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 نظر استاد رهنام

خلق ترکمن یکی از اقوام با هم برابرر ونرن یزیرز مرا برودر، دارای پیشرینۀ پربرار 

به نور یمدر فرهنگ، ینعنات و زبان ویژر است. زبان ترکمنی زبانی است، که ترکمنها 

در نقاط شامل و شاملغرب کشور ما بدان تکلم میکنند و نیز زبان دولتری و رسرمی در 

جمهرروری ترکمنسررتان می.اشررد. همینطررور ترکمنهررای ایررران، ترکیرره، یرررا ، سرروریه، 

اوزبیکستان، تاجیکستان، روسیه و چین بره ایرن زبران برا لهجره هرای مترراوت حررف 

 میزنند.

ی پیشینه نس.تاً درخشان برودر و قر. ً بره ایرن زبران از زبان ترکمنی اگرچه دارا

به اینسو آثاری نوشته شدر و متون مختلف ایم از نرث و نظم در   سدۀ سیزدهم می دی

این زبان موجود است، اما در سدر های اخیر بنابر یلل مختلرف، در افغانسرتان زمینرۀ 

انات الزم، وضر  یمرومی زبران رشد و انکشاف این زبان نه تنها آمادر نشدر و  ن.ود امک

ترکمنی در سدر های اخیر خیلی تأسف بار بودر و این زبان تا سطح یک زبان شراهی 

آوردر شدر بود. اگرچه در ترکمنستان کنونی با به میران آمردن جمهروری ترکمنسرتان، 

زبان ستاندرد ترکمنی بر اساس لهجه "تکه و یموت" به میان آمد و در آن کشور نرشات 

و مط.ویاتی به این زبان به نور گسرتدر به الر.ای التین و کریلیک موجود برود، چاپی 

ولی با تراوت الر.اء از یک نرف و یدم ارت.انات فرهنگی از نرف دیگر، این پروسه در 

اکنون که از برکرت سیاسرتهای زبان ترکمنی افغانستان چندان تاثیری نداشته است. 

ان زمینه رشد فرهنگی اقوام ساکن کشرور مهیرا فرهنگی دولت امارت اس می افغانست

گردیدر است. مسأله وحدت زبان ترکمنی و ستاندرد سرازی آن در افغانسرتان یکری از 

فکر میشود، که ستندرد سازی زبان ترکمنی افغانستان رضوریات مربم فرهنگی است. 

این مسأله، از کار آسانی ن.ودر و تا این مرحله رار درازی را از پیش بردیم. به خانر حل 

یک سو تهیه امکانات یظیم یلمی ر تخصصی و حامیرت دولرت را احتیراج داریرم و از 



 

 ب 

سوی دیگر به زمان کافی نیاز داریم. به نظر ما حل ایرن مسرأله مرربم بردون بررسری و 

 ارزشیابی خصوصیات زبان ترکمنی، در افغانستان ممکن نیست. 

نوریاغردی نرور، نخسرتین  جای خوش.ختی است، که دانشمند جوان ما محررتم

قدم ها را در این یرصه برداشته و رساله یی را در بارۀ خصوصیات فونیتیکی ایرن زبران 

در چهرار بخرش  «فونولووی  باوان کرنینو  »حرارض زیرر ینروان  نوشته است. رسالۀ

 فرآوردر  نامزد معاون محقق نوریاغدی نور می.اشد. 

من این اثر را با دقت مطالعه و بررسی کردم. موصوف در ایرن اثرر جالرب، بحر  

های مهم فونولوژی زبان ترکمنی افغانستان را به نور مخترصر بره بررسری گرفتره و برا 

مثالهای روشن و جالب ویژگی های این زبان را نشران دادر اسرت و برا مثالهرا روشرن 

ه مآخذ معترب و برا قاراوتها، تحلیرل هرا و ساخته است. در این اثر موصوف با مراجعه ب

دریافتهایش را کام ً دقیق ارایه داشته است. موصوف در نوشنت این کتاب رنر  سررر 

تحقیق را برای خود پذیرفته، به مناب  معترب دسرت یازیردر و برا نف نیرروی فرراوان و 

که از نگاۀ احانه بهرر گیری از آن رسچشمه ها، این اثر گران.ها را تهیه و ترتیب منودر، 

مطالب، شیور تحقیق، اصالت مسائل و ارائه سخنان نو در بارۀ فونولوژی زبان ترکمنی 

قابل تحسین است.  بناء من این اثر را برای ترفی  به رت.ۀ یلمی معراون محقرق کرافی 

 میدانم و چاپ و نرش آن را توصیه مینامیم تا مرادش یامرت گردد. 

ی محرتم نوریاغدی نور را در تهیه و ترتیب این اثر بار دیگر زحامت ش.انه روز  

ارزشمند که ارمغانی برای نسل های آیندر و فرهنگ پربار و غنامند کشور ما می.اشد، با 

 تکرار قابل قدر میدانم و از خداوند جل و یلی شانه برایش توامنندی بیشرت میخواهم. 

 و من الله التوفیق

 رمپوهاند دوکتور محمدصالح راسخ یلد

 استاد و آمر پروگرام ماسرتی زبان و ادب دری پوهنتون بلخ
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 مقدمه

آلترای زبانهرای ترکری  گرروۀگررور بنردی زبرانی، بره نگرار زبان ترکمنی از 

اهی تراریخ به گرو زبانهای التصاقی است.  ءمربوط بودر و از جهت ساختامن جز 

دارای رسم الخط و الر.ای ویژر خرود برودر گذشته ها ترکی قدیم )ترکمنی( در 

. همچنران در اسرت و کتی.ه هرای اورخرون و آثرار نوشرتاری بره آن نوشرته شردر

گذشته های دور، برخی از آثار زبان ترکی قدیم به الر.ای مانوی و اویغوری نیرز 

اس می، الر.ای یربی مرورد بهررر جرویی  دورۀد. هامنگونه که در نوشته شدر ان

 بسیاری از ملرل مسرلامن در مرشر  زمرین قررار گرفرت، آثرار زبران ترکری قردیم

الر.را بره نگرارش گرفتره شردند و  برا آن ترکمنی(، سرس  آثرار دریرن زبران نیرز)

بتدری  الر.ای یربری جرای رسرم الخرط اویغروری را گرفرت و بره یگانره الر.رای 

  .معمول این زبان م.دل گشت

متام ویژگیهای یمومی زبان ترکمنری ماننرد پیونردی برودن زبران، تروالی 

ا پیوندها، هامهنگی اصوات، بودن ی مرت جرن ، تنروع و نظرام افعرال، را دار 

گی هایی مانند دارا بودن واولهای کوتار و کشیدر کره ر است. افزون بر این، ویژ 

ین لحاظ زبان ترکمنی در میان زبانهای ترکی حرایز موقعیرت خراس اسرت. ااز 

ین حال بشکل نازک و ضخیم نیز دیردر میشروند و از حاین واولهای کشیدر در 

این لحاظ واولهرای زبران ترکمنری از واولهرای موجرود در دیگرر زبانهرای ترکری 

 .متراوت است

رمررزی و  کرره الر.ررا و حررروف آن شررکل ،آنچرره واضررح می.اشررد ایررن اسررت

قراردادی آواهای یک زبان است و هیچ الر.ایی منیتواند به صرورت کامرل مترام 
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گیها و مشخصات یک زبان را افادر مناید، با آنهم زبانشناسان کوشیدر اند ر ویژ 

که حروف الر.ا بتوانرد ایرن خصوصریتها را  ،تا در این امر تسهی تی فراهم آورند

زبانشرناس در  کره دانشرمندان ،همین برودهرچه بیشرت افادر منایند. به خانر 

زبرران فارسرری ر دری چهررار حرررف یلیحرردر )پ، ا، ه، ژ( را برره الر.ررای یربرری 

 .اضافه منودند

الر.ای زبان ترکمنی در افغانستان ماننرد رسرم الخرط زبران دری، هرامن 

در بعارری مرروارد  ءالر.رای پذیرفترره شرردر رسررم الخررط یربری اسررت و ایررن الر.ررا

گیهای نظام آوایی )فونیتیرک( ایرن زبران را بصرورت ترام ر ویژ منیتواند برخی از 

)واول( و نیرز در  این دشواری بیشررتینه در بخرش آواهرای مصروت مناید.افادر 

 .بعای از آواهای صامت )کانسونانت( رومنا میگردد

از نگررار زبانشناسرری بهرررتین و کامررل ترررین الر.ررا برررای هررر زبررانی، رسررم 

کره در برابرر هرر صروت از زبران تکلرم، ی مرت و گرافیرک  ،الخطی خواهد برود

ترا بتوانرد کلرامت،  ،مشخص داشته وبا ساختامن ن.یعی زبان هامهنگ باشرد

هان خارج میشود، ضر.ط منایرد. ولری ایرن که از دیی.ارات و جم ت را آن چنان

امررر در قسررمت رسررم الخررط ترکمنرری امکرران پررذیر نیسررت. برردین نسرر.ت زبرران 

ترکمنی نیز مانند سایر زبانهای معمرول و مرروج در افغانسرتان، بره ویرژر دری و 

 یکه ی مرات گرافیکر ،پشتو بر م.نای الر.ای یربی استوار است، ولی پیداست

بران ترکمنری را نشران دادر منیتوانرد. نرور مثرال در همره اصروات ز  ءاین الر.را

موجرود « و»زبان ترکمنی یک ی مرت  «ۆ ؤ، ۉ، ،و  »الر.ای یربی برای چهار واول 

است. ایرن حالرت تعرداد اموگرافهرا را در ایرن زبران زیراد سراخته و در خروانش 

"خانرره"،  üyی ۆ "خررود"، ا özبررای مثررالؤ اؤز  ؛کلرامت دشررواری ایجرراد میکنررد



 مقدمه
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 "لوپه". u:zز ۉ "فکر"، ا oyی و  "بکن"، ا üzز ۆ ا

صروت « 11»صروت واول )مصروت( و « 9»صروتی زبران ترکمنری دارای  دستگاۀ

صوت می.اشد. این واجها را به سه گروپ میتروان « 41»جمعاً که کانسونانت )صامت(، 

  کردؤتقسیم 

  .الف( گرور اول تحت ینوان مصوتهای نه گانه به تعداد نه مصوت

دوم تحت ینوان صامتهای ترکمنی مقت.  از الر.ای یربری ر فارسری  ب( گرور 

 .حرف 11به تعداد 

 .ج( گرور سوم تحت ینوان صامت های دخیل به تعداد نه صوت  

تحقیقی دارای یرک مقدمره، چهرار فصرل  -که این رسالۀ یلمی ،یاد آور باید شد

که هر فصل آن به یناوین فریی تقسیم بندی شدر است و بری ر در برگیرندۀ  ،می.اشد

نتیجه گیری و پیشنهادات می باشرد. در فصرل اول تحرت ینروان مرروری برر پیشرینۀ 

که راج  به پیشینۀ زبان ترکمنی، زبان و لهجه های گرور ترکی خانوادۀ  ،موضوع است

توسط اقوام ترکی زبان در نرول سردر  و رسم الخط استرادر شدر ءآلتای، مسائل الر.ا

 .ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است

در فصل دوم در رابطه به موضویات زبران و تقسریم بنردی آن از لحراظ شرکل و 

مرهوم، رابطرۀ آوا برا زبران و آواشناسری برا زبران شناسری، پیردایش زبران، بخشر.ندی 

خانوادۀ آلتای، مراحل مختلرف و زبانهای جهان از لحاظ منشأ و شکل ظاهر، زبانهای 

تقسیم بندی زبانهای گررور ترکری، زبران و لهجره هرای ترکمنری و ویرژر گیهرای زبران 

ترکمنی و تراوت آن با زبانهای غربی اوغوز )آذری و ترکی یثامنی( در زوایای گونراگون 

 .به بررسی گرفته شدر است

ناسری، فرونیم یرا در فصل سوم در مورد فونیمشناسی، رابطۀ واجشناسی با آواش

ه ارائرواج، تراوت فونیم و گرافیم، گرافیم یا واحد نوشتاری زبان توضریحات و معلومرات 
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 .گردیدر است

)واولهررا و  صررداهاخرر در فصررل چهررارم در مررورد فونولرروژی، دسررته بنرردی بررا  

کانسونانتها(، حرکت اندامهای گرتاری در هنگرام تلررح حرروف صردادار، هامهنگری 

ی کانسونانتها و واولها، یدم هامهنگی واولها، تشابه صوتی، افزایش و واولها و هامهنگ

کاهش واولها و کانسونانتها، ت.دیل واولها و کانسونانت ها مرورد بحر  و پرژوهش قررار 

 .گرفته و در آخراین فصل جدول الر.ای زبان ترکمنی با مثالهای آن آوردر شدر است

یقی، معیاری سازی فونیمهرای تحق -مربمیت و هدف موضوع بحی  پروژر یلمی

گی داشرته ر زبان ترکمنی می باشد؛ زیرا در افغانستان ترکمنها در منانق مختلف زند

و با لهجه های مترراوت تکلرم مری مناینرد و ترراوت لهجره هرا براالی فونیمهرای زبران 

در  بنراء. منودر استترکمنی تأثیر گذاشته و نظام آوایی این زبان را دچار پراگندر گی 

تحقیقی به قدر توان از میتود ترشیحی بر بنیاد تحقیق از نوع کتراب  پروژۀاین شربد پی

تا بدین وسیله نظام آوایری زبران ترکمنری شرکل  ،خانه یی استرادر به یمل آمدر است

معیاری را به خود گرفته، زمینه های تحقیق آسران و مروارد کراربرد دقیرق آن در آینردر 

 .فراهم سازد

ی هرای اسرتاد رهرنامیم رهنامیرکه از همکراری یلمری و  ،میدانمدر فرجام الزم 

دوکتور محمد صالح "راسرخ یلردرم" کره برا وصرف داشرنت مرصروفیت زیراد در  هاندپو 

رهنامیی بندر از هیچ گونه همکاری دریغ ننمودر اند، صمیامنه سساس گزاری منایم و 

" و رسمحقرق خیرر لاورمکتور خلیل الله "د  رسمحقق همچنان از اساتید گران ارجمند

محمد "حیدری" و سایر دانشمندان گرانقدر مرکز زبانها و ادبیات اکادمی یلوم برا مرن 

 .از هیچگونه همکاری در این راستا دریغ نررمودر اند، اظهار تشکر و امتنان می منایم

 و من الله التوفیق                                    

  "معاون محقق نوریاغدی "نور نامزد                         
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