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   ٢٠١٠ جوالی ٢١

  

  :يادداشت پورتال
  .ن دری دريافتيمخوشحاليم که باز نوشته ای از نويسندۀ گرانقدر و صاحبنظر افغان، جناب جان محمد،  در مورد زبا

ی را  امالئيشيوۀ" آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستان "جناب جان محمد خود ميدانند، پورتال خوانندگان عزيز و چنانکه 
جناب جان محمد مطابقت ) مورد رعايت(کته با روش مرعی ، که در چند ن تطبيق ميکند مقاالت منتشرۀ خودبر

 ميکنند، ميدانند، که بين جناب جان محمد و زبان دری را در پورتال تعقيبعات خوانندگان ارجمندی که موضو. ندارد
 که شيوۀ مرعیِ  ماحصل آن. تعاطی نظر صورت گرفت در همين زمينۀ خاصدپلوم انجنير خليل اهللا معروفی محترم 
  :ازينرو. نيستکماکان مورد پذيرش محترم جان محمد، پورتال 

باقی  "ست نخوردهد" ،ستثنائی قايل گرديده و همان طرز نگارش خودشان را اپورتال در مورد مقاالت جناب ايشان
  .ميگذارد

را "  نفیپيشوند"ق کامل نظر داريم و جدانوشتن طرح کرده اند، با ايشان توافالبته در موضوعی که ضمن مقالۀ خود 
 از همينرو نوشتۀ . جايز نميدانيم ديده ميشود ــ به هيچ وجه های بعض نويسندگان ناوارد ــ چنانکه در نوشته"فعل"از 

  .يمگارانجان محمد را آموزنده و روشنگر می جناب 
  

 AA-AAادارۀ پورتال                                                      
  
  
   

  جان محمد: نويسنده
   امريکا ــايالت اريزونا

  ٢٠١٠ جوالی، ٢٠  
  

  
  
  

  طرز نگارش پيشوند نفی در زبان دری
  

   در امالی زبان دریبحثی
  

چندی قبل، هنگام بازديد از بخش دری  ويبسايت راديو آزادی، متوجه شدم  که در بسياری از موارد پيشوند نفی، 
اشتباه  فکر کردم که جدا نويسی پيشوند نفی از فعل حتمًا. ، جدا از فعلی که با آن ميآيد نوشته شده است"نه"يعنی 

صطالح به سرعت نور در حرکت است، شايد نويسنده گان ويبسايت   مه چيز به اتايپی است و در اين دنيا، که ه
يکی دو روز بعد، باز هم . صالح اشتباهات تايپی در آنها را نداشته اند  صت مرور مقاالت نوشته شدۀ شان و ا  فر

باز هم . بعد شان، شدمهنگام مرور يکی دو مقاله متوجه همين شکل نگارش، يعنی جدا نويسی پيشوند نفی از افعال ما
اما امشب بار ديگر وقتی . صالح اشتباهات تايپی را نداشته اند  صت ا   خبرنگاران مصروف ما فربا خود گفتم که حتمًا

حقوق زنان : "جهت خواندن اخبار پيرامون کنفرانس کابل به ويبسايت راديو آزادی سر زدم، چشمم به اين عنوان افتاد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اين بار، با ديدن جدا نويسی پيشوند نفی از فعل، با خود ". مصالحه با مخالفين نه خواهد شدافغانستان هرگز قربانی 
دچار ترديد شدم که مبادا من در اشتباه نباشم و نوشتن پيشوند نفی با فعل شايد همان گونه يی باشد که ژورنالستان 

بعد . زده رفع مشکل نمايم" مالی زبان دریروش ا"ترديدم باعث شد تا سری به رسالۀ . راديو آزادی آن را مينويسند
فته شده ميان نويسنده گان زبان دری طوريست که پيشوند نفی بايد هميشه از مرور رساله مطمئين شدم که روش پذير

اما سوالی که هنوز در ذهنم باقی است، اينست که نويسنده گان راديو . با فعلی که بعد از آن ميآيد، يک جا نوشته شود
يوۀ نگارشی که به کار ايشان شايد دليلی برای ش. آزادی چرا اين پيشوند را در اکثر موارد از فعل جدا مينويسند

ميبرند داشته باشند و اگر اين دليل يا داليل با ساير گوينده گان زبان دری نيز در ميان گذاشته شود، نه تنها جالب بل 
  ). حد اقل برای شخص خودم(آموزنده هم خواهد بود 

  
 دو سطری بيشتر در زمينه حال که سخن از طرز نگارش پيشوند نفی با فعل در ميان است، بيجا نخواهد بود تا يکی

با وجودی که گوينده گان زبان دری عده يی از کلمات را به دو يا حتی سه شکل مختلف مينويسند، در طرز . بنويسم
در رابطه با اين موضوع، در . نگارش پيشوند نفی در پيوند با فعل تا کنون اختالفی در ميان آنها موجود نبوده است

  :مده استروش امالی زبان دری چنين آ
  
بياغازد، پيشوند نفی با فعل چسپيده ميآيد، مانند، نگفت، نميخورد، نخواهم ديد، ) کانسونانت(صامت    هرگاه فعل با -١

  .ندارد، نبود، و غيره
  
 ضمه، يا کسره، که در تمام موارد در شروع هجاها با الف نوشته ميشود، بياغازد، ميان   هرگاه فعل با فتحه، -٢

حذف ميشود و پيشوند نفی با فعل يک جا " الف"صورت، حرف   در اين . افزود ميشود" ی"و فعل حرف پيشوند نفی 
  .مانند، نيفتاد، نيفگند، نيندوخت، نيستند و غيره. نوشته ميشود

  
حذف " الف"در اين مورد، . افزود ميشود" ی" هرگاه فعل با الف ممدوده بياغازد، ميان پيشوند نفی و فعل حرف -٣

  .د و پيشوند نفی با فعل چسپيده نوشته ميشود، مانند، نياموخت، نياورد، نيامد و غيرهنميشو
  
  . مانند، نايستاد . حذف نميشود و پيشوند نفی با آن چسپيده نوشته ميشود" الف"بياغازد، " ای" هرگاه فعل با -۴
  
در رساله، ( ه ميشود، مانند، نبايد و نشايد به کار رود، با آنها چسپيده نوشت" شايد"و " بايد" هرگاه پيشوند نفی با -۵

  ).در اين مورد تذکری به عمل نيامده است
  
، که آن را پيشوند نهی مينامند، نيز در پيوند با فعل به اساس قواعد فوق نوشته ميشود، مانند، مرو، "مه" پيشوند -۶

  .مباش، مينداز، ميازار و غيره
  

هم وجود دارد که نبايد آن را با پيشوند نفی " نه...نه"ان دری حرف ربط در اخير قابل ياد آوری ميدانم که در زب
با وجودی که اين حرف ربط از لحاظ معنی نفی را ميرساند، اما وظيفۀ نحوی آن اينست که دو جمله . مغالطه کرد

به طور مثال، . وندصل ميکند و هر دو جزء آن هميشه از کلمۀ مابعد خود جدا نوشته ميش  ياعبارت يا کلمه را با هم و
  :به جمله های زير توجه کنيد

  
  . اعضای حکومت در فکر خدمت به مردم افغانستان نيستند-١
  . اعضای پارلمان در فکر خدمت به مردم افغانستان نيستند-٢
  . بعد از زخمی شدن در بمباردمان، نميبيند، ما همسايۀ-٣
  .ود بعد از زخمی شدن در بمباردمان، نميشن، ما همسايۀ-۴
  

  : صل نموده از آنها يک جمله بسازيم  و" نه...نه"جمله های داده شده زير شماره يک و دو را ما ميتوانيم با حرف ربط 
  

  .اعضای پارلمان) هم(نه اعضای حکومت در فکر خدمت به مردم افغانستان استند، نه 
  

جملۀ زير به " نه ...نه "ار با حرف ربط به همين ترتيب، از يک جا نمودن جمله های داده شده زير شماره سه و چه
  :دست ميآيد

  
  .همسايۀ ما، بعد از زخمی شدن در بمباردمان، نه ميبيند، نه ميشنود

  
 هر دو جزء آن از کلمات مابعد شان پيشوند نفی نه، بل حرف ربط ميباشد، بناًء" نه ...نه"چون در هردو مورد فوق، 

  .جدا نوشته ميشوند
  


