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چکیده
در » طـواف نسـاء  «ترین اختالفات میان اھل سنت و شیعه، وجوب طوافی بـه عنـوان   از جمله مھم

ھای حاصل از عدم انجام آن است. فقه اھل سنت بر خالف شیعه، بـا کنـار   آمدانتھای مناسک حج و پی
رای داده است. نوشتار حاضر نقش » طواف وداع«اء، به وجوب طواف دیگری به نام گذاردن طواف نس

جایگزینی برای طواف نسـاء از منظـر فقـه امامیـه بـه      طواف وداع اھل سنت را در حلیت زنان به منزله
بحث نشسته است. جستجو در منابع فقھی و برشماری مواردی از سنت و برخی دیگر از قواعد و ادلـه 

ه توان اثبات وحدت و یگانگی این دو طواف و یا دست کم کفایت عمل اھل سـنت را دارنـد،   فقھی ک
اسحاق بن عمار، سیره متشرعه، تاثیر ناپذیری صحت پیکره اصلی این جستار را سامان داده است. موثقه

ا دست یازیده ھالزام، مواردی است که نگارنده بدانو ترتب آثار طواف نساء از نام و عنوان آن و قاعده
است. 

طواف وداع، طواف نساء، اھل سنت، حلیت زنان.:هاکلیدواژه
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مقدمه

اسـالمی در دنیـای امـروز، بـروز اختالفـات      گیـر جامعـه  ترین مشکالت دامناز جمله مھم
چنـان پـر رنـگ    گـاه آن مذھبی میان ھر یک از مذاھب و مکاتب مسلمان است. ایـن مشـکالت  

رود. ھای غیر موافق نیز پیش میفیر و نامسلمان دانستن دیگر جریانگردد که تا مرز تکمی
ھا، ریشه در اختالفات کالمی و عقیدتی ھر یک از مذاھب مسلمان دارند. برخی از این باور
گردد. این مطلب به معنای نفی نقش فقه ھای فقھی آنان باز میھا به آموزهاما شمار زیادی از آن

ھای فکری مسلمان نیست که نه این جستار مجال بحـث آن و نـه   ریاندر ایجاد وحدت میان ج
ای از اختالفات میان مذاھب اسـالمی از باورھـای   نگارنده قائل بدین مسأله است اما اینکه پاره

ای نیازمنـد تأمـل و   گیرد، امـری بـدیھی و زدودن آن نیـز، مسـأله    متفاوت فقھی آنان نشات می
پژوھش است.  

فقـه حـج، کـه بـه     فقه عبادات وجود دارد، در زمینـه فاتی که در حوزهصرف نظر از اختال
رود، و در خصوص عمل طـواف  عکس، بستر مناسبی برای تحقق وحدت اسالمی به شمار می

دھنـد،  نساء که در میان امامیه معروف است و طواف وداع که اھل سنت به وجوب آن فتوا مـی 
نتوان در ھیچ کتاب معتبر امامیه و یـا اھـل سـنت    اختالف به ظاھر عمیقی وجود دارد که شاید

ای کـامال متفـاوت بـدان    سراغ از آثار آن گرفت اما اذھان عموم پیروان ایـن مکاتـب بـا انگـاره    
ھای در حال رد و بدل میان این مـذاھب بـه ھمـین مسـأله مربـوط      نگرند. شماری از نسبتمی
گردد.  می

ای در خور پژوھش، چند سوال مجـال طـرح و   با عنایت بدین مشکل و تبدیل آن به مسأله
کند؛ نخست آنکه به واقع آنچه در میان اھـل سـنت و در ضـمن مناسـک حـج      بررسی پیدا می

گیرد، از منظر فقه امامیه چه وضعیتی خواھد داشت؟ دو دیگر آنکه آیا اھـل سـنت بـا    انجام می
امامیه با انجام آن به دنبـال آن  انجام ندادن طواف نساء از دست یابی به آثاری که پیروان مکتب 

نھایت اینکه چه نسبتی میان طواف نساء امامیـه و آنچـه کـه در فقـه     اند؟ و در ھستند، باز مانده
توانـد جـایگزینی   گیرد، وجود دارد و آیا این عمل مـی اھل سنت عنوان طواف وداع به خود می

برای طواف نساء امامیه تلقی گردد؟ 
رسد که بـه بـاور فقیھـان سـنی مـذھب،      ین نکته ضروری به نظر میپیش از ھر چیز ذکر ا
ترین اثر انجـام طـواف نسـاء در امامیـه بـه      ھای جنسی که مھممندیاموری ھمچون جواز بھره

رود، با انجام طواف زیارت حاصل شده و از ایـن رو طـواف وداع در عـین وجـوب،     شمار می
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) ۴/۳۹۲؛ ابن عبدالبر، ۴/۴۶۵؛ سرخسی، ۷/۲۱۵چنین خاصیتی ندارد (شافعی، 

یگانگی و با عنایت به این مطلب، در این مجال، نخست در جھت بررسی و صحت فرضیه
کنـد، قـدم   وحدت عمل اھل سنت و امامیه، که ظھور ابتدایی برخی روایات نیز آن را تایید مـی 

و سـیره و  ممکن برای اثبات درستی این فرضیه کـه شـامل سـنت    برداشته و با جستجو در ادله
نھایت بر اسـاس میـزان   ھا پرداخته و در شود، به طرح و بررسی آنبرخی دیگر قواعد فقھی می

داللت ھریک، به قضاوت خواھیم نشست.  
فـرض تفـاوت مـاھوی    گام بعدی در این زمینه با صرف نظر از وجود این نظریه، و با پیش

موجود در فقه امامیه ھمچون قاعده الـزام  گیری از قواعد این دو خواھد بود. این مرحله با بھره
پاسخی روشن به سواالت آغازین این نوشتار و حـل مشـکالت زیربنـایی کـه     و به منظور ارائه

اند، ارائه خواھد شد. ساز پژوھش حاضر بودهزمینه

نقد و بررسی ادله
دلیل اول: سنت

مـوارد زیـادی از وارد شـدن    در میان روایات نقل شده از ائمه (ع) در منابع حدیثی امامیـه، 
ھمان معنـای  کنیم. در اکثر این استعماالت، این اصطالح بهعبارت طواف الوداع را مشاھده می

داند، به کار رفته است.  طواف وداعی که امامیه آن را در پایان سفر حاج و معتمر مستحب می
دیگر موارد کمـی متفـاوت   از این میان اما، دو مورد از کاربردھای این اصطالح است که با 

ھمـان معنـای   است. در این دو مورد، اگر چه نام طواف وداع آمده است اما ایـن اسـتعمال بـه   
ھایی با طواف وداع نزد اھل سنت دارد و یا دست کم طواف وداع نزد امامیه نبوده بلکه شباھت

رود. داشتن این معنا را میشبھه
موثقه اسحاق بن عمار-١

در کتاب تھذیب االحکام شیخ طوسی، بدین شکل آمده است:  این روایت 
مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَـوْ «

وا       الْوَدَاعِ لَرَطَوَافِمِنْالنَّاسِعَلَیبِهِاللَّهُلَا مَا مَنَ جَعُوا إِلَـی مَنَـازِلِھِمْ وَ لَـا یَنْبَغِـی لَھُـمْ أَنْ یَمَسـُّ
)  ۵/۲۵۳(طوسی، تھذیب االحکام، » نِسَاءَھُمْ.

ھا، در کتاب کافی به شکل زیر آمده است.  ھایی در الفاظ و واژهھمین روایت با تفاوت
هِ بْـنِ سِـنَانٍ    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْ« حَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللـَّ
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نْ طَـوَافِ  عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی النَّاسِ مِ

)  ۴/۵۱۳(کلینی، » یَحِلُّ لَهُ أَھْلُهالنِّسَاءِ لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَی أَھْلِهِ وَ لَیْسَ 
ترین تفاوت این دو روایت در عبارت طواف الوداع در روایـت اول و جابجـایی آن بـا    مھم

طواف النساء، در روایت دوم است.  
اگر چه از نظر قدمت و سابقه، کتاب کافی مقدم بر کتاب تھذیب است، با این حال بسیاری 

آمدن ایـن روایـت در کتـاب شـریف تھـذیب و روایـت شـیخ        از شارحان و محشین، به قرینه
اند ھمان طواف الوداع دانستهصدوق که در ادامه خواھد آمد، عبارت درست در این روایت را،

).  ۲/۳۹۱؛ صدوق، ۱۴/۱۲۳۱؛ فیض کاشانی، ۱۸/۲۰۳؛ مجلسی، مرآه العقول، ۵/۴۸۰(مازندرانی، 
رسد کـه ایـن دو نقـل در واقـع     ایت، به نظر میبا توجه به اشتراک دو راوی اول این دو رو

یک روایت بوده که به دو طریق به ھر یک از صاحبان کتب کافی و تھذیب رسیده است.  
از این رو این تصور که ممکن است این دو نقل، دو روایت مستقل از یکدیگر بوده باشـد،  

چنـدان درسـت بـه نظـر     انـد، ھـا را نقـل کـرده   که ھر یک از مولفان این دو کتاب یکـی از آن 
رسد. عالوه بر اشتراک در دو راوی اول روایت، موارد دیگری ھمچون نوع شـروع روایـت   نمی

تواند مویدات دیگر این مطلب باشد.  بیان آن میو نحوه
رود، اشـتباه نسـاخ و نویسـندگان    احتمالی که بیش از ھر امکان دیگری، در این زمینـه مـی  

).  ۵/۴۸۰اند (مازندرانی، عبارت را به اشتباه، طواف النساء، نگاشتهھای کافی است که این نسخه
کنـد کـه: اگـر    بر اساس روایت کافی، اسحاق بن عمار از امام صادق (ع)، چنین روایت می

آن خداوند بر مردم منت نھاد، که عبارت از طواف وداع باشد، نبود، ھـر آینـه   وسیلهآنچه که به
شتند در حالی که برای آنان جایز نبود تا ھمسرانشان را لمس کنند. گآنان به منازلشان باز می

کنـد کـه: اگـر    ھمچنین در روایت تھذیب، اسحاق بن عمار از قول امام صادق (ع)، نقل می
آنچه که خداوند بر مردم منت نھاد، که عبارت از طواف وداع باشد، نبود، ھر آینه مرد، به سوی 

ی که ھمسرش برای او حالل نبود.  گشت در حالاش باز میخانواده
که از معنای اجمالی این نقل مشھود است، حالل بودن زنان بـر مـردان پـس از انجـام     چنان

مناسک حج، از اثرات انجام طواف وداع و ھمچنین منت الھی بر مردمان دانسته شده است.  
است، چیسـت؛ میـان   ، در این روایت و مطلبی که در مقام بیان آن »الناس«در اینکه مراد از 

فقھا و محدثان امامی، اختالف نظر وجود دارد که احتماالت، اقـوال و آراء پیرامـون آن خواھـد    
آمد. 
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اما پیش از آن الزم است تا سند این روایت را مورد بررسی قرار دھیم. 

بررسی سندی
شد. ترین مشکل در سند این روایت، وجود نام اسحاق بن عمار در سند آن باشاید مھم

پیرامون معتبر بودن اسحاق بن عمـار، فـی الجملـه اختالفـاتی وجـود دارد و رجالیـان آراء       
متفاوتی دارند. 

له أصل. و کان فطحیـا إال أنـه ثقـة و    «نویسد: شیخ طوسی در فھرست پیرامون او چنین می
» ثقـة لـه کتـاب   «گویـد:  ) ھمو در کتاب رجال خـویش مـی  ۴۹(باب ھمزه، » أصله معتمد علیه.

)۳۳۱  .(
مولی بنی تغلب أبو یعقوب الصیرفی ثقـة  «نگارد: ھمچنین ابن داود حلی در رجال چنین می

)  ۵۲» (ھو و إخوته فطحی و لکنه ثقة معتمد علیه.
» الخالصـه «فرسایی کرده، عالمه حلـی در  شخص دیگری که پیرامون اسحاق بن عمار، قلم

کان شیخا مـن  «ن امامیه است، بدین شکل است: است. تعبیر او که نزدیک به تعابیر دیگر رجالیا
)  ۲۰۰» (أصحابنا ثقة روى عن الصادق علیه السالم و الکاظم علیه السالم و کان فطحیا.

گویا بر اساس ھمین مطالب است که وی به خاطر نشان دادن عدم اعتبار و اعتنا به مضمون 
)  ۴/۲۰۳(مختلف، » إنّ فی إسحاق بن عمار قوال...«... فرماید: این روایت، می

گـردد، بـا   اقوال فوق اگر چه اسحاق بن عمار شخصی فطحی مذھب معرفی مـی اما بر پایه
این حال ثقه و مورد اعتماد و روایات او مورد پذیرش امامیه است.  

تنھا او را فطحـی مـذھب ندانسـته بلکـه     از سوی دیگر، برخی محققان از رجالیان امامیه، نه
) ۳/۶۱کند. (خوئی، شایخ روایی در آن زمان و فردی جلیل القدر معرفی میحتی او را یکی از م

شـیخ مـن   «نویسد: ھمان گزارشی است که نجاشی در رجال خویش آن را چنین میاین مطلب
أصحابنا ثقة و إخوته یونس و یوسف و قیس و إسماعیل و ھو فی بیت کبیر من الشـیعة و ابنـا   

) ۷۲» (إسماعیل کانا من وجوه من روى الحدیث.أخیه علی بن إسماعیل و بشر بن 
گونه باشد که بگوییم، عنوان اسحاق بن عمار، رسد جمع بین اقوال رجالیان، بدینبه نظر می

مشترک میان فردی فطحی مذھب و البته ثقه و فردی دیگر از مشایخ و ثقات امامیه بوده اسـت،  
فرد جلیل و بزرگ از مشایخ امامیه است.  ھمان که آنچه که در سند این روایت موجود است،

ھمان اسحاق بن عمار فطحی مذھب بدانیم و یا اسحاق بـن  به ھر صورت، چه این فرد را
عماری که یکی از اجالء امامیه است، باز ھم این روایت قابل اخذ معتبر خواھد بود، چه اینکـه  
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او را فردی مورد اعتماد و ثقـه  که گذشت، حتی کسانی که بر باور فطحی بودن او ھستند،چنان

انـد  اند. و حتی کسانی چون عالمه حلی که در جایی او را ضـعیف قلمـداد کـرده   معرفی نموده
).  ۱۱/۳۶۴اند (منتھی المطلب، )، در جای دیگر ھمین روایت را صحیح دانسته۴/۲۰۳(مختلف، 

بررسی داللی
این تعبیر چه بـوده اسـت، احتمـاالت    در مورد داللت این روایت و اینکه مراد امام (ع)، از 

و » النـاس «مختلفی مطرح است. این معـانی محتمـل، ریشـه در مفھـومی دارد کـه از دو فقـره       
گردد. احتماالت ممکن در معنای این روایت به شرح زیر است:  برداشت می» طواف الوداع«

واقعیت کـه پـس از   : این است که امام (ع)، در مقام بیان اثر طواف نساء و این احتمال اول
گردند، است.  انجام این طواف زنان بر مردان حالل می

گفته، ھمچون آمدن این از دیدگاه نگارنده، این احتمال با وجود برخی قرائن و شواھد پیش
رسد. روایت در تھذیب با عبارت طواف الوداع، چندان درست به نظر نمی

سیاق روایت، نشان از مطلبـی جدیـد و منتـی    از این اشکال که بگذریم نوع بیان امام (ع) و 
که خداوند بر مردم گذارده است، دارد؛ بدین معنا که عملی که اثر خاصی بر آن مترتـب نبـود،   
با منت و لطف ایزد متعال، موثر در تحلیل نساء گردیده است و امام صادق (ع) در مقام گزارش 

کـه برخـی از   شتن ایـن عبـارت، چنـان   این امر است. این در حالی است که با طواف نساء انگا
قابل توجھی برای این روایت، مترتب نخواھد بود (فاضل اند، ثمرهمحققان نیز بدان اشاره کرده

).  ۶/۳۱؛ شوشتری، ۵/۴۸۰ھندی، 
بر اساس این احتمال، مراد از ناس در این روایت، شیعیان و حجاج امامیه است.  

اع بودن عبارت موجود در روایت، این است که ایـن  ھمان طواف ود: بر مبنایاحتمال دوم
روایت حکم مجزی بودن طواف وداع از طواف نساء را، در صورت جھل و نسـیان و در میـان   

).  ۱۶/۱۸۶کند (ھمان؛ بحرانی، خود امامیه ابالغ می
برخی این احتمال را به شکل قول و فتوا به شیخ صدوق، آن ھم بر اسـاس روایتـی کـه در    

). ۳۲۱اند (حلی، ین بحث به آن خواھیم پرداخت، نسبت دادهاادامه
از این رھگذر اگر کسی از حجاج امامیه، طواف نساء انجام ندھد اما طواف وداعـی را کـه   
مستحب است انجام دھد، این طواف وداع از او پذیرفته و کفایت از انجام طواف نساء، خواھد 

نمود. 
عالمـه حلـی، نقـل و سـپس رد شـده اسـت (مختلـف،        این احتمال از جانب افرادی نظیـر  
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). استدالل ایشان در این باره، عدم اجزاء انجام عملـی مسـتحب از انجـام فعـل واجـب      ۴/۲۰۳

کند که کلی در فقه امامیه مطرح میاست. (ھمان) گوئی عالمه این مسأله را به شکل یک قاعده
عمل واجب را بگیرد.  تواند جای انجام یک گاه انجام یک عمل مستحب نمیھیچ

ھمین مطلب باعث گشته است تا برخی دیگر از فقھای امامیه، پـا بـه میـدان گذاشـته و بـا      
ھایی در فقه امامیه، در پی اثبات اجزاء و کفایت عمل مستحب از واجب در برخی آوردن نمونه

).  ۶/۳۱موارد باشند (شوشتری، 
ھا عبارتند از: دو مورد از این نمونه

روز آخر ماه شعبان (یوم الشک) که مسـتحب اسـت، امـا در صـورتی کـه      روزهنخست در 
کنـد  اول مـاه رمضـان مـی   کشف شود که آن روز، روز اول رمضان بوده است، کفایـت از روزه 

).  ۱۶/۱۸؛ بحرانی، ۸/۱۰۸(مجلسی، مالذ االخیار، 
راموش کرده مکلف است و او خود غافل است و یا فدو دیگر در غسل واجبی که بر عھده

).  ۶/۳۱گردد (شوشتری، نیاز میاست، اما با انجام غسل مستحبی، از انجام آن غسل واجب بی
ناس در این روایـت شـیعیان و مـراد از طـواف وداع نیـز،      بر طبق این احتمال، مراد از واژه
طواف وداع مستحب نزد آنان است. 

مـال سـوم اسـت. اسـتدالل ایـن      طـور کلـی، احت  : درست نبودن این روایت بهاحتمال سوم
این روایت بـا  احتمال، نخست ضعف راوی حدیث یعنی اسحاق بن عمار و پس از آن معارضه

خـود شـخص و یـا نائـب او را واجـب و      روایات طواف نساء که انجام این طـواف از ناحیـه  
). ۴/۴۳۳؛ شاھرودی، ۴/۲۱۳داند، است (حلی، مختلف الشیعه، ضروری می

فرض که این روایت در مقام بیان حکمی از احکام طواف در اساس این پیشاین احتمال بر
رسد با وجود دیگر احتماالت موجود و معتبر امامیه است، ارائه شده است. حال آنکه به نظر می

بودن روایت، دیگر نیازی به معنا کردن روایت به این شکل نیست.  
ن روایـت یعنـی اسـحاق بـن عمـار      که گذشت، آنچه که در مـورد راوی ایـ  ھمچنین چنان

رسد، مورد پذیرش بودن روایـات اوسـت حتـی بـر ایـن فـرض کـه او را        تر به نظر میصحیح
شخصی فطحی مذھب بدانیم. 

بـا  رسد، کنار گذاردن این روایت به طور کلی، راه درستی در مواجھـه از این رو به نظر می
آن نباشد. 

داع در این احتمال نیـز ھماننـد احتمـال قبـل بـه      ھای ناس و طواف الوگفتنی است که واژه
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معنای شیعیان و طواف وداع مستحب نزد آنان است.  

: این احتمال، تعبیر طواف وداع در این روایت را طـواف وداع واجـب نـزد    احتمال چھارم
داند. ی ناس را شیعیان میکند، اما مراد از کلمهاھل سنت معرفی می

با واجب کردن طواف وداع برای اھل سنت، بـر شـیعیان منـت    بر اساس این معنا، خداوند 
گذاشته است، چه اینکه بدون انجام این کار، شیعیان مجبور به تقیه بوده و از انجام طواف نساء 

؛ روحـانی،  ۱۹/۳۹۰؛ نجفـی،  ۵/۴۸۱ماندنـد (فاضـل ھنـدی،    واجب در مناسک خویش باز مـی 
۱۱/۲۹۴  .(

ین احتمال از آن جھت است که مفھـوم ایـن روایـت    از دیدگاه نگارنده، ضعف موجود در ا
درنگ زنان برای مـردان حـالل   این است که در صورت عدم وجود این منت خداوند متعال، بی

بود. حال آنکه چنین چیزی صرف یک احتمال است که در صورت سخت شدن کـار بـرای   نمی
ری این شرایط، چنین چیزی باشد؛ انحصاشیعیان، آنان ناچار رو به تقیه بیاورند، نه اینکه نتیجه

از آن رو که ممکن است با وجود سختی انجام طواف نساء، شیعیان آن را انجام دھند. 
دیگری که پیرامون این احتمال وجود دارد این اسـت کـه   با صرف نظر از این اشکال، نکته

یکـدیگر  بسیاری از اعمال و عبـادات دیگـر در فقـه امامیـه و اھـل سـنت وجـود دارد کـه بـا         
یک از آنان چنین چیـزی آورده  انجام دارند، حال آنکه در مورد ھیچھای بزرگی در نحوهتفاوت

ھـا را ھـر روزه و حتـی چنـدین مرتبـه در روز در      و یا گفته نشده است. اعمالی که شیعیان آن
اند. گاه مجبور به تقیه نگشتهمقابل اھل سنت انجام داده و ھیچ

ین اشکاالت است که برخی محققان معاصر، این احتمال را بسیار بعید شاید با عنایت به ھم
).  ۱۹۰اند (فاضل لنکرانی، دانسته

رود، عبارت اسـت از  : معنای دیگری که امکان وجود آن برای این روایت میاحتمال پنجم
اینکه خداوند متعال با واجب نمودن طواف وداع برای اھل سنت، بر آن دسـته از شـیعیانی کـه،    

اھل سنت ھستند، منت گذاشته است چه اینکه پس از انجام طـواف وداع  ھمسرانشان از جمله
گیـری و اسـتمتاع جنسـی از زنانشـان را کسـب      توسط ھمسران این افراد، خود آنان جواز بھره

).  ۱۱/۲۹۴؛ روحانی، ۱۹/۳۹۰؛ نجفی، ۵/۴۸۱کنند (فاضل ھندی، می
انگاشتن، کفایت طواف وداع اھل سنت از انجام که ھویداست، این احتمال با مفروض چنان

طواف نساء امامیه، ارائه شده است.  
بر اساس این احتمال، مراد از تعبیـر نـاس در روایـت، گـروه خاصـی از امامیـه کـه دارای        
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باشد. ھمچنین این احتمال، مراد از طواف وداع در این روایت ھمسران سنی مذھب ھستند، می

انگارد.  د اھل سنت میرا، طواف وداع واجب نز
: آخرین احتمال موجود در این زمینه، معنـایی اسـت کـه بسـیاری از فقھـا و      احتمال ششم

اند. محدثان امامیه آن را محتمل شمرده
بر اساس این احتمال، این روایت پیرامون عمل اھـل سـنت در طـی مراسـم حـج و انجـام       

ذاشته است و این طـواف را بـه جـای    طواف وداع توسط آنان است که خداوند بر آنان منت گ
؛ ۱۹/۳۹۰؛ نجفـی،  ۵/۴۸۱؛ فاضـل ھنـدی،   ۱/۴۰۴طواف نساء از آنان پذیرفتـه اسـت (عـاملی،    

بود، حجاج اھل سنت پس از سفر حج ). این در حالی است که اگر چنین نمی۱۶/۱۸۵بحرانی، 
مطلبی است که برخـی  ھا حالل نبود. این گشتند در حالی که زنان برای آنبه منازل خود باز می

دھند (حلـی،  فقھای امامیه، مفروض بودن و بدیھی انگاشتن آن را به صاحب جواھر، نسبت می
۳۲۱ .(

تفسیر فوق، این روایت را نه بیانی برای حکم شرعی در فقه امامیـه، کـه آن را گزارشـی از    
اھـل سـنت،   لطف و عنایت خداوند متعال در پذیرش طواف وداع، به جای طواف نساء در فقه 

کند.  معنا می
صـحیح بـودن عمـل اھـل     بر طبق این معنا، امام صادق (ع) در این روایت، به خوبی نحوه

کنند (ھمان).  سنت و مجزی بودن طواف وداع آنان از طواف نساء را تبیین می
شاھدی که بر درستی این گونه تفسیر کردن روایت وجود دارد، تعبیر ناس در ایـن روایـت   

ر بسیاری از موارد در لسان اھل بیت (ع)، برای اشـاره کـردن بـه اھـل سـنت، از آن      است که د
گردد (ھمان).  استفاده می

ناس، اھل سنت و مراد از تعبیر طواف الـوداع، بر اساس این تفسیر از روایت، مصداق واژه
باشد. ھمان طواف وداع واجب نزد ایشان می

صـحت عمـل   ترین ادلـه ندی و داللی، یکی از مھمبر مبنای پذیرش این روایت از منظر س
ای که توجه به آن الزم است، این اھل سنت در مناسک حج، ھمین روایت خواھد بود. اما نکته

ھای جنسی را برای حجاج اھل سنت، بیـان  مندیاست که این روایت تنھا جواز استمتاع و بھره
سازد. کند اما چگونگی آن را روشن نمیمی

پیش از این و در مورد دیگر معانی این روایت ھم گذشت، تعبیر منت و لطـف در  کهچنان
آورد کـه آن مـورد در واقـع    دسـت مـی  این روایت، بیشتر در جایی معنـای واقعـی خـود را بـه    
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صالحیت اثری را نداشته باشد، با این حال این اثر به آن بخشیده شود. با توجه به ایـن مطلـب   

که شارع با دوگانه انگاشتن این دو طواف، اثر یکـی از آن دو را بـرای   آید این نتیجه بدست می
دیگری نیز، حاصل دانسته است.  

حاصل آنکه، این روایت اگر چه بر درسـتی عمـل عامـه در جریـان مناسـک حـج، صـحه        
کند. گذارد اما وحدت و یگانگی آن دو را به صراحت بیان نمیمی

روایت شیخ صدوق -٢
آمده است که در آن عنوان طواف الوداع ذکر شـده  » من ال یحضره الفقیه«دومین روایت در 

خوانی ندارد. ھای فقھی امامیه پیرامون طواف وداع ھماست، اما با آموزه
تر از نقل دیگر روایات در این کتـاب اسـت چـه اینکـه     نوع نقل این روایت، کمی متفاوت

کند و پس قص طواف نساء در امامیه ذکر میشیخ صدوق ابتدا روایتی را پیرامون حکم انجام نا
، روایت مورد بحث را بدون اشاره به راوی آن و معصومی که ایـن روایـت   »رُوِیَ«از آن با لفظ 

کند. این روایت بدین شکل است:  از او نقل گشته است، بیان می
هِ ع فِـی رَجُـلٍ    وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِ« یرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللـَّ

بَ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَی النِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِیاً أَمَرَ مَـنْ یَطُـوفُ عَنْـهُ وَ لَـهُ أَنْ یَقْـرَ     
نَّهُ إِنْ کَانَ طَافَ طَوَافَ الْـوَدَاعِ فَھُـوَ   النِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَی النِّصْفِ وَ رُوِیَ فِیمَنْ تَرَکَ طَوَافَ النِّسَاءِ أَ

»  طَوَافُ النِّسَاءِ
آید این است کـه قسـمت ذیـل روایـت، ارتبـاطی بـا       آنچه از نوع بیان شیخ صدوق، بر می

آن روایت ذکـر  گردد. و اینکه در ادامهقسمت نخست ندارد و یک روایت مستقل محسوب می
عدم انجام طواف نساء، است. شده است تنھا به خاطر اشتراک در 

اند و از جمله قرائتی که برای تعبیر ھمان روایت تھذیب دانستهبرخی مراد از این روایت را
؛ ۵/۴۸۰اند، ھمین نقل شیخ صدوق است (مازنـدرانی،  طواف وداع بودن روایت کافی ذکر کرده

رسد، ایـن روایـت بـر    می). اما به نظر ۱۴/۱۲۳۱؛ فیض کاشانی، ۱۸/۲۰۳مجلسی، مرآه العقول، 
اساس قرائن و شواھدی که خواھد آمد، با روایت یاد شده متفاوت باشد. 

بررسی سندی
این روایت به لحاظ سندی از جایگاه چندان باالیی برخوردار نیست چه اینکـه در آن تنھـا   

ان ای به سند و حتی معصومی که این روایت از ایشـ گونه اشارهمضمون روایت نقل شده و ھیچ
نقل گردیده، نشده است.  
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گردد آن ھم به خاطر عدم ذکر نام معصوم بنا بر این روایت از یک سو موقوفه محسوب می

رود. و از سوی دیگر به خاطر حذف راویان آن مرفوعه به شمار می
بررسی داللی

خ ھمان روایت تھذیب است که شـی که گفته شد، بسیاری بر این باورند که این روایتچنان
؛ شوشـتری،  ۵/۴۷۸؛ مازنـدرانی،  ۷/۱۳۳صدوق با این تعبیر بدان اشاره کـرده اسـت (اردبیلـی،    

۵/۳۰۲  .(
ھمچنین برخی فتوای اجزای طواف وداع از طواف نساء در امامیـه را از ھـر دوی صـدوق    

؛ ۵/۴۸۰؛ مازنـدرانی،  ۱/۴۰۴؛ عـاملی،  ۴/۲۰۳اند (حلـی، مختلـف الشـیعه،    پدر و پسر نقل کرده
).  ۶/۳۱شوشتری،

ھمـان  بر اساس درست بودن این نسبت و فتوا به صدوقین و اینکـه مـراد از ایـن روایـت،    
توان چنین نتیجه گرفت که معنای این روایت نیز مانند یکی از معـانی  روایت تھذیب باشد، می

محتمل در روایت پیشین، پیرامون کفایت طواف وداع از طواف نساء در امامیه است و از ھمین 
ارتباطی با طواف وداع اھل سنت ندارد. رو

از دیدگاه نگارنده اما، این نسبت و اینکه مراد از روایت صدوق ھمان روایت شیخ طوسـی  
در تھذیب باشد، با ابھامات و اشکاالت زیر ھمراه است:  

ای نشده است، و تنھا بـه  نخست آنکه در روایت تھذیب مستقیما به ترک طواف نساء اشاره
اف وداع از انجام طواف نساء، اشاره شده است حال آنکه در روایت صدوق، تنھا بـه  کفایت طو

ترک اشاره شده است.  
در صورتی که تنھا فرض کفایت طواف وداع از طواف نساء در امامیـه، فـرض تـرک آن از    

ھای دیگـری  آن بدین اشکال پاسخ دھیم، اما صورتوسیلهتوانستیم بهبود، میسوی شخص می
ھا ھم گردد. باطل بودن طواف نساء به تواند شامل آنأله وجود دارد که عموم روایت میدر مس

خاطر عدم رعایت برخی شرائط و واجبات طواف و یا ترک آن در حالتی که ھنوز نیمـی از آن  
ھـا ھـم بـر    ھم انجام نشده است، شماری از فروض ممکن در مسأله است که در این صـورت 

ت، بایستی به اجزای طواف وداع از طواف نساء حکم کنیم.  اساس پذیرش داللت روای
دیگر در روایت فقیه، تردید در انجام طواف وداع است که اگـر شـخص آن را انجـام    نکته

کند، حـال آنکـه در روایـت تھـذیب نشـانی از      داده باشد، این طواف از طواف نساء کفایت می
تردید وجود ندارد. 
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گـر واحـد و یگانـه    است کـه نشـان  » فھو طواف النساء«بیر مطلب دیگر در بیان صدوق، تع

انگاشتن طواف نساء و وداع در این فرض است. این نوع بیان، این تصور را بـه خواننـده القـاء    
ای است ھمان طواف نساء است؛ و این مسألهکند که طواف وداع انجام شده توسط شخص،می

خداوند با پذیرش یکـی بـه جـای دیگـری بـر      متفاوت با اجزاء یک طواف از دیگری و اینکه 
حاجیان، منت گذارده است.  

ھمان روایت تھذیب بدانیم، ابھامات شیخ صدوق بهبر این اساس، اگر این روایت را اشاره
برخـورد محـدثان   و اشکاالت فوق، دامنگیر آن خواھد بود و از ھمین رو و با توجه بـه شـیوه  

ھمـان  رسد کـه ایـن تعبیـر   ، این مطلب بسیار بعید به نظر میامامی با روایات و حساسیت آنان
روایت تھذیب باشد.  

ھمان ظاھر الفاظ این روایـت و صـرف   تواند داشته باشد،معنای دیگری که این روایت می
نظر از ھر گونه ارتباط آن با روایت تھذیب است. بر اساس این ظاھر، ھر آن کـس کـه طـواف    

ھمـان طـواف نسـاء او تلقـی     طواف وداع انجام دھد، این طواف وداع،نساء را ترک گوید، اما
ای وسیع داشته کـه شـامل طـواف وداع    گردد. این گونه معنا کردن روایت مورد بحث، دامنهمی

مورد بحـث در ایـن قسـمت را نیـز ثابـت      گردد، از آن رو مسألهامامیه و اھل سنت، ھر دو می
نماید. می

عهدلیل دوم: سیره متشر
توان برای تصحیح عمل اھل سنت، در طی مناسک حج از آن بھره برد، دلیل دیگری که می

متشرعه در تعامل با اھل سنت است. این تعامـل کـه برخـی آن را بسـیار شـدید      روش و سیره
ھا از جملـه مسـائل مربـوط بـه زنـان      )، در تمامی زمینه۱۹۰اند (فاضل لنکرانی، توصیف نموده

عمـل  رغم ارتباط زیاد میان امامیه و اھل سنت، و آگـاھی آنـان از نحـوه   علیجاری بوده است.
گاه امامیه به خاطر عدم انجام طواف نساء، آثار آن را بر حجاج اھل سنت، مترتب یکدیگر، ھیچ

ندانسته و در امور مربوط به زنان ھمچون نکاح و جـواز عقـد و... ھمـواره حکـم بـه صـحت       
اند. کردهمی

گرفتـه  معصـوم امامیـه انجـام مـی    لی است که این سیره در مقابل ھر یک از ائمهاین در حا
گونه ردع و ردی بر این سیره، نقل و شنیده نشده است.  ایشان ھم ھیچاست و از ناحیه

ای بـر  یک از روایات وارده از جانب ایشان، نشانهاین عدم انکار تا بدان جاست که در ھیچ
تـری  جـدی گاه چھـره خورد. این مطلب آننوع تعامالت به چشم نمیردع و یا ممانعت از این



177یعیزنان از منظر فقه شتیدر حلانیکارکرد طواف وداع سن1394بهار
یک از اصحاب ائمـه (ع) ھـم، سـوالی پیرامـون ایـن مطلـب       بینیم، ھیچگیرد که میبه خود می

گشته است، حال آنکه در بسیاری ای مفروض نزد آنان تلقی میاند و گویی این امر مسئلهنکرده
ھای مفصـلی از سـوی اصـحاب ائمـه (ع)، در روایـات      باز مسائل جزئی، شاھد سوال و جوا

امامیه ھستیم. 
اند تا برخی از فقھای امامیه، از ایـن عـدم ردع و   این عوامل ھمگی دست به دست ھم داده

). ۳۱۹رد عمل اھل سنت توسط پیشوایان معصوم امامیه، به امضای عمل آنان تعبیر کنند (حلی، 
مل عامه وجود دارد این است که از سـیره متشـرعه در   ای که در این دلیل بر صحت عنکته

توان به درستی عمل عامه و جواز تعامل با ایشان دست یافت، اما اینکه ایـن  میان امامیه تنھا می
ای استوار است، مشخص نیست. سیره بر چه پایه
رود که این حکم به صحت به خاطر یگانه انگاشـتن طـواف وداع اھـل سـنت و     احتمال می

که ممکن است به خاطر امتنان خداونـد و کفایـت انجـام طـواف     ف نساء امامیه باشد. چنانطوا
وداع از طواف نساء باشد بدون اینکه آن دو را متحد بدانیم. ھمچنین این امکان وجود دارد کـه  

الزام استفاده شده صحت عمل اھل سنت از قواعد فقھی معتبر نزد پیروان امامیه، ھمچون قاعده
ای باشد که در دسـترس آنـان   نھایت ممکن است، مستمسک این سیره، دلیل و یا ادلهدر باشد. 

بوده است اما با گذشت زمان از میان رفته است و دست ما از آن کوتاه شده است.  
دلیل سوم: عدم تأثیر نام و عنوان در صحت عمل

ان ایـن دو طـواف   ھای میان دو طواف نسـاء و وداع، تفـاوت در نـام و عنـو    یکی از تفاوت
است. حال این سوال مطرح است که آیا طواف وداع اھل سنت در عین وجـود ایـن تفـاوت در    

تواند جایگزینی برای طواف نساء در امامیه باشد؟ عنوان، می
تواند مانعی بـرای جـایگزینی طـواف وداع بـرای     رسد که تفاوت در عنوان، نمیبه نظر می

اند، چنین تفاوتی باعث تغییـر در  محققان نیز بدان اشاره کردهکه برخیطواف نساء، باشد. چنان
). و ھمچنین تغییر ماھوی و حتی شکلی را در عمـل ایجـاد   ۶/۳۱گردد (شوشتری، مسمی نمی

کند. نمی
خوریم که به خاطر نبـردن  ای از مسائل فقھی بر نمیبا گردش در میان کتب فقھی، به مسأله

تی اشتباه گفتن نام آن، حکم به بطالن عمـل شـده باشـد. بلکـه     نام یک عمل در نیت آن و یا ح
ای از عکس، مواردی وجود دارد که در عین اشتباه، حکم به صحت عمل شـده اسـت. نمونـه   به

احکام فقھی که موید مطلب فوق است از این قرار است:  
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تحبی مسـ در روزه روز آخر ماه شعبان (یوم الشک)، فقھـای امامیـه، حکـم بـه جـواز روزه     

ھـا معلـوم   کنند. این در حالی است که ھم ایشان در صورت کشف خالف آن و اینکـه بعـد  می
مسـتحب و بـا عنـوان    گردد که آن روز، روز اول رمضان بوده است، حکم بـه کفایـت آن روزه  

). حال ۱۶/۱۸؛ بحرانی، ۸/۱۰۸کنند (مجلسی، مالذ االخیار، رمضان میآخر شعبان از روزهروزه
شود.  ر نیت این دو روزه، تفاوت بسیاری مشاھده میآنکه د

ماه رمضان روزه بگیرد، فقھای ھمچنین کسی که در ماه مبارک رمضان، با نیتی غیر از روزه
ای است که نشـانگر  کنند. این حکم به گونهماه رمضان میقوم حکم به اجزاء این روزه از روزه

).  ۷/۱۳۳رمضان است (اردبیلی، غیر به روزهتبدیل و تغییر خود به خودی عمل از روزه
توان بدان اشاره کرد، شخصی است که غسـل واجـب بـر    مورد دیگری که در این زمینه می

باشد، اما شخص در عین غفلـت از ایـن غسـل واجـب، غسـل مسـتحبی را انجـام        او میعھده
سـل واجـب او   دھد که در چنین موردی ھم علما حکم به کفایت این غسـل مسـتحب از غ  می
).  ۶/۳۱کنند (شوشتری، می

دھد که نه تنھـا اخـتالف در عنـوان مـاتی بـه و مـامور بـه، بلکـه         این موارد به خوبی نشان می
اختالف در جھت مشروعیت آنکه مستحب و یا واجب است و یا حتی در مواردی که شـخص  

زند. مامور به نمیای به کفایت عمل انجام شده ازنسبت به وجوب مامور به غافل است، صدمه
تواند دامنگیر استدالل فوق گردد، تفاوت میان مـوارد مـذکور و   در این میان، اشکالی که می

ھا بر یک دیگر است چه اینکـه در ایـن   مورد بحث در این جستار و فارق بودن قیاس آنمسأله
تباه فـرد اسـت،   رود و سوال از اشھا، اشتباه شخص، از جمله شبھات موضوعیه به شمار میمثال

حال آنکه در بحث حاضر از حکم طواف وداع و جایگزینی آن برای طواف نساء سخن به میان 
کند.  آید در حالی که شخص سنی مذھب از روی عمد نیت طواف وداع میمی

نوشتار پیش رو، این مسأله از جملـه  شاید در پاسخ بتوان چنین گفت که اگر چه از دریچه
رسد، مالک در موضوعی یا حکمـی بـودن   رود اما به نظر میبه شمار میموارد شبھات حکمیه

اشتباه، حالت خود شخص مورد سوال باشد. به بیانی دیگر، شخص سنی مـذھب نیـز از آن رو   
ای در حکـم آن نـدارد امـا نـام آن را طـواف وداع      داند و شـبھه که طواف خویش را واجب می

رود و ایـن امـر باعـث    ، جاھل به موضوع بـه شـمار مـی   ھای اشاره شدهانگارد، ھمانند مثالمی
ھا وجـود  گردد تا او را عامد بدانیم و بر ھمین اساس است که تفاوتی از این جھت میان آننمی

ندارد. 
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صرف نظر از این مطلب و با فرض نپذیرفتن این پاسخ، حتی اگـر نتـوانیم بگـوییم کـه در     

ھـا ندارنـد و   تاثیری در صحت و یا عدم صـحت آن تمامی افعال و عبادات شرعی، نام و عنوان 
کـه برخـی اصـولیون    چنـان رود ـ آن  ھمان وجود خارجی افعال به شمار میمتعلق احکام، تنھا

ای از عبـادات ایـن   توان ادعـا کـرد کـه پـاره    کم می) ـ دست۲/۳۳امامیه بدان قائلند (خراسانی، 
زمند لحاظ نام و عنوان عمل و توجه بـدان  اند و برخی دیگر برای حصول آثار خویش، نیاچنین

ھستند. این بدان معناست که در شماری از اعمال شرعی، آنچه حائز اھمیـت و مطلـوب شـارع    
رسد، طواف نساء از دسـته  است انجام عمل و نه نام و عنوان آن است. بر این اساس به نظر می

بندی باشد. نخست این تقسیم
ء در برخی از روایات پیرامون وجوب این طـواف (کلینـی،   عدم ذکر نام و عنوان طواف نسا

)، مویدی بر عدم تاثیر این امر است. چه اینکه اگر عنوان و توجه به آن اھمیتـی در ثمـر   ۴/۲۹۵
داشت، ھر آینه بر امام (ع) الزم بود تا بدان تذکر دھند. بخشی طواف می

دلیل چھارم: عدم تأثیر نام و عنوان در ترتب آثار عمل
تواند فراروی حکم کفایت طواف وداع اھل سنت از طواف نسـاء قـرار   انع دیگری که میم

گیرد، امکان تاثیر تفاوت در عنوان این دو طواف، در حصول آثر مترتب بر آن اسـت کـه در دو   
قسمت آثار تکوینی و تشریعی خواھد آمد. 

آثـار گـاھی جنبـه   ھر عمل عبادی دارای آثاری مخصوص به خود است. این آثار تکوینی: 
تکوینی دارند، بدین معنا که با انجام عمل به صورت خودکار و بدون دخالت و لحاظ شـارع و  
یا ھر کس دیگری، آن اثر بر عمل انجام شده، مترتب خواھد شد. و گاھی این اثر، با عنایـت و  

سـته دوم  شود. از دسته اول به آثار تکوینی یک عمل و از ددخالت شارع، برای عمل حاصل می
گردد. به آثار تشریعی آن، تعبیر می

در قسمت آثار تکوینی نام و عنوان یک عمل ھیچ گونه اثری در حصول آن آثار ندارد، چـه  
علی و معلولی میان اثر و موثر، تنھا به انجام شدن آن عمل منوط اسـت. و نـه تنھـا    اینکه رابطه

تواند مـانع  خارجی فعل را به ھم نزند، نمیگونه تغییر دیگری که ماھیتنام و عنوان بلکه ھیچ
از حصول اثر آن عمل گردد.  

ای از آثـار ھـر عمـل عبـادی، آثـار شـرعی آن       طور که ذکر شد، دسـته ھمانآثار تشریعی: 
ھستند. ھر چند اصولیان امامیه، صحت یک عمل را تمامیت و تام االجزاء و الشرائط بـودن آن،  

) و این تفسیر به لحاظ مفھومی مغـایر بـا حصـول    ۱/۴۰مظفر، ؛۱/۵۴کنند (خراسانی، تفسیر می
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توان حکم به صحت یک عمـل نمـود   رسد، زمانی میآثار یک فعل عبادی است، اما به نظر می

که آثار شرعی مترتب بر آن نیز حاصل گردد. از این رو و با فرض وحـدت معنـایی و یگـانگی    
مـل، بحـث از تـأثیر نـام و عنـوان در      دو تعبیر صحت و حصول آثار شرعی مترتب بـر یـک ع  

حصول آثار شرعی، با بخش پیشین نوشتار پیش رو یکسان خواھد بود.  
بندی افعـال کـه در بخـش    گفته و ھمچنین تقسیمھای فقھی پیشبا گذر از این مسأله، مثال

پیشین این جستار بدان اشاره شد، به ھمراه روایات دال بر وجوب طواف نسـاء، نشـانگر عـدم    
ثیر نام در حصول آثار مترتب بر اعمال است.  تأ

از سوی دیگر، برخی از محققان معاصر امامیه با اثبات ایـن مطلـب کـه دو طـواف نسـاء و      
وداع در امامیه، تفاوت ماھوی و قصدی ندارند، در جھت درست نشان دادن انجام طواف وداع 

).  ۳/۵۵۳اند (محقق داماد، مستحب در امامیه به جای انجام طواف نساء واجب، گام برداشته
توان، ھمین اجزاء را نسبت به عمل اھل سنت و کفایت طواف وداعی این مطلب میبر پایه

که نزد آنان واجب ھم ھست، از طواف نساء امامیه قائل شد. 
توان بدین نتیجه دست یافت که تفاوت در نام و عنوان دو طواف نسـاء و  بر این اساس می

ای بـه امکـان و   ظ اشتراک ماھوی و شکلی که میان آن دو وجود دارد، صـدمه وداع، پس از لحا
زند و آنچه مھم است این است که عنوان طـواف  جواز کفایت طواف وداع از طواف نساء، نمی

نساء نام دومین طواف واجب است و امامیه از آن رو که چنین اثری بر آن مترتـب اسـت آن را   
خوانند. قرارگیری آن در پایان اعمال، طواف وداعش میطواف نساء و اھل سنت به خاطر 

دلیل پنجم: عدم اشتراط توجه به آثار عمل 
تر در این مسـأله مـوثر   ھای ھر چه صحیحدیگری که توجه به آن در رھیافت به پاسخنکته

تواند بر سر راه صحت عمل اھـل سـنت و کفایـت طـواف     است و یکی دیگر از موانعی که می
کند، عدم توقف حصول آثار یک عمل به متوجـه  از طواف نساء قرار بگیرد را رفع میوداع آنان

آن عمل به آن آثار است. به دیگر بیان، اگر شخص مکلف در بودن و توجه داشتن انجام دھنده
دھد، توجھی به آثار مترتب بر عمل خویش نداشـته باشـد،   طی انجام عمل عبادی که انجام می

زند. ن آن آثار نمیضرری به حاصل آمد
تر است. چه اینکـه در ایـن   تر و واضحاین مطلب در اعمال و واجبات توصلی بسیار روشن

گونه واجبات به صراحت بر عدم اشتراط نیت و یا ھر گونه توجه دیگر به عمـل انجـام شـده،    
گردد. نفی می
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یشان، به قصد قربت از سوی دیگر، در امور تعبدی که تفاوتشان با امور توصلی در نیازمند

) از این قصـد قربـت، اینکـه شـخص مکلـف      ۱/۶۷است، با عنایت به تعاریف مختلف (مظفر، 
بایستی نسبت به اثر موجود در عمل خویش ھم، توجه داشته باشـد، و بدانـد کـه عملـش چـه      

گردد.  یک از تعاریف ارائه شده، مشاھده نمیھایی را به دنبال خواھد داشت، در ھیچپیامد
الزامیل ششم: قاعدهدل

ھـا اشـاره شـد،    ھای ممکن برای تصحیح عمل اھل سـنت بـدان  آنچه تا کنون به عنوان راه
نخست در جھت اثبات عینیت و یگانگی طواف وداع اھل سـنت و طـواف نسـاء امامیـه ارائـه      

ت.  ھمان طواف وداع نتیجه گرفگشته تا بتوان آثار مترتب بر طواف نساء امامیه را با انجام
بعد و پس از عدم توفیق در ھدف پیشین، با تمسک به مستندات روایی و فقھـی  در مرحله

شارع، تلقی به قبول گشـته  سعی در جھت اثبات این مطلب که طواف وداع اھل سنت، از ناحیه
ھمان آثار مترتب بر طواف نساء را داراست، تالش کردیم. این بدان معناست که ما این است و
سـان کـه از فقھـای    آثار یکسان بدانیم؛ آنھای یاد شده، در ناحیهرغم تفاوتف را، علیدو طوا

). ۳۱۹اند (حلی، امامیه نیز بدان اشاره کرده
گفته، و با رویکردی کلی به عمل حج اھل حال در این قسمت با صرف نظر از اھداف پیش

را متوقـف بـر انجـام طـواف     سنت به خصوص حلیت آنان نسبت به نساء و اثری که امامیه آن
داند، نگریسته و حصول و یا عدم حصول آن آثار را به بررسی خواھیم نشست.  نساء می

آخرین راه ممکن برای تصحیح عمل اھل سنت در طی مراسم حج، و حکم به ترتب آثار و 
الزام است.  احکامی که در امامیه منوط به انجام طواف نساء ھستند، قاعده

فقـه امامیـه، درسـت    اعده، جواز تعامل با فرق غیر امامی در مسائلی که از ناحیـه مفاد این ق
).  ۳/۱۸۲باشد (بجنوردی، ھا صحیح است، مینبوده ولی از جانب خود آن گروه

این بدان معناست که اگر چه بر اساس فقه امامیه، عمل حجاج اھـل سـنت، بـدون طـواف     
پذیر نشده است، با این حال از آن رو کـه  نان امکاننساء ناقص بوده و ھنوز حلیت نساء برای آ

ھای جنسی و... برای آنان مندیرود و بھرهبر اساس فقه خود آنان این عمل صحیح به شمار می
شود.  پذیر است، لذا از سوی امامیه نیز این تصور، مورد قبول واقع میامکان

ول حلیت زنان برای اھل سـنت پـس   شماری از فقھای امامیه، با استناد به این قاعده به حص
؛ فاضل لنکرانی، ۳۱۹اند (حلی، از انجام دیگر مناسک حج و عدم اتیان طواف نساء، حکم کرده

دانند. )، چه اینکه ایشان خود این حلیت را با انجام طواف زیارت حاصل می۱۸۹
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نوان مـانعی در  تواند به عالزام در بحث حاضر وجود دارد و میای که در جریان قاعدهنکته

سریان این قاعده به این موضوع، قرار بگیرد، امکان عدم جواز تمسک به این قاعده در مواردی 
است که به سود فرد مخالف امامی، تمام گردد. 

بـه کـارگیری آن اخـذ    الـزام و دامنـه  به دیگر بیان، یکی از قیودی که در بیان مفھوم قاعده
ر مواردی که به ضرر شـخص مخـالف باشـد و فـرد امـامی      شود این است که، این قاعده دمی

بتواند از آن به سود خود بھره ببرد نظیر بحث شفعه و سه طالق در یک مجلس و... جریان پیدا 
). از این رو در مواردی که تمسک بـه ایـن قاعـده، فایـده و سـودی      ۳/۱۸۲کند (بجنوردی، می

ھـای  منـدی آن، امکان بھرهه در نتیجهبرای شخص مخالف داشته باشد ھمانند بحث پیش رو ک
گردد، ھمراه با اشکال خواھد بود.  جنسی برای او ثابت می

این مسأله باعث گشته است تا برخی فقھای معاصر، با وجود میل ابتـدایی بـه جریـان ایـن     
، و بیان اینکه ممکن است ضرری بـودن  »اللھم اال ان یقال«قاعده در بحث طواف نساء، با تعبیر 

اند (فاضـل  تمسک به این قاعده الزم باشد، در کاربست این قاعده در این بحث تردید کردهدر
). ۱۸۹لنکرانی، 

از دیدگاه نگارنده، آنچه در قاعده الزام حائز اھمیت بیشتری است منفعت و سـود آن بـرای   
شخص امامی مذھب است چه اینکه از جمله مقاصد و اھداف اولیه تاسیس این قاعده، خـروج 

ھای اجتماعی و تعاملی شیعیان در برخورد با پیروان دیگر مذاھب اسـت. از ھمـین   از بن بست
ای گرفت کـه در  رو در صورتی که بتوان بر طبق حکمی فقھی از احکام فقھی اھل سنت، نتیجه
جھت منفعت و سھولت شیعیان کارآمد است، قاعده الزام جاری خواھد بود. 

گیری حتی نسبت به دیگر ادیان است. این بنای شرع بر سھلاز سوی دیگر، در باب نکاح، 
انـد بـه   مطلب که از روایات فراوانی که پیرامون پذیرش ازدواج پیروان ملل مختلف وارد شـده 

سھولت قابل دریافت است، موید دیگـری در صـحیح بـودن کـارکرد ایـن قاعـده در موضـوع        
پژوھش حاضر است.  

گیرينتیجه
تصحیح عمـل عامـه در   ترین ادلهآید که یکی از مھمشد، چنین بر میاز مجموع آنچه گفته

ھـا و احتمـاالت موجـود،   رغـم اشـکال  جریان مناسک حج و خصوص عمل طواف نساء، علـی 
ھمان روایات ذکر شده در کتب تھذیب و فقیه است.  
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تعامـل آنـان بـا    متشرعه امامیه، از قرون ابتدایی ظھور اسالم تا به اکنون، و پس از آن، سیره

اھل سنت، بدون آنکه حساسیتی نسبت به این مسأله داشته باشند، و عدم طرح این مسـأله نـزد   
ائمه معصوم خویش، دلیل دیگری بر درستی و صحت عمل آنان است.  

توانستند بر سر راه فقیه امامی، در حکم کـردن بـه اجـزای    ھمچنین برخی از موانعی که می
طواف نساء امامیه باشد، مواردی از قبیل تاثیر نام و عنوان در صحت طواف وداع اھل سنت، از 

کدام چنین خصوصیتی نداشته و تأثیری در صـحت و  عمل و یا حصول آثار عمل بودند که ھیچ
یا حصول آثار عمل ندارند. 

نھایت، و با صرف نظر از موارد یاد شده در جھت تصحیح عمل عامه، تمسک به قاعـده در 
تواند منجر به حکم نمودن به جواز کفایت طواف وداع از طواف نساء، شود.  الزام می
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ق. ۱۴۰۷الکتب االسالمیه، چاپ چھارم، ، تھران، دار الکافیکلینی، محمدبن یعقوب، 

و النشـر، چـاپ اول،   ة، قم، دار الحـدیث للطباعـ  شرح فروع الکافیمازندرانی، محمد صالح بن احمد، 
ق. ۱۴۲۹

، تھـران، دار الکتـب   العقـول فـی شـرح اخبـار آل الرسـولةمرآمجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، 
ق. ۱۴۰۴االسالمیه، چاپ دوم، 

، قـم، انتشـارات کتـاب خانـه     مالذ األخیار فی فھم تھذیب األخبار________، ____________
ق. ۱۴۰۶آیت اهللا مرعشی (ره)، چاپ اول، 

ق. ۱۴۰۱، قم، چاپ خانه مھر، چاپ اول، کتاب الحجمحقق داماد، محمد، 
ق. ۱۴۲۷، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ پانزدھم، اصول الفقهمظفر، محمدرضا، 

، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته بـه جامعـه   و البرھانةمجمع الفائداحمدبن محمد، مقدس اردبیلی، 
ق. ۱۴۰۳، چاپ اول، مدرسین حوزه علمیه قم
ق. ۱۴۰۷، قم، انتشارات جامعه مدرسین، الرجالنجاشی، احمدبن علی، 


