
  
  
 

  روزنامه « پيام ما آزدگان» شماره بيست و چهارم گرفته شده از
  
  

  آيا شما با همسرتان  « نکاح » می کنيد و يا پيمان زناشويی دائم می بنديد؟ 
  

هنوز ما به آداب و رسوم  ، سال که از تازش ويرانگر تازيان به کشور و فرهنگ ما می گذرد ١۴٠٠پس از بيش از 
و ناآگاهانه بدون اين که توجه داشته باشيم در انجام بسياری از مراسم خانوادگی و اجتماعی  خرافی آنها آلوده بوده

مفاهيمی را  به زبان تازی در مغز وارد و  بر زبان می اوريم که فرهنگ و ادب ما هيچگاه به ما اجازه نخواهد  ، خود
  آنها را  به زبان فارسی بر زبان جاری سازيم. ، داد
  

ادامه اين کار را توان تازه ای  ، ش دوم تازيگری که با شورش آخودنديسم در کشور ما آغاز شدتازبديهی است که 
بخشيد و وجود اختناق و ستمدينی در داخل کشور به هم ميهنان ما اجازه نمی دهد تا به گندزدايی فرهنگ تابناک ايرانی 

ر کشورهای آزاد بسر می بريم نيز هيچگاه بر آن که د ولی ما افرادی نيز ، از تازش زبانها و فرهنگهای خارجی بپردازد
نشده ايم که در اين راه گامی برداشته و همچنان چشمهای خود را به روی واقعيات بسته نگهداشته و به نقاله های 

 ، با اجرای برخی از آداب و رسوم زندگی ما به زبان تازی ، اجازه ميدهيم ، آخوندهايی که از کشور خارج شده اند
 ، ا را  به زندان تاريک خرافات پ نادانی ها در بند نگهدارند. يکی از نمونه های بارز اين فراخواست(ادعا)همچنان م

  اجرای مراسم ازدواج است. 
  

  در هنگام ازدواج بايد عروس بگويد:
  « انکحتک و زوجتک نفسی الی صداق المعلوم» 

  
طرف مقابل بايد  ، قدار معينی پول به گاييدن ميدهمر برابر ممفهوم و ترجمه فارسی اين جمله آنست که من خود را د

  بگويد:
  «قبلتو» يعنی پذيرش ميکنم گايش را. پيشنهاد نخست را ايجاب و پذيرش را قبول می گويند.

 بديهی است که ترتيب ايجاب و قبول و پس و پيش شدن آنها مانعی ندارد.
  

ناراحت و  ، ن از اين که ما اين واژه را  به کار برده ايمدن»  و همچنيبه يقين از واژه «گايي ، شما خواننده گران ارج
  به دنباله گفتگو نيز توجه فرمايد. ، شرمگين شده ايد. هرگاه چنين است

  
واژه « انکحتک» از ريشه « نکح» و «نکاح» گرفته شده است. هرگاه ما مفهوم و ترجمه واژه «نکاح» را از 

ن بود اين گمان برايتان ايجاد شود که ما در نقل مطلب تحريف و تصرف ممک ، ل ميکرديمفرهنگهای گوناگون برايتان نق
به عمل آورده ايم. از اين رو ما برای اثبات فراخواست خود درباره مفهوم واژه « نکاح» به نقل تصوير تعريف و 

فارسی به و  ، به انگليسیبی عر ، انگليسی به عربی ، تفسيری که هشت فرهنگ بسيار مشهور و معتبر عربی به عربی
  می پردازيم. ، فارسی کرده اند

  
در  ، عبدالروف بن المناری ، « التوقيف علی مهمات التعاريف» تاليف الشيخ االمام ، فرهنگ لغت عربی به عربی

  واژه « نکاح» را چنين تعريف و تفسير کرده است: ٣٣٠صفحه 
  

  لواحدالنکاح: ايالج ذکر فی فرج ليصير يذلک کالشی ا
  

واژه « نکاح متعه»  ٢۵۵در صفحه  ، به عربی «التعريفات» تاليف عالمه علی بن محمد الجرجانیفرهنگ لغت عربی 
  را چنين تعريف کرده است:

  
  نکاح المتعه:  وهو ان يقول الرجل المراته خذی هذه العشره امتع بک مده معلومه فقبلته

  
» در صفحه George Badger تاليف  «»    An English Arabic Lexiconفرهنگ لغت انگليس به عربی « 

  » در زبان عربی چنين نوشته است:Copulationدرباره مفهوم واژه «  ، ١٨٣
  

                                                          Sexually copulate,  V.I. To uniteجامع :    -تناکح  
  



واژه نکاح را چنين  ،  ۶١۴اط سيبرو در صفحه للهجه المصريه» تاليف سقرفرهنگ عربی به انگليسی « قاموس ا
  معنی کرده است:

  
                                                                   To copulate, mankah(jikah)   منکوح  Mankoh, 

copulate   
              Copulation, nikah   ، نکاح ، نکح ، (ينکح)

  
واژه نکاح را ضمن ساير معانی «بغل خوابی» و در  ٢٧٠هخدا در جلد «ن» صفحه و اما فرهنگ مشهور و معتبر د

همان جلد « نکاح متعه» را از فرهنگ منتهی االرب برداشت کرده و آن را آشکارا « گاييدن» معنی کرده و  ٧٢١صفحه 
  فرهنگهای لغت « تاج المصادر» و « زوزنی» واژه نکاح را «جماع کردن» تعريف کرده اند.

  
ا به راستی از ترجمه کردن اين تعريفات به زبان فارسی شرم داريم و به همان دليل ميز از ترجمه فرهنگهای عربی م

  باال به زبان فارسی خودداری ميکنيم و تنها به چند نکته اشاره مينمايم.
  

همه  ، زبان فارسی رجماع کردن در زبان عربی و گاييدن د ، » در زبان انگليس نکاحCopulationيکی اين که واژه «
دارای يک مفهوم می باشند. ديگر اينکه کلمات به کار رفته در فرهنگ « التوقيف علی مهمات التعاريف» دارای ترجمه 
زير می باشند که ما از برگردان تمام جمله به زبان فارسی پوزش می خواهيم و معنی کلمات آن را جدا جدا در زير می 

  تار کرده و از زهر زشتی جمله بکاهيم.وشآوريم تا رعايت ادب را در ن
  

  لت تناسلی مرد؛   فی = در؛   فرج = آلت تناسلی زن؛   ليصر =  برای اين که بشود؛  آايالج = وارد کردن؛   ذکر= 
  کالشی الواحد = يک جشم واحد

  
  

  ترجمه فارسی تعريف « نکاح متعه» در فرهنگ « التعرفات» نيز بدين شرح است:
  اين پول را بگير و برای مدت معينی خود را در اختيار من بگذار.» ، نی اين که مرد به زنی بگويديع« نکاح متعه 

  
  

فرهنگ و ساير  ، ادب ، خرد ، آيا درست است که ارباب دانش ، اکنون ما از هم ميهنان گران ارج خود پرسش ميکنيم
به فرهنگ و ادب ما ايرانيان تازش کرده و اين  رکيکی کهاين واژه ها و عبارات  ، افراد آگاه ساکت بمانند و اجازه دهند

کماکان در فرهنگ ما باقی بماند؟؟ آيا اين وظيفه هر ايرانی روشنگر و ميهن خواهی  ، چنين آنها را دگرديس نموده
عمامه نهاد و مفتخور در جشن و شادی پيوند  ، نگذارند افراد شيخ صفت ، نيست که از هم ميهنانش درخواست کند

ا چنين مفاهيم زشت و رکيکی را  به زبانی که ما معنی  و مفهومش را نمی فهميم برايمان بخوانند و برابر زناشويی انه
  آن مبلغ قابل توجهی پول ستانی کنند؟

  
  

آيا اين شايسته يک بانوی ايرانی است که در هنگام پيمان زناشويی اعتراف کند که به نکاح با آن همه مفاهيم زشتی که 
شرح داديم تن در ميدهد تا در برابر آن « صداق المعلوم» يعنی مبلغ معينی پول کسب کند و نه اين که يک  د و در باالدار

  زندگی زناشويی و خانوادگی خجسته و سعادت فرجامی را  به همسرش آغاز نمايد؟
  
  

« حق البضع»  ، ميشودبه زن داده افزون بر همه مطالب باال در زبان فقها «صداق» و يا مهريه ای که در هنگام نکاح 
ما را از برگردان اين عبارت به سبب زشتی آن بخشوده و خود  ، ناميده ميشود که اميدوام که خوانندگان گران ارج

  مفهوم انرا پژوهش کنند.
  
  

نور نکته ديگر اين که اخوندها ی داخل کشور و خرده آخوندهای خارج از کشور برای پول ستانی و گرم نگهداشتن ت
عقد ازدواج بايد اسالمی و بوسيله آخوندها انجام گيد. بديهی است که عمل زناشويی که  ، ی خود می گويندمفتخوريها

پيوند ديدن زن و مرد بوده و زن و مرد در هنگام پيمان زناشويی بايد نسبت به ديکديگر تعهد کنند که يک زندگی 
اين که بر پايه مفهوم عباراتی که اخوندها و خرده امه دهند و نه مشترک و سعادت فرجام را آغاز و تا پايان عمر اد

  با يکديگربه بغل خوابی و جماع بپردازند. ، آخوندها به زبان تازی ميخوانند
  
  



عمل ازدواج  ، بنابراين هر خرد و منطقی پذيرش می کند که ازدواج يک پديده اجتماعی است نه دينی. هرگاه قرار بود
ثمره های ازدواج خود را شرعی و مشروع و ثمره های  ، پيروان هر دينی آن وقت ، شمار روديک پديده دينی به 

ازدواج ساير اديان را غير شرعی و نامشروع به شمار می اورند و اين امر سبب ايجاد شکاف و اختالف پايه ای و 
اسالمی» لزوم ر هدف عبارت « عقد دائمی بين پيروان مذاهب گوناگون و مشروعيت وجود آنها ميشد. ترديد نيست که اگ

بديهی است که  ، ذکر واژه های زشت و رکيکی باشد که در هنگام خطبه پيمان زناشويی بوسيله مالها خوانده می شود
 ، خطبه ازدواج او از ذکر واژه های رکيک ، حتی هر مسلمان مومنی راضی خواهد شد دست کم در هنگام زناشويی

  خالی و پاک باشد. ، هنازيبا و غير ادبی ياد شد
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