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 أ 

 نظر استاد رهنام

کشور عزیز ما افغانستان اگر از یک طررف مهرد پررورد  ردن هرای 

گذشته بوده از سوی دیگر محل بود و باد اقروام  گوناگون در طول تاریخ

و ملیت هرای متتلرف کره هرر یرک از خرود زبران جداگانره دارد، نیرز مری 

زبانهای این مردم از یک ریشۀ واحد رسچشرمه مری گیرنرد و بره راه باشد. 

گوشره هرای  های متتلف تحول و تکامل منوده اند. برای روشرن سراخن

شیوۀ  مقابله و مقایسره آوایری و دسرتوری تاریک این زبانها در تحقیق  از 

آنها استفاده به عمل می آید. در سالهای اخیر از طررف  رهر ی اکرادمی 

علرروم تیکیدبرره عمررل کرره تحقیررق زبرران هررای  ررام ملیررت هررای موجررود 

افغانستان یکری از وارایف عمرده اکرادمی علروم بره شرامر مری رود. روی 

یری  و تحقیقی، مقابلره -همین اصل در سالهای اخیر چندین پروژه علمی

 یرری  تحررت کررار گرفترره شررد کرره بنترری آنهررا بررا نتررای  خرروب مقایسرره

 انجام یافتند.

اثریسررت از " زبرران هررای دری و پشررتو (یکیتیفررون) آوایرری مقایسررۀ "

نامزد محقق محرتم لیمه جان در سه فصل است دست نویس شرده، طرور 

، کانسرونانت ،ولسرتم آوایری زبران دری و پشرتو ) واخالصه به منرفری سی

ها و کلسرت ها( مری پرردازد و در فصرل سروم بره  دفتانگسیمی واول ها، 

تحلیررل و نظریررات دانشررمندان راجررت برره سیسررتم آوایرری ایررن دو زبرران 

پرداخته است. کار پروژه با نتیجه گیرری، پیشرنهادات، و مآخرذ بره پایران 

 می رسد.



 ب 

ایرن اسرت. مرن  شده از لحاظ کیفیت و کمیت تکمیل پروژۀ تصویب

اثر را برای ترفیت از رتبۀ علمی نامزد محقق بره رتبرۀ علمری محقرق کرافی 

 می دانم.

 با احرتام

 ورمړرسمحقق دکتور خلیل الله ا
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 مقدمه

رش باعر   ردن و سرهولت گردیرده رگری بر زنردهزبان ابزاری است کره در 

یرده و یی به وجود منی آیرد  بلکره در اجرتامع تشرکیل گرد است. در انزوا و تنها

 و... تجرارتی ،برای رفت نیاز و برقراری ارتباط چون مسایلی اقتصادی، سیاسری

به کار می رود. در قدیم اساس زبان بر اساس حروف شناخته مری شرد  امرا در 

را آواز هرا تشرکیل مری دهرد. اسراس و بنیراد زبران  تحقیقات تازۀ زبان شناسی

و از بافرت و ترکیرب  هرا مجموعرۀ مرنظم آواز هرا، واژه والحق که چنین اسرت از

جمله ها ساخته می شود و انسانها برای حل مشکل خروی  از ابرزاری  کلمه ها

و زبران نوشرتار تقسریم گردیرده  زبان به زبران گفترار چون زبان به کار می برند.

که زبان گفتار بیشرت میان مردم عام و خرا   بره کرار مری رود  امرا زبران است 

گان با سرواد مری  حدود بوده و متتص به  گویندهار منوشتار نسبت به زبان گفت

های زبان نق  عمده را برازی مری کنرد  در نشان دادن آواز  باشد. زبان نوشتار

اما زبان نوشتار نراقص و نارسرا ترر از زبران گفترار اسرت و در نشران دادن  رام 

گررافیم حررف ) دو  واج)فرونیم(سستی می کند که گاه برای یرک آواهای زبان، 

 وجود ندارد. حروفها واج تا برای نشان دادن بنتی ا حو ی(

هر زبان نظر به نیاز آوای خوی  فونیم های را از زبران دیگرر داخرل زبران 

خوی  می گرداند و یا فونیم هرای خروی  را بره زبران هرای دیگرر منتقرل مری 

مرروج امرروزه از لحراظ فرونیتیکس برا زبران  (فونیم واج های) کند. زبان دری با

 این رساله تحقیقی خوانده می توانیرد. زبران قایسه قرار گرفته که درپشتو در م

دری و پشتو برای نشان دادن صرورت نوشرتار آواهرا از رسرم التری عربری  های
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 کترابام آوا ها ضرنف مری کنرد. ایرن استفاده می کنند. که در نشان دادن  

نحرو زبران دری و پشرتو" بره  (کییتفرونی) آوایری تحت عنوان "مقایسرۀ یتحقیق

و نق  اندام هرای گفتراری پرداختره شرده تولید فونیم های هر دو زبان مذکور 

بره الی ایرن رسراله خوانرده  عامل علل ازدیاد فونیم هرا را نیرز در الاست. بح  

 می توانید.

ام عترو هرا کد در هر دو زبان (واولها واکه) برای تولید صوت عالوه بر آن 

قایسروی ح و توضریح آن بره شرکل مرشیردارند بره تر سهمدر نحو تولید آن 

و نحرو تولیردی آن از  (کانسرونانتواج های همتوان)پرداخته شده است. 

نگاه حالت زبان و لب ها در هر دو زبران مرذکور بره بررسری و توصریف آن 

های دری و پشتو بره رسرم التری  زبان چنانچه میدانیم مبین شده است.

وی د در هرر عربری خیلنوشته می شوند که فونیم های مستنار و د عربی 

فرونیم واج هرای ). زبان پشتو برعالوه این زبان ها مشرتک دیده می باشد

مشررتک انردواروپایی سانسرکریت را نیرز در  واج هرایدخیل عربی  (های

در  مرود ززنرویخود دارد.  بررای حرروف ویرپه پشرتو در زمران سرلطان مح

هرای  دی به دست قاضری سریف اللره بررای نشرانهوزارت حسن میون وقت

 متصو  زبان پشتو از زبان هندی، دری و عربی یاری جستند.

 هرای صروتی اخرتالف ت هران پشرتو بررعالوه مشررتکات و مشرابهزبا

زورکری در زبران پشرتو وجرود دارد  مصروتونیمی نیز دارد، به طور مثال ف

که در زبان دری شامل نیست و موجرود برودن پرن  گررافیم " ی" متتصرۀ  

یرک گررافیم "ی" واج )فونیم( زبان دری برای چند  ه که درزبان پشتو بود

 است.
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افیایی خوی  داد و گرفت های دری و پشتو در نزدیکی جغر  های زبان

شتو در زبان دری وارد گردیده استپ یکلمه هاکه بسا از گانی نیز منوده اند  واژه

شده است. زمرانی کره دو  اخلدری در زبان پشتو ده های بسیاری از کلم

سرت کره براالی هویدا گری مری مناینرد، م یکجا زندهه قوم کنار زبان و دو

گزاری فقری سیاسری نبروده  بلکره ر تاثیر متقابل دارند. ایرن تراثیر همدیگ

فرهنگی و بنابر عالقه نیز می باشد  به طور مثرال در فرهنرگ پشرتون هرا 

از جمله رقص های فولکلور و محلی کشور بوده که در مراسم خوشری  اتڼ

یکجا اجرا می گردد. این فرهنگ نظر به ایجراب و پسرند  به شکل گروهی

هررم  یرراو خررود مررردم  وارد قرروم تاجیررک، ازبیررک و هررزاره هررا... گردیررده  

ت. یرا شرده اسر محلی قرصک به قوم هرای دیگرر داخرل رقص موسیقی یا

مری افگنرد. ایرن مثالهرا تراثیر ه دیگرر ګرو باالی لباس پوشیدن یک گروه 

مسرتنار ایرن دو  یکلمه هاتا در روشن منودن برای این دلیل ذکر گردید 

واقرت  هرا ا بر مبنای نیراز زبرانزبان پرتوی افگنده باشیم.  داد و گرفت ه

  جروارفراوانی میان این دو زبران هرم های  تمی شود.  به هر حال مشابه

واج رشیح و توصریف ررا دیده می توانیم. در این رساله تحقیقی برعالوه تر

سرریمی شرربه واکه)، (کانسررونانت) همتوانهررا، (اولو ) ( واکررهفررونیمهررای )

 بره (دفتانرگ هراواکره هرای مرکب)و  (کلسرتهمتوان های مرکب)، (واول

مقایسه این دو زبان به حل مساله ازدیاد بودن فرونیم هرای پشرتو نیرز برا 

دالیل دانشمندان داخلی و خارجی آمده است. این رساله تحقیقری بررای 

و  برروده خرروان و ریشررۀ آن در خررور ر دو زبرران روشررن سرراخن آوای هرر
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ایرن دو زبران بره میران  و مشرابهت هرا ها مشرتکات، اختالف همچنان به 

با وجودی که این دو زبان با گوینرده  ل مقایسوی پرداخته شده است.شک

بره تحقیرق  ترا اکنرون   امااند گان امروزی آن کنار هم یکجا زیست منوده

 اخته نشده است.این دو زبان پرد واجیو  آوایی و بررسی

در رشتۀ زبان شناسی  بره شرامر مری رود کره ترا تازه این اثر یک اثر 

هنرروز برره مقایسرره و بررسرری ایررن دو زبرران، زبرران شناسرران برره طورکررافی 

 کره انجرام یافتره در حرد مقراالت مری باشرد یکارهرای نپرداخته اند  بلکه

 .از نگاه رصفی یا نحوی به بررسی قرار گرفته اند فقی

طررز زبان ها یکسان اسرت  امرا ( فونیتیکی  آوایی) تولید قیق:مسأله تح

متفراوت مری باشرد. فرونیم هرا اسراس زبران را  هرادر زبان  (فونیم هاواج) ادای

  چون: زبان هرای پشرتو و  یهای به حل مساله تشکیل می دهد. در این رساله

 در دالیرل ازدیراد فرونیم هرا  د؟نردار  واجری ها و اختالف شابهت هادری کدام م

هرا در بره وجرود  صامتو  مصوت ها؟ زبان نسبت به زبان دیگر در چیست یک 

زبران برر کردام  ؟دنرچه نقشی دار  همتوان های مرکب و واکه های مرکبآمدن 

مبنا استوار است هامنگونره کره واحرد جملره کلمره هرا مری باشرد واحرد کلمره 

 یک از این سواالت جواب ارایه شده است. چیست. به هر
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بررسی های مقایسوی زبانی میران زبران دری و پشرتو  موضوع:مربمیت 

کره انجرام یافتره ترا حرد مقراالت بروده  یتا اکنون بسیار کم رنگ بوده و کارهرای

برا هرم یکجرا رشرد  است. زبان پشتو و زبران دری از لحراظ جغرافیرایی قریرب و

منرروده انررد کرره ایجرراب برره تحقیقررات همرره جانبرره دارنررد و از لحرراظ  نزدیکرری 

فیایی تاثیرات رصفی، دستوری باالی هم گذاشته اند. زبران هرای مترذکره جغرا

مذکور به وضراحت موضروع  کتابی نیازمند بوده و خوشبتتانه به تحقیقات آوای

 مهم زبان شناسی پرداخته است.

این رساله به بت  های تاریک هر دو زبران پرترو افگنرده هدف تحقیق: 

زبران هرای دری و پشرتو  و  فرونیتیکیو  آوایریکه بیشرت به زوایای تاریک است 

هم چنان توجه به نحو تولید آواها در هرر دو زبران مترذکره برا تغییرر تلفر  و یرا 

همسانی ادای آن و پیچیدن به ریشه زبران کره دلیرل عمرده حفر  و یرا حرذف 

. مررام تحقیرق تحلیرل وضراحت داده شرده اسرتفونیم های زبران مری باشرد، 

دو  زبران هرای مترذکره  و رابطرۀ فونولروژیکی هرردر (فونیم هراواجها) مقایسوی

 زبان می باشد.

مقایسروی مری باشرد. ایرن  -تحقیق مذکور بیشرت تحلیلی روش تحقیق: 

 تحقیق بر بنیاد نوع کتابتانه یی استوار است.

بره رود تحقیرق کتراب  ترتیب گردیده اسرت و رساله مذکور در سه فصل 

فصرل دوم آن  ی به گذشته موضروع،یی انجام یافته است. فصل اول، مرور  خانه

به سیستم آوایی زبان دری که در پن  کتگوری و سیستم آوایری زبران پشرتو بره 

ای هر سوم به تحلیرل مقایسروی فرونیم فصل کاود شده، هامن سان تحقیق و

فونولروژیکی زبران هرای که به روابی دری و پشتو متتص شده است  های زبان
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 و مشررتکات مری باشرد، هرا ، اخرتالفت هراکه دارای چره مشرابه دری و پشتو

بت  عمدۀ آن به دالیل ازدیاد فونیم ها پرداخته شرده اسرت. در کرل ایرن اثرر 

و  زبران شناسران تهیره و ترتیرب گردیرده  زبران شناسری تحقیقی به عالقمندان

  .است
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