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 سمينار زبان شناسي اولين

 ايرانترآي ـ 
 

 )علميمصوبات هيئت (
 
 

 علي قره جه لو:  از ترآي آذريترجمه
  
  

  مترجممقدمه
  

 زبان شناسي ترآي در ايران تحت رياست دآتر جواد هيئت، مدير و صاحب                سمينار اولين   1379 خرداد   26ـ27 تاريخ   در       
 ميشود، از نشريات نادري     منتشرآه به دو زبان ترآي و فارسي در ايران           " وارليق"مجله  . برگزار گرديد " وارليق "مجلهامتياز  

 يافته و وظيفه سترگي را       انتشار سال اخير با همكاري جمعي از روشنفكران دلسوز و متعهد آذربايجان مرتب                  23است آه در       
زبان ترآي آذربايجاني آه در اين مدت در اين             دليل نيست آه       بي. در راستاي هدفهاي فرهنگي و انساني خود پيش برده است             

 . تبديل به معياري براي ترآي نوشتاري معاصر در ايران گرديده استاست،نشريه به آار گرفته شده 
  

 در مسائل مختلف زبان شناسي و چه از نظر تحقيقات اورتوگرافي و يگانگي                  انديشيدن اين سمينار چه از لحاظ         برگزاري       
 ايجاد فرهنگستان زبان ترآي آذري      راهسمينار قدمهاي مهمي نيز در      . بان ترآي آذري، واقعه مهمي به شمار ميرود         در ز  اماليي

 گراماتيك و نيز ايجاد آلمات و ترآيبات آلمات جديد يكي از نهادهاي              تحقيقاتدر ايران برداشته است، فرهنگستاني آه در زمينه          
 .  در هر زباني به شمار ميرودپراهميتعلمي 

 
 ايران عالوه بر تاثير و اهميتي آه در تحول زبان و ادبيات ترآي آذري در ايران                       در سمينار زبان شناسي ترآي        موفقيت       
 آثرت گرايي فرهنگي و      جهت اهميت به سزايي نيز در جهت شكستن جو تك فرهنگي و تك زباني در ايران داشته و در                            دارد

در ايران امروز ديگر امكان ندارد آه           .  به حساب ميآيد     موثردادزده ايران گامي بسيار       دموآراتيزه آردن تدريجي جامعه استب       
 در  آذريبا مطرح شدن دوباره زبان ترآي        . را انكار و آنها را ناديده گرفت       " غيررسمي" و   مختلفزبانها، فرهنگها و هويتهاي     

تحقق آزادي زبانها   .  خود را در ايران بازيابد      عادالنهيسته و   ايران به عنوان يك زبان زنده و پويا، اين زبان ميبايد آه جايگاه شا                
 و  آرده آزادانه و رضايت مندانه زبانها، فرهنگها و هويتهاي گوناگون را در ايران تامين                    وحدتتنها راهي است آه يگانگي و         

و با صرف ثروتهاي بي حساب        آگاهانه   اخير سال   75راه را بر سوءاستفاده بيگانگان و دشمني و آينه ورزي هايي آه در اين                    
 دامن زده شده ميبندد و بستر مساعدي را براي ترقي و بهروزي مردم ايران                 آنملي در ميان مردم ايران و فرهنگهاي گوناگون          
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 جايگاه شايسته زبان ترآي      بتوانندبا اميد اينكه آوشندگان در اين راه بر موانع و مشكالت موجود غلبه آرده و                       . ميسازدفراهم  
 . بپوشانندي و فرهنگ مردم آذربايجان را در ايران جامه عمل آذر

 
  
 

 : هيئت علمي در پايان سمينارمصوبات
 
 ـ نام الفبايمان1
  

عرب "است، ولي هنگام تفكيك آن ميتوان آن را            ) الفباي ترآي " (تورك اليفباسي  "الفبايان تصويب هيئت علمي نام        مطابق      
 . ناميد)  ترآي با ريشه عربيالفباي" ( تورك اليفباسيآوآلو

 
  

 ) سسليلرين يازيليشي (صدادارـ طرز نوشتن حروف 2
  

 : درباره طرز نوشتن حرفقيدهايي
  
 .ننه، دده، سس، آسمك، ترله مك:  نبايد نوشته شوداولدر وسط و آخر هجاي " ه" حرف :2ـ1
  
 و  شوددر آجا بايد و در آجا نبايد نوشته          " ه"ين اينكه حرف     از دو هجا هستند براي تعي      بيشتر در آلماتي آه داراي دو و يا          :2ـ2

 تمام هجاهايي آه به فتحه ختم ميشوند بايد      دربه غير از هجاي اول،      " ه"مطابق شيوه اول حرف     . از دو شيوه ميتوان استفاده آرد     
 . سرينلتمكگؤزله مك، سپه له مك، : "نوشته شوند

 
: ميشودنوشته  " ه"يم ميشود و آخر مورفم هايي آه با صداي ؟ ختم ميشوند با عالمت                     تقس ها در شيوه دوم آلمه به مورفم          :2ـ3

 است آه، مورفم به آوچكترين واحدهاي    يادآوريالزم به   ). مك+ سه  + يم+ من  (، منيمسه مك    )مك+ له  + ه  + سپ  (سپه له مك    
مه + گل  : بخش هاي مورفم  (مثال آلمه ميشدير    .  گراماتيك ميباشند گفته ميشود    وظيفهمعني و يا آوچكترين بخش هايي آه داراي          

 و به بخشهاي آوچكتر       دارنداز چهار مورفم تشكيل شده، هر آدام از مورفمها وظيفه خاص خود را به عهده                        ) دير + ميش+ 
 . نميتوانند تقسيم شوند

 
مثال در عباراتي مانند     . آيند هاي قبل از خود يك واحد مورفولوژيك به حساب مي               مورفممورفم هاي صفر هجايي با        : 1 تبصره
 هجايي با مورفم قبل از خود يعني         صفر) ن(مورفم داراي   ) مك+ ن  + له  + گيز  : اگر آن را به مورفم ها تقسيم نمايي         (گيزلنمك

شته بدين خاطر اين آلمه نه به شكل گيزله نمك بلكه به شكل گيزلنمك نو              )  ـ لن  ن+ له  (مانند يك مورفم واحد به حساب ميآيد         ) له(
  . ميشود

 
 ) ك+ ديله : ترآيب بخشهاي مورفم (ديلك، )ك+ ايسته : اگر به مورفمها تقسيم نماييم(ايستك  :  ديگرمثالهاي

 
 م،دده م، ننه : مثالها.  مورفم صفر هجايي هم تشكيل شده باشد، مورفم مستقل حساب ميشود از ادات منسوبيت حتي اگر      :2 تبصره
 . اؤنرگه م

 
 . ايري، ايري:  شبيه هم اند از حرآه ـ ميتوان استفاده آردامالءشانص آلماتي آه  براي تشخي :2ـ4
  

 I درباره صداي قيدهايي
 اين حرف در همه جا نيست، اما نسبت به نياز تبيين فقط در آتابهاي درسي بچه                     دياآريتيك احتياجي براي نوشتن عالمت        :5ـ2
 .  فولكلور، نوشتن آن توصيه ميشود آلمات بيگانه، لهجه ها و متن هاي مربوط بهها،
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 )سس سيزلرين يازيليشي (صداـ طرز نوشتن حرف بي 3
  
در آلماتي آه منشاء عربي دارند مطلقا بايد نوشته شوند            )  ط، ظ، ع، ذ، ث، ح       ض،ص،  ( حروف مخصوص زبان عربي       :3ـ1

 ).استين قاعده مستثي آلمه آذربايجان از ا. ( ترآي به طور قطع نبايستي نوشته شوندآلماتولي در 
  
 .  سئوگيوارليق،: نوشته ميشود و هيچ عالمت دياآريتيك ندارد" و" حرف به شكل اين V :3ـ2
 
هميشه، ساهمان، منه، شئه، آلاله،     :  ندارد دياآريتيكنوشته ميشود و هيچ عالمت      " هـ، ؟، ه،    " حرف صامت به شكل       اين H :3ـ3
 . هله

 
 .  بايرام، آييايليق،: نوشته شده و هيچ عالمت دياآريتيك ندارد" ي" حرف صامت به شكل اين Y :3ـ4
 
 ايگيرمي، چيگين،    ايگيد،: نوشته ميشود ) گ ـ نرم و خفيف      " (گ" به شكل     بيايد  Y صداياگر در ميان دو       " ي" حرف    :3ـ5

 . گئتيردگيم، آلمات بگ و چيگ با همين حرف بايستي نوشته شوند
 
در ميان دو حرف صدادار مانده و صداي خود را           " ك" ندادن ريشه آن، وقتي حرف        دست از    به خاطر حفظ ظاهر آلمه و       :3ـ6

 . درنگيگله جگيم، چؤوگيم، شاعرلر : نوشته شود) گ ـ نرم و خفيف" (گ" بايستي به شكل ميدهدتغيير 
 
دو آتور،  : ستي نوشته شود   باي" ك" شكل    بهآه از زبانهاي بيگانه وارد زبان ما شده              ) ك ـ آلفت   " (ك" داراي    آلمات K :3ـ7

 .دئموآراسي، آاراآتنر
  
 .تعجب، تاسف:  از عربي گرفته شده اند نوشته خواهد شدآه عالمت تشديد فقط در آلماتي :3ـ8
  
  

 )شكيلچيلرين يازيليشي(ـ طرز نوشتن ادات 4
  
 . گؤزلديرگلميشم، گلدير، ائللر، : ي ديگرمثالها. ين ـ آذربايجانين+ آذربايجان :  ميشوندنوشته ادات عموما متصل به ريشه :4ـ1
 
گلدي مي؟ گئتدي مي؟ اي بيقرار        :  آلمه متصل و در آخر آلمه بايد جدا نوشته شوند              وسطدر  " مو"و  " مي" ادات سئوال     :4ـ2

 )تبريزيقوسي ( ده، نشتر ميسن، نه سن؟ پيكانميسان، آؤنزلموسن، اگرميسن، نه سن؟ سينه
 
.  منده دير  جوابيبو سوآلين     :  به آار روند متصل، در غير اين صورت جدا نوشته ميشوند            اداتنوان  اگر به ع  " ده"و  " دا ":4ـ3
 . حسن ده گلدي، من ده: آما
 
 هجا و يا بيشتر هستند ميتوان آنها را بعد از مورفم هايي             چهار نوشتن آلمات طوالني، آلماتي آه داراي        نمودن براي آسان      :4ـ4

 موسيقيموسيقي چيلر،   :  جداجدا نوشت، ولي بخشهاي مختلف آلمه بايد آنار هم نوشته شوند               شوند،ميآه به حرف صدادار ختم       
 . سي نين، بيزيمكي لردندير

 
 آنار آلمه در ميان دو مورفم ميتواند تقسيم شود اما بخشهاي مختلف آلمه بايد در                    بيايند اگر سه حرف صامت پشت سرهم          :4ـ5

 . سس سيز: هم نوشته شوند
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 مرآب آلمات نوشتن رزط ـ5
  
آغ ساققال، آغ بيرچك، آكليك اوتو، قانونا             :  ولي بايد در آنار هم نوشته شوند              مستقل، بخشهاي مستقل آلمات مرآب،           :5ـ1

 . گؤزوگؤتورمزليك، ديك باشليقاويغونلوق،
 
  

 ) آلينمات آلمه لر( زبانهاي ديگر ازـ آلمات گرفته شده 6
 
 امالي همچنان آه در ايران مرسوم است، عموما با تلفظ فرانسه و تا حد امكان بايد با اروپاييهاي  آلمات گرفته شده از زبان    :6ـ1

 . تئلئويزيون، تئلئفؤن، رئداآسيون، ناسيونال: خودمان نوشته شوند
 
" ق"ن را با      ميشود ما بايد آ     نوشته Q ميشود و در الفباي التين آذربايجان با            نوشته G با حرفي آه در امالي اصلي خود           :6ـ2

 . قازاؤرتوقرافي، قئرامر، : بنويسيم
 
 نوشتهآخر آلمه بايد    " ع" بايد نوشته شوند، ولي همزه آخر آلمه نبايد نوشته شود، حرف               هستند آلمات همزه دار همچنانكه       :6ـ3

 . مسئول، تاثير، رئيس، ماخذ، مسئله، امالء، انشاء، موضوعسو، مصراعسي: شود
 .  ديده ميشود بايد مطابق زبانمان نوشته شوداينجاانكه در همچن" سئوال"آلمه : دقت

 
 اليبسم اهللا، الي االبد،        :  از زبانهاي ديگر بايد به شكل اورژينال خود نوشته شوند                   شده اصطالحات و تغييرات گرفته          :6ـ4

 .ماشاءاهللا، نعوذباهللا
  
 :ا بايد نوشته شوند و فارسي به شكل اورژينال آنهعربي در اسناد رسمي اسامي اشخاص :6ـ5

 .  عبدالناصر، سعودالفيصل، آبرايآاظم، حسين، ابوالقاسم، منوچهر، محمد،
 
 دارند و به علت آثرت استفاده آنها در زبان مان ديگر جزوي از زبانمان حساب                          فارسي آلماتي را آه منشاء عربي و             :6ـ6

 . علسگر، فاطما. مميتوانيم با امالء خودمان بنويسي) دوغماالشميش آلمه لر (ميشوند
 
لهيستان، :  ايران به آار ميرود، ولي تا حد امكان بايد با امالء خودمان نوشته شوند                         در اسامي جغرافيايي به شكلي آه            :6ـ7

 .  هيندوستان، لوبنان، اؤتريش، تورآيه، آوردوستاناوزبكيستان،
 
 آنداده شده اند بايد در حد امكان به شكل اورژينال               از روي غرض يا بي اطالعي تغيير            آه در سده اخير نام مكان هايي          :6ـ8

 . توفارقان، سئييدآوا، سايين قاال، سولدوز، آخما قايا: نوشته شوند
 
: تلفظ ميشوند بايد همانطور آه در اصل هستند نوشته شوند             " ق" در زبان ما به شكل          وليشروع شده    " غ" آلماتي آه با       :6ـ9
 . غصه، غريب، غزلغم،

 
 .قولدوربوشقاب، اوتو، شولوق ، امومود، :  ميروند با امالي خودمان نوشته خواهند شدآار ترآي آه در فارسي به  آلمات:6ـ10

  
 . آزاديخواه، خواننده، خواهش، خوارزم: مطابق اصل شان نوشته خواهند شد" معدولهواو " آلمات فارسي داراي :6ـ11

 
:  خواهند شد   نوشته" ي" در زبان ما به طور ساده با حرف                  دارند iy ديگر آه صداي         زبانهاي آلمات گرفته شده از           :6ـ12

 .سياست، رياضيات، تسويه، قيمت، خيابان
  
نوشته شوند   " آيـ" در زبان ما بايستي به شكل                هستند ae اروپايي آه داراي صداي            زبانهاي آلمات گرفته شده از            :6ـ13

aeroport  ،آيروپالن آيروپورت aeroplan 
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 ميشوند بايد به    تلفظ" ؤ" از آنجايي آه در زبان ما به شكل           هستند aw آه داراي مخرج     عربيگرفته شده از زبان      آلمات   :6ـ14
  0دؤلت، اؤالد، نؤع، مؤضوع: نيز نوشته شوند" ؤ"شكل 

 
ه به  آلماتي آ :  زبانهاي عربي و فارسي گرفته شده مصوبه سمينار بر اين قرار است                  از در مورد هزاران آلمه اي آه           :6ـ15

تعيين اينكه آدام   .  نوشته شوند  خودمانبايد با امالي    ) دوغماالشيمش آلمه ( استعمال ديگر جزوي از زبان ما شده اند            آثرتعلت  
در .  هيئتي گذاشته شده است آه لغت نامه اورتوگرافيك را ترتيب خواهند داد              عهدهآلمات تبديل به جزوي از زبان ما شده اند به             

 از عالئم دياآريتيك توصيه      استفادهديان ترتيب داده ميشود در نوشتن آلمات گرفته شده از زبانهاي ديگر                 آه براي مبت   هاييمتن  
 . ميشود

 
  

 :سمينار بنيانگذاران
 

 دآتر جواد هيئت :  سميناررئيس
 ابراهيم رفرف :  سميناردبير

 
  

 :سمينار علمي هيئت
 

 آيريملي،، دآتر جمال     )انجمن فرهنگي ميشوو  (، آغشين آغ آمرلي      )كلراانجمن چيچ ( آزاد   اآبر،  )مجله پيام نو  ( آرش آزاد     حميد
، ابراهيم رفرف، عليرضا صرافي،       )چيچكلرانجمن  (رسول اسماعيل زاده، مير هدايت حصاري، بابك دانشور، حسن راشدي                 

، ع، ممي    )ؤنمزس(، آريم مشروطه چي       )گونئيلي(حسين محمدخاني    ) ساوالن(دآتر حسين فيض الهي وحيد، محسن مجيدزاده            
 . هادي، دآتر جواد هيئت، محمدرضا هيئتاسماعيلزاده آغداشلو، 

  
  

 : مشاورهيئت
 

 آوايروزنامه  (، وحيد درگاهي    )تايماز(، حسن خدايي    )روزنامه فجر آذربايجان  ( ايماني   بهروز،  )روزنامه ارگ ( اشراقي   محمد
، دآتر محمدعلي فرزانه،      )روزنامه مهد آزادي   (ي، يحيي شيدا      ، دآتر حسينقلي سليم     )از ايل قشقايي   (، مهرشيد رهنما      )اردبيل

، عزيز محسني ، پروفسور حميد          )نويد آذربايجان (، رسول آشتيبان      )اميد زنجان  (حبيب قنبرپور، مهندس محمدرضا آريمي           
 . حيد ملك زاده تومعماري،، دآتر يوسف )از ايل قشقايي(، اسداهللا مرداني )دوزگون( حسين محمدزاده صديق دآترمحمدزاده، 

  
 


