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انجمن ایرانی زبان و  پژوهشی -ي علمی  مجله
/ ش .هـ 1392تابستان   ،27 ادبیات عربی، شماره

 160-137 م، صص 2013

  ي حج سرایی به هنگامه عاشقانه
  )ربیعه و شریف رضی با نگاهی به حجازیات عمربن ابی(

  *حسین ایمانیان
  ادبیات عربی دانشگاه کاشاناستادیار گروه زبان و 

  
h.i1361@yahoo.com 

  17/04/1392 :تاریخ پذیرش        23/03/1391: تاریخ دریافت
  

  :چکیده
. شـود هایی است که هرساله در مکه، با شکوه و توجه خاصـی انجـام مـی   ي مراسم و آیینحج ازجمله

هاي نهفته در پس آن آشنا ها و اسطورهاي از فرهنگالبته مقدس، ما را با گسترهبررسی این آیین زیبا و 
ي حج از آغاز، زمانی براي انجـام مناسـک و کارهـاي دینـی بـوده اسـت، گـاه،        اگرچه هنگامه. کندمی
هاي اسالمی در دوران جاهلیت و حتی پس از ظهور اسالم، فرصت حج جویان مکه و دیگر سرزمین کام

برخی شاعران نیـز، چـه در آغـاز    . اندگذرانی یافتهت شمرده و آن را زمانی مناسب براي خوشرا غنیم
ي زنـان  سـرایی دربـاره  بازي و عاشـقانه اسالم و چه پس از آن همواره این روزها را زمانی براي عشق

ف رضـی و  ربیعه و شـری هاي عمربن ابیرو ضمن نگاهی به انگیزهدر جستار پیش. انددیدهگزار می  حج
ها در این مراسم، از سرایی آنشود چرایی عاشقانهي حج،تالش میسرایی به هنگامهدیگر شاعران از غزل

هـاي دوران جاهلیـت   بیشتر دالیل این امر به پـیش از اسـالم و عـادت   . شناسی بررسی شوددید جامعه
ماعی و فرهنگی و دینی پس گردد که گاه به دوران اسالمی هم رسیده است و برخی، با شرایط اجت برمی

  .از اسالم پیوند دارد
هـا  بلکـه بـه ماننـد فسـتیوال     اسـت،  رسد حج، تنها مخصـوص انجـام مناسـک دینـی نبـوده     نظر میبه

پرداخته است؛ اي به نمایش مهارت خود میگونهاي بوده است که هر هنرمندي بههاي چندگانه وجشنواره
ي پیرامـون کعبـه و   وصف ماجراهاي عاشـقانه . اندسرا بودهغزلي این هنرمندان، گروه شاعران ازجمله

ها و گفتگوهایی که میان شاعر و ایشان روي داده است و نیز راز و نیازهـاي  ي آشنایی با معشوقهنحوه
  .ها در شعر عربی دوران یادشده هستندسرودههاي حجمایهترین درونکنندگان با ذات یکتا، از رایجطواف

  
  .ربیعههاي عاشقانه، شریف رضی،عمربن ابیسرودهحجازیات، حج، حج :ها کلیدواژه
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  مقدمه .1
. ي حج، نزد مسلمان شکوه و ارزش نداشته استشاید هیچ رسم و آیینی در اسالم به اندازه

این آیین، که ریشه در دوران پیش از اسالمِ سرزمین عربستان دارد، با کمی دگردیسی، کمابیش 
ي جواد علی حج به معنایی که در به گفته. رسوم نخستین آن، ادامه یافته استبا همان آداب و 

ي ادیان الهی، شناخته شده است و از مناسک دینی کهن نزد کمابیش در همه«اسالم وجود دارد 
در اسالم، حضور در این مراسم براي هر کسی که  .)347: 6تا، علی، بی(»هاي سامی استملت

 ... ﴿ آیدشمار میي واجبات بهباشد، ازجملهتوانایی مالی داشته        

    ﴾ ] ،97آل عمران[.  
هـاي  ها و اسطورهاي از فرهنگي این آیین زیبا و البته مقدس، ما را با گسترهمطالعه درباره

اي را بـراي  این آیین جهانی و فرادینـی و فرامنطقـه  کند؛ فرهنگی که نهفته در پس آن آشنا می
شـود  می) مسلمانان(دارد و نماد و سندي براي وحدت و یگانگی مردمانیهمیشه زنده نگاه می
هاي جهان با هر رنگ و نژادي کـه باشـند بـه دور یـک معشـوق، طـواف       که از دورترین کرانه

یــدگاه اســالمی دارد، از دیــدگاه اي کــه از دمراســم حــج، جــدا از پــاکی و فلســفه. کننــد مــی
  .شناسانه هم نمادنوعی نظم، ترتیب، هماهنگی و هارمونی است زیبایی

ي حج از آغاز، زمـانی بـراي انجـام مناسـک و کارهـاي دینـیِ خداپرسـتان        اگرچه هنگامه
هاي اسـالمی، ایـن روزهـا را    جوي مکه و دیگر سرزمینکارانِ کاممسلمان بوده است، گاه، تبه

گـذرانی و رویـارویی بـا دختـران و زنـان      شمرده و آن را زمانی مناسب بـراي خـوش  غنیمت 
برخی شاعران نیز، چه در دوران جاهلی و چـه پـس از آن، همـواره ایـن     . اندیافتهزیباروي می

دیدنـد کـه از   ي زنـان زیبـارویی مـی   سرایی دربـاره بازي و عاشقانهروزها را زمانی براي عشق
 ي اینان شرح ماجراهاي عاشقانه. آمدندهاي گوناگون به مراسم حج میجاهاي مختلف و با نیت

ها دست داده هاي ظاهري زیبارویان و سوز و شوقی که در اثر این رویارویی به آنخود، زیبایی
اند و این امري شگفت و دور نیست؛ زیرا شاعر عـرب،  را در قالب اشعاري زیبا توصیف کرده

اي از تواند هر لحظهاین زمان می. کندبیاید، شروع به سرودن میهرگاه شیطان شعر به سراغش 
ي مشـهور خـود را در پیشـگاه    بـرده » بن زهیرکعب«. روز و هر مکانی از این جهان باشدشبانه

بـن  ي امـوي، هشـام  در حضور خلیفـه » فرزدق«کشد؛ ي نظم میپیامبر و داخل مسجد به رشته
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سراید؛ العابدین میي امام زیني خود را دربارهنامه، ستایشي طواف کعبهعبدالملک، و در میانه
اش، کـه سـرگرم خوشـی    جلجل و با دیـدن معشـوقه   ةنیز در دار» امرؤالقیس«ي ذوق شاعرانه

  .شوداست، تحریک می
هاي زیادي را در میـان  هاي شاعران در مراسم حج، گزارشجوییبازي و کامي عشقدرباره

ها در این جستار توان یافت که به برخی از آنمی ،»االغانی«ویژه کتاب به ،هاي ادبی عربیجنگ
طور ویژه از این که به مای ی را ندیدههای هاي پراکنده، کتاب یا مقالهجز این روایتبه. کنیماشاره می

ي سعاد نوشته» وصف البیت الحرام فی األدب العربی«تنها، کتابی با عنوان . موضوع سخن بگوید
سرایی شاعران در هنگام حج، سیدمحجوب در دست داریم که چند صفحه به موضوع عاشقانه

ها، اماکن حج، اما نویسنده بیشتر، ابیاتی را آورده است که سرایندگان، مقام اختصاص داده است؛
افزون بر اینکه در این . اندي کعبه و شور و شوق خود را به صاحب این خانه، ترسیم کردهخانه

  .نیامده است ب، اصالً از چرایی و دالیل اجتماعی و اعتقادي این موضوع، سخنی به میانکتا
باره در دست است، ندارد؛ هایی که در ایني گزارشرو مجال پرداختن به همهجستار پیش

ي نامهامید است که کسانی در قالب پایان. کنیمهایی چند بسنده مینمونه بنابراین تنها به آوردن
-شـناختی آن بـه  ها و عوامل جامعهویژه از ریشهیا دکترا این موضوع را بررسی کنند و به ارشد

  .طور کامل،پرده بردارند
سرایی و اش غزلگذارد که خواستهگذران پا میگویی خوشزمانی در حرم امن الهی، هرزه

 اي مایهعنوان درونکننده به ي زنان طوافشاعران از تصویر و جلوه«. گزار استدیدار زنان حج
اي اسـت کـه کـار و    دهااري الهام براي شاعران سسـت این منظره، سرچشمه. اندمهم، بهره برده

سرایی و توصـیف زنـان و   جهانی بلکه غزلدست آوردن پاداشی آنشان، نه بهي اصلیخواسته
مراسم  و چه بسا در همین)216: 2004محجوب، (»ها بوده استهاي حسی آنبرشمردن زیبایی

  :دارد هاي زیر بر این نکته اشارهبیت. شودي زیبارویی میاست که جوانی، دلباخته و شیفته
  

  و بِالبلد املَيمـون ممـا يلـي الصـفا    
  

  فتاةٌ کَقَرن الشمس أحسن من مشـی   
  

  تعلّقها  قليب و هـي يف طوافـــها  
  

  تريد استالم الرکن يف نسوة عشــا   
  

  ضـوء وجهــها  جلت اراً الح يف 
  

  و أيقنـت أن اهللا خيلـق ما يشــا   
  

  )، به نقل از فاکهی218: همان(    
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در . یـدن وچون نور خورشید بـه هنگـام د   ي پس از صفا، دختري دیدمدر شهرفرخنده: ترجمه
. ي او شـد  بگیرد، دلم بنـد  ي کعبه راگوشه خواستمی کرد وکه در میان زنان، طواف میحالی
اش تابیدن گرفته است و آنجا بود کـه  روشن بود گویی که پرتو نوري در چهرهاش چنان  چهره

  .آفریندیقین کردم خدا هرآنچه بخواهد، می
  :گویدي طواف میي ازدحام زنان و مردان در میانههم درباره عربیابن

  

 و زامحتـين عند استالمي أوانــس  
  

  مؤجتــرات  أتيـن إلی التطـواف  
  

  أنوار الشموس و قُلـن يل حسرنَ عن 
  

  تورع فموت النفـوس يف اللحظـات   
  

  و کم قَتلــنا باملُحصـب من منی
  

ـّات لدی اجلمـرات     ...نفوسـاً أبي
  

  )32: 1981عربی، ترجمان، ابن(    
  

که به قصد پاداش براي طواف آمده بودند، دور مـرا   گرفتن کعبه، دوشیزگانی به هنگام: ترجمه
پیشـه   پرهیـز : وش خود گشوده بودند، گفتندهاي خورشیدکه نقاب از چهرهدر حالی گرفتند و

هاي باتقوایی که به و چه بسا جان. ي زیبارویان استهاي کشندهها در چشمکن که مرگ جان
  .ایمهنگام جمرات در شنزار منا، کشته

در خبـر   .بیشتر بررسی شودربیعه یکی از شاعرانی است که شعر او از این زاویه باید عمربن ابی
اي : و گفت که در مسجدالحرام نشسته بود، عمر را دیدلیلی، دختر حارث بکریه، در حالی«است که 
آیا از  کنی؟سرایی میشان غزلکنی و در وصفپروا در حرم خدا از زنان یاد میربیعه تا کی بیپسر ابی

  .)1/157األغانی به نقل از  ،105: 1990عطوي، ( »خدا باك نداري؟
ایـن شـاعر،    کنـد، ي دوم،گزارش مـی براساس ماجرایی که اصمعی از ابونواس، شاعر سده

ابونـواس سـوگند یـاد    . بیند که در حال لمس حجراالسود اسـت را می) شاهد(نوجوانی زیبارو
دارد،  کند که این نوجوان را کنار حجراالسود ببوسد و اگرچه اصمعی او را از این کار بازمی می

  :گوید و می گذاردي نوجوان میاش را روي گونهورزد و گونهشاعر به این کار مبادرت می
  

 ــفما و عاشــــقان التاهخــد  
  

ـــراألسود    ـــالم احلج ــد است   عن
  

  فاشتفـيا من غــري أن يأمثـــا  
  

  کأمنــأ کانــــا علــی موعـــد  
  

  )85: 1، 1980السرّاج، (    
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ریش نبوده و کعبـه هـم   گزار، جز زنی زیباروي یا شاهدي بیمعبود حجمقصود و  بنابراین گاه،
ابیاتی ). مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه(اي براي رسیدن به این معشوق زمینی بوده استبهانه

  :گویداهللا احمدبن محمد شیرازي با این مضمون در دست است؛ آنجا که میاز ابوعبد
  

  ال البيــت و األثـر   قصـدي  كإلي
  

  و ال حجـر ه بأرکــانٍ  و ال طوايف  
  

  صفـاء دمعي الصـفا حـني أعـربه  
  

  و زمزمي دمعـة جتري علـی أثـري    
  

  سعيي و تعمـريي و مزدلفـي   كو في
  

  و اهلَدي جسمي الذي يغين عن اجلزر  
  

  )227: 2004محجوب، (    
  

و  ي کعبـه معشوق مـن، مقصـود مـن، تـو هسـتی نـه خانـه و طـوافم در چهارگوشـه         : ترجمه
 یهایمـن اشـک  » زمـزم «گـذرم و  است؛ چون از کنارش می» صفا«پاکی چشم من . حجراالسود

ام، سعی و عمره و مزدلف من، براي توسـت و حیـوان قربـانی   . است که از پیِ من روان است
  .کندنیاز میکردن، بی است که مرا از ذبح بدنی

که هنگام انجام مناسک حج،  کندساز می و از این روست که ابوالعال معري از زنانی سخن
اندازنـد؛ لـذا ایشـان را از    ها را در دام عشق خود مـی گزار را دارند و آنقصد شکار مردان حج

  :نامدشان میدارد و درون خانه را بهترین پرستشگاهرفتن به حج، بازمی
  

  أتــت خنســاء مکــــة کالثريــا
  

ــديها     ــواطن فَرقَ ــت يف امل   و خلّ
  

ــا ــلّت مبرتِهل ــو ص ــامت و ل   وص
  

ـــها    ـــه لدي ــا حتاول ــت م   أللف
  

  ولکــن جــاءت اجلمــرات ترمــي
  

ــ   ـــواة إل ــار الغ ــديها یو أبص   ي
  

  و لــيس حممــــد فيمــا أتـــته
  

ــديها    ـــر مبحمـ   و ال اُهللا القديـ
  

   ــودخ الصـلوات إذا ما رامـت  
  

ــت أفضــل مســجديها   ــن البي فَک  
  

  )592: 2، 1998ابوالعالء، (    
  

ي فرقـدان خـود را بـه جـا     ي پروین به مکه آمد و دو سـتاره زیبارویی چون ستارهزن : ترجمه
خواسـت،  گرفت، بـه پاداشـی کـه مـی    گذاشت و روزه میاگر در منزل خود نماز می. گذاشت

هـاي او  که نگاه فریفتگان بـه دسـت  رسید؛ اما به جمرات آمد و سنگ پرتاب کرد؛ در حالی می
اگـر زنـی جـوان    . انـد نه خداوند، چنین زنی را ستایش نکردهدر قرآنش و ) ص(نه محمد. بود



  1392 تابستان. 27شماره             پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی -ي علمی  مجله

140 

  .بخواهد نماز بخواند، بهترین مسجد او، درون خانه است
ویژه پـس از  البته این بدان معنا نیست که هیچ مانع و اعتراضی بر این کارها نبوده است؛ به

از ابـن  «. نهی شـدند  ي طوافکنندگان از به زبان آوردن سخنان بیهوده در میانهاسالم که طواف
گوي؛ زیرا در نماز  کنی، سخن کمي خدا را طواف میعباس گزارش شده است که هرگاه خانه

طواف کعبه، نماز است تنهـا بـه خـوبی و نیکـویی در آن سـخن گفتـه       : هستی و نیز از اوست
  .)54ألعمال ا ةزبدطۀ،به نقل از مخطو228: 2004محجوب، (»آید

دهد کـه او گفتـه   بن عبداالعلی خبر میا چند روایت از یونسابوالحسین محمدبن عثمان ب
شب عرفات پیشواي حج خوابی دیده بود چـون پـس از پایـان    . براي حج به مکه رفتم«: است

ناگاه کسی بر . جماعتی نشسته بودند. حج به مکه شدیم، شبی را در مسجدالحرام به سر بردیم
امام : گفت. پس گوش کردیم! اي گروه حاجیان به گوش باشید: باالي حجراالسود بانگ برآورد

گزارانِ امسال را بخشیده مگـر مـردي کـه بـا     ي حجشما در خواب دیده است که خداوند همه
  )67: 1، 1980السرّاج، (.»نوجوانی تباهی کرده

و اعتراض  جویی گاه، مورد سرزنش، انتقادبازِ کامدهد که چنین افراد هوسنشان می این گزارش،
» سعاد سیدمحجوب«. اندشدهي مردم قرار داشته و چه بسا به شدت از این کار منع میو یا تودهفقها 

ي در حج، پرهیز از سخن گفتن بود و چه بسا فلسـفه » حمس«ي هاي قبیلهازجمله عادت«: گویدمی
داشـته   اي باشد که در این مراسم، رواجاین عادت جاهلی، دوري از گناه و سخنان و کارهاي بیهوده

  )232: 2004محجوب، (» ها را از این عادت جاهلی باز داشتاست؛ اما شریعت اسالم، آن
کننده، پس از اسالم هـم ادامـه   سرایی و رویارویی با زنان حجبازي، غزلبا این حال، عشق

اخبـاري کـه در ادامـه    . بند بودندها بعد، بر این سنت جاهلی پايداشت و بسیاري افراد تا قرن
در . هـاي پـنجم و ششـم هجـري اسـت     آوریم، حاکی از گسترش این پدیده، حتی تا سـده می

ربیعـه و شـریف رضـی، کـه در     ي عمـربن ابـی  ي حاضر با نگاهی به حجازیات عاشقانه مقاله
شده نزد شاعران و سـایر   یاد ياند، به بررسی چرایی گسترش پدیدهي حج سروده شدههنگامه

هاي عاشقانه در ادبیات سرودهحج داشتنبه که  چند شاعراز یم و پردازهاي مردم عرب میتوده
ي عمر و شریف رضی از سـرودن  بریم؛ البته باید بدانیم که انگیزهنام میشناسان هستند، عرب 

این مجموعه اشعار، متفاوت است و هریک، شخصیتی دیگرگون از دیگري دارند که در ادامـه  
  .گوییماز آن سخن می
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  آشنایی با معشوقهاي مکان .2
هـاي تـازه و   گفتیم که برخی شاعران، مراسم حج در مکه را فرصتی نیکو براي یافتن معشـوقه 

عنوان میعادگاه این روزها به هایی که در آنازجمله مکان. دانستندسرایی و توصیف آنان میغزل
. راالسود بوده استرفته، منی، عرفات، زمزم و پیرامون حجشمار میشان بههايافراد با معشوقه

هـا بـراي او، اوایـل    ترین زمانداشتنیربیعه آمده است که بهترین و دوستدر اخبار عمربن ابی
: 1997عبدالحمید، (شدندشب در روزهاي حج بوده است؛ هنگامی که زنان براي طواف، خارج می

آزادي بیشتر بـه   آورده تا باگویی تاریکی شب، فرصتی براي عمر و همانندان او فراهم می. )84
  .هاي خود بپردازندبازيهوس

هـاي  هاي عزاداري نیز همواره براي شـاعرانِ دوره ها و مکانحج، زمان يافزون بر هنگامه
بن از برخی اشعار عباس. آورده استمنظور رویارویی با زنان فراهم میپس از اسالم، فرصتی به

اي، در مراسـم تشـییع جنـازه    هنگـام شـرکت  اش را بـه  آید که وي زیبایی معشوقهاحنف برمی
اش او را در اي کاش، خود به جاي جنازه بوده و معشوقه کرده و آرزو داشته است که توصیف

  :کرده استکنندگان، دنبال میمیان تشییع
  

  يا زين مـن رأت العيـونُ إذا بـدت   
  

     املَجمـع ـنسطَ النــساء و لفَّهو  
  

ـ    سجيـــةٌ مطبوعـةٌ   كاحلُسن من
  

     عو تصـن لُّــقخــساء تن النو م  
  

ـّع     تيوم اجلنازة لـو شـهدت متتـ
  

    ـَع   عيين بـها و لقلّــما تتمتــ
  

  فليـتين  كخرجت و مل أشـعر بـذا  
  

    تبــعکنت اجلنازة و هي فـيمن ي  
  

  )246: 1995بن أحنف، عباس(    
  

هایی بوده است که زنـان  گورستانبازي شاعران، از دیگر جاهاي مناسب براي دلدادگی و عشق
ي سـوم، از ایـن   رومـی، شـاعر سـده   ابـن . اندآمد داشتهوو دختران در کنار مردان در آنجا رفت

کند کـه همیشـه از صـداي بـاران،     کند و دعا میتعبیر می» هاي عشقگاهمنزل«عنوان ها بهمکان
 زیبارویـان  ف زیبـایی سیراب شوند و چراگاه آهوانش همواره سرسبز باشـد؛ سـپس بـه وصـ    

  :کندبازي میها، عشقي آنآیند و او در سایهپردازد که هر جمعه به زیارت قبرها می می
  

ــا منـــزالت اهلــوی   سقيتـــن ي
  

  بــوادي الشرجيـــة صــوت احليــا  
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ـــکُن ــرح غزالنِـ   و ال زال مسـ
  

  مريـــع احمللّــةو املُنــــتأی    
  

ــور ــدونَ لطــاف اخلص ــا غ   إذا م
  

ــاف    ــا خف ــدور،ثقالَ اخلُط   الص
  

ــروب ــذاب الغ ــا، ع ــاق الثناي   رق
  

ــوی    ــعاف القُ ــغار القلوب،ض   ص
  

    زوائـر فـی کــلّ مـا مجعــة  
  

ــدار البــــلی     قبــوراً أقمـــن بِ
  

 ــن ـــاذبن أردافه ـــن يج   و رح
  

ـــوةکالدمی    ــب يف نسـ   لواعـ
  

ـــکن ـــي يف ظــلّ أفنان   فکــم ل
  

  علی النـاس مـن معهـد للصــبا      
  

  )69: 1، 1994رومی، ابن (    
  

هـا  با مردان و حضورِ آزادانه در کنار آن ممنوعیت آمیزش زنان و رسد با ظهور اسالمنظر میبه
هـایی بـوده کـه زنـان     مکـان ... تشییع جنازه، حج، عزاداري و در جامعه، محافلی عمومی مانند

اي حاضر شوند؛ ي بستهجامعهپاي مردان، در چنین ي شرعی و هماند با عذر و بهانهتوانسته می
دیگـر بهـره   و از آن براي گفتگو با یـک  ها را غنیمت شمردهاز این رو زنان و مردانی این زمان

ویژه بغداد، مرکز اند؛ البته آزادي روابط میان زن و مرد در برخی از شهرهاي اسالمی، بهبردهمی
و  هـا خانـه ه است و وجود شـراب ي بسیار زیادي، گسترش داشتخالفت عهد عباسی، تا اندازه

گوییم ها و دیرها، شاهدي بر این ادعاست؛ بنابراین اگر میموسیقی در بوستانو محافلِ رقص 
ي آن زمان، بسته بوده است، این امر به سبب موانعی بوده است که عمدتاً از سوي فقهـا  جامعه
بن احنف در دو بیت زیـر از  عباس. شده استها ایجاد میداران در برابر برخی ازخوشیو دین

  :رساندگزار زیانی میورزیدن، به احرام حج پرسد که آیا عشقفقیهان مکه می
  

  يا أهل مکـة مـا يـری فقهـاؤکُم    
  

ـــاشق   ــالم؟ يف ع ـــد لس   متعاه
  

ـ    ضــائراً إحــرامه   كأترون ذل
  

  بضــائر اإلحــرام؟ كأو لــيس ذلــ  
  

  )323: 1995بن احنف، عباس(    
  

ي عاشقی که پیمان دوستی بسته، چیست؟ آیا دیدگاه فقیهان شما درباره! مکه اي مردم: ترجمه
  رساند یا اینکه زیانی ندارد؟کنید چنین پیمانی به احرام او زیان میگمان می

ي ایـن  طور مفصـل از عهـده  طور که گفتیم بررسی دالیل اجتماعی این پدیده بهالبته همان
  .کنیمبه طرح موضوع یادشده، اشاره میو در اینجا تنها  نوشته بیرون است
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  ي حجچرا هنگامه .3
جـویی دیگـر   سرایی شاعران و کامکه چرایی عاشقانه کنیماشاره می هاییدر این بخش به نکته

ي زیـادي، توجیـه و تبیـین    ي حجازي به هنگام انجام مراسم حج را تا انـدازه هاي جامعهگروه
هاي دوران جاهلیت، پیونـد دارد کـه بـه    از اسالم و عادتبرخی از این دالیل به پیش . کندمی

ي پس از اسـالم و شـرایط اجتمـاعی و    دوران پسااسالمی هم سرایت کرده و برخی به مرحله
  .گرددفرهنگی و دینی آن برمی

ي حجاز با آنکه سـرزمینی دینـی و محـل نـزول     است که منطقه در آغاز، الزم به یادآوري
گذرانی در آن، بیش از دیگر شهرهاي مهم اسالمی آن لعب و خوش وحی بوده است اما لهو و

زمان مانند بصره، کوفه و حتی دمشق، مرکز خالفت امویان، رواج داشته است و بیشتر شاعران 
  .اندسرا در آنجا پرورش یافته غزل

هاي تاجر در دست داشـتند و مظـاهر تمـدنی نـو کـه پـس از فـتح        ثروت زیادي که مکی
گذرانی و نازپروري در ها راه یافت، با شتاب به رشد انواع خوشر به زندگی آنکشورهاي دیگ

ها در ي زیادي میان زندگی مکیفاصله: نویسدباره میشوقی ضیف در این. این محیط، دامن زد
ها زندگی کمابیش خشن و شان در دوران جاهلیت بود؛ در آن هنگام آنعصر اسالمی با زندگی

ي انـواع رفـاه و   شود کـه همـه  اي تبدیل میدر عصر اسالمی به زندگی تازه سختی داشتند؛ اما
هـاي  این، افزون بر ثـروت . را دارد... خوشی در پوشاك، خوراك و هنرهاي تزیینی گوناگون و

اي از ها سبب شد که در مکه طبقـه ي اینهمه. شان به ارث برده بودندهنگفتی بود که از پدران
گذرانی، هاي خوشها و محلراست به لذتیکار، پرورش یابند که یکگذران و بجوانان خوش

  .)243-240: 1967ضیف، : نک(روي آورند
هایی بود ترین لذتمانند همین وضعیت براي مردم مدینه نیز وجود داشت؛ موسیقی از مهم

هایی محل این دو شهر پر از«پرداختند؛ بنابراین به آن می) مکه و مدینه(که مردمان این دو شهر
اي از شـعري را  هایی همواره حجم قابـل مالحظـه  چنین جا. ي آوازخوانان زن و مرد بودویژه
گونه بود که بسیاري از شاعران مکه و مدینه هنرشان و بدین... طلبید که با آواز خوانده شودمی

سیقی، موج شعر و مو.)105: همان(»اندي خودکردهسرایی و وصف عواطف عاشقانهرا وقف غزل
جـریح را نیـز   ربـاح و ابـن  ابـن ابـی  عباس و عطـاء بیشترِمردم، حتی زاهدان و فقهایی مانند ابن
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  .)312: همان(دربرگرفت
هـاي  بهره از خوشی و نعمت و ثروت، بیشتر شاعران را از غـم نـان و بـازي   این زندگی پر

ن احزاب سیاسـی  بینیم شاعراپس اگر می. هاي اجتماعی هم بازداشتسیاسی ودردها و دغدغه
سرایان، بیشتر در عراق، بصره و کوفـه رشـد و پـرورش یافتنـد، امـري      و هجوگویان و مدیحه

سرا بودند و پربسامدترین مضمون که بیشتر شاعران مکه و مدینه، غزلشگفت نیست؛ در حالی
اش، پردهداد؛ آن هم غزل از نوع ناپاك و بیشعرهاي آنان را عشق، هجران و وصال تشکیل می

طه حسین سببی را که . هاي دیگر جریان داشتدر برابر غزل پاك و عفیف که در برخی محیط
مـردم  : کندگونه بیان میبراساس آن غزل عذري در بیابان رشد کرد و غزل صریح در شهر، این

گذرانی کردند؛ مکه و مدینه ناامید و در عین حال، ثروتمند بودند؛ پس مانند هر ناامیدي، خوش
هـا فـراهم   اما مردم بادیه و صحراي حجاز ناامید و فقیر بودند و فرصت لهو و خوشی براي آن

هایشان نوعی تقوا ویژه قرآن متأثر شدند و در دلنشینان، از اسالم و بهنبود؛ افزون بر اینکه بادیه
-ز حـدیث ، به نقل ا27: 1990عطوي، (اي از سادگی بدوي و لطافت اسالمی بودرشد کرد که آمیخته

درانـه را   بنابراین ناامیدي و ثروت مردم مکه و مدینه این نوع غزل هرزه و پـرده . )1/190األربعاء 
  .وجود آوردبه

آورد که به زن و مرد اجـازه  از سوي دیگر، چنین وضعیتی، نوعی آزادي نسبی را فراهم می
شود این اسـت کـه   میآنچه به موضوع ما مربوط . ي مکی آمیزش داشته باشندداد در جامعهمی

این سنت قدیمی که بر طبق آن زن و مرد بـا  «. کردندزن و مرد در مراسم حج با هم طواف می
 73ي خالدبن عبدالعزیز، حاکم مکه در سـال  کم تا دورهکردند، دستهم در طواف شرکت می

واده، (»بـود گیري کرده بندوباري حجازیان،سختق، ادامه داشت و همو بود که زمانی برابر بی. ه
عنوان هجر و لهو آنچه بعدها به«نیز بیفزاییم که در آن زمان، . )1/166، به نقل از بروکلمان 165: 1372

و لغو تلقی شد، در اطراف کعبه، رواج کامل داشته اسـت؛ زیـرا فـرد متـدینی ماننـد أبوسـعید       
دار بـوده  رد خویشـتن بالیده کـه در ایـن مـو   رباح، همواره بر خود میخُدري، استاد عطاءبن ابی

  .)165: همان(»است
هاي زیبـا  رسید، پدر و مادرش او را با لباسوقتی دختري به سن بلوغ می«: گویدازرقی می

بردنـدو در  الحرام میناپوشیده به مسجدگاه او را رويآن.آراستندموجود می هايي زینتو همه
توانستند آزادانه و به دقت، او را تماشا آورد، مردها میمدتی که دختر مراسم طواف را به جا می
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بـاري  وبنـد آنچه بر این بـی .)Wusstenfeld, chroniken der Stadt Mekka, 1/3 et 1/260، به نقل از165: همان( »کنند
کردن گروهی از زنان و مردان در  زد، عریان طوافدر اطراف کعبه در دوران جاهلیت دامن می

اخبـاریون  . آورده اسـت جویان فراهم مـی صتی نیکو براي لذتمراسم حج بوده است و این فر
» حلّـه «کردنـد و بـه   گروهی که عریان طـواف مـی  : کنندگان دو دسته بودنداند که طوافآورده

: 7تـا،  علـی، بـی  (مشهور بودند» حمس«کردند و به بودند و گروهی با پوشش، طواف می معروف
زنانی نیز که جزو گروه حلّـه بودنـد،   .)به بعد 191لحج باب ا و کتاب 2/170،به نقل از تفسیر طبري 357

نقـل از   ، بـه 358: 6تا،علی،بی(چرخیدندتسلیم و پیرو این قاعده شده و با بدن عریان، دور کعبه می
  .)18/162صحیح مسلم 

موضوع دیگر، این است که پس از ظهور اسالم و در همین روزهاي حج بوده که کنیزکـان  
کنیزکان را «: نویسدفاکهی می. اندگذاشتهرا براي فروش در مکه به نمایش میصدا زیبا و خوش

گشـتند و خـود   اینان گرد کعبه می. آوردندناپوشیده به کعبه میآراستند و رويبا زیور بسیار می
آنگاه خریداران نزدیک . کردندگونه توجه خریداران را جلب میگذاشتند و بدینرابه تماشا می

زیـارت حـج در ایـن    . )165: 1372واده، (»خریدنـد پس از بررسی دوباره، آنان را می شدند ومی
خـواه خـود را   آمـده تـا معشـوق دل   شمار میبار بهوبندها فرصتی طالیی براي شاعران بیزمان

فریـب و زیبـایی کنیزکـان بپردازنـد؛ بنـابراین      ي دلآزادانه برگزینند و یا به توصیف این منظره
جـداي از اینکـه دوري ایـن کنیزکـان از     . قصرها پر از کنیزکان رومی و ایرانـی بـود   ها وخانه

منظورغرق شـدن  خانواده و سکونت در شهري دور از وطنِ اصلی، براي ایشان نوعی آزادي به
  .آورده استدر هرزگی را فراهم می

پـرورش   تر دانستیم که حجاز از مراکز اصلی رشد شعر عاشقانه و محلی مناسب برايپیش
ربیعه و ها با برگزیدن این شعرهاي عاشقانه و غنایی که عمربن ابیآوازخوان. اهل موسیقی بود

-ها، وسیلهسرودند و پیاده کردن موسیقی بر روي آنگزار، میکیشان او در وصف زنان حجهم

یـن  راه دیگرِ پخـش و گسـترش ا  . ها در دیگر مناطق اسالمی بودنداي براي انتشار این سروده
موسم حج و حاجیانی بودند کـه از خـاور و بـاختر جهـان بـه مکـه       «شعر در مناطق اسالمی، 

هـاي اجتمـاع آوازخوانـان    ها به محـل شدند و گمان برتر این است که برخی از آنرهسپار می
ایسـتادند  گزارانی مـی افزون براینکه گاه خود این خوانندگان بر سر راه حج. اندآمد داشتهورفت

متـون موجـود بـا    : گویـد ژان کلود واده می. )324: 1967ضیف، (»حال انجام مناسک بودند که در
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گویند کـه  عنوان امري که همه از آن آگاهی دارند از خوانندگانی سخن میاصراري عجیب و به
ي نـامی، هنگـامی کـه    ، خواننـده »غـریض «. دادنددر مراسم حج، صداي خوش خود را سرمی

سـر راه آنـان   ) ي حـرم و به احتمال زیاد در داخـل منطقـه  (شدندان میزایران به سوي مکه رو
،بـه نقـل از   106: 1372واده، (دادنـد ن هم به صداي او گوش مـی ارئخواند و زاایستاد و آواز می می

  .)2/362األغانی 
هـا  بنابراین زمان حج، تنها براي انجام مناسک دینی نبوده اسـت، بلکـه بـه ماننـد فسـتیوال     

اي بـه نمـایش مهـارت خـود     گونـه اي بوده که هر صـاحبِ هنـري بـه   هاي چندگانهوجشنواره
نیز میان شاعران در این  هاي ادبی و محافل مشاعرهو معروف است که نشست پرداخته است می

معتقـد اسـت کـه موسـم حـج از       نجیب عطـوي . شده استهاي دیگر برپا میزمان مانند زمان
ي اجتمـاعی، فکـري و   که افرادي با اختالف سـطح طبقـه   هایی بوده استترین فستیوال بزرگ

یابیم که این مکان از بهتـرین مقاصـد   آورده است؛ بنابراین درمیجا، گرد میفرهنگی را در یک
. )119: 1990عطوي، (بردن از صاحبان آن بود هاي گوناگون و بهرهشاعر براي دیدن تصویر زیبایی

عنـوان روزهـاي عیـد و شـادي     الم و چه پـس از آن بـه  اگر بدانیم که ایام حج، چه پیش از اس
هـاي  ملت: نویسدجواد علی می. آیدنظر نمیآمده است، باور چنین امري شگفت، بهشمار می به

عنـوان  اند کـه بـه  است که در آن ساکن شده هاییقدیم سامی عقیده داشتند که خدایان را خانه
پس از پرستش این خدایان و انجام مراسم دینـی  کنندگان شد؛ پرستشخوانده می» وت اآلهلةيب«

هاي این خدایان وارد کنند پرداختند تا شادي را به دلکوبی میواجب، به شادي و رقص و پاي
  .)348-347: 6تا، علی، بی(آمدندشمار میو لذا این روزهاي دینی، عید نیز به

شـده  وزهـاي حـج دیـده مـی    زمان با رخوانی همهاي شادي و آوازهپس از اسالم نیز جلوه
در یکی از روزهاي منا بر دخترش عایشه وارد شدو نـزد او دو   در خبر است که ابوبکر«. است

ابوبکر بر سـر آن  . هم با لباس، خود را پوشیده بود )ص(زدند و پیامبرکنیزك یافت که دف می
اي : مـود و گفـت  ها را از چنین کاري سرزنش کرد؛ پس پیامبر رخ ندو کنیزك، فریاد زد و آن

  .)2/254العلوم ،به نقل ازاحیاء253: 1967ضیف، (» ابوبکر رهایشان کن که اکنون روز عید است
ي زنـان و کنیزکـان   هنري حج،با حضـور آزادانـه   -با توجه به آنچه گفته شد، مراسم دینی

بتواننـد بـراي   آورده تا مـردان  زیباروي از مناطق مختلف اسالمی در مکه، فرصتی را فراهم می
ي حـج را  خود زن یا کنیزکی برگزینند و گاه بـا او پیونـد زناشـویی ببندنـد؛ بنـابراین هنگامـه      
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عمـربن  «در روایت اسـت کـه   . شمار آوریمتوانیم زمانی براي خواستگاري و نامزدي نیز به می
. خوشش آمدکرد، زنی از اهل عراق را دید و از زیبایی او که طواف کعبه میربیعه در حالیابی

پس او را دنبال کرد وچون محل اقامتش را یافت، نزد او آمـد و بـا وي سـخن گفـت و شـعر      
باید به سرزمین من بیایی و خواستگاري : زن در پاسخش گفت. خواند و از او خواستگاري کرد

  .)181: 1، 1992ابوالفرج، (»تا با تو ازدواج کنم کنی
ها ي حج که شاید در دیگر مناطق و زمانههمین آزادي نسبی در اطراف کعبه و هنگام

ي خود را در این زمان قرار دهند تا هاي عاشقانهداد میعادگاهوجود نداشته به برخی اجازه می
این مراسم، فرصتی فراهم : گویدکلود واده می. از سرزنش واعظ و حاکم شرع در امان بمانند

یکدیگر از روي عشق سخن بگویند؛ همان  پروا، باآورد تا همه حتی زنان، آزادانه و بیمی
ران را سخت از آن بیم داده است؛ خواه، زنی افتاده ئنامیده و زا» رفث«را  چیزي که قرآن آن

وکاست انجام داده کمي گزارش احوص، آداب و رسوم خود را بیکه بر پایه» ام اوقص«مانند 
طور مبهم چنین احساس همگی بهو خواه، زنان اشراف مانند سکینه و عایشه، دختر طلحه، 

 الزم به. )106: 1372واده، (خوردار خواهند شدکردند که در ایام حج از آزادي بیشتري برمی
     ... ﴿بقره آمده، 197ي ،که در آیه»رفث«ي یادآوري است که براي واژه

    ...﴾  آمیزش زن و مرد، وعده «: تفاسیر آمده است؛ ازجملهمعانی گوناگونی در
با توجه به آنچه در این . )710: 1، 1380طبرسی، (»...و قرار براي این کار، فحش و سخنان زشت و

نماید و این آیه، که باشد، درست می ي رفث به هر کدام از معانی ذکرشدهآید، پدیدهمقاله می
  .از ظهور اسالم و حتی دوران پس از آن استتأکیدي بر گسترش چنین کارهایی در آغ

تواند با معشوق خود آزادانـه سـخن و دیـدار داشـته     هم که به دالیلی نمی بن احنفعباس
گوید تا در هنگام حج، او را دیدار کند و بـه کـام خـود    باشد، عراق را به قصد حجاز ترك می

دهـد کـه   کان و حرم، مـژده مـی  هاي حج چون منا، کعبه، اربرسد؛ از این رو به مناسک و محل
  :گزاردي حج را میي خدا شده و فریضهوارد خانه» ظلوم«اش معشوقه

  

  بشر منی بظلـومٍ إن تحــلَّ ـا   
  

  و بشر البيت واألرکــان و احلـرم    
  

  لينـزِلن ا طيـب تطيــب ـا  
  

  البقاع و نور يکشـف الظلمـا   كتل  
  

  )331: 1995بن احنف، عباس(    
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بـن احنـف و حتـی مـرد     و چه بسا همین تنگناهاي اجتماعی سرزمین عراق است کـه عبـاس  
گـاهی عاشـقانه بهـره    عنوان وعدهکند از زمان حج بهدانشمندي چون شریف رضی را وادار می

ترسـم بگـویم   دانست و میگاه عشق میشریف، زمان حج را میعاد«: گویدزکی مبارك می. ببرد
همین امر، حرص وي را در به  .گفتاش، مناسک حج را ترك میبراي وفا به وعدهکه وي تنها 

اش کند و شگفت نیست اینکه مرد یا زنی براي دیدار معشوقهگرفتن امیري حج تفسیر میعهده
آیا سرشت جامعه به امیر حـج و  : دهدسپس زکی مبارك ادامه می. )139: 1998مبارك، (»حج کند

دهد شـبی پـاك یـا ناپـاك را بـا زنـی زیبـا سـپري کنـد؟ همـین           می سرپرست حاجیان اجازه
صـدها  ...ور ساخته استهایی آتشین، شعلهي شریف را براي سرودن غزلتنگناهاست که سینه

ها تنها یک نفر باید بفهمد که حج، نمایشـگاهی  نفر امارت حج را بر عهده گرفتند؛ اما میان آن
و  98: همـان (رسومش بر خوارشمردن زیبایی استوار اسـت میان امتی است که آداب و  از زیبایی

سرایی شریف رضی و حرص وي در به اي از علت عاشقانهجانبهالبته چنین برداشت یک. )140
تواند کامالً درست باشد و جاي بررسی دارد و اصالً اگـر  گرفتن منصب امیري حج، نمی عهده

عنوان نماد و رمـز نگـاه   رخی عقیده دارند، بهکه ببه نام زنانی که در حجازیات وي آمده، چنان
  .رسدنظر نمیاو، درست به ي ي معانی ظاهري، دیگر چنین گمانی دربارهکنیم، نه بر پایه

گونه که اند و آنهایی از حضور در مراسم حج داشتهاز سوي دیگر، برخی زنان هم خواسته
کـرد؛  هایشـان یـاري مـی   ن به خواستهگفته شد، حضور آزادانه و بدون مانع، ایشان را در رسید

سـرا،  هـاي خـود بـه شـاعران غـزل     دادن زیبـایی  ازجمله اینکه این زنان با خودنمایی و نشـان 
این مورد . اي از شهرت دست یابندگونهوسیله بهها ظاهر شوند و بدینخواستند در شعر آن می

گویـد کـه   زنـی سـخن مـی   اي از وي در قطعـه . ربیعه بیشتر نمـود داشـت  در شعر عمربن ابی
  :خواسته در هنگام طواف،توجه عمر را جلب کند و به او نزدیک شود می

  

  فــإذا مـــا راح فاستلـــمي  
  

ــرا    ــه احلجـ ــا فيطَوفـ   إن دنـ
  

ــرد عنــ  ــفّي الب و أَشـــه ك   ل
  

  تشـــوقيه إذا نظـــرا  کــي  
  

  )96: تاربیعه، بیعمربن ابی(    
  

عمر به هنگام طواف به حجراالسود نزدیـک شـد،    چون]گویددوست آن زن به او می[ :ترجمه
  .دست او را بگیرو جامه از چهره برگشا تا اگر به تو نگریست، او را به شوق آوري
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دید که زیبـایی  عمومی عرب،مانعی در این نمی يسلیقه: گویدباره میشوقی ضیف در این
اش بود؛ از این رو باییشدن وي و زیزن ستوده شود؛ بلکه چه بسا این ستایش، موجب شناخته

دانسـت تـا مـردان از او    یافت و آن را نوعی اعـالم آمـادگی مـی   زن عرب، کراهتی در آن نمی
ي حج زمانی براي هنگامه: افزایدسپس می. )1/353به نقل از األغانی  ،236ضیف، (خواستگاري کنند

شد و حتی زنـان  ارایه می تصویر دختران باکره و زنان زیبارو. شعرسرایی و هنرنمایی شده بود
اي بود کـه  کردند؛ زیرا این همان شعر عاشقانهامیه هم،چنین امري را دنبال میي بنیزادهاشراف

زمانی بر هر بردند و در اندكهایشان میکردند و به وطنهایشان را پر میحاجیان با آن چمدان
  .)337: 1967ضیف، (گشتزبانی روان می

ند که در مراسم دینی حج به جستجوي معشوق و مرد آرزوهاي خود و گاه، همین زنان بود
این میلِ بانو به شناسایی، کمتر از رغبت شاعر نیست؛ او نیز دوست دارد از نام و «. پرداختندمی

این عادت در میان قریشیان قدیم ... نشان مردي که کنجکاوي او را برانگیخته است، آگاه گردد
اینان رسوم اجتماعی خود را کـه براسـاس آیـین    . شتري برقرار بودبه هنگام طواف با شدت بی

  .)164: 1372واده، (»چنان حفظ کرده بودند ي جاهلی بنا شده بود، همکعبه در دوره
گزار، کسانی هم بودند که نه براي طلـب بخشـش و توبـه یـا کسـب      از میان این زنان حج

بازي و دلبـري و بـه دام انـداختن مـردان     قي العرجیِ شاعر، به منظور عشپاداش، بلکه به گفته
  :آمدندگناه به حج میغافل وبی

  

  أماطت کساء اخلز عن حـر وجههـا  
  

  مهلـهال  بـرداً  و أدنت علی اخلدينِ  
  

  من الالئي مل يحججن يبغني حسـبةً 
  

ـــريَءاملُغفّال ولکــن   ـــن الب   ليقتل
  

  )390: 1، 1992ابوالفرج، (    
  

وي از شـمار  . ها انـداخت اي نازك بر گونهي ابریشمین از چهره برکشید و پارچهجامه: ترجمه
  .گناه نادان را بکشدخواست افراد بیزنانی بود که به قصد پاداش، به حج نیامده بود، بلکه می

شدند و برخالف دیگر طالبان حج که شاید زنانی که با بوي خوش در حرم الهی حاضر می
آلـود کـرده بـود، از    ژولیـده و خـاك  ها را مويها آناز صحراها و بیابان سختی راه سفر و گذر

بـن یوسـف ثقفـی، کـه بـا یکـی از       ي زینب، خواهر حجاجدرباره» نُمیري«. همین دسته باشند
  :گویدهایش به طواف آمده بود، می رفیقه
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  تضوع مسکاً بطن نعمان أن مشـت 
  

  ...به زينب يف نِســوة عطــرات    
  

  ما بيـن احملـصب من منـی  ادين
  ج

  و أقبلن ال شعثــاً و ال غبــرات    
  

  )181: 5، همان(    
  

کند، این محل بـوي مشـک   بو از وادي نعمان عبور میوقتی زینب در میان زنان خوش: ترجمه
  .آلودژولیده بودند و نه خاكاین زنان از شنزار منا آمدند؛ نه موي. پراکندمی

ها، دل مردان را بو که آتش عشق آنعربی هم به این زنان خوشابن و چند سده پس از او،
  :کندنرم کرده است، اشاره می

  

  فموعدنا بعـد الطــواف بزمـزم   
  

  لدی القبة الوسطی لدی الصـخرات   
  

  من شـفّه الوجـد يشـتفي    كهنال
  

  مبا ساَءه مـن نســوة عطــرات     
  

  )33: 1981عربی، ترجمان، ابن(    
  

سـازد کـه شـاعر و معشـوق در طـواف و      گفته شد ما را به این نکته رهنمون مـی ي آنچه همه
و رسـوم و عـرف عصـر، آن را     دادي بودند کـه یـا آداب  گرداگرد حرم، به دنبال آفرینش روي

ي حج که و یا اینکه آزادي نیمه و نسبی زن و مرد در هنگامه-که البته چنین نبود-دانست روامی
ها را براي انجام گرفت، دست آنور دین و یا سنت جاهلی سرچشمه میاتفاقاً این هم از آبشخ

  .پسنددها را نمیي آناموري باز گذاشته بود که شاید زمان و آداب ما همه
  
  سرایان حجمشهورترین غزل .4

ي حج،کـار  بازي زنان و مردان در هنگامهآید که عشقنظر نمیطبق آنچه گفته شد، اصالً دور به
مـردم، اخبـاري بسـنده در     يتـوده  ياگرچه دربـاره . ما باشد مردم در زمان مورد بررسیبیشتر 

ربیعه هاي زیادي که از عمربن ابیدست نداریم تا گواهی بر ادعاي ما باشد، با این حال،گزارش
گذارد بر اینکـه چنـین پدیـده و منشـی     کیش او ثبت شده، شکی باقی نمیو دیگر شاعران هم

جوي باشد؛ بلکه این موضوع، چنـان مشـهور بـوده    سرايِ کامي چند شاعر غزلهتواند ویژ نمی
شـدند تـا   ها جدا نمـی است که برخی مردان متعصب، به همراه زنان خود به حج رفته و از آن

  .)231: 6األغانی، : براي نمونه نک(باز مردان بیگانه بیفتندمبادا ایشان در دام نگاه آلوده و هوس
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بـن احنـف و ابونـواس و العرجـی و     هاي پیشـین از شـاعرانی چـون عبـاس    در میان گفته
ي و .است ةسراي حج، یکی کثیر عزّاز دیگر شاعران غزل. عربی، ماجراها و اشعاري آوردیم ابن

اند، سرزمین حج را محل شادي به سبب اینکه زیبارویان حج، حسرت بر دل او به جاي گذارده
  :نامدو رشک بردن می

  

  داراً مثلَـــها دار غبـــطةفلــم أر 
  

  و ملقی إذا التف احلجـيج مبجمـعِ    
  

  )180: 1995کثیر، (    
  

گوي قریش در عصر اموي اسـت کـه بـه    بن خالد مخزومی از شاعران غزلشاعر دیگر حارث
. زمانی عبدالملک والیت مکه را به او سپرده بود. کردي عمر، زیبارویان حج را وصف میشیوه

نمازت را به تأخیر بینـداز  : نویسدعاشق عایشه، دختر طلحه، بود در هنگام حج به او میاو که 
شـود وي  عبدالملک چون از این موضوع،آگاه می. کندتا از طواف، فارغ شوم؛ او هم، چنین می

  .)329و 317: 3،به نقل از األغانی، 123: 1967ضیف، (کندرا برکنار می
سـعد عـامري، را در حـال    تی رقیه، دختـر عبدالواحـدبن ابـی   بن قیس رقیات نیز وقعبیداهللا

ورزد و در کشد که چرا رقیه از بوسیدن او بخل میبیند، آه حسرتی میبوسیدن حجراالسود می
  :سرایدآن هنگام می

  

  مــن عــذيري ممــن يضــن مببــذو
  

ــواف    ــد الط ــي عن ــريي عل   لٍ لغ
  

  )106: 3، 1992ابوالفرج، (    
  

گـزار را بـه نیکـویی توصـیف     دونفر در ادبیات عرب، مراسم حج و زنان حجها گذشته، از این
هـایی بـه نـام    ربیعه و شریف رضی هستند که هر دو مجموعه غزلاین دو عمربن ابی. اند کرده

ي هنري خود به یادگار دارند و از این جهت با یکدیگرهماننـدي زیـادي   حجازیات در کارنامه
سراییِ  عمر، شاعري است که غزل. شوددو تفاوتی ژرف دیده می از سوي دیگر، میان این. دارند

ي حج را فقط فرصتی براي به در که هنگامهو شخصی پرده پرده و هرزه، کار همیشگی اوستبی
مذهب، مشهور  اي علويپژوه از خانوادهدانش داند؛ اما شریف، مرديانداختن زیبارویان می دام

و . ي مسلمانان، سرپرست حاجیان و نقیب سـادات اسـت  خلیفهبه فقاهت و خداپرستی، نایب 
  .ي حج، براي او شایسته نباشدسرایی، آن هم در هنگامهشاید به گمان برخی، عاشقانه
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ق در شبی که عمـربن  .هـ 23وي به سال . در موضوع مورد بررسی ما عمر یک استثناست
میان رفت و چه بـاطلی بـه دنیـا    کشته شد، به دنیا آمد و گفته شده چه حقی از ) رض(خطاب

ي عمر چه در دوران جاهلی و چه در عصر اموي، از جایگاه خانواده. )11: 1997عبدالحمید، (!آمد
. دست آورده بودنـد مادي و معنوي واالیی برخوردار بودند و ثروت زیادي را از راه بازرگانی به

هاي ظاهري زنان توصیف زیباییگویان عصر اموي بوده و بیشتر به وي سرکرده و پیشواي غزل
ان خود را بیشتر از میان دختـران و زنـان شـریف و ثروتمنـد     گعمر، معشوق. بسنده کرده است

وي گاه، قصـد  . )84: همان(»دانستحج را تنها، نمایشگاه اسالمیِ مد و زیبایی می«گزید و برمی
اسـک حـج بـه سـوي     اش براي انجـام من شد محبوبهکرد مگر پس از آنکه مطمئن میحج نمی

  :سرزمین حجاز محمل بربسته است
  

ـــودج  ــن اهل ــا م ــت بعينيه   أوم
  

ــوال   ــجك يف و ل ــام مل أحج   ذا الع
  

ــی ــی مکــــة أخرجتن ــت ال   أن
  

  و لــو ترکــت احلــج مل أخـــرج  
  

  )43: تاربیعه، بیعمربن ابی(    
  

. کـردم اش به من چشمکی زد؛ اگر تو امسال در حج نبودي من هم حج نمیدر کجاوه: ترجمه
  .آمدمگزاردي، من هم به مکه نمیاي معشوقم تو بودي که مرا به مکه کشاندي و اگر حج نمی

کرد هاي این هنگامه بود که آرزو میجویی از خوشیي دختران حج و کامعمر چنان شیفته
  :شدبار برگزار میبار، دو روزي یکاي کاش این مراسم به جاي سالی یک

  

  مـاً علينـا  ليت ذا الدهر کـان حت 
  

  اکلَّ يـومني حجــة و اعتــمار     
  

  )91: همان(    
  

اش این فرصت را داشت که هرسـاله بـه حـج بـرود و     شریف رضی هم به خاطر منصب ویژه
افزون بر انجام مناسک و پرستش خداي یکتا، با دقـت بـه مطالعـه در کتـاب زیبـایی و عشـق       

هـاي  گردد، زیبارویانی را که در مقـام برمیوي بارها پس از آنکه از سفر حج به بغداد . بپردازد
گذرانـد و آرزوي  هاي خوشی را در آنجا سپري کرده، بر خاطرش مـی مکه دیده و روز و شب

  :کندها را میبازگشت آن زمان
  ــی ــی من ـــقت عل ــي عل إن  

  

ـــاها   ـــين ملَـ ـــاء يقتلـ   ملَيـ
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ــد   ـــزالن ق ــع الغ ــت م   راح
  

ـــاها     ــا کف ــيب م ــت بقل   لعب
  

  )566: 2تا، شریف رضی، بی(    
  

کـه  در حـالی . کشت میهایش مرا لب شدم که سبزي لبدختري سبزه يشیفته» منا«در : ترجمه
  .ي بسنده با دل من بازي کردزد، به اندازهي آهوان قدم میدر میان دسته

  :انگیز سروده شده استآور و هیجانو یا این ابیات او از غزلی که با وزنی سریع، کوتاه،طرب
  

ــن  ــام ـــي أي ـــيد لـ   معــ
  

   ـــرات مـــزعِ الس ــي بـجِ   م
  

ـــمعٍ ـــايلّ بِجــــ   و لـيـ
  

   ـــمرات ـــی واجلـ   و منـــ
  

ـــات ـــاٍء حاليــ   و ظبـــ
  

  ـــالت ـــباٍء عاطـــ   کظــ
  

ـ  ــ ـــون ال ـــات بالعيـ   رامي
  

    ـــيات ـــلَ احلَص ــنجل قب   ـ
  

ـــ ـــی و ال ـــن من ــقی بط   فس
  

   ــوت ــف ص ـــات خي   الغاديـ
  

ـــاً  ـــذّ و زمانـ الع ـــم   نائ
  

ـــون   ـــاة الِ مأمــ   الوشــ
  

ـــآيل ـــالٍ کاللـــ   يف ليــ
  

   ـــرات ـــواين مقمـ   بالغـــ
  

  )217: 1، همان(    
  

شریف، : نویسدي او میزکی مبارك درباره. هاي شریف بسیار استها در غزلمایهگونه درونو از این
زیرا صالح مطلـق تنهـا بـراي جـاهالن     مردي شاعر است و عیبی ندارد که از شمار صالحان نباشد؛ 

سوي هم نباید منظور وي این است که هنرمند و شاعر بزرگ لزوماً .)161: 1998مبارك، (شودحاصل می
هاي دین باشد و ما و ممکن است سخنانی بر زبان آورد که برخالف آموزه دین و اخالق حرکت کند

دینـی و  هایی از بـی گاهی بیندازیم، حتماً رگهترین شاعران ادب فارسی و عربی ناگر به اشعار بزرگ
اند دین و هنر ها ببینیم؛ به همین سبب است که از قدیم گفتهتوانیم در میان سخنان آنحتی کفر را می

  .دانیدالبته حتماً منظور ما را از این دین می. شوندجا جمع نمیکامل یک
ي حجازي، واکنشی شدید برابر جامعه ي عمر، مانند رفتارش درپردهرسد غزل بینظر میبه

شـعر مـدح،    اسالم با. تعریفی باشد که اسالم از شعر، شاعر و انسان مسلمان به دست داده بود
 دین و پیامبر را ستایش کند، مبارزه کرد و نقشی اخالقی یا ایدئولوژیک در صورتی که دشمنان

وب شـعري را نپذیرفتنـد و بـه    شاعران و افراد زیادي این تنگنـاي چـارچ  . براي شعر برشمرد
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ي این افـراد، همـین عمـر اسـت کـه بـا       ازجمله. خاستندهاي گوناگون با آن به مبارزه برشیوه
ي محرمات و عبور از خط قرمزهاي اخالقی و هاي خود و وارد شدن در حوزهسرودن عاشقانه

شـاید دور از  . ردداي شعر اعـالم مـی  دینی زمانش، سرپیچی خود را نسبت به این تعریف تازه
حقیقت نباشد اگـر بگـوییم حجازیـات شـریف رضـی هـم واکنشـی در برابـر ایـن تعریـف           

با این تفاوت که . گذشتاست که البته چند سده از زمان اعالمش می ایدئولوژیک از شعر بوده
او . کـرد ي اجتماعی خـود مبـارزه مـی   شریف، بیشتر با ذات خویشتن و اندیشه، رفتار و وظیفه

شـده بـراي حاجیـان بـود؛     اي مسلمان و سرپرستی شـناخته دار، فقیه و نویسندهندي دیندانشم
دانـد،  بنابراین براي پاسخ به نیاز فطري و عواطف درونی خود، که عشق و زیبایی را بایسته می

این مهم نیست که برخی . پردازدهاي عاشقانه میها و ماجراجوییبه سرودن غزل و بیان تجربه
هـا و  تناقض میان نگارش. دهندهاي شریف، تفسیري عرفانی و رمزي به دست میلاز این غز

ها و احساسات درونی ي تناقض میان خواستهدهندههاي او، نشاناشعار دینی شریف با عاشقانه
هاي عاشقانه. خواهد در جاي خود، براي هریک پاسخی بیایدو متناقض هر انسان است که می

  .می براي رهایی گذرا از این کشمکش درونی اوستشریف، مسکّن و التیا
پـردازد و  ربیعه، آشکارا با تعریف اسالمی شعر به مبارزه مـی هاي عمربن ابیسرودهاما حج
ي محمد لطفی یوسفی بدان معناست که عمر از نخستین شاعرانی است که توانست این به گفته

و  )229: 1، 2002یوسفی، (شده بود، بشکندسکوتی را که با آمدن اسالم بر شعر و شاعران تحمیل 
شود در آن فطرت انسـانی آزادي خـود را   شعر را که سبب می) انشقاقی(ي ناسازگارطلبجنبه

  .)233: 1، همان(بازیابد، برگرداند 
  
  هاي حجي غزلمایهدرون .5

مـوارد زیـر اشـاره    توان بـه  ها میترین آنو ازجمله مهم هاي گوناگونی دارندمایهها درونسرودهحج
  :کرد
پردازد؛ مانند آنچه در اشعار انگیزي و دلبري زیبارویان میها گاه به وصف زیبایی، فتنهاین غزل )الف
گاه نیز شـاعر بـه   . گویدهاي حج از همین موضوع سخن میالبته بیشتر غزل. عربی از آن یاد آمدابن

  .پردازدبر او چیره شده است، میوصف سوز و شوق و گدازي که در اثر عشق و دیدن معشوق 
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ي هاي این گونه غزل، وصف ماجراهاي عاشقانه در اطراف کعبه و نحوهمایهاز دیگر درون) ب
از این . یی است که میان شاعر و ایشان روي داده است)هامناظره(ها و گفتگوهاآشنایی با معشوقه

  :گویدشود؛ براي نمونه او در جایی میبیشتر دیده می ربیعهها در اشعارعمربن ابیگونه غزل
  

ـــوتها   ــةً و نسـ ــرا ليل   أبص
  

  ميشـني بــني املقــــام و احلَجــرِ   
  

ــاً  ـــماً قُطُف ــاناً نواع ــاً حس   بيض
  

  ميشــني هونــــاَ کمشــية البقــرِ  
  

ـــها  ــا تالطف ــربٍ هل ــت  لت   قال
  

ــري   ــواف يف عم ــدنَّ الط   ...لنفس
  

  )180: 1، 1992ابوالفرج، (    
  

بـا ذات یکتـا سـخن     -زن یـا مـرد  -کننـدگانی همین شاعران، گاه از راز و نیازهاي طـواف  )ج
اشعاري که از آن طعـم  . کنندگویند که با معبود خود خلوت کرده و از او طلب بخشش می می

  :شود؛ مانند این ابیاتغزل صوفیانه احساس می
  

  يا حبيب القلـوب مـا يل سـواکا   
  

  أتاکـا فارحم اليــوم زائـراً قـد      
  

ـ     اشـتياقي  كعيلَ صـربي و زاد في
  

ــواکا   س و أبــی القلــب أن حيــب  
  

  أنت سـؤيل و بغيــيت و مـرادي   
  

  ليت شـعري متـی يکـون لقاکـا      
  

  ليس قصدي مـن اجلنـان نعيــماً   
  

  غـري أنـــي أريـــدها ألراکـــا   
  

  )359: 6، 1384عربی، فتوحات، ابن(    
  

ري کـه امـروز بـه    ئرا دارم؟ پس رحم کن به زا ها، به غیر از تو چه کسیاي حبیب دل: ترجمه
ي صبرم لبریز شد، شوقم به تو افزن گشت و دلم از عشق غیر تو سـر  کاسه. دیدنت آمده است

  ... .بینمدانستم چه زمانی تو را میتو خواسته و مراد من هستی؛ اي کاش می. باز زد
در شـعر شـاعران   ... عرفـات، زمـزم و  هایی مانند کعبه، منا، البته وصف مراسم حج و مکان )د

  .عرب، زیاد است که بیرون از موضوع گفتار ماست
  

  نتایج
ي  ویـژه در عصـر امـوي، از هنگامـه    هاي اسالمی، بهکار مکه و دیگر سرزمینگاه افراد و شاعران تبه
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 .اندبرده گذرانی و رویارویی با دختران و زنان زیباروي، بهره میعنوان فرصت خوشحج به

سـرزمین حجـاز بـا آنکـه نخسـتین محـل نــزول وحـی بـوده اسـت، امـا لهـو و لعــب و            
گذرانی در آن، بیش از دیگر شهرهاي مهم اسالمی روزگار اموي ماننـد بصـره، کوفـه و     خوش

 .اندسرا در آنجا پرورش یافتهحتی دمشق،گسترش داشته است و بیشتر شاعران غزل

هاي نخسـتین پـس از اسـالم، در کنـار     دوران جاهلی و دههویژه در رسد حج، بهنظر میبه
ي امروزي، محل هنرنمایی هنرمندان گوناگون هاي چندگانهانجام مناسک دینی، بسان جشنواره

 .بوده است

ربیعه آشکارا با تعریف اسالمی شعر بـه مبـارزه پرداختـه و ایـن     هاي عمربن ابیسرودهحج
نی است که توانست سکوتی را که با آمدن اسالم بر شعر بدان معناست که او از نخستین شاعرا

سرایی شریف رضی بیشتر پیامد جـدالی اسـت   و شاعري تحمیل شده بود، بشکند؛ اما عاشقانه
 .عنوان یک انساناجتماعی شاعر با عواطف و احساسات درونی او به -میان جایگاه دینی

پیرامون کعبـه،   يویدادهاي عاشقانهانگیزي و دلبري زیبارویان، شرح رتوصیف زیبایی،فتنه
هـاي  ها و گفتگوهایی که میان شاعر و ایشان روي داده، نیز مناجـات ي آشنایی با معشوقهنحوه

  .است هاي عربیسرودههاي حجمایهترین درونکنندگان با ذات یکتا، از رایجطواف
  

  منابع
  .میقرآن کر -*
  

 منابع عربی

ـ  :شرح ،وانيد ،)م۱۹۹۴ -ه۱۴۱۵( بن عباسيعل ي،الرومابن .۱  :ج، چـاپ خنسـت، بـريوت   أمحد حسن بس
 .يةدارالكتب العلم

 .وتريدار ب :وتريا، بج، بیترمجان األشواق، )م۱۹۸۱ -هـ۱۴۰۱( نيالدیيالعربی، حمابن .۲

د کبابـه و  يوح:  و شرحمي، تقدلزميوان لزوم ما ال يد ،)م۱۹۹۸-هـ۱۴۱۸( اهللاأبوالعالء املعری، أمحدبن عبد .۳
 .الکتاب العربیدار :وتريحسن محد، چاپ دوم، ب
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ـ  ريعبدعلی مهنا و مس: ، شرحاألغانی ،)م۱۹۹۲-هـ۱۴۱۲( الفرج االصفهانیأبو .۴  :وتري جابر، چـاپ دوم، ب
 .دارالکتاب العلمية

 .وتريدار ب :وتريا، بج، بیمصارع العشاق ،)م۱۹۸۰ -هـ۱۴۰۰( السراج القارئ، جعفربن امحد .۵

 .دار صادر :وتري، چاپ خنست، بوانيد ،)م۱۹۶۷( ف الرضیيالشر .۶

 .الثقافةدار :وتري، چاپ دوم، بمکة لعصر بنی أمية و الشعر و الغناء فی املدينة ،)م۱۹۶۷( ف، شوقیيض .۷

 .لياجلدار :وتريم، چاپ خنست، بيأنطوان نع: ، شرحوانيد، )م۱۹۹۵ -هـ۱۴۱۶( بن أحنفالعباس .۸

 .األندلسدار :وتريا، بج، بیربيعةوان عمربن ابیيشرح د ،)م۱۹۹۷ -هـ۱۴۱۸( نيالدیيد، حممد حمياحلمعبد .۹

، جـا  بـی ، ح فی العصر األمویيربيعة شاعر الغزل الصرعمربن أبی ،)م۱۹۹۰ -هـ۱۴۱۱( بيعطوی، جن .۱۰
 .دارالکتب العلمية :وتريب

 .ف الرضیيمنشورات الشر :جا، بیخ العرب قبل اإلسالمياملفصل فی تار ،)تابی( علی، جواد .۱۱

 .القلمدار :وتريا، بج، بیوانيد، )تابی( ربيعةعمربن أبی .۱۲

 .لياجلدار :وتريو، چاپ خنست، بيقدری ما: ، شرحوانيد ،)م۱۹۹۵ -هـ۱۴۱۶( ر عزةيکث .۱۳

 .لياجلدار :وتريا، بج، بیف الرضیيالشر عبقرية ،)م۱۹۹۸-ه۱۴۰۸( مبارک، زکی .۱۴

 .امع الثقافی :، چاپ خنست، أبوظبیاحلرام فی األدب العربیت يوصف الب ،)م۲۰۰۴( ديحمجوب، سعاد س .۱۵

 ةاملوسسة العربي :وتري، چاپ خنست، ب)الکتابة و نداء األقاصی(ليفتنةاملتخ ،)م۲۰۰۲( وسفی، حممد لطفیيال .۱۶
 .للدراسات و النشر
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 .انتشارات مولی
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  احلج موعديف تغزل ال
  )منوذجاً حجازيات عمر بن أيب ربيعة و الشريف الرضي(

  
  *حسني اميانيان

  اللغة العربية و آداا جبامعة کاشان قسمأستاذ مساعد يف 
  

h.i1361@yahoo.com 
  

صامللخ:  
فدراسـة  . املسلمنيعامة اهتماما کبريا من  یيلقاليت تقام کل سنة يف مکة املکرمة و  املناسك و الفرائض يعد احلج من

من الواضح أن أيام . األساطري الکامنة وراءه تعرفنا علی جمموعة من الثقافات و و املنظّم اجلميل واملقدس املنسک هذا 
مع هذا کان املتلذّذون يف مکة و سـائر   المية؛اإلس احلج کانت و التزال فرصة إلجناز مناسک احلج و األعمال الدينية

کان بعض الشعراء  .للتلذّذ و إطالق زمام اهلوی ويعتربوا فرصة ساحنةينتهزون هذه الفرصة و قد مناطق اجلزيرة العربية 
كن اليت  اتلنسوة احلاجياالتغزل بو  غازلةو امل الفرصة و جيرون وراء اونيغتنمون هذه عصر األموي و ما بعده، يف ال

أن نکشف اللثام عن أهم األسـباب االجتماعيـة و   دراسة حناول ال هيف هذنحن ف. أتني من البالد اإلسالمية املختلفةي
يرجع . النساء احلسناواتبيف مکة و اغتنام ذلک الزمن للتغزل  الشعراء يف هذه الفرصة املقدسة تواجداالعتقادية املؤدية ل

قلـوب   یالو وجد طريقها  اليت امتدت إلی العصر اإلسالمي العصر اجلاهلي و عاداته الشائعةمعظم هذه األسباب إلی 
 إذاً. االجتماعية و الثقافية ابعد ظهور اإلسالم و ظروفهالفترة الواقعة بصلة إلی  هذه األسباب ، و قد ميت بعضاملسلمني

إلی القـرون  ات اآلتية األموي و قد يشمل الفتر العصر -يف أکثره - يتناولاإلطار الزمين الذي ختطو فيه هذه الدراسة، 
  .اخلامسة و السادسة اهلجرية

مـور  اهللا و معاجلة األ عبادة یيكن مقصوراً علمل  -خاصة يف العصور السابقة لإلسالم–احلج منسک يبدو أن و 
کان من مجلة ف. إبداعه و مهارته الفنية اليت يعرض فيها کل فناناألهداف املتعددة  الشرعية و إمنا کان يعترب کاملهرجانات

جمموعة منهما  و لکلٍّ عمر بن أيب ربيعة و الشريف الرضيالشاعران  من بينهمو  و األدباء هؤالء الفنانني، مجاعة الشعراء
 بعضهم علیحول الکعبة و طرق تعرف بني العشاق وصف املغامرات العاطفية  يعد. من األشعار املعروفة باحلجازيات

لذات اإلهلي من أهم املضامني الواردة يف أناشـيد احلـج   جاج لاحل ةإلی مناجا إضافةً هم،و احلوارات املتبادلة بين البعض
  .الغزلية

  
  .عمر بن أيب ربيعة، الشريف الرضياحلجازيات، ، شعر احلب و الغزلاحلج،  :الرئيسة الکلمات
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Abstract: 
Hajj is one of the most glorious rituals annually held in Mecca. Studying this 
holy ritual introduces several cultures and myths to us. In spite of its 
religious roots, Hajj has been a time to enjoy material life for some Muslims. 
For some poets, it was a time to find a mistress among the women pilgrims 
and to compose some love sonnets. This article attempts to study the social 
roots of such a tendency among some Arab poets. This was rooted in the 
socio-cultural context of the pre-Islam era, also known as Ignorance era. 
However, it continued after the emergence of Islam as well. More 
specifically, the pre-Islam era and the Umavid-era up to sixth century (AH) 
are focused on. It seems that it has served different functions including being 
a religious pilgrim and a happy festival wherein artists performed their 
artistic abilities and skills. Among the poets, we can mention Umar bin Abi 
Rabie and Sharif Al-Razi. The love affairs near Kabba, the dating with the 
mistresses, and the prayers of the pilgrims with God are among the themes 
of these sonnets composed during Hajj. 
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