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امروزه با توجه به تورم و نوسانات بازار ،گاهي تحصيل اسباب حج ،منحصر در پرداخت
بهاي گزاف و باالتر از ثمنالمثل است .مشهور فقهاي اماميه ،معتقدند تحصيل زاد و راحله
در فرض مذکور ،بر کسي که قادر به تحصيل باشد ،واجب است .البته برخي ،وجوب تحصيل
زاد و راحلــه را بــه عدم ضرر و حرج منوط کردهاند .در ايــن پژوهش ،که به روش توصيفي ـ
تحليلي به نگارش در آمده ،اثبات شــده در جايي که تحصيل زاد و راحله ،مســتلزم ضرر و
حرج باشد ،اساساً مقتضي وجوب حج وجود ندارد؛ لذا تمسک به عناوين ثانويه نظير الضرر
جهت اثبات وجود مانع ،وجهي ندارد .و در جايي که مســتلزم ضرر و حرج نباشد ،مقتضاي
اصل برائت و يا استصحاب ،عدم وجوب حج است .در هر صورت ،انجام حج در فرض مذکور
واجب نيست.
کليد واژهها :حج ،استطاعت ،ثمنالمثل ،تحصيل زاد و راحله.
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مقدمه

حجةاالســام از واجبات مشروط است که وجوب آن ،نهتنها مشروط به شروط

عامه تکليف از قبيل بلوغ ،عقل و قدرت اســت ،بلکه مشــروط به استطاعت نيز

ميباشد (خمينى ،1404 ،ص .)102مصاديق اســتطاعت ،عبارتاند از :استطاعت
مالي ،اســتطاعت طريق و مسير ،استطاعت بدني و استطاعت زماني (نراقى،1415 ،

ج ،11ص.)31

با توجه به تورم و نوســانات اقتصادي موجود ،يکي از مسائل مبتالبه و رايج در

جامعه ،اين است که مالک استطاعت و تمکن مالي جهت رفتن به حج چيست .بر
فرض ،اگر مکلفي از تمکن مالي برخوردار باشــد ،اما در برههاي از زمان ،وضعيت

و شــرايط اقتصادي جامعه نابسامان باشــد و تحصيل اسباب الزم و مقدمات حج،
ْ
مکلف مستطيع شمرده
منحصر در پرداخت قيمت ســنگين و نامتعارف باشد ،آيا

ميشود و حج بر او واجب خواهد بود؟

اين پژوهش ،در صدد پاسخ به همين پرسش است که اگر تحصيل زاد و راحله،

متوقف بر پرداخت بهاي گزاف و بيشــتر از ثمنالمثل باشــد و شــخص قادر به
پرداخت اين بهاي گزاف باشد ،آيا مستطيع محسوب ميشود؟ اگر در فرض مذکور،

شخص قادر را مستطيع بدانيم ،آيا مقيد به حصول ضرر و يا عسر و حرج ميباشد

يا نه؟ در اين راستا ضمن اشاره به ديدگاههاي مطرح و بررسي آنها ،به بيان ديدگاه

مختار و ادله آن ميپردازيم.
اقوال فقها

يکي از فروعي که فقها ذيل مبحث اســتطاعت مطرح ميکنند ،اين است که اگر

تحصيل زاد و راحله ،منحصر در پرداخت قيمت گزاف و باالتر از ثمنالمثل بود ،آيا

بر شخصي که قادر به تحصيل آن در فرض مذکور ميباشد ،واجب است که نسبت
به تحصيل اقدام کند يا اينکه فرض مذکور ،به منزله فرض فقدان زاد و راحله است؟

در اينباره ،سه ديدگاه وجود دارد که در ادامه مورد اشاره قرار ميگيرد.
ديدگاه اول :وجوب تحصيل زاد و راحله مطلق ًا

کسي که قادر به تحصيل زاد و راحله ،هرچند به قيمتي باالتر از قيمت رايج باشد،
ميبايست نسبت به تحصيل زاد و راحله اقدام کند و چنين شخصي ،شرع ًا مستطيع

خواهد بود .اين ديدگاه ،به مشــهور فقها نسبت داده شده است .شهيد اول (شهيد
اول ،1417 ،ج ،1ص ،)312صاحب معالم (انصاري ،1424 ،ج ،1ص ،)219صاحب

ج ،1ص ،)298صاحب جواهر (نجفي ،بيتا ،ج ،17ص ،)291ســبزواري (محقق
سبزوارى ،1247 ،ج ،2ص )560و آملي (آملى ،1380 ،ج ،11ص )326اين ديدگاه

را اختيار کردهاند.

ديدگاه دوم :وجوب تحصيل ،مقيد به وارد نشدن ضرر بر مکلف

موجب وارد شدن ضرر بر مکلف باشد ،طبق اجماع فقها ،تحصيل آن الزم نيست؛

اما اگر موجب ضرر نشود ،بنابر اقرب ،تحصيل آن واجب است (عالمه حلي ،بيتا،

ج ،1ص .)92شــيخ طوسي در مبســوط ،فرع مذکور را با تعبير «وجده بثمن يرضّ به»

مطرح ميکند و معتقد است در فرض مذکور که تحصيل زاد و راحله ،مستلزم ضرر
ْ
مکلف واجب نيست که نسبت به تحصيل
است ،استطاعت شرعي تحقق نيافته و بر

زاد و راحله اقدام کند (طوسى ،1387 ،ج ،1ص.)300

ديدگاه سوم :مقيد بودن وجوب تحصيل به عدم عسر و حرج

يعني مادامي که تحصيل زاد و راحله ،مســتلزم اين نباشد که مکلف در عسر و
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مدارک (موســوي عاملى ،1411 ،ج ،7ص ،)42فيض کاشاني (فيض کاشاني ،بيتا،
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حرج بيفتد ،واجب اســت که نسبت به تحصيل آن اقدام کند؛ اگرچه مستلزم ضرر
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مالي غير مجحف و کمتر از حد حرج باشــد .به عبارت ديگر ،مطلق ضرر ،مانع از

است» (آملى ،1380 ،ج ،11ص.)326
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مقتضاي اصل لفظي

وجوب تحصيل زاد و راحله نيســت .سيد يزدي اين نظريه را اختيار کرده و معتقد
اســت مالک رفع تکليف نسبت به تحصيل زاد و راحله در فرض مذکور ،اجحاف

و رسيدن به حدّ حرج است که رافع تکليف ميباشد (يزدى ،1419 ،ج ،4ص.)36
مشهور فقهاي معاصر نظير امام خميني در تعليقه بر عروه (همو ،1422 ،ص،)708

آيات عظام بهجت (بهجــت ،1424 ،ص ،)40صافي گلپايگاني (صافى گلپايگاني،
 ،1423ج ،1ص ،)119فاضــل لنکراني (فاضل موحــدي لنکراني ،بيتا ،ص،)20

شبيري زنجاني (شــبيري زنجاني ،1421 ،ص )8و آيتاهلل خويي (خويى،1416 ،

ج ،1ص )95همين نظر را دارند .ميرزامحمدتقي آملي نيز مينويسد« :از آنجايي که
غير از اجحاف ،هيچ مانــع ديگري در برابر ادله فوريت وجوب حج وجود ندارد،
تحصيل زاد و راحله در فرض مذکور ،مادامي که مســتلزم اجحاف نشود ،واجب

قبل از ورود به بحث و بيان ادله ديدگاههاي مختلف ،الزم اســت ابتدا مقتضاي

اصل لفظي و سپس مقتضاي اصل عملي در اين باب را بيان کنيم.

مشهور فقها ـ اعم از متقدمين و متأخرين ـ بر اين باورند که مقتضاي اصل لفظي

در اين باب ،اطالق ادله اســت و همانطور که در مقام بيان استدالل مشهور متقدمين

خواهد آمد ،ايشان به اصل اطالق تمسک جستهاند .ايشان لفظ مستطيع را برخوردار از
اطالق و شموليت ميدانند که در موارد شک ،ميتوان مطابق اطالق آن به ادلة اين باب
تمسک جست .بنابراين ،در جايي که تحصيل زاد و راحله ،متوقف بر پرداخت بهاي
گزاف باشد ،چنانچه دليل خاص بر عدم وجوب نداشته باشيم ،به مقتضاي اطالق ادله

اين باب ،حکم به حصول استطاعت ميشود؛ در نتيجه حج واجب خواهد بود.

در مقام بيان ديدگاه مختار ،به تفصيل در اين باره سخن خواهيم گفت که الفاظي
نظير «مستطيع» و «واجد» که موضوع ادله اين باب هستند ،اساس ًا از اطالق برخوردار

نيســتند؛ بلکه يا مجمل و يا منصرف به متمکــن از تحصيل زاد و راحله به قيمت
متعارف هستند.

مقتضاي اصل عملي

بيان مقتضاي اصل عملي ،بدان جهت است که اگر پس از بررسي ادله ،توانستيم

حکم مســئله را از ادله اين باب به دست آوريم که مطابق همان عمل ميکنيم؛ اما
اصل عمليِ متناســب با محل بحث مراجعه ميکنيم؛ زيرا «وظيفه مجتهد در فرض

فقدان دليل ،مراجعه به اصل عملي است» (سبحانى ،1424 ،ج ، 3ص .)587مقتضاي
اصل عملي در اين فرض ،عدم وجوب حج است .عدم وجوب حج ،ميتواند مستند

به اصل برائت و يا استصحاب باشد.
 .1تمسک به اصل استصحاب

باشد (ايروانى ،1422 ،ج ،2ص )289و شروط اجراي استصحاب ،موجود باشد که

«يکي از اين شــروط ،وحدت موضوع است» (نائينى ،1352 ،ج ،1ص .)100حال،
اگر بگوييم مکلفي که قادر به تحصيل زاد و راحله به قيمت گزاف اســت ،عرف ًا با
مکلفي که در گذشته ،قادر به تحصيل زاد و راحله نبود وحدت دارد ،جاي تمسک

به اصل استصحاب خواهد بود.
 .2تمسک به اصل برائت

اگر بگوييم مکلف در فرض مذکور که قادر به تحصيل است ،غير از مکلف در
فرض عدم قدرت اســت و لذا وحدت موضوع باقي نيست ،بلکه اساس ًا مکلف در
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فرض مذکور ،موضوع جديدي اســت که از حالت سابقه برخوردار نيست ،در اين
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صورت ،مجراي اصل برائت خواهد بود؛ زيرا «شک در اصل تکليف ،مجراي اصل

قبل از بيان ديدگاه مختار ،الزم اســت ابتدا به بحث و بررسي پيرامون ادلهاي که
بر هر يک از اقوا ِل مذکور اقامه شده است ،بپردازيم.
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 .1استدالل مشهور متقدمين و بررسي آن

برائت است» (مكارم شيرازى ،1428 ،ج ،3ص.)194

در هر صورت ـ خواه به اصل برائت و يا اســتصحاب عمل کنيم ـ نتيجه يکي

اســت .مطابق اصل برائت ،ميگوييم شک در اصل تکليف داريم؛ لذا حکم به عدم
وجوب ميکنيم .مطابق اصل اســتصحاب ،ميگوييــم مکلف مذکور ،قب ً
ال که قادر
بــه تحصيل زاد و راحلــه نبود ،مکلف به انجام حج نبود؛ [امــا] اکنون که قادر به

تحصيل آن به قيمت گزاف است ،شک در وجوب ميکند؛ لذا عدم وجوب حج را

استصحاب ميکند.

ارائه و بررسي ادله هر يک از ديدگاههاي مذکور

گفتيم طبق ديدگاه مشهور فقها ،حتي در فرضي که تحصيل زاد و راحله ،منحصر

ْ
مکلف قادر به
در تهيــه آن به قيمت گزاف و باالتر از قيمت بازار باشــد ،چنانچه
تحصيل و تهيه باشد ،شرع ًا مستطيع خواهد بود و مکلف به انجام حج در همان سال
است .مشهور فقها ،مطلب مذکور را به صورت مطلق بيان کردهاند و آن را مقيد به

قيودي نظير ضرر ،اجحاف و يا عسر و حرج نکردهاند.

تنها استدالل مشهور بر حصول اســتطاعت در فرض مذکور ،اين است که ادله

وجوب حج نسبت به شخص مستطيع و واجد ،اطالق دارد و فرض محل بحث را

هم در بر ميگيرد؛ زيرا در فرض مذکور نيز عناوين اســتطاعت و واجديت ،صدق
ميکنند؛ لذا با حصول شــرط اســتطاعت ،وجوب حج نيز مستقر ميگردد (آملى،

 ،1380ج ،11ص326؛ فاضل هندى ،1416 ،ج ،5ص .)97مشهور فقها جهت تبيين
مقصود از استطاعت ،گاهي به معناي عرفي آن ،و گاهي نيز به معناي خاص شرعي

آن که مســتفاد از روايات اين باب است ،تمســک کردهاند (نراقى ،1415 ،ج،11
ص .)40از آنجايي که اين اســتدالل ،تنها اســتداللي است که مشهور فقها بر اين

ديدگاه اقامه کردهاند ،ميکوشيم به تبيين دقيق آن در قالب چند مقدمه بپردازيم.

مقدمه اول :ادله اين باب ،وجوب حج را گاهي مقيد به حصول اســتطاعت و گاهي

نيز مقيد به واجد بودن مکلف نسبت به زاد و راحله کردهاند .عنوان «استطاعت» موضوع

مهمترين دليل _ يعني آيه حج _ قرار گرفته است .اخباري نيز که در مقام تفسير اين آيه
ج ،5ص )12در برخي روايات نيز لفظ «واجد» موضوع قرار گرفته است .از پيامبر اکرم
الزَاد و ِ
نقل شــده که « َمن َو َجد من ِ
شاء
الراحلة ما َيب ُل ُغه احلج َفلم َ ُي َّجَ ،فل َي ُمث إن
شــاء َيودي ًا َو إن َ
َ

َنرصانيا :هرکه به مقداری واجد زاد و راحله باشد که او را به حج برساند اما حج نگزارد به

مرگ یهودی و یا نصرانی بمیرد»( .شريف مرتضي ،1417 ،ص)306

اول اينکه مقصود شارع از اين عناوين ،معناي خاص و مصطلح شرعي آنها باشد .احتمال
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برآمدهاند با محوريت همين واژه استطاعت ،به تفسير آن پرداختهاند( .حرعاملي،1412 ،

مقدمه ســوم :اگر بگوييم مقصود شارع از اين عناوين ،معاني خاصي است غير
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دوم اينکه مقصود شارع از اين عناوين ،همان معناي لغوي و عرفي آنها باشد.

از آنچه معهود و متفاهم عرفي و لغوي آنهاســت ،طبيعي است که جهت دريافت
مقصود شارع ،ميبايست به ادله اين باب مراجعه کنيم تا مقصود شارع از اين عناوين
ِ
روايات
را استنباط و استظهار کنيم .با مراجعه به روايات ،مييابيم که لفظ واجد در

ِ
مکلف در فرض محل بحث
ما به طور مشــخص تفسير شده است؛ به گونهاي که
ما را هم در بر ميگيرد.

عالوه بر اين در برخي روايات مربوط به باب تيمم نيز ،آمده که راوي از امام7

درباره شخصي ميپرسد که وضو گرفتن او منوط به پرداخت بهايي سنگين جهت
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خريد آب است .امام ميفرمايد« :إِ َذا َكانَ َو ِ
اجد ًا لِ َث َمنِ ِه َف َقدْ َو َجدَ ُه؛ (ابن حيون ،1385 ،ج،1

ص )121کسي که واجد پول آب باشد ،واجد آب محسوب ميشود [بدين ترتيب،

مجاز به تيمم نخواهد بود]».

شيخ حر عاملي در وسائل الشيعه ،بابي را به اين قسم روايات اختصاص ميدهد
تحت عنوا ِن «وجوب خريدن آب براي طهارت ،حتي اگر قيمت آن باال باشد و عدم

جواز تيمم در فرض قدرت بر خريدن آب» و به بيان روايتي در اين زمينه ميپردازد:
خبر صفوان که از امام کاظم 7پيرامون شــخصي ميپرسد که براي تهيه آب بايد
صــد يا هزار درهم بپردازد و از اين مقدار مال براي خريدن آب برخوردار اســت.

امــام 7فرمودند« :در اين فرض ،نميتواند تيمم کند و بايد وضو بگيرد[ .آنگاه در

ادامه فرمودند ]:خودم هم گاهي به چنين وضعي گرفتار شــدهام و با پرداخت مبلغ
سنگين ،آب تهيه نموده و وضو گرفتهام» (حر عاملي ،1409 ،ج ،3ص.)389

مقدمه چهارم :اگر اســتطاعت و واجديت را حمل بر معناي عرفي و لغوي آنها

کنيم ،باز هم ميتوان به اطــاق ادلة مذکور مراجعه کرد و بگوييم در فرض محل
ْ
مکلف عرف ًا مستطيع و قادر بر تحصيل زاد و راحله است؛ زيرا مستطيع عرف ًا
بحث،
به کســي گفته ميشود که توانايي انجام کاري را داشته باشد و واجد به کسي گفته

ميشود که تمکن و گشايش الزم جهت تهيه زاد و راحله را داشته باشد؛ خواه تهيه
زاد و راحله همراه با ضرر و مشــقت باشــد و عسر و حرج را به دنبال داشته باشد

يا اينکه اينچنين نباشد .فرض ما هم پيرامون کسي است که قادر به تحصيل زاد و
راحله به قيمت گزاف و باالتر از قيمت بازار باشد؛ لذا بر وي واژة «مستطيع و واجد»

اطالق ميشود .بدين ترتيب ،با تحقق موضوع ،حکم نيز بر آن مترتب ميگردد.

نتيجه :ادلة اين باب ،به اطالق خود فرض محل بحث ما را هم شامل ميشوند؛

خواه اين عناوين را حمل بر معناي عرفي و لغوي کنيم ،خواه اينکه بگوييم شــارع

مقدس ،معنا و مفهوم خاصي را از عناوين مذکور قصد کرده اســت (ر.ک :محقق

سبزواري ،1247 ،ج ،2ص.)560

نقد :پايه استدالل مذکور بر اطالق ادله اين باب است .پيرامون مردود بودن اطالق
ادله ،مفص ً
ال در مقام استدالل بر ديدگاه مختار ،بحث خواهيم کرد.
 .3ادله ديدگاه دوم و سوم

جهت اثبات ديدگاه دوم و ســوم ،به ادله الضرر ،به ادله نفي عسر و حرج تمسک

شده است (يزدى ،1415 ،ص124؛ آملى ،1380 ،ج ،11ص .)326کيفيت تمسک به ادله
حرجي جعل نشده است؛ بنابراين چنانچه تحصيل زاد و راحله به قيمتي افزون بر قيمت
بازار ،موجب ضرر و يا عسر و حرج شود ،وجوب شرعي حج منتفي خواهد بود.

فقهايي که به ادله مذکور جهت نفي وجوب حج تمسک کردهاند ،کيفيت استدالل

آنها بر دو صورت متفاوت است:

صــورت اول :برخي فقها از ادله الضرر به عنــوان مانعي در مقابل اقتضاي ادله

فرض محل بحث است؛ لکن در جايي که تحصيل زاد و راحله ،مستلزم ضرر و يا
عسر و حرج شود ،ادله الضرر و ادله نفي عسر و حرج ،مانع از اقتضاي ادله وجوب

حج ميشــوند (آملى ،1380 ،ج ،11ص .)326نحوه اســتدالل شيخ طوسي نيز به

همين کيفيت است (طوسى ،1387 ،ج ،1ص.)300

در مقام تبيين استدالل مذکور ميگوييم اين ادله ،حاکم بر ادله عناوين اوليه هستند

(بجنوردى ،1419 ،ج ،1ص )188و با تحقق عنوان ضرر ،احکامي که مربوط به موضوعات
عناوين اوليه هستند ،منتفي ميشوند (بروجردى ،1413 ،ص .)181لذا در اين فرض که

انجام حج ،مستلزم وارد شدن ضرر بر مکلف است ،وجوب حج منتفي ميشود.

نقد :اوالً ضرري بودن حکم ،از عناوين ثانويه اســت (سيستانى ،بيتا ،ص)239
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وجــوب حج ياد کردهاند؛ يعني اگرچه ادله وجوب حج ،مقتضي ثبوت وجوب در

پژوهشنامه حج و زيارت شماره دهم

الضرر و ادله نفي عســر و حرج ،به اين صورت است که در شريعت ،حکم ضرري و
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که مانع از اقتضاي حکم اوليه ميشود (عارفي پشى ،1374 ،ج ،4ص .)141بنابراين،
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تمسک به ادله الضرر در جايي مقبول است که ادله عنوان اولي ،اقتضاي اثبات حکم

را داشته باشد؛ آنگاه با تمســک به ادلة الضرر بگوييم به جهت وجود مانع ،حکم
برداشــته ميشود .اين در حالي است که اساس ًا ادله وجوب حج بر مستطيع ،شامل

محل بحث ما نميشــوند .با نفي اطالق ادله و مجمل دانستن عناوين استطاعت و

واجديت ،شمولي براي ادله نسبت به محل بحث ما باقي نماند تا بخواهيم با تمسک
به ادله الضرر ،حکم به وجود مانع و در نتيجه ،رفع وجوب حج کنيم .خالصه آنکه،
وجوب وجود ندارد تا نياز به اثبات مانع باشد.
اساس ًا مقتضي
ْ
ثاني ًا اساســ ًا واجباتي نظير حج و جهاد ،مســتلزم وارد ساختن ضررهاي مالي و

دنيوي بر مکلف هستند (كاشفالغطا ،بيتا ،ص .)31لذا چنانچه دليلي وجود داشته

واجديت صدق
باشــد مبني بر اينکه در فرض محل بحث ،عناوين اســتطاعت و
ْ
ميکند ،نميتوان به اســتناد امــوري نظير ضرر ،از انجام اين تکليف ســر باز زد.
ازايــنرو ،آنچه بايد مورد دقت و واکاوي قرار گيرد ،صرف ًا اين اســت که آيا ادلة

وجوب حج نسبت به فرض محل بحث ،اطالق و شموليت دارند يا نه؟ آيا در جايي

ْ
مکلف قادر به تهيه زاد و راحله به بهاي گزاف است ،عنوان مستطيع و واجد بر
که
او صدق ميکند يا نه؟

اگر ثابت شــد که از منظر شارع ،ضرري که از ناحيه بهاي گزاف متوجه مکلف

ميشــود ،خللي در حصول عنوان اســتطاعت ايجاد نميکند ،بديهي است که در
چنين فرضي ،جايي براي تمسک به ادله الضرر باقي نميماند .در مقابل ،اگر ثابت
شــد چنين ضرري موجب شود که اساس ًا عناوين استطاعت و واجد صدق نکنند،

وجوب وجود
باز هم نيازي به تمســک به ادله الضرر نيســت؛ زيرا اساس ًا مقتضي
ْ
ندارد .خالصه اينکه ،نفي چنين تکاليفي که مســتلزم ضرر مالي هســتند ،به وسيله
ادله الضرر ،وجهي ندارد؛ چراکه ادله الضرر ،هر ضرري را شامل نميشوند؛ وگرنه

وجوب باقي نخواهند ماند
هيــچ واجب مالي و يا واجباتي نظير جهاد ،تحت حکم
ْ
(آملى ،1380 ،ج ،11ص .)326از همين رو ،برخي فقها اين دسته احکام را تخصيص ًا
يا تخصص ًا از تحت ادلة الضرر خارج ميدانند (همانجا) .البته اينکه گفته ميشــود

مبناي اين تکاليف بر وارد ســاختن ضرر بر مکلف است ،به لحاظ ظاهري و مادي
اســت؛ وگرنه پرداخت بهايي که به دنبالش ،عوض و ثوابي مضاعف داده ميشود،
قطع ًا ضرر نخواهد بود (كاشف الغطا ،بيتا ،ص.)31
صورت دوم :برخي ديگر از فقها ،در مقام استدالل ميگويند در جايي که تحصيل
زاد و راحله ،مســتلزم ضرر و يا عسر و حرج باشــد ،اساس ًا صدق عنوان مستطيع

ادله نســبت به محل بحث را زير سؤال ميبرند .به عبارت ديگر ،در فرض ضرري
و حرجي بودن ،اص ً
ال مقتضي ثبوت حکم وجود ندارد (يزدى ،1415 ،ص)124؛ نه
اينکه پاي مانع در ميان باشد.

اين نحوه اســتدالل ،مقبول و مطابق ديدگاه مختار است؛ اگرچه به نظر ميرسد

عنوان مســتطيع را داراي معناي خاص شرعي بدانيم ،نظر به اجمال آن ،ميبايست
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عدم صدق عنوان مســتطيع ،منحصر در فرض ضرر و حرج نيست .بلکه چنانچه
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نميشود .بنابراين ،با تمسک به ضرري و حرجي بودن حج در فرض مذکور ،اطالق

راحله اقدام کند که مستلزم پرداخت بهاي گزاف نباشد .اگر هم آن را باقي بر معناي

17

به قدر متيقن اکتفا کنيم؛ يعني تنها در صورتي مکلف بايد نسبت به تحصيل زاد و

عرفي و لغوياش بدانيم ،ميگوييم واژه مســتطيع ،ظهور در فرضي دارد که مکلف

بتوانــد زاد و راحله را به ثمنالمثل تهيه کند؛ اما اگر به هر دليلي قادر به تهيه آن به
ثمنالمثل نباشد ،صدق عنوا ِن مستطيع محرز نميشود.
جمعبندي و ارائه نظريه مختار

گفتيم که مشــهور قدما ،مســتند به اطالق ادله ،معتقد به وجوب حج در فرض

انحصار تحصيل زاد و راحله در پرداخت بهاي گزاف هستند .لکن طبق ديدگاه اکثر
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متأخرين و برخي قدما ،وجوب حج در فرض مذکور ساقط ميشود .ديدگاه مختار
نيز ســقوط وجوب است؛ با اين تفاوت که به نظر ميرسد هم حصول ضرر و هم
حصول عسر و حرج ،همگي موجب سقوط وجوب حج ميشوند .البته استدالل ما

بر عدم وجوب حج ،متفاوت از استدالل صاحبان ديدگاههاي مذکور است .استدالل
قائلين به ديدگاههاي دوم و ســوم همگي ناظر به وجود موانعي از قبيل ضرر ،عسر
و حرج بودند؛ درحاليکه به نظر ميرسد اساس ًا عدم وجوب حج ،به جهت فقدان
مقتضي باشد؛ لذا تمسک به وجود مانع ،وجهي ندارد.

اصليترين بحثي که بايد مورد واکاوي قرار گيرد ،اين اســت که آيا ادلة وجوب

حج شــامل فرض مذکور هم ميشــود يا نه؟ آيا عنوان مستطيع از چنان اطالق و
شموليتي برخوردار است که فرض محل بحث ما را هم در بر گيرد يا نه؟ به عبارت
ديگر ،الزم است ابتدا مقدار اقتضاي ادله وجوب حج را بررسي کنيم تا ببينيم آيا ادله

مذکور ،مقتضي وجوب حج در فرض ما هستند يا نه؟ اگر مقتضي وجوب نبودند،
جايي براي بحث از وجود موانعي نظير ضرر ،عسر و حرج باقي نميماند .بله ،اگر

اقتضاي ادله نسبت به ثبوت وجوب حج در فرض ما ثابت شد ،آنگاه بايد ببينيم آيا
مانعي از شموليت ادله مذکور وجود دارد يا نه؟

به نظر ميرسد اساس ًا ادلهاي که حاکي از وجوب حج بر مستطيع هستند ،فرض

محل بحث ما را شامل نميشوند.

تبيين استدالل :اساس ًا واژه استطاعت در ادله اين باب ،از اطالق برخوردار نيست؛

زيرا درباره مفهوم استطاعت و الفاظي نظير واجديت که با آن قرابت معنايي دارند،

دو احتمال ميرود:

احتمال اول :عناوين اســتطاعت و واجديت ،داراي معاني خاص شرعي هستند

که متفاوت از معناي معهود عرفي آنهاست .بنابراين ،ادله فراواني که مقصود از اين

عناوين را بيان کردهاند ،قرائن صارفهاي محســوب شوند که دال بر عدم مقصود و

مطلوب بودن معناي مطلق و گسترده عرفي آنهاست.

حال که طبق اين قرائنِ صارفه از معناي لغوي و عرفي دست کشيديم ،ميبايست
بتوانيم از ادله اين باب ،معناي شــرعي استطاعت را به دست آوريم و اصطالح ًا به

قرائن معينهاي دســت يابيم که مقصود شارع از استطاعت را بيان کنند .چنانچه به
چنين قرائن معينهاي دست يافتيم ،به همان عمل ميکنيم؛ اما چنانچه موفق به کشف
مقصود شــارع نشــديم ،حکم به اجمال مفهوم مذکور ميکنيم« .در موارد اجمال،

ميبايست به قدر متيقن اکتفا شود» (آل شيخ راضى ،1426 ،ج ،5ص.)232

عنوان بر مصداق اســت .جهت دفع چنين اشکالي ،ميگوييم با مراجعه به روايات

باب حج ،به خوبي دانسته ميشود که شارع مقدس ،مقصود خود از استطاعت را ـ
به نحوي که موضوع محل بحث ما نيز آشکار گردد ـ  ،بيان نکرده است .لذا به اين
پرسش که دقيق ًا مقصود شارع از اين مفاهيم چيست ،نميتوان پاسخ آشکاري داد.
ضمن ًا ِصرف اينکه برخي عناوين نظير «واجديت» در روايات برخي ابواب ديگر
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بدين جهت ،حکم به اجمال اين مفاهيم ميشود.
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شايد اِشکال شود که در اينجا ،مقصود شارع مشخص است و شک ما ،در تطبيق

حج نيز همان معاني مراد در باب تيمم باشــد؛ زيرا مفاهيم مذکور ،مفاهيمي هستند
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از قبيل باب تيمم تبيين شده باشند ،دليل نميشود که مقصود از اين عناوين در باب

که از مراتب مختلف تشکيکي برخوردار هستند که چهبسا در يک باب ،مرتبهاي از
آنها مقصود شــارع باشد؛ اما در باب ديگر ،مرتبهاي ديگر مقصود باشد .لذا ِصرف
اينکه مقصود شارع در باب تيمم ،آشکار شده باشد ،دليل بر آشکارگي مقصود شارع

در باب حج نيست.

نظر به جهت مذکور ،کاشــفالغطا معتقد اســت مفهوم استطاعت ،به معناي

لغوي و عرفي خود به کار نرفته؛ بلکه در معناي خاص شرعي به کار رفته است؛

لکن از آنجايي که مقصود شــارع دقيق ًا بيان نشده اســت ،ميبايست يا حکم به
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اجمال آنکنيم و يا اينکه بگوييم مفهوم اســتطاعت ،انصراف به همان فرد معهود
در عصر معصومين :دارد که معموالً زاد و راحله به قيمت بازار فروخته ميشد.
حج معلق بر اســتطاعت اســت و از
بنابراين ،وقتي ميبينيم که از طرفي ،وجوب ْ
طرف ديگر ،ادله نيز اجمال دارند و وافي به بيان مقصود از اســتطاعت نيســتند،

عليالقاعده ميگوييم در جايي که علم به تحقق شــرط يعني اســتطاعت نداريم،
علم به تحقق مشروط يعني وجوب حج هم پيدا نخواهيم کرد (ر.ک :کاشفالغطا،

 ،1422ص.)9

اســتطاعت معناي خاص شرعي ندارد ،بلکه
احتمال دوم :بر فرض که بگوييم
ْ

بــه همان معنــاي معهود عرفي و لغوي خود به کار رفته اســت ،در اين صورت

نيز اطالق ادله و موضوعات آنها محرز نيســت؛ زيــرا در فرضي که با پرداخت

ثمنالمثل و قيمت متعارف بازاري ،قادر به تحصيل زاد و راحله نباشيم ،بلکه ملزم
استطاعت محرز
به پرداخت بهايي ســنگين و نامتعارف باشيم ،عرف ًا صدق مفهوم
ْ
نيســت (همان ،ص)11؛ مخصوص ًا در فرضي که تحصيل آن ،مســتلزم اجحاف،
ضرر قابل توجه و يا عسر و حرج باشد که در اين صورت ،قطع ًا مفهوم استطاعت
ـ حتــي به معناي عرفي آن ـ صدق نميکند (يــزدى ،1415 ،ص .)124بنابراين،
اگر عنوان اســتطاعت به معناي لغوي و عرفي ،موضوع باشند ،ميگوييم عرف ًا به

کســي مستطيع ميگويند که بتواند جنسي را که در بازار وجود دارد ،به ثمنالمثل
آن تهيه کند.

جهت تبيين مطلب ،ميگوييم اگر به هر دليلي مکلف نتواند جنسي را که ثمن

معيني دارد خريداري کند ،عنوان مســتطيع بر او صدق نميکند .عدم توانايي بر

خريد ،ميتواند به جهت فقدان جنس در بازار باشد و يا به جهت حضور موانعي
نظير دزد و شــخص ســتمگر باشــد و يا اينکه به جهت عدم قصد فروشنده بر

فروش جنس باشد .حال ،فرض کنيم عدم توانايي بر خريد ،بدان جهت باشد که

فروشنده قصد فروش دارد ،اما نميتوانيم با او بر سر قيمت معمول و متعارف آن
ِ
نامتعارف خود پافشــاري ميکند و قادر به متقاعد کردن
کنار بياييم و او بر قيمت

او مبني بر فروش به ثمنالمثل نيســتيم .در اين فرض نيز صدق عنوان مســتطيع،
محرز نيست.

بنــا به تصريح اصوليان« ،در جايي که عرف ًا مصداق بودن فردي براي يک مفهومِ
مطلقْ مشکوک باشد ،در اينجا گفته ميشود که لفظ مذکور به غير آن فرد ،انصراف

دارد» (نائينى ،1352 ،ج ،1ص .)532در فرض محل بحث ،چنانچه شک در حصول

ِ
اطالق ادله محرز نگردد ،جهت اثبات عدم وجوبِ حج کافي است .به عبارت
اينکه
ديگــر« ،احراز عدم اطالق» الزم نيســت؛ بلکه «عدم احراز اطالق» کافي اســت.

ِ
فرض ما اطالق ادله و شموليت موضوع آنها نسبت به فرض
ازاينرو ،ميگوييم در
حج
محل بحث ،محرز نيست .بنابراين ،اساس ًا در فرض محل بحث ،مقتضي وجوبِ ْ
آيتاهلل صافي پس از ابــراز اين مطلب که «تکاليفي نظير حج ،که مبناي آنها بر

تحميل ضرر مالي بر مکلف است ،اخص از حديث الضرر هستند و نميتوان نسبت
آنها را با حديث الضرر ســنجيد» ،در پايان مينويسد« :مگر اينکه کسي بگويد در
استطاعت محرز
فرض حصول عسر ،حرج و ضررهاي جدي ،اساس ًا صدق عنوان
ْ

نخواهد بود» (صافى ،1423 ،ج ،1ص.)119

البته نکته قابل توجه اينکه ،گران بودن قيمت زاد و راحله ،مالزم با تجاوز قيمت

از ثمنالمثل نيســت .در جايي که زاد و راحله از قيمت سنگيني برخوردار هستند،
امــا تجاوز از ثمنالمثل نکرده اســت (مث ً
ال در يک منطقــهاي فالن جنس ،نادر و
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وجود ندارد تا نياز باشد به وجود موانع تمسک کنيم.
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مفهوم اســتطاعت در فرض حصول ضرر کنيم ،دليل از اطالق و شموليت ،ساقط
ميشــود .بنابراين ،نياز نيســت در اينجا عدم اطالق ادله را ثابت کنيم؛ بلکه ِصرف
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گرانقيمت است) ،در اين صورت ،مکلفي که قادر به خريد آن باشد ،عرف ًا مستطيع
خواهد بود و ِصرف اينکه خريد جنس مذکور ،مســتلزم وارد شــدن ضرر مالي بر
مکلف باشــد ،دليل بر عدم استطاعت نخواهد بود؛ زيرا اساس ًا مبناي واجباتي نظير
حج ،جهاد ،خمس و زکات ،چنين پرداختهاي مالي و امور ظاهرا ً ضرري اســت.

اينکه ميگوييم عرف ًا صدق عنوا ِن مستطيع منتفي است ،مربوط به جايي ميشود که
ْ
مکلف قادر به تحصيل زاد و راحله به ثمنالمثل نباشــد؛ يعني نهتنها قيمت زاد و
راحله سنگين است؛ بلکه افزون از قيمت بازاري آن باشد.

نتيجــه آنکه ،در فرض محل بحث ،اص ً
ال عنوان مســتطيع صدق نميکند .بر
فرض که عنوان مذکور صدق کند ،قطع ًا در جايي که مستلزم اجحاف و يا عسر
و حرج باشــد ،عنوان مســتطيع صدق نميکند و با عدم احراز موضوع ،ترتب
حکم منتفي ميشــود .ازاينرو ،ميگوييــم در جايي که تحصيل زاد و راحله به

قيمت گزاف ،مســتلزم اجحاف و يا عسر و حرج باشد ،قطع داريم که مشمول
ادله وجوب حج نميشــود و در جايي که مســتلزم اجحاف و يا عسر و حرج

نباشــد ،شک در حصول عنوان مستطيع ميکنيم؛ لذا ميبايست به مقتضاي اصل
عملي در اين باب عمل شــود .قب ً
ال گفتيم که مقتضاي اصل عملي در اين فرع،
عدم وجوب حج است.

نتيجه

بر خالف ديدگاه مشــهور فقهاي اماميه ،به نظر ميرســد در فرض منحصر

بودن تحصيل زاد و راحله در پرداخت قيمت گزاف ،انجام حج بر شــخصي که

قادر به تحصيل اســت ،واجب نيست .عدم وجوب آن ،به جهت وجود موانعي
نظير ضرر ،اجحاف ،عســر و حرج نيســت؛ بلکه صرف ًا به جهت فقدان مقتضي
ِ
فرض مذکور چنانچه مستلزم اجحاف ،عسر و حرج باشد ،قطع ًا
وجوب اســت.
عنوان مســتطيع صدق نميکند؛ لذا اساس ًا ادله وجوب حج ،مکلف را در فرض

مذکور شــامل نميشــود .اما چنانچه مستلزم عناوين يادشــده نباشد ،شک در
حصول عنوان مســتطيع ميکنيم و با شــک در حصول عنوان مستطيع ،وجوب
حج ثابت نميگردد؛ زيرا اوالً جهت ترتب حکم ،احراز موضوع الزم اســت و
ثاني ًا بر فرض که حکم بــه اجمال دليل کنيم ،مقتضاي اصل عملي در اين باب،
عدم وجوب حج است.

پژوهشنامه حج و زيارت شماره دهم
پاييز 1399
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