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اهمیت اخالص در قربانی
معلــوم  قربانــی  بحــث  در 
ــژه ای  ــتگی وی ــه برجس ــد ک ش
بــه  و  دارد  حــج  برنامــه  در 
ــول و  ــه ُمهــر قب ــه منزل نوعــی ب
جمع بنــدی و پذیــرش از ســوی 
محســوب  متعــال  پــروردگار 
اهمیــت  بنابرایــن  می شــود؛ 
قــرآن  دارد.  فوق العــاده ای 
ــج  ــات ح ــن آی ــم در ضم کری
بــه تفصیــل مســئله قربانــی را بــا 
ــرده  ــرح ک ــْدي« مط ــوان »الَْه عن
ــت  ــه ای اس ــع هدی و آن، در واق
ــه محضــر  ــده ب کــه از ســوی بن
پــروردگار متعــال پیشــکش و 
تقدیــم می شــود. قــرآن هــم 
ــه و  ــی پرداخت ــکام قربان ــه اح ب
هــم بــه اصــل موضــوع، اســاس 
ــت  ــا اهمی ــی ب ــارش. قربان و آث
برنامــه  در  کــه  فوق العــاده ای 

ــوده؛  ــج ب ــزاد ح ــج دارد، هم ح
یعنــی وقتــی تاریــخ حــج را 
ــته  ــه گذش ــم و ب ــه می کنی مطالع
کــه  می بینیــم  برمی گردیــم، 
قربانــی در کنــار مناســک اصلــی 

ــت. ــته اس ــود داش ــج وج ح
ــان قربانــی  از آنجــا کــه در جری
و پیشــکش، مثــل ســایر مناســک 
ــادی بســته شــده  ــای زی پیرایه ه
و یــک نــوع مســابقه تجمــل 
خودنمایــی  و  قدرت طلبــی  و 
ــام  ــود، ام ــده ب ــرار ش در آن برق
ــه  ــن اینک ــام( ضم ــه الس )علی
اصــل قربانــی را بــه عنــوان 
بیــان  مســتقل  حــق  یــک 
می دارنــد، موضــوع اخــاص 
را بــه عنــوان مســئله اصلــی 
و رکــن آن مطــرح می کننــد؛ 
ــه شــخص  ــن صــورت ک ــه ای ب
بایــد قصــد قربــت داشــته باشــد 
و اخاصــش را حفــظ کنــد. 
قصــدش ایــن باشــد کــه رضــای 
الهــی را متوجــه خــودش کنــد و 
ــن  ترتیــب خــودش را در  ــه ای ب
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ــی  ــت اله ــارش رحم ــرض ب مع
ــرار  ــق ق ــرت ح ــول حض و قب
دهــد: »َفــَأْن تُْخلـِـَص بَِهــا اْلَِراَدَة 
إِلـَـی َربـّـَک َو التَّعــّرَض لَِرْحَمتـِـِه 
حضــرت  بعــد   .» َقبُولِــِه  َو 
فرمودنــد: »َو َل تُِریــَد ُعیُــوَن 
النّاِظِریــَن ُدونـَـُه« نکنــد بخواهــی 
و چنیــن قصــدی داشــته باشــی 
ــه  ــران را متوج ــم دیگ ــه چش ک
ــا را  ــگاه آنه ــی و ن خــودت بکن
بخــری. کــه اگــر انســان موفــق 
ــدش  ــود و قص ــاص ش ــه اخ ب
ــص  ــال خال ــدای متع ــرای خ ب
ــه وظیفــه اش  باشــد، از طرفــی ب
عمــل کــرده و هــم بــه حضــرت 
ابراهیــم )علــی نبینــا و آلــه علیــه 
اســت.  کــرده  اقتــدا  ســام( 
اگــر  فرمودنــد:  حضــرت 
این طــور شــد و واقعــًا قصــدت 
خــدا باشــد : »َفــإَِذا ُکنـْـَت َکَذلَِک 
ــًا«  ــْن ُمتََکّلفــًا َو َل ُمتََصنّع َــْم تَُک ل
ــع و  ــت تصن ــار مصیب ــو گرفت ت
تکلــف و رفتارهــای ظاهــری 
و ظاهرگرایــی و خودنمایــی و 

ــقت  ــه مش ــودت را ب ــه خ اینک
ــه بینــدازی،  و دردســرهای اضاف

نمی شــوی.
ــه  ــه الســام( ب ــام )علی اینجــا ام
مناســبت بحــث،  طــی چنــد 
فــراز کــه در ضمــن حقــوق 
دیگــر بی ســابقه هســت، وارد 
یــک تحلیــل بســیار دقیقــی 
ــی  ــه خاص ــا توج ــوند و ب می ش
مخاطبــان  جامعــه،  ذهنیــت 
آفتــی  متوجــه  را  مؤمنــان  و 
در  می توانــد  کــه  می کننــد 
ــادی و در  ــای عب ــار برنامه ه کن
ــی و  ــای زندگ ــار کل برنامه ه کن
ــان  ــود را نش ــی خ ــبْک زندگ س
دهــد و آن، مســئله تکلــف و 
ــه  ــام )علی ــه ام ــت ک ــع اس تصن
ــْم«  ــارت »واْعَل ــا عب ــام( ب الس
موضــوع  ایــن  بررســی  وارد 

. ند می شــو
مصــداق  اینکــه  نکتــه  یــک 
چیســت؟  امــروز  قربانــی 
از  بخشــی  خــوب،  قربانــی 
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 
چیــزی  آن  البتــه  می کنــد. 
ــی  ــارک و تعال ــد تب ــه خداون ک
عبــارت  می خواهــد،  مــا  از 
اســت از: اینکــه نمی خواهــد 
ــن  ــم: »َفَم ــه درد ســر بیفتی ــا ب م
ــا  َــی الَْحــجِّ َفَم ــَرةِ إِل ــَع بِالُْعْم تََمتَّ
ــس  ــْدِي؛]۱[ پ ــَن الَْه ــَر مِ اْستَیَْس
هــر کــس از ]اعمــال[ عمــره بــه 
حــج پرداخــت ]بایــد[ آنچــه از 
ــی  ــت ]قربان ــر اس ــی میس قربان
کــه  اســت  جالــب  کنــد[«. 
اینجــا هــم فرمودنــد: »َفَمــن لَّــْم 
یَِجــْد؛ و آن کــس کــه ]قربانــی[ 
نیافــت«. اگــر چیــزی پیــدا نکرد 
و بــرای کســی امکانــش فراهــم 
گوســفندی  مثــًا  کــه  نشــد 
ــه  ــد ک ــه برس ــد، چ ــم کن تقدی
ــی  ــتر قربان ــا ش ــد گاو ی بخواه
ــه روز در  ــش س ــه جای ــد، ب کن
حــج روزه می گیــرد و هفــت 
روز وقتــی برگشــت: »َفِصیَــاُم 

ــْم  ــبَْعٍة إَِذا َرَجْعتُ ــامٍ َوَس ــِة أَیَّ َ ثَاث
ــه روز  ــٌة ؛  س ــَرٌة َکامَِل ــَک َعَش تِْل
روزه ]بــدارد[«. اینجــا جایگزیــن 
معرفــی می شــود تــا حاجــی 
بــه تکلــف و مشــقت نیفتــد. 
کلمــه »اْستَیَْســَر« نکتــه ای اســت 
ــه الســام( از آن  ــام )علی ــه ام ک
ــئله  ــه مس ــد و ب ــتفاده می کنن اس
یســر و آســانی در دیــن، بــه 
عنــوان یــک اصــل و قاعــده 

می پردازنــد. عمومــی 
عقیقه، سنّتی مستحب و  

پسندیده
ــی  ــه قربان ــدی راجع ب ــه بع نکت
اینجــا  تــا  اســت.  مســتحب 
ــب  ــی واج ــاره قربان ــث درب بح
و در حــج و بــا کیفیــت خــاص 
ــش  ــا در بخ ــود. ام ــودش ب خ
دیگــر، قربانــی مســتحب اســت، 
ــخص  ــه ش ــفه ک ــن فلس ــا ای ب
اطعــام کنــد و نیازمنــدان، ایتــام، 
مســاکین و کســانی را کــه دچــار 
مشــکات اقتصــادی هســتند، از 
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ــد؛  ــد کن ــی بهره من ــرکات قربان ب
بــدون مبتــا شــدن بــه حواشــی. 
هــر  در  را  مســتحب  قربانــی 
زمانــی می تــوان انجــام داد و 
ــه ایــام خاصــی نیســت؛  ناظــر ب
ــج  ــام ح ــان در ای ــه مؤمن اگرچ
ــه ایــن ســنت اســامی بیشــتر  ب

عمــل می کننــد.
در اینجــا هــر چیــزی کــه ممکن 
ــروس و...،  ــرغ و خ ــد، از م باش
از  و  کــرد  قربانــی  می تــوان 
ــی  ــچ محدودیت ــت هی ــن جه ای
ــاده ای  ــوق الع ــت ف ــدارد. برک ن
دارد و جلــوی خیلــی از شــرور 
ــرد؛  ــات را می گی ــات و آف و آه
بــا  ارتبــاط  در  مخصوصــًا 
نگاه هــای خطرنــاک و چشــم 

ــم. زخ
ــد فرزنــد عنــوان قربانــی  در تول
بســیار  کــه  عقیقــه  می شــود 
ــر  ــاده مؤث ــوب و فوق الع کار خ
ــت  ــد اس ــامت فرزن ــرای س ب
زندگــی اش  طــول  در  را  او  و 
خطرهــا  از  خیلــی  برابــر  در 

محافظــت می کنــد. بــاب عقیقــه 
ــام  ــه ای ــاز اســت و منحصــر ب ب
تولــد نیســت؛ البتــه اصلــش 
زمــان ولدت فرزنــد اســت کــه 
پــدرش بایــد برایــش آن را انجام 
دهــد؛ امــا اگــر آن وقــت ممکــن 
ــکان  ــه ام ــی ک ــر زمان ــد، ه نش
دارد، می تــوان انجــام داد؛ حتــی 
ــد  ــم می توان ــخص ه ــود ش خ
بــرای خــودش عقیقــه کنــد. 
ــی دارد و مناســب  ــا و آداب دعاه
ایــن  گوشــت  کــه  اســت 
ــانند  ــش برس ــه اهل ــی را ب قربان
ــرکات  ــباب ب ــاءاهلل اس ــا ان ش ت
شــخص  زندگــی  در  زیــادی 
ــه آنچــه جــزء اجــل  ــود. البت ش
و قضــای حتمــی اســت کــه 
بــرای شــخص نوشــته شــده 
ــد؛  اســت، کار خــودش را می کن
کســی  اســت  ممکــن  لــذا 
ــدش از  ــا فرزن ــد، ام ــه کن عقیق
ــذر  ــا از رهگ ــرود؛ منته ــا ب دنی
ــه  ــم ب ــرد، ه ــه ک ــه ای ک عقیق
ــل  ــوی عم ــنت اســامی و نب س
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کــرده و از بــرکات معنــوی و 
بهره منــد  نورانــی اش  آثــار 
اســت، و هــم بهره منــده از آن 
ــرای او  ــه ب فرزندازدســت رفته ک
پیــش خداونــد متعــال ذخیــره ای 

می شــود. محســوب 
فلســفه قربانــی ایــن اســت که از 
آنچــه دوســت داریــم، بگذریــم 
ــت:  ــه اس ــن آی ــه ای ــدا ب و اقت
ــواْ  ــی تُنفُِق ــرَّ َحتَّ ِ ــواْ الْب ُ ــن تَنَال َ »ل
ـوَن؛]۲[ هرگــز بــه  ــا تُِحبُـّ مِمَّ
ــا  ــد رســید ت نیکــوکاری نخواهی
ــاق  ــد انف از آنچــه دوســت داری
کنیــد«. انســان از چیزهایــی کــه 
ــار  ــذرد و ایث ــت دارد، بگ دوس
کنــد. چــه بســا تحــت انفــاق و 
ــه  ــات بررســی می شــود ک صدق
مفصــل قبــًا دربــاره اش صحبت 
کردیــم. امــام ســجاد )علیــه 
ــد:  ــبلی فرمودن ــه ش ــام( ب الس
ــی:  ــگاه رفت ــه قربان ــه ب ــی ک وقت
َمــع  »إْذبَــح َحنْجــرة الَْهــوي َوالطَّ
ــي  ــا قربان ــة؛]۳[ ب بِیَح ــَد الذَّ ِعنْ
کــردن، حلقــوم هــوا و طمــع را 

ــب  ــن ترتی ــه ای ــن ]و ب ــح ک ذب
طمــع را از خــود دور گــردان[«. 
وقتــی کــه بــه قربانــگاه رفتــی و 
ــردی،  ــح می ک ــی ات را ذب قربان
ــره  ــه حنج ــردی ک ــت ک ــا نی آی
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 
ــگاه  ــه قربان ــش را ب ــوه دل و می
بــرد و از آن امتحــان بــزرگ بــه 

ــد؟ ــرون آم ــامت بی س
ــی را در  ــث قربان ــرت بح حض
حــج بــه نقطــه اصلــی خــودش 
ــع  ــی از طم ــه رهای ــد ک می برن
ــه  ــام )علی ــت. ام ــرص اس و ح
ــی،  الســام( در متــن حــق قربان
را  تصنــع  و  تکلــف  مســئله 
مطــرح می کننــد کــه معلــوم 
خــودش  زمــان  در  می شــود 
مبتابــه خاصــی بــوده و بــر ســر 
مثــًا  می دادنــد؛  مســابقه  آن 
ــدر کشــتم،  ــن این ق ــد م می گفتن
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ــتر  ــن بیش ــه م ــری می گفت دیگ
می گفتــه  یکــی  می کشــم. 
مــن شــتر می کشــم، دیگــری 
قربانــی  گاو  مــن  می گفــت 
زندگــی  متــن  در  می کنــم. 
ــه  ــی ب ــان قربان اجتماعــی آن زم
قدرت نمایــی  بــرای  فرصتــی 
خودنمایــی  و  ثروت نمایــی  و 
اجتماعــی  جلوه گری هــای  و 

ــود. ــده ب ــل ش تبدی
حضــرت بــا لطافــت مســئله 
را برگردانــد بــه اینکــه اگــر 
ابراهیمــی  بخواهیــد در حــج 
ــی ادا  ــق قربان ــد و ح ــل کنی عم
ــت  ــی ای اس ــق قربان ــود، ح ش
ــید و  ــته باش ــاص داش ــه اخ ک
داشــته  اخــاص  شــما  اگــر 
باشــید گرفتــار تکلــف و تصنــع 

. ید نمی شــو

خداوند دین را آسان قرار 
داده است

بافاصلــه در اینجــا امــام )علیــه 
الســام( مســئله را تعمیــم دادنــد 

و نســخه ای بــرای زندگــی امروز 
مــا مطــرح کردنــد. حضــرت 
ــَراُد  ــْم أَّن اهللَّ یُ ــد: »َو اْعَل فرمودن
بِالْیَِســیِر َو َل یـُـَراُد بِالَْعِســیِر« بدان 
کــه می شــود بــه آســانی بــه 
خداونــد تبــارک و تعالی دســت 
یابــی. این جــور نیســت کــه 
بــرای رســیدن بــه خــدای متعال 
ــق،  ــرت ح ــه حض ــرب ب و تق
ــه  انســان بخواهــد خــودش را ب
ــقت  ــاری و مش ــر و گرفت دردس
و  تبــارک  خداونــد  بینــدازد. 
ــش آســانی  ــرای بندگان ــی ب تعال
را خواســته اســت: »َکَمــا أََراَد 
یُــِرْد  لَــْم  َو  التَیِْســیَر  بَِخْلقِــِه 
ــود  ــس می ش ــیَر«. پ ــُم التّْعِس بِهِ
الهــی  رضــای  بــه  به آســانی 
دســت یافــت. ضمــن اینکــه 
خداونــد تبــارک و تعالــی بــرای 
بندگانــش آســانی را خواســته و 
ــه دردســر و  نخواســته آنهــا را ب
ــکل  ــت و مش ــاری و فاک گرفت

ــدازد. بین
ایــن یــک یــادآوری اســت؛ 
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گرفتــار  کــه  کســانی  یعنــی 
تصنــع  و  تکلــف  مصیبــت 
ــه  ــزی ک ــد چی ــوند، بدانن می ش
خداونــد تبــارک و تعالــی مطرح 
کــرده ـ چــه بــه عنــوان واجــب 
ــتحب ـ  ــوان مس ــه عن ــه ب و چ
ــت و  ــت، طبیع ــا خلق ــًا ب کام
فطــرت انســان هماهنــگ اســت؛ 
ــن آداب و  ــه ای ــی ک ــون کس چ
آییــن و واجبــات و مســتحبات و 
محّرمــات و مکرو هــات را قــرار 
ــه  ــت ک ــی اس ــان کس داده، هم
ــا و آخــرت  ــان، دنی انســان، جه
ــان را  ــد انس ــده و مقاص را آفری
ــرده اســت.  ــف ک ــرای او تعری ب
الســام(  )علیــه  امــام  اینجــا 
می کننــد  یــادآوری  مــا  بــه 
متعــال،  خــدای  اراده  در  کــه 
ــار  ــن و گرفت ــت انداز انداخت دس
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 

ــل،  ــوان، تحم ــبختی، ت و خوش
ــه  ــان ب ــش انس ــت و کش ظرفی
صــورت عمومــی در نظــر گرفته 
ــل  ــه ای کام ــت. برنام ــده اس ش
ارائــه شــده کــه در ایــن برنامــه ، 
ــان  ــوان انس ــل و ت ــع، تحم وس
کامــًا در نظــر گرفتــه شــده 
ــه  ــش اینک ــال صریح ــت. مث اس
تغذیــه مناســب بــا زیســت دینی 
و اســامی، یعنــی رعایــت حال 
و حــرام و انــدازه خــوردن و 
رعایــت طیّــب یعنــی پاکیــزه 
بــودن، توشــه و توانــی را در 
را  بنیــه ای  و  ایجــاد  شــخص 
درســت می کنــد کــه بــا آن، 
آســان  برایــش  گرفتــن  روزه 
می شــود. یــا مثــًا از عهــده 
نمــاز و حتــی نوافلــش به آســانی 
برمی آیــد. ولــی وقتــی اینهــا 
رعایــت نمی شــود، مثــًا تغذیــه 
دچــار آســیب می شــود، شــخص 
کم بنیــه و ضعیــف می شــود و 
ایــن ضعــف بنیــه، در انجــام 
و  تــوش  بــه  کــه  وظیفــه ای 
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را  خــود  دارد،  نیــاز  تــوان 
ــخص  ــا ش ــد. آنج ــان می ده نش
ــا  ــه روزه ی ــد ک ــاس می کن احس
ــش ســخت  ــض برای ــایر فرائ س
اســت. البتــه عســر از طبــع دیــن 
ــًا  ــه مث ــده؛ چنان ک ــته ش برداش
اگــر روزه بــرای شــخص ضــرر 
داشــته باشــد، اصــًا برایــش 
ــرد.  ــه روزه بگی ــت ک ــرام اس ح
یــا اگــر در انجــام نمــاز بــه 
دلیــل بیمــاری یــا ضعــف دچــار 
مشــکات خاصــی می شــود بــه 
طــوری کــه امکان نداشــته باشــد 
نمــاز را بــه کیفیــت معرفی شــده 
برگــزار کنــد، می توانــد نمــاز را 
نشســته بخوانــد. پــس کامــًا بــا 
توانایــی مــا هماهنــگ اســت. در 
ــد:  ــز می فرمای ــی نی ــورد قربان م
الَْهــْدِي  مِــَن  اْستَیَْســَر  »َفَمــا 
ــِة  َ ــاُم ثَاث ــْد َفِصیَ ــْم یَِج ــن لَّ َفَم
أَیَّــامٍ فِــي الَْحــجِّ َوَســبَْعٍة إَِذا 
َرَجْعتُــْم تِْلــَک َعَشــَرٌة َکامَِلــٌة؛]۴[ 
ــت  ــر اس ــی میس ــه از قربان آنچ
کــس  آن  و  کنــد[  ]قربانــی 

کــه ]قربانــی[ نیافــت ]بایــد[ 
روزه  روز  هنــگام حج ســه  در 
]بــدارد[ و چــون برگشــتید هفت 
]روز دیگــر روزه بداریــد[ این ده 
]روز[ تمــام اســت«. پــس نظــم 
ــه  ــورت پهن ــه ص ــه ب ــی ک دین
گســترده ای از آداب و آییــن و 
ــات و محّرمــات  احــکام و واجب
دارای  اســت،  مســتحبات  و 
ــه  ــه ب ــت ک ــراری اس ــش ف بخ
ــده و  ــی ش ــاح معرف ــوان مب عن
گذاشــته  آزاد  آن  در  شــخص 
شــده اســت. اینهــا همــه در 
می گیــرد  قــرار  هــم  کنــار 
زندگــی  و  طیّبــه  حیــات  و 
ســعادتمند و ســعادت آفرین را 
بــرای شــخص و جامعــه تأمیــن 
ــی  ــده ای کل ــن قاع ــد. ای می کن

ــت. اس
الســام(  )علیــه  حضــرت 
ــود را  ــه خ ــانی ک ــد کس فرمودن
بــه تکلــف و تصنــع می اندازنــد، 
ــوی  ــابقات دنی ــود را در مس خ
دردســرهای  تشــریفات  و 
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ــد  ــرار می دهن ــاخته ای ق خودس
کــه بــه دیــن و خواســت خــدای 
ــدارد و آرایه هــا  متعــال ربطــی ن
و پیرایه هایــی اســت کــه بــر 
آیین هــای دینــی بســته شــده 
اســت. البتــه ممکــن اســت ایــن 
زندگــی  متــن  بــه  تکلف هــا 
هــم بســته شــده باشــد و حتــی 
بخش هایــی کــه بــه صــورت 
فــراخ در اختیــار خــود شــخص 
هــم هســت، مبتــا بــه ایــن 

ــد. ــل باش معض

درمان تکلف
مــا یــک تکلیــف داریــم و یــک 
تکلــف کــه ایــن دو تــا بــا هــم 
ــوط  ــف مرب ــد. تکلی ــرق می کن ف
می شــود بــه جایــی کــه خــدای 
وظیفــه ای  مــا  بــرای  متعــال 
ــه  ــن وظیف ــه ای ــرده ک ــن ک معیّ
ــاری  ــی، رفت ممکــن اســت عمل
مشــخص  باشــد.  اخاقــی  و 
می کنــد کاری را بایــد انجــام 
بدهیــم یــا ویژگی خاصــی را در 

ــا  ــم. ام ــه وجــود بیاوری خــود ب
تکلیــف فراتــر از بحث هــای 
حتــی  و  فقهــی  و  احکامــی 
شــامل حوزه هــای اخاقــی و 
ــه  ــود. البت ــم می ش ــخصیتی ه ش
ــار  ــی در کن ــورت طبیع ــه ص ب
وظیفه هــا، دشــواری هایی هــم 
ــواری ها،  ــن دش ــه ای ــت ک هس
خردمندانــه اســت. اگــر بخواهیم 
ــم،  ــال بزنی ــادی مث ــه شــکل ع ب
ــه ای  ــد قل ــه می خواه ــی ک کس
را فتــح کنــد، یــا بــه یــک 
رتبــه علمــی یــا معنــوی دســت 
یابــد، ســنت الهــی بــر ایــن 
قــرار گرفتــه کــه بــرای رســیدن 
ــواری هایی را  ــد دش ــه آن، بای ب
هــم تحمــل کنــد و بــر خــودش 
ســازد؛  همــوار  را  ســختی ها 
ــرد راه  ــد: »م ــه گفته ان ــه اینک چ
نیندیشــد از نشــیب و فــراز«. 
در  دشــواری هایی  چنیــن 
ــه  ــم پذیرفت ــای عال ــه عق جامع
ــس آن را  ــت و هیچک ــده اس ش
چیــز بــدی نمی دانــد؛ بلکــه 
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ــال و  ــد و کم ــه رش آن را هزین
ــن  ــه همی ــد. ب ــعادت می دانن س
علــت در ایــن مــوارد گفتــه 
در  چــون  تکلیــف؛  می شــود 
ســختی  و  دشــواری  متنــش 
خردمندانــه  کــه  دارد  وجــود 
ــه  ــی ب ــگاه دین ــه ن ــت و ب اس
ــت  ــر نیس ــم منحص ــی ه زندگ
نــگاه عــادی  و کســانی کــه 
معمولــی بــه زندگــی دارنــد نیــز 

ایــن مســئله را می پذیرنــد.
آنجایــی ســختی و مشــقتی را 
می کنیــم  تحمــل  خردمندانــه 
ــر و  ــدف والت ــک ه ــه ی ــا ب ت
بالتــری دســت پیــدا کنیــم، 
و  دینــی  وظایــف  متــن  بــه 
می کنیــم  عمــل  عقایی مــان 
و  مؤمنانــه  زیســت  بــه  و 
ــویم.  ــک می ش ــه نزدی خردمندان
دارد  هزینه هایــی  هــم  اینهــا 
کــه هزینه هایــش را پرداخــت 
کــه  آنجایــی  امــا  می کنیــم. 
شــخص یــا جامعــه ـ چــون 
ــردی اســت و  ــا هــم ف بحــث م

هــم اجتماعی ـ از دشــواری های 
و  بی تدبیــری  بــا  خردمندانــه 
انتخاب هــای  و  تدبیــر  ســوء 
ــه مشــقت های  غلــط، خــود را ب
دیگــری مبتــا می کنــد، ایــن 
و  عقلــی  تجویــز  مشــقت ها 
شــرعی نــدارد و خــدای متعــال، 
مؤمنیــن و خردمنــدان عالــم هــم 
ــت  ــن کلف ــد. ای آن را نمی پذیرن
ــا  ــال مبت ــف اســت. مث ــا تکل ی
ــک  ــه ی ــت ک ــه آن ازدواج اس ب
امــر طبیعــی، فطــری، طبیعــی و 
ــال  ــدای متع ــت. خ ــزی اس غری
ــز  ــندیده و تجوی ــم آن را پس ه
و تأکیــد کــرده اســت. یعنــی 
ــت و  ــه طبیع ــزی ک ــان چی هم
ــن  ــزه انســان اســت، در آیی غری
الهــی اســام بــه ســنت خدایــی 
و  شــده  تبدیــل  و خداپســند 
مقرراتــی  و  قواعــد  برایــش 

ــت. ــده اس ــع ش وض
ــع تکلیــف  ــه طب هنگامــی کــه ب
الهــی و ایــن ســنت الهــی و 
می کنیــم،  مراجعــه  اســامی 
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ــت. از  ــیار روان اس ــم بس می بینی
ــی اش  ــا بخــش پایان ــش ت ابتدای
را خــدای متعــال پســندیده و 
وقــت و شــرایطش را روان و 
ــرار داده اســت. ازدواج  ســهل ق
از خواســتگاری و شــروعش تــا 
تعییــن مهریــه و ولیمــه و نقطــه 
ــی  ــار پیرایه های ــی اش، گرفت پایان
ــن  ــه مت ــدام ب ــه هیچ ک ــت ک اس
دیــن و ســنت الهــی ربطــی 
ــت  ــی اس ــا چیزهای ــدارد. اینه ن
اضافــه  ازدواج  بــه  مــا  کــه 
و  غیرمنطقــی  و  کرده ایــم 
ــت.  ــی اس ــی و غیرعقان غیردین
ایــن ویژگــی کلفــت یــا تکلــف 

ــت. اس
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