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در مورد  یعهش یاتو روا یمیهت ابن یدگاهد یبررس

 طواف قبور
صبور یمرح

* 

 چکیده
دور زدن در اطـراف  ،شـودمی یکی از آدابی که در زیارت قبور انبیا و اولیای الهی انجام

گونه که زیارت قبور مشروع اسـت، طـواف و  آیا همان حال سوال این است، قبور است.
رددور زدن تیمیه از کسـانی اسـت کـه زیـارت و طـواف را قبور نیز مشروع است؟ ابن ، گ 

اسـت. در ایـن  هـاگونـه طـوافایـن دانـد. سـخن در مشـروعیت و ماهیـت  مشروع نمـی
. در ایـن تحقیـق یمپرداز له میئبه بررسی این مس ،تحلیلی_  وه توصیفیپژوهش به شی

 ؛الله نیستطواف و دور زدن در کنار قبور، طواف مربوط به بیت ،اوالً  که دوشمیروشن 
اما طواف  ؛ط خاص آن عبادت استیالله با توجه به دستور خداوند و شرازیرا طواف بیت
معنای لغـوی اسـت و ه عبادت است؛ بلکه طواف بهط خاص را دارد و نیدور قبور نه شرا

-بـه نه ،طواف مورد نهی قرار گرفته ،رد. اگر در روایاتیگجهت تبرک انجام میصرفا به

اگر نهـی در روایـات، مرلـق  .معنای مصرلح شرعی آن استبه ، بلکهمعنای لغوی آن
 نبـوده و ریمـینهـی، تح ،این صورت در ،قلمداد گردد که به هرگونه طواف متوجه باشد

 .باشدمیتنزیهی و کراهتی 
و طـواف قبـور،  یعهش یاتو طواف قبور، بدعت، روا یمیهت ابن  طواف قبور، ها:واژهکلید

 تبرک. یارت،ز 
  

                                                 
 rahim.saboor63@gmail.com؛ یتالب گر موسسه داراالعالم لمدرسة اهل پژوهش *
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 مقدمه
بایـد آداب  ،حـاکی از عقیـده و بلکـه نشـانه اسـالم اسـت ،با توجه به اینکه برخـی از آداب

خاطر جهـل و تا مردم به ،د بررسی قرار گیردآداب مربوط به زیارات مور  خصوصهعملی، ب
 د. یکی از آداب مربوطه، زیارت و طواف قبور است.ننادانی گرفتار کار حرام و بدعت نشو

 (،اعـم از اولیـای الهـی و غیـر اولیـای الهـی)تیمیـه، طـواف حـول قبـور از دیدگاه ابن
نی و اجماع علمـای نامشروع و حرام است. وی در تایید ادعای خود به برخی از نصوص دی

-نظریه حق، ادعا و ادلـه ابـن شدن جهت روشن ،اسالم استناد کرده است. ضروری است

 تیمیه ذکر و مورد واکاوی قرار گیرد. 
رو در پی تشویق و ترغیب بـه طـواف نیسـت؛ بلکـه هـدف، بیـان و روشـن تحقیق پیش

رت منتهـی بـه تا روشن گردد در اـه صـو ،قبور است کردن مفاهیمی اون طواف و طواف  
 باشد. گردد و در اه صورت مشروع میحرام یا بدعت می

 بیان مفاهیم

 طواف :الف

 در لغت .1

 0معنـای گـرد  ایـزی بـر گـرد ایـز دیگـر اسـت.بـه« یروف»، «طاف»مصدر  « طواف»
از دیگر معانی لغوی طواف، احاطه  2؛معنای ارخیدن اطراف کعبه استالبیت نیز بهطواف

 سوره قلم 83ه آیه کانان ؛ن اشاره کرده استآ هب الةین یدی در کتابکردن است که فراه
َك َوُهْم َناِئُموَن  گوید:می ِبّ ن َرّ ؛ اما عذابی فراگیر شب هنگام بر تمام َفَ اَف َعَلْئَها َ اِئَف ِمّ
نیـز همـین معنـا را در  ؛ در واقع این آیـهکه همه در خواب بودنددر حالی ؛آنها فرود آمد باغ  

 9ردارد.ب
                                                 

 .725، ص8 ، فالمصبا  المنی  فی غ يب الش   الكبی  لة افةیاحمد،  . فیومی، 0

 .885، ص3 ، فلمان الة ب ،بن مکرم منظور، محمد. ابن2

، 3 ، فلمحان الةح ب ،بـن مکـرم منظـور، محمـد)ابـن ؛«که برای ایـن مـاده ذکـر گردیـده اسـتغاوط، از دیگر معانی است ». 9
 .(453، ص3ف ،کتاب الةین ،فراهیدی، خلیل بن احمد) ؛(883ص
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 در اصطالح .0

روشـن  ،الیـهطواف به تنهایی دارای اصرالن خاصی نیست و معنای آن با توجه به مواف
معنای گـرد  بـه به ،الله اضاف گرددکه طواف به لفظ بیتزمانی ،عنوان مثالبه ؛شودمی

ه همـین کانان ؛دور خانه خدا با رعایت شرایط مخصوص است 0،)دور( شوط هفتتعداد 
 2.بیان کرده است لمان المیزانمنظور در را ابن معنا

همین معنا را برای طواف مصرلح شرعی  ،سنت نیزفقهای فریقین اعم از شیعه و اهل
ُفوا ِباْلَ ْئِت اْلَعِتئِق  فرماید:می سوره حج 92آیه  9.کنندمیبیان  َوّ رد خانه، ...َوْلَئَ ّ -و بر گ 

معنای مصـرلح شـرعی از جمله آیاتی است که به نیز؛ این آیه ی گرامی کعبه، طواف کنند
 اشاره دارد.

 ؛شـودقصـد عبـادت انجـام مـی ابنابراین طواف بیت، طواف خاص است کـه همـراه بـ
معنـای قصـد اسـت، هـر نـوع د. اگـر حـج بـهنکه سایر عبادات نیز ویژگی خاصی دار  انان

هر نوع دور زدن  ،جهت ینه اب ؛گویندبلکه قصد خاص را حج می ؛گویندقصدی را حج نمی
کعبـه کـه دور زدن خـاص  بلکـه طـواف   ؛گویندارخیدن اطراف شیی دیگر را طواف نمی و

طـواف دور قبـور در  ؛ اراکـهطواف لغوی اسـت  اما طواف دور قبور، ؛باشد است، طواف می
به قصد  ، اگرلذا طواف دور قبر ؛طواف نیست ،مشابهت به طواف بیت دارد و در واقع ،اسم
بلکـه مصـداق زیـارت  ؛اما به قصد زیارت و تبرک اشکالی ندارد ؛جایز نیست ،ت باشدعباد

 .باشدمیمستحب  یاست که امر 
حـال در  ؛ارخیدن دور قبر به قصد عبـادت یـا محبوبیـت را طـواف دور قبـر گوینـد بنابراین

امـا اگـر بـه قصـد تبـرک بـه  ؛بلکـه شـرک اسـت ،که طواف به قصد عبادت باشد، حرامصورتی
 4بلکه جایز است. ،، اشکال ندارد(از اولیای الهی است یکی از آن جهت کهباشد ) احب قبرص

                                                 
 .827، ص83، فجواه  الكالم ،حسن ؛ نجفی، محمد885، صالهدايۀ. صدوق، محمد بن علی، 0

 .885، ص3 ، فلمان الة ب ،بن مکرم منظور، محمد. ابن2

بدايح  المجتهحد ، ابوالولیـد، یقرطبـ رشـدبنا؛ 823، ص83، فجواه  الكالم في ش   ش ائع اإلسالم. نجفی، محمد حسن، 9
 .855، ص8، فحنهاي  المقتصد

 .888-884، صاوحید ح زيارت. طاهری خرم آبادی، سیدحسن، 4
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 تیمیهطواف از منظر ابن :ر
نویسـد: بـه اجمـاع علمـا، طـواف بـر در کنـار آن مـی تیمیه درباره طـواف قبـور و نمـاز  ابن

سـوی بـه نمـاز ،عالوه بر آن ؛ز نیستیجا ،در آنجا قرار دارد ای که قبر پیامبر حجره
است که در برخی از کتب  تیمیه به حدیثی از پیامبرآن نیز جایز نیست. استدالل ابن

ال تجلسوا علی الق یور »روایت فرمود: در این  که پیامبر  آمده صحیح ممةماز جمله 
همچنـین بـه بـدعت  2، 0؛به طرف آنهـا نمـاز نخوانیـد شینید ونبر قبرها ن ؛«وال تصّلوا إلئها

 9مل و ترک آن توسط سلف نیز استمساک کرده است.بودن این ع
کـه  کنـدتیمیه برای ادعـای خـود بـه سـه دلیـل تمسـک مـیابن ،در نتیجه باید گفت

  اند از:عبارت
 ؛اجماع .8
 ؛. روایت8 
 ؛بدعت بودن . ترک سلف و7 

 .شوددر ذیل به بررسی سه دلیل مذکور پرداخته می

 نقد و بررسی :ج

 روایت .1

روایـت  ،اوالً که  باید گفت 4صحت سندی آن به فرض   ،تیمیهت مورد استناد ابنروای بارهدر 
زیرا موضوع روایت در مورد نشستن روی قبور  ؛کندمذکور داللت بر حرمت طواف قبور نمی

                                                 
اف، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدی. نیشابور 0  .338، ن772، ص8ف ل إلی رسول الله،، مسلم بن حج 

ال یجوز الرواف بالحجرة باإلجماع، بل وال الصالة إلیها؛ لما ثبت عنه فء صحیح مسلم عن أبء مرثد الغنوي أنه قال صلی ». 2
وا إلیهـا م: ال تجلسـوا علـی القبـور وال تصـل  ، كیح الح د عةحی األخنحائي قارحي المالتیمیـه حرانـی، احمـد، )ابـن ؛«الله علیه وسل 

وزاد بعض جهال العامة ما هو محرم أو کفر بإجماع المسلمین کالسـجود للحجـرة والرـواف بهـا وأمثـال ذلـك ممـا »(؛ 883ص
وکالصـالة إلـی الحجـرة والتمسـح بهـا »(؛ 754ص، ال د عةی األخنائي قارحي المالكیح تیمیه، احمد، )ابن ؛«لیس هذا موضعه

ما یفعله جهال القادمین، فإن هذا بإجماع المسـلمین ینهـی عنـه الغربـای کمـا نهـء وإلصاق البرن بها والرواف بها وغیر ذلك م
 (.735، صال د عةی األخنائي قاري المالكی تیمیه، احمد، )ابن؛ «عنه أهل المدینة

 .48، ص8، فاقتضاء الص اط الممتقیم لمخالف  أصحاب الجحیم، أحمد، هتیمی. ابن9
 ذکر گردیده است. صحیح ممةمسنت از جمله سنن اهل. روایت مذکور در برخی از صحان و 4
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له ئگونه ربری به مسهی  ،سوی قبور است؛ در نتیجه از جهت موضوعیو نماز خواندن به
 طواف ندارد.

اینکه حورت فرموده  به با توجه ،روایت داللت بر حرمت طواف کند به فرض که :ثانیا
معنـای رایـج طـواف در اصـرالن با توجه به ،بر روی قبرها نماز نخوانید و همچنین :است
، طواف به نیت ایشانمنظور  گردیدن(، هفت دور در اطراف خانه خدا به نیت عبادت)شرع 

از آن جهـت اسـت  ،از طواف حول قبـور رورد نظحرمت م ،توان گفتلذا می ؛عبادت است
صرف طواف و زیارت بدون نیـت نـه تنهـا اشـکالی  گرنه،و  ؛که به نیت عبادت صورت گیرد

دارای  ،جایگاه صـاحب قبـور یواسرههشود و ببلکه مشمول روایات زیارت قبور می ،ندارد
 اجر و ثواب نیز است.

انـین بیـان  ،همـین موـموندر ذیـل روایتـی بـه ،سنتقرطبی از مفسران بزرگ اهل
یهود و نصـارا، قبـور انبیـای الهـی را قبلـه قـرار  مانندمنظور حدیت آن است که  کهداشته 

 2البر نیز همین معنا را احتمال داده است.عبدابن 0.خوانیدسمت آن نماز نندهید و به
ویل و اسراوجود قبور بسیاری از پیامبران بنی ،ید اینکه صرف دور زدن حرمت نداردؤم 

اـون  محدثانیو  4و حلبی9سعداولیای الهی در کنار خانه خدا است که مورخینی اون ابن
و مـادر   قابل توجه است که قبـر حوـرت اسـماعیل ند؛ان تصریح کردهه آب 1عینی

                                                 
وا علیها أو إلیها کما فعل الیهود والنصاری». 0 خذوها قبلة فتصل  د بن أحمدی)قرطب ؛«أی ال تت  ، الجامع ألحكحام القح آن ،، محم 
 (.725، ص85ف
یحد لمحا فحي الموطحأ محن المةحاني التمه)قرطبـی، یوسـف،  ؛«ویحتمل الحدیث أن ال تجعل قبور امنبیای قبلة یصـلی إلیهـا». 2

 (.727، ص7، فحاألساني

بیان داشته که حورت اسماعیل پس از فوت مادر ، وی را در حجر دفـن  طبقاتسنت در کتاب سعد از مورخین اهلابن». 9
اهمچنین زمانی ؛کرد ْسـم   إ 

ـس  ل  ـا ب  مَّ : ل  ـال 
 
ًة که اسماعیل فوت شد، در کنار قبر مادر  در حجر دفـن گردیـد؛ ق ـن  ین  س  ْشـر  یل  ع  ع 

یل   اع  ْسم  ء  إ  فِّ و  ت  ...و  ْجر  ء اْلح  یل  ف  اع  ْسم  ا إ 
ه  ن  ف  د  ًة ف  ن  ین  س  ْسع   ت 

ة  ء  اْبن  ه  ر  و  اج  ه  ه  مُّ
 
ْت أ ی  فِّ و  ـء  ت  ل  ـا ی  مَّ ْجـر  م  ـل  اْلح  اخ  ن  د  ف 

ـد  یه  ف  ب 
 
ْعد  أ ب 

ر   اج  ه  ه  مِّ
 
ع  أ ة  م  ْعب   (.44، ص8، فل بقات الكب یاسعد، محمد، )ابن ؛«اْلک 

همچنـین در ادامـه  ؛نفر از پیـامبران بـین مقـام، رکـن و زمـزم اسـت 33قبر  :نویسدسنت میجناب حلبی از مورخان بزرگ اهل». 4
، ی)حلبـ ؛«نفر از ایشان بین رکـن یمـانی و حجراالسـود اسـت 35حدود سیصد پیامبر دفن شده که قبر ،در حوالی کعبه :بیان داشته

 (.85، ص8، ففضائل مك ، حسن، ییسار بصر ) (؛887، ص8، فإنمان الةیون في سی   األمین المأمونابراهیم،  بن یعل

، ، صـالحنویسد: قبر حورت هـود، مییعمد  القاري في ش   صحیح بخار سنت در عینی از علمای بزرگ اهل». 1
تـرین و عینـی دیـدگاه و نظریـه مـذکور را قـوی کثیـر در تاییـد کـالمابـن«. ، بین زمزم، رکن و مقام استو نون شعیب
ـین ترین دیدگاه معرفی میمحکم م، ب  ـال  السَّ ة و  ـال  م الصَّ ْیه  ل  ْیب ونون، ع  ع  ش  الح و  ص  ن بن ساباط: قبر هود و  ْحم  ال  عبد الرَّ

 
نماید؛  ق

ام اْلمق  م والرکن و  ْمز   .(883، ص85ف، عمد  القاري ش   صحیح البخاری)عینی، محمود بن احمد،  ؛«ز 
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از سـوی  ؛در محـدوده طـواف اسـت ،در ایام ازدحام و شـلوغیهمیشه و دیگر قبور مذکور 
حـول کعبـه در همـان  ،تـا امـروز ،ین و دیگـر مسـلمانان، صحابه، تابعپیامبر ،دیگر

همچنین بـر حـول  ؛ندهست هایی که قبور انبیای قرار دارد به طواف خانه خدا مشغولمکان
طـواف صـورت  ،و مـادر  هـاجر( نیـز )مدفن حورت اسماعیل حجر اسماعیل

 گیرد.می

، صـحابه و مبروجود قبور اولیای الهی در اطراف کعبه و طواف پیااز  ،در نتیجه
گردد. اگر طواف حول قبور میجواز ارخیدن دور قبور ثابت   دیگر مسلمانان در اطراف آن،
در  ؛کردنـدحـرام نهـی مـی از این عمل   ،و سلف امت مورد اشکال بود، قرعا پیامبر

 صورت نگرفته است. ،و سلف که نهی از سوی پیامبرحالی

 ا  و نبود شاهد بر اجما  مذکوردر معنا و مصداق اجماجما : اختالف  .2
دیگـر اجمـاع بـا یـک علمای اسالم در تعریف، انواع و دایره و محـدوده حجیـت   :الف

ه در بین کانان ؛باره تعریف واحدی اراوه کردتوان در اینای که نمیگونهبه ؛اختالف دارند
اقسام اجماع  یک از باره به شدت اختالف است و اشکاالتی بر هرسنت در اینعلمای اهل

  0از سوی محققان وارد شده است.

اقـوالی از  یبـدون پشـتوانه ،ادعای اجمـاعآنکه  جهتبهنظر از این مرلب، صرفب: 
 توان آن را دلیل شرعی دانست.لذا نمی ،علمای گذشته است

زیـرا انـین اجمـاعی در  ؛ناتمام اسـت ،تیمیه ادعا کردهاجماعی که ابن ،به بیان دیگر
 ،ایشان بـدون آنکـه شـاهد و دلیلـی اقامـه کنـد رد؛ امای مذاهب وجود ندافقها بین اقوال

علما است و اگر برخی از علمـا  تمامزیرا اجماع، منوط به توافق  است؛ ادعای اجماع کرده
ه کـانـان ؛شـودبرخی سکوت نماینـد، اجمـاع منعقـد نمـی در مورد مرلبی توافق داشته و

بـه فـرض اینکـه  2؛آور نیسـت، حجیـتانلماوت دیگر عهمراه با سک ،اتفاق برخی از علما
زیرا در  ؛گردداجماع منعقد نمی همباز  ،معنای اجماع اهل حل و عقد گرفته شوداجماع به

                                                 
 .887-875، دوره اول، صمجةه حبل المتین، «مقاله اجماع از دیدگاه فریقین» ،ابراهیم ،. بهشتی دامغانی0
 .373، صالمهذب فی عةم ااصول الفقه المقارن. نمله، عبدالکریم، 2

http://hablolmatin.dmsonnat.ir/?_action=article&au=113&_au=%D8%AD%D8%AC%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85++%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 0اجماع اهل حل و عقد نیز ثابت نیست. ،این مورد
طبق گفته خود علمای سلفی، اجماعی حجت است که به سلف صالح کـه همـان  :ف

اجماعی که به سلف صـالح بازگشـت  گوید:میتیمیه تند باشد. ابنسه نسل اول است، مس
اختالفات  ،که بعد از ایشانارا  ؛است مورد پذیر کند و مستند به آن سه نسل اول باشد، 

دلیـل یتیمیه صحیح نیسـت و ادعـایی بـدر نتیجه ادعای اجماع ابن 2؛در امت زیاد گردید
 است.

 بدعت
وك نیا  المسیاجد علیی الق یور، »نویسـد: هـا مـیع بـدعتتیمیه در مورد بعوی از انـواابن

از جملـه  هـا،بنـای مسـاجد و طـواف اطـراف آن 9؛«وال واف بها، ... و نحو ذلیك مین ال یدع
 د.نباشها میبدعت

 بدعت در لغت و اصرالن به اه معناست تا در نتیجه روشن گـردد ،باره باید دیددر این
 یا خیر؟از مصادیق آن است  ،طواف حول قبور که

-یپدیـدآوردن ایـز بـ 4؛«ال دعه: اخترعته اَلَعَلیی مایال  » :بدعت در لغت عبارت است
 است که نمونه نداشته باشد. یسابقه و عمل نو و جدید 

إیرای قول لم یستنَّ قائلها وفاعلهیا فئیه بصیاح  الشیریعه » :در اصرالن عبارت است از
است که بـه صـاحب  یدین، گفتار و کردار بدعت در  1؛«وأماثلها المتقّدمه وأصولها المتقنه

 شریعت مستند نباشد و از موارد مشابه و اصول محکم شریعت استفاده نشده باشد.
 :بعد از تعریف بدعت در لغت و اصرالن باید گفت

 ،از داخـل کـردن حکمـی در دیـن اسـت بدعت عبارت ،طبق تعریف علمای اسالم. 8

                                                 
 .85، ص4، فاالصول مالمحصول فی عةرازی، محمد،  . فخر0
 .237، ص85، فمجموع فتاحی حرسائل فضیة  الشیخ محمد بن صالح الةثیمینعثیمین، محمد بن صالح، . ابن2

 .48، ص8، فاقتضاء الص اط الممتقیم لمخالف  أصحاب الجحیمحمد، ا، هتیمی. ابن9

 .887، ص7، فصحا  الة ه، اسماعیل بن حماد، ی. جوهر 4
 .888، صمف دات ألفاظ الق آنن بن محمد، . راغب اصفهانی، حسی1
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از  ،اما در مورد طواف حـول قبـور 0؛بر آن کند بدون اینکه اصل عام یا خاص از دین داللت
 اشـاره هابرخی از آنبه  ،فعل سلف مواردی در کتب حدیثی و تاریخی ذکر شده که در ادامه

 پس بدعت نامیدن آن بدون دلیل است. ؛شودمی

که در ادامـه بـه آن اشـاره ) بیتاینکه بر اساس روایات رسیده از اهل عالوه بر. 8
 ور مشروع بوده و موضوعا از بدعت خارف است.عمل مذک (،شودمی

 ،شـافعی ماننـدسنت و برخی از بزرگان اهل 2تیمیهضمن اینکه طبق کالم خود ابن. 7
 9هر بدعتی حرام نیست.

دلیلی بر حرمت طواف قبور و نماز در کنار قبور ذکر نشده است.  ،همچنین در شرع. 4
عنـه داللت بر حرمـت داشـتن و منهـی احتماالت مختلفی وجود دارد و هر ترکی ،در ترک

 کند.بودن آن فعل نمی

 دیدگاه شیعه در بیان طواف حول قبور :د
  .شودروایات وارده در کتب حدیثی شیعه، روایاتی دال بر جواز طواف حول قبور دیده میدر 

 روایات دال بر جواز طواف حول قبور. 1
بـا مراجعـه بـه  ،ل قبور خارف اسـتاز محل بحث طواف حو  ،عالوه بر اینکه روایات مذکور

صـورت صـریح ایـن عمـل را جـایز بـه ،شود که برخی از روایـاتکتب روایی شیعه ثابت می
 کحافیکلینی در  ،عنوان نمونهحتی ترتب ثواب بر آن نیز ثابت است؛ به ،دانسته و در نتیجه

 :انین نقل کرده است
                                                 

ثات بفتح الدال  د:ننویسف بدعت انین مییسنت در تعر جر عسقالنی و عینی از علمای اهلحابن ،عنوان نمونهبه». 0 ْحد  والم 
ء فء عـرف الشـرع بدعـه، ومـا کـان لـه أصـل یـدل  ع ه، والمراد بها: ما أحدث ولیس له أصل فء الشرع ویسم  ث  ْحد  لیـه جمع م 

شود و هر اه کـه ریشـه و ینداشته باشد، در عرف شرع، بدعت نامیده م یکه ریشه شرع یالشرع فلیس ببدعه؛ هر ایز جدید 
؛ (857، ص87، ففحتح البحاري شح   صححیح البخحاريحجر عسقالنی، احمـد، ابن) ؛«داشته باشد بدعت نیست یدلیل شرع

 .(83، ص85ف ،ريعمد  القاري ش   صحیح البخا، محمود بن احمد، یعین)

ما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمین وما لم یعلم أنه خالفها فقد ال یسمی بدعة قال الشافعء: البدعة بـدعتان:  و». 2
بدعة خالفت کتابا وسنة وإجماعا وأثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فهذه بدعة ضاللة. وبدعة لـم تخـالف 

قد تکون حسنة لقول عمر: نعمت البدعـة هـذه هـذا الکـالم أو نحـوه رواه البیهقـء بإسـناده الصـحیح فـء شیئا من ذلك فهذه 
 (.877، ص85ف، مجموع الفتاحیتیمیه، احمد، ابن) ؛«المدخ

 .452، ص1ف، مة ف  المنن حاآلثار، أحمد بن حسین، ی. بیهق9
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ْكَاَم ِفی َحِدیث  »
َ
ُ یوُف ِبَقْ یِر َرُسیوِل الَلیِه، َقاَل ، ...َعْن َیْحَئی ْبِن أ

َ
َنا َذاَت َیْوم  َیَخْلُت أ

َ
: َبْئَنا أ

َ ا َیُ وُف ِبِه؛ َفَناَظْرُتُه ِفی َمَسآِئَل ِعْنِدی َد اْبَن َعِلی  الرِّ ْیُت ُمَحمَّ
َ
 0.«الحدیث -َفَرأ

بـودم  گوید: روزی مشغول طواف کردن دور قبر رسـول خـدایحیی بن اکثم می
لذا از فرصت  ؛دیدم را در حال طواف کردن حول قبر پیامبر که محمد بن علی

 .نمودمبعوی از مساول با ایشان مناظره  استفاده کردم و در مورد
روایت مذکور صریح در جواز طواف حول قبور است و با توجه به اینکه روایـات ناهیـه از 

مورد غاوط اسـت  در گونه تعارضی بین روایات ناهیه کهلذا هی  ،طواف در مورد غاوط است
 وجود ندارد. ،و روایات مجوز طواف که دال بر استحباب است

 روایات دال بر حرمت طواف حول قبور

خـورد با رجوع به برخی از آثار شیعه، به ظاهر احادیثی در رد طواف حول قبور به اشم مـی
 .شودکه در ادامه به بیان و بررسی روایات مذکور پرداخته می

ر  عام   ، بابی را در عـدم جـواز طـواف بـه قبـور «حسائل الّشیة » َمزارلی  در کتاب شیخ ح 
ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه در .  منعقد ساخته و دو روایت در عدم جواز ذکر کرده اسـت

 یلـذا در ابتـدا ؛غاوط کردن( برای طـوف بیـان گردیـد ،دو معنا )ارخیدن ،شناسیمفهوم
-پرداختـه مـیصحت و سقم هر یک از دو معنا  ، و(ترجمه)روایت به هر دو معنای طوف، 

 .شود

 روایت اول:

، َو اَل َتُ یْل ِفیی» ْنَت َقآِئَم، َو اَل َتُ ْف ِبَقْ یر 
َ
ُْ َو أ َلُم، َقاَل: اَل َتْشَر ِبی َعْ ِد الَلِه َعَلْئِه السَّ

َ
 َعْن أ

َصاَبُه َشْی 
َ
. َفإنَّ َمْن َفَعَل َذِلَك َفأ الحدیَث. َو َمْن َفَعَل َشیْئًاا ِمیْن  -وَمنَّ إالَّ َنْفَسهُ َ  َفََل َیلُ  َمآ   َنِقئع 

 2.« َذِلَك، َلْم َیُكْن ُیفاِرُقُه إالَّ َما َشآَ  الَلهُ 
یـا  ؛فرمایند: در حالت ایستاده آب ننو  و دور قبری طـواف نکـنمی امام صادق

 شـود وکس ایـن فعـل را مرتکـب  روی قبری غاوط نکن و در آب جمع شده بول نکن و هر
                                                 

 .857، ص8، فالكافي. کلینی، محمد بن یعقوب، 0

 .534، ص84ف ؛ همان،748ص، 8ف ،افصیل حسائل الشیة  إلی احصیل ممائل الش ية د بن حسن، . حر عاملی، محم2
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 کسی را جز خود مالمت نکند.هی  ،ضرری به وی برسد

 روایت دّوم: 

ْنَت َقیآِئَم، َو اَل َتُ ی»
َ
ُْ َو أ ُه َقاَل: اَل َتْشَر نَّ

َ
َلُم أ َحِدِهَما َعَلْئِهَما السَّ

َ
ِد ْبِن ُمْسِلم  َعْن أ ْل َعْن ُمَحمَّ

، َو اَل َتُ ْف ِبَقْ ر    0.«الحدیَث  -ِفی َمآ   َنِقئع 
در آب ایسـتاده  ایسـتاده آب نخـور و فرماید:میاز امام باقر یا امام صادق به نقل

 ی( ادرار نکن و قبری را طواف نکن.ی)آب جمع شده در جا

 نقد و بررسی دو روایت مذکور

بلکه با  ؛له طواف حول قبور نداردئنظر از بحث سندی، دو روایت مذکور ربری به مسصرف
 ؛له غاوط روی قبور استئ(، مربوط به مسصورت ایستادهه)ادرار کردن بتوجه به سیاق آن 

 در نتیجه روایت از بحث )طواف و ارخیدن اطراف قبور( خارف است.
ادعای مذکور بیشتر روشن و در نهایت ثابـت  ،با مراجعه به کتب لغت و برخی از روایات

 :عنوان نمونهبه گردد؛می
ه طوف می مجمع البح ينطریحی در  وُف: الغآِئُط »ویسد: ندر ذیل ماد  وی در  2؛«و ال َّ

خـود ایـن  ؛ در واقعنمایدکار رفته، استدالل میمعنای غاوط بهادامه به روایاتی که طوف به
َحیُدُكم َو ُهیَو ُییداِفُع » قابل استناد است؛، روایت نیز برای ادعای فوق

َ
و ِمنه الخ ُر: اَل ُیَصلِّ أ

ْوَف  و ِمنیه » د.کـه مـدفوع داریـمـاز نخوانیـد در حـالیهمچنین در حدیث آمده کـه ن ؛«ال َّ
، َو اَل َتُ ْف ِبَقْ یر   ی کـه در آنهـا آب یهـاآب راکـد و گـودالدر  ؛«الحدیُث: اَل َتُ ْل ِفی ُمْسَتْنَقع 

9نکن. (مدفوع) بر روی قبر غاوط ادرار نکن و جمع شده
 

ْوُف: اْلغیآِئُط، َتقیوُل ِمنیهُ »: آمده صحا  الة  در . 6 :  یاَف َی یوُف َ ْوًفیا َو اّ یاَف َو ال َّ
َط  د برای غاوط کردن ؛«اّ ئاًفا، إذا َذَهَ  إَلی اْلَ راِز ِلَئَتَغوَّ  4.بلند ش 

کند که طواف ذکر معنای طواف به حدیثی استناد می پس از ،ااا الة حسدر کتاب . 8
                                                 

 .534، ص84ف همان،  ؛745، ص8فهمان،  .0
 .848، ص3، فالتحقیق في کةمات الق آن الك يممصرفوی، حسن،  .2
 .38، ص5، فمجمع البح ين. طریحی، فخرالدین بن محمد، 9

 .8733، 4، فصحا ال. جوهری، اسماعیل بن حماد، 4
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حین غاوط  مده که دو نفر درآفرمودند: در حدیث  معنای غاوط کردن استعمال کرده ورا به
کـه همچنین در حدیث آمـده کـه نمـاز نخوانیـد در حـالی؛ هم صحبت کنند کردن نباید با

 0 بول دارید. مدفوع و
 را باره سه روایـتو در این 2کردهنیز طوف را به غاوط معنا  لمان الة بمنظور در ابن. 3
 9است. کردهبیان 

 سیاق روایات ناهیه

بـا در نظـر  ،گونـه کـه بیـان شـداما همان ،کار رفتههمعنای ارخیدن نیز بهراند طواف به
معنای غاوط، رجحان و بلکه معین طواف به مناسبت فقرات حدیث، گرفتن سیاق حدیث و

نظـر بـه فقـرات حـدیث ) ایسـتاده آب خـوردن و بـول کـردن در آب راکـد و  با ییعن ؛است
 ،کـردن بـر قبـورغـاوط  یمعنـابـه ،طـواف ی که در آنها آب جمـع شـده اسـت(،یهاگودال

 4.رسدنظر میبهسزاوارتر از معنای ارخیدن و طواف نمودن 
ل برای مرتکب ،خصوصهب : گویـدو مـی آورد این امور می شدن تعلیلی که در روایت او 

َصاَبُه َشْی »
َ
اگر ایزی به او اصابت کرد خـود را مـذمت نمایـد،  ،«َ  َفََل َیُلوَمنَّ إالَّ َنْفَسهُ  َفإْن أ

-زدگـی و یـا مـارداـار عقـرب ،بسا با انجام عمل مذکورغاوط نمودن است و اهمناسب با 

 خصوص در دوران قدیم که برای غاوط نمودن جای خاصی مدنظر نبود وهب ؛شود گزیدگی
ر یها متداول بوده و مـار و عقـرب و سـاغاوط کردن در صحراها و بر روی قبور در قبرستان

 .نداهها فراوان بودحشرات هم در قبرستان
بـه امـام  وصـیت پیـامبر روایـت   ،کنـدشاهدی دیگـر کـه ایـن معنـا را تقویـت مـی

ثالثـة  ییا علـ»فرماید: وی می ؛نهی کرده است را است که غاوط نمودن روی قبور علی
 1.«القبور، والمشء فء خف واحد، والرجل ینام وحده یتخوف منهن الجنون: التغوط بین

                                                 
 .775، ص88، فااا الة حس. زبیدی، محمد بن محمد، 0
: الحدث من الرعام». 2 ْوف   (.883، ص3، فلمان الة بمنظور، محمد بن مکرم، )ابن ؛« الرَّ

 .883، ص3، فلمان الة بمنظور، محمد بن مکرم، . ابن9
 .453، ص77فهمان،  ؛878، ص75، فألطهاربحار األنوارالجامة  لدرر أخبار األئم  اباقر، . مجلسی، محمد4
 .885، ص8، فالخصالبابویه، محمد بن علی، . ابن1
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از ارتکـاب  است کـه سه ایز ،اید: ای علیفرممی به امام علی پیامبر
و  راه رفتن با یک لنگـه کفـش ؛ دوم،غاوط کردن بین قبرها اول، ؛رودآنها خوف جنون می

در  ،برخی از روایات موجود در کتب شیعه ،عالوه بر مرالب مذکور؛ تنهایی خوابیدن سوم،
ات ناهیـه بـر معنـای که خود شاهدی دیگر برای حمل روای باشدمیتایید طواف حول قبور 

 0غاوط است.
بححار  ماننـدعین همین روایات یا مومون آن در برخـی دیگـر از کتـب حـدیثی شـیعه 

له ئربری به مس (،حسائلروایات موجود در  )ماننداما روایات مذکور  ؛نقل شده است االنوار
 لذا از محل بحث خارف است. ،طواف حول قبور ندارد

 مورد روایات ناهیه دیدگاه برخی از علمای شیعه در

 عالمه مجلسی :الف
صورت مفصل بحث کرده، عالمه مجلسی از جمله علمایی که در مورد روایات طواف به

سـه احتمـال  ،وی در مـورد نهـی وارده از طـواف اطـراف قبـور. است بحار االنواردر کتاب 
 اند از:که عبارت کندمررن می

 ؛(باشـدمـیر که مختص بـه کعبـه نهی از طواف به عدد مخصوصه )یعنی هفت دو . 6
ـد کحافیحدیث مـذکور در  ،عالمه در جهت تایید این احتمال ، راجـع بـه طـواف امـام محم 

م روایت م را تقی   ْکث  نویسـد: احتیـاط، کند و در ادامه مـییبا همان سند از یحیی بن أ
 طواف برای انجام دعاها و اعمال وارده است.

 غیر معصوم شود. حمل بر طواف قبر ،نهی از طواف. 9

ه در حـدیثی از سـخن کـانـان ؛منظور از طواف که نهی شده، غاوط نمـودن اسـت. 3
-طوف بـه ،نهی شده است؛ در این حدیث (،یعنی غاوط کردن)گفتن دو نفر در حال طوف 

عنوان قرینه بر معنای مذکور السند بهشاهد این سخن، روایتی صحیح ؛معنای غاوط است
طواف کنار قبور بر معنای نهی از غاوط نمودن در کنار قبـور( اسـت؛ ) حمل روایت نهی از 

                                                 
 شود.ید عمل طواف در ادامه بحث ذکر میؤ. روایات م0
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-و مـیصورت صریح از غاوط کردن در کنار قبور نهی کرده به امام باقر ،در این روایت

ْبٍر،...» فرماید:
 
ْند  ق ی ع  لَّ خ  ْن ت  همـین تر ایـن اسـت کـه روایتـی ضـعیف بـهنکته جالب ؛«م 

ـیمومون نقل شده که به آمـده « ال ترـف عنـد القبـور»عبـارت  ،در کنـار قبـور جای تخل 
معنای غـاوط را شـایع و موجـود در لغـت و همچنین عالمه در جای دیگر طواف به 0؛است

2روایت دانسته است.
 

عالمه یک نقره مشترک داشته و آن عبارت اسـت  هر سه توجیه   ،در نهایت باید گفت
کند. ضمن اینکه وی سعی نمـوده بـا فی نمیاز اینکه روایات ناهیه، طواف اطراف قبور را ن

 ؛قراون موجود، روایات ناهیه را حمل بر معنای غاوط نماید و همین احتمال را ترجیح دهـد
 9گر همین مرلب است.بیان ،ه تعبیر به اظهر بودن از سوی عالمهکانان

 محدث نوری :ر
ث نوری در  قبور تدوین نمـوده  بابی تحت عنوان جواز طواف ممتدرك الوسائلمرحوم محد 

حول  است. وی در بیان جواز طواف قبور به حدیثی که در مورد طواف حورت فاطمه
توصیه به طواف حول قبر  ،با دو نقل و حدیثی که در بیان شیوه زیارت ،قبر پدر بزرگوارشان

 4نماید. سه روایت مذکور صریح در جواز طواف حول قبور است.کرده، استناد می
که مرحوم محدث نوری، روایات ناهیه از طواف را حمـل بـر معنـای غـاوط عالوه بر این

کنـد و بـین گونه تعارضی بین روایتی که جواز طواف را اثبات مـیهی  :نموده و بیان داشته
 1روایات ناهیه از طواف نیست.

 نتیجه
اجمـاع علمـای اسـالم و بـدعت بـه تیمیه برای حرمت طواف قبور عـالوه بـر روایـات، ابن

انجام شده روشن گردید، روایات مورد استناد داللـت بـر  یهاک کرده است. با بررسیتمس
                                                 

 .697، ص33ف، بحار األنوارالجامة  لدرر أخبار األئم مجلسی، محمد باقر، . 0
 .837، ص33ف همان،. 2

 .882، 33ف، همان. 9

 .777، ص85، فممتدرك الوسائل ح ممتنبط الممائل. نوری، حسین، 4

 .777، ص85، فممتدرك الوسائل ح ممتنبط الممائل . نوری، حسین بن محمد،1
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حرمت طواف ندارد و به فرض  داللـت، طـوافی کـه همـراه بـا نیـت عبـادت باشـد را حـرام 
 ؛کالمی بـدون دلیـل اسـت نیز،وجود اجماع ثابت نیست  این جمله که همچنین ؛داند می

افـزون بـر  ؛مورد اشـکال اسـت ،عام یا خاص ود دلیل  دلیل وجه بدعت بودن نیز بهکانان
استحباب عمـل مـذکور  ،بلکه از روایات ،شیعه نه تنها از طواف حول قبور نهی نکرده ،این

 شود.استفاده می
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