت و
عزت ما از بین رفت).
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کمیت در هاشمی ششم ،امام را دارای روشی نی

و شجاعتی مثالزدنی می داند کئ

امور مردم را رتق و فتق می کند ،مدافع حریم امت است و برای رفع مشکمت می تئوان

ب ایشان امیدوار بود:

بِمَرضِئئئئئی السیاسئئئئئةِ هاشِئئئئئمی

یَکئئئئئونُ حَیئئئ ئاً ألمتئئئ ئ رَبیعَئئئئئا

(خداوند آنان را سیر گرداند و عدالت را بر پاداشت) با امامی ک در حاکمیئت ،سیاسئتی

پسندیده و رضایت بخش داشت و برای پیروانش چون ابر بهاری بود ک هم را سئیراب

میکرد.

و لیثئئاً فِئئی المشئئاهدِ غیئئرِ نَکئئ ٍ

لِتقئئئئئئویمِ البَریئئئئئئةِ مُسئئئئئئتَطیعَا

شیری شجا ک در صحن ها فرار نداشت و بر پایداری و راستی مردم توانا بود.
یُقئئئئیمُ أمورَهَئئئئا و یَئئ ئذُبُّ عنهئئئئا

و یَتئئ ئرُکُ جَئئئئدبَها أبَئئئئداً مُریعئئ ئاً

امور مردم را ب پا و از آنها (حریم امت) دفا می کند ،نعمئت آور اسئت ،قحطئی آنئان را
رفع و زمینهای خش

را آباد میکند.

کمیت حکام و افراط و تفریط آنان و نیز جهالت و بئدبختیهئای مئردم را از سئو

سیاست و تزویر و تبعیض زمامداران زمان می داند و فقر و فمکئت مسئلمانان را نتیجئ

حکومت آنان می شمارد؛ در جهت مخالف نیز فقط سیاسئت پسئندیده هاشئمی و عئدل
علوی را تجویز می کند و تحقق آن برای امتِ اسممی را ب معنای زنئده بئودن ،نشئاط،

خرمی و همچون بهاران زیستن و رشد کردن میداند (عبادلعظیمزدده .)901 :2992

با توج ب تیزبینی کمیت ،در نگاه او ،رویکرد امیرالمممنین بئ حکومئت بئر محئور

امت اسمم و نیاز جامع اسممی میچرخئد« .در رویکئرد ایشئان بئ رهبئری ،رهبئری

خدمتمدار معنا می شود .نگر

امام ب رهبری نگرشی ابزاری است؛ بئ ایئن معنئا کئ

ایشان رهبری را وسیل ای برای دستیابی ب هدفی ارزشمند و واال تلقی مئیکننئد» (نصیر

دصفهان .)219 :2996 ،در مدل رهبری خدمتگزار ک نصر اصفهانی بر اسا

علی

دیدگاه امام

طراحی کرده است (همان ،)226 :ویژگی هایی وجود دارد کئ برخئی از آنهئا را
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ب خوبی می توان در اشعار کمیت دید :از جمل اعتماد ،نظارت ،انتقادپئذیری ،تواضئع و
فروتنی ،بینش و آگاهی ،آیندهنگری ،نوآوری و خمقیت ،صداقت ،اولویتِ رفاه مئردم و

احترام ب آنان ،تبعیت منافع فرد از منافع عمومی ،تقوا ،سع صدر ،عدالت ،حئقگرایئی،

طرد سخنچین ،توکل ب خدا ،سادهزیستی ،عیبپوشی و پرهیز از عیبجویی ،احتیئاط
و پرهیز از قضاوت.

نتیجهگیری

در هاشمیات کمیت (ک در شرح ابوریا

رفت  73 ،بیت درباره امیرالمممنین

 303بیت است) ،مهئمتئرین معئانی بئ کئار

است .این مقال در دو بخئش خمفئت و والیئت

امام و نیز اخم امام این چکام ها را بررسی کرده و ب این نتایج رسیده است:
ئ انتخاب علی

ب والیت و امامت در  2بیت از عینی ؛

ئ حق خمفت بر اسا

شواهد قرآنی در  2بیت از بائی دوم؛

ئ بیعت و بیعتشکنی در  4بیت از عینی ؛

ئ غصب خمفت در  67بیت از بائی دوم؛

ئ حکومت حاکمان و اعتراض کمیت در  0بیئت از بائیئ دوم و  4بیئت از عینیئ و

هم قصیده  7بیتی رائی ؛

ئ اخم حکومتی حضرت در  3بیت از میمی و  3بیت از عینی ؛

ئ شهادت و علم و تقوا در  2بیت از میمی  4 ،بیت از بائی دوم و  2بیت از عینی ؛
ئ شجاعت و جنگاوری در  4بیت از هاشمی اول؛

ئ هدایتگری و مبارزه با باطل در  3بیت از میمی و  3بیت از بائی دوم.

بر این اسا  ،کمیت از هشت چکام هاشمیات ،در بائی دوم با  32بیئت ،عینیئ بئا

 63بیت ،میمی با  62بیت و کل رائی با  7بیت اشاره های مستقیم ب امیرالمممنین دارد و
این ابیات را در دفا از امامت و خمفت منصوص ایشان سروده است.

تبیین جایگاه سیاسی ،اجتماعی و اخالقی امام علی(علیه السالم) در هاشمیاتِ کمیت بنزید اسدی 11 /

پینوشتها
 .1ن  :.اصفهانی24/67 :6276 ،ئئ33؛ امینئی33 ،64 ،7/4 :6302 ،؛ خوانسئاری323/0 :6306 ،ئئ320؛
تاریخ دمشق ،247/36 :ب نقل از الکورانی03 :6436 ،؛ بغدادی02/6 :6222 ،ئ.76
 .2نهج البمغ  ،کلمات قصار .364
 . 3نخستین بار خلیف اول ب این حدیث پیامبر استناد جست .نقد امیرالمممنین بر استدالل ب کار رفتئ
براى حقانیت خمفت قریش ،نشان میدهد ک آ ن حضرت اصل صدور حدیث األئم من قریش را قبول
داشت  ،منتها عنوان قرشی را فقط ی عنوان مشیر می دانست است ،ن دلیل بر افضلیت عموم قریش و
صمحیت هم تیره هاى آن براى خمفت و امامت .طبق این نقل ،حضرت فرمود« :إنّ األئمة من قریش
غُرسوا فی هذا البطن من هاشم ،ال تص لُحُ علی سواهم و ال تصلُحُ الوال من غیئرهم؛ همانئا امامئان از
قریش اند ک درخت آن را در خاندان بنیهاشم کاشت اند؛ مقام امامت درخور دیگران نیسئت و دیگئر
مدعیان زمامدارى شایستگی آن را ندارند» (خطب 644 :؛ ن  :.پیشوایی ،6333 ،پیروزی نظری حاکمیت
قریش و .)...
 .4واصل ممس علم کمم و بنیانگذار کمم معتزلی است.
 .5زبیر بن ماحوز از سران خوارج ازارق است ک علی را کافر شمردند و عبدالرحمن بنملجم را در
شوریدند و
ب شهادت رساندن ایشان بر حق دانستند .خوارج گروهی بودند ک هم علی امام علی
هم بر ضد حکومت اموی.
 .6شبیب بن یزید شیبانی از سران خوارج در زمان بنیامی بود؛ قعنب بنسوید نیز از سپاهیان او بوده
است.
 .7منظور از «یزید» ،یزید بنابی سفیان ،برادر معاوی و منظور از فرزند  ،یزید بنمعاوی  ،قاتئل امئام
است.
حسین
 .8ب گفت عمر اشاره دارد ک وقتي پیامبر قلم و کاغذ خواستند تا بنگارند ،گفت« :پیامبر بیمار است و
درد بر وی غلب کرده است .قرآن برای ما کافی است».
ب قتل رسید.
 .9طلحة بنابی طلحة از سران ارتداد بود ک در احد ب دست امام علی
ب دستور پیامبر با وی جنگید
 .10ولید بن عتب از فرماندهان سپاه قریش بود ک در جنگ بدر ،علی
و او را کشت.
 .11مرحب بن حار یکی از رؤسای قلع های خیبر و محافظ آنجا بود ک در جریان فتح خیبئر ،بئ
کشت شد.
دست علی
 . 12شیب از دشمنان اسمم و از سران سپاه قریش بود ک در جنگ بدر ،علی ب دستور پیئامبر بئا وی
جنگید و او را کشت.
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