
 

 نکاح اسالمی همان زنای قانونی
  

برای تبيين اين جمله مقدم بر هر چيز رسيدن به تعريفی درست از ازدواج ،  نکاح اسالمی همان زنای قانونی است.
 روابط زناشويی و زنا است.

م عشق  بين آنها مفهومی به نا  ازدواج رابطه ای است ، بين زن و مرد که بايد تنها نقطه ی اتصال و حلقه ی رابط
باشد يعنی در روابط زناشويی تنها نيازی که بايد زن و مرد به يکديگر داشته باشند نياز عشقی يا همان نيازهای 
معنوی است به عبارت ديگر نيازهای مادی در روابط زناشويی وابستگی ايجاد ميکند ، برای مثال اگر مردی نسبت به  

را مديريت کند اين يک نوع وابستگی است که اين نياز را يک  زن خود از آن جهت احساس نياز کند که امور خانه
  خدمتکار هم ميتواند تامين کند.

  اما نوع ارضای نيازهای معنوی به تعداد انسانها متفاوت است و امری به نام جای گزينی محال.

گونه عشق ورزی را با برای مثال هيچگاه عشقی که فرزند از طرف والدين تحصيل ميکند نميتواند از افراد غير همان 
همان کيفيت تجربه کند.آن زمان ميتوان رابطه انسانها را عاشقانه ناميد که همه انسانها از نظر مادی استقالل داشته 
باشند و هيچ گونه احساس وابستگی مادی نسبت به يکديگر نداشته باشند ( حتی از نظر ارضای نياز جنسی ) آنگاه 

  ا و نيازی احساس کردند آن نياز نامش عشق است و آن رابطه را ميتوان عاشقانه ناميد.اگر باز برای با هم بودن تمن

اما زنا رابطه ای کامال مادی است برای مثال زنی برای مرتفع کردن مشکالت اقتصادی تن به خود فروشی ميدهد و 
يداست تامين اين گونه نيازها با همين طور مرد برای ارضای نياز جنسی تن به رابطه ای کامال مادی ميدهد ، ناگفته پ

برقراری رابطه با هر شخصی امکان پذير است ، اما همان گونه که در تعريف عشق و روابط عاشقانه مطرح شد ،  
ارضای نيازی به نام عشق احتياج به رابطه ای خاص دارد که با توجه به اين تعريف فقط سيستم( تک همسری) قابل 

  توجيه است. 

الم و نگاه آن به رابطه زناشويی ميتوان دريافت که خدای محمد کمترين درکی از مفهومی به نام حال با بررسی اس
  عشق ندارد.

   

يکی از احکام اسالمی همان مجوز اختيار کردن چندين زن توسط يک مرد در صورت رعايت عدالت است که در  - ١
  سوره نساء تشريح شده است. ٣آيه ی 

   

  رباره ی يتيمان مراعات عدل و داد نکنيد پس آن کس" اگر بترسيد که مبادا د 
  از زنان را به نکاح خود آريد که مر شما را نيکو و مناسب با عدالت است

  دو يا سه يا چهار و اگر بترسيد که چون زنان متعدد گيريد راه عدالت نپيموده 
  و به آنان ستم کنيد پس تنها يک زن اختيار کرده و يا چنانچه کنيزی داريد

  به آن اکتفا کنيد که اين نزديکتر به عدالت و ترک ستم کاری است"
  " ٣" سوره نساء آيه                        

    

نسبت به روابط زناشويی را کامال آشکار ميکند ، چون عدالت تصريح شده در آيه عدالت   در اين آيه نگاه مادی اسالم
خوراک و پوشاک و عدالت در همبستر شدن با زنان و ... اما برقراری مادی را مد نظر دارد ، مانند عدالت در تقسيم 

عدالت در مفهومی به نام عشق و تقسيم عادالنه آن امری است محال ، چون عشق که کمی و قابل اندازه گيری نيست 
  که بتوان آنرا مانند نان و برنج تقسيم کرد وعشقورزی و عالقمندی امری اختياری نيست.

، زندگی محمد تئوريسين اسالم( که شرح مبسوطی از زندگی او در همين سايت افشاگر رفته است)  شاهد اين امر 
آشکارا نشان ميدهد که برای مثال تمايل و عشقی که محمد نسبت به عايشه سوگلی حرم سرای خود دارد نسبت به 



 ديگر زنانش به هيچ عنوان روا نميدارد.

  

زن ميکند( با تابيری به عنوان پرداخت نفقه به زن)  م مرد را موظف به تامين نيازهای اقتصادی خانواده واسال - ٢  
  سوره نساء رفته است.  ٣۴به تمکين از مرد به واسطه ی همين نفقه واميدارد.که شرح آن در آيه   و زن را

   

    " مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه ی آنکه مردان
  از مال خود بايد به زن نفقه دهند پس زنان شايسته و مطيع در غيبت 
  مردان حافظ حقوق شوهران باشند و آنچه را که خدا به حفظ آن امر 

  فرموده نگه دارد و زنانيکه از مخالفت و نافرمانی آنان بيمناکيد
  بايد نخست آنها را موعظه کنيد اگر مطيع نشدند از خوابگاه 

  آنها را به زدن تنبيه کنيد.يد باز مطيع نشدند آنان دوری گزين
  چنانچه اطاعت کردند ديگر بر آنها حق هيچ گونه ستم نداريد

  که همانا خداوند بزرگوار و عظيم الشان است."
  " ٣۴" سوره نساء آيه                        

    

  سوره بقره خدای محمد اينگونه ميگويد که:  ٢٢٣و در آيه 

   

  شتزار شمايند پس برای کشت بدانها نزديک" زنان شما ک
  و برای ثواب ابدی  خواهيد  هرگاه مباشرت آنانشويد 

  چيزی پيش فرستيد و خدا ترس باشيد و بدانيد که محققا
  نزد خدا خواهيد رفت و ای رسول تو بشارت ده اهل ايمان را."

  " ٢٢٣" سوره بقره آيه                        
   

با توجه به تفسير ها و شان نزول آنها درباب روابط زناشويی استنباط ميشود ، اين است که تنها  آنچه از اين آيات
نيازی که مرد و زن از نظر اسالم برای ادامه زندگی در قالب زناشويی نسبت به هم احساس ميکنند نيازهای مادی 

به آيات مذکور مردان هر زمان که  است که در صورت ارضا نشدن آنها ، رابطه قطع ميشود برای مثال با توجه 
بخواهند ميتوانند با زنان خود نزديکی کنند و زن در اين رابطه که کامال رابطه ای دو جانبه است به هيچ وجه حق 
تصميم گيری ندارد و در صورت مخالفت و عدم تمکين همان طور که در سوره نساء بيان شده است مرد ميتواند 

  زدن تنبيه کند و يا با شکايت نزد حاکم شرع او را به تمکين وادار کند. شخصا اقدام کند و زن را به

  
يکی از احکام اسالمی اين است که زن حق دارد پول شيری که به فرزند خود ميدهد از مرد خود مطالبه کند و  - ٣

فکری و حماقت اين  مسلمانان اين حکم را به عنوان نشانه های حقوق زنان در اسالم مطرح ميکنند که اين اوج کوته
  جماعت متحجر است.

با وجود اينکه اين حکم با موضوع نوشتار ( مقايسه نکاح اسالمی و ازدواج انسانی ) چندان سنخيت ندارد ، قصدمان  
آن است که نشان دهيم اسالم از عشق هيچ نميداند ورابطه ای مانند رابطه مادر و فرزند را که بايد در اوج معنويت  

  سافلترين وضع ممکن تنزل ميدهد.باشد را به 

موارد ذکر شده در اين نوشتار و بسياری از مستندات ديگر ، بيانگر اين موضوع است که محمد و خدای محمد درکی 
  از انسان که همانا ترجمان عشق ورزی و عشق است را ندارند.حال يک سوال از شما خواننده انديشمند: 



   

انسان را تعريف    را به زباله دان تاريخ بسپاريم و بار ديگر، با نگاهی عاشقانهآيا وقت آن نرسيده است که اسالم 
  کنيم؟

   

   

 " منفرد"
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