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  :با سپاس از 

  

  :اعضاي کارگروه تخصصی الفباي جامع 

مهدي تقی دکتردکترسعیداحدزاده، دکتر نصراهللا پورمحمدي املشی، 

دکتر همایون رحمانی،  .د رحمانی، دکتر مجید رحمانی پور، دکتر جوا

  .جواد معراجی لرد

  

  :پشتیبانان تالیف و نشر

  مرتضی زینعلی مدیر انتشارات جامعه نگر ناشر برگزیده کشور

  بهرام پارساپور

  

  :طرح روي جلد 

  استاد شهدوست حداد

  

  

  

  

  

  

  

۴  

  تاتی.تخصصی الفباي تالشیگروه کاربیانیه 

   قلم از نامش فتاد زمانه دفتر در

  نداشت قلم صاحب مردم که ملتی هر

 بی معنوي میراث.  است وملت هرقوم هویت رکن باالترین زبان

 اهمیتی ،  آن از پاسداري مدرن دنیاي در که گرانسنگی و بدیل

 زبان داشتن نگه زنده براي تالش رو این از.  است یافته روزافزون

 بشري ارجمند یراثم از بخشی مثابه به ایرانی هاي گویش و ها

 به ها تالش این.  شده آغاز جهانی و ملی سطح در  که سالهاست

 و تاتی مانند  انقراض حال در هاي گویش هاو زبان ورد در ویژه

  . دارد ادامه جدیت و حساسیت با ، تالشی

 ازاین و  دانند آذري بازمانده را آن اتفاق به شناسان زبان که تاتی

 مکتوب ادبیات از هایی رگه و روشن اي پیشینه از برخوردار رو

 است گرفته قرار ها آسیب شدیدترین معرض در سالهاست  است،

 نمانده پنهان تات روشنفکران عموم و محققان نظر از مسئله این و

 به نسبت عمومی آگاهی افزایش با گذشته دهه دو و یک از. است

 در ادبی هاي فعالیت افزایش و  فرهنگی هاي ارزش و هویت

 که مهمی نیازهاي از یکی ، ها ارزش آن نشر و حفظ با پیوند

 تات و تالش ادبیات و هنر عرصه کوشندگان و محققان فراروي

 متون نگارش براي مناسب خطی رسم و نگارش شیوه ، گرفته قرار

 این تالشگران آورترین نام از یکی.  است بوده تالشی و تاتی

 شناسانده باعث خود هشیپژو آثار با که است عبدلی علی  عرصه

 از ایشان.است شده اخیر هاي دهه در تالشی و تاتی بیشتر شدن



۵  

 در و شده ها زبان این براي الفبایی وجود خالء متوجه پیش دودهه

 شیوه و الفبا  گسترده، مطالعاتی و تالش با خالء آن رفع جهت

 و نموده تدوین فارسی رایج خط برپایه خودرا پیشنهادي نگارش

 منتشر)  تاتی و تالشی جامع الفباي(  عنوان با را آن نهایی نسخه

   .است کرده

 علمی دهی سمت و انسجام باعث گمان بی عبدلی دکتر اقدام این

 ي نقشه و شد خواهد تالشی و تاتی زبان حوزه در تحقیقات تر

 و تاتها عموم براي واحد نگارش شیوه یک به رسیدن براي راهی

 در اینکه سبب به اما. دارد تقدیر جاي و بود خواهد ایران تالشان

 صورتدر این زمینه  اخیرکوشش هاي دیگري هم دوسال و یک

 و موجود هاي بسته ، تخصصی کارگروهاین  ، است گرفته

 الفباي نهایت در و نمود بررسی دقت به را شده ارایه پیشنهادهاي

 مناسب جهات جمیع به راتالیف دکتر عبدلی  تاتی و تالشی جامع

  .  داد تشخیص تر متناسب و

 زمینه این در که کسانی همه زحمات بر نهادن ارج ضمن اکنون

 و شاعران مولفان، نویسندگان، ، محققان همه به  اند، داشته تالشی

  با  که کند می پیشنهاد تاتی زبان حوزه گران تالش دیگر

 براي آن بکاربردن و پیشنهادي الفباي این قراردادن سرلوحه

 همکاري اجماعی، الخط رسم یک به رسیدن تا ، خود آثار نگارش

  .نمایند

  تاتی و تالشی الفباي کارگروه دبیر

  96/  4/ 12 پور تقی مهدي

۶  

  پیشگفتار

دست کم از دوره صفویه به خط رایج فارسی ، ذري آنوشتن به زبان تالشی و 

غربی، ، دیوان شمس مدر مراجعی مانند روضۀ الجنان، صفوة الصفا . رایج بوده 

دیوان بدرشیروانی، رساله روحی انارجانی و غیره اشعار و عباراتی آمده است  

که از لحاظ زبانی به آذري مشهوراند و گونه اي از تالشی و تاتی کنونی 

  . هستند

در دیوان در دست است که به زبان تالشی اشعاري نیز  از دوره قاجار

در این دوره هیچ نوشته . نلیصدقی پو مثال دوبیتی هاي. سرایندگانشان آمده 

پس از قاجار ، افراد در دوره . خلخال در دست نیستاي به  گویشی تاتی 

نسبتا بیشتري به سرودن اشعار تالشی تمایل نشان داده و آثاري از خود به 

 دشرفی، صوفی باباال روشندهی ، میرزاوازجمله سید محم. یادگار گذاشته اند 

   )  1380 ،ت تات و تالش عبدلی، ادبیا(فرهاد شهنازي 

از اوایل دهه پنجاه،  نوشتن به زبان تالشی به وسیله شادروان فرامرز مسرور 

مسرور منظومه . پی گرفته شد  نگارندهوسپس تاتی و تالشی نویسی به وسیله 

 نگارندهوخندیله پئشت را به گویش ماسالی وخط فارسی را منتشرکرد 

مطالبی اجتماعی به براي نخستین بار و  و تاتی سرود یاشعاري به زبان تالش

و  58نمونه هایی از آن هارا در نشریات سال  و نوشتو به نثر زبان تالشی 

  . منتشر کرد  1358کتاب جنگل و جنازه ، تهران، 

طرح و تدوین یک الفبا که  ،تا این برهه زمانی هیچ رد و نشانی از ایده 

هیچ شخصی هم در این . شود  مناسب زبان تالشی و تاتی باشد ، دیده نمی

به عبارتی در تمام زمان هاي گذشته . زمینه فعالیت ویژه مشخصی نکرد

هرکس گفته ها و سروده هاي تالشی یا آذري یا تاتی خودرا به خط رایج 

و هرگز سخنی از الفباي ویژه به میان  فارسی برپایه سلیقه خود می نوشت

  .نیامد

و در بین تات آفرینش هاي ادبی در تالش رشد فرهنگی و افزایش  70در دهه 

، نیاز به تدریجا تبدیل به یک نهضت فرهنگی می شد  ،کهزبان هاي خلخال 

بیش از هر  برپایه خط فارسی را ،ویژه تالشی و تاتیخط و شیوه نگارش یک 

که این نیاز را  نگارنده .می دادزمانی فراروي فعاالن فرهنگی تالش و تات قرار 

خطی را مطرح نمود و جهت  ، درآن دهه ایده تدوین چنان درك کرده بود



٧  

تحقق آن مطالعاتی را آغاز کرد و به شناسایی واج ها و آواهاي موجود در 

گویش هاي مختالف زبان تالشی و تاتی خلخال پرداخت و سر انجام نمونه 

ادبیات تات و « اولیه الفبا و شیوه نگارش به تاتی و تالشی را درمقدمه کتاب 

نتشر مچاپ و  1380قرار داد و در سال » ایران و جمهوري آذربایجان/ الش تا

  . کرد

تالش و تات را پرکند، از مکتوب این ایده که می رفت خالء بزرگی در ادبیا ت 

دراسفند آن پس به وسیله نگارنده با جدیت بیشتر پی گرفته شد و سرانجام 

نگارنده  تحقیق و تدوین ،  تاتی  –تالشی جامع نخستین الفباي  94ماه سال 

الزم، به بحث گذاشته شد و اعالم گردید کسانی  اتهمراه با شرح و توضیح

که در این مورد نقدو نظري دارند ، مطرح کنند تا با بهره گیري از آن ، نقایص 

  . الفباي یادشده برطرف گردد  و کاستی هاي احتمالی 

افت گردید که با لحاظ نقدها و پیشنهاداتی دری زمان تعیین شده در طول 

تاتی صورت گرفت و  –الفباي تالشی ویرایش پیشین آنها ، تغییراتی در 

که اکنون به عنوان نسخه نهایی منتشر می  شدویرایش جدیدي از آن آماده 

  . شود

ناگفته نماند کسانی که در طول سالهاي گذشته به تقاضاي همکاري و هم 

شکنی  نکردند و حتی از مخالفت و کار اندیشی نگارنده در این زمینه اعتنایی

تالش و  وشدند ناگهان وارد میدان  96در اردیبهشت ماه هم دریغ نداشتند ، 

و تحریف شده ونسخه بدل  نادیده گرفتهکال  نگارنده راتحقیق چندین ساله 

به بی آن که کوچکترین اشاره اي به پیشینه تحقیق بکنند، الفباي موجود را 

   .منتشر کردندمجازي در فضاي نام خود 

 برابردر ، تالش تات وجلوگیري از بروز تنش در فضاي فرهنگی  براينگارنده 

که اهل خرد  استمطمئن  اما .سخنی از سر اعتراض نگفتحرکت شگفت،  آن

  .و تاریخ در این مورد بهترین داوري را خواهند کرد 

  ١٣٩٦اردیبھشت  ٢٠
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  بان تالشی ز

زبانی واحد با گویش ھا و گونھ ھای متعددی پیکره » تالشی و تاتی « 

آذری منسوب بھ آذربایجان یا . ھستند کھ زمانی آذری خوانده می شد

بھ گفتھ ابن . آتروپاتکان کھن است کھ خود بخشی از سرزمین پھلھ بوده 

مقفع  زبان ھای فارسی عبارتند از پھلوی، دری،فارسی، خوزی و 

کھ نام پنج شھر است کھ اصفھان، پھلوی منسوب بھ پھلھ . سریانی است 

بنابر این  .)٢٢ابن ندیم، الفھرست، (  ری، ھمدان،ماه نھاوند وآذربایجان

و پھلھ خود ھمان ماد کوچک است از  نام کھن ترآذری ؛ زبان پھلوی بوده

دربازسازی زبان مادی باستان کھ تا کنون بیشتر : این روست کھ گفتھ اند 

تیبھ ھای ھخامنشی صورت گرفتھ است ، بر اساس آثار این زبان در ک

( اکنون می توان بازمانده گویش ھای آذری را نیز ملحوظ داشت 

این زبان کھ اکنون تاتی و ) یارشاطر، دانشنامھ ایران و اسالم، آذری 

دارای ساختار آوایی ، دستوری ،اندوختھ تالشی خوانده می شود ، 

و ھریک از گویش  استواژگانی ویژه و در بردارنده گویش ھای متعدد

  . دربردارنده گونھ ھای مختلف است  آنھای 

ھای ایرانی ست و در گستره  از گروه شمال غربی زبانتالشی و تاتی 

نسبتا پھناوری از سالیان در خاک اران تا رودبار ایران و دره شاھرود 

شاخھ دیگر آن از قزوین تا استان ھای رواج دارد و و زنجان خلخال 

  . ، ھنوز زبان مردم بسیاری از شھرھا و روستا ھاست  البرز و ری

این نقص موجب . فاقد الفبا و گونھ ادبی شناختھ شده است تاتی .تالشی 

زیاد بین گویش نسبتا فاصلھ  بروزوھای متعدد  بھ گویش زبان تقسیم آن

ھیچوقت تالش و تات این گفتھ بھ آن معنا نیست کھ . شده است  ی آنھا

  . ستاشتھ اخط و نوشتار ند

سالھاست کھ از سوی زبان ھای ترکی و فارسی بھ چالش  تاتی.تالشی

آن چالش بھ دوصورت .  پسروی داردکشیده شده و در برابر آنھا رو بھ 

آمیزش با فارسی بھ واسطھ رسانھ ھا و الیھ  - ١. متفاوت نمود می یابد 

 ربرابدر  پسروی – ٢. روشنفکر و دانش آموختھ جامعھ تالشی زبان 

و نفوذ مھاجران بازاریان  یژهو عامھ مردم، بھواسطھ    گسترش ترکی بھ

  .ترک زبان



٩  

آوا نگاری   -١. دونوع الفبا بھ کار می آید  تاتی.برای نگارش متون تالشی

فارسی  – ٢. برای نوشتھ ھای علمی و پژوھشی . نحروف التیبر پایھ 

  : شرح زیرخط فارسی رایج بھ    نگاری برای عامھ گویشوران برپایھ

دارای جفت نرم    تاتی .تالشیچنانکھ خواھد آمد ، شماری از واج ھای 

    . دارند  آواییھستند و آن جفت ھا ارزش 

  واکھ ھا فارسی نگاری

  آستارا←  آستاراآھن و  / سنآ : در           ă                          آ

  چراغ/ چرا چاه ،  / چا  ،   ما / اَ مَ :  در             a                      اَ  ــَ 

 اشٚت ،  مال من / ٚچٚمن  این گونھ ،  /   نتَ  اٚ   : در           ə            کوتاه ــِ  اِ 

  مال تو/ 

،   ماندن  / َمنده،    قوچ / نئرَ  آینھ ،/  ئینَکا :در            e                 اِ کشیده

  .دادن /  دوئھخوابیدن ،  / ختھ

    چیز/  چیمیان ، /  مینھیزم ، /  ایزم: در          i            ای 

ُ    اُ ،   سرمھ/  ُسرمَ  ، اردک /  اُردک: در            o                   ــ

 دود/  دو ،  نخ /پو : در          uاو                    

  تُف/  �تـ،  ُدم / دۊم   :در          ö                     اُى

  پیرامون/  رَ ٷدا،   دیس / ریؤدا :  در         ow                     وآ

  پسر/  اَ وز : در        oa» اَ و  ـآوایی بین ھَ « 

 نھادن/  ئھنو: در     oe  »آوایی بین ھـ و ئھ «  

١٠  

،  از  تدوین شده است تاتی کھ بر پایھ خط رایج فارسی –الفبای تالشی در 

بھره  با ھمان ارزشی کھ در فارسی دارندبرای صامت ھا نشانھ ھای زیر 

  : گرفتھ می شود

  ی ـ ب پ ت ج چ خ د ر ز س ش غ ف ک گ ل م ن و ھ

دو واج  اصلی  واج ٢٨بنابر این الفبای تالشی عبارت خواھد بود از 

  : بھ شرح زیر ترکیبی

  ی ، وب پ ت  ج چ خ د ر ز ژ س ش غ ف ک گ ل م ن   :ھمخوان  ٢١

   ه ئ ئ   « e/  اِ کشیده، »  ـٚـ  ــِ «  ə/ اِ    ،a/  ــَ اَ   ، ǎ/ آ  :واکھ اصلی  ٧

  i/  ای،  u/ بلنداو  ، کوتاه او o/   ــُ اُ    ،»   ھ

  اَ /  oa،   ئھ  / oe ،   ٷآ/  ow :واکھ ترکیبی  ٣

 ۊ/   ö، ٿ/   ť، ڷ /  ľ (ھا نیز نرمکامی می شوند مانند واج شماری از 

باز از واج اصلی  بر روی آن ھا ، )̈ ( نشان دونقطھ گذاشتن  کھ با  )

در کل زبان تالشی و تاتی خلخال،  شمار این گروه . شناختھ می شوند 

  .چندان زیاد نیست 

ث ، ح ، ذ ، ص ، ض ، ط ، ظ : ھر کلمھ ای کھ باید در آن از نشانھ ھای 

و  استفاده شود ھویت تالشی ندارد و دخیل در زبان تالشی است   ، ع ، ق

در این الفبا گنجانده نمی  از این رو در نگارش تابع شیوه فارسی ھستند

در فرایند آوایی دچار انواع تغیر حذف نیز بخشی از کلمات دخیل  .شوند 

با بھ استثنای نام ھا ،  کلمات دخیل ھمھ  .، اضافھ ، قلب و ابدال می شوند

  :مانند .  امالی اصلی و تلفظ محلی نوشتھ می شود

صیفت ،  ←ذیکر ، صفت  ←حاصیل ، ذکر  ←حاصل ثابیت ، ←ثابت 

  .قادیر  ←عیلم ، قادر ←ظالیم ، علم  ←، ظالم موطریب  ←مطرب 

  نگارش  شیوه
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سالھاست کھ تدوین الفبای تالشی موضوع گفتگوی پژوھشگران و 

در طول این مدت برخی از . دوستداران زبان و فرھنگ تالش است 

. محققان در این مورد تالش جدی داشتھ و طرح ھایی نیز پیشنھاد داده اند

نیز حسب نیاز شخصی الفبایی بر پایھ الفبای موجود فارسی  نگارنده

طراحی یا تدوین کرده و در طول سالھای گذشتھ آن را تکممیل و مورد 

 –فرھنگ تطبیقی تالشی « کتابھای از جملھ در .  استفاده قرار داده است 

و قصھ » ...ادبیات تات و تالش « ، » تالشان کیستند « ، »آذری  –تاتی 

  .ھا و مثل ھای تالشی 

با لحاظ واج شناسی و آواشناسی گویش الفبای فارسی برای زبان تالشی 

در شرح کھ حاصل آن  تدوین شده ھای مختلف زبان تالشی و تاتی خلخال

البتھ ممکن است ھمھ متخصصان با بخشی از نشانھ ھای  .است  ذیل آمده

در آینده ول اصالح مشمو آن ، بھ ویژه در گروه واکھ ھا موافق نباشند 

   .د نشو

  الفبای فارسی

کھ بر پایھ  حروف فارسی رایج قرار دارد،  تاتی - در تدوین الفبای تالشی

شرط نخست ساده بودن ، داشتن قابلیت برقراری پیوند ذھنی و بصری 

آسان برای ایرانی زبان ھا و موجود بودن فونت ھا ونشانھ ھای فارسی 

بھ نحوی کھ این سادگی و آسانگیری . ست الزم برای نگارش آن ، بوده ا

با ثبت ھرچھ دقیق تر واژگان و متون تالشی و برابری با جدول فونوتیک 

  . باال، تعارض و مغایرتی نیابد 

یک امر پژوھشی و آکادمیک است کھ  ،ثبت و ضبط دقیق واژھا و متون

ن برای آن دقیق ترین و رسا ترین نشانھ ھای آوانگاری بر پایھ خط التی

بنابر این الفبای تالشی . شناسایی و ارایھ شده است  تاتی-برای زبان تالشی

بر پایھ خط فارسی برای نوشتھ ھای متعارف و عامھ کسانی است کھ بھ 

خط رایج فارسی می نویسند و می خوانند و ذھنشان با ویژگی ھای آوایی 

ارش مثال طبق عادت ھزاران کلمھ را کھ نگ. و نگارشی آن خط آشناست 

دقیق آن باید با اعراب باشد ، بدون اعراب درست می خوانند و می 

  .نویسند 

  تغییرات واجی 

١٢  

ارزش ، گروھی نرمکامی می شوند وچنانکھ آمد در بخش ھمخوانھا 

کھ با افزودن نشانھ »ل  ، و ت،  « مانند. می یابند جداگانھ ای  آوایی

)  o( نیزکھ  ھ ھا در بخش واک. الزم در آن اعمال می شود تغییرھایی 

و در یک مورد ھم )  ö( نرمکامی می شود مشمول تغییر با دو نقطھ شده 

نوشتھ می  )  ow/  ؤآ( ، بھ صورت  ایندگی می کندمآوای خاصی را ن کھ

در این  .نقشی ویژه تعریف شده است نیز برای برخی واکھ ھا  .شود 

تعریفی مناسب زبان گسترش دامنھ کاربردی یافتھ و »  e – بلنداِ « مورد 

جز این موارد ، الفبای مذکور، تابع قاعده آیین نگارش . تالشی یافتھ است

با این تفاوت کھ در فارسی نویسی معموال اعراب گذاری . فارسی است 

در تالشی ھرجا کھ احتمال دارد کلمھ غلط خوانده ولی . رعایت نمی شود

ذشت زمان، اذھان مگر اینکھ با گ.  شود ، اعراب گذاری الزامی ست

   .عادت کنند و روانخوانی نوشتھ ھا ھمگانی شود

یا . بنابر ھمین قاعده کلماتی کھ تلفظ درست آنھا جا افتاده و مشھور است 

در داخل جملھ از راه معنی ، بھ تلفظ درست آنھا می توان رسید ، بھ 

  .شت تالش ، تمیز ، بلند ، نفرین ، ر: مانند . اعراب گذاری نیاز ندارند 

برابر قاعده ای کھ این الفبا بر آن استوار است ، اوال ھمانطور کھ آمد 

) ث ح ذ ص ض ط ظ ع ق ( ھمھ کلمھ ھای دخیل در تالشی کھ حروف 

اما .  دنبا امالی اصلی و تلفظ تالشی نوشتھ می شو ،ھا کابرد دارد در آن

ا ھسن نباید مثال  حسن ر ،چون این حروف در الفبای تالشی وجود ندارند

ھمچنین کلیھ کلمھ ھای رایج در گویش ھای .  صمد را سمد نوشتیا

د کھ عموم گویشوران تلفظ نمختلف دقیقا بھ ھمان صورتی نوشتھ می شو

صبح « خوشگیل ، = » خوشگل «غومَچ ،  =» غنچھ «: مثال . می کنند 

  . ْصب = » 

  ھای بیان 

  eو  ə( شتن آواھای در این الفبا مواردی کھ بحث انگیز بوده ، چگونھ نو

بھ نظر می رسد اگر در . ست ابا نشانھ ھای فارسی   ،در آخرکلمھ ) aو 

الفبای پذیرش عمومی رد اشتراک نظری بھ دست آید ، مشکل ااین مو

   .برطرف خواھد شد تاتی، - تالشی

کوتاه است کھ در آوانگاری »  اِ  «یکی از آواھای پرکاربرد در تالشی 

تعیین یک نشانھ جدید برای این آوا . نمایندگی می کند ن را آ»  ə« نشانھ 
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با استفاده از فونت ھای موجود ، مدنظر بود و برای این منظور چندنشانھ 

، ھشت کوچک »  ٚــ « ، ھفت کوچک »  ٚـ  «از جملھ سکون . بررسی شد 

  . »   ھ /  ه« بیان  ایھو   ــِ ، کسره  » ^« 

لحاظ نمودن پیشنھاد و  پس از بررسی ھمھ ی جوانب موضوع،  

این نتیجھ بھ دست آمد کھ اگر قرار  بیشتر کسانی کھ نظر داده بودند

 باید گفت کھ نشانھ ای قراردادی تعیین شود ،»  ə« باشد برای 

ـٚ (  شده است ھفت کوچکبیشترین استقبال از نشانھ سکون و ) ـ

نگارنده  ولی. دوم و سوم باقی مانده انددر اولویت کسره نیز 

زیرا اوال اولویت سکون در آن  ی دھدمشخصا سکون را ترجیح 

است کھ در ھمھ صفحھ کلیدھا وجود دارد و با فونت ھای فارسی 

دوما ھفتک کھ با یونی کد فراخوانده می شود، . نیزقابل استفاده است

از . فقط با فونت ھای بین المللی مانند تایمز و تاھوما سازگار است

تالشی یا تاتی کھ با آن فونت ھا نوشتھ شده باشد، اگر این رو متنی 

برای چاپ بھ نشریھ ای داده شود، چون باید متن بھ فونت فارسی 

تبدیل شود ، وجود ھفتک باعث درھم ریختگی شکل متن و غیر 

از این رو چون ھیچکدام از این سھ نشانھ در . قابل چاپ می شود

ین الفبا ھریک از آن ھا کھ خط فارسی واج بھ شمار نمی آیند و در ا

اِ /  ə( بھ کار گرفتھ شود ، بھ صورت قرار دادی نماینده آوای 

از این رو . خواھد بود، نسبت بھ ھم ھیچ تفاوتی ندارند) کوتاه 

کاربران می توانند یکی از این سھ نشانھ را برای صوت مذکور 

استفاده کنند تا در یک دوره آزمایشی مشخص گردد کدام یک از 

  .آنھا مناسب تر است تا تثبیت شود 

ھای بیان یا ھای غیرملفوظ کھ عمده اختالف نظرھا استفاده از  

. مناسب دیده نشد در آخر کلمھ aو  əدرباره آن است، برای آوای 

. تعیین شده است )  e( زیرا ھای بیان اوال مختص و مناسب آوای 

اده شود ، باید تمیز د eدر پایان کلمھ از صدای  əدوما برای آنکھ 

اما . تره ←  pata پَتَھ: مانند . نشانھ فتحھ نیز بھ آن افزوده گردد 

خوانده می شود   pate،  پَتھ : اگر از فتحھ استفاده نشود و بنویسیم 

  .  بھ معنی پختن. 
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بسیاری از واج ھا در آغاز کلمھ ، بھ ویژه  وقتی کھ بھ حرف بعدی 

می شوند و حتی در آوا نگاری  متصل نیستند ، کامال ساکن خوانده

ھم می توان آنھارا در بسیاری از موارد بدون استفاده از واکھ 

. دو / من فومناتی، د / چھ چیز ، م / تو ، چ / ت : نوشت ،  مانند 

می »  ع« کھ چند سالی ست گروھی این آوا ھارا با استفاده از 

ر این جاست د. دع کھ درست نیست . تع ، چع ، مع : نویسند ، مانند

   əواکھ  یکی از نشانھ ھای ھفتک، سکون یا کسره برایکھ 

در دوره ازمایشی اگرھرکاربر بھ اختیار کاربرد پیدا می کند و اگر 

 مورد استفاده قرار دھد، ھیچ)  ə( یکی از این سھ نشانھ را برای 

  :مانند مثال ھای زیر  .مشکلی پیش نخواھد آمد

  تو گفتی=  tə văta  ْت واتَ / ِت واَت /  ٚت واتَ 

  )فومناتی( من خوردم =  mə harda ْم َھردَ / ِم َھرَد / ٚم َھردَ 

  چھ خبر=  čə xabar ْچ َخبَر/ ِچ َخبَر /  ٚچ َخبَر

  مال تو=  əštəْاشْت / اِشِت /  شٚت اٚ 

  می شکند=  čâkənə چاکنْ / چاکِن /  چاکٚن 

  .مظروف در ظرف می پوشد یا ریختن=  dakarə َدَکرْ / َدَکِر /  َدَکرٚ 

،  )aو   ə(  ھای در کلمھ بھ جای واکھ ھای بیان حذف  ناگفتھ نماند کھ

شما ،  در این الفبا بر اساس قاعده ای /  šəmaمال تو ، /  əštəمانند 

متاسفانھ این پیشنھاد با ولی  ،علمی و روشی نظامند پیشنھاد شده است 

علت بخشی از این کھ بی تردید  مخالفت گروه زیادی روبرو شده است

از این . مخالفت ھا ناشی از عادتی ست فارسی نویسی ایجاد کرده است 

  .رو الزم است در این باره توضیح بیشتری داده شود 

یکی از نشانھ ھای رسایی و پیشرفتگی  رسم الخط این است کھ  می دانیم 

با حروف  و نشانھ ھای موجود در آن خط بشود کلمات را ھمانگونھ کھ 

مھم تر از این آنچھ کھ نوشتھ می شود ، ھرکس . ان می شود ، نوشت بی

اما متاسفانھ نارسایی خط فارسی و قواعدی . بتواند آن را درست بخواند 

کھ با شیوه نگارش آن اعمال می شود ، نوشتھ ھای فارسی را بھ  مرکب 
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از نشانھ ھای رمزداری تبدیل کرده است کھ بدون داشتن کلید گشودن آن 

یعنی . زھا ، نمی شود کلمات و جملھ ھای فارسی را درست خواند رم

فارسی زبان ھا تلفظ درست کلمات را نھ از روی آوای ثابت حروفی کھ با 

آن کلمات نوشتھ شده اند ، بلکھ از روی یک قرارداد ذھنی و فھم معنی 

  .کلمھ بھ کمک معنی جملھ و عبارت ، درست می خوانند 

سی ھچون آفتی ست کھ قرن ھاست دامنگیر زبان مشکل نارسایی  خط فار

با اینکھ در طول یک سده گذشتھ از . غنی و توانمند فارسی شده است 

سوی دانشمندان حوزه زبان و ادبیات ، کوشش زیادی شده کھ آن آفت 

زدوده شود و زبان ھای رایج در ایران ،از دیوار کھنھ ای کھ بھ واسطھ 

جات یابند ولی متاسفانھ تا کنون چیزی این خط بر دورشان کشیده شده ن

  . تغییر نکرده است 

از زمان اوج گیری نھضت ھای فرھنگی در ایران و توجھ روزافزون 

اقوام بھ زبان و ادبیات خود ، دیوار الفبا بھ شکل رنج آورتر و مشکالت 

خط رایج فارسی کھ  برای زبان عربی .  افزونتر ، نمایان شده است 

انیان از اعراب وام گرفتھ اند ، برای زبان عربی ھیچ طراحی شده و ایر

مشکلی ایجاد نکرده است اما برای زبان ھای ایرانی  سرچشمھ ھمھ 

مشکالتی ست کھ زبان مکتوب ایرانی از لحاظ  اوایی و امالیی با آن 

  . روبرو است 

یکی از عوامل بروز آن مشکالت  استفاده از ھـ در پایان کلمات ، بھ 

این نشانھ  چنانکھ از نامش . بیان یا ھای غیر ملفوظ است  عنوان ھای

 , a, e( پیداست ، در حالی کھ خوانده نمی شود ، نماینده سھ آوای واکھ ای

ə   ( در زمانی کھ این سھ آوا در زبان ھا و گویش ھای . در نوشتھ ھاست

ایرانی غیر فارسی رسمی ، بھ گستردگی بسیار وجود دارد ، در فارسی 

دستخوش تغییراتی شده کھ بر نظام آوایی این زبان تاثیر گذاشتھ  رسمی

اول اینکھ  این آوا ھا در متون فارسی نوشتھ نمی شوند زیرا نشانھ . است 

است و اعراب ) ـَ  ، ـِ  و اِ کشیده ( ھای نگارشی آنھا کھ عبارتند از 

)  ـھ( در پایان کلمھ ھا نیز بھ گونھ . گذاری در فارسی معمول نیست 

دوم اینکھ  ھای بیان تدریجا دو . نوشتھ می شوند ولی خوانده نمی شوند

در . را از زنجیره آوایی جدا کرده و کنار گذاشتھ است )  əو   a( آوای 

اِ   e( نتیجھ اغلب کلماتی  کھ بھ ھای بیان ختم می شوند در قالب آوای 

  .قرار می گیرند) کشیده 
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  :مانند این کلمھ ھا ی فارسی زیر 

  فارسی رایج     فارسی قدیم

 xaste/ َخستھ      xasta/ َخسَت 

  borde / بُرده       borda  /بُرَد 

اما این آوا ھا در دیگر زبانھا و گویش ھای ایرانی ، مانند تالشی و تاتی 

از این رو ھریک از سھ واج یاد شده در آغاز . قابل حذف و تغییر نیستند 

شی ویژه و ثابت خودرا داشتھ باشند و ، میان و آخر کلمھ باید نشان نگار

در آخر کلمات بھ )  a , e, ə( بھره گیری از ھای بیان برای  ھرسھ واج 

وقتی می شود برای ھریک از این آواھا نشان . ھیچ وجھ جایز نیست 

نگارشی جداگانھ ای داشت چرا باید با خودداری از کاربرد آن ، برای 

سی ھمان شکلی را فراھم کنیمم کھ زبانھا وو گویش ھای ایرانی غیرفار

با نگاھی بھ چند ثال زیر ی توان بھ درستی . دامنگیر زبان فارسی ست 

  :تشخیص داد کھ چھ روشی درست یا غلط است 

čama    (a)   /  بھ ھای بیان نیاز نیست زیرا دو نشان ھای بیان و : َچَمھ

  ) َچَم ( نوشت  حذف نمود و) ـھ (می توان . است ) a( فتحھ برای یک آوا 

čəmə   (ə)   /  دو نشان برایدر اینجا نیز . شبیھ چمھ است :  ٚچٚمھ 

را ) ـھ ( در این موردھم می شود . یک آوا بھ کار گرفتھ شده است  نوشتن

  )ٚچٚم ( حذف کرد و نوشت 

kašte    (e)   /ٚکشتھ  ، barde   (e)   /در این دو مورد آخر: :    بَرده، 

یکی برای ).  e/ اِ کشیده (  آمده است برای یک آواھ  ـ ھردو نشان 

در فارسی نیز این نشان برای اِ . متصل نوشتن و دومی برای جدا نویسی 

از این رو نیازی بھ تغییر ندارد و می شود در گویش ھا نیز . کشیده است 

 .عینا بھ کار گرفت 

  ə/ اِ کوتاه 

بیشترین پرسش در  تاتی، –در پیوند با الفبای تالشی ھمانطور کھ آمد 

مطرح گردیده است »  eاِ کشیده  «و»  ـِ  / ə«کوتاه  اِ مورد نحوه کار برد 

تعریف و تعیین شده )  ٚـ  (ھفت کوچک  ) ə( در این شیوه نامھ برای . 



١٧  

کھ در آغاز ، میان و داریم نیاز بھ چھار نشانھ )  e( و برای آوای . است 

 کھ آوایی ینقش صرف نظراز، از ھمزه با کمک  .پایان واژه قرار گیرند

 تعریف و تعیین شدهمورد نیاز  نشانھ ھایدر عربی دارد ،  این مصوت

بھ گونھ ای شیوه کاربرد این نشانھ ھا .   ھ   ه   ئ ئ :  از استکھ عبارت 

  .ست کھ ذیال آمده است 

    /eبلند اِ 

در ش خودرا ، نق وایی خود می تواند در قالب ھمزهآاِ بلند بھ لحاظ ویژگی 

درآغاز فقط آوایی کھ ھمزه  غیر از نقشیعنی . تاتی ایفا نماید - تالشی

 –در تالشی می تواند ،  با اعمال تغییراتیکلمات فارسی برعھده دارد 

  .دکندایفا )  e( با ھویت آوایی تاتی 

 ولی در اید می کلمھ آخر و وسط و اول در ؛عربی در ھمزهمی دانیم کھ 

 اقتضای بھ تالشی در واجاین .  گیرد می قرار کلمھ اول در فقط فارسی

 ، کلمھ آخر و وسط ،آغاز در تواند می ، است کشیده اِ )  e(  معادل اینکھ

 - در الفبای تالشیبرای ھمزه از این رو . ی داشتھ باشدمشخص آوایی نقش

نشانھ ھای ویژه غیر از ایفای نقش بھ صورت الف درآغاز کلمھ ،  ،تاتی

نشانھ ھا  آن .  »   ھ   ه  ئ  ئ« ر نظر گرفتھ شده کھ عباتند از دنیز  دیگری

  : نمود می یابندبھ شرح زیر در واژه 

خاموش =  eme ئمھارسال کردن ، =   evgande ئوگانده: اول کلمھ 

  )تالشی شمالی( شدن 

=   doe دوئھقوچ ، =   near نئرَ مرد ، =   merd مئرد:  وسط کلمھ 

  دن نھا=  noe نوئھدادن ، 

=  ăbarde آبردهمادر  ،   =  dede  ده ده: غیر متصل در آخر کلمھ  

  زن ، =   žen  ژه نقاپیدن ، 

=  kašte کشتھسوار شده ، =  danəšte  َدنشتھ: متصل در آخر کلمھ 

  کاشتن 

فقط در تالشی شمالی و ھمزه  صورتبھ ) اِ کشیده /  e(ناگفتھ نماند کھ 

ظاھر می ھا واژه شماری از در آغاز برخی گونھ ھای تاتی خلخال ، 

١٨  

بھ صورت الف آغازین ھمان نقشی  کھ در فارسی دارد ، عینا در  .شود 

  .نیز دارد  تاتی –ھمھ گویش ھا و گونھ ھای تالشی 

بازخوردھای مربوط بھ این الفبای با وجود انتشار این توضیحات ، 

کھ در پایان  )ھای بیان(درزمان بررسی نشان داد کھ گروھی در پیوند با 

بھ نظر می رسد این . می آید ، مشکل دارند )  ه  و  ـھ( کلمھ بھ صورت 

زیرا در نگارش زبان . مشکل ناشی از عادت با رسم الخط فارسی ست 

) ھا (اما ھمین . فارسی ، ھای بیان نوشتھ می شود ولی خوانده نمی شود 

م نوشتھ و ھم ھ، باشد)  e(  ، ھرجا کھ دارای ارزش آوایدر آوانگاری 

پس در .  baste/   بستھ،    xăje/ خواجھ     :مثال در . خوانده می شود 

 ) ه  و  ـھ( تاتی ھم می تواند با ھمین نقش آوایی ، بھ گونھ  و تالشی

  نوشتھ و خوانده شود 

ھرکلمھ . وجود ندارد  غیر ملفوظدر آیین نگارش تالشی چیزی بھ نام ھای 

بنابر این آنچھ کھ در . ی شود بھ نگارش در آیدھمانگونھ کھ تلفظ مباید 

خوانده می شود ، در ) یا ھای غیر ملفوظ ھای بیان ( زبان فارسی  

و  eدر مورد . نگاشتھ می شود   eو  a   ،əآوانگاری تالشی با سھ نشانھ  

ə  اکنون می پردازیم بھ واکھ . توضیح الزم داده شدa  / َا:  

  a/ اَ 

در کلمات . است )   ــَ (  ارسی برابر یا معادل فتحھنگارش فدر   aواکھ  

در تالشی و تاتی نگاری نیز از . کاربرد می یابد ) ع ( عربی نیز بھ جای 

  :چنانکھ در مثال ھای زیر آمده است . ھمین قاعده پیروی می شود 

اَ زُ : پسر ،   nana/  نَنَ :  مادر،    čama / َچَم :  مال ما،  ama/ اََم :  ما

 /zoa   

بھ این ترتیب دیده می شود کھ برای ھر آوا نشانھ ای از نشانھ ھای 

موجود در فارسی قرار داده شده و ھریک از آن نشانھ ھا بر پایھ فونتیک 

پس چون درالفبای فونتیک نمی شود نشانھ . بین المللی تعریف شده اند 

د ، در ھارا برای آوایی غیر آنچھ کھ برایشان تعریف شده است بھ کار بر

الفبای پیشنھادی موسسھ نیز نشانھ ھای معادل تعریف شده اگر برای آوای 

  .دیگری استفاده شود ، غلط امالیی بھ شمار خواھد آمد 

  واج ھای تغییر یافتھ 



١٩  

  :واج ھای نرم  - ١

درتالشی شماری از واجھا بھ سبب بروز تغییرات در فرایند تولیدآوا و 

. و ارزش آوایی می یابند ی می شوند میانکامی شدن ، دستخوش نرم شدگ

بر ) ــ̈ دو نقطھ ( بطورکلی در این الفبا، اکسنت   o , t , l , n: ازجملھ 

  :مثال در . روی واج ھای بدون نقطھ، نشان نرم شدگی آن واج است 

تاتی  دارای گونھ نرم و  –یکی از واج ھایی ست کھ در تالشی )  ت( 

نوشتھ می شود )  ť/  ٹ( بھ گونھ ت  در نوشتار این. ارزش واجی است 

  :و تفاوت معنای آن با جفت ھای کمینھ زیر آشکار می شود

  پختھ=  pata/ پََت :  در تقابل با.  سبزیجات خودرو=  paťa/  ٿپَ 

  .قھر=  tar/ تَر : در تقابل با .  نورس و شکننده=  ťar/ ر ٿ

دیگری وجود  » ل« رایج در فارسی ، » ل « غیر از  تاتی -  در تالشی

کمینھ مشروح  با جفت ھایاین الم . دارد کھ دارای ارزش واجی است 

  :زیر نمود می یابد 

بال ،  = bâl/  بالبا قابل تدر .  صوت فراخواندن گاومیش=  bâľ/ باڷ 

  .دست 

  نا گویا=   lâl/  اللبا قابل تدر . بزرگ  = ľâľ / �ل

) واو ( یا » او « رفتھ صورت گمختلفی دیگر واجی کھ در آن تغییراتی 

  .  است

از جملھ واج ھایی ست کھ برای بھ کارگیری در الفبای تالشی ) و ( واو  

تاتی ، با اعمال چند گونھ اکسنت ، دستخوش تغییراتی شده و گسترش  –

این واج برای چھار آوا ایفای نقش می کند و آن . دامنھ کاربرد یافتھ است

  :چھار عباتند از 

    )تاتی( بیا /  buو  بو  نیرو/  zur زور : در   u/  و

  .جرگھ ف گروه /  kâvlaو کاوَل   ُگل/  vəl ٚول : در   v / وٚ 

  دنبال ، بعدا/  dömľa  �َ مۊو د  ُدم/   döm  دۊم:  در   ö/  ۊ

٢٠  

  نوعی اسطبل گوسفند/  vonaُوَن  و   زبان/  zəvon زُون: در   vo/  وُ 

  پیرامون/  رٷداو   فد/  dowraَر ٷدا: در   ow/  ؤآ

 )تالشی شمالی (   بیایی/  boy بُی و  بار/  bo  بُ : در    o/   ــُ 

یا بھ عبارتی . وجود دارد ) و ( نوع  ٣ھمانطور کھ می دانیم در فارسی 

  .نوع استفاده می شود سھ از این نشانھ  

  دود  و بود: در ) یا واو معروف u/ او (  – ١

  .ورزش  و  دوات  : در ) صامت   v/ واو(  – ٢

خواھر : کھ نوشتھ می شود ولی خوانده نمی شود در )  واو معدولھ(  – ٣

  .و خواستن 

( بنابراین خواستم  نوشتھ می شود . در تالشی واو معدولھ وجود ندارد 

  ) .خا� ( و خواھر نوشتھ می شود ) خاستَم 

  آواھای ناشناختھ 

کھ یکی وجود دارد  آوالکی دو چنان کھ پیشتر آمد در تالشی و تاتی و گی

دومی  .چاکنایی ، َدمشی ونیمھ باز است   آنتولید  است و )ھـ  و اِ  ( بین

این واکھ ھارا در آوانگاری . چاکنایی ، َدمشی و باز  .است ) ھـ و اَ (بین 

آوای . پسر ، نوشت /  zoaنھادن و /   noeالتین، می توان بھ صورت  

د ولی دومی ھم در وسط و ھم در آخر واژه اول فقط در آخر واژه می آی

نشانھ الزم بود کھ از ھا برای نگارش فارسی این واکھ . ظاھر می شود

کھ در خط فارسی را )  ہَو   ہ (نگارنده . خاص و متمایزی استفاده شود 

با شناختی کھ از فکرو سلیقھ مخاطبان پیشنھاد می دھد ولی وجود ندارد ، 

با مقاوت شدید روبرو خواھد شد  پذیرش آن است  مطمئناین الفبا دارد ، 

از این رو نشانھ ھای ساده رایج بھ شرحی کھ در جدول آواھای ترکیبی .

   .آمده است ، ترجیح داده می شود 

  :مانند. برای این کلمھ ھا جفت ھای کمینھ فراوانی جود دارد 

  پاییدن/  ئھپو - نھادن /  ئھنو



٢١  

  روده/  اَ ور  -   پایھ/  اَ وپ

   دیدتش

از یا در فارسی ھنگامی یک واج مشدد می شود ، برای نشان دادن آن 

. استفاده می شود ، یا بدون ھیچ نشانھ ای نوشتھ می شود )ــّ (ھ تشدید ننشا

گاھی نیز یک واج واکھ ای و یک ھمخوان مشابھ در . کلھ ، دبھ :  مانند

)  ی(  مانند . ولی یکی از آنھا نوشتھ نمی شود . کنار ھم قرار می گیرند 

در . کھ سیاه و میان نوشتھ می شود .  miyănیا میان    siyăhسیاه :  در

ھرکلمھ تالشی نگاری این واج ھا در ھردو حالت مکرر می شوند و 

 /میان  ،) سییا  /مثال سیاه  .ھمانگونھ کھ تلفظ می کنیم ، نوشتھ می شود 

) ای(در مواردی ھم کھ . نوشتھ می شود  دبَب / کلَل ، دبھ / ، کلھ مییان 

( مثال . در پایان کلمھ می آید ، باز از ھمین قاعده تبعیت می شود ) ی ( و

( آخر بھ مصوت ) ی (اما اگر ) . کی َی ( تالشی نوشتھ می شود ) کیست 

: ختم شود ، مثال در واچیدن یا در چیدن تالشی ، نوشتھ می شود) اِ کشیده 

فونتیک این گونھ کلمھ ھا ھنوز برای خیلی نگارش . ) چییھ ( و ) آچییھ ( 

ھا دشوار است و در کتاب یا مقاالت منتشر شده آنان دیده می شود کھ مثال 

  .نوشتھ اند  mianو میان را    siaرا » سیا «

. نیست ) ی ( نا گفتھ نماند کھ در تالشی واج جفتی و مشدد، محدود بھ 

کھ باید . بزرگ تالشی جنوبیمثال در . کھ گاه مشدد می شود ) ل ( مانند 

در ھر حال چون دو الم تلفظ می شود ، ھردو نیز باید ) . پیللَ (نوشت 

  .این قاعده در مورد دیگر کلمھ ھا نیز مصداق دارد . نوشتھ شوند 

در طرح الفبای تالشی سادگی و موجود بودن فونت ھا و اکسنت ھا 

ونت ھای فارسی چھ خوب بود کھ اولویت نیز بھ ف. نخستین شرط بوده 

داده می شد ولی متاسفانھ در فونت ھای فارسی حروف اکسنت دار، مانند 

از فونت ھای بین المللی  ناگزیر. وجود ندارد  ) ť/  ٿ/  ö /ۊ   ľ/ڷ( 

  . استفاده شده است

  

  

  

٢٢  

  تاتی - جدول مصوت ھای اصلی الفبای جامع تالشی

  تاتی -ھای ترکیبی الفبای جامع تالشی جدول واکھ 

آوا   شماره

  نگار

  کاربرد در نگارش

  ھاتن  آخر  وسط  اول

١  i  یا ای: ای /

  اینجا 

/ ر یج:  ی

  پایین 

/  ین:  ى

  نیست 

/   یپَر: ی 

  پریروز

٢  ö  --   --  مو :  �م(  �ـ

(  

  دود/  ۊد:  ۊ

٣  e  ینَکا ئ:  ئ /

  آینھ

/ رد ئم:  ئ

  مرد 

/  ھداشت: ـھ 

  داشتن

  بردن /  هبَرد:  ه 

۴  a  َسَت اَ : ا /

  استخوان

/ ر َشکَ : ـَ 

  شکر

/ کیَن : ـَ 

  دختر 

  آن/  اَ 

۵  â  ر اد: ا   آب / و آ: آ /

  درخت 

  باد / ا و: ا   چاه/  اچ: ا 

۶  u  ری او: او

  امروز / 

/  وچ: ـو   -- 

  چوب

  دوغ/  ود: و 

٧  ə  ن چمٚ :  ٚـ   من /  مٚ :  ٚـ /

  مال من 

/  اشٚت :   ٚـ 

  مال تو 

 --  

٨  o  ُم اُوشٚ : ا /

  ماه

/ گیُسم : ـُ 

  گیسم

  --   بار / ُب : ـُ  

  تنھا  آخر  وسط  اول  تالشی  التین

ow َر ٷدا  -  آؤ /

  پیرامون

محل / ٷَسال  -- 

  انباشت تپالھ



٢٣  

 

  دو مثال /تاتی  –جدول مصوت ھای نرم الفبای جامع تالشی 

  

  

oe نھادن/  ئھون    -  ) ہ ( ئھ   --  

oa  َصوت / وئاَ   -  ) ہَ( ا

  تعجب

  --   پایھ/  اَ پو

  تنھا  آخر  وسط  اول  تالشی  نالتی

ť  ٿَپَ   --   تُف/  وٿ  ٿ   --  

ľ صوت /  ڷبا  گردن/  لٓ م  کوچی/  ل�م  بزرگ/  ل�  ڷ

فراخواندن 

  گاومیش


