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Abstract
In the present article, by relating verse 29 of Surah Al-Hajj, known as the verse of Tawaf and
documenting the authority of custom in applying the concept of Tawaf to its example, three possible
examples for Tawaf of the Kaaba from its height dimension have been proposed and the subject of
research:1. Tawaf around Kaaba; 2. Tawaf in front of the space above Kaaba to the sky; 3. Tawaf from
the first floor of the Kabba. Finally, it is concluded that Tawaf from around Kaaba as the first example
of Tawaf of the Kaaba is certain. The second possibility has no defensible evidence for Shiite jurists
and is not acceptable. However, popular jurists and a small group of later Imami jurists have accepted
it. Regarding the third possibility, which is the new word of this research, evidence on the permission
of Tawaf from the first floor of the Holy Mosque by choice has been presented as another example
of Tawaf of the House.
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چکیده
در نوشتتار حارتر با محور قراردادن آیۀ  92سورۀ مبارکۀ حج ،معروف به آیۀ طواف و مستند به مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم
طواف بر مصداق آن ،سه مصداق احتمالی برای طواف بیت از ُبعد ارتفاعی آن مطرح شده و موروع تحقیق قرار گرفته است.۱ :
طواف از محاذی بیت؛  .۲طواف مقابل فضتای باالی بیت تا آستمان؛  .۳طواف از طبقۀ اول مسجدالحرام .درنهایت این نتیجه
حاصتل شتده که طواف از محاذی بیت بهعنوان اولین مصتداق طواف بیت ،قدر متیقن است .احتمال دوم نزد فقهای شیعه ادلۀ
قابل دفاعی ندارد و پذیرفتنی نیستتت؛ هرچند فقهای عامه و گروه اندکی از فقهای متأخر امامیه آن را پذیرفتهاند .دربارۀ احتمال
ستوم که سخن تازۀ این تحقیق است ،قرائنی بر جواز طواف از طبقۀ اول مسجدالحرام در حالت اختیار بهعنوان مصداق دیگری
از طواف بیت ارائه شده است.
واژگان کلیدی :کعبه ،طبقات مسجدالحرام ،طواف بیت ،مرجعیت عرف.

کاظمی و همکاران ،بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آیۀ «وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» بر مبنای مرجعیت عرف
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مقدمه
حج به عنوان یکی از فروعات مهم دین استالم ،احکام و شرای ویهه و مبسوطی دارد .انجام اعمال و مناس حج در
ظرف مکانی مشتخ

و معین یکی از شرایطی است که حدود کیی آن توس شارع مقد تعیین شده است ،اما بر

استا برخی روایات برای شتناخت حدود جارافیایی دقیق اماکنی که حجاج می بایست اعمال حج را در آن اماکن
انجام دهند ،باید به اهل همان سترزمین مراجعه کرد؛ چنانکه در روایت صتحیحۀ معاوی بنعمار از امام صادق(ع)
نقلشتده استت که فرمود« :برای تشخی

وادی عقیق (یکی از میقاتها) باید از اعراب و مردم آن وادی سؤال کرد»

(حرعامیی.)۳۱3/۱۱ ،
همان گونه که نظر عرف در بستتیاری از مورتتوعات احکام شتترعی دخالت دارد ،در شتتناخت محدودۀ اماکن
فقهی مرتب با این
مناس ت حج نیز از جایگاه ویهه و پررنگی برخوردار استتت؛ ازاینرو فقها در موارد متعددی حکم ِ
اماکن را مشروط به نظر عرف دانستهاند.
َ ْ َ َّ َّ ُ ْ َ ْ ْ
َ
در قرآن کریم فق آیتۀ «و لیطوفوا ِبالبی ِت العتیق» (حج )۲2 :استتت که امر به طواف پیرامون بیت و کعبه کرده
استت .حال باتوجه به ازدحام جمعیت حجاج و توستعۀ ارتفاعی مسجدالحرام این سؤال مستحدهه ر میدهد که آیا
معنا و مفهوم طواف بیت گستردگی دارد که طواف از طبقات فوقانی مسجدالحرام را شامل شود یا خیر؟
مفروض ما این استت که در آیۀ شتریفه ،حکم وجوب به صتورت مطیق بر طواف بیت که مورتتوع حکم است،
حمل شتتده استتت و هید قیدی در آیه دیده نمیشتتود .ادلۀ روایی متقن نیز در تعیین مصتتداق طواف بیت و تقیید آن
وجود ندارد؛ ازاینرو بهدنبال کشف نظر عرف عقال هستیم.
فقهتای امتامیه و عامه در اصتتل وجوب طواف بهعنوان یکی از ارکان عمره و حج و صتتحت طواف حول بنای کعبه
اختالفی ندارند ،اما در ورعیت کنونی و بر اسا آخرین تخریبها و بازسازیها که ارتفاع طبقۀ اول مسجدالحرام
از ستط مستجدالحرام حدود ۱۳متر بوده و حدود  ۲0تا  ۳1ستانتی متر از ستقف کعبۀ معظمه باالتر است ،فتاوای
گوناگونی از فقهای معاصر دربارۀ جواز و صحت طواف از طبقۀ اول و باالتر مطرح شده است.
از نخستتین کستانی که به بررستی این مورتوع پرداختهاند میتوان از ابوالقاستم رافعی قزوینی شافعی در «فتح
العزیز فی شرر ا الیز ز» ( ،)۳1۲محییالدین نووی در «المجمیع فی شرر ا المب

» ( ،)۳2/8ستترخستتی در

«المبسیط» ( ،)08/0محمدبناحمد الشربینی در «مغنی المحتاج» ( )080/۱و ابنعابدین حنفی در «رد المختار»
( )300/۲نام برد .آنها در پاستخ به این پرستک که آیا کعبه ،بقعه محستوب میشتود یا خیر؟ و آیا فضای باالی آن
حکم بیت را دارد؟ حکم به جواز یا عدم جواز صتتادر کردهاند .همچنین در میان فقهای امامیه نخستتتینمرتبه عالمه
پیرو او فارل هندی در «کشف اللثام» ()0۲۲/۱3
حیی در کتاب «ت ک ة الفقباء» ( )2۳/8قول به جواز را رد کرده و ِ

به این موروع تنها با نقل قول شافعی اشاره کرده است .بر این اسا به دست میآید که طواف از طبقاف فوقانی کعبه
چندان پیشینۀ مدیدی نداشته و از مسائل مستحدهه است.
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از میان پهوهکهای عیمی انگشتت شماری که در خصوص طواف از طبقات فوقانی انجام شده است ،تنها آیت
الیه فارل لنکرانی در مقالۀ «پهوهشی فقهی دربارۀ طواف از طبقۀ اول مسجدالحرام» ( )۱۱1با مقایسۀ طواف و قبیه،
ً
قائل به جواز اختیاری آن شتده استت و ستایر محققان یا اصل جواز طواف از طبقات را رد کردهاند یا صرفا در هنگام
ازدحام و معذوریت ،جواز را پذیرفته اند؛ اما نگارنده در این مقاله رتمن نقد مقایسۀ طواف و قبیه ،تفاوت میان طبقۀ
اول و ستتایر طبقات مستتجدالحرام را بهعنوان نظری جدید بررستتی کرده و قرائنی فقهی و قرآنی برای جواز اختیاری
طواف از طبقۀ اول ذکر کرده استت .دیدگاهی که در نشتستت عیمی «طواف از طبقات فوقانی مسجدالحرام» (ن :
 )hzrc.ac.irتوست آیتالیه ابوالقاستم عییدوستت از استاتید شاخ

حوزۀ عیمیۀ قم بهصورت کیی مطرح شده و

نگارنده در این مقاله به تبیین و تفصیل آن پرداخته است.
 .7تفاوت عرف عام و خاص و مقصود عرف در مصداقیابی طواف بیت
عرف بهاعتبار شیوع و گستردگی به دو قسم عرف عام و عرف خاص تقسیم میشود .منظور از عرف عام ،عرفی است
کته عموم یتا ابیب و اکیریت مردم (صتترفنظر از پایبندی به شتتریعت الهی از قدیم و جدید ،چه در زمان وحی و
رستتالتت و چه پ از آن باوجود همۀ اختالفات در ستتطوح زندگی ،فرهن  ،محی  ،زبان و نهاد) آن را پذیرفتهاند؛
مانند رجوع جاهل به عالم ،نبود نقض یقین به وستتییۀ ش ت  ،عادت به استتتعمال دخانیات ،عادت به پوشتتیدن لبا
خاص و طرز پذیرایی از مهمان و صدها نمونۀ دیگر از عادتها و روشهای اجتماعی .این عرف که در آن بسیاری از
اجتماعی عمومی نیز نظم به خود میگیرد ،گاه در پارهای از نوشتهها با عنوان بنا ی عقال یا طریقه
پدیدهها و نهادهای
ِ
و سیرۀ عقال نام برده میشود (ن  :نائینی.)725/5 ،

در مقابل ،عرف خاص عبارت است از عادت و روشی که گروه خاصی در آن اشتراک دارند؛ بهطوری که وحدتی
ختاص همچون وحتدت زمان ،مکان ،شتتال ،هنر و ...آنها را گرد هم جمع میکند؛ مانند عرفها و عاداتی که در
شهر یا منطقهای خاص بر مردم آن شهر یا ناحیه حاکم است.
بنابراین عرف خاص اختصتتاص به ناحیهای محدود یا گروهی از مستتیمانان دارد و دایرۀ حجیتک نیز در همان
گروه یا ناحیه استتت .تعداد عرفهای خاص نیز به مراتب بیشتتتر از عرفهای عام استتت؛ زیرا امکان حصتتول چنین
عرفی مهیا و دایرۀ آن محدودتر است (ن  :زرقا.)369 ،
ّ
معنای مدنظر از عرف در اینجا عرف عام استتت و باید موقعیت عرف در فهم و تشتتخی

مورتتوع و مصتتداق

طواف ،مبنا و استتا پهوهک قرار گیرد .بر این استتا بررستتی میشتتود که برداشتتت عموم عقال برداشتتت از مفهوم
طواف حول چیزی ،چیستتت؟ آیا فق چرخیدن مقابل آن شتتیر را مصتتداق طواف میدانند یا طواف به چرخک از
باالی آن نیز صدق می کند؟ این حالت دوم آیا مطیق است یا مقید به ارتفاع معینی؟

کاظمی و همکاران ،بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آیۀ «وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» بر مبنای مرجعیت عرف
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 .2مرجعیت عرف در تعیین مصداق طواف بیت
حکم شترعی ،متعیق و موروع خاص خود را دارد .گاه شارع مقد عالوه بر تشریع حکم ،حدود ،قیمرو و موروع
آن را نیز تعیین میکند؛ همچون نماز ،روزه ،زکات و ، ...اما گاه تشخی
را به عرف واگذار کرده است.

قیمرو موروع حکم شرعی
مفهوم و تعیین
ِ

شتتهیتد هتانی در تشتتری مفهوم بنتا میگوید« :در این مورد رجوع به عرف اولویت دارد .پ آنچه بنا نامیده
شناخت آن ،عرف است» ( .)۳0/0از
میشود ،حرام است؛ زیرا رابطی از سوی شرع واصل نشده است؛ پ مرجع
ِ

این عبارت روشن میشود که اگر در موردی شارع مفهوم واژهای را بیان نکرد ،الزم است بهمعنای عرفی مراجعه شود.
صتاحب مفتاح الکرامه دراینباره مینویستد« :از قواعد فقیهان استفاده میشود واژههایی که در سخنان ائمه(ع)
زمان آنان را دراین باره بدانیم ،باید بر
وارد شتده استت ،باید برابر عرف زمان خود آنان تفسیر شود؛ ازاینرو اگر عرف ِ

همان استتا عمل شتتود و در مواردی که عرف زمان ائمه(ع) روشتتن نیستتت ،در فهم واژگان بهکاررفته در ستتخنان
ائمه(ع) باید به عرف عام رجوع کرد؛ همان گونه که در اصول فقه این مطیب هابت شده است» ()۳3/۱۳
صتتاحب جواهر نیز نستتبت به بعضتتی از احکام در مراجعه به عرف میفرماید« :بنابراین مرجع مقدار شتتیردهی،
عرف استتت؛ همان عرفی که مرجع برای فهم هر لفظی استتت که شتتارع حد مظبوطی برای آن قرار نداده استتت»
(.)۲21/۲2
حضتترت امام(ره) در کتا الب ع میفرماید« :اما رجوع به عرف در تشتتخی

مورتتوع و عنوان صتتحی استتت

وگریزی از آن نیست ،هنگامی که موروع در ی دلیل لفظی یا اجماعی قرار گرفته باشد» (.)۳8۱/۱
ً
حدود مورتوع را به عرف واگذار کرده است؛ میال مطابق فرمودۀ
در بستیاری از موارد نیز شتارع مقد تحدید
ِ

شتیخ انصتاری مالک شترعی جواز معامیۀ اعیان نجسه از قبیل آالت موسیقی ،میته ،خون و ،...داشتن منافع حالل

است و تنها داور آن عرف است که میتواند میزان منفع ت حالل یا حرام و صحی و فاسد را مشخ

کند (انصاری،

.)۱00/۱
ستخن دیگر در مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق آنها است .بهعبارتی در موروع محل بحث
آیا عرف می تواند مرجع تعیین مصتداق طواف بیت باشد یا خیر؟ در این خصوص دو اندیشۀ موافق و مخالف وجود
دارد .امتام خمینی(ره) بتهعنوان یکی از موافقتان این مرجعیتت میفرمتایتد« :معیار در تبیین همۀ مفاهیم [عرفی] و
کیفیت انطباق آنها بر موارد ،عرف استت؛ زیرا شارع در محاوره و گفتوگو با دیگران ،اصطالح خاص و روش ویهه
ای ندارد» (الرسائل.)۲۲8 ،
اندیشۀ مخالفی نیز همچون آیتالیه خویی(ره) نقدهایی را مطرح میکند .برای تببین و تشری کامل این موروع
میتوان به مقالۀ «مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق» تألیف ابوالقاسم عییدوست مراجعه کرد .وی در این
مقاله رمن نقد و بررسی هر دو دیدگاه چنین بیان میکند« :نه اصرار بر مرجعیت عرف در امر تطبیق صحی است و
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نه اصرار بر رد آن و نه عقل وامیال آن را جایگزین عرف کردن پایۀ عیمی دارد ،بیکه آنچه صحی است اصرار بر دقت
در تطبیق و رد تسام و ابماض در آن است» ( ۱۱تا .)۳۲
مقصتود در این تحقیق ،بررسی مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق آنها نیست که خود مقالهای
مفصتتل میطیبد ،لیکن مفروض ،پذیرش مرجعیت آن در بحث تعیین مصتتداق طواف بیت استتت؛ ازاینرو میتوان
گفت که مورتوع حکم وجوب در آیۀ شتریفه ،طواف بیت استت و در صورت فقدان ادله نسبت به طواف از طبقات
نظرگاه عرفی مراجعه کرد که تنها مرجع تعیین و تشتتخی
فوقانی مستتجدالحرام الزم استتت به
ِ

مصتتداق طواف بیت

است.

 .3راه کشف نظر عرف در تعیین مصداق طواف بیت
در عصتر معصتومان(ع) چندان نیازی به توستعۀ اماکن حج وجود نداشتته و طرح طواف از طبقات فوقانی در لسان
روایات بهصتراحت دیده نمیشتتود؛ هرچند برخی روایات معدود ،شتتناستتایی و مورد استتتناد فقها قرارگرفته که محل
مناقشته استت و در ادامه بدان اشاره میشود .لذا تنها راه در تعیین مصداق طواف بیت در آیۀ طواف ،مراجعه به عرف
ً
استت و باید عرفا به این معنا دستت یافت که چرخیدن اطراف پدیده و نهادی ولو اگر موازی و محاذی آن هم نباشد
صتدق طواف می کند یا خیر؟ برای کسب دیدگاه عرف چند راه وجود دارد؛ اول مراجعه به معنای لاوی طواف ،متون
عرف زمان صدور ادله برسیم؛ دوم مراجعه
لاوی موروعیت ندارند ،ولی طریقیت دارند بهخصوص وقتی بخواهیم به ِ

به استتعماالت طواف نزد شتارع و متشترعان که از کاربردهای طواف در قرآن کریم و روایات میتوان به این مقصود
دستتت یافت .این استتتعماالت بر استتا معنای متعارف و متداول میان مردم به کار رفته استتت ،مگر در مواردی که

شتارع به صراحت معنای خاصی را بیان کرده باشد؛ سوم مراجعه به نظرات فقها که از آن تعبیر به عرف فقها میشود؛
بهعبارتی فقیه خود یکی از مردم است که بهتر از همه ،نظر عرف و بنای عقال را میشناسد.
بر این اسا در ادامۀ بحث رمن بیان احتماالت عرفی در مصداق طواف بیت ،معنای لاوی ،قرآنی و فقهی آن
در البه الی بحث اشاره شده و درنهایت با نقد و بررسی هری از احتماالت ،احتمال اقوی را برمیگزینیم.
 .4احتماالت در تعیین مصداق طواف بیت
از حدود پنجاه ستتال پیک و با افزایک جمعیت حجاج ،مورتتوع ستتاخت طبقات فوقانی مستتجدالحرام در دولت
ستعودی بحث شتده است و اکیریت قریب بهاتفاق مؤسسۀ «رابط العالم االسالمی» و نیز «الیجن الدائم لیبحوث
ً
العیمی و االفتار» فتوا به جواز طواف از طبقات باال دادهاند .در مقابل ،اکیر فقهای معاصر امامیه اجماال قائل به عدم
جواز شده اند با تفصیل مسئیه به حالت اختیار و ارطرار .همچنین برخی معتقد به جواز طواف تا ارتفاع معینی شده
اند .بر این استا سه احتمال در مصداق طواف بیت از ُبعد ارتفاعی بر اسا آیۀ طواف متصور میباشد که هرکدام
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قائالنی دارد.
ً
 .1 .4مصداق اول :طواف صرفا مقابل بنای کعبه
معتبرترین و شتایعترین نظریۀ میان فقهای امامیه و برخی از اهلستنت این استت که طواف بایستی پیرامون بنا و
ستتاختمان کعبه صتتورت بگیرد .در این صتتورت طواف از طبقات باالی مستتجدالحرام تا اندازهای مجاز استتت که از
ستقف کعبه باالتر نباشتد .برخی از مراجع معظم تقیید چون حضترات آیات خامنهای ،سیستانی ،صافی گیپایگانی،
نوری همدانی ،وحید خراسانی و موسوی اردبییی از قائالن این نظریه هستند (پهوهشکدۀ حج و زیارت.)00۲ ،
مال کیه معتقدند که طواف همواره باید در مسجد قدیم که در عصر پیامبر(ص) بوده انجام شود و خروج از چه در
ً
ً
عرض و چه در ارتفاع مجاز نیستت؛ بنابراین طواف در محدودۀ توستعهیافتۀ فعیی را عررا و ارتفاعا در حال عادی و
نبودن ازدحام جایز نمیدانند (صاوی۳08/۲ ،؛ مبارک.)080/۲ ،
صتاحب کتاب میاهب الجل ل از عیمای مالکی مینویستد« :از شترای طواف آن است که داخل مسجدالحرام
باشتد؛ پ اگر خارج از آن طواف کند مجزی نیست .ابنرشد گوید :اختالفنظری در این مسئیه نیست .میگویم:
اگر کسی بر بام مسجد طواف کند مانند آن است که خارج از مسجد طواف کرده و مجزی نیست و این مطیبی روشن
است که نصی بر آن نیاز نیست» (حطاب.)0۱۲/۳ ،
َ ْ َ َّ َّ ُ
قائالن این نظریه برای ادعای خود به آیۀ  ۲2ستتورۀ مبارکۀ حج استتتناد کردهاند که میفرماید« :ولیطوفوا»...؛ به
این بیتان کته خداوند متعال امر به طواف بیت کرده و کستتی که باالی بنای کعبه طواف کند طائف بیت محستتوب
نمیشود (مبارک.)080/۲ ،
 .2 .4مصداق دوم :طواف مقابل فضای فوق بیت تا آسمان
ً
معدودی از فقهای متأخر امامیه ،طواف از طبقات فوقانی را بهدلیل اینکه عرفا بر آن طواف بیت اطالق میشتتود،
جایز دانستهاند .اینان معتقدند که نظر عرف در این مسئیه محدود به نف بنای کعبه نیست و همان گونه که در نماز،
استتقبال به ستمت باالی کعبه صتحی استت ،در طواف نیز این استتقبال بدون مسامحه جایز بوده و برای امتیال آیۀ
ْ
ْ َّ ُ ْ
« َول َیط َّوفوا ِبال َب ْی ِت ال َع ِت ِیق» (حج )۲2 :کافی است (فارل لنکرانی.)۱۱1 ،
این نظریۀ فتوای مشتهور فقهای اهلسنت است و بر اسا همین مسئیه اقدامات توسعهای کنونی صورت گرفته
استت و دو طبقۀ فوقانی مستجدالحرام که از بام مستجد باالتر میباشتد ،بنا شتده استت و حجاج بیرشیعی از آنجا
طواف میکنند .عبدالیهبنابراهیم الزاحم در مقالۀ شروط الطواف چنین مینویسد« :طواف بر بام مسجدالحرام جایز
استتت ،هرچند بیندتر از خانۀ کعبه باشتتد و حنفیه و شتتافعیه این قول را صتتحی دانستتته و حنابیه آن را توجیهبردار
میدانند» (.)3۳
ً
مستتند قائالن این احتمال عمدتا چهار مطیب استت :تشتبیه طواف به نماز در جواز استقبال؛ جواز طواف حول
عرصتتۀ کعبه در صتتورت انهدام بنای آن؛ قاعدۀ «الهوار تابع لألرض» و جواز افزایک ارتفاع کعبه .در ادامه به طرح
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هری از ادله و نقد آن خواهیم پرداخت.
دلیلل اول .تشللبیله طواف بله نملاز در سواز اسللتقبلال :برخی از فقهتا برای جواز طواف از طبقتات بتاالی
ً
مسجدالحرام که از سط بام کعبه باالتر است ،به شباهت موجود میان نماز و طواف استناد کردهاند .آنها ظاهرا این
َّ ُ ْ
شتتبتاهتت میتان نماز و طواف را از عمومیت حدیث مرستتیۀ پیامبر خدا(ص) که فرمود« :الط َواف ِبال َب ْی ِت َصتتال »
استخراج کردهاند.
وجه شتبه نماز و طواف را در مستئیۀ قبیه بایستتی جستجو کرد؛ توری اینکه دستهای از روایات در باب قبیه به
امتداد قبیه در جهت فوقانی اشتتاره دارد و نماز بر کوه ابوقبی که بیندتر از کعبه و مشتترف بر آن استتت را صتتحی
ً
میدانند .در برخی از این روایات محدودۀ قبیه را کعبه و مافوقک دانستتتهاند؛ میال در روایت عبدالیهبنستتنان چنین
آمده است« :مردی از امام صادق(ع) پرسید :نماز عصر را باالی کوه ابوقبی خواندم ،درحالیکه کعبه پایین قرارگرفته
بود ،آیا مجزی استت؟ حضترت فرمود :آری ،کعبه از جایگاه فعییاش تا آستمان قبیه محستوب میشود» (طوسی،
تب یب األحکام۲/۳ ،؛ حرعامیی.)۳۳2/0 ،
نبوی مذکور از طریق شتیعه جز در کتاب عوالی الیئالی (احسایی )۱30/۲ ،نیامده و صاحب مدارک دراینباره با
ازنظر سند قاصر و از نگاه متن مجمل میداند (موسوی عامیی ،)۱۲/۱ ،اما عده
آنان مخالفت ورزیده و این روایت را ِ

ای از بزرگان فقها همچون عالمه حیی در کتاب المختلف ( )۱83/0و شتتیخ طوستتی در کتاب الخالف (،)۳۲۳/۲

ذیل باب «وجوب قیام در طواف» به آن استناد جستهاند.
دلیل عمومیت حدیث ،استتینایی است که در ادامۀ روایت صورت گرفته است؛ بهطوری که آن حضرت در ادامه
َّ َ َّ
تصری به حییت سخنگفتن هنگام طواف کرده ،برخالف نماز که سخنگفتن در آن مبطل است؛ لذا فرمودِ « :إال أن
َّ
الی َه َأ َح َّل فیه ُّ
الن ْط َق»1.
ِ ِ
شتهید هانی در کتاب مسالکاألفبام رمن استناد به این روایت تصری به اطالق آن داشته و مینویسد« :مستند
َّ ُ ْ
این حکم ،اطالق حتدیتث نبوی استتتت کته فرمود« :الط َواف ِبتال َب ْیت ِت َصتتال » و از تحتت این اطالق ،آنچته بر
مشارکتنداشت ن طواف با نماز ،اجماع قائم شده است خارج و بقیه باقی میمانند» ( .)۳۳2/۲این در حالی است که
ً
بهاعتقاد صتاحبجواهر از ابتدای روایت کیمۀ «فی» حذف شده است و اساسا نبوی مذکور در مقام مقایسه و تشبیه
میان نماز و طواف نیست ( .)۱0/۱ممکن است که استینای ذکرشده در ادامۀ روایت قرینهای بر وجود مماهیت و تشبیه
میان آن دو باشتد؛ بنابراین می توان گفت که روایت مذکور عمومیت داشته و شامل تمام مصادیق مشترک میان نماز و
ً
طواف میشتود و مواردی که ادله صراحتا حکمی را اختصاص به نماز داده باشند یا حکمی خالف احکام نماز برای
طواف صادر شده باشد ،از این عمومیت خارج خواهند بود.
ُ ُ
 .7روایت مذکور در منابع اهلسنت با عبارات گوناگون و به پنج طریق از ابنعبا از پیامبر اکرم(ص) آورده شده که در یکی از آنها چنین آمده است :حدهنا ق َت ْی َب حدهنا َج ِریر
ّ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َّ َ ّ ُ ْ َ َ َ ّ ُ َ َ ْ َ َ ّ
َ َ َّ ّ َ
َ
عن َع َطاربن َّ
الس ِائب عن َطاو عن ابن َع َّبا َّ ،أن َّ
من تکی َم ِف ِیه فال َی َتکیم إال ِبخ ْی ٍر» (ترمذی.)3۳۲/۳ ،
فیه ف
النبي(ص) قال« :الطواف حول البی ِت ِمیل الصال ِ إال أنکم تتکیمون ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
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یکی از محققان با طرح ادلۀ مبستوطی در مقالۀ «پهوهشی فقهی دربارۀ طواف از طبقۀ اول مسجدالحرام» به این
جمع بندی رسیده است که طواف از طبقات فوقانی حتی در حالت اختیار جایز می باشد .وی در بخشی از این مقاله
چنین مینویسد« :ما بهصحت طواف از باال میتزم هستیم» .در ادامه نیز آورده است« :مستفاد از ادلۀ قبیه و طواف و
وحدت تعبیر در هر دو ،آن است که همان طوری که فوق کعبه صال برای استقبال است ،همینطور صالحیت برای
ِ
طواف نیز دارد» (فارل لنکرانی.)۱۱1 ،
ً
در مقام نقد و بررستتی نبوی مذکور باید گفت که ظاهرا چنانچه اشتتاره شتتد ،این روایت حتی در منابع عامه نیز
رتعیف شتمرده شده و این رعف جبران نشده است؛ زیرا اطمینان نداریم که فقها در مقام افتا به این روایت تمس
کرده باشتند؛ چنان که محقق اردبییی این روایت را ناصتحی و ناصری دانسته است (مقد اردبییی ،)33/۱ ،اما بر
ً
توان اهبات مدعای مذکور را نخواهد داشت؛ زیرا اوال اگر به متن نبوی توجه شود،
فرض صحت سند ،داللت روایت ِ

آنچه تشبیه به نماز شده «طواف بالبیت» است نه مطیق طواف و ازآنجاییکه فضای خالی باالی کعبه بهخصوص اگر
ً
ً
ارتفاع زیاد باشد عرفا بیت به شمار نمیرود یا الاقل صدق عرفی آن محل شبهه است ،لذا موروعا نیز در دایرۀ تشبیه
قرار نخواهد گرفت .ممکن است گفته شود که عرف ،طواف از طبقات باالتر را طواف بالبیت میداند ،ولی این سخن
پذیرفته نیستت؛ زیرا این عرف تستامحی استت و عرف حقیقی خالف آن استت و اگر از کسی که در فاصیۀ چندین
متری باالتر از کعبه طواف میکند ،ستؤال کنیم دور خانه طواف میکنی یا دور فضای باالی آن؟ بهطور صری پاسخ
میدهد که دور فضتتای باالی آن طواف میکنم .در احتمال ستتوم اشتتاره خواهیم کرد که به قرائنی میتوان فهمید که
ً
ً
عرف طواف از طبقۀ اول را حقیقتا مصتتداق طواف حولالبیت میداند ،اما طواف از طبقات دوم و باالتر را خیر؛ هانیا
ْ
ْ َّ ُ ْ
اگر تشتبیه میان طواف بالبیت و نماز را هابت بدانیم ،با استناد به آیۀ شریفۀ « َو ل َیط َّوفوا ِبال َب ْی ِت ال َعتیق» (حج )۲2 :که
ً
ص تراحتا طواف را مقید و منحصتتر در اطراف خانۀ کعبه کرده استتت ،طواف باالتر از کعبه تخصتتی خواهد خورد؛
چراکته مطتابق دیدگاه اهل لات اصتتل در معنای طواف ،چرخیدن حستتی یا معنوی دور چیزی استتت (جوهری،
 ،)۱۳23/0نه چرخیدن دور فضای خالی باالی آن چیز.
بهعبارت وار تر بر اسا آیۀ قبیه ،استقبال بهسمت جهت کعبه کفایت میکند و عرف استقبال بهسمت جهت
کعبته را اعم می دانتد از اینکه مقابل نف کعبه باشتتد یا فوق کعبه؛ بدون اینکه بخواهد ادعا کند که فوقالکعبه جزر
کعبه استتت یا خیر ،اما در آیۀ طواف تصتتری می کند که طواف باید حول بیت باشتتد و در صتتورتی میتوان طواف از
طبقات فوقانی بهخصوص طبقات بسیار باال را صحی دانست که فضای باالی کعبه را جزر کعبه بدانیم نه فوقالکعبه
و عرف هیدگاه چنین ادعایی نمیکند .بنابراین در صتتورت جواز طواف از فوقالمطاف ،دلییی نداشتتت که شتتارع
مقد نف بیت را تعیین کند و میتوانست مانند قبیه ،رعایت جهت را مالک قرار دهد.
دلیل دوم .سواز طواف حول عرصللک کعبه در صللوره انهدام بنای آن :عالمه حیی در کتاب تذکر الفقهار
مینویستد « :شتافعی گوید :اگر ستقف مستجد بیندتر از کعبه بود ،طواف بر ستط مستجد جایز نیست .الزمۀ این

نشریه فقه و اصول ،سال پنجاه و سوم ،شماره  ،4شمارۀ پیاپی 321

341

ستخن شتافعی آن است که اگر العیاذ بالیه روزی کعبه ویران شد ،طواف پیرامون عرصۀ آن درست نباشد و حالآنکه
چنین چیزی بعید است و کسی چنین فتوایی نداده است» ( .)2۳/8این تنها عبارتی است که در منابع شیعی پیرامون
این موروع یافت میشود.
محییالدین نووی از عیمای اهلسنت قرن هفتم ،در کتاب المجمیع فی ش ا المب

مینویسد« :اصحاب ما

وقوع طواف در مستجدالحرام را شرط میدانند ...و همچنین گفتهاند :طواف بر سط و طبقۀ باالی مسجد ،اگر خانۀ
کعبه بیندتر از بنای مستجد باشتد ،همچنان که امروز چنین است ،جایز می باشد؛ ولی صاحب عده گفته است :اگر
ستقف مسجد بیندتر از سط کعبه باشد ،طواف بر سط مسجد جایز نیست .رافعی این سخن را قبول ندارد و گفته
استت :اگر این سخن درست باشد ،الزمه اش آن است که اگر العیاذ بالیه خانۀ کعبه خراب شود ،طواف بر عرصۀ آن
صحی نباشد و این بعید است» (.)0۲/8
در پاسخ میتوان چنین مناقشه کرد که بر اسا صری آیۀ قرآن موروع حکم ،طواف بیت است؛ یعنی باید بیتی
ِ
طواف مقابل فضای تخریبشده از آیۀ مذکور بهدست نیامده و
وجود داشتته باشد تا طواف بیت صدق کند؛ بنابراین ِ
نیازمند دلیل دیگری استتت نه اینکه مستتتندی باشتتد بر جواز طواف مقابل فضتتای فوق کعبه؛ ازاینرو شتتاید بتوان از

برخی روایاتی که در باب وجوب بنای کعبه در صتورت تخریب آن وارد شده است ،مؤیدی بر این مناقشه جست به
اینکه چون طواف باید حول کعبه انجام شود ،وقتی تخریب شد تجدید بنای آن از باب شرط تحصیل واجب ،واجب
است (ن  :حرعامیی.)۲۳3/۱۳ ،
دلیل سلوم .ااعد الهوا تاب لرر ::این دلیل از مستندات خاص فقهای اهلسنت است که هرچند بهدلیل
مستتحدهه بودن طواف از طبقات فوقانی در منابع متقدمشتان تصری مستقیمی بر استناد به آن در مسئیه طواف نشده
است؛ عمومیت قاعده بهصورت ارتکازات ذهنی در میان فقهای اهلسنت جریان دارد و به صورت رمنی اشاره شده
است.
شرفبنعیی الشریف مینویسد« :برای من روشن است که طواف بر بام مسجدالحرام بهخاطر عذر جایز است؛
بهدلیل قیا با صحت نماز بر بام مسجد و کوه ابوقبی و بیر آن و نیز بهدلیل اینکه هوای کعبه حکم خود آن را دارد،
همانگونه که هوای خانههای مردم حکم خود آن را دارد» (.)۲۲۳/00
این قاعده خالی از مناقشته نی ستت؛ زیرا در این عبارت با مقایسه تبعیت هوا از زمین در مسئیۀ میکیت ،حکم به
جواز طواف مقابل هوای بیت کرده است؛ درحالیکه در بحث میکیت ،تبعیت هوا از زمین وابسته به نحوۀ عقد است
ً
و چون عرفا زمین به همراه هوا منتقل میشتتود ،شتتبهۀ تبعیت هوا از زمین القا شتتده استتت .بهعبارت دیگر کستتی که
ً
میکی را خریتداری میکنتد ،عرفتا زمین را به همراه هوای باالی آن و نیز زمین زیرین آن میخرد ،اما اگر قید کند که
فق هوا را خریداری کند بدون زمین زیر آن جایز استت؛ مانند آپارتمانهای عصتر حارتر یا فروش سرقفیی می ؛
بنابراین زمین و هوای باالی آن دو شیر جدا از هم هستند که بسته به نوع عقد و معامیۀ صورتگرفته تعیین میشوند
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و این بهمعنای تبعیت هوا از زمین نیست.
ً
استتناد به تبعیت هوا از زمین در مستئیۀ قبیه نیز صتحی نیستت و بهعبارتی استاسا در بحث قبیه تبعیتی در کار
نیستت؛ بیکه بر استا آیۀ شتریفۀ « َو َح ْی ُث ما ُک ْن ُتم َف َو ُّلوا ُو ُج َ
وه ُک ْم َش ْط َرُ
حکم استقبال
موروع
آنچه
)
۱00
(بقره:
»
ه
ِ
قرار گرفته ،جهت قبیه استتت نه خود بیت و این جهت قبیه فق شتتامل هوای کعبه و باالی آن میشتتود و حتی زمین
کعبه را شامل نمیشود؛ به این دلیل که اگر کسی بخواهد بهصورت افقی و خوابیده بر پشت بام کعبه نماز بخواند ،به
اجماع فقها باطل استت (ن  :صاحبجواهر .)۳3۳/0 ،ازطرفی بهاتفاق فقها در مسئیۀ قبیه ،بنای کعبه موروعیت
ندارد و عرصۀ آن قبیه است؛ چراکه در صورت تخریب کعبه العیاذ بالیه یا جابهجایی آن ،قبیه تاییری نمیکند (فارل
لنکرانی.)۱۱۲ ،
دلیل چهارم .سواز افزایش ارتفاع کعبه  :از مستتائل مرتب با این احتمال ،بحث افزایک بنای کعبه استتت؛ به
قسمت افزودهشده صحی باشد،
طوریکه به اعتقاد برخی اگر افزایک ارتفاع کعبه مجاز دانسته شود و طواف بر دور
ِ
نشانگر این است که زمین کعبه و بنای فعیی موروعیت ندارد و آنچه معیار صحت طواف است محل کعبه و فوق آن

خواهد بود.
ً
ظاهرا بر استا نظر فقها افزودن بر ارتفاع کعبه جایز استت؛ زیرا اصتل ّاولی جواز استتت و کعبه نیز مانند دیگر
اماکن و ساختمانها است؛ همان گونه که افزودن بر مسجد جایز است ،افزایک بنای کعبه نیز چنین بوده و نباید آن را
مانند احکام تعبدیه از امور توقیفیه پنداشتتت .دلیل و گواه جواز آن ،ستته روایت ذیل استتت که جمیگی محل مناقشتته
است.
ً
ً
روایت منقول از امام صادق(ع) یکی از روایاتی است که اوال و بالذات در ارتباط با توسعۀ ارتفاعی کعبه و هانیا و
َ َْ
َّ َ
بالعرض در ارتباط با جواز طواف از طبقات فوقانی استتناد شتده استت که فرمودَ « :أ َسا ُ ْال َب ْ
اْل ْ
ر
ن
م
ت
ی
ض الس ِابع ِ
ِ ِ
ِ
ُّ ْ َ َ ْ َ
ْ ْ
اْل ْ
ض ا َّلس ِاب َع ِ ال ُعی َیا» (ابنبابویه۲03/۲ ،؛ حرعامیی.)۳۳2/0 ،
ر
السفییِ ،إلی
ِ
معاصتر امامیه در مقالۀ مبستوطی به بررسی ارتباط قبیه با طواف پرداخته و رمن اشاره به روایت
یکی از فقهای
ِ
َ
َّ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ ََْ َ
َ َ ْ
ض ِمیی ُه َّن»
مذکور و استتعانت از بعضتی روایات دیگر که ذیل آیۀ شتریفه« :الیه ال ِذی خیق سبع س ٍ
ماوات و ِمن اْلر ِ
ْ ْ
ْْ
ض ال ُعی َیا» را زمین هفتم دانسته که بر فراز آسمان ششم قرار دارد و بههمین جهت
(طالق )۱۲ :آمده ،مقصود از «االر ِ
کعبه نیز تا آسمان هفتم امتداد دارد (فارل لنکرانی.)۱۱۳ ،
ّ
الدنیا ّ
والسمار الدنیا عییها ّقب  ،و
وی در ادامه به روایتی از امام ررا(ع) استناد میکند که میفرماید« :هذه أرض
ّ
ّ
ّ
السمار الیانی ّ ،
الیالی فوق ّ
الدنیاّ ،
والسمار الیالی فوقها
والستمار الیانی فوقها ّقب  ،واْلرض
اْلرض الیانی فوق الستمار
السمار السادس ّ ،
والستادس  ،فقال واْلرض السابع فوق ّ
ّقب  ،حتی ذکر الرابع والخامست ّ
والسمار السابع فوقها ّقب .
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السمار ّ
الرحمن فوق ّ
وعرش ّ
السابع (1»...بحرانی،یوسف بن احمد.)0۱0/3 ،

ً
باید گفت که این روایت هید ارتباطی با روایت «أسا البیت» ندارد؛ زیرا اوال در ی راستا قراردادن زمین مادی
ًِ
ً
ً
و زمین هفتم و عرشالرحمن بهمعنای مادیبودن زمین هفتم استتت و این عقال و نقال باطل میباشتتد؛ هانیا ابتدای
ِ
ِ
روایتت امام کاظم(ع) از زمین اول تعبیر به «أرضالدنیا» میکند ،ولی نستتبت به ستتایر زمینها چنین تعبیری دیده
ً
نمیشتود که این نشاندهندۀ تفاوت مقام و عوالم زمینهای مذکور است و برای انسان مادی درکشدنی نیست؛ هالیا
ازنظر جارافیایی با چرخک زمین ،عرصتتۀ کعبه هرلحظه در جهتی از آستتمان قرار میگیرد و نمیتوان بهطور مطیق
مقداری از آستمان را همیشتته جهت کعبه دانستت و این ناقض مدعای مذکور استتت .از طرفی در خصتتوص روایت
ِ
«أسا البیت» از دو منظر سندی و داللی مناقشاتی میشود:
ازنظر ستند ،این روایت مرستیه استت و عیمای حدیث نظرشتان راجع به مرستتالتی که شیخ صدوق نقل
الفِ .

میکند ،سهگونه است:
ً
َ
ُ
 .۱برخی مطیقا این مرستالت را رتعیف میدانند؛ اعم از اینکه این مرستالت با لف «ر ِوی» نقلشده باشد یا
مانند روایت فوق با لف «قال» باشتتد (محقق خوانستتاری03/۱ ،؛ بحرانی ،یوستتف بن احمد۱20/0 ،؛ خمینی،

سیدمصطفی۳20/۲ ،؛ خویی)0۲1/۱۱ ،؛
َ
 .۲عدهای از فقها فق مرستتالتی را که با لف ُر ِوی نقل شتتده استتت ،رتتعیف دانستتتهاند (خمینی ،روح الیه،

)۱۱0/۳؛ بنابراین روایت مذکور رعیف نیست؛
ً
 .۳گروهی نیز همچون تفریشتی و محقق بحرالعیوم ،مطیقا مرستتالت صتتدوق را مانند مقبوله میپذیرند (ن :
سبحانی تبریزی.)۳8۳ ،
اهبات طواف از طبقات
ازنظر داللی نیز بر فرض اینکه
مرستتالت صتتدوق را مقبوله بدانیم ،این روایت توان ِ
ِ
بِ .

فوقانی را نخواهد داشتتت؛ زیرا روایت در مقام بیان أستتا کعبه استتت؛ یعنی نحوۀ شتتکلگیری کعبه و امتدادش تا
اعماق زمین .شتاهد ستخن آن استت که شتیخ صتدوق روایت مذکور را در بابی با عنوان «ابتدار الکعب و فضلها و
فضتتل الحرم»  ،آورده و در این بتاب ،مجموع روایتاتی را کته چگونگی بنتای کعبه و ارتباطک با دحواْلرض را بیان
میکند ،گردآوری کرده است (ابنبابو یه.)۲0/۱ ،
َْ
َّ َ ْ ُ ْ
َ
ْ
ض الس ِابع ِ العییا» سط همین زمین مادی است که ریشهاش تا
بنابراین مطابق نظر عمدۀ فقها ،مقصود از «اْلر ِ
اعماق زمین ادامه دارد و الیههای زیرین زمین جزر کعبه محستتوب میشتتود و این روایت هید ارتباطی با طواف از
طبقات فوقانی ندارد؛ همان طور که صتاحب تفصتیل الشریع نیز به این موروع تصری دارد (ن  :فارل لنکرانی،
)310
. 7این زمین پایین است که آسمان اول در باالي آن ّقبه است و زمین دوم روي آسمان اول است که آسمان دوم روي آن ّقبه است ،تا اینکه همینطور زمین چهارم و پنجم و ششم
را نیز بیان کرد .سپ فرمود :و زمین هفتم روي آسمان ششم است که آسمان هفتم عرش رحمان است.
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َ َ ْ َ
ستومین روایت در جواز توستعۀ کعبه ،روایت ستعیدبنجناح از امام صتادق(ع) است که فرمود« :کان ِت الک ْع َب ُه
َ َ
ْ ُ ُّ َ َ َ
ًَ َ
َ َ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َََ َ َ ْ ُ
ْ َّ
الز َب ْی ِر ف َرف َع َها ه َم ِان َی َه عش َر ِذ َراعا ف َهد َم َها ال َحج ُاج َو َب َن َاها
الیه بن
عیی عه ِد ِإبر ِاهیم ِتسعه أذر ٍع و کان لها باب ِان فبناها عبد ِ
َ َْ ً َ ْ َ َ ً
ُ
اعی
ستبعه و ِعشت ِرین ِذراعا» (کیینی۲10/0 ،؛ فیض کاشتانی .)3۲/۱۲ ،حضرت در این روایت اشاره به ارتفاع نهذر ِ
کعبۀ معظمه در عصتر ابراهیم خییل(ع) و افزایک آن به  ۱8ذراع توس ابنزبیر و نیز افزایک مجدد آن به  ۲0ذراع در
ً
عصتتر حجاج داشتتته و نهایتا ظهور روایت داللت بر این مطیب دارد که افزودن بر ارتفاع کعبه منعی ندارد؛ زیرا اگر
ً
منعی بود ،امامان بزرگوار بیان میکردند و در صورت بیان بهدلیل دواعی بر نقل ،حتما به دست ما میرسید.
بر این اسا عدهای معتقدند که جواز افزایک ارتفاع کعبه به معنای این است که هوای باالی کعبه در حکم کعبه
و مصداق بیت است؛ بنابراین طواف حول فضای باالی کعبه حتی در صورت افزایکنداشتن کعبه نیز جایز است ،اما
اوی
این روایت معتبر نیستتت؛ زیرا ذکر احمدبنمحمد در ستتند آن با جمعی اشتتتراک استتمی دارد که معیوم نیستتت ر ِ
خبر ،کدامی از آنها است و نیز اگرچه نجاشی ،سعیدبنجناح را توهیق کرده و در اسناد کاملالزیارات هم وارد شده
است؛ ولی کسی که از او روایت میکند ،معیوم نیست چه کسی است .از طرفی به نظر میرسد مسئیۀ جواز افزایک
بنای کعبه بنا بر فرض صتتحت روایت فق داللت بر جواز طواف مقابل میزان افزایکیافته داشتتته باشتتد؛ چراکه « َو
ْ
ْ َّ ُ ْ
ل َیط َّوفوا ِبال َب ْی ِت ال َعتیق» مطیق استت و شامل آن مقدار ارافه میشود ،اما این حکم ارتباطی با هوای باالی کعبه پیدا
جواز طواف مقابل
نمیکند و ازاینجهت استناد به این روایت همان طور که برخی از فقها استناد کردهاند ،برای اهبات ِ
خالی باالی کعبه صحی نخواهد بود.
فضای ِ

 .3 .4مصداق سوم :طواف از طبقک اول مسجدالحرام
این مصتداق در واقع جزئی از مصداق دوم به شمار میآید ،ولی بهدلیل تفاوت ادلۀ محل استناد بهعنوان مصداق

سومی مطرح میشود.
اشتاره شد که عمدۀ فقهای شیعه طواف از طبقات فوقانی را در حال اختیار جایز ندانسته و فق معدودی از باب
توستتعۀ معنوی کعبه ،طواف از طبقات فوقانی را حتی اگر ده طبقه باشتتد ،جایز میدانند .در این میان احتمال ستتومی
وجود دارد که میتواند باب جدیدی را در این خصتوص بگشتاید؛ توری اینکه وقتی بهمعنای لاوی طواف مراجعه
ً
ُ
المشی
میشتود ،لاویان عمدتا فق اشتاره به چرخک دور شتیئی کردهاند .رابب اصفهانی در معجمک میگوید« :
َ
َّ ُ
حول الشی ِر و منه :الط ِائف لمن یدور حول البیوت حافظا» ( )3۳۱و برخی همچون مصباح المنیر (فیومی)۳81/۲ ،
معنوی کعبه موافق
احاطهداشتتتن را نیز در معنای طواف دخیل دانستتته استتت .به نظر میرستتد لات با جواز توستتعۀ
ِ
نباشد ،اما ممکن است بتوان مستفاد از برخی آیات کریمۀ قرآن در مادۀ طاف یطوف و عبارات فقهای عظام ،بپذیریم

طواف از طبقۀ اول مستتج دالحرام نیز مصتتداقی از طواف بیت استتت؛ اما طواف از طبقات باالتر را خیر .برای این
احتمال چند مؤید یا به تعبیری قرینه ارائه میشود:
ارینک اول .بررسلی دای تر معنای «با » در آیک طواف :از سیوپنج موردی که ریشۀ «ط و ف» در قرآن آمده،
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بیستتمرتبه با لف «طائفه» ،دومرتبه با کیمۀ «طوفان» و ستیزدهمرتبه از مادۀ «طاف یطوف» استعمال شده است که
این ستتیزده مورد ،هشتتتمرتبه با «عیی» ،دومرتبه با «بار» و ستتهمرتبه بدون «عیی» و بدون «بار» به کار رفته استتت.
موارد بهکاررفته با «بار» یکی مربوط به طواف است (حج )۲2 :و دیگری مربوط به سعی (بقره .)۱38 :در تفاوت بین
ً
«طاف عیی» با «طاف بتت» باید گفت که قاعدتا «عیی» برای استعال و احاطه و «بار» برای الصاق به کار میرود .در
اینجا این اشتتکال به وجود میآید که قرآنی که هشتتتمرتبه مادۀ طاف را با عیی به کار برده استتت ،در آیۀ طواف هم
ً
میتوانستت بگوید« :والیطوفوا عیی البیت العتیق» و حال آنکه چنین استعمالی نکرده است؛ بنابراین احتماال طواف
از طبقات فوقانی مقصود و مطیوب آیۀ شریفه نیست.
با دقت بیشتر به دست میآید که در هفت مورد از مواردی که با «عیی» به کار رفته ،استعال معنا ندارد؛ زیرا همۀ
دور انسان چرخیده و در حال خدمترسانی هستند (نور38 :؛
آنها مربوط به بالمان و خدمتگزارانی استت که به ِ

صافات03 :؛ زخرف0۱ :؛ طور۲0 :؛ واقعه۱0 :؛ انسان  ۱3و  )۱2فق ی آیه راجع به نزول عذاب و طواف گردباد

عذاب به دور باغ است که میتوان استعال را از آن برداشت کرد (قیم.)۱2 :
از طرفی به نظر میرستتد «بار» در دو مورد به کاررفته نیز دو معنای متفاوت دارد؛ زیرا در آیۀ طواف که بستتیاری
«بار» را الصتاق معنا کردهاند و نخستین و مشهورترین معنای حرف جر «بار» نیز همین معنا است و بیان میکند که
فعل قبل بهوسییۀ فاعل متصل به مجرور واقع شده است؛ اما ابنهشام ( )۱۳0/۱سیزده معنای دیگر را نیز برای آن ذکر
َّ َّ َ ْ
َّ
َ
الصفا َو ال َم ْر َو َ ِم ْن ش َع ِائ ِر الی ِه
کرده و ممکن استت بار زائده یا تأکید باشتد .از طرفی در آیۀ ستعی که میفرمایدِ « :إن
َ
َ َ َ ْ َّ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ
ف َم ْن ح َّج ال َب ْیت أ ِو اع َت َم َر فال ُج َن َاح عی ْی ِه أن َیط َّوف ِب ِه َما» (بقره« ،)۱38 :بار» ّبینیت است که ابنهشام آن را ذکر نکرده
است؛ چراکه اگر «بار» بهمعنای الصاق یا سایر معانی مذکور ابنهشام باشد ،الجرم بر اسا تعاریف اهل لات که
طواف را چرخیدن دور چیزی معنا کردهاند ،در ستعی زمانی طواف صتدق میکند که چرخک ،د ور کوه صفا و مروه
معناکردن «بار»
صورت گیرد؛ درحالیکه فقها فق سعی بین صفا و مروه را مجزی میدانند و چرخک تنها با « ّبین»
ِ
ُ ُ َ
اتفاق میافتد؛ یعنی بین کوه صتفا و مروه در حال چرخیدن و طواف هستند .این ّبینیت را در آیۀ « َیطوفون َب ْی َن َها َو َب ْی َن
َ
ح ِم ٍیم ٍآن» (الرحمن )00 :به صراحت مشاهده میکنیم.
از این که بگذریم در برخی تعابیر اهل لات یا فقها ،طواف بیت با «عیی» نیز به کار رفته است (مرتضی زبیدی،
تفاوت معنایی در بحث طواف بیت ندارند و نه طواف با «عیی» بهمعنای
 )۳32/۱۲که نشان میدهد «بار» و «عیی»
ِ
استعال است و نه طواف با «بار» بهمعنای الصاق.

این مطالب عرض شتد که محاذیبودن بیت در طواف از «بار» استتفاده نشود؛ همانطورکه اگر بهمعنای الصاق
نیز باشتتد ،الزمهاش محاذات بیت بودن نیستتت؛ بیکه یعنی کعبه در طواف باید محور باشتتد و طواف از طبقۀ اول
مسجدالحرام نیز میتواند به قرائن دیگری که اشاره میشود شامل الصاق بیت باشد.
ارینک دوم .لحاظ احاطه و تسلط در معنای طواف :عدهای از اهل لات در معنای طواف ،چرخیدن و دورزدن
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حول چیزی را همراه با احاطه و تستی داشتتن بر آن ذکر کردهاند (فیومی )۳81/۲ ،که این احاطهداشتن در طواف از
صدق طواف
طبقۀ همکف نیز صتدق می کند؛ اما در طواف از طبقۀ اول اشراف و احاطه بیشتر شده و بهنوعی تحقق
ِ
ُ
به طرق اولی اتفاق میافتد .البته به نظر می رسد که هرچه ارتفاع بیشتر شود ،احاطه کمتر خواهد شد .از طرفی کیمۀ
ّ
ویاشتتیها من المار
طوفان همریشتتۀ طواف استتت که ابنفار در معنای آن میگویدُ « :یقال لما یدور باْلشتتیار

اف چیزی َد َوران داشته باشد و آن را فرا بگیرد و بپوشاند و
الطوفان» ()0۳۲/۳؛ بهعبارتی طوفان آن استت که آب ،اطر ِ

به نظر می رستد .لذا ممکن استت بگوییم پوشتاندن ،احاطه و تستی زمانی صدق میکند که از ارتفاع کمی ،شیئی
ِ
احتاطته شتتود وگرنته آبی کته شتتیئی را از ارتفتاع باال مانند آب درون ابرها احاطه کرده باشتتد ،طوفان نمیگویند.
همان طورکه اگر طواف از ارتفاع باالیی انجام شتتود ،احاطه و تستتی بهدلیل چرخک زمین و ُبعد مستتافت صتتورت
ّ
نظر عرف خواهد
نخواهد گرفت ،اما اگر طواف از طبقۀ اول انجام شود بهنوعی احاطه و پوشاندن و تسی بر بیت مد ِ
بود.
ارینک سوم .صدق طواف دور چاه یا ابور :قرینۀ دیگری که بهنوعی تأیید قرینۀ دوم نیز میتواند باشد این است
کته در برخی روایات یا تعابیر فقهی ،بحث طواف دور چاه یا دور قبور مطرح شتتده استتت (ن  :نووی)۲03/8 ،؛

درحالیکه چاه و قبر در کف زمین قرار دارد و طواف از باالی آنها انجام میشتتود .فقهای متعددی از شتتیعه و عامه
ً
راجع بته حکم طواف دور قبور فتوا دادهانتد؛ بنتابراین میتوان گفت که اگر از طبقۀ اول که تقریبا مقابل و محاذی بام
ً
کعبه استت طواف انجام شود ،مانند آن است که طواف دور قبر یا دور چاه انجام شده است و عرفا طواف بیت صدق
خواهد کرد؛ هرچند طواف از باالتر از آن محل مناقشه باشد.
ً
آیتالیه مکارم شتیرازی در جیستۀ خارج فقه خود مختصرا تعبیری دارد که مؤید سخن مذکور است .ایشان می
گوید« :به نظر ما ،طبقۀ اول محاذی باالی کعبه استت .بنابراین طواف حول الکعبه در طبقۀ اول صدق میکند؛ ازاین
رو هنگام اختیار هم میتوان از آن باال طواف کرد ،اما طبقۀ دوم باالتر از ارتفاع کعبه است و طواف از آن ،دیگر حول
التبتیتت صتتتدق نمیکنتد» -83%2D%2AD%DA%A%8/%D۲333۱3https://article.tebyan.net/
-۱B%8AF%D%8-%D8۱%2D%0A%8D%88%2D%0B%8%D
-83%2D%88%2AF%D%8-%D80%2D%8۲%2D%8A%8D%0B%8%D
8D%۱B%8AD%D%8D%80%2D%0A%8AF%D%8AC%D%8D%۳B%8D%83%2%D
.) tebyan.net( 83%2D%0A%
ً
در ابتدای مقاله یادآور شتدیم که طبقۀ اول  ۲0تا  ۳1ستانتیمتر از پشتتبام کعبه باالتر است که تقریبا میتوان
گفت محاذی باالی کعبه استت و این محاذی باالی کعبه بودن یعنی همانند محاذی باالی قبر یا باالی چاه که صدق
طواف میکند و مجزی است.
ً
الزم به ذکر استت وقتی تصتویر گرفتهشده از طبقۀ اول مسجدالحرام را مشاهده میکنیم ،کامال تصدیق میشود
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که طواف دور کعبه و بیت انجام میشود نه فضای خالی باالی آن.

نتیجهگیری
َ ْ َ َّ َّ ُ
مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق ،وقتی برای تعیین مصداق طواف بیت در آیۀ «و لیطوفوا
بر مبنای پذیرش
ِ
ْ
ْ
ِبال َب ْی ِت ال َعتیق» به عرف مراجعه میشود؛ فهمیده میشود که عرف ،طواف از کف مسجدالحرام و مقابل بنای کعبه را
ً
مطیوب نظر عرف و بهتبع
قطعا مصداق طواف میداند؛ طواف از طبقات دو به باال نیز بهدالییی که گذشت نمیتواند
ِ
نظر شارع در آیۀ مذکور باشد؛ ولی طواف از طبقۀ اول که فاصیۀ کمی تا سط بام کعبه دارد به استناد قرائنی ازجمیه
معنای «بار» در آیۀ شریفه که داللت بر محاذات بیت بودن ندارد یا احاطه و تسیطی که در معنای طواف وجود دارد و
ازنظر عرف مصداق طواف بیت باشد؛ لذا با طواف از طبقۀ اول حتی در
نیز صدق طواف مقابل قبور یا چاه ،میتواند ِ

حال اختیار ،امتیال امر شتارع در آیۀ طواف صورت میگیرد .البته این فرریه ،ادعای تازهای است که در هید تحقیق

عیمی دیده نشده و نیازمند تنقی و تفصیل بیشتر است.
منابع
ارآن کریم
ابنبابویه ،محمدبنعیی ،کتاب منالیحض هالفق ه ،چاپدوم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی۱0۱۳ ،ق.
ابن عتابتدین ،محمتدأمینّ ،رد المختتار عیی ّ
التدر المختار شتترح تنویر اْلبصتتار ،الطبعه اْلولی ،بیروت :دارالکتب العیمیه،
۱0۱3ق.
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ابنفتار  ،احمتدبنفار  ،معجم مقای س اللغه ،بهتحقیق عبدالستتالم محمدهارون ،چاپاول ،قم :انتشتتارات دفتر تبییاات
اسالمی۱010 ،ق.
ابنهشام ،عبدالیهبنیوسف ،مغنی اللب ب عن کتب األعاریب ،چاپپنجم ،بیروت :بنیهاشمی ،بیتا.
احسایی ،محمدبنعیی ،عیالی اللئالی العزیزیة ،چاپاول ،قم :دار سیدالشهدار۱013 ،ق.
استتفتنتدیتاری ،آمتنته ،حرکرم اریاف در اربرقرم ددم مسررجر الرحر ام ،متؤستتستتتۀ فرهنگی و اطالعرستتتانی تبیتتان
-83%2D%2AD%DA%A%8/%D۲333۱3https://article.tebyan.net/
-۱B%8AF%D%8-%D8۱%2D%0A%8D%88%2D%0B%8%D
-83%2D%88%2AF%D%8-%D80%2D%8۲%2D%8A%8D%0B%8%D
D%0A%8D%۱B%8AD%D%8D%80%2D%0A%8AF%D%8AC%D%8D%۳B%8D%83%2%D
.)tebyan.net( 83%2
الزاحم ،عبدالیهبنابراهیم ،ش دط الطیاف ،ریاض :مجی البحوث االسالمی ۱0۱2 ،ق.
انصتتتاری ،مرتضتتیبنمحمتدامین ،کترا المکرا رررب المح مرة دالب ع د الخ رارا  ،بتهتحقیق محمتدجواد رحمتی و
سیداحمدحسینی ،چاپاول ،قم :دارالذخائر۱0۱0 ،ق.
بحرانی ،هاشمبنسییمان ،الب هان فی تفس الق آن ،چاپاول ،تهران :بنیاد بعیت۱0۱3 ،ق.
بحرانی ،یوستفبناحمد ،الح ائق الناض ة ،بهتحقیق محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم ،چاپاول ،قم :جامعۀ مدرسین
حوزۀ عیمیۀ۱013 ،ق.
پهوهشتتکدۀ حج و زیارت ،منا ررک حا امام یم نیهرهب ا حیاشرری م ازع معقم تقل  ،چاپدهم ،تهران :مؤستتستتۀ فرهنگی
هنری مشعر.۱۳2۳ ،
ترمذی ،محمدبنعیسی ،نن ت م ی ،بیروت :دارالکتب العیمیه۱220 ،م.
جوهری ،اسماعیلبنحماد ،الصحاا ،بهتحقیق احمد عبدالافور ،چاپاول ،بیروت :دارالعیم لیمالیین۱010 ،ق.
حرعامیی ،محمدبنحسن ،تفص ل د ائل الش عة إلی تحص ل مسائل الش یعة ،چاپاول ،قم :آلالبیت۱012 ،ق.
حستتینی عامیی ،محمدجوادبنمحمد ،مفتاا الک امة فی شرر ا ایاع العالمة ،چاپاول ،قم :جامعۀ مدرستتین حوزۀ عیمیه،
۱0۱2ق.
حطاب ،محمدبنمحمد ،میاهب الجل ل لش ا مختص یل ل ،چاپاول ،بیروت :دارالکتبالعیمی ۱223 ،م.
ّ
خمینی ،روحالیه ،ال ائل ،چاپ اول ،قم :اسماعیییان.۱۳83 ،
_____________ ،کتا الب ع ،چاپ اول ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آهار امام خمینی ،بیتا.
_____________ ،کتا الطبارة ،بیجا :بینا ،بیتا.
خمینی ،مصطفی ،مستن تح ی الی لة ،چاپاول ،تهران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آهار امام خمینی ،بیتا.
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خویی ،ابوالقاسم ،می یعة اإلمام الخیئیهرهب ،چاپاول ،قم :مؤسسۀ إحیار آهار اإلمام الخوئی۱0۱8 ،ق.
رابب اصتتفهانی ،حستتینبنمحمد ،مف دا ألفاظ الق آن ،بهتحقیق صتتفوان عدنان داودی ،چاپاول ،دمشتتق :دارالشتتامی ،
۱0۱۲ق.
رافعی قزوینی ،عبدالکریمبنمحمد ،فتح العزیز فی ش ا الیز ز ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.
زرقا ،مصطفی ،الم یل الفقبی العام ،چاپاول ،دمشق :دارالقیم۱0۱8 ،ق.
سبحانی تبریزی ،جعفر ،کل ا فیعلم ال زال ،چاپاول ،بیروت :دارالمیزان۱0۱1 ،ق.
الشریف ،شرفبنعیی ،الطیاف د اهم احکامه :درا ة فقب ة مقارنة ،ریاض :مجی البحوث االسالمی ۱0۱3 ،ق.
شم االئمه سرخسی ،محمدبناحمد ،المبسیط ،بیروت :دارالمعرفه ،بیتا.
شهید هانی ،زینالدینبنعیی ،مسالک األفبام إلی تنق ح ش ائع اإل الم ،چاپاول ،قم :مؤسسۀ المعارف اإلسالمی ۱0۱۳ ،ق.
صتاحبجواهر ،محمدحستنبنباقر ،زیاه الکالم فی شر ایع اال الم ،بهتحقیق :عبا قوچانی و عیی آخوندی ،چاپهفتم،
بیروت :داراإلحیار التراث العربی ،بیتا.
صتتاوی ،احمد ،لغة السررالک ألا

المسررالک ،به تحقیق محمد عبدالستتالم شتتاهین ،چاپاول ،بیروت :دارالکتبالعیمی ،

۱0۱3ق.
صنقور ،محمد ،المعجم االصیلی ،چاپدوم ،قم :الطیار ،بیتا.
طوسی ،محمدبنحسن ،الخالف ،چاپاول ،قم :دفتر انتشارات اسالمی۱010 ،ق.
_________________ ،تب یب األحکام ،چاپچهارم ،تهران :دارالکتب االسالمی ۱010 ،ق.
عالمه حیی ،حسنبنیوسف ،ت ک ة الفقباء ،چاپاول ،قم :آلالبیت ،بیتا.
______________________ ،مختلف الش عة فیأحکام الش یعة ،چاپاول ،قم :دفتر انتشارات اسالمی۱0۱۳ ،ق.
عییدوست ،ابوالقاسم« ،فصینامۀ عیمیپهوهشی فقه و حقوق اسالمی» ،۱۳81 ،ش ،۲پاییز ،۱۳8۳ص  ۱۱تا .۳۲
فارتتل لنکرانی ،محمدجواد« ،پهوهشتتی فقهی دربارۀ طواف از طبقۀ اول مستتجدالحرام» ،مجلم م قا حا ،۱۳0۱ ،ش،08
 ،۱۳8۲ص 33تا.08
فارل موحدی لنکرانی ،محمد ،تفص ل الش یعة فی ش ا تح ی الی لة :الصالة ،چاپاول ،قم :بینا۱018 ،ق.
فارل هندی ،محمدبنحسن ،کشف اللثام ،چاپاول ،قم :جامعۀ مدرسین حوزۀ عیمیه۱0۱3 ،ق.
فیض کاشانی ،محمدبنشاهمرتضی ،الیافی ،چاپاول ،اصفهان :کتابخانۀ امام امیرالمؤمنین عیی۱013 ،ق.
فیومی ،احمدبنمحمد ،المصباا المن فی غ یب ش ا الکب  ،چاپاول ،قم :دارالرری ،بیتا.
کیینی ،محمدبنیعقوب ،الکافی ،چاپچهارم ،تهران :دارالکتباإلسالمی ۱010 ،ق.
مبارک ،مبارکبنعیی ،ه ایة السالک الی م هب االمام مالک ،چاپدوم ،بیروت :ابنحزم۱0۲۲ ،ق.
محقق خوانساری ،حسینبنمحمد ،مشارق الشمیس فی ش ا ال ردس ،بیجا :آلالبیت ،بیتا.
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مرتضی زبیدی ،محمدبنمحمد ،تاج الع دس من زیاه القامیس ،چاپاول ،بیروت :دارالفکر۱0۱0 ،ق.
الشربینی ،محمد بن أحمد ،مانی المحتاج ،چاپ دوم ،بیروت :دارإحیار التراث العربی ،بیتا.
مقد اردبییی ،احمدبنمحمد ،مجمع الفائ ة د الب هان فی شرر ا إرشرراد األ هان ،چاپاول ،قم :دفتر انتشتتارات استتالمی،
۱01۳ق.
موسوی عامیی ،محمدبنعیی ،م ارک األحکام فی ش ا عبادا ش ائع اال الم ،چاپاول ،بیروت :آلالبیت۱0۱۱ ،ق.
نائینی ،محمدحسین ،فیائ االصیل ،بهتقریر محمدعیی کاظمی خراسانی ،چاپاول ،قم :جامعۀ مدرسین حوزۀ عیمیه.۱۳03 ،
ّ
نووی ،یحییبنشرف ،المجمیع فی ش ا المب  ،چاپاول ،بیروت :دارالفکر۱220 ،م.

