
 نوشته: مذهب شاه ظهوری

 

 

 محترم )نیرو( صا حب!

  

نوشته های شما  را مطا لعه نمو دم . ابراز نظر و تحریر نمو ده اید  که جمع بند ی 

ون(یعنی با )هین ( و یا  با )ییین( صیورب برییرد  -اسما و افعال با نوشتن حرف)ی

و )هین( بیه تنهیایی صیورب جمیع وا ه هیا را ننیان دهنیده  بهتر و ما نوس تر است.

 نخو اهد بود.

من کلمه )هن(را در هیچ جا و هیچ مو ضو عیی بیه تنهیا ییی  –نیرو صاحب محترم 

صییرف  نوشییته کییرده ام کییه جمییع بنییدی اسماباشیییا و جمییع بنییدی  تحریییر ننمییو ده ام.

 :ن( صورب میریرد مثلا  - هـبعضی افعال با حروف )

 وال غهن وغیره. -با غهن -درختهن  -ږ نکهن -چارکهن-ما لهن

که اسم مفرد از جمع بندی جدا شود کلمیه )هین( بیدون معنیی بیا  یی طبعاا در صورتی

 می ما ند. درغیرآ ن اسم پیو ست با کلمه )هن(جمع بند ی را ننا ن مید هد .

  

چنا نچه در جمع بندی زبا ن فار سی نیز به همین شکل است. متوجیه شیوید در زبیا 

 ن فارسی دو ر م جمع بند ی موجود است.

دزدان  –در ختان  -فرزندان -دختران -ن( چون پسران-روف)اجمع بندی با ح -اول

 رفیقا ن و غیره. –

ن( را از جمع بندی اسما دورسیاز ییم صیرف اسیم مفیرد بیا  -حا ال اگر ما حروف )ا

 ن ( هیچ نوع معنی را افاده کرده نمیتواند . - ی می ما ند و حروف )ا

نهر ها و غیره -دریا ها–ن ها زمی-ا( مثلا کوه ها   – هـجمع بندی با حروف )–دوم 

. 

ا ( را از جمله های فو ق دور سا ز یم بیا  – هـدرین جمع بندی نیز اگر ما حروف )

ا ( بی مفهو م می ما  - هـز هم اسم یا شی ب صورب مفرد را بخود گرفته و حروف)

ند و بدون ذکر نا م اسما و اشیا مطلب را ثابت نمی سازد. به همیین طریید در جمیع 

ن( را از جمع بنیدی افعیال جیدا کنییم فعیل بیه شیخ   -افعال نیز اگر حروف)ه بندی

 :مفرد تعلد گرفته و )هن( بدون معنی با  ی می ما ند.مثلا 

ابیا ښیتهن )ابیا ښیت( و  – ٤تیا ییدهن )تایید( – ٣زاښتهن )زاښیت( -٢خودهن) خود( 

 غیره .



م جمیع بنیدی خل صه اینکه نظر به بر داشت وتوانا یی فکری و ذهنی شیخ  خیود

ن (  – هیـاسما ب اشیا و جمع بندی بعضی افعال در زبا ن شغنا نی  تو سط حروف )

ن ( زییرا اگیر میا جملیه جمیع را بیا حیروف )   –صورب میریرد . نه با حیروف )ی 

ن( نوشته کنیم درین صورب تلفظ وادا کردن کلمه تغیر نمیوده مطلیب اصیلی را  -ی

 افاده کرده نمیتواند .

  

 )ظهوری(

 


