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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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 دهیچک
 مفهوم قیتطب در عرف تیطواف و مستند به مرجع یۀحج، معروف به آ ۀمبارک ۀسور 92 یۀبا محور قراردادن آدر نوشتتار حارتر 

. ۱: ستا گرفته قرار قیتحق موروع و شده مطرح آن یارتفاع ُبعد از تیب طواف یبرا یاحتمال مصداق سه آن، مصداق بر طواف
 جهینت نیا تیدرنها. مسجدالحرام اول ۀطبق از طواف. ۳ آستمان؛ تا تیب یباال یفضتا مقابل طواف. ۲ ت؛یب یمحاذ از طواف

 ۀادل عهیش یفقها نزد دوم احتمال. است قنیمت قدر ت،یب طواف مصتداق نیاول عنوانبه تیب یمحاذ از طواف که شتده حاصتل
 احتمال ۀدربار. اندرفتهیپذ را آن هیامام متأخر یفقها از یاندک گروه و عامه یفقها هرچند ستتت؛ین یرفتنیپذ و ندارد یدفاع قابل

 یگرید مصداق عنوانبه اریاخت حالت در مسجدالحرام اول ۀطبق از طواف جواز بر یقرائن است، قیتحق نیا ۀتاز سخن که ستوم
 .است شده ارائه تیب طواف از

 عرف. تیمرجع ت،یکعبه، طبقات مسجدالحرام، طواف ب :یدیکل واژگان
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 مقدمه

عنوان یکی از فروعات مهم دین استالم، احکام و شرای  ویهه و مبسوطی دارد. انجام اعمال و مناس  حج در حج به
شده است، اما بر ظرف مکانی مشتخ  و معین یکی از شرایطی است که حدود کیی آن توس  شارع مقد  تعیین 

بایست اعمال حج را در آن اماکن ه حجاج میاستا  برخی روایات برای شتناخت حدود جارافیایی دقیق اماکنی ک
عمار از امام صادق)ع( بنکه در روایت صتحیحۀ معاوی انجام دهند، باید به اهل همان سترزمین مراجعه کرد؛ چنان

« ها( باید از اعراب و مردم آن وادی سؤال کردبرای تشخی  وادی عقیق )یکی از میقات»شتده استت که فرمود: نقل
 (.۱۱/۳۱3)حرعامیی، 

همان گونه که نظر عرف در بستتیاری از مورتتوعات احکام شتترعی دخالت دارد، در شتتناخت محدودۀ اماکن 
رو فقها در موارد متعددی حکم فقهِی مرتب  با این مناستت  حج نیز از جایگاه ویهه و پررنگی برخوردار استتت؛ ازاین

 اند. اماکن را مشروط به نظر عرف دانسته
ُفوا ِباْلَبْیِت اْلَعتیق» در قرآن کریم فق  آیتۀ وَّ ( استتت که امر به طواف پیرامون بیت و کعبه کرده ۲2)حج:  «َو ْلَیطَّ

دهد که آیا به ازدحام جمعیت حجاج و توستعۀ ارتفاعی مسجدالحرام این سؤال مستحدهه ر  میاستت. حال باتوجه
 الحرام را شامل شود یا خیر؟ معنا و مفهوم طواف بیت گستردگی دارد که طواف از طبقات فوقانی مسجد

صتورت مطیق بر طواف بیت که مورتتوع حکم است، مفروض ما این استت که در آیۀ شتریفه، حکم وجوب به
شتتود. ادلۀ روایی متقن نیز در تعیین مصتتداق طواف بیت و تقیید آن شتتده استتت و هید قیدی در آیه دیده نمی حمل

 عقال هستیم. دنبال کشف نظر عرف رو بهوجود ندارد؛ ازاین
عنوان یکی از ارکان عمره و حج و صتتحت طواف حول بنای کعبه فقهتای امتامیه و عامه در اصتتل وجوب طواف به

ها که ارتفاع طبقۀ اول مسجدالحرام ها و بازسازیاختالفی ندارند، اما در ورعیت کنونی و بر اسا  آخرین تخریب
متر از ستقف کعبۀ معظمه باالتر است، فتاوای ستانتی ۳1تا  ۲0متر بوده و حدود ۱۳از ستط  مستجدالحرام حدود 

 شده است. ناگونی از فقهای معاصر دربارۀ جواز و صحت طواف از طبقۀ اول و باالتر مطرح گو
فتح »توان از ابوالقاستم رافعی قزوینی شافعی در اند میبررستی این مورتوع پرداخته از نخستتین کستانی که به

(، ستترخستتی در 8/۳2« )المجمیع فی شرر ا المب  »الدین نووی در (، محیی۳1۲« )العزیز فی شرر ا الیز ز
« رد المختار»عابدین حنفی در ( و ابن۱/080« )مغنی المحتاج»احمد الشربینی در (، محمدبن0/08« )المبسیط»
شتود یا خیر؟ و آیا فضای باالی آن ها در پاستخ به این پرستک که آیا کعبه، بقعه محستوب می( نام برد. آن۲/300)

مرتبه عالمه اند. همچنین در میان فقهای امامیه نخستتتینصتتادر کردهحکم بیت را دارد؟ حکم به جواز یا عدم جواز 
( ۱3/0۲۲« )کشف اللثام»( قول به جواز را رد کرده و پیرِو او فارل هندی در 8/2۳« )ت ک ة الفقباء»حیی در کتاب 

طبقاف فوقانی کعبه آید که طواف از دست میکرده است. بر این اسا  به  به این موروع تنها با نقل قول شافعی اشاره
 چندان پیشینۀ مدیدی نداشته و از مسائل مستحدهه است. 
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شماری که در خصوص طواف از طبقات فوقانی انجام شده است، تنها آیتهای عیمی انگشتتاز میان پهوهک
ف و قبیه، ( با مقایسۀ طوا۱۱1« )پهوهشی فقهی دربارۀ طواف از طبقۀ اول مسجدالحرام»الیه فارل لنکرانی در مقالۀ 

اند یا صرفًا در هنگام قائل به جواز اختیاری آن شتده استت و ستایر محققان یا اصل جواز طواف از طبقات را رد کرده
اند؛ اما نگارنده در این مقاله رتمن نقد مقایسۀ طواف و قبیه، تفاوت میان طبقۀ ازدحام و معذوریت، جواز را پذیرفته

عنوان نظری جدید بررستتی کرده و قرائنی فقهی و قرآنی برای جواز اختیاری اول و ستتایر طبقات مستتجدالحرام را به
)ن : « طواف از طبقات فوقانی مسجدالحرام»طواف از طبقۀ اول ذکر کرده استت. دیدگاهی که در نشتستت عیمی 

hzrc.ac.irو  صورت کیی مطرح شدهالیه ابوالقاستم عییدوستت از استاتید شاخ  حوزۀ عیمیۀ قم به( توست  آیت
 تبیین و تفصیل آن پرداخته است. نگارنده در این مقاله به 

 
 یابی طواف بیت. تفاوت عرف عام و خاص و مقصود عرف در مصداق7

منظور از عرف عام، عرفی است شود. اعتبار شیوع و گستردگی به دو قسم عرف عام و عرف خاص تقسیم میعرف به
از پایبندی به شتتریعت الهی از قدیم و جدید، چه در زمان وحی و نظر صتترفکته عموم یتا ابیب و اکیریت مردم )

اند؛ آن را پذیرفته اختالفات در ستتطوح زندگی، فرهن ، محی ، زبان و نهاد( از آن باوجود همۀ رستتالتت و چه پ 
وستتییۀ شتت ، عادت به استتتعمال دخانیات، عادت به پوشتتیدن لبا  مانند رجوع جاهل به عالم، نبود نقض یقین به

این عرف که در آن بسیاری از های اجتماعی. ها و روشها نمونۀ دیگر از عادتخاص و طرز پذیرایی از مهمان و صد
ی عقال یا طریقه ها با عنوان بناای از نوشتهگیرد، گاه در پارههای اجتماعِی عمومی نیز نظم به خود میها و نهادپدیده

 (.5/725)ن : نائینی، شود برده می عقال نام و سیرۀ
که وحدتی  طوریدر مقابل، عرف خاص عبارت است از عادت و روشی که گروه خاصی در آن اشتراک دارند؛ به

ر ها و عاداتی که دکند؛ مانند عرفها را گرد هم جمع میختاص همچون وحتدت زمان، مکان، شتتال، هنر و... آن
 ای خاص بر مردم آن شهر یا ناحیه حاکم است. شهر یا منطقه
ای محدود یا گروهی از مستتیمانان دارد و دایرۀ حجیتک نیز در همان عرف خاص اختصتتاص به ناحیهبنابراین 

های عام استتت؛ زیرا امکان حصتتول چنین مراتب بیشتتتر از عرف های خاص نیز به. تعداد عرفگروه یا ناحیه استتت
 (.369تر است )ن : زرقا، و دایرۀ آن محدود یاعرفی مه

عرف عام استتت و باید موقعیت عرف در فهم و تشتتخی  مورتتوع و مصتتداق معنای مّدنظر از عرف در اینجا 
شتتود که برداشتتت عموم عقال برداشتتت از مفهوم طواف، مبنا و استتا  پهوهک قرار گیرد. بر این استتا  بررستتی می

دانند یا طواف به چرخک از   چرخیدن مقابل آن شتتیر را مصتتداق طواف میطواف حول چیزی، چیستتت؟ آیا فق
 کند؟ این حالت دوم آیا مطیق است یا مقید به ارتفاع معینی؟ باالی آن نیز صدق می
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 . مرجعیت عرف در تعیین مصداق طواف بیت2

حکم شترعی، متعیق و موروع خاص خود را دارد. گاه شارع مقد  عالوه بر تشریع حکم، حدود، قیمرو و موروع 
کند؛ همچون نماز، روزه، زکات و... ، اما گاه تشخی  مفهوم و تعیین قیمرِو موروع حکم شرعی آن را نیز تعیین می

 را به عرف واگذار کرده است. 
در این مورد رجوع به عرف اولویت دارد. پ  آنچه بنا نامیده »گوید: میشتتهیتد هتانی در تشتتری  مفهوم بنتا 

(. از 0/۳0« )شود، حرام است؛ زیرا رابطی از سوی شرع واصل نشده است؛ پ  مرجع شناخِت آن، عرف استمی
 اجعه شود. معنای عرفی مرای را بیان نکرد، الزم است بهشود که اگر در موردی شارع مفهوم واژهاین عبارت روشن می

هایی که در سخنان ائمه)ع( شود واژهاز قواعد فقیهان استفاده می»نویستد: باره میصتاحب مفتاح الکرامه دراین
باره بدانیم، باید بر رو اگر عرف زماِن آنان را دراینوارد شتده استت، باید برابر عرف زمان خود آنان تفسیر شود؛ ازاین

کاررفته در ستتخنان ه عرف زمان ائمه)ع( روشتتن نیستتت، در فهم واژگان بههمان استتا  عمل شتتود و در مواردی ک
 (۱۳/۳3« )ائمه)ع( باید به عرف عام رجوع کرد؛ همان گونه که در اصول فقه این مطیب هابت شده است

بنابراین مرجع مقدار شتتیردهی، »فرماید: جواهر نیز نستتبت به بعضتتی از احکام در مراجعه به عرف میصتتاحب
« همان عرفی که مرجع برای فهم هر لفظی استتت که شتتارع حد مظبوطی برای آن قرار نداده استتت عرف استتت؛

(۲2/۲21.) 
اما رجوع به عرف در تشتتخی  مورتتوع و عنوان صتتحی  استتت »فرماید: می کتا  الب عحضتترت امام)ره( در 

 (.۱/۳8۱« )دگریزی از آن نیست، هنگامی که موروع در ی  دلیل لفظی یا اجماعی قرار گرفته باشو
در بستیاری از موارد نیز شتارع مقد  تحدید حدوِد مورتوع را به عرف واگذار کرده است؛ میاًل مطابق فرمودۀ 
شتیخ انصتاری مالک شترعی جواز معامیۀ اعیان نجسه از قبیل آالت موسیقی، میته، خون و...، داشتن منافع حالل 

ت حالل یا حرام و صحی  و فاسد را مشخ  کند )انصاری، تواند میزان منفعاست و تنها داور آن عرف است که می
۱/۱00.) 

عبارتی در موروع محل بحث ها است. بهدر مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق آنستخن دیگر 
تواند مرجع تعیین مصتداق طواف بیت باشد یا خیر؟ در این خصوص دو اندیشۀ موافق و مخالف وجود آیا عرف می

معیار در تبیین همۀ مفاهیم ]عرفی[ و »فرمتایتد: عنوان یکی از موافقتان این مرجعیتت میم خمینی)ره( بتهدارد. امتا
وگو با دیگران، اصطالح خاص و روش ویههها بر موارد، عرف استت؛ زیرا شارع در محاوره و گفتکیفیت انطباق آن

 (.۲۲8الرسائل، « )ای ندارد
کند. برای تببین و تشری  کامل این موروع هایی را مطرح میالیه خویی)ره( نقداندیشۀ مخالفی نیز همچون آیت

تألیف ابوالقاسم عییدوست مراجعه کرد. وی در این « مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق»توان به مقالۀ می
نه اصرار بر مرجعیت عرف در امر تطبیق صحی  است و »کند: مقاله رمن نقد و بررسی هر دو دیدگاه چنین بیان می
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کردن پایۀ عیمی دارد، بیکه آنچه صحی  است اصرار بر دقت نه اصرار بر رد آن و نه عقل وامیال آن را جایگزین عرف
 (.۳۲تا  ۱۱« )در تطبیق و رد تسام  و ابماض در آن است

ای ها نیست که خود مقالهعرفی بر مصادیق آن مقصتود در این تحقیق، بررسی مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم
توان رو میطیبد، لیکن مفروض، پذیرش مرجعیت آن در بحث تعیین مصتتداق طواف بیت استتت؛ ازاینمفصتتل می

گفت که مورتوع حکم وجوب در آیۀ شتریفه، طواف بیت استت و در صورت فقدان ادله نسبت به طواف از طبقات 
نظرگاِه عرفی مراجعه کرد که تنها مرجع تعیین و تشتتخی  مصتتداق طواف بیت  فوقانی مستتجدالحرام الزم استتت به

 است. 
 

 . راه کشف نظر عرف در تعیین مصداق طواف بیت3

در عصتر معصتومان)ع( چندان نیازی به توستعۀ اماکن حج وجود نداشتته و طرح طواف از طبقات فوقانی در لسان 
روایات معدود، شتتناستتایی و مورد استتتناد فقها قرارگرفته که محل شتتود؛ هرچند برخی صتتراحت دیده نمیروایات به

شود. لذا تنها راه در تعیین مصداق طواف بیت در آیۀ طواف، مراجعه به عرف مناقشته استت و در ادامه بدان اشاره می
هم نباشد استت و باید عرفًا به این معنا دستت یافت که چرخیدن اطراف پدیده و نهادی ولو اگر موازی و محاذی آن 

معنای لاوی طواف، متون کند یا خیر؟ برای کسب دیدگاه عرف چند راه وجود دارد؛ اول مراجعه بهصتدق طواف می
خصوص وقتی بخواهیم به عرِف زمان صدور ادله برسیم؛ دوم مراجعه لاوی موروعیت ندارند، ولی طریقیت دارند به

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

شود؛ صراحت معنای خاصی را بیان کرده باشد؛ سوم مراجعه به نظرات فقها که از آن تعبیر به عرف فقها میشتارع به
 شناسد. عبارتی فقیه خود یکی از مردم است که بهتر از همه، نظر عرف و بنای عقال را میهب

بر این اسا  در ادامۀ بحث رمن بیان احتماالت عرفی در مصداق طواف بیت، معنای لاوی، قرآنی و فقهی آن 
 گزینیم.قوی را برمیالی بحث اشاره شده و درنهایت با نقد و بررسی هری  از احتماالت، احتمال ادر البه
 

 . احتماالت در تعیین مصداق طواف بیت4

از حدود پنجاه ستتال پیک و با افزایک جمعیت حجاج، مورتتوع ستتاخت طبقات فوقانی مستتجدالحرام در دولت 
الیجن  الدائم  لیبحوث »و نیز « رابط  العالم االسالمی»اتفاق مؤسسۀ شتده است و اکیریت قریب به ستعودی بحث

اند. در مقابل، اکیر فقهای معاصر امامیه اجمااًل قائل به عدم فتوا به جواز طواف از طبقات باال داده« االفتار العیمی  و
اند با تفصیل مسئیه به حالت اختیار و ارطرار. همچنین برخی معتقد به جواز طواف تا ارتفاع معینی شدهجواز شده

ام باشد که هرکدز ُبعد ارتفاعی بر اسا  آیۀ طواف متصور میاند. بر این استا  سه احتمال در مصداق طواف بیت ا
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 قائالنی دارد. 
 . مصداق اول: طواف صرفًا مقابل بنای کعبه1. 4

ستنت این استت که طواف بایستی پیرامون بنا و ترین نظریۀ میان فقهای امامیه و برخی از اهلمعتبرترین و شتایع
ای مجاز استتت که از طواف از طبقات باالی مستتجدالحرام تا اندازهستتاختمان کعبه صتتورت بگیرد. در این صتتورت 

ای، سیستانی، صافی گیپایگانی، ستقف کعبه باالتر نباشتد. برخی از مراجع معظم تقیید چون حضترات آیات خامنه
 (.00۲نوری همدانی، وحید خراسانی و موسوی اردبییی از قائالن این نظریه هستند )پهوهشکدۀ حج و زیارت، 

کیه معتقدند که طواف همواره باید در مسجد قدیم که در عصر پیامبر)ص( بوده انجام شود و خروج از چه در مال
یافتۀ فعیی را عررًا و ارتفاعًا در حال عادی و عرض و چه در ارتفاع مجاز نیستت؛ بنابراین طواف در محدودۀ توستعه

 .(۲/080؛ مبارک، ۲/۳08دانند )صاوی، نبودن ازدحام جایز نمی
از شترای  طواف آن است که داخل مسجدالحرام »نویستد: از عیمای مالکی میمیاهب الجل ل صتاحب کتاب 

گویم: نظری در این مسئیه نیست. میرشد گوید: اختالفباشتد؛ پ  اگر خارج از آن طواف کند مجزی نیست. ابن
و مجزی نیست و این مطیبی روشن  اگر کسی بر بام مسجد طواف کند مانند آن است که خارج از مسجد طواف کرده

 (.۳/0۱۲)حطاب، « است که نصی بر آن نیاز نیست
ُفوا»فرماید: اند که میستتورۀ مبارکۀ حج استتتناد کرده ۲2قائالن این نظریه برای ادعای خود به آیۀ  وَّ به  ؛...«َوْلَیطَّ

طواف کند طائف بیت محستتوب  این بیتان کته خداوند متعال امر به طواف بیت کرده و کستتی که باالی بنای کعبه
 (.۲/080شود )مبارک، نمی

 . مصداق دوم: طواف مقابل فضای فوق بیت تا آسمان2. 4
، شتتوداطالق میطواف بیت بر آن دلیل اینکه عرفًا معدودی از فقهای متأخر امامیه، طواف از طبقات فوقانی را به

گونه که در نماز،  محدود به نف  بنای کعبه نیست و همان اند. اینان معتقدند که نظر عرف در این مسئیهجایز دانسته
ستمت باالی کعبه صتحی  استت، در طواف نیز این استتقبال بدون مسامحه جایز بوده و برای امتیال آیۀ استتقبال به 

ُفوا ِباْلَبْیِت اْلَعِتیِق » وَّ  (.۱۱1( کافی است )فارل لنکرانی، ۲2)حج:  «َوْلَیطَّ
ای کنونی صورت گرفته سنت است و بر اسا  همین مسئیه اقدامات توسعهر فقهای اهلاین نظریۀ فتوای مشتهو

باشتد، بنا شتده استت و حجاج بیرشیعی از آنجا استت و دو طبقۀ فوقانی مستجدالحرام که از بام مستجد باالتر می
ر بام مسجدالحرام جایز طواف ب»نویسد: ابراهیم الزاحم در مقالۀ شروط الطواف چنین میبنکنند. عبدالیهطواف می

بردار استتت، هرچند بیندتر از خانۀ کعبه باشتتد و حنفیه و شتتافعیه این قول را صتتحی  دانستتته و حنابیه آن را توجیه
 (.3۳« )دانندمی

مستتند قائالن این احتمال عمدتًا چهار مطیب استت: تشتبیه طواف به نماز در جواز استقبال؛ جواز طواف حول 
و جواز افزایک ارتفاع کعبه. در ادامه به طرح « الهوار تابع لألرض»نهدام بنای آن؛ قاعدۀ عرصتتۀ کعبه در صتتورت ا
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 هری  از ادله و نقد آن خواهیم پرداخت. 
برخی از فقهتا برای جواز طواف از طبقتات بتاالی دلیلل اول. تشللبیله طواف بله نملاز در سواز اسللتقبلال: 

ها ظاهرًا این اند. آنشباهت موجود میان نماز و طواف استناد کردهمسجدالحرام که از سط  بام کعبه باالتر است، به 
ال   »شتتبتاهتت میتان نماز و طواف را از عمومیت حدیث مرستتیۀ پیامبر خدا)ص( که فرمود:  َواُف ِباْلَبْیِت صتتَ « الَطّ

 اند. استخراج کرده
ای از روایات در باب قبیه به دستهنماز و طواف را در مستئیۀ قبیه بایستتی جستجو کرد؛ توری  اینکه وجه شتبه

امتداد قبیه در جهت فوقانی اشتتاره دارد و نماز بر کوه ابوقبی  که بیندتر از کعبه و مشتترف بر آن استتت را صتتحی  
ستتنان چنین بناند؛ میاًل در روایت عبدالیهدانند. در برخی از این روایات محدودۀ قبیه را کعبه و مافوقک دانستتتهمی

فته که کعبه پایین قرارگراز امام صادق)ع( پرسید: نماز عصر را باالی کوه ابوقبی  خواندم، درحالی مردی»آمده است: 
 )طوسی،« شوداش تا آستمان قبیه محستوب میبود، آیا مجزی استت؟ حضترت فرمود: آری، کعبه از جایگاه فعیی

 (.0/۳۳2؛ حرعامیی، ۳/۲ ،تب یب األحکام
باره با نیامده و صاحب مدارک دراین (۲/۱30کتاب عوالی الیئالی )احسایی، نبوی مذکور از طریق شتیعه جز در 

(، اما عده۱/۱۲داند )موسوی عامیی، آنان مخالفت ورزیده و این روایت را ازنظِر سند قاصر و از نگاه متن مجمل می
(، ۲/۳۲۳) الخالف( و شتتیخ طوستتی در کتاب 0/۱83) المختلفای از بزرگان فقها همچون عالمه حیی در کتاب 

 اند. به آن استناد جسته« وجوب قیام در طواف»ذیل باب 
که آن حضرت در ادامه  طوریدلیل عمومیت حدیث، استتینایی است که در ادامۀ روایت صورت گرفته است؛ به

اَلّ َأَنّ إِ »گفتن در آن مبطل است؛ لذا فرمود: گفتن هنگام طواف کرده، برخالف نماز که سخنتصری  به حییت سخن
ْطَق  َه َأَحَلّ ِفیِه الُنّ  1«.الَیّ

ند مست»نویسد: رمن استناد به این روایت تصری  به اطالق آن داشته و می األفباممسالک شتهید هانی در کتاب
ال   »این حکم، اطالق حتدیتث نبوی استتتت کته فرمود:  ِت صتتَ اْلَبیتْ َواُف بتِ و از تحتت این اطالق، آنچته بر « الَطّ

(. این در حالی است که ۲/۳۳2« )مانندن طواف با نماز، اجماع قائم شده است خارج و بقیه باقی مینداشتمشارکت
شده است و اساسًا نبوی مذکور در مقام مقایسه و تشبیه حذف « فی»جواهر از ابتدای روایت کیمۀ اعتقاد صتاحببه

ای بر وجود مماهیت و تشبیه ادامۀ روایت قرینه(. ممکن است که استینای ذکرشده در ۱/۱0میان نماز و طواف نیست )
توان گفت که روایت مذکور عمومیت داشته و شامل تمام مصادیق مشترک میان نماز و میان آن دو باشتد؛ بنابراین می

شتود و مواردی که ادله صراحتًا حکمی را اختصاص به نماز داده باشند یا حکمی خالف احکام نماز برای طواف می
 شده باشد، از این عمومیت خارج خواهند بود.  طواف صادر

                                                 
حدهنا َجِریر   ها چنین آمده است: حدهنا ُقَتْیَب ُ عبا  از پیامبر اکرم)ص( آورده شده که در یکی از آنسنت با عبارات گوناگون و به پنج طریق از ابن. روایت مذکور در منابع اهل7

اِئِب عن َطاو  عن ابِن بِن عن َعَطارِ  )ص( قاَل: الَسّ اٍ ، أَنّ النبَيّ اَلِ  إاّل أنُکْم َتَتَکّیُموَن فیِه َفمْن َتَکّیَم ِفیِه َفاَل َیَتَکّیم إاّل ِبَخْیرٍ »َعَبّ  (.۳/3۳۲)ترمذی، « الّطواُف َحْوَل الَبْیِت ِمْیُل الَصّ
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ن به ای« پهوهشی فقهی دربارۀ طواف از طبقۀ اول مسجدالحرام»یکی از محققان با طرح ادلۀ مبستوطی در مقالۀ 
باشد. وی در بخشی از این مقاله بندی رسیده است که طواف از طبقات فوقانی حتی در حالت اختیار جایز میجمع

مستفاد از ادلۀ قبیه و طواف و »در ادامه نیز آورده است: «. صحت طواف از باال میتزم هستیمما به»نویسد: چنین می
طور صالحیت برای طوری که فوق کعبه صالِ  برای استقبال است، همین وحدت تعبیر در هر دو، آن است که همان

 (.۱۱1)فارل لنکرانی، « طواف نیز دارد
ر باید گفت که ظاهرًا چنانچه اشتتاره شتتد، این روایت حتی در منابع عامه نیز در مقام نقد و بررستتی نبوی مذکو

شده و این رعف جبران نشده است؛ زیرا اطمینان نداریم که فقها در مقام افتا به این روایت تمس   رتعیف شتمرده
(، اما بر ۱/33ی، که محقق اردبییی این روایت را ناصتحی  و ناصری  دانسته است )مقد  اردبییکرده باشتند؛ چنان

فرض صحت سند، داللت روایت تواِن اهبات مدعای مذکور را نخواهد داشت؛ زیرا اواًل اگر به متن نبوی توجه شود، 
صوص اگر خکه فضای خالی باالی کعبه بهاست نه مطیق طواف و ازآنجایی« طواف بالبیت»آنچه تشبیه به نماز شده 

رود یا الاقل صدق عرفی آن محل شبهه است، لذا موروعًا نیز در دایرۀ تشبیه نمیشمار  ارتفاع زیاد باشد عرفًا بیت به
خن داند، ولی این سقرار نخواهد گرفت. ممکن است گفته شود که عرف، طواف از طبقات باالتر را طواف بالبیت می

 فاصیۀ چندیناگر از کسی که در پذیرفته نیستت؛ زیرا این عرف تستامحی استت و عرف حقیقی خالف آن استت و 
طور صری  پاسخ کنی یا دور فضای باالی آن؟ بهکند، ستؤال کنیم دور خانه طواف میمتری باالتر از کعبه طواف می

توان فهمید که . در احتمال ستتوم اشتتاره خواهیم کرد که به قرائنی میکنمدهد که دور فضتتای باالی آن طواف میمی
داند، اما طواف از طبقات دوم و باالتر را خیر؛ هانیًا البیت میواف حولعرف طواف از طبقۀ اول را حقیقتًا مصتتداق ط

ُفوا ِباْلَبْیِت اْلَعتیق»اگر تشتبیه میان طواف بالبیت و نماز را هابت بدانیم، با استناد به آیۀ شریفۀ  وَّ ( که ۲2)حج:  «َو ْلَیطَّ
ف باالتر از کعبه تخصتتی  خواهد خورد؛ صتتراحتًا طواف را مقید و منحصتتر در اطراف خانۀ کعبه کرده استتت، طوا

چراکته مطتابق دیدگاه اهل لات اصتتل در معنای طواف، چرخیدن حستتی یا معنوی دور چیزی استتت )جوهری، 
 (، نه چرخیدن دور فضای خالی باالی آن چیز. 0/۱۳23

سمت جهت بهکند و عرف استقبال سمت جهت کعبه کفایت میتر بر اسا  آیۀ قبیه، استقبال بهعبارت وار به
الکعبه جزر دانتد از اینکه مقابل نف  کعبه باشتتد یا فوق کعبه؛ بدون اینکه بخواهد ادعا کند که فوقکعبته را اعم می

ز توان طواف اکند که طواف باید حول بیت باشتتد و در صتتورتی میکعبه استتت یا خیر، اما در آیۀ طواف تصتتری  می
الکعبه ا صحی  دانست که فضای باالی کعبه را جزر کعبه بدانیم نه فوقخصوص طبقات بسیار باال رطبقات فوقانی به

المطاف، دلییی نداشتتت که شتتارع کند. بنابراین در صتتورت جواز طواف از فوقگاه چنین ادعایی نمیو عرف هید
 توانست مانند قبیه، رعایت جهت را مالک قرار دهد. مقد  نف  بیت را تعیین کند و می

عالمه حیی در کتاب تذکر  الفقهار دلیل دوم. سواز طواف حول عرصللک کعبه در صللوره انهدام بنای آن: 
شتافعی گوید: اگر ستقف مستجد بیندتر از کعبه بود، طواف بر ستط  مستجد جایز نیست. الزمۀ این »نویستد: می
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آنکه صۀ آن درست نباشد و حالستخن شتافعی آن است که اگر العیاذ بالیه روزی کعبه ویران شد، طواف پیرامون عر
(. این تنها عبارتی است که در منابع شیعی پیرامون 8/2۳« )چنین چیزی بعید است و کسی چنین فتوایی نداده است

 شود. این موروع یافت می
اصحاب ما »نویسد: میالمجمیع فی ش ا المب   سنت قرن هفتم، در کتاب الدین نووی از عیمای اهلمحیی

اند: طواف بر سط  و طبقۀ باالی مسجد، اگر خانۀ دانند... و همچنین گفتهدر مستجدالحرام را شرط میوقوع طواف 
باشد؛ ولی صاحب عده گفته است: اگر کعبه بیندتر از بنای مستجد باشتد، همچنان که امروز چنین است، جایز می

ته ی این سخن را قبول ندارد و گفستقف مسجد بیندتر از سط  کعبه باشد، طواف بر سط  مسجد جایز نیست. رافع
اش آن است که اگر العیاذ بالیه خانۀ کعبه خراب شود، طواف بر عرصۀ آن استت: اگر این سخن درست باشد، الزمه

 (.8/0۲« )صحی  نباشد و این بعید است
د بیتی یتوان چنین مناقشه کرد که بر اسا  صری  آیۀ قرآن موروِع حکم، طواف بیت است؛ یعنی بادر پاسخ می

دست نیامده و شده از آیۀ مذکور بهوجود داشتته باشد تا طواف بیت صدق کند؛ بنابراین طواِف مقابل فضای تخریب
رو شتتاید بتوان از نیازمند دلیل دیگری استتت نه اینکه مستتتندی باشتتد بر جواز طواف مقابل فضتتای فوق کعبه؛ ازاین

تخریب آن وارد شده است، مؤیدی بر این مناقشه جست به  برخی روایاتی که در باب وجوب بنای کعبه در صتورت
اینکه چون طواف باید حول کعبه انجام شود، وقتی تخریب شد تجدید بنای آن از باب شرط تحصیل واجب، واجب 

 (.۱۳/۲۳3است )ن : حرعامیی، 
دلیل چند بهسنت است که هراین دلیل از مستندات خاص فقهای اهلدلیل سلوم. ااعد  الهوا  تاب  لرر:: 

بودن طواف از طبقات فوقانی در منابع متقدمشتان تصری  مستقیمی بر استناد به آن در مسئیه طواف نشده مستتحدهه
صورت رمنی اشاره شده سنت جریان دارد و بهصورت ارتکازات ذهنی در میان فقهای اهلاست؛ عمومیت قاعده به

 است. 
خاطر عذر جایز است؛ روشن است که طواف بر بام مسجدالحرام بهبرای من »نویسد: عیی الشریف میبنشرف

دلیل اینکه هوای کعبه حکم خود آن را دارد، دلیل قیا  با صحت نماز بر بام مسجد و کوه ابوقبی  و بیر آن و نیز بهبه
 (.00/۲۲۳« )های مردم حکم خود آن را داردگونه که هوای خانههمان

ستت؛ زیرا در این عبارت با مقایسه تبعیت هوا از زمین در مسئیۀ میکیت، حکم به این قاعده خالی از مناقشته نی
که در بحث میکیت، تبعیت هوا از زمین وابسته به نحوۀ عقد است جواز طواف مقابل هوای بیت کرده است؛ درحالی

دیگر کستتی که  عبارتشتتود، شتتبهۀ تبعیت هوا از زمین القا شتتده استتت. بهو چون عرفًا زمین به همراه هوا منتقل می
خرد، اما اگر قید کند که کنتد، عرفتًا زمین را به همراه هوای باالی آن و نیز زمین زیرین آن میمیکی را خریتداری می

های عصتر حارتر یا فروش سرقفیی می ؛ فق  هوا را خریداری کند بدون زمین زیر آن جایز استت؛ مانند آپارتمان
شوند گرفته تعیین میدو شیر جدا از هم هستند که بسته به نوع عقد و معامیۀ صورتبنابراین زمین و هوای باالی آن 
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 معنای تبعیت هوا از زمین نیست. و این به
عبارتی استاسًا در بحث قبیه تبعیتی در کار استتناد به تبعیت هوا از زمین در مستئیۀ قبیه نیز صتحی  نیستت و به

وا ُوُجوَهُکْم َشْطَرهُ  َو َحْیُث »نیستت؛ بیکه بر استا  آیۀ شتریفۀ  ( آنچه موروع حکِم استقبال ۱00)بقره: « ما ُکْنُتم َفَولُّ
 شتتود و حتی زمینقرار گرفته، جهت قبیه استتت نه خود بیت و این جهت قبیه فق  شتتامل هوای کعبه و باالی آن می

بام کعبه نماز بخواند، به پشت صورت افقی و خوابیده برشود؛ به این دلیل که اگر کسی بخواهد بهکعبه را شامل نمی
اتفاق فقها در مسئیۀ قبیه، بنای کعبه موروعیت (. ازطرفی به0/۳3۳جواهر، اجماع فقها باطل استت )ن : صاحب

کند )فارل جایی آن، قبیه تاییری نمیندارد و عرصۀ آن قبیه است؛ چراکه در صورت تخریب کعبه العیاذ بالیه یا جابه
 (.۱۱۲لنکرانی، 

: از مستتائل مرتب  با این احتمال، بحث افزایک بنای کعبه استتت؛ بهچهارم. سواز افزایش ارتفاع کعبهدلیل 
شده صحی  باشد، که به اعتقاد برخی اگر افزایک ارتفاع کعبه مجاز دانسته شود و طواف بر دور قسمِت افزودهطوری

معیار صحت طواف است محل کعبه و فوق آن نشانگر این است که زمین کعبه و بنای فعیی موروعیت ندارد و آنچه 
 خواهد بود. 

ظاهرًا بر استا  نظر فقها افزودن بر ارتفاع کعبه جایز استت؛ زیرا اصتل اّولی جواز استتت و کعبه نیز مانند دیگر 
 اگونه که افزودن بر مسجد جایز است، افزایک بنای کعبه نیز چنین بوده و نباید آن رها است؛ هماناماکن و ساختمان

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 اواًل و بالذات در ارتباط با توسعۀ ارتفاعی کعبه و هانیًا و 
اِبَعِ  »شتده استت که فرمود: بالعرض در ارتباط با جواز طواف از طبقات فوقانی استتناد  ْرِض السَّ

َ
َأَساُ  اْلَبْیِت ِمَن اْْل

ْرِض ا
َ
ْفَیی، ِإَلی اْْل اِبَعِ  اْلُعْیَیاالسُّ  (.0/۳۳2؛ حرعامیی، ۲/۲03بابویه، )ابن «لسَّ

مبستوطی به بررسی ارتباط قبیه با طواف پرداخته و رمن اشاره به روایت  یکی از فقهای معاصتِر امامیه در مقالۀ
ِذی َخَیَق َسْبَع َسماواٍت »مذکور و استتعانت از بعضتی روایات دیگر که ذیل آیۀ شتریفه:  ْرِض ِمْیَیُهنَّ  َالّیُه الَّ

َ
 «َو ِمَن ْاْل

همین جهت را زمین هفتم دانسته که بر فراز آسمان ششم قرار دارد و به« ااْلْرِض اْلُعْیَیا»( آمده، مقصود از ۱۲)طالق: 
 (.۱۱۳کعبه نیز تا آسمان هفتم امتداد دارد )فارل لنکرانی، 
هذه أرض الّدنیا والّسمار الدنیا عییها قّب ، و »فرماید: یکند که موی در ادامه به روایتی از امام ررا)ع( استناد می

مار الّیانی  فوقها قّب ، واْلرض الّیالی  فوق الّسمار الیانی ، والّسمار الیالی  فوقها  اْلرض الیانی  فوق الستمار الّدنیا، والستّ
ادس ، فقال واْلرض السابع  فوق الّسمار ا  . لسادس ، والّسمار السابع  فوقها قبّ قّب ، حتی ذکر الرابع  والخامست  والستّ
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 (.3/0۱0 یوسف بن احمد،)بحرانی،1...«وعرش الّرحمن فوق الّسمار الّسابع 
ندارد؛ زیرا اواًل در ی  راستا قراردادن زمیِن مادی « البیتأسا »باید گفت که این روایت هید ارتباطی با روایت 

باشتتد؛ هانیًا ابتدای زمیِن هفتم استتت و این عقاًل و نقاًل باطل میبودن معنای مادیالرحمن بهو زمیِن هفتم و عرش
ها چنین تعبیری دیده کند، ولی نستتبت به ستتایر زمینمی« الدنیاأرض»روایتت امام کاظم)ع( از زمین اول تعبیر به 

نیست؛ هالیًا  شدنیهای مذکور است و برای انسان مادی درکدهندۀ تفاوت مقام و عوالم زمینشتود که این نشاننمی
طور مطیق توان بهگیرد و نمیجهتی از آستتمان قرار میازنظر جارافیایی با چرخک زمین، عرصتتۀ کعبه هرلحظه در 

مقداری از آستمان را همیشتته جهت کعبه دانستت و این ناقِض مدعای مذکور استتت. از طرفی در خصتتوص روایت 
 ود: شاز دو منظر سندی و داللی مناقشاتی می« البیتأسا »

الف. ازنظِر ستند، این روایت مرستیه استت و عیمای حدیث نظرشتان راجع به مرستتالتی که شیخ صدوق نقل 
 گونه است: کند، سهمی

شده باشد یا نقل« ُرِوَی »دانند؛ اعم از اینکه این مرستالت با لف  برخی مطیقًا این مرستالت را رتعیف می .۱
؛ خمینی، 0/۱20 یوستتف بن احمد، ؛ بحرانی،۱/03نستتاری، باشتتد )محقق خوا« قال»مانند روایت فوق با لف  

 (؛۱۱/0۲1؛ خویی، ۲/۳20سیدمصطفی، 
 روح الیه، اند )خمینی،شتتده استتت، رتتعیف دانستتتهای از فقها فق  مرستتالتی را که با لف  ُرِوَی نقل عده .۲

 (؛ بنابراین روایت مذکور رعیف نیست؛ ۳/۱۱0
پذیرند )ن : بحرالعیوم، مطیقًا مرستتالت صتتدوق را مانند مقبوله میگروهی نیز همچون تفریشتی و محقق  .۳

 (.۳8۳سبحانی تبریزی، 
ب. ازنظِر داللی نیز بر فرض اینکه مرستتالِت صتتدوق را مقبوله بدانیم، این روایت توان اهباِت طواف از طبقات 

گیری کعبه و امتدادش تا لفوقانی را نخواهد داشتتت؛ زیرا روایت در مقام بیان أستتا  کعبه استتت؛ یعنی نحوۀ شتتک
ها و ابتدار الکعب  و فضل»اعماق زمین. شتاهد ستخن آن استت که شتیخ صتدوق روایت مذکور را در بابی با عنوان 

، آورده و در این بتاب، مجموع روایتاتی را کته چگونگی بنتای کعبه و ارتباطک با دحواْلرض را بیان «فضتتل الحرم
 (.۱/۲0یه، بابوکند، گردآوری کرده است )ابنمی

اِبَعِ  اْلُعْیَیا»بنابراین مطابق نظر عمدۀ فقها، مقصود از  ْرِض السَّ
َ
اش تا سط  همین زمین مادی است که ریشه« اْْل

شتتود و این روایت هید ارتباطی با طواف از های زیرین زمین جزر کعبه محستتوب میاعماق زمین ادامه دارد و الیه
صتاحب تفصتیل الشریع  نیز به این موروع تصری  دارد )ن : فارل لنکرانی،  طور کهطبقات فوقانی ندارد؛ همان 

310) 
                                                 

طور زمین چهارم و پنجم و ششم ه آسمان اول در باالي آن قّبه است و زمین دوم روي آسمان اول است که آسمان دوم روي آن قّبه است، تا اینکه همیناین زمین پایین است ک7 .
 را نیز بیان کرد. سپ  فرمود: و زمین هفتم روي آسمان ششم است که آسمان هفتم عرش رحمان است.
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َکاَنِت اْلَکْعَبُه »جناح از امام صتادق)ع( است که فرمود: بنستومین روایت در جواز توستعۀ کعبه، روایت ستعید
اُج َو َبَناَها َعَیی َعْهِد ِإْبَراِهیَم ِتْسَعَه َأْذُرٍع َو َکاَن َلَها َباَباِن َفَبَناَها َعبْ  َبْیِر َفَرَفَعَها َهَماِنَیَه َعَشَر ِذَراعًا َفَهَدَمَها اْلَحجَّ ُد الیِه ْبُن الزُّ

ِریَن ِذَراعاً  ْبَعًه َو ِعشتْ ذراعِی (. حضرت در این روایت اشاره به ارتفاع ُنه۱۲/3۲؛ فیض کاشتانی، 0/۲10)کیینی،  «ستَ
ذراع در  ۲0زبیر و نیز افزایک مجدد آن به ذراع توس  ابن ۱8افزایک آن به کعبۀ معظمه در عصتر ابراهیم خییل)ع( و 

عصتتر حجاج داشتتته و نهایتًا ظهور روایت داللت بر این مطیب دارد که افزودن بر ارتفاع کعبه منعی ندارد؛ زیرا اگر 
 رسید. به دست ما می دلیل دواعی بر نقل، حتماً کردند و در صورت بیان بهمنعی بود، امامان بزرگوار بیان می

معنای این است که هوای باالی کعبه در حکم کعبه ای معتقدند که جواز افزایک ارتفاع کعبه بهبر این اسا  عده
ت، اما نداشتن کعبه نیز جایز اسو مصداق بیت است؛ بنابراین طواف حول فضای باالی کعبه حتی در صورت افزایک

محمد در ستتند آن با جمعی اشتتتراک استتمی دارد که معیوم نیستتت راوِی مدبناین روایت معتبر نیستتت؛ زیرا ذکر اح
الزیارات هم وارد شده جناح را توهیق کرده و در اسناد کاملها است و نیز اگرچه نجاشی، سعیدبنی  از آنخبر، کدام

سئیۀ جواز افزایک رسد منظر میکند، معیوم نیست چه کسی است. از طرفی به است؛ ولی کسی که از او روایت می
َو »ه یافته داشتتته باشتتد؛ چراکبنای کعبه بنا بر فرض صتتحت روایت فق  داللت بر جواز طواف مقابل میزان افزایک

ُفوا ِباْلَبْیِت اْلَعتیق وَّ شود، اما این حکم ارتباطی با هوای باالی کعبه پیدا مطیق استت و شامل آن مقدار ارافه می« ْلَیطَّ
اند، برای اهبات جواِز طواف مقابل طور که برخی از فقها استناد کرده ت استناد به این روایت همانجهکند و ازایننمی

 فضای خالِی باالی کعبه صحی  نخواهد بود. 
 . مصداق سوم: طواف از طبقک اول مسجدالحرام3. 4

عنوان مصداق استناد به دلیل تفاوت ادلۀ محلآید، ولی بهاین مصتداق در واقع جزئی از مصداق دوم به شمار می
 شود. سومی مطرح می

اشتاره شد که عمدۀ فقهای شیعه طواف از طبقات فوقانی را در حال اختیار جایز ندانسته و فق  معدودی از باب 
دانند. در این میان احتمال ستتومی توستتعۀ معنوی کعبه، طواف از طبقات فوقانی را حتی اگر ده طبقه باشتتد، جایز می

معنای لاوی طواف مراجعه تواند باب جدیدی را در این خصتوص بگشتاید؛ توری  اینکه وقتی بهمی وجود دارد که
المشُی »گوید: اند. رابب اصفهانی در معجمک میشتود، لاویان عمدتًا فق  اشتاره به چرخک دور شتیئی کردهمی

اِئُف لمن یدور حول البیوت حافظاحوَل الشی ( ۲/۳81مچون مصباح المنیر )فیومی، ( و برخی ه3۳۱« )ِر و منه: الطَّ
رستتد لات با جواز توستتعۀ معنوِی کعبه موافق داشتتتن را نیز در معنای طواف دخیل دانستتته استتت. به نظر میاحاطه

نباشد، اما ممکن است بتوان مستفاد از برخی آیات کریمۀ قرآن در مادۀ طاف یطوف و عبارات فقهای عظام، بپذیریم 
دالحرام نیز مصتتداقی از طواف بیت استتت؛ اما طواف از طبقات باالتر را خیر. برای این طواف از طبقۀ اول مستتج

 شود: احتمال چند مؤید یا به تعبیری قرینه ارائه می
ینک اول. بررسلی دای  در قرآن آمده، « ط و ف»وپنج موردی که ریشۀ از سیدر آیک طواف: « با »تر معنای ار
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استعمال شده است که « طاف یطوف»مرتبه از مادۀ و ستیزده« طوفان»دومرتبه با کیمۀ ، «طائفه»مرتبه با لف  بیستت
به کار رفته استتت. « بار»و بدون « عیی»مرتبه بدون و ستته« بار»، دومرتبه با «عیی»مرتبه با این ستتیزده مورد، هشتتت

(. در تفاوت بین ۱38عی )بقره: ( و دیگری مربوط به س۲2یکی مربوط به طواف است )حج: « بار»کاررفته با موارد به
ود. در رکار می برای الصاق به« بار»برای استعال و احاطه و « عیی»باید گفت که قاعدتًا « طاف بتتت»با « طاف عیی»

کار برده استتت، در آیۀ طواف هم  مرتبه مادۀ طاف را با عیی بهآید که قرآنی که هشتتتاینجا این اشتتکال به وجود می
و حال آنکه چنین استعمالی نکرده است؛ بنابراین احتمااًل طواف « والیطوفوا عیی البیت العتیق» توانستت بگوید:می

 از طبقات فوقانی مقصود و مطیوب آیۀ شریفه نیست. 
کار رفته، استعال معنا ندارد؛ زیرا همۀ  به« عیی»آید که در هفت مورد از مواردی که با با دقت بیشتر به دست می

؛ 38رسانی هستند )نور: گزارانی استت که به دوِر انسان چرخیده و در حال خدمتبالمان و خدمت ها مربوط بهآن
( فق  ی  آیه راجع به نزول عذاب و طواف گردباد ۱2و  ۱3؛ انسان ۱0؛ واقعه: ۲0؛ طور: 0۱؛ زخرف: 03صافات: 

 (. ۱2توان استعال را از آن برداشت کرد )قیم: عذاب به دور باغ است که می
کاررفته نیز دو معنای متفاوت دارد؛ زیرا در آیۀ طواف که بستتیاری در دو مورد به« بار»رستتد از طرفی به نظر می

کند که نیز همین معنا است و بیان می «بار»اند و نخستین و مشهورترین معنای حرف جر را الصتاق معنا کرده« بار»
( سیزده معنای دیگر را نیز برای آن ذکر ۱/۱۳0هشام )اما ابن وسییۀ فاعل متصل به مجرور واقع شده است؛فعل قبل به

کید باشتد. از طرفی در آیۀ ستعی که می کرده ِه »فرماید: و ممکن استت بار زائده یا تأ َفا َو اْلَمْرَوَ  ِمْن َشَعاِئِر الیَّ ِإنَّ الصَّ
َف ِبِهَماَفَمْن َحجَّ اْلَبْیَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَیْیِه َأْن َیطَّ  هشام آن را ذکر نکرده بّینیت است که ابن« بار»(، ۱38)بقره:  «وَّ

هشام باشد، الجرم بر اسا  تعاریف اهل لات که معنای الصاق یا سایر معانی مذکور ابنبه« بار»است؛ چراکه اگر 
ور کوه صفا و مروه کند که چرخک، داند، در ستعی زمانی طواف صتدق میطواف را چرخیدن دور چیزی معنا کرده

« بار»معناکردِن « بّین»دانند و چرخک تنها با که فقها فق  سعی بین صفا و مروه را مجزی میصورت گیرد؛ درحالی
َها َو َبْیَن َیُطوُفوَن َبْینَ »افتد؛ یعنی بین کوه صتفا و مروه در حال چرخیدن و طواف هستند. این بّینیت را در آیۀ اتفاق می
 کنیم. ( به صراحت مشاهده می00)الرحمن:  «َحِمیٍم آٍن 

یدی، نیز به کار رفته است )مرتضی زب« عیی»از این که بگذریم در برخی تعابیر اهل لات یا فقها، طواف بیت با 
معنای به« عیی»تفاوِت معنایی در بحث طواف بیت ندارند و نه طواف با « عیی»و « بار»دهد ( که نشان می۱۲/۳32

 معنای الصاق. به« بار»ه طواف با استعال است و ن
معنای الصاق طورکه اگر بهاستتفاده نشود؛ همان« بار»بودن بیت در طواف از این مطالب عرض شتد که محاذی

بودن نیستتت؛ بیکه یعنی کعبه در طواف باید محور باشتتد و طواف از طبقۀ اول اش محاذات بیتنیز باشتتد، الزمه
 شود شامل الصاق بیت باشد.ائن دیگری که اشاره میتواند به قرمسجدالحرام نیز می

ینک دوم. لحاظ احاطه و تسلط در معنای طواف:  ای از اهل لات در معنای طواف، چرخیدن و دورزدن عدهار
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داشتن در طواف از ( که این احاطه۲/۳81اند )فیومی، داشتتن بر آن ذکر کردهحول چیزی را همراه با احاطه و تستی 
نوعی تحقق صدِق طواف کند؛ اما در طواف از طبقۀ اول اشراف و احاطه بیشتر شده و بهز صتدق میطبقۀ همکف نی

رسد که هرچه ارتفاع بیشتر شود، احاطه کمتر خواهد شد. از طرفی کیمۀ افتد. البته به نظر میبه ُطرق اولی اتفاق می
ها من المار ل لما یدور باْلشتتیار ویاشتتّی ُیقا»گوید: فار  در معنای آن میریشتتۀ طواف استتت که ابنطوفان هم

عبارتی طوفان آن استت که آب، اطراِف چیزی َدَوران داشته باشد و آن را فرا بگیرد و بپوشاند و (؛ به۳/0۳۲« )الطوفان
کند که از ارتفاِع کمی، شیئی رستد. لذا ممکن استت بگوییم پوشتاندن، احاطه و تستی  زمانی صدق میبه نظر می

گویند. ها احاطه کرده باشتتد، طوفان نمیوگرنته آبی کته شتتیئی را از ارتفتاع باال مانند آب درون ابراحتاطته شتتود 
دلیل چرخک زمین و ُبعد مستتافت صتتورت طورکه اگر طواف از ارتفاع باالیی انجام شتتود، احاطه و تستتی  بههمان

ندن و تسی  بر بیت مّدنظِر عرف خواهد نوعی احاطه و پوشانخواهد گرفت، اما اگر طواف از طبقۀ اول انجام شود به
 بود. 

ینک سوم. صدق طواف دور چاه یا ابور:  تواند باشد این است نوعی تأیید قرینۀ دوم نیز میقرینۀ دیگری که بهار
(؛ 8/۲03کته در برخی روایات یا تعابیر فقهی، بحث طواف دور چاه یا دور قبور مطرح شتتده استتت )ن : نووی، 

شتتود. فقهای متعددی از شتتیعه و عامه ها انجام میقبر در کف زمین قرار دارد و طواف از باالی آنکه چاه و درحالی
توان گفت که اگر از طبقۀ اول که تقریبًا مقابل و محاذی بام انتد؛ بنتابراین میراجع بته حکم طواف دور قبور فتوا داده

دور چاه انجام شده است و عرفًا طواف بیت صدق کعبه استت طواف انجام شود، مانند آن است که طواف دور قبر یا 
 خواهد کرد؛ هرچند طواف از باالتر از آن محل مناقشه باشد. 

الیه مکارم شتیرازی در جیستۀ خارج فقه خود مختصرًا تعبیری دارد که مؤید سخن مذکور است. ایشان میآیت
کند؛ ازایناول صدق می واف حول الکعبه در طبقۀاول محاذی باالی کعبه استت. بنابراین ط نظر ما، طبقۀ به»گوید: 

دوم باالتر از ارتفاع کعبه است و طواف از آن، دیگر حول توان از آن باال طواف کرد، اما طبقۀرو هنگام اختیار هم می
-https://article.tebyan.net/۲333۱3/%D8%AD%DA%A2%D2%83 «کنتدالتبتیتت صتتتدق نمی

%D8%B0%D2%88%D8%A0%D2%8۱-%D8%AF%D8%B۱-
%D8%B0%D8%A8%D2%8۲%D2%80-%D8%AF%D2%88%D2%83-
%D2%83%D8%B۳%D8%AC%D8%AF%D8%A0%D2%80%D8%AD%D8%B۱%D8

%A0%D2%83 (tebyan.net .) 
توان بام کعبه باالتر است که تقریبًا میمتر از پشتتستانتی ۳1تا  ۲0در ابتدای مقاله یادآور شتدیم که طبقۀ اول 

بودن یعنی همانند محاذی باالی قبر یا باالی چاه که صدق استت و این محاذی باالی کعبه گفت محاذی باالی کعبه
 کند و مجزی است. طواف می

شود کنیم، کاماًل تصدیق میشده از طبقۀ اول مسجدالحرام را مشاهده میالزم به ذکر استت وقتی تصتویر گرفته
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 شود نه فضای خالی باالی آن. که طواف دور کعبه و بیت انجام می
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیرینتیجه

ُفوا »بر مبنای پذیرش مرجعیِت عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق، وقتی برای تعیین مصداق طواف بیت در آیۀ  وَّ َو ْلَیطَّ
ف، طواف از کف مسجدالحرام و مقابل بنای کعبه را شود که عرشود؛ فهمیده میبه عرف مراجعه می« ِباْلَبْیِت اْلَعتیق

تبع تواند مطیوِب نظر عرف و بهدالییی که گذشت نمیداند؛ طواف از طبقات دو به باال نیز بهقطعًا مصداق طواف می
جمیه استناد قرائنی ازنظر شارع در آیۀ مذکور باشد؛ ولی طواف از طبقۀ اول که فاصیۀ کمی تا سط  بام کعبه دارد به 

بودن ندارد یا احاطه و تسیطی که در معنای طواف وجود دارد و در آیۀ شریفه که داللت بر محاذات بیت« بار»معنای 
تواند ازنظِر عرف مصداق طواف بیت باشد؛ لذا با طواف از طبقۀ اول حتی در نیز صدق طواف مقابل قبور یا چاه، می

است که در هید تحقیق  ایگیرد. البته این فرریه، ادعای تازهرت میحال اختیار، امتیال امر شتارع در آیۀ طواف صو
 عیمی دیده نشده و نیازمند تنقی  و تفصیل بیشتر است. 
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 م. ۱223العیمی ، اول، بیروت: دارالکتب، چاپمیاهب الجل ل لش ا مختص  یل لمحمد، حطاب، محمدبن
 .۱۳83، چاپ اول، قم: اسماعیییان، ال  ائلالّیه، خمینی، روح

 تا. ، چاپ اول، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آهار امام خمینی، بیالب ع کتا ، _____________
 تا. نا، بیجا: بی، بیالطبارة کتا ، _____________

 تا. اول، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آهار امام خمینی، بی، چاپمستن  تح ی  الی  لة، خمینی، مصطفی
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 ق. ۱0۱8، اول، قم: مؤسسۀ إحیار آهار اإلمام الخوئی، چاپمی یعة اإلمام الخیئیهرهب، خویی، ابوالقاسم
اول، دمشتتق: دارالشتتامی ، تحقیق صتتفوان عدنان داودی، چاپ، بهمف دا  ألفاظ الق آنمحمد، بنرابب اصتتفهانی، حستتین

 ق. ۱0۱۲
 تا. بیروت: دارالفکر، بی فتح العزیز فی ش ا الیز ز،محمد، بنرافعی قزوینی، عبدالکریم

 ق. ۱0۱8اول، دمشق: دارالقیم، ، چاپالم یل الفقبی العامزرقا، مصطفی، 
 ق. ۱0۱1بیروت: دارالمیزان،  ،اولچاپعلم ال زال، کل ا  فیسبحانی تبریزی، جعفر، 

 ق. ۱0۱3، ریاض: مجی  البحوث االسالمی ، درا ة فقب ة مقارنةالطیاف د اهم احکامه: عیی، بنالشریف، شرف
 تا. ، بیروت: دارالمعرفه، بیالمبسیط، احمدخسی، محمدبناالئمه سرشم 

 ق. ۱0۱۳، اول، قم: مؤسسۀ المعارف اإلسالمی ، چاپمسالک األفبام إلی تنق ح ش ائع اإل الم، عییبنالدینشهید هانی، زین
هفتم، تحقیق: عبا  قوچانی و عیی آخوندی، چاپ، بهزیاه  الکالم فی شر ایع اال المباقر، بنجواهر، محمدحستنصتاحب

 تا. بیروت: داراإلحیار التراث العربی، بی
العیمی ، اول، بیروت: دارالکتبتحقیق محمد عبدالستتالم شتتاهین، چاپ، به لغة السررالک ألا   المسررالکصتتاوی، احمد، 

 ق. ۱0۱3
 تا. دوم، قم: الطیار، بی، چاپاالصیلی المعجمصنقور، محمد، 

 ق. ۱010اول، قم: دفتر انتشارات اسالمی، ، چاپالخالفحسن، طوسی، محمدبن
 ق. ۱010چهارم، تهران: دارالکتب االسالمی ، ، چاپاألحکام تب یب_________________، 

 تا. البیت، بیاول، قم: آل، چاپالفقباء ت ک ةیوسف، بنعالمه حیی، حسن
 ق. ۱0۱۳، اول، قم: دفتر انتشارات اسالمی، چاپأحکام الش یعةمختلف الش عة فی________________، ______

 .۳۲تا  ۱۱، ص ۱۳8۳پاییز، ۲، ش۱۳81 ،«پهوهشی فقه و حقوق اسالمیفصینامۀ عیمی»عییدوست، ابوالقاسم، 
، 08ش، ۱۳0۱ ،مجلم م قا  حا، «پهوهشتتی فقهی دربارۀ طواف از طبقۀ اول مستتجدالحرام»فارتتل لنکرانی، محمدجواد، 

 .08تا33، ص ۱۳8۲
 ق. ۱018نا، ، قم: بیاول، چاپتفص ل الش یعة فی ش ا تح ی  الی  لة: الصالة، فارل موحدی لنکرانی، محمد

 ق. ۱0۱3ول، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ عیمیه، ا، چاپکشف اللثامحسن، محمدبنفارل هندی، 
 ق. ۱013اول، اصفهان: کتابخانۀ امام امیرالمؤمنین عیی، ، چاپالیافی، مرتضیشاهفیض کاشانی، محمدبن

 تا. اول، قم: دارالرری، بی، چاپالمصباا المن   فی غ یب ش ا الکب  محمد، فیومی، احمدبن
 ق. ۱010اإلسالمی ، چهارم، تهران: دارالکتبپ، چاالکافی، یعقوبکیینی، محمدبن

 ق. ۱0۲۲حزم، بیروت: ابندوم، ، چاپه ایة السالک الی م هب االمام مالکعیی، بنمبارک، مبارک
 تا. البیت، بیجا: آل، بیمشارق الشمیس فی ش ا ال ردس، محمدبنمحقق خوانساری، حسین
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 ق. ۱0۱0اول، بیروت: دارالفکر، ، چاپزیاه القامیس تاج الع دس منمحمد، مرتضی زبیدی، محمدبن
 تا.یبأحمد، مانی المحتاج، چاپ دوم، بیروت: دارإحیار التراث العربی،  محمد بنالشربینی، 

اول، قم: دفتر انتشتتارات استتالمی، ، چاپمجمع الفائ ة د الب هان فی شرر ا إرشرراد األ هانمحمد، مقد  اردبییی، احمدبن
 ق.۱01۳

 ق. ۱0۱۱البیت، اول، بیروت: آل، چاپم ارک األحکام فی ش ا عبادا  ش ائع اال المعیی، میی، محمدبنموسوی عا
 .۱۳03اول، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ عیمیه، تقریر محمدعیی کاظمی خراسانی، چاپبه ،فیائ االصیل، نائینی، محمدحسین

  م.۱220بیروت: دارالفکر، اول، ، چاپالمجمیع فی ش ا المبّ  ، شرفبننووی، یحیی


