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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 

 03/30/2310                 ولی احمد نوری
 

 (به خوانش گرفتن)و (  خوانش)عرايضی در بارۀ اصطالحات 
 

که هر کدام در جايش از زيبايی ( دکلمه کردن)و ( مطالعه کردن)، (خواندن)، ( قرائت)دوستان ايرانی برای
معنايی وشکلی برخوردار اند و ما افغان ها از هزاران سال به آن آشنا و مأنوسیم، کلمۀ و اصطالح بد ساخت و 

اند  تراشیدهرا ( به خوانش گرفت) هم ( ه کرددکلم)و يا ( قرائت نمود)و برای . را ساخته اند( خوانش)نامأنوس 
 .و قلم من به آنها سر آشتی ندارد ها که گوش

 
 

جناب صالح الدين سعیدی در نوشتۀ خود در پنجرۀ نظر خواهی پورتال معتبر افغان جرمن آنالين در دو جای 
قلم چنین شخصی مرا نه را استعمال کرده اند، که بکار گرفتن چنان کلمه ای از ( خوانش)الح طنوشتۀ خود اص

 .تنها تکان داد بل ناراحت ساخت و رنجاند
 

عالوه بر اشتباهات اماليی و انشايی و متنی که شايستۀ تايتل داکتری شان }ايشان در شروع نوشتۀ شان 

)نیست

 
 من از برداشت چنین که خوشحالم من و درست زياد در موارد شما های برداشت»: چنین می نويسند{ (

 ايد کاشته  ن درست مجموع در اما نامناسب كلمات با شما كه( همانم) ام همین( تقريبًا) تقريبا من( بلی) بلي. داريد
 ديګر بخش به اما نم ؟؟؟ـک می دايتـه طلب برای انـت متعصب اراتـاظه تعصب در قسمت( دـنگاشته اي)
 « .می پردازم توضیح به دوباره {{خوانش}} بدون( ديگر)

 سايت به( بیشتر تان) بیشرت معلومات برای است من افتخار» : گر نوشتۀ شان چنین می خوانیم و در جای دي
 تقديم وقت ضیقی نسبت دوباره {{خوانش}} بدون . کنید( مراجعه) مراحعه (افغانی سعید تفاهم و صلح سايت)

 «آمین .کند نیکی هدايت مارا( همۀ) همهو  خورد انديش و نظر ک تن متعصب، افراد الهی . است
 

من )که هر دو از کلمات ( به خوانش گرفتن)و ( خوانش)به همین مناسبت خواستم عرايضی پیرامون کلمات 
فرهنگستان ايران است، عرايض مختصری به مطالعۀ شما خوانندگان عزيز و خاصتًا جناب صالح ( درآوردی

 .الدين سعیدی برسانم
 

، مد نظر و احتمااًل ساختۀ دری افغانستان است شناخته شده  «خواندن»را که گويا اسم مصدر  «خوانش  »کلمۀ 
کلمۀ  .تواند از هر مصدری ساخته شود و نمی سماعی است « شینی»م، اسم مصدر قسمی که گفت  .می گیريم

و مخصوصًا داخل قاموس راديو ها و   هموطنان ما جاری شده یبر زبان بعض  ستا که چند صباحی «خوانش»
و در کالم قدما هم  ی در ادبیات در  آهنگ است، ساخت و بد ، ِعالوه از آنکه بدهای افغانی گرديدهتلويزيون 
و  از ابتدای زبان دری موجود «خواندن»چون مصدر . و بهتر است که از استعمالش پرهیز گردد ديده نشده

و بکار  را از آن بدر آورده « نشخوا»دانستند، حتمًا  و الزم می بوده، اگر متقدمان نظم و نثر ما جايز  معمول
شعری را »فصیح  عوض جملۀ نا. يابد و بیش تداول می  ال اقل در معنائی که امروز کم ؛بردند، که نبردند می

                                                           

جامعۀ افغانی خارج وطن می باشند عاجزانه تقاضا می کنم که وقتی چیزی می من از جناب صالح الدين سعیدی که نويسندۀ پرکار  -1

و به احترام تايتل دوکتورای شان و به احترام وظیفۀ ( خوانش نی)نويسند دو سه بار آنرا سراپا مطالعه مجدد فرمايند يا مجددًا بخوانند 

 . اشتباهات نوشتۀ شان اقدام نمايندبزرگی که برای خود انتخاب و تعیین کرده اند در پی اصالح و تصحیح 

  

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_khanesh_wa_ba_khanesh_greftan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_khanesh_wa_ba_khanesh_greftan.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

شعری را »مراتب سلیس تر و فصیح تر است، که بگوئیم ه ب «، يا شعری را به خونش می گیرمبه خوانش گرفت
 .، خیر و خالص«.به خواندن شعری پرداخت»  و يا «.يا شعری را قرائت کرد خواند

 

ولو در معنای ديگری  ـ   يابیم بعضًا در نوشته های نويسندگان برازنده نیز می  را، «خوانش  »گرچه کلمۀ 
مردم  »ماهنامۀ باتمکین  ۴۸در شمارۀ  از جمله در مقالۀ خیلی جالب و علمِی جناب غالم جیالنی داوری،  ـ 

اثر عالمۀ مرحوم پوهاند   ،«خط و نوشته های کهن افغانستان  تاريِخ »پر ارزِش   يا در کتاب  و  « افغانستان
هم  وداوری غالم جیالنی آقای   هم . و ادب افغانستان اکادمی  ريخأانجمن ت 10۳3چاپ   عبدالحی حبیبی،

ترتیِب خواندن و يا  »باستانی و به معنای  با کتیبه های  را در ارتباط «خوانش  »حبیبی کلمۀ عبدالحی مرحوم 
در کالم مکتوِب   فقط  کلمه يا عبارت  يک  اما استعمال . بکار برده اند «معنی از متنی مبهم  دريافت

چون فقط زبان گفتار و يا ُمتوِن قديم و ُمَتـقِِّن . بودن آن کلمه و عبارت باشد تواند دلیل بر درست نمی  امروزی،

).دهد میبدست ما  و عبارات راکلمات  درست بودِن   که ِمحکِّ ادب دريست، 
2

)  
  

ايران را  ساخت ديگِر  و بی انداِم قواره  اسمای مصدِر بد  وقتی درين عرصه قدم می زنیم، بد نیست چند عدد
دست  سرچشمه گرفته و يا که به  ويساِن آن سامان،سره ن  کدۀ که از تعصب  نیز از نظر بگذرانیم،

  : بلکه لغت می تراشند نمی سازند، اينان گوئی لغت. بر زبان فارسی، ساخته شده اند  مسلط و ناناوارد  اشخاص 
 

   ، Hydrolysis »  زـدرواليـايـه »وض اصطالح کیمیاوی ــدر ع « شـآِب »،  « تشنج »وض ـعدر « شـنـت »
نشو و  »بجای  « زایش و باِلش »، «  تولید »بجای «  زایش » ، « ثقل، قوۀ جاذبه »در عوض   « گرانش «

«  آفِرش »، Ionisatio » يا يونیزاسیون آينزيشن  »جای اصطالح فزيکی ه ب«  یونش »،  « نشو و نما يا نمـو
، «حرارت»در عوض  « گرمایش »،  «چلنج  »در عوض لغت انگلیسی  « چالش »،  «آفرينش  »در عوض 

ه تنها بی اندام و بد نمای نام نهاد، ن «اسم مصدِر  »ده  اکثر اين .«کانفرانس  »لغت فرنگی  بجای « همایش »
که  ُمحکمی را دارد،   و چپات سیلی  حکم شان، بلکه خالف دستور زبان فارسی ساخته شده اند و استعمال اند،

 .شود نواخته میب دری نازنین اد به روی 
 

 پايان
 

 
 

 
 

 

                                                           

اثر استاد خلیل « و نا باب در زبان دری د لغات بیموردورو» از مقالۀ تحلیلی و تحقیقی نوشته در تسويد اين  -2

  .ام استفاده کرده ("پورتال افغان جرمن آنالين"بخش ُدر دری ) –اهلل معروفی 


