
 
 

  
  

  
  
  

  *قرآندر طواف النساء از نگاه  یدرنگ
  

  **راد محمدجواد عنایتی
  

  چکیده:
 شود. یکی از واجبات حج از نظر فقه شیعه، طواف نساء است که باعث حلیت همسر براي حاجی می

اند. از  استناد کرده »و لْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِ«اثبات وجوب آن، به آیه کریمه  فقیهان شیعه برايتعدادي از 
اما فقهاي اهل سنت  .استطواف نساء  منحصراً یه،آ ینطواف در امقصود از  شیعه،مفسران  یشترب نظر

و نقد شده است  آیه به طواف نساءیر مستندات تفس هاي دیگري دارند. در این نوشتار نخست دیدگاه
دفاع  ،اجمال آیهیلی است و رحوم اردبکه مختار م یضهبه طواف فر یر آیهاز تفس یت،اولو یببه ترتسپس 

  شده است.
  

   ها: کلیدواژه
  / طواف نساء/ طواف فریضه/ طواف وداعو لْیطَّوفُوا

                                            
  . 25/9/1394، تاریخ تأیید: 10/12/1393تاریخ دریافت: * 

 Enayati-m@um.ac.ir    ار دانشگاه فردوسی مشهد** استادی

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی 155- 134 ، صفحات1394 زمستان ،77پیاپی ،4 شماره ،سال بیستم
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  مقدمه
طواف )، همسر یتعدم حل و حلیت( يلحاظ کارکرد اعمال مکه به ینتر مهم از یکی

و  اند دادهبه وجوب آن  افتو ،یعمان یلجز ابن عق هب یعهش یهانفق تماماست که  ءنسا
 یانبه م یاباحه آن سخن یا استحباب و یااهل سنت از وجوب  یهانفق از یکهیچ 

و لْیطَّوفُوا بِالْبیت ﴿ ، آیهاست ودهامر به طواف نم قرآنکه در  يا یهتنها آ .است یاوردهن
به  »واو لْیطَّوفُ«کلمه  یعه،ش یريتفس یاتروا از یبعض در .باشد می )29(حج/ ﴾الْعتیقِ

 کندوکاو قرار گرفته است. مورد، رو یشپ نوشتار شده است که در یرتفس ءطواف نسا
  .دنمای می یستهطواف و اقسام آن با يمعنا یحتوض، اصل جستار ورود در از یشپ

  
  اصطالح لغت و طواف در

 یزيچ ) دور7/142مصطفوي، ( يمعنو یا یحس یدنچرخ ،طواف يدر معنا اصل
  :یسدنو یراغب م .)9/225ابن منظور،  ؛1396 ي،است (جوهر
 (راغب »الطَّوف: المشی حولَ الشیء، و منه: الطَّائف لمن یدور حول البیوت حافظا.«

  )531، اصفهانی
 ی). بعض17(واقعۀ/ ﴾یطُوف علَیهِم وِلْدانٌ مخَلَّدونَ﴿ یفهشر یهآ است درمعن ینبه هم و

 یزيچ همراه با احاطه بر یدنبلکه چرخ ،یستاف نطو یهر دور زدن اند گفته یانلغو از
معتقد است وجه  يمصطفو ) و3/432است (ابن فارس،  طواف ،رخدچ یکه دور آن م

  .)7/143 ي،جهت احاطه است (مصطفو طائف به طائف از یرتعب
در ، باشد با مطوف کننده طوافمالزم با محاذات  یاز احاطه، احاطه حس اگر مراد
احاطه چنین  ،کار رفته است که واژه طواف در آنها به ياز موارد یدر بعضاین صورت 
طائف  ياز محل پا قبر یراز ؛یستن اي هاحاط یندر طواف دور قبر چنمثالً  .وجود ندارد

  .یستبا قبر ن کننده طوافطواف مالزم با محاذات جسم  تر است و ینیپا
  گوید: ) میسامراء یقاض(بن أکثم  یحیی

 یمحمد بن عل أیتفر 6دخلت أطوف بقبر رسول اهللا یومأنا ذات  یناب«
  )1/353کلینی، ( .»به یطوف8الرضا
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همراه با احاطه  یدنکه چرخ يموارد طواف در استعمال واژهرسد  مینظر  هب رو ینااز
 یحس یرغ و یاحاطه به اعم از حس اگر ،ینه احاطه. بل ،است یدناز جهت چرخ ،است
است  وشنر وجود دارد و یژگیو ینا ،کلمه طواف همه موارد استعمال در ،گردد یرتفس
  .طائف با مطوف ندارد یبا محاذات جسم یتالزم ،یتخصوص ینکه ا

 یکهر دور آن  ست ودور خانه خدا یدنچرخهفت بار  ،یاصطالح فقه درطواف 
 شرح کوتاه آن در ذکر اقسام طواف و ،اصل بحث بهاز ورود  یش. پشود میشوط گفته 

  .است ضروري یقینفقه فر
  

  در فقه شیعه و اهل سنتانواع طواف 
  :است بدین قرارو اهل سنت  یعهش نزداقسام طواف 

. مستحب است یعهش یردر تعب یتاهل سنت و طواف تح یرطواف قدوم در تعب -1
 یتا شروع اعمال حج وقت کاف و شود میمسجدالحرام  که از خارج مکه وارد یکس

انجام دهد  ،مسجد است یتمنزله نماز تح هطواف را که ب ینا ،بعد از دعا ،دارد
  .)6/28، يبروسو ی؛ حق1/847، يغرو ،ي(جزیر
 یراز ،یندگو یارتزرا طواف این  .یارتطواف ز یا طواف حج و یاطواف افاضه  -2
چرا که  ،یندگو میافاضه از این جهت  و .کند می یارترا ز یتب ترك و را امن یحاج

طواف و نیز  است. به مکه مراجعت نموده منااز  یحاج رجوع است و يمعنا افاضه به
 یري،جز ؛7/381(رافعی،  به اتفاق همه مسلمانان، از ارکان حج است یراز ،یندحج گو

   .)6/28، يبروسو ی؛ حق1/229
  .)1/229 یه،مغن( طواف وداع یاطواف صدر  -3
  .)231، است (همان ءطواف نسا یعه،فقه ش در یگرطواف واجب د -4
  

  »و لْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِ«آیه  پیرامونران مفس دیدگاه
 قبل و یاتاست آ يضرور ،مورد بحث یهروشن شدن مقصود از طواف در آ براي

که سوره حج  30 تا 26 یاتآ در آن روشن گردد. یاقتا س یردآن مورد توجه قرار گ بعد
از  یسفه آن و بخشله وجوب حج و فلأمس ،است کعبه يداستان تجدید بنا یرامونپ
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و  دشو می ذکر گاین عبادت بزر ياقتصادو  یفرهنگو  یاسیس و یابعاد اخالق احکام و
... وإِذْ بوأْنَا إلبرَاهیم مکَانَ الْبیت أَنْ ال تُشْرِك بِی شَیئًا ﴿ :آمده است یاتآ از ییفرازها در

ثُم لْیقْضُوا تَفَثَهم ولْیوفُوا نُذُورهم ... منَافع لَهم ویذْکُرُوا اسم اللَّه  لیشْهدوا... وأَذّنْ فی النَّاسِ بِالْحجِّ 
  ﴾...ذَلک ومنْ یعظّم حرُمات اللَّه فَهو خَیرٌ لَه عنْد ربِّه* ولْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِ

 يابراهیم آماده ساختیم (تا اقدام به بنا يه کعبه را برارا که محل خان یخاطر بیاور زمان به«
 به حج کن یو مردم را دعوت عموم. را شریک من قرار مده، .. يخانه کند و به او گفتیم) چیز

... ببرند  بخش) باشند، و نام خدا را تا شاهد منافع گوناگون خویش (در این برنامه حیات ...
خود وفا کنند، و بر گرد خانه  يطرف سازند و به نذرهاود برها را از خ بعد از آن باید آلودگی

 ،را بزرگ دارد یاله يها مناسک حج چنین است، و هر کس برنامه کعبه طواف نمایند. یگرام
   .»او بهتر است ينزد پروردگارش برا

 .اند دهمطرح کر یگوناگون يآرا ،»لْیطَّوفُواو«کلمه  در »طواف« یرتفس بارهمفسران در
به  یگروهو به هر دو  یجمعو به طواف افاضه  یجمعو طواف نساء آن را به  یجمع

  .اند نموده یقطواف وداع تطب
دون ذکر قائل نقل نموده است ، احتمال طواف قدوم را بالقرآن احکام جصاص در

  :یدگو می ءاختالف آرا یانب در یمرحوم طبرس .)5/74(جصاص، 
 ،جمله ینا گفته شده مقصود از طواف در رد.است که ظهور در وجوب دا امر یطفواول«

گویند  یاین طواف از ارکان حج است. بعض ،یاختالف یچدون هب ازیر ،است یارتطواف ز
زیرا خداوند به آن امر فرموده که پس از انجام تمام مناسک،  ،منظور طواف صدر است

 ،انجام آن طواف نساء است که با ،اند که منظور اصحاب ما روایت کرده انجام شود.
زیرا پس از طواف  ،است زیارتو این طواف بعد از طواف  شود میآمیزش با زنان مباح 

 ».شود میزن نیز حالل  ،، جز زن و پس از طواف نساءشود میهمه چیز حالل  ،حج
  )7/130طبرسی، (

  
  دیدگاه نخست

به را  یهآ ینا ،:نیوارده از معصوم یريتفس یاتاساس روا بر یعهش مفسران بیشتر
   .)14/88، شیرازي ؛ مکارم14/371طباطبایی، ؛ 7/130 ی،(طبرس اند نموده یرتفسطواف نساء 
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  ءبه طواف نسا آیه یرتفس دالیل
محرمات  یتمام ،طواف ینانجام ابا عمل حج است و  ینآخرطواف نساء  یکم.

ف که طوا ینا که با اند گفته یرتفس ینا یلدل از مفسران در جمعی .گردد میاحرام حالل 
. گردد میبر محرم حالل  ،زنان یعنیمحرم از محرمات احرام  ینآخر ،عمل است ینآخر

  :دنویس می ییطباطباعالمه 
طواف نساء  :طبق تفسیر امامان اهل بیت »و لْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِ«مراد از «

نها با طواف ت ،که همه محرمات احرام حالل شود يطور از احرام به خروج یرااست، ز
  ) 14/371طباطبایی، ( »نساء است و طواف نساء آخرین عمل (حج) است.

  
  نقد دلیل

  گفت: توان میاستدالل  ینا نقد در
 یتحل باعث ءانجام طواف نسا ،اجماعو  یاتاساس روا بر یعهفقه ش درگرچه  -1
ف نظر از صر .استطواف نساء به  »لیطَّوفُوا« یرتفس از یرغ ینا ، اماشود میزنان 

معارض  يکه دارا یترواو د ،یبل .شود میمطلب استفاده ن ینا یهخود آ از ،یاتروا
  .اند نموده یرتفسطواف نساء را به » لیطَّوفُوا« ،است
 یحامر تصر ینفقها به او  آنها باشد ینتا آخر یستاعمال حج ن ءجزطواف نساء  -2
  :دنویس می ییمرحوم خو .اند نموده

أنهما لیسا من نسک  صالته) و إن کانا من الواجبات إالّالنِّساء و هما (طواف  و«
  ) 29/358ی، ی(خو .»الحج، فترکهما و لو عمداً ال یوجب فساد الحج

 »و لْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِ«از جمله  یشپ »ثُم لْیقْضُوا تَفَثَهم«جمله  ،یهآاین در  .دوم
 یلتکم و در دیزا يپاك کردن بدن از چرك و موها وجوب ،جمله اول مفادو است 

در و است  یسع طواف حج و بعد از امر یناو خوش است  يوجوب استفاده از بو ،آن
مقصود از طواف در  ینبنابرا .یستنساء بر ذمه او ن طوافجز  يطواف دیگر ،حال این

با توجه به را واف نساء طبه  آیه یرتفس ،نمونه یرتفس است.طواف نساء تنها ، »لیطَّوفُوا«
  :دنویس میو د کن می فوق را ذکر یلدل ،آن ییدأت درو داند  میتر  يقو ،یاتروا

شود که عالوه بر پاك کردن بدن از  ادهنیز استف ااین معن »ثُم لْیقْضُوا تَفَثَهم« از جمله«
ستفاده از خوش نیز استفاده شود، و ا يتکمیل آن باید از بو يبرا ،دیزا يچرك و موها
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 ،حال در این ز است و طبعاًیزیارت جا یخوش در حج تنها بعد از طواف و سع يبو
  )14/89، مکارم شیرازي( »جز طواف نساء بر ذمه او نمانده است. يطواف دیگر

  
  نقد دلیل

  گفت: توان می یدگاهد یننقد ا در
  دارد.خوش وجود ن ياستفاده از بوو پاك کردن بدن  یانم یتالزم گونه یچه -1
بعد  خوش را يبو یتحل ،اهل سنت همهاست که  یحصح یلدل ینا یدر صورت -2

بوي  یتزمان حل یبعض .آنان اختالف است یانکه م یدر حال ،از طواف حج بدانند
  .)5/76(جصاص،  بعد از آن یبعضو دانند  می یارترا قبل از طواف ز خوش

که بعذ  یطواف اند گفتهسنت  اهل رانمفس یشترب یشان،برخالف نظر ا ،ینا افزون بر
عنوان نمونه جصاص  به .است یارتطواف ز ،بدن واجب است یدزا يواز زدودن م

  :یسدنو می
األمر بقضاء التفث و ال طواف  ی) أنه أمر به معطوفا علتیاریدل علیه (طواف ز و«

د أنه أرا یمفعول فی ذلک الوقت و هو یوم النحر بعد الذبح إال طواف الزیارة فدل عل
  ) 74همان، ( .»طواف الزیارة

خصوص با  به ،یستن یدبع یهاعمال حج در آ نشر نامرتب در ذکر احتمال لف و -3
  .»و لْیوفُوا نُذُورهم« جمله در یراز تفاس یتوجه به بعض

بر تتمه اعمال حج  ،است» لیطَّوفُواو«که قبل ازجمله » ولْیوفُوا نُذُورهم«جمله  .سوم
آمده  یانالب یباط یردر تفس دارد.طواف نساء  ظهور در» لیطَّوفُواو« ینبنابرا ،هشد یرتفس

  :است
»بعض(و :(مهوفُوا نُذُوره است زاید بر قربان یلْیمطلق  گفتند ی، بعضیگفتند نذر اضحی

مراد بقیه اعمال حج است...  لکن ظاهر این است که ،که کرده است ینذرهای
فُوا (وطَّوکه طواف زیارتش گویند لْی رین همان طواف حجیقِ): نوع مفستالْع تیبِالْب
زیرا  ،مراد طواف نساء است ،لکن اخبار اهل بیت بلکه ظاهر خود آیه ،گویند یم

  ) 9/294 یب،(ط »بود. »ورهملْیوفُوا نُذُو«خل در طواف حج دا
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  نقد دلیل
 واردآن  يتوان برا میقبل را  یلادات دلانتق است و یشینپ یلدل یراستدالل نظ این
در  »و لْیطَّوفُوا«ظهور  یزن تتمه اعمال حج و در »و لْیوفُوا نُذُورهم«ظهور  يادعا کرد و

  است.ادعتنها یک طواف نساء 
استناد  یاتبه روا آیه یردر تفس یريتفس هاي یدگاهاز د یک. چون هر یاتروا .چهارم
  .یمده میقرار  یجداگانه مورد بررس و یکجارا  یاتارورو  ازاین ،کرده است

  
  دیدگاه دوم

طواف  یحت و ءنسا و یارتطواف ز طواف را به اعم از ،مفسران و از فقها یبعض
اثبات  يرا برا زیر یلدال ینان). ا14/88، شیرازي (مکارم اند نموده یرعمره تفس وداع و

  .اند نمودهخود ذکر  یدگاهد
 ،ندارد یقید و شرط یچه در آیه مطلق است و »یطَّوفُوال«عبارت  :نخستدلیل 

 یقم تفسیر در .شود میطواف عمره  یشامل طواف زیارت و طواف نساء و حترو  ازاین
  آمده است:

و مفهوم هذا الطواف عام؛ باعتبار خلو اآلیۀ عن أي تقیید أو اشتراط، فیشمل طواف «
  )2/84 ،(قمی .»السواء یالحج و طواف النساء عل

  :یدگو یرتفس ینمقداد در دفاع از ا فاضل
لکن از این جهت ، دکن میاست در امر به طواف که داللت بر وجوب  یحجمله صر«

فرموده  6اکه رسول خداین باشد. نظر بر یمجمل م ،منظور کدام طواف است که
معلوم  6عمل از بیان رسول خدا هحج را از من فرا بگیرید، نحو يها است: عبادت

و طواف مذکور طواف زیارت، طواف نساء، طواف عمره و طواف وداع را  شود می
 »نه غیر آن. ،طواف نساء بوده باشد هاندارد که مراد تن ی. بنابراین دلیلشود میشامل 

  )1/316(فاضل مقداد، 
و  یندگز مینظر را بر ینا ،یهعموم آ يمبنا نقل اقوال مفسران بر از بعد یزن يراوند

  :دنویس می
  )1/281 ي،(راوند .»العموم یتناول الجمیع و«
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 یلدل ینقول را به ا ینهم، »و لْیطَّوفُوا« تفسیر دربعد از طرح اقوال  یمرحوم مجلس
فرد اهم که طواف  یانب حمل بر را روایات و یندگز میبر ،مطلق است» و لْیطَّوفُوا«که 

  :دویگ میو د کن می ،واجب است
و قیل: هو طواف النساء،  فقیل أراد به طواف الزیارة. »لْیطَّوفُوا و« یو أما قوله تعال«

و قیل: المراد به مطلق  طواف الوداع. هوو قیل:  و کالهما مرویان فی أخبارنا.
الطواف، أعم مما ذکر و غیره من الطواف المندوب و هو الظاهر من اللفظ فیمکن 

  )17/276 ،العقول ةمرآ ی،(مجلس ».بیان الفرد األهم و اهللا یعلم یحمل األخبار عل
نموده  یهآ یناستدالل به اطالق ا ،وجوب طواف عمره تمتع در یبحران سند یخش
  :دنویس میو  است

و أَذِّنْ فی ﴿: یعن وجوبه فیدل علیه اطالق قوله تعال فضالً ونه رکناً اجماالًاما ک«
ا تَفَثَهم و لْیوفُوا نُذُورهم و لْیطَّوفُوا بِالْبیت ... ثُم لْیقْضُواسِ بِالْحج یأْتُوك رِجاالًالنّ

  ) 3/261سند،  (محمد .»﴾الْعتیقِ
  

  نقد دلیل 
توان گفت تحقق اطالق منوط به وجود مقدمات حکمت است  در نقد این تفسیر می

وجود که در اینجا تعدادي از مقدمات آن (قرینه بر تقیید و قدر متیقن در مقام تخاطب) 
که توضیح خواهیم داد، ظاهر و سیاق آیه نمایانگر این است که آیه در  ندارد؛ زیرا چنان

باشد، نه همه اقسام آن، و گواه  مقام بیان قسمی از اقسام طواف واجب در حج می
و جمعی از مفسران و فقهاي شیعه، آیه را بر  روشن آن اینکه بیشتر مفسران اهل سنت

و جمعی از هر دو گروه حمل کرده سران شیعه بر طواف نساء طواف فریضه و بیشتر مف
  عدم پذیرش اطالق آیه است. ،اند و سخن مشترك همه اینان مجمل دانسته

 داللت بر تأکید است و تأکید يفعل امر دارا ید،با تشد »لیطَّوفُوا«کلمه  .دومدلیل 
 ی. مرحوم صادقشود مینساء  و یارتطواف زهر دو شامل رو  ازاین ،تکرار طواف دارد

و « د اگرکن میاضافه  دفاع نموده است و یرتفس یناستدالل از ا ینبا ا یزن تهرانی
  :دنویس می يو .بودطواف مراد  یک، بود می مخفف و یددون تشدب» لْیطَّوفُوا

... قد بال تشدید »و لْیطَّوفُوا«فی تشدید التأکید، دون » و لْیطَّوفُوا«ماذا تعنی  يو تر«
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بتخفیف، » و لْیطَّوفُوا«بعد طواف، فلو کان الواجب هنا مرة واحدة لکان  تعنی طوافاً
فال  .يمرة أخر هطواف و أقل یفلیکن اکثر من مرة حیث هذه الصیغۀ تتطلب المزید عل

» یقِلْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتو .. «طواف النساء. -فقط - طواف الزیارة، و ال هو -فقط -هو
 ی(صادق .»الطوافین، تکملۀ لذلک التفث فیحل عن کل محرمات اإلحرام یإشارة إل
  )20/76 تهرانی،

  :دنویس می و آوردهاستدالل را  مینه یزاز مفسران اهل سنت ن یکی ،یمعبدالکر یبخط
اإلکثار منه، و أنه أکثر من طواف  یإشارة إل» بالتطوف«التعبیر عن الطواف  یو ف«

  ) 9/1027 یم،عبدالکر یب(خط .»»طاف«أکثر حروفا من » تطوف«لفعل .. فا.واحد
  

  نقد دلیل
بلکه  ،یستتکرار عمل ن فعل، در تأکیدگفت الزمه  توان میاستدالل  یننقد ا در

در حج رکن  یضهطواف فر مهم عمل باشد و یگاهجا و یتبه اهم ممکن است ناظر
  .باشد میاست که ترك آن موجب بطالن حج 

  
  سومدیدگاه 

را به  یهآ طواف در ،اهل سنت یهانفق مفسران و یشترب و یعهاز مفسران ش جمعی
 یناثبات ا در یلدل دو یعهش مفسران .اند نموده یرتفس افاضه یا یضهفر یا یارتطواف ز

  :اند دهکر ذکر یرتفس
  .یمکن می یادامه بررس که در یاتروا نخست.

نقل  پس از یلیاردب مقدس . مرحوماعمال حج است یانکه در مقام ب یهظهور آ .دوم
  :دنویس می يو .داند می یهرا مطابق ظاهر آ یرتفس یناقوال، ا

هم  هر دو با گفته شده طواف وداع مراد است و است و یارتگفته شده مراد طواف ز«
محتمل  ینهاهمه ا مجازاً گفته شده مقصود طواف وداع است و وباشد  میمحتمل  یزن

طواف  ینا سخن در اعمال حج است و یراز ،است یارتواف زط یه،آ ظاهر یول .است
  ) 228 ،یلیاردب مقدس( ».ذکر نموده است حبذ محرمات احرام و یتحل را بعد از

  :دنویس می نیز هست. وي ينظر منتخب ابوالفتوح راز همین
علیه  - مراد طواف حج است که آن را طواف الزّیاره خوانند، و این قول باقر است«
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طواف بعد  نو بیشتر مفسران، و به اجماع رکن است و واجب است، و ای - السالم
  )13/322 ي،رازابوالفتوح ( »ما پس از آن.إما روز عید و إاالفاضۀ من عرفات باشد، 

  :معتقد است یجرجانهمچنین 
ست که بعد ا این »عتیقِقوله و لْیطَّوفُوا بِالْبیت الْ یثُم لْیقْضُوا تَفَثَهم إل« همفاد آی هخالص«

از قبیل نذر،  یچرك، انجام هر گونه وظایف دین ه، حلق، تقصیر، ازالادر من یاز قربان
باید به کعبه منا ست و پس از تقصیر در ا با خدا و خلق خدا واجب یعهد، پیمان شرع

  ) 1/34 ی،(جرجان »آورد. يجا هبرگشت و طواف حج را ب
 یضاوي،؛ ب23/222 ي،رازفخر ( اند پذیرفتهرا  یرتفس ینانیز مفسران اهل سنت بیشتر 

 یلی،؛ زح5/74جصاص،  ؛7/20 ی،ثعلب ؛9/139 ی،آلوس ؛17/111 ي،طبر ؛4/70
 حجاز و يفقها جمهور منتخب را یرتفس ینانیز  یقرطب .)3/153 ي،؛ زمخشر17/192

  .)12/51 ی،داند (قرطب میعراق 
  
  مفسران اهل سنت هدلا

  ذکر شده است:  یرتفس ینا يبرا یلسه دلاهل سنت،  یرتفاس در
  .یمکن می یبررس یاتکه در بخش روا :یاتروا. یکم

  :دنویس می یثعالب اجماع:دوم. 
 .»ذلک یو المراد به طواف اإلفاضۀ، النعقاد اإلجماع عل ﴾لْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِ﴿«

  )1/408 ی،(ثعالب
  :معتقد است یقرطب

أمر جل ثناؤه حاج بیته العتیق به فی هذه اآلیۀ طواف اإلفاضۀ  و عنی بالطواف الذي«
الذي یطاف به بعد التعریف، إما یوم النحر و إما بعده، ال خالف بین أهل التأویل  جالح

  )17/111 ی،(قرطب »فی ذلک.
  :آورده است يبه نقل از طبر یآلوس

   )9/139 ی،(آلوس .»ال خالف بین المتأولین فی أنه طواف اإلفاضۀ«
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  نقد دلیل
 ناموجهاتفاق  اجماع و يهمه اختالف نظر مفسران، ادعا ینروشن است که با ا اوالً

   .است
  .ندارد ياعتبار یريتفس ينظر یلاجماع در مسا ثانیاً

 یرتقص حلق و که پس از یعمل واجبات حج است و یاندر ب یهآ :یهآ ظهورسوم. 
 »تفث« بر» و لْیطَّوفُوا«عبارت  یراز ؛است یارتطواف ز ،اعمال واجب حج است ءجز

 . تعدادباشد میبعد از آن واجب ن یارتجز طواف ز یطواف وعطف شده (چرك بدن) 
نمونه عنوان  به .اند نمودهمذکور استدالل  یلمفسران اهل سنت به دل از یقابل توجه
  :دنویس میجصاص 

ء التفث و ال طواف األمر بقضا یعل ) أنه أمر به معطوفاًیارتو یدل علیه (طواف ز«
أنه أراد  یمفعول فی ذلک الوقت و هو یوم النحر بعد الذبح إال طواف الزیارة فدل عل

  )5/74(جصاص،  .»طواف الزیارة
  :چنین آورده است این یآلوس

»فُوا طواف اإلفاضۀ و هو طواف الزیارة الذي هو من أرکان الحج و به تمام  وطَّولْی
السابق، و روي ذلک عن ابن عباس و مجاهد  یلتفث بالمعنالتحلل فإنه قرینۀ قضاء ا

و الضحاك و جماعۀ بل قال الطبري و إن لم یسلم له: ال خالف بین المتأولین فی أنه 
  )9/139 ی،(آلوس .»طواف اإلفاضۀ و یکون ذلک یوم النحر

  :دویگ می یلیزح
أي طواف اإلفاضۀ، فإنه  الْبیت الْعتیقِ أي یطوفوا طواف الرکن الذي به تمام التحلل«

  )17/192 یلی،(زح .»قرینۀ قضاء التفث
  .6/28 ،برسوي یحق ؛4/70 یضاوي،؛ ب3/153 ي،: زمخشررك یزن

  
  دلیل نقد

 است بر ینهقر »تفث يقضا«بر  »و لْیطَّوفُوا« عبارتعطف  ممکن است گفته شود
نه  ،است وداع یااف نساء طومانند  یگريطواف واجب د ،»و لْیطَّوفُوا«که مراد از ینا

 ینهقر تفث را يقضا راجح، یرصورت احتمال غ به» االم«کتاب  در ی. شافعیارتطواف ز
  :دنویس میو طواف وداع گرفته  بر
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 .»طواف الوداع ألنه ذکر الطواف بعد قضاء التفث یعلفاحتملت اآلیۀ أن تکون «
  )2/196شافعی، (

 یحترج یارترا به طواف ز» و لْیطَّوفُوا« یراحتمال، تفس ینطرح ا از بعد یالبته شافع
  :دنویس میوي واجب است.  یارتطواف ز ،تفث يقضااز که بعد  یلدل ینبه ا ،دهد می

الشعر ولبس الثیاب  قوذلک أنه بعد حال »منا«الطواف بعد  یواحتملت أن تکون عل«
 یواجب عل »منا«والتطیب وذلک قضاء التفث وذلک أشبه معنییها بها الن الطواف بعد 

  (همان)  .»ایجابه واهللا أعلم، ولیس هکذا طواف الوداع یالحاج والتنزیل کالدلیل عل
  

  نقد دیدگاه شافعی
تفث همه محرمات حالل  يبا قضا گفت اگر توان یبر طواف وداع م یهحمل آ نقد در

چون  ،طواف وداع واجب باشد یستبا میبر اساس آن  بود و یحاحتمال صح ینا ،شد می
تفث همه محرمات  ينه با قضا یول .وجوب دارد امر ظهور در امر است و» و لْیطَّوفُوا«

اگر منظور  ،یبل .است واجبمذاهب  بیشترنه طواف وداع نزد  و ،گردد میاحرام حالل 
 را حمل بر» و لْیطَّوفُوا«جمله  وـ  اند گفته یعهمفسران ش بیشترکه  چنان ـ باشدطواف نساء 

با نظر تمام مفسران که  یزاز آن طرف ن وجوب امر سازگار است و با ،کردندساء طواف ن
  . باشد میسازگار ، گردد میتفث همه محرمات احرام حالل ن يبا قضا

 یسن و یعهش يفقها از يکه تعداداست  ینا یرتفس ینا یلتوجه در تکم یستهبا نکته
 نگراینما ینا و اند نمودهستدالل ا یهآ ینبه ا ،عمره طواف واجب در حج و اثبات در یزن
  :دنویس می یعالمه حل طواف حج است. »لیطَّوفُوا«از  مراد ،آنان است که در نظر نآ

: یعلماء اإلسالم، قال اللّه تعال هطواف الحج رکن فیه، و هو واجب. اتّفق علی«
﴿یقِوتالْع تیفُوا بِالْبطَّو10/393حسن بن یوسف حلی، (.» ﴾لْی(  

مذکور بر وجوب طواف در عمره تمتع استدالل نموده  یهبه آنیز  ییمرحوم خو
  :دنویس می يبه نقل از و یقم ییاست. طباطبا
) قدس سرّه ییسیدنا االستاد (خو قالان الطواف هو الواجب الثانی فی عمرة التمتع... «

دل علیه مضافا و ضرورة و لم یختلف فیه أحد من المسلمین و ی بل هو رکن فیها اجماعاً
  .»﴾لْیوفُوا نُذُورهم ولْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِثُم لْیقْضُوا تَفَثَهم و﴿: یما ذکر قوله تعال یال
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  :دهد ادامه می يانکار ستفهامسپس به صورت ا
إذ الطواف جزء من اعمال  یالمدع یو ال أدري بأي تقریب تدل اآلیۀ الشریفۀ عل«

 »المذکور فالحظ. یالمدع یظاهر ان اآلیۀ وحدها ال تکون دلیال علفال ؟الحج
  )2/67 ی،قم یی(طباطبا

 ءکه جزطواف نساء به  یاتدر روا یهآ یرتفس یا و یهاجمال آ یلبه دلایشان  یاگو
مرحوم . همچنین داند میمدعا تمام ن را بر یهداللت آ ،یستحج ن اعمال عمره و

  :دنویس می یآمل یتقمحمد
إجماعا. (و  أقسامهماعال العمرة الطواف و هو واجب فی کل من الحج و العمرة بمن أف«

  )12/607 ی،(آمل .»﴾لْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِو﴿ یوجوبه) من الکتاب قوله تعال ییدل عل
  :دنویس مینیز  یمرحوم مجلس

»اءلَمالْع ضعقَالَ ب و ... کَّۀَ طُفم تفَإِذَا أَتَی فَإِنَّ ذَل اطۀَ أَشْوعبس تیبِالْبک  افالطَّو وه
  )96/365 ،بحار األنوار ی،(مجلس.» ﴾ولْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِ﴿ یالْواجِب الَّذي قَالَ تَعالَ

  :دنویس میعالمان اهل سنت  البرّ ازابن عبد
  )3/473(ابن قدامه،  .»ه)یضأنّ هذه اآلیۀ فیه (طواف فر یأجمع العلماء عل«

  نیز معتقد است: ينوو
) رکن من أرکان الحج ال یتم الحج إال به واألصل فیه قوله عز یارتوهذا الطواف (ز«

  ) 8/220 ي،(نوو .»﴾ولْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِ﴿وجل 
  

  دیدگاه چهارم
 یادبه طواف وداع  یهآ یرتفس از »یحتمل« و »یلق«اهل سنت با لفظ  مفسرانبیشتر 

 ؛1/408 ی،ثعالب (رك: یمذکر کردپیش از این را  یشانا يها نمونه عبارت اند. کرده
به  یشاناز مفسران ا دکیان یول ،)4/70 یضاوي،ب ؛4/119 یه،؛ ابن عط9/139 ی،آلوس

  .اند نموده یرطواف وداع تفس
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  ادله نظریه
  بن سلمه. عمرو از یمقطوع یتروا -1
 یب. خطیدگو میعمل حج را  ینآخر یزن یهعمل است و آ ینخرطواف وداع آ -2

  :دنویس می یمعبدالکر
»﴿یقِوتالْع تیفُوا بِالْبطَّوفبالوفاء بالنذور، و بالطواف بالبیت، تختم أعمال . ﴾لْی ..

.. و کما کان أول أعمال الحج، هو لقاء البیت العتیق و الطواف به طواف تسلیم، .الحج
 یب(خط .»مل من أعمال الحج، هو الطواف بالبیت، طواف وداعآخر ع یکون

  )9/1026 ،یمعبدالکر
  :آورده است یاندلس یهابن عط

ع طواف الودا یمحمد: و یحتمل بحسب الترتیب أن تکون اإلشارة إلقال القاضی أبو«
بن أبی سلمۀ قال: سألت  مروبد و قد أسند الطبري عن عإذ المستحسن أن یکون و ال

(ابن  .»فقال: هو طواف الوداع ﴾و لْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِ﴿: یقوله تعال زهیرا عن
  ) 4/119 یه،عط

  
  نقد دلیل

 یاًثان .است یهآ یاقس ظاهر و خالف یرتفس ینا گفت اوالً توان می یرتفس یننقد ا در
 از آداب ترك مکه است. و ، فقطعمل آن باشد ینخرآتا  یستحج نء طواف وداع جز

 یفمورد استدالل از نظر اهل سنت ضع یتروا ید،آ می یاتبخش روا طور که در همان
  است. 

  
  شیعه و اهل سنت یاتروا یدگاهطواف از د مصداق

اقسام طواف مختلفند  از یک بر هر »و لْیطَّوفُوا« یقتطب و یردر تفس یقینفر روایات
  .یمآور میادامه که در 

  
   ارتیز و یضهبه طواف فر یرتفس. 1

 )8/254 ،نیالوامع صاحبقر ی،(مجلس یحیصح یتروا در »قرب االسناد« در حمیري
شده  یرتفسو زیارت  یضهبه طواف فر» و لْیطَّوفُوا«آن  که در دکن مینقل  7از امام رضا
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: یعن قول اهللا تبارك و تعال 7حمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت الرضاا«: است
﴿مقْضُوا تَفَثَهلْی مهوفُوا نُذُورلْی قال: تقلیم األظفار و طرح الوسخ عنک، و الخروج من  ﴾و

  )3/158 یري،(حم »طواف الفریضۀ.» و لْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِ«اإلحرام 
 ،»و لْیطَّوفُوا«آورده که منظور از  7یعلامام از  یتیدر روانیز  مجلسی مرحوم

و لْیطَّوفُوا ﴿أَنَّه قَالَ فی قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ...  7الْمؤْمنینَأَمیرِعنْ « :است یارتطواف ز
و الْحلْقِ یوم النَّحرِ و هذَا الطَّواف  لذَّبحِالطَّواف هو طَواف الزِّیارةِ بعد ا. .. :قَالَ ﴾بِالْبیت الْعتیقِ

اجِبو افطَو و96/312 ،بحار األنوار ی،مجلس( .»ه(  
حدثنا « :دنویس می طبرينقل شده است.  ینهزم یندر ااهل سنت  از یزن یاتیروا

و لْیطَّوفُوا بِالْبیت ﴿عن أشعث، عن الحسن:  ري،عمرو بن سعید القرشی، قال: ثنا األنصا
حدثنا ابن عبد «د نقل با سن ینهم )17/111طبري، ( »الحج قال: طواف الزیارة. ﴾الْعتیقِ
  .)همان( است آمده یزن »، قال: ثنا خالد، قال: ثنا األشعث، أن الحسنیاألعل

اهللا، قال: ثنی ثنی علی، قال: ثنا عبدحد«دو روایت دیگر اهل سنت چنین است: 
یعنی: زیارة البیت  ﴾و لْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِ﴿: لهمعاویۀ عن علی، عن ابن عباس، قو

و ﴿الملک، عن عطاء، فی قوله: ب، قال: ثنا هشیم، عن حجاج و عبدحدثنی یعقو«، »حجال
  ) همان( .»قال: طواف یوم النحر ﴾لْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِ

  
  ءبه طواف نسا یرتفس. 2

جوامع  در ینهزم یندر ا یتسه روا .وجود دارد یعهمفسران ش یانم در تنها یرتفس این
  .یمدار ییروا

منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِیاد عنْ أَحمد بنِ محمد قَالَ قَالَ  عدةٌ« روایت اول:
قَالَ طَواف الْفَرِیضَۀِ طَواف  ﴾و لْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِ﴿فی قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ  7الْحسنِبوأَ

اء4/512 ینی،(کل .»النِّس(  
 یضعیف عل« :دنویس می یمجلس .است یفطبق نظر مشهور ضع یتسند روا

 ید) بدون ق8/107( مالذ األخیاردر  يو .)18/202 ،العقول ةمرآ ی،(مجلس »المشهور
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 و« :دنویس میو دانسته  ياول سند آن را قو یمجلس یول ،است نستهدا یفضع ،مشهور
  .)4/533 ،المتقین ضۀرو ی،(مجلس »الکلینی قویا عن البزنطی يرو

 تفسیر دو ،»طَواف النِّساءیضَۀِ طَواف الْفَرِ« عبارتدر  »یضهفر«از  مقصود درباره
  وجود دارد:

طواف نساء به  را یضهفر ،که گذشت یاتیبر حسب روا یعیمشهور عالمان ش -1
 یضهطواف فر يبرا یانعطف ب یابدل  ،یترا در رواطواف نساء و  اند نموده یرتفس

  ندارد.  یتعارض یهآ ظهور با یررو تفس ینازا ،)14/1229 ،کاشانی یضاند (ف نستهدا
 »واو« وطواف نساء  يیگرد و یارتطواف ز یکی :یددو طواف را گو یتروا -2

. مرحوم »طَواف النِّساءو یضَۀِ طَواف الْفَرِ« :بوده ینچن عبارت .عاطفه حذف شده است
  :دنویس می یمجلس

راد بطواف الفریضۀ هنا طواف الزیارة، و حذف العاطف بینه و بین طواف و قیل: الم«
  ) 18/202العقول،  آةمر ی،(مجلس .»النساء. و ال یخلو من بعد

  .حذف است اصل عدم سقط و یراز ؛است ياقو نخست تفسیر
 یعیل عن محمد بن یحیابن اسم یعن عل یمحمد بن أحمد بن یحی يرو« دوم: روایت

و لْیطَّوفُوا ﴿عن قول اهللا عز و جل:  7اهللاعبدد الناب قال: سألت أباالصیرفی عن حما
  )5/253 ی،(طوس »قال: هو طواف النساء. ﴾بِالْبیت الْعتیقِ

(مجلسی،  داند میمجهول آن را  یمرحوم مجلس .است یفضعنیز  یتروا ینا سند
  ).8/107 ،مالذ األخیار

بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد  یلعن الحسین بن محمد، عن مع« سوم: یتروا
ا بِالْبیت و لْیطَّوفُو مو لْیوفُوا نُذُوره﴿، فی قول اهللا عز و جل: 7بن عثمان، عن أبی عبداهللا

  )2/486 ،صدوق ؛4/513 ینی،(کل ».طواف النساء، قال: ﴾الْعتیقِ
 ،العقول ةآمر ی،است (مجلس مرسل و یفضع ،طبق نظر مشهور یتروا ینسند ا

 ،کاشانی یض(ف »مقطوعاً الحدیث مرسالً: «دنویس میکاشانی  یضمرحوم ف .)18/202
 .)2/486صدوق، (نقل نموده است  »مرسالً«با عبارت  یزمرحوم صدوق ن ).14/1230
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 ی،نموده است (مجلس »يقو«به  یرتعب یتروا ینسند ا اول از یمرحوم مجلس یول
  .)4/533 ،المتقین ضۀرو

به  یرتعب، داشته باشدوثوق را که به صدور آن  یتیروا رهاول  یمرحوم مجلس
از  یانکثرت نقل راو مثالً .نباشد يباره راودر یخاص یقگرچه توث ؛یدنما می »يقو«

 »يقو« به یرتعب وشمرده  يورا یقن توثیاز قرا ،یستاش ن درباره یقیرا که توث یشخص
 اصحاب است و عملکرده که مورد  يوبه ق یرجهت تعب ینا از شود گفته اگر. یدنما می

عمل  یتروا ینکه مشهور به اینگفت ا توان میدر پاسخ ، باشد میشهرت جابر ضعفش 
نه به  یول ،دارد یشهرت قطعطواف نساء وجوب  ،یبل .استاول ادع ،کرده باشند
 یگريگوناگون د یحصح یاتبلکه به روا ،تا ضعف را جبران کند یتروا یناستناد به ا

 و ،طواف نساءوجوب  یکی :یممطلب دار ر مورد بحث دود، یگرد یان. به باستمستند 
 و یاتروا یلوجوب آن به دل . درءبه طواف نسا »فواوطَّیول«عبارت تفسیر  يیگرد

 ینبه اطواف نساء در وجوب  یهامام يفقهابیشتر  یول ،یستن یديترد یشهرت قطع
را جبران  یرتفس و یقتطب ینمشهور، ضعف اعمل  با یمتا بتوان اند نمودهاستدالل ن یهآ

 است. یهآ یرمذکور در تفس یاتاز باب ورود روا، اند نمودههم که اشاره  تعدادي .یمکن
 ،است یتشهرت جابر ضعف سند روا یندکه گو که قلمرو سخن مشهوریناضافه بر ا

 و يقو یتصورت وجود روا نظر. در و یرنه حوزه تفس ،مربوط به حوزه عمل است
 یراز ؛شد یمتسل یدباطواف نساء بر  یهآ یربر تفس 7معصوم ياضح الدالله از سوو
حمل  صورت در ،یتیروا یندر صورت نبود چن یول ،»یتالب یبما ف يادر یتاهل الب«
  :جواب دادیر اشکاالت زبه  یدبا ،طواف نساءبر  یهآ

امر  که ظاهر یدر حال ،ندارد حجهال يذ یاما در يوجوب فورطواف نساء  -1
  .باشد می بر آن شاهد یه،ادامه آ در »ذلک«واژه  .مربوط به اعمال حج است »ولْیطَّوفُوا«

 حجء جزیه، آ یاقبه سطواف مورد بحث  یدر حال ،یستحج ن ءجزطواف نساء  -2
  .است
عنوان طواف  به یطواف، 8ائمه قبل از صادقین و یامبرحج پ گزارش از در -3
  .همان طواف وداع باشد »ءطواف النسا«ه شود منظور از گفت مگر ،است یامدهنساء ن
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هر دو  یا و 6یامبرپ یا و 7یمخطاب به ابراه »کذل«تا  »أَذّنْ و«از  یفهشر یاتآ -4
  .کرد می یانب ،حج بود یمکه در مقام تعل 6یامبرپ حتماً ،بودطواف نساء مراد  اگر .است
 یتفعل یدر طواف واجب رکن 8یندقزمان قبل از صا در »ولْیطَّوفُوا«امر  -5

اعمال مکه  است که بر یگريواجب د ،امر شده ایشانکه در زمان طواف نساء داشته و 
صورت  در مگر، حمل کردء طواف نسا بر را »ولْیطَّوفُوا« توان مین افزوده شده است و

  .به همه افراد طواف واجب نسبت »ولْیطَّوفُوا«اثبات اطالق 
 ،انجام ندادندطواف نساء  و هحج انجام داد 8ینصادق که قبل از امر یکسان -6

امر پس مشمول است. آن وقت واجب نبوده  ییدمگر بگو ،امر واجب باشند تارك یدبا
  .یستن »ولْیطَّوفُوا«

از  يتعداد ند وا هاستدالل نکرد یهبه آطواف نساء اثبات  يبرا یهامام يفقها ربیشت -7
  اند. نمودهطواف نساء به  یرتفس ،وارده یاتروا یقاز طر ،ندا هکردفقها که استدالل 

  
  ءطواف نسا و یضهبه طواف فر یرتفس. 3

 یتتنها روا .یمندار ءنسا و یضهطواف فر طواف به اعم از یردر تفس یخاص روایت
است جمله  دو ینحذف واو عاطفه ب يمبنا بر )طَواف النِّساء یضَۀِطَواف الْفَرِ( گفته یشپ
  .عدم حذف است ،اصل ه شد کهآن گفت نقد در و

  
  به طواف وداع یرتفس. 4

است: شده  یربه طواف وداع تفس »ولْیطَّوفُوا« ،اهل سنت از یمقطوع روایت در
عن قول  اًالرحمن البرقی، قال: ثنا عمرو بن أبی سلمۀ، قال: سألت زهیراستحدثنی أبوعبد«

از  یبعض .)17/111 ي،(طبر »قال: طواف الوداع الحج ﴾یت الْعتیقِو لْیطَّوفُوا بِالْب﴿ اهللا:
 ،یهاند که مقصود از طواف در آ احتمال داده یتروا ینا یلاهل سنت به دل فسرانم

  :دنویس می یثعالب طواف وداع باشد.
طواف الوداع، و قد أسند الطبري عن عمرو بن  یو یحتمل أن تکون اإلشارة باآلیۀ إل«

هو  فقال: ﴾لْعتیقِو لْیطَّوفُوا بِالْبیت ا﴿: یمۀ قال: سألت زهیرا عن قوله تعالأبی سل
  ) 1/408 ی،(ثعالب .»طواف الوداع
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  نظریه نقد
 یفضع یرزه یاًثان ،مقطوع است اوالً یراز ،است یفاهل سنت ضع از نظر یتروا

  :دنویس می يباره ودر یذهب .است
کذا  قلت: و عنه الشامیون مناکیر... يل البخاري وغیره: روقا ... زهیر بن محمد التمیمی«

عنه عمرو بن أبی سلمۀ التنیسی مناکیر، وما هو بالقوي وال بالمتقن، مع أن أرباب  يرو
  ) 8/188 ی،(ذهب ».ضعفاءجعفر العقیلی فی القد ذکره أبو و الکتب الستۀ خرجوا له...

  
  یريگ نتیجه

 ،یمکرد ذکر یلعالمان را همراه دال هاي یدگاهد »وفُواولْیطَّ« یرکه در تفس طور همان
 »ولْیطَّوفُوا«عبارت  یات،روا از یطبق بعض هیعاز مفسران ش یاديروشن شد که جمع ز

 اتفاق مفسران اهل سنت و به یباکثر قر و اند نمودهطواف نساء به  یررا تفس یهدر آ
 .اند دهکر ،حج است یواجب رکنکه  ریضهحمل بر طواف فنیز  یعهاز مفسران ش یجمع

طواف  دو و ینا اعم از بربرخی  اعم از هر دو و حمل بر یقینعالمان فر از یجمع اندک
 با توجه به ابهامات ورو  ازاین .ندا هدکرطواف وداع  حمل برهم  اي . عدهاند نمودهوداع 

ساء طواف نبه  یرکه تفس یتیدو روا يعدم قوت سند سو و یکاختالفات گذشته از 
 با این حال .استناد نمودطواف نساء  به آن بر توان مین و شود میمجمل  یهآ ،ندا هنمود

  است.اثبات قابل  ،وارد شده 7که از معصوم يمتعدد یاتروا ازطواف نساء وجوب 
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