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چکیده

ندوکاو قـرار داده اسـت. در مورد کیریتفساتیطواف نساء در قرآن را بر اساس روایقرآنشهیرو، رشیجستار پ
ُفوایَو لْ «هیآریتفسلیذ وَّ بر طواف نساء نقل شـده هیآقیو تطبریبر تفسیاتیاز امامان معصوم (ع) روا»ِق یاْلَعتِ ِت یِباْلبَ طَّ

اجمال دارد و از هیگفت که آتوانیمدهیرسنیقیاز فرهیآریدر تفسیگریات دیو روااتیروانیایاست. ضمن بررس
ها استناد نمود و در به آنتوانیاند، نمکردهریکه آن را به طواف نساء تفسیاتیروایبا توجه به ضعف سندگریدییوس

و عدم گزارش طـواف نسـاء در انددهکرریتفسارتیکه آن را به طواف زیریتفساتیو قوت رواهیظهور آنکهیاتینها
قابـل اثبـات اتیـرواقیرجحان دارد و طواف نساء از طرریتفسنیا(ع)، نیاز صادقشی(ص) و امامان پامبریحج پ
است.

ُفوا،یَو لْ : هاکلیدواژه وَّ .امبریطواف نساء، طواف وداع، حج پارت،یطواف زطَّ

.٢٧/٠٩/١٣٩٦؛ تاریخ تصویب نهایی: ٢٤/٠١/١٣٩٤تاریخ وصول:*. 
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مقدمه

یکی از مهمترین اعمال مکه به لحاظ کارکردی، حلیت و عدم حلیت همسر؛ طـواف نسـاء اسـت کـه 
انـد و احـدی از فقیهـان اهـل سـنت از ابن عقیل عمانی، فتوا بـه وجـوب آن دادهجز اجماع فقیهان شیعه به

ای که در قرآن امر به طواف نموده آیـه وجوب یا استحباب و یا اباحه آن سخنی به میان نیاورده است. تنها آیه
ُفوا ِباْلَبیِت اْلَعِتیِق «فرماید: سوره حج است که می٢٩ وَّ ات تفسیری شیعه ذیل ایـن ، در بعضی از روای»َو ْلیطَّ

ُفوا به طواف نساء تفسیر شده است که در نوشتار پیش رو، مورد کندوکاو قرار گرفته است.  وَّ آیه، کلمه َو ْلیطَّ

معناي طواف
) دور چیزی است (ابن منظـور، ١٤٢/ ٧اصل در معنای طواف، چرخیدن حسی یا معنوی (مصطفوی، 

) و در ایـن آیـه شـریفه ٥٣١(راغـب، » یدن پیرامون چیزی استطواف چرخ«نویسد: ). راغب می٢٢٥/ ٩
ُدوَن « هـا گـردش پسـران جاویـدان بـدور آن«) به همین معنـا اسـت، ١٧(واقعه:» یُطوُف َعَلیِهْم ِوْلداٌن ُمَخلَّ

(راغب، همان).» کنند و در خدمت آنهاهستندمی

انواع طواف نزد فریقین
رت است ازدر نزد شیعه و اهل سنت اقسام طواف عبا

طواف قدوم در تعبیر اهل سنت و طواف تحیت در تعبیر شیعه. مستحب است کسـی کـه از خـارج -١
شود و تا شروع اعمال حج، وقت کافی دارد بعد از دعا این طواف را کـه بمنزلـه مکه وارد مسجد الحرام می

).٢٨/ ٦؛ حقی بروسوی، ٨٤٧/ ١نماز تحیت مسجد است انجام دهد (جزیری، 
طواف افاضه یا طواف حج و یا طواف زیارت طواف زیارت گویند زیرا حاجی ِمنا را تـرک و بیـت را -٢

کند؛ و افاضه گویند زیرا افاضه به معنای رجوع است و حاجی از ِمنا به مکـه مراجعـت نمـوده و زیارت می
؛ ٢٢٩/ ١المغنیـه، ؛ ٣٨١/ ٧طواف حج گویند زیرا به اتفاق همه مسلمانان، از ارکان حج اسـت (الرافعـی، 

). این طواف که جزء ارکان حج است وقتش طبق نظرحنابله و شـافعیه بعـد از نیمـه ٢٨/ ٦حقی بروسوی، 
شب عید قربان و طبق نظر حنفیه از فجر روز عید و مالکیه و شیعه از روز عید قربان است (المغنیه، همان).

هب حنبلی و حنفی واجـب و در مـذهب طواف صدر یا طواف وداع که به هنگام ترک مکه طبق مذ-٣
مالکی و شیعه مستحب و در نزد شافعیه دو قول است (المغنیه، همـان؛ حقـی بروسـوی، همـان). طـواف 

).٢٣١واجب دیگر در فقه شیعه طواف نسا است (المغنیه، همان، 
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...»والیطفوا «تفسیر مصداقی طواف در آیه 

بحث، ضروری است آیات قبل و بعد آن مورد توجه قرار برای روشن شدن مقصود از طواف در آیه مورد 
سوره حج پیرامون داستان تجدید بنای کعبه مساله وجـوب ٣٠تا ٢٦گیرد تا سیاق آن روشن گردد. در آیات 

را حج، و فلسفه آن، و بخشی از احکام و ابعاد اخالقی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ایـن عبـادت بـزرگ 
فرماید: به خاطر بیاور زمانی را که محل خانه کعبه را برای ابراهیم آماده ی از آیات میکند. در فرازهایذکرمی

ساختیم (تا اقدام به بنای خانه کند و به او گفتیم) چیزی را شریک من قرار مده،.. و مردم را دعـوت عمـومی 
ام خدا را ببرند بعـد از بخش) باشند، و نبه حج کن ... تا شاهد منافع گوناگون خویش (در این برنامه حیات

ها را از خود بر طرف سازند و به نذرهای خود وفا کنند، و بر گرد خانه گرامـی کعبـه طـواف آن باید آلودگی
های الهی را بزرگ دارد نـزد پروردگـارش بـرای او بهتـر نمایند...مناسک حج چنین است، و هر کس برنامه

ُفـوا«در کلمه » طواف«داقی ). مفسران در تفسیر مص٨٤و ٦٦/ ١٤است (مکارم،  وَّ ، آرای گونـاگونی »َو ْلیطَّ
اند. جمعی آن را به طواف نساء و جمعی به طواف افاضه و جمعـی بـه هـر دو و گروهـی بـه راعرضه نموده

اند و جصاص در تفسیر آیات االحکام، احتمال طواف قدوم را بـه دون ذکـر قائـل، طواف وداع تطبیق نموده
نویسد: ولیطفوا امر اسـت کـه ). مرحوم طبرسی در بیان اختالف آرا، می٧٤/ ٥، نقل نموده است (جصاص

ظهور در وجوب دارد. گفته شده مقصود از طواف در این جملـه طـواف زیـارت اسـت. زیـرا بـه دون هـیچ 
اختالفی این طواف از ارکان حج است. بعضی گویند: منظور طواف صدر اسـت. زیـرا خداونـد بـه آن امـر 

اند که منظور طواف نسـاء اسـت س از انجام تمام مناسک، انجام شود. اصحاب ما روایت کردهفرموده که پ
شود و این طواف بعد از طواف زیارت است. زیرا پس از طواف حـج که با انجام آن آمیزش با زنان مباح می

ترجمـان ؛ م١٣٠/ ٧شود (طبرسـی، شود، جز زن و پس از طواف نساء زن نیز حالل میهمه چیز حالل می
).٢٠٦/ ١٦ترجمه مجمع البیان همراه با اصالح، 

تحلیل و بررسی تفاسیر مصداقی طواف
. تحلیل و بررسی تفسیر آیه به طواف نساء١

بیشتر مفسران شیعه بر اساس روایات تفسیری وارده از معصومان (ع)؛ که ذکر خواهیم کرد؛ ایـن آیـه را 
). مرحوم طباطبـایی ٨٨/ ١٤؛ مکارم، ٣٧١/ ١٤؛ طباطبایی، ١٣٠/ ٧اند (طبرسی، به طواف نسا تفسیرنموده

ُفوا ِباْلَبیِت اْلَعِتیِق «نویسد: مراد از می وَّ بنا بر آنچه در تفسیر ائمه اهـل بیـت (ع) آمـده، طـواف نسـاء » َو ْلیطَّ
است، چون خروج از احرام به طوری که همه محرمات احـرام حـالل شـود جـز بـا طـواف نسـاء صـورت 

شـود (موسـوی و طواف نساء آخرین عمل حج است که بعـد از آن تمـامی محرمـات حـالل میگیردنمی



101ةشمارثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره144
).٥٢٤/ ١٤همدانی، 

توان گفت در فقه شیعه بر اساس روایات و اجماع بـا انجـام طـواف در نقد استدالل مرحوم عالمه می
م بخـِش آیـه اسـتفاده شود و این غیر از تفسیر آیه به طواف نسا اسـت. از کـدانساء، حلیت زنان حاصل می

شود که منظور طواف نساء است؟ بله دو روایت دارای معارض در تفسیر آیه به طواف نساء است که بعدًا می
ها باشد. و فقها به این امـر تصـریح شود، بعالوه طواف نساء جزء اعمال حج نیست تا آخرین آنبررسی می

اند ولی جزء مناسک حج نیستند از ه از واجبات حجنویسد: طواف نساء و نماز آن گرچاند. خویی میکرده
). در تفسـیر نمونـه، تفسـیر آیـه، طـواف ٣٥٨/ ٢٩شود (خوئی، این رو اگر عمدا ترک شوند حج فاسد نمی

تر بـه اند: به هر حال (این) تفسیر با توجه به احادیـث قـویای ذکر کردهنساء دانسته شده و در تأیید آن قرینه
این معنی نیـز اسـتفاده شـود کـه » ُثمَّ ْلیْقُضوا َتَفَثُهْم «صوص این که ممکن است از جمله رسد به خنظر می

عالوه بر پاک کردن بدن از چرک و موهای زائد برای تکمیـل آن بایـد از بـوی خـوش نیـز اسـتفاده شـود، و 
طواف دیگـری استفاده از بوی خوش در حج تنها بعد از طواف و سعی زیارت جائز است و طبعًا در اینحال

).٨٩/ ١٤جز طواف نساء بر ذمه او نمانده است (مکارم، 
توان گفت هیچگونه تالزمی میان پاک کـردن بـدن و اسـتفاده از بـوی خـوش در نقد احتمال مزبور می

وجود ندارد و گواه آن این که نزد عامه در زمان حلیت طیب، اختالف است که قبل از طواف زیارت است یا 
اص حکم استفاده از بوی خوش رابه حکم اباحه سر تراشیدن و پوشیدن لباس قبل از طواف بعد از آن. جص

).٧٦/ ٥قیاس کرده و از طرفداران حلیت آن قبل از طواف است (جصاص، 
را که پـیش از جملـه » باید به نذرهای خود وفا کنند«، »َو ْلیوُفوا ُنُذوَرُهْم «در تفسیر اطیب البیان جمله 

گیرد که مراد از طواف در آیه، طـواف نسـاء تتمه اعمال حج تفسیر نموده و سپس نتیجه میولیطفوا است بر
بعضی (در تفسیر این جمله) گفتند: نذر اضـحیه اسـت زایـد بـر »: َو ْلیوُفوا ُنُذوَرُهْم «نویسد: است وی می

عمال حّج اسـت... قربانی، بعضی گفتند: مطلق نذرهایی که کرده است. لکن ظاهر این است که مراد بقیه ا
ُفوا ِباْلَبیِت اْلَعِتیِق « وَّ گویند: لکـن اخبـار نوع مفّسرین همان طواف حّج که طواف زیارتش گویند می»: َو ْلیطَّ

بـود » َو ْلیوُفـوا ُنـُذوَرُهْم «اهل بیت بلکه ظاهر خود آیه مراد طواف نساء است. زیـرا طـواف حـّج داخـل در 
).٢٩٤/ ٩(طیب، 

َو «در تتمه اعمـال حـج و نیـز ظهـور » َو ْلیوُفوا ُنُذوَرُهْم «توان گفت ادعای ظهور میدر نقد این تفسیر 
ُفوا وَّ در طواف نساء اول ادعا است و دلیلی بر آن نیست. در ادامه نوشته روایـات مـورد ادعـا را بررسـی » ْلیطَّ

کنیم.می
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. تحلیل و بررسی تفسیر آیه به طواف اعم از حج، عمره و نساء٢

انـد و از فقهاء و مفسران طواف را به اعم از طواف حـج (زیـارت) و عمـره و نسـاء تفسـیر کردهبعضی 
معتقدند چون لفظ آیه، قید و شرطی ندارد، مفهوم آن عام است و شامل طواف زیارت و طواف نساء و حتی 

).٨٨/ ١٤شود (مکارم، طواف عمره هم می
ُفوا«در تفسیر قمی آمده چون  وَّ آیه خالی از هرگونه قید و شرطی است لذا طواف در آن اعم از در » َو ْلیطَّ

).٨٤/ ٢طواف حج و طواف نساء است (قمی، تفسیر القمی، 
نویسد: جمله صریح است در امر به طواف که داللت بر وجـوب فاضل مقداد در دفاع از این تفسیر می

نظر بر این کـه رسـول خـدا (ص) باشد. منظور کدام طواف است، مجمل میکند لکن از این جهت که می
شود و ، نحوه عمل، از بیان رسول خدا (ص) معلوم می»های حّج را از من فرا بگیریدعبادت«فرموده است: 

شود. بنابراین دلیلی نـدارد طواف مذکور طواف زیارت، طواف نساء، طواف عمره و طواف وداع را شامل می
). راوندی نیز ٣١٦-٣١٧/ ١؛ ترجمه، ٢٧١/ ١آن (فاضل مقداد، بوده باشد نه غیر» طواف نساء«که مراد تنها 

نویسد: عموم آیه همه انواع طواف را گزیند و میبعد از نقل اقوال مفسران بر مبنای عموم آیه این نظر را بر می
همین قـول را» ولیطفوا«). مرحوم مجلسی نیز بعد از طرح اقوال در تفسیر ٢٨١/ ١شود (راوندی، شامل می

گزیند و روایات را حمل بر بیان فرد اهم که طواف واجب است مطلق است بر می» ولیطفوا«به این دلیل که 
). وی بعد از نقل روایت امام رضا (ع) ذیـل تفسـیر ایـن آیـه کـه ٢٧٦/ ١٧کند (مجلسی، مرآة العقول، می

و اطالق طواف فریضه بر طواف »والیطفوا«گوید تاکید در فعل امر فرمود طواف الفریضة طواف النساء، می
گوید مـراد از طـواف فریضـه در ایـن جـا فهماند. سپس مینساء در روایت مزبور، تعدد طواف در آیه را می

طواف زیارت است و حرف عطف بین طواف فریضه و طواف نساء حذف شـده و ایـن قـول خـالی از ُبعـد 
صحیح بزنطی و حماد بن عثمان منقول اسـت نویسد: و در ). مجلسی اول نیز می٢٠٢/ ١٨نیست (همان، 

اند که طواف وداع است و منع جمعی نیست که هر دو مـراد که مراد از این آیه طواف نساست و جمعی گفته
ُفوا«). مرحوم صادقی نیز با استدالل به این که کلمه ٢٥٤/ ٨باشد (مجلسی اول،  وَّ با تشدید، فعل امر » ْلیطَّ

» والیطفـوا«د داللت بر تکرار دارد به دفاع از این تفسیر برخاسـته اسـت. بلـی اگـر دارای تاکید است و تاکی
). خطیب عبدالکریم یکی از مفسـران ٧٦/ ٢٠بود یک طواف مراد بود (صادقی، بدون تشدید و مخفف می

نویسد: تعبیر تطوف با تشدید اشاره بـه تعـدد و کثـرت طـواف کند و میاهل سنت نیز همین استدالل را می
) و زیـادی مبـانی و ١٠٢٧/ ٩دارد چرا که تطوف با تشدید از نظر حروف از طـاف بیشـتر اسـت (خطیـب، 

حروف داللت بر کثرت و زیادی در معنا دارد.
توان گفت الزمه تاکید در فعل، تکرار عمل نیست بلکه ممکـن اسـت نـاظر بـه در نقد این استدالل می
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شود. در حج رکن است که ترک آن موجب بطالن حج میاهمیت و جایگاه مهم عمل باشد و طواف فریضه

دار و مرحوم صادقی در ادامه بحث، تخصیص آیه را به یک طواف، نساء یـا حـج (زیـارت) تفسـیری خنـده
و من المضحک المبکی تخصیص اآلیة بخصوص طواف النساء، و طواف الزیارة و هی «شمارد آور میگریه

یدة فی القرآن! فاألحادیث الثالثة، انه طواف الفریضة او النساء او الطوافان رکن ال یعنی منها و اآلیة هی الوح
ُفوا. وَّ ).٧٩-٨٠/ ٢٠(صادقی، » مرجوعة إلی کتاب الّله، فهو الطوافان دون ریب لمکان َو ْلیطَّ

توان گفت کجای تفسیر آیه به طواف فریضه بر اساس ظهور مستند بـه سـیاق و یـا بـه در نقد ایشان می
نساء بر اساس روایات، مضحک مبکی است؟!طواف

ُفوا به اعم از طواف حج و عمـره و مرحوم اردبیلی بعد از طرح همه احتماالت، می وَّ نویسد تفسیر َو ْلیطَّ
).٢٢٨نساء، به احتمال، مجاز است و ظاهر آیه طواف فریضه است (اردبیلی، 

).٢٦١/ ٣ق این آیه نموده است (سند، شیخ سند بحرانی در وجوب طواف عمره تمتع استدالل به اطال
یضه، افاضه)٣ یارت، فر . تحلیل و بررسی تفسیر آیه به طواف حج واجب (ز

جمعی از مفسران شیعه و بیشتر مفسران و فقیهان اهل سنت، طواف در آیه را به طواف حـج (زیـارت، 
اند: یکی روایات کـه بعـدًا بررسـی اند. اینان. دو دلیل بر مدعای خود ذکر کردهفریضه، افاضه) تفسیر کرده

کنیم و دیگر ظهور آیه که در مقام بیان اعمال حج است. مرحوم اردبیلی پس از نقل اقوال، ایـن تفسـیر را می
داند زیرا سخن آیه در موضوع حج است بعالوه طواف حج (زیارت) اسـت کـه بعـد از مطابق ظاهر آیه می

نویسد گفته شده مراد طـواف زیـارت اسـت و گفتـه باشد، میحلیت اکثر محرمات احرام و ذیح واجب می
باشد و گفته شده مقصود طواف وداع است و همه شده طواف وداع مراد است و هر دو با هم نیز محتمل می

ها مجازًا محتمل است ولی ظاهر آیه، طواف زیارت است زیرا سخن در اعمال حج است و این طواف را این
) و همـین تفسـیر، نظـر برگزیـده ٢٢٨رام و ذبـح ذکـر نمـوده اسـت (اردبیلـی، بعد از حلیت محرمات اح
ُفوا ِباْلَبیِت اْلَعِتیِق، و بگو تا طواف کنند به خانه کعبـه، مـراد طـواف ابوالفتوح رازی است، می وَّ نویسد: َو ْلیطَّ

تر مفّسران، و به اجمـاع و بیش-علیه الّسالم-حّج است که آن را طواف الّزیاره خوانند، و این قول باقر است
رکن است و واجب است، و این طواف بعد االفاضة من عرفات باشد، اّما روز عید و اّمـا پـس از آن (رازی، 

٣٢٢/ ١٣ .(
ُثمَّ ْلیْقُضـوا َتَفـَثُهْم إلـی قولـه َو «نویسد خالصه مفاد آیه نظر برگزیده جرجانی نیز همین است. وی می

ُفوا ِباْلَبیِت الْ  وَّ این است که بعد از قربانی در منا، حلق، تقصیر، ازاله چرک، انجام هرگونه وظـایف » َعِتیِق ْلیطَّ
دینی از قبیل نذر، عهد، پیمان شرعی، با خدا و خلق خدا واجب است و پس از تقصیر در منا باید بـه کعبـه 

ز ایـن تفسـیر را ). اکثر مفسران اهل سنت نی٣٤/ ١برگشت و طواف حج را به جای آورد (حسینی جرجانی، 
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؛ ثعلبـی ١٣٩/ ٩؛ آلوسـی، ١١١/ ١٧؛ حقی بروسـوی، ٧٠/ ٤؛ بیضاوی، ٢٢٢/ ٢٣اند (فخر رازی، پذیرفته

). قرطبـی ١٥٣/ ٣؛ زمخشـری، ١٩٢/ ١٧؛ زحیلـی، ٧٤/ ٥؛ جصاص، ٥١/ ١٢؛ طبری، ٢٠/ ٧نیشابوری، 
).٥١/ ١٢داند (قرطبی،این تفسیر را منتخب جمهور اهل علم از فقهای حجاز و عراق می

در تفاسیر اهل سنت، سه دلیل در اثبات این تفسیر ذکر شده است:
عطف شده بر تفث و طوافی جز طواف زیارت بعد از آن واجـب » ولیطفوا«یکی اجماع و دیگر این که 

کنیم.نیست و دلیل سوم، روایات است که در بخش روایات بررسی می
اند. ثعـالبی ) از طرفداران آن٤٧٥-٤٧٣/ ٣لبر (رافعی، اما اجماع، جمعی از جمله ثعالبی و ابن عبدا

ُفوا ِباْلَبیِت اْلَعِتیِق «نویسد: مراد از طواف در آیه می وَّ ) طواف افاضه است و اجماع بـر ایـن ٢٩(حج: » واْلیطَّ
عـدم«)، قرطبی و آلوسی با تعبیر ٢٢٠/ ٨)، نووی در المجموع (٤٠٨/ ١تفسیر انعقاد یافته است. ثعالبی (

).١٣٩/ ٩؛ آلوسی، ١١١/ ١٧کنند (طبری، از آن یاد می» خالف میان اهل تأویل و تفسیر
دلیل اسـت و نقد: اول اینکه روشن است که با این همه اختالف نظر مفسران، ادعای اجماع و اتفاق بی

ای حجاز گوید جمهور فقهعالوه تعبیر ال خالف، غیر از اجماع است. در ثانی، قرطبی در تفسیر جامع می
گوید عدم خالف میان تأویـل کننـدگان و مفسـران نـه عـدم خـالف میـان و عراق نه همه فقهای بالد و می

آید نظر اکثر اهل علـم اسـت و در اصـطالح فقیهان. سوم اینکه منظور از جمهور وقتی به صورت مطلق می
هـا تفاق هر چهـار تـن آنفقهی، به گفته زمخشری؛ اتفاق سه تن از روسای مذاهب فقهی معروف و گاهی ا

ولی منظور از اجماع، اتفاق همه امت است. مخالفت جمهور جایز ولـی مخالفـت اجمـاع، جـایز ١است.
نیست و افزون بر این که اجماع در مسائل نظری تفسیری، اعتباری ندارد.

واجـب عطف شده بر تفث و طوافی جز طواف حج (زیارت) بعد از آن » ولیطفوا«اما دلیل دوم این که 
نویسـد: شود. توضیح: مرحوم طباطبایی میباشد و بعد از این طواف زیارت، همه محرمات حالل مینمی

به معنای چرک بدن است. مولفان تفسیر نمونه با اقتباس از قاموس اللغة، و مفردات راغـب، و » تفث«کلمه 
فتـه بسـیاری از اربـاب لغـت و بـه گ» تفـث«نویسـند کنز العرفان و تفسیر مجمع البیان و تفاسیر دیگر می

مفسران معروف، به معنی چرک، کثافت و زوائد بدن همچون ناخن و موهای اضافی است و به گفته بعضی 
به معنـای زایـل » قضای تفث«) و ٨٦/ ١٤شود (مکارم، های زیر ناخن و مانند آن گفته میدر اصل به چرک

ه، مانند ناخن، مو، و امثال آن. و قضای تفث، کنایه کردن هر چیزی است که به خاطر احرام در بدن پیدا شد
)، به این معناکه اکثر محرمـات احـرام از جملـه ٥٢٤/ ١٤است از بیرون شدن از احرام (موسوی همدانی، 

شود وگرنه حلیت تمام محرمات طبق نظر اهل سنت بعد از طواف زیارت و لباس احرام بر محرم حالل می

1 Islamacademy.net
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بـه » والیطفـوا«ساء است. تعداد قابل توجهی از مفسران اهل سنت در تفسیر طبق نظر شیعه بعد از طواف ن

) و زحیلـی ١٣٩/ ٩اند. از باب نمونه: جصاص، آلوسـی (آلوسـی، طواف حج به این دلیل، استدالل نموده
، طواف زیارت است چـون عطـف بـر قضـاء تفـث شـده و طـواف »والیطفوا«نویسند مراد از طواف در می

افزاینـد کـه بـه ایـن ) و آلوسـی و زحیلـی می٧٤/ ٥جز طواف زیارت نیست (جصـاص، واجبی بعد از آن
؛ ١٥٣/ ٣؛ زمخشـری، ١٩٢/ ١٧؛ زحیلـی، ١٣٩/ ٩گـردد (آلوسـی، طواف، همه محرمات احرام حالل می

).٢٨/ ٦؛ حقی بروسوی، ٧٠/ ٤بیضاوی، 
، »ولیطفـوا«که مراد از بر قضای تفث، قرینه است بر این» ولیطفوا«نقد: ممکن است گفته شود عطف 

طواف واجب دیگری مانند طواف نساء و یا وداع است نه طواف زیارت. شافعی در کتـاب االم بـه صـورت 
نویسد: فاحتملت اآلیة أن تکون علی طواف احتمال غیر راجح، قضای تفث را قرینه بر طواف وداع گرفته می

).١٩٧-١٩٦/ ٢الوداع ألنه ذکر الطواف بعد قضاء التفث (االم، 
شـد توان گفت اگر با قضای تفث همه محرمات حالل میدر نقد این نقد (حمل آیه بر طواف وداع) می

امر است و امـر » ولیطفوا«بایست طواف وداع واجب باشد چون این احتمال صحیح بود و بر اساس آن می
نه طـواف وداع نـزد اکثـر گردد وظهور در وجوب دارد ولی نه با قضای تفث همه محرمات احرام حالل می

را حمـل بـر » ولیطفـوا«که اکثر مفسران شـیعه مذاهب واجب است. بلی اگر منظور طواف نساء باشد چنان
طواف نساء کردند با وجوب امر سازگار است و از آن طرف نیز با نظر تمام مفسران که با قضای تفـث همـه 

را بـه » ولیطفـوا«از طرح احتمال بـاال، تفسـیر گردد، سازگار است. شافعی بعد محرمات احرام حالل نمی
دهد به این دلیل که بعد از سر تراشیدن و پوشـیدن لبـاس و قضـای تفـث، طـواف طواف زیارت ترجیح می

زیارت، واجب است و در طواف وداع چنین نیست (همان). تعدادی از فقهـا شـیعه و سـنی نیـز در اثبـات 
/ ١٠اند مانند عالمه حلـی (حلـی، منتهـی المطلـب، دالل کردهطواف زیارت در حج و عمره به این آیه است

)، ابن عبد البّر (ابن ٣٦٥/ ٩٦)، مرحوم مجلسی (بحار األنوار، ٦٠٧/ ١٢)، مرحوم محمد تقی آملی (٣٩٣
). طباطبایی قمی به نقل از مرحوم خوئی ٢٢٠/ ٨) و نیز نووی در المجموع (نووی، ٤٧٥-٤٧٣/ ٣قدامه، 

ُفـوا ِباْلَبیـِت اْلَعِتیـِق «استاد در وجوب این طواف عـالوه بـر اجمـاع و ضـرورت بـه نویسد سید می وَّ » َو ْلیطَّ
گوید آیـه داللـت بـر مـدعا یعنـی استدالل کرده است سپس طباطبایی قمی به صورت استفهام انکاری می

مـال آیـه و یـا ) و گویا طباطبایی قمـی بـه دلیـل اج٦٧/ ٢وجوب طواف عمره تمتع ندارد (طباطبایی قمی، 
داند.تفسیر آیه در روایات به طواف نساء که جزء اعمال عمره و حج نیست داللت آیه را بر مدعا تمام نمی

. تحلیل وبررسی تفسیر آیه به طواف وداع٤
؛ ٤٠٨/ ١(ثعالبی، انداکثر مفسران اهل سنت با لفظ (قیل، یحتمل) از تفسیر آیه به طواف وداع یاد کرده
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). ولی جمع اندکی از مفسران اهل سنت بـه طـواف ٤/٧٠؛ بیضاوی، ١١٩/ ٤؛ ابن عطیه، ١٣٩/ ٩آلوسی، 

اند، یکی روایت مقطوعی از عمرو ابن سلمه و دیگـر ایـن کـه طـواف وداع وداع تفسیر و دو دلیل اقامه کرده
ُفـوا ِباْلَبیـِت «نویسـد مـراد از میگویـد. خطیـبآخرین عمل است و آیه نیز آخرین عمل حج را می وَّ َو ْلیطَّ

). ابـن عطیـه ١٠٢٦/ ٩باشد (خطیـب، ، آخرین عمل از اعمال حج که طواف وداع بیت است، می»اْلَعِتیِق 
گوید محتمل است بر حسب ترتیب در اعمال حج، آیه به طواف وداع اشـاره کـرده باشـد (ابـن اندلسی می

توان گفت اوًال این تفسیر خالف ظـاهر و سـیاق آیـات اسـت و ثانیـا یر می). در نقد این تفس١١٩/ ٤عطیه، 
طواف وداع جزء حج نیست تا آخرین عمل آن باشد، بلی از آداب ترک مکه است و همانطور کـه در بخـش 

روایات ذکر کردیم روایت مذکور ضعیف است.

مصداق طواف در آیه از دیدگاه روایات فریقین
ُفوا«ر و تطبیق روایات فریقین در تفسی وَّ آوریم اند که آنها را میبر هر یک از اقسام طواف مختلف» َو ْلیطَّ

پرداریم.ها میو سپس به بررسی و تحلیل آن
یارت١ یضه و ز . تفسیر به طواف فر

ُفوا«در روایاتی از شیعه و سنی جمله  وَّ به طواف فریضه (زیارت) تفسـیر شـده اسـت بـه عنـوان » َو ْلیطَّ
کنـد ) از امام رضا (ع) نقـل می٢٥٤/ ٨میری در قرب االسناد در روایت صحیحی (مجلسی اول، نمونه: ح
ُفوا«که در آن  وَّ / ١٣؛ حـر عـاملی، ١٥٨/ ٣به طواف فریضه و زیارت تفسـیر شـده اسـت (حمیـری، » َو ْلیطَّ

ُفوا«). مجلسی نیز روایتی از علی (ع) آورده که منظور از ٢٩٩ وَّ / ٩٦یارت است (مجلسـی، طواف ز» َو ْلیطَّ
ُفوا«.) در روایاتی از اهل سنت نیز جمله ٣٣٠/ ١؛ نعمان بن محمد، ٣١٢ وَّ به ایـن طـواف (زیـارت) » َو ْلیطَّ

).١١١/ ١٧تفسیر شده است. قرطبی سه روایت نقل کرده است (طبری، 
یضه و طواف نساء٢ . تفسیر به طواف اعم از فر

از طواف فریضه و نساء نداریم. تنها یک روایت اسـت کـه طبـق روایت خاصی در تفسیر طواف به اعم 
تفسیر مشهور مربوط به طواف نساء است ولی بر اساس تفسیر دیگری که کم طرفداراسـت و در ادامـه ذکـر 

گوید از امام ابو الحسـن تواند مستند این نظر باشد و آن روایت، این است: احمدبن محمد میکنیم، میمی
ُفوا ِباْلَبیِت اْلَعِتیِق «از تفسیر طواف در آیه موسی بن جعفر (ع) وَّ ، سؤال کردم حضرت در پاسخ فرمود »َو ْلیطَّ

َسـاءِ «طواف فریضه و واجب، طواف نساء است  / ٣؛ بحرانـی، ٥١٢/ ٤(کلینـی، » َطَواُف اْلَفِریَضِة َطَواُف النِّ
نویسـد، ضـعیف مجلسـی می). سند روایت طبق نظر مشهور، آنطور که٤٩٤/ ٣؛ عروسی حویزی، ٨٧٧

) بدون قید مشهور، ضعیف دانسته ١٠٧/ ٨). وی در مالذ األخیار (٢٠٢/ ١٨است (مجلسی، مرآة العقول، 
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نویسد: کلینی این را با صفت (قوی) از بزنطی نقل کرده است ولی مجلسی اول سند آن را قوی دانسته و می

ه معنای قوی در بیان ایشان در چند سطر بعد توضـیح ). دربار٥٣٣/ ٤است (مجلسی اول، روضة المتقین، 
اند (فیض، دهیم. طبق تفسیر مشهور طواف نساء در روایت بدل یا عطف بیان برای طواف فریضه دانستهمی
) و معنای آن این است که طواف فریضه همان طواف نساء است ولـی طبـق نقـل غیـر مشـهور، ١٢٢٩/ ١٤

َساءِ َقاَل َطَواُف «روایت چنین بوده:  ، و واو عاطفه حذف شده اسـت. در ایـن صـورت »اْلَفِریَضِة و َطَواُف النِّ
اند، یکـی طـواف ذکر کرده» والیطفوا«روایت دلیل بر این تفسیر است زیرا حضرت هر دو طواف را مصداق 

جـا گویـد مـراد از طـواف فریضـه در ایننویسد قول قیلـی میحج و دیگر طواف نساء. مرحوم مجلسی می
واف زیارت است و حرف عطف بین طواف فریضه و طواف نساء حذف شـده و ایـن قـول خـالی از ُبعـد ط

).٢٠٢/ ١٨نیست (مجلسی، مراه العقول، 
. تفسیر به طواف نساء٣

َطـَواُف اْلَفِریَضـِة َطـَواُف «دلیل این تفسیر، یکی روایت گذشته بر طبق تفسیر مشهور است کـه فرمـود 
َساءِ  ). نیـز ١٢٢٩/ ١٤اند (فیض، طواف نساء را بدل یا عطف بیان برای طواف فریضه دانستهکه مشهور،» النِّ

ُفوا«در دو روایت دیگر که از نظر متن یکی هستند  وَّ به طواف نساء تفسـیر شـده اسـت یکـی روایـت » َو ْلیطَّ
ُفوا«گوید از امام صادق (ع) در باره تفسیر حماد ناب است که می وَّ ردم، حضـرت فرمودنـد سؤال کـ» َو ْلیطَّ

). سند روایت ضعیف است زیرا محمد بن ٤٩٤/ ٣؛ عروسی حویزی، ٢٥٣/ ٥طواف نساء است (طوسی، 
/ ٣؛ بحرانـی، ٥١٣یحیی توثیق نشده است و دیگر روایت حماد بن عثمان از امام صادق (ع) است (کلینی، 

ور ضعیف اسـت (مجلسـی، مـراة ). سند این روایت مرسله و مقطوعه است. از این رو طبق نظر مشه٨٧٧
). ولی مجلسی اول از سند این روایت تعبیـر بـه قـوی نمـوده اسـت ١٢٣٠/ ١٤؛ فیض، ٢٠٢/ ١٨العقول، 

). مجلسی اول هر روایتی را که وثوق به صدور آن داشته باشد تعبیر ٥٣٣/ ٤(مجلسی اول، روضة المتقین، 
باشد، مثًال کثرت نقل راویان از شخصی را که توثیقی در نماید گرچه توثیق خاصی در باره راوی نبه قوی می

نماید. اگرگفته شود از این جهـت تعبیـر شمارد و تعبیر به قوی میاش نیست از قرائن توثیق راوی وی میباره
توان گفـت در ایـن باشد، در پاسخ میبه قوی کرده که مورد عمل اصحاب است و شهرت جابر ضعفش می

ایت عمل کرده باشند اول ادعا است، بلی وجوب طواف نساء شهرت قطعی دارد ولی نه که مشهور به این رو
به استناد به این روایت تا ضعف را جبران کند بلکه مستند است به روایات صحیحه گوناگون دیگری. به بیان 

نسـاء. به طواف» والیطفوا«دیگر در مورد بحث دو مطلب داریم یکی وجوب طواف نساء و دیگر تفسیر آیه 
در وجوب آن به دلیل روایات و شهرت قطعی تردیدی نیست ولی اکثر فقهای امامیه در وجوب طواف نسـاء 

اند تا بتوانیم با عمل مشهور، ضعف این تطبیق و تفسیر را جبـران کنـیم و تعـدادی به این آیه استدالل نکرده
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است. اضافه بر این که قلمرو سخن مشهور، اند از باب ورود روایات مذکور در تفسیر آیه هم که اشاره نموده

گویند شهرت جابر ضعف سند روایت است، مربوط به حوزه عمل است نه حوزه تفسیر و نظر. شـیخ که می
).٤٨٦/ ٢صدوق این روایت را به صورت مرسل نقل کرده است (صدوق، 

. طواف وداع٤
گوید از زهیر دربـاره تفسـیر سلمه میزهیر از اهل سنت به طواف وداع تفسیر کرده است. عمروبن ابی 

ُفوا« وَّ که گذشـت بعضـی ). چنان١١١/ ١٧سؤال کردم جواب داد مراد طواف وداع حج است (طبری، » َو ْلیطَّ
اند که مقصود از طواف در آیـه طـواف از مفسران اهل سنت مانند ثعالبی بر اساس سخن زهیر، احتمال داده

وایت زهیر از نظر اهل سنت، ضعیف است چون اوًال مقطوعه اسـت و ). ولی ر٤٠٨/ ١وداع باشد (ثعالبی، 
ها و نیز عمرو بن ابی سـلمه از وی منکراتـی نقـل گوید شامیثانیا زهیر ضعیف است. ذهبی در باره وی می

کرده و ابوجعفر عقیلی او را در میان ضعفاء قرار داده است، لذا وی قوی نیست با این که صاحبان کتب سته 
).١٨٨/ ٨اند (الذهبی، وایت نقل کردهاز او ر

تحلیل و بررسی روایات
اول: روشن شد که جمع زیادی از مفسران شیعی طبق روایات گروه سوم (نساء) آیه را بـه طـواف نسـاء 
تفسیر کردند، اکثر قریب به اتفاق مفسران اهل سنت و جمعی از مفسران شیعه بر طواف فریضه کـه واجـب 

دکی از عالمان فریقین، بر اعم از هر دو و بعضی بر اعم از این دو و طـواف وداع و رکنی حج است، جمع ان
اند.چند نفری بر طواف وداع، حمل کرده

دوم: بحثی در داللت روایات مذکور
الف: مقصود از فریضه در روایت طواف الفریضة طواف النساء چیست؟

ق و ظهور آیه، فریضه را به طواف واجب مشهور عالمان اهل سنت و تعدادی از شیعه بر حسب سیا-١
اند. طبق این معنا این روایت با روایاتی که آیه را به طواف نساء تفسیر کـرده رکنی در حج و عمره تفسیر کرده

، بتـوان روایـت »خذ ما خالف العامه«شود. بلی محتمل است از باب تعارض دارد و رجوع به ظاهر آیه می
ح داد.تفسیر به طواف نساء را ترجی

فریضه به معنای طواف واجب اعم از طواف رکن و طواف نساء و طواف وداع در صورت حکـم بـه -٢
). همـانطور ٢٥٤/ ٨؛ مجلسی اول، لوامع صاحبقرانی، ٢٧٦/ ١٧وجوب آن باشد (مجلسی، مرآة العقول، 

نمودند. طبق این معنـا است این را استظهار » والیطفوا«که گذشت بعضی با تکیه بر تاکیدی که در فعل امر 
روایت مذکور با روایاتی که آیه را به طواف نساء تفسیر کرده هماهنگ است و نسبت کل و جزء بین ایـن دو 
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برقرار است و تعارضی در بین نیست. شاهد دیگر که قبال اشاره کردیم، این که طبق نقل دیگـری حـرف واو 

َساءِ «عاطفه از روایت حذف شده و در اصل روایت چنین بوده و حضـرت ». َقاَل َطَواُف اْلَفِریَضِة وَطَواُف النِّ
ذکر کرده یکی طواف حج و دیگر طواف نساء. » والیطفوا«دو طواف را مصداق 

انـد و مشهور عالمان شیعی بر حسب روایاتی که گذشت، فریضـه ر ابـه طـواف نسـاء تفسـیر کرده-٣
). ایـن تفسـیر ١٢٢٩/ ١٤اند (فیض، اف فریضه دانستهطواف نساء را در روایت، بدل یا عطف بیان برای طو

نیز با آیه تعارضی ندارد.
سوم: با توجه به ابهامات و اختالفات گذشته از یک سو و عدم قوت سندی دو روایتی که به طواف نساء 

توان برای طواف نساء، به آن استناد کرد.شود و نمیتفسیر کردند، آیه مجمل می

یه بر طواف نساءاشکاالتی بر حمل آ
در آیـه مربـوط بـه » ولیطفوا«طواف نساء وجوب فوری در ایام ذیحجه ندارد در حالی که ظاهر امر -١

ْم...«اعمال حج است. شاهدش نیز  در ادامه آیه است.» ذِلک َو َمْن یَعظِّ
طواف نساء، جزء حج نیست در حالی طواف مورد بحث بر اساس سیاق آیه، جزء حج است. -٢
های پیامبر (ص) و علی (ع) و فاطمه (س) و امامان قبل از صـادقین (ع) طواف نسا در میان طواف-٣

گزارش نشده است. گزارش مبسوط حجة الوداع پیامبر (ع) که در مقام تعلـیم مناسـک حـج بـه مسـلمانان 
به تفصـیل اند) و در آن حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) نیز حضور داشته١٠٢٥/ ٤بودند (ابن هشام، 

/ ٢١در کتب تاریخی و روایی فریقین آمده و در آن طواف نساء گزارش نشده است (مجلسـی، بحـاراالنوار، 
). درگزارش حج و عمره امامان قبل از صادقین (ع) نیز طوافی به ١٠٢٠-١٠٢٥/ ٤؛ ابن هشام، ٣٨٦-٣٧٨

طواف وداع باشد که همه آنان این عنوان طواف نساء نیامده است مگرگفته شود منظور از طواف النساء همان
اند.طواف را انجام داده

اِس ِباْلَحجِّ «آیات شریفه از -٤ ْن ِفی النَّ ْم «تا » وَأذِّ خطاب به ابراهیم و یا پیامبر و یا هر » ذِلک َو َمْن یَعظِّ
کرد.دو است. اگر مراد، طواف نساء بود حتمًا پیامبر که در مقام تعلیم حج بود، بیان می

در زمان قبل از صادقین (ع) فعلیت در طواف واجب رکنی داشته و طواف نسـاء کـه » والیطفوا«امر -٥
را » ولیطفـوا«توان در زمان صادقین (ع) امر شده، واجب دیگری است که بر اعمال افزوده شده است و نمی

اف واجب.نسبت به همه افراد طو» ولیطفوا«بر طواف نساء حمل کرد مگر در صورت اثبات اطالق 
انـد بایـد تـارک امـر اند و طواف نساء انجام ندادهکسانی که قبل از امر صادقین (ع) حج انجام داده-٦

نیست.» ولیطفوا«واجب باشند مگر بگویید آن وقت واجب نبوده پس مشمول آیه 
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کـه اسـتدالل اند و تعدادی از فقهـا اکثر فقهای امامیه برای اثبات طواف نساء به آیه استدالل نکرده-٧

اند.های آنان را آوردیم، از طریق روایات وارده به طواف نساء، تفسیر کردهاند و عبارتکرده

احتمال یکی بودن طواف وداع و طواف نساء
طلبد که نگارنده قلمی نموده است، لکـن بـه گرچه شرح بایسته پاسخ این پرسش، نوشته دیگری را می

بعید نیست مراد از طواف وداع، همان طواف نساء باشد زیرا در بعضی توان ادعا کرد کهصورت مختصر می
روایات، حلیت نساء مترتب بر طواف وداع شده است و بعـالوه طـواف وداع از آغـاز مـورد عمـل پیـامبر و 
مسلمین بوده گرچه به عنوان طواف نساء نبوده است. در موثقه یا صحیحه اسحاق بن عمار از امـام صـادق 

داد، مردم بعد از اعمال مکه بـه منـازل خـود بـر که اگر خدا بر مردم، طواف وداع را قرار نمی(ع) نقل است
). نـزد مجلسـی اول، ایـن ٢٥٣/ ٥بود (طوسـی، گشتند در حالی که بر آنان تماس با زنانشان جایز نمیمی

/ ١٨لعقـول () و نـزد مجلسـی دوم در مـرآة ا٥٣٢/ ٤روایت، موثقه مانند صحیحه است (روضة المتقـین، 
) صحیحه است. اما داللت حدیث: طبـق ١٢٢/ ٤) موثقه و نزد جمعی مانند مدنی در براهین الحج (٢٠٣

توان از اتحاد اثر، حلیت نساء؛ اتحاد مـوثر یعنـی طـواف وداع و طـواف نباشد؛ میایاین روایت، اگر تقیه
واف نساء است. اشکال این سخن این است نساء را نتیجه گرفت. به دیگر بیان، این روایت، مفسر روایات ط

تـوان یکـی که طواف وداع نزد فقهای شیعه مستحب است در حالی که طواف نساء واجب اسـت، لـذا نمی
دانست مگر این که طواف وداع را همانند مذاهب حنبلی و حنفی واجب بدانیم که در این صورت، مشـکل 

گردد.برطرف می

گیرينتیجه
توان برای وجوب طواف و زیارت ظهور و نسبت به طواف نساء، اجمال دارد و نمیآیه در طواف فریضه

توان با روایتی که ضعف سـندی دارد دسـت از ظهـور آن برداشـت. بنـابراین نساء به آن استدالل کرد و نمی
اثبات طواف نساء از طریق روایات است.
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