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در بحــث قربانــی معلــوم
شــد کــه برجســتگی ویــژهای
در برنامــه حــج دارد و بــه
نوعــی بــه منزلــه ُمهــر قبــول و
جمعبنــدی و پذیــرش از ســوی
پــروردگار متعــال محســوب
میشــود؛ بنابرایــن اهمیــت
فوقالعــادهای دارد .قــرآن
کریــم در ضمــن آیــات حــج
بــه تفصیــل مســئله قربانــی را بــا
عنــوان «ال ْ َهــدْ ي» مطــرح کــرده
و آن ،در واقــع هدیــهای اســت
کــه از ســوی بنــده بــه محضــر
پــروردگار متعــال پیشــکش و
تقدیــم میشــود .قــرآن هــم
بــه احــکام قربانــی پرداختــه و
هــم بــه اصــل موضــوع ،اســاس
و آثــارش .قربانــی بــا اهمیــت
فوقالعــادهای کــه در برنامــه
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حــج دارد ،همــزاد حــج بــوده؛
یعنــی وقتــی تاریــخ حــج را
مطالعــه میکنیــم و بــه گذشــته
برمیگردیــم ،میبینیــم کــه
قربانــی در کنــار مناســک اصلــی
حــج وجــود داشــته اســت.
از آنجــا کــه در جریــان قربانــی
و پیشــکش ،مثــل ســایر مناســک
پیرایههــای زیــادی بســته شــده
و یــک نــوع مســابقه تجمــل
و قدرتطلبــی و خودنمایــی
در آن برقــرار شــده بــود ،امــام
(علیــه الســام) ضمــن اینکــه
اصــل قربانــی را بــه عنــوان
یــک حــق مســتقل بیــان
میدارنــد ،موضــوع اخــاص
را بــه عنــوان مســئله اصلــی
و رکــن آن مطــرح میکننــد؛
بــه ایــن صــورت کــه شــخص
بایــد قصــد قربــت داشــته باشــد
و اخالصــش را حفــظ کنــد.
قصــدش ایــن باشــد کــه رضــای
الهــی را متوجــه خــودش کنــد و
بــه ای ـن ترتیــب خــودش را در
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معــرض بــارش رحمــت الهــی
و قبــول حضــرت حــق قــرار
دهــدَ « :فـ َ
ـص ب ِ َهــا ْال ِ َرا َد َة
ـأنْ تُخْ لِـ َ
إِلَــى َربّـ َ
ـر َ
ض ل ِ َر ْح َمت ِـ ِه
ـك َو التّ َعـ ّ
َو َقبُولِــ ِه » .بعــد حضــرت
فرمودنــدَ « :و َل تُ ِريــدَ ُعيُ َ
ــون
ـن ُدونَـ ُه» نکنــد بخواهــی
النّا ِظرِيـ َ
و چنیــن قصــدی داشــته باشــی
کــه چشــم دیگــران را متوجــه
خــودت بکنــی و نــگاه آنهــا را
بخــری .کــه اگــر انســان موفــق
بــه اخــاص شــود و قصــدش
بــرای خــدای متعــال خالــص
باشــد ،از طرفــی بــه وظیف ـهاش
عمــل کــرده و هــم بــه حضــرت
ابراهیــم (علــی نبینــا و آلــه علیــه
ســام) اقتــدا کــرده اســت.
حضــرت فرمودنــد :اگــر
اینطــور شــد و واقع ـ ًا قصــدت
ـت َك َذل ِ َ
ك
خــدا باشــد َ « :فـإ ِ َذا ُكنْـ َ
ـن ُمتَ َك ّلف ـ ًا َو َل ُمتَ َصنّع ـ ًا»
ـم ت َُكـ ْ
لَـ ْ
تــو گرفتــار مصیبــت تصنــع و
تکلــف و رفتارهــای ظاهــری
و ظاهرگرایــی و خودنمایــی و
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اینکــه خــودت را بــه مشــقت
و دردســرهای اضافــه بینــدازی،
نمیشــوی.
اینجــا امــام (علیــه الســام) بــه
مناســبت بحــث ،طــی چنــد
فــراز کــه در ضمــن حقــوق
دیگــر بیســابقه هســت ،وارد
یــک تحلیــل بســیار دقیقــی
میشــوند و بــا توجــه خاصــی
ذهنیــت جامعــه ،مخاطبــان
و مؤمنــان را متوجــه آفتــی
میکننــد کــه میتوانــد در
کنــار برنامههــای عبــادی و در
کنــار کل برنامههــای زندگــی و
ســبْک زندگــی خــود را نشــان
دهــد و آن ،مســئله تکلــف و
تصنــع اســت کــه امــام (علیــه
ــم»
الســام) بــا عبــارت «وا ْع َل ْ
وارد بررســی ایــن موضــوع
میشــو ند .
یــک نکتــه اینکــه مصــداق
قربانــی امــروز چیســت؟
قربانــی خــوب ،بخشــی از
حــج و مناســک حــج اســت
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کــه تکلیــف خــاص خــودش را
دارد .حاجــی در منــا بــا کیفیــت
خــاص قربانــی خــود را تقدیــم
میکنــد .البتــه آن چیــزی
کــه خداونــد تبــارک و تعالــی
از مــا میخواهــد ،عبــارت
اســت از :اینکــه نمیخواهــد
مــا بــه درد ســر بیفتیــمَ « :ف َمــن
ـج َف َمــا
ـرة ِ إِلَــى ال ْ َحـ ِّ
تَ َم َّتـ َ
ـع بِال ْ ُع ْمـ َ
ــن ال ْ َهــدْ ِ
ي؛[ ]۱پــس
ــر م ِ َ
ْ
استَيْ َس َ
هــر كــس از [اعمــال] عمــره بــه
حــج پرداخــت [بايــد] آنچــه از
قربانــى ميســر اســت [قربانــى
كنــد]» .جالــب اســت کــه
ـم
اینجــا هــم فرمودنــدَ « :ف َمــن لَّـ ْ
يَ ِجــدْ ؛ و آن كــس كــه [قربانــى]
نيافــت» .اگــر چیــزی پیــدا نکرد
و بــرای کســی امکانــش فراهــم
نشــد کــه مثــ ً
ا گوســفندی
تقدیــم کنــد ،چــه برســد کــه
بخواهــد گاو یــا شــتر قربانــی
کنــد ،بــه جایــش ســه روز در
حــج روزه میگیــرد و هفــت
روز وقتــی برگشــتَ « :ف ِ
صيَــا ُم
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َ
ــم
ثَالثَــ ِة أ َّيــامٍ َو َســبْ َع ٍة إ ِ َذا َر َج ْعتُ ْ
ت ِ ْل َ
ــر ٌة َكام ِ َلــ ٌة ؛ســه روز
ــك َع َش َ
روزه [بــدارد]» .اینجــا جایگزیــن
معرفــی میشــود تــا حاجــی
بــه تکلــف و مشــقت نیفتــد.
ـر» نکت ـهای اســت
کلمــه ْ
«استَيْ َسـ َ
کــه امــام (علیــه الســام) از آن
اســتفاده میکننــد و بــه مســئله
یســر و آســانی در دیــن ،بــه
عنــوان یــک اصــل و قاعــده
عمومــی میپردازنــد.
عقیقه ،سنّتی مستحب و
پسندیده
نکتــه بعــدی راجعبــه قربانــی
مســتحب اســت .تــا اینجــا
بحــث دربــاره قربانــی واجــب
و در حــج و بــا کیفیــت خــاص
خــودش بــود .امــا در بخــش
دیگــر ،قربانــی مســتحب اســت،
بــا ایــن فلســفه کــه شــخص
اطعــام کنــد و نیازمنــدان ،ایتــام،
مســاکین و کســانی را کــه دچــار
مشــکالت اقتصــادی هســتند ،از
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بــرکات قربانــی بهرهمنــد کنــد؛
بــدون مبتــا شــدن بــه حواشــی.
قربانــی مســتحب را در هــر
زمانــی میتــوان انجــام داد و
ناظــر بــه ایــام خاصــی نیســت؛
اگرچــه مؤمنــان در ایــام حــج
بــه ایــن ســنت اســامی بیشــتر
عمــل میکننــد.
در اینجــا هــر چیــزی کــه ممکن
باشــد ،از مــرغ و خــروس و،...
میتــوان قربانــی کــرد و از
ایــن جهــت هیــچ محدودیتــی
نــدارد .برکــت فــوق العــادهای
دارد و جلــوی خیلــی از شــرور
و آهــات و آفــات را میگیــرد؛
مخصوصــ ًا در ارتبــاط بــا
نگاههــای خطرنــاک و چشــم
زخــم.
در تولــد فرزنــد عنــوان قربانــی
میشــود عقیقــه کــه بســیار
کار خــوب و فوقالعــاده مؤثــر
بــرای ســامت فرزنــد اســت
و او را در طــول زندگــیاش
در برابــر خیلــی از خطرهــا
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محافظــت میکنــد .بــاب عقیقــه
بــاز اســت و منحصــر بــه ایــام
تولــد نیســت؛ البتــه اصلــش
زمــان والدت فرزنــد اســت کــه
پــدرش بایــد برایــش آن را انجام
دهــد؛ امــا اگــر آن وقــت ممکــن
نشــد ،هــر زمانــی کــه امــکان
دارد ،میتــوان انجــام داد؛ حتــی
خــود شــخص هــم میتوانــد
بــرای خــودش عقیقــه کنــد.
دعاهــا و آدابــی دارد و مناســب
اســت کــه گوشــت ایــن
قربانــی را بــه اهلــش برســانند
تــا انشــاءاهلل اســباب بــرکات
زیــادی در زندگــی شــخص
شــود .البتــه آنچــه جــزء اجــل
و قضــای حتمــی اســت کــه
بــرای شــخص نوشــته شــده
اســت ،کار خــودش را میکنــد؛
لــذا ممکــن اســت کســی
عقیقــه کنــد ،امــا فرزنــدش از
دنیــا بــرود؛ منتهــا از رهگــذر
عقیقــهای کــه کــرد ،هــم بــه
ســنت اســامی و نبــوی عمــل
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کــرده و از بــرکات معنــوی و
آثــار نورانــیاش بهرهمنــد
اســت ،و هــم بهرهمنــده از آن
فرزندازدس ـترفته کــه بــرای او
پیــش خداونــد متعــال ذخیــرهای
محســوب میشــود.
فلســفه قربانــی ایــن اســت که از
آنچــه دوســت داریــم ،بگذریــم
و اقتــدا بــه ایــن آیــه اســت:
ــر َحتَّــى تُنفِ ُقــوا ْ
«لَــن تَنَالُــوا ْ الْب ِ َّ
م ِ َّمــا ت ُِحبُّ َ
ــون؛[ ]۲هرگــز بــه
نيكــوكارى نخواهيــد رســيد تــا
از آنچــه دوســت داريــد انفــاق
كنيــد» .انســان از چیزهایــی کــه
دوســت دارد ،بگــذرد و ایثــار
کنــد .چــه بســا تحــت انفــاق و
صدقــات بررســی میشــود کــه
مفصــل قبـ ً
ا دربــارهاش صحبت
کردیــم .امــام ســجاد (علیــه
الســام) بــه شــبلی فرمودنــد:
وقتــی کــه بــه قربانــگاه رفتــی:
«إ ْذبَــح َحنْجــرة ال ْ َهــوي َو َّ
الط َمــع
ِعنْــدَ َّ
يحــة؛[ ]۳بــا قربانــي
الذب ِ َ
كــردن ،حلقــوم هــوا و طمــع را
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ذبــح كــن [و بــه ایــن ترتیــب
طمــع را از خــود دور گــردان]».
وقتــی کــه بــه قربانــگاه رفتــی و
قربانــیات را ذبــح میکــردی،
آیــا نیــت کــردی کــه حنجــره
طمــع را ذبــح کنــی؟ گلــوی
طمــع و حــرص را بــا تکیــه بــر
حقیقــت ورع و تقــوا ببُــری؟
آیــا بــه ســنت حضــرت ابراهیــم
اقتــدا کــردی کــه فرزنــدش
و میــوه دلــش را بــه قربانــگاه
بــرد و از آن امتحــان بــزرگ بــه
ســامت بیــرون آمــد؟
حضــرت بحــث قربانــی را در
حــج بــه نقطــه اصلــی خــودش
میبرنــد کــه رهایــی از طمــع
و حــرص اســت .امــام (علیــه
الســام) در متــن حــق قربانــی،
مســئله تکلــف و تصنــع را
مطــرح میکننــد کــه معلــوم
میشــود در زمــان خــودش
مبتالبــه خاصــی بــوده و بــر ســر
آن مســابقه میدادنــد؛ مثــ ً
ا
میگفتنــد مــن اینقــدر کشــتم،
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دیگــری میگفتــه مــن بیشــتر
میکشــم .یکــی میگفتــه
مــن شــتر میکشــم ،دیگــری
میگفــت مــن گاو قربانــی
میکنــم .در متــن زندگــی
اجتماعــی آن زمــان قربانــی بــه
فرصتــی بــرای قدرتنمایــی
و ثروتنمایــی و خودنمایــی
و جلوهگریهــای اجتماعــی
تبدیــل شــده بــود.
حضــرت بــا لطافــت مســئله
را برگردانــد بــه اینکــه اگــر
بخواهیــد در حــج ابراهیمــی
عمــل کنیــد و حــق قربانــی ادا
شــود ،حــق قربانــی ای اســت
کــه اخــاص داشــته باشــید و
اگــر شــما اخــاص داشــته
باشــید گرفتــار تکلــف و تصنــع
نمیشــو ید .
خداوند دین را آسان قرار
داده است
بالفاصلــه در اینجــا امــام (علیــه
الســام) مســئله را تعمیــم دادنــد
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و نســخهای بــرای زندگــی امروز
مــا مطــرح کردنــد .حضــرت
فرمودنــدَ « :و ا ْع َل َ
ــرا ُد
ْ
ــم أنّ اللّ يُ َ
ِ
ْ
ـرا ُد بِال َعســيرِ» بدان
بِالْيَ ِســي ِر َو َل يُـ َ
کــه میشــود بــه آســانی بــه
خداونــد تبــارک و تعالی دســت
یابــی .اینجــور نیســت کــه
بــرای رســیدن بــه خــدای متعال
و تقــرب بــه حضــرت حــق،
انســان بخواهــد خــودش را بــه
دردســر و گرفتــاری و مشــقت
بینــدازد .خداونــد تبــارک و
تعالــی بــرای بندگانــش آســانی
را خواســته اســتَ « :ك َمــا أَ َرا َد
ــم يُــ ِر ْد
ــير َو ل َ ْ
بِخَ ْلقِــ ِه التَيْ ِس َ
ــير» .پــس میشــود
بِهِ ُ
ــم التّ ْع ِس َ
بهآســانی بــه رضــای الهــی
دســت یافــت .ضمــن اینکــه
خداونــد تبــارک و تعالــی بــرای
بندگانــش آســانی را خواســته و
نخواســته آنهــا را بــه دردســر و
گرفتــاری و فالکــت و مشــکل
بینــدازد.
ایــن یــک یــادآوری اســت؛
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یعنــی کســانی کــه گرفتــار
مصیبــت تکلــف و تصنــع
میشــوند ،بداننــد چیــزی کــه
خداونــد تبــارک و تعالــی مطرح
کــرده ـ چــه بــه عنــوان واجــب
و چــه بــه عنــوان مســتحب ـ
کامــ ً
ا بــا خلقــت ،طبیعــت و
فطــرت انســان هماهنــگ اســت؛
چــون کســی کــه ایــن آداب و
آییــن و واجبــات و مســتحبات و
محرمــات و مکروهــات را قــرار
ّ
داده ،همــان کســی اســت کــه
انســان ،جهــان ،دنیــا و آخــرت
را آفریــده و مقاصــد انســان را
بــرای او تعریــف کــرده اســت.
اینجــا امــام (علیــه الســام)
بــه مــا یــادآوری میکننــد
کــه در اراده خــدای متعــال،
دســتانداز انداختــن و گرفتــار
و بدبخــت کــردن انســان وجــود
نــدارد .چیــزی کــه در اراده الهی
اســت ،عبــارت اســت از اینکــه
انســان به ســعادت و خوشــبختی
برســد و در ایــن تأمین ســعادت
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و خوشــبختی ،تــوان ،تحمــل،
ظرفیــت و کشــش انســان بــه
صــورت عمومــی در نظــر گرفته
شــده اســت .برنامــهای کامــل
ارائــه شــده کــه در ایــن برنامـه،
وســع ،تحمــل و تــوان انســان
کامــ ً
ا در نظــر گرفتــه شــده
اســت .مثــال صریحــش اینکــه
تغذیــه مناســب بــا زیســت دینی
و اســامی ،یعنــی رعایــت حالل
و حــرام و انــدازه خــوردن و
رعایــت طیّــب یعنــی پاکیــزه
بــودن ،توشــه و توانــی را در
شــخص ایجــاد و بنیــهای را
درســت میکنــد کــه بــا آن،
روزه گرفتــن برایــش آســان
میشــود .یــا مثــ ً
ا از عهــده
نمــاز و حتــی نوافلــش بهآســانی
برمیآیــد .ولــی وقتــی اینهــا
رعایــت نمیشــود ،مث ـ ً
ا تغذیــه
دچــار آســیب میشــود ،شــخص
کمبنیــه و ضعیــف میشــود و
ایــن ضعــف بنیــه ،در انجــام
وظیفــهای کــه بــه تــوش و
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تــوان نیــاز دارد ،خــود را
نشــان میدهــد .آنجــا شــخص
احســاس میکنــد کــه روزه یــا
ســایر فرائــض برایــش ســخت
اســت .البتــه عســر از طبــع دیــن
برداشــته شــده؛ چنانکــه مثــ ً
ا
اگــر روزه بــرای شــخص ضــرر
داشــته باشــد ،اصــ ً
ا برایــش
حــرام اســت کــه روزه بگیــرد.
یــا اگــر در انجــام نمــاز بــه
دلیــل بیمــاری یــا ضعــف دچــار
مشــکالت خاصــی میشــود بــه
طــوری کــه امکان نداشــته باشــد
نمــاز را بــه کیفیــت معرفیشــده
برگــزار کنــد ،میتوانــد نمــاز را
نشســته بخوانــد .پــس کامـ ً
ا بــا
توانایــی مــا هماهنــگ اســت .در
مــورد قربانــی نیــز میفرمایــد:
ــن ال ْ َهــدْ ِ
ي
ــر م ِ َ
« َف َمــا ْ
استَيْ َس َ
ــم يَ ِجــدْ َف ِ
صيَــا ُم ثَالثَــ ِة
َف َمــن لَّ ْ
ــج َو َســبْ َع ٍة إ ِ َذا
أَ َّيــامٍ فِــي ال ْ َح ِّ
ـم ت ِ ْلـ َ
ـر ٌة َكام ِ َلـ ٌة؛[]۴
َر َج ْعتُـ ْ
ـك َع َشـ َ
آنچــه از قربانــى ميســر اســت
[قربانــى كنــد] و آن كــس
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كــه [قربانــى] نيافــت [بايــد]
در هنــگام حجســه روز روزه
[بــدارد] و چــون برگشــتيد هفت
[روز ديگــر روزه بداريــد] اين ده
[روز] تمــام اســت» .پــس نظــم
دینــی کــه بــه صــورت پهنــه
گســتردهای از آداب و آییــن و
محرمــات
احــکام و واجبــات و ّ
و مســتحبات اســت ،دارای
بخــش فــراری اســت کــه بــه
عنــوان مبــاح معرفــی شــده و
شــخص در آن آزاد گذاشــته
شــده اســت .اینهــا همــه در
کنــار هــم قــرار میگیــرد
و حیــات طیّبــه و زندگــی
ســعادتمند و ســعادتآفرین را
بــرای شــخص و جامعــه تأمیــن
میکنــد .ایــن قاعــدهای کلــی
اســت.
حضــرت (علیــه الســام)
فرمودنــد کســانی کــه خــود را
بــه تکلــف و تصنــع میاندازنــد،
خــود را در مســابقات دنیــوی
و تشــریفات دردســرهای
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خودســاختهای قــرار میدهنــد
کــه بــه دیــن و خواســت خــدای
متعــال ربطــی نــدارد و آرایههــا
و پیرایههایــی اســت کــه بــر
آیینهــای دینــی بســته شــده
اســت .البتــه ممکــن اســت ایــن
تکلفهــا بــه متــن زندگــی
هــم بســته شــده باشــد و حتــی
بخشهایــی کــه بــه صــورت
فــراخ در اختیــار خــود شــخص
هــم هســت ،مبتــا بــه ایــن
معضــل باشــد.
درمان تکلف

9

مــا یــک تکلیــف داریــم و یــک
تکلــف کــه ایــن دو تــا بــا هــم
فــرق میکنــد .تکلیــف مربــوط
میشــود بــه جایــی کــه خــدای
متعــال بــرای مــا وظیفــهای
معیّــن کــرده کــه ایــن وظیفــه
ممکــن اســت عملــی ،رفتــاری
و اخالقــی باشــد .مشــخص
میکنــد کاری را بایــد انجــام
بدهیــم یــا ویژگی خاصــی را در
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خــود بــه وجــود بیاوریــم .امــا
تکلیــف فراتــر از بحثهــای
احکامــی و فقهــی و حتــی
شــامل حوزههــای اخالقــی و
شــخصیتی هــم میشــود .البتــه
بــه صــورت طبیعــی در کنــار
وظیفههــا ،دشــواریهایی هــم
هســت کــه ایــن دشــواریها،
خردمندانــه اســت .اگــر بخواهیم
بــه شــکل عــادی مثــال بزنیــم،
کســی کــه میخواهــد قلــهای
را فتــح کنــد ،یــا بــه یــک
رتبــه علمــی یــا معنــوی دســت
یابــد ،ســنت الهــی بــر ایــن
قــرار گرفتــه کــه بــرای رســیدن
بــه آن ،بایــد دشــواریهایی را
هــم تحمــل کنــد و بــر خــودش
ســختیها را همــوار ســازد؛
چــه اینکــه گفتهانــد« :مــرد راه
نیندیشــد از نشــیب و فــراز».
چنیــن دشــواریهایی در
جامعــه عقــای عالــم پذیرفتــه
شــده اســت و هیچکــس آن را
چیــز بــدی نمیدانــد؛ بلکــه
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آن را هزینــه رشــد و کمــال و
ســعادت میداننــد .بــه همیــن
علــت در ایــن مــوارد گفتــه
میشــود تکلیــف؛ چــون در
متنــش دشــواری و ســختی
وجــود دارد کــه خردمندانــه
اســت و بــه نــگاه دینــی بــه
زندگــی هــم منحصــر نیســت
و کســانی کــه نــگاه عــادی
معمولــی بــه زندگــی دارنــد نیــز
ایــن مســئله را میپذیرنــد.
آنجایــی ســختی و مشــقتی را
خردمندانــه تحمــل میکنیــم
تــا بــه یــک هــدف واالتــر و
باالتــری دســت پیــدا کنیــم،
بــه متــن وظایــف دینــی و
عقالییمــان عمــل میکنیــم
و بــه زیســت مؤمنانــه و
خردمندانــه نزدیــک میشــویم.
اینهــا هــم هزینههایــی دارد
کــه هزینههایــش را پرداخــت
میکنیــم .امــا آنجایــی کــه
شــخص یــا جامعــه ـ چــون
بحــث مــا هــم فــردی اســت و
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هــم اجتماعی ـ از دشــواریهای
خردمندانــه بــا بیتدبیــری و
ســوء تدبیــر و انتخابهــای
غلــط ،خــود را بــه مشــقتهای
دیگــری مبتــا میکنــد ،ایــن
مشــقتها تجویــز عقلــی و
شــرعی نــدارد و خــدای متعــال،
مؤمنیــن و خردمنــدان عالــم هــم
آن را نمیپذیرنــد .ایــن کلفــت
یــا تکلــف اســت .مثــال مبتــا
بــه آن ازدواج اســت کــه یــک
امــر طبیعــی ،فطــری ،طبیعــی و
غریــزی اســت .خــدای متعــال
هــم آن را پســندیده و تجویــز
و تأکیــد کــرده اســت .یعنــی
همــان چیــزی کــه طبیعــت و
غریــزه انســان اســت ،در آییــن
الهــی اســام بــه ســنت خدایــی
و خداپســند تبدیــل شــده و
برایــش قواعــد و مقرراتــی
وضــع شــده اســت.
هنگامــی کــه بــه طبــع تکلیــف
الهــی و ایــن ســنت الهــی و
اســامی مراجعــه میکنیــم،
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میبینیــم بســیار روان اســت .از
ابتدایــش تــا بخــش پایانــیاش
را خــدای متعــال پســندیده و
وقــت و شــرایطش را روان و
ســهل قــرار داده اســت .ازدواج
از خواســتگاری و شــروعش تــا
تعییــن مهریــه و ولیمــه و نقطــه
پایانــیاش ،گرفتــار پیرایههایــی
اســت کــه هیچکــدام بــه متــن
دیــن و ســنت الهــی ربطــی
نــدارد .اینهــا چیزهایــی اســت
کــه مــا بــه ازدواج اضافــه
کردهایــم و غیرمنطقــی و
غیردینــی و غیرعقالنــی اســت.
ایــن ویژگــی کلفــت یــا تکلــف
اســت.
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