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مقدمه 
 ها افتاده است.  ای است كه این روزها بسیار بر رس زبان نوشتار واحد تركمنی، مقوله

نوشتار ترکمن های ایران به الفبای عربی-فارسی انجام می گیرد و به دلیل دور افتادن از 
نوشتار قدیمی، نسل جدید با آشفتگی شدیدی در نوشتار خود مواجه شده اند.   

 می توان نوشتارهای زیر را �ونه آورد:  )atبرای مثال برای کلمه ی «اسب» (
آت، آط، عط. 

) به سه نوع دیده می شود و این حکایت از وخامت وضع نوشتاری atواژه ی دو حرفی (
ترکمن های ایران دارد. 

  ترکمن های ایران از دو میراث خود دور افتاده اند:
 - میراث مکتوب قدیمی (خط عربی-فارسی) که برای خود قواعد نوشتاری داشت.1
- اصول نوشتاری کنونی ترکمنستان که منطبق با زبان کنونی ترکمنی است. 2

ترکمن ها در ایران به خط عربی-فارسی می نویسند و پیروی نکردن از دو میراث مورد 
اشاره و نیز عدم انطباق آن با اصول نوشتار کنونی ترکمنستان رسدرگمی نوشتاری برای 

ترکمن های ایران را به همراه داشته است.      
و این در حالی  گردددر تركمنستان، پس از استقالل این كشور، الفبای التین استفاده می

 م.) و دگر بار از التین به ۱۹۲۸است که ما شاهد تغییر الفبای این کشور از عربی به التین (
 م.) بوده ایم.  ۱۹۹۱ م.) و بار دیگر از رسیلیک به التین (۱۹۴۰رسیلیک (

در موارد های تركیه و آذری   همچون ترك زبانالفبای التین تركمنی و دیگر ملل ترك
 . دراز هم تفاوت داجزئی با توجه به ویژگی های زبانی این ملل 

*** 
از الفبای رسمی تركمنستان برای نوشتار درست ترکمنی، های ارایه شده در درس

تركمنی مورد استفاده در نرشیات -استفاده خواهیم كرد و در معادل های آن از الفبای عربی
یاپراق ، صحرا و ... بهره خواهیم برد. 

، الفبایی است كه توسط استاد مرحوم کتاباین در  تركمنی مورد استفاده -الفبای عربی
دكرت حمید نطقی با نام «امالء قالووزو» (یازی قایداالری) در نرشیه پربار «وارلیق» (ش�ره 
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 «الفبای کتاب ها ی) ارایه شده است. این الفبا توسط نگارنده، در 1365 آذر و دی 92، 91

 و خودآموز تركمنی (الفبا، خط و تلفظ صحیح) ˺0F)1369پیشنهادی تركمن (انتشارات یاغتی، 
 شد و اكنون به ی ایرانها ی فرهنگی تركمن ) تقدیم جامعه1372(انتشارات حاج طالیی، 

و (غ در اول كلمه) تقریبا ) y) و (ای/ oغیر از سه حرف (اوْ /ه ای رسیده است كه ب مرحله

1Fتامی مسایل دیگر این الفبا حل شده است.

˻  
تركمنی كتب منترشه استاد مراددوردی -ها، ویرایش و تصحیح خط عربی از ه�ن سال

2Fقاضی و بیشرت نویسندگان و شاعران تركمن صحرا به عهده اینجانب گذارده شد

˼ .

                                                           
:  جمعه ـ آق توقای21/2/69ی نوشته است: « مختومقلی روزش�ر مناسبت هایادداشت هادر ی اتیآنه محمد ب- �

 در آن مراسم ...مراسم بزرگداشت مختومقلی فراغی در آق توقای توسط هیئت امنا با اطالع رسانی اندك برگزار شد. 
محمود عطاگُزلی به صورت محفلی در خصوص رسم الخط تركمنی با حضور شاعران و نویسندگان بحث و الفبای 

پیشنهادی خود را در این خصوص بین صاحب نظران توزیع كرد. كتابچه تدوینی عطاگُزلی توسط كتابفروشی یاختی به 
 »همت حاج نورجان آق تكثیر شده بود.

) با عنوان «رسم الخط رسمی 1383ی سمینارهای كالله و بندرتركمن (سال  توانید به مصوبه برای اطالعات بیشرت می -�
 زبان تركمنی و بعضی قواعد نوشتاری آن» مراجعه �ایید.

ها عبارتند از:   این كتاب -�
 ص. 30، وزیری، 1373سی)، مراددوردی قاضی، نرش قابوس،  -�ازینگ دستورالری (بأش وقت �از اوقاملاغینگ طریقه

 ص. 184، وزیری، 1376)، ، مراددوردی قاضی، نرش قابوس، 1-ادبی میراث (
 ص. 184، وزیری، 1376نینگ چاپ بوملان شعرالری، ، مراددوردی قاضی، نرش قابوس،  ) و مختومقلی2- ادبی میراث (

 ص. 13، رقعی، 1376سی، مایا صفروا، نرش قابوس،  -گركزلرینگ تاریخچه
-ایلیمه سوغات (دفرت شعر)، بای محمد قلیچی، مقدمه و ویرایش محمود عطاگزلی، انتشارات گلنرش مشهد، وزیری، 

 ص. 96
 ص. 120، وزیری، 1372-خودآموز تركمنی (مكامله)، مراددوردی قاضی، گنبدقابوس، نرش قابوس، 

 ص. 38، رقعی، 1377-سیرت حرضت رسول(ص)، مراددوردی قاضی، نرش قابوس، 
-یورك پایاماسی (برگزیده اشعار كریم قربان نفس)، به كوشش مراددوردی قاضی و محمود عطاگزلی، انتشارات ایل 

 ص. 120، رقعی، 1380آرمان، 
 115، وزیری، 1382الر (رباعیات آمان گلدی آمان)، به كوشش قربان صحت بدخشان، انتشارات ایل آرمان،  -روباغی

ص.  
 ص. 40، رقعی، 1380-استادیم خلق (دفرت شعر)، تقان مراد هالكوئی، انتشارات ایل آرمان، 

، 1384الر حاج مراددوردی قاضی و محمود عطاگزلی، انتشارات عشق دانش،  -دیوان مسكین قیلیچ، چاپا تاییارالنان
 ص. 155وزیری، 

سی، تاییارالنالر حاج مراددوردی قاضی و قربان محمد قاضی، انشارات گلنرش، رقعی، پاییز  -�از اوقاملاغینگ طریقه
1379 .

. 1374دیجیلیگی، چاپا تاییارالرن عبداملجید پورقاز، وزیری،  -تركمن گلین قیزالرینگ شاهیرانا دؤره
-مجموعه اشعار مختومقلی فراغی (دفرت اول)، گروه بررسی اشعار بندرتركمن (مشهدقلی قزل، غفور خوجه، عبدالصالح 

. 1379پاك، تنقرقلی یلقی)، انتشارات عرص، جیبی، 
. 1382-زهره و طاهر، مالنفس، به كوشش حاج مراددوردی قاضی، انتشارات عشق دانش، وزیری، 
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 چندین ش�ره چاپ گردید كه مجموعه و یاپراق در صحرا اتآموزش این الفبا در نرشی
 آورده شده است.  نیز  های مختلف ترکمنیها در سایت آن آموزش

جهت آموزش ویرایش و نوشتار صحیح تركمنی به خط عربی و التین این کتاب که 
 به صورت الکرتونیکی در سایتهای ۱۳۸۵ تألیف یافته است، نخستین بار در فروردین تركمنی

مختلف منترش شد و اکنون برای بار دوم برای استفاده عموم در سایت نسب شناسی طوایف 
 ترکمن قرار می گیرد.

محمود عطاگزلي 
 - گنبدكاووس 1391تيرماه 

                                                                                                                                      
-داستان یوسف و احد، قربانعلی معروفی، به كوشش مراددوردی قاضی، ویراستار محمود عطاگزلی، انتشارات جلوه، 

. 1377وزیری، 
-محمدولی كمینه نینگ دیوانی، چاپا تاییارالن، حاج مراددوردی قاضی، ویرایش محمود عطاگزلی، نرش قابوس، وزیری، 

1377 .
-بهشت نامه، دولت محمد آزادی، به كوشش مراددوردی قاضی، ویرایش محمود عطاگزلی، انتشارات گلنرش، وزیری، 

1378 .
. 1379-دیوان قربان دوردی ذلیلی، چاپا تاییارالن مراددوردی قاضی، ویرایش محمود عطاگزلی، انتشارات گلنرش، 

. 1379لر (سایالنان قوشغوالر)، ستار سوقی و ابراهیم بدخشان، رقعی،  -گیجه
. 1379-سیری در ادبیات شفاهی تركمن، تحقیق و تالیف قربان صحت بدخشان، رقعی، 

. 1380-یورك بُوقجام (قْوشغُوالر)، بهمن مرادی، انتشارات ایل آرمان، رقعی، 
-محتاجی (سایالنان اثرلر)، چاپا تاییارالن حاج مراددوردی قاضی، ویراستار محمود عطاگزلی، انتشارات عشق دانش، 

. 1382وزیری، 
. 1382، رقعی، 1382-انه دیل (دفرت شعر)، منصور طربی، انتشارات ایل آرمان، 

. 1382لرینگ تاریخی، حاج عبدالغفور آهنگری، به كوشش حاج كریم آهنگری، انتشارات ایل آرمان،  -تركمن
. 1382-بْوز داغیم (دفرت شعر)، نارص رهن�، انتشارات ایل آرمان، رقعی، 

بر، به كوشش  -قاضی نامه (مجموعه اشعار در باره استاد مراددوردی قاضی)، سؤزباشی: مرحوم قربان گلدی آهون
. 1382انجمن شعر تركمنی گنبد، نرش قابوس، 

-شْوردان تاپیلدی (قوشغوالر و ادبی سؤزلر)، تاقی پورمند (رسخوش)، ویرایش محمود عطاگزلی، انتشارات ایل آرمان، 
  ص. (به الفبای عربی و التین تركمنی).320، رقعی، 1383

 ص، 1050 ، انتشارات مختومقلی فراغیویرایش محمود عطاگزلی،ی، : ارازمحمد سارل-گؤراْوغلٛی اپْوسی، به کوشش
 .1386 چاپ اول،،یرقع
 و...
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ا��بای ����ی 
 

 حرف وجود دارد. این حروف عبارتند از: 30در الفبای التین تركمنی 
 

Ç ç B b A a 

Ä ä E e D d 

H h G g F f 

K k J j I i 

N n M m L l 

Ö ö O o Ň ň 

S s R r P p 

U u T t Ş ş 

Y y W w Ü ü 

Ž ž Z z Ý ý 

 
 

تعدادشان   برخی از آن ها چند صدایی هستند، کهحروف الفبای التین با توجه به این
در الفبای عربی تركمنی افزایش مییابد: 
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 حروف چند صدایی عبارتند از:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حرف خواهد 41 بدین ترتیب با احتساب حرف (ع)، الفبای خط عربی تركمنی دارای 
 الفبای التین و ابود. در درسهای آینده بیشرت با ویژگی حروف و طرز نوشت كل�ت تركمنی ب

عربی آشنا خواهید شد. 
 
 

 حروف چند صدایی
معادل الفبای عربی 

 تركمنی
عربی  مثال با الفبای
 تركمنی

 
H 

 

 آخ، واخ خ

 صحرا، لحد ح

 ِهر، هین هـ

 
 
Z 

 

 اذیت، ذلیل ذ

 زر، گزر ز

 رضر، ضد ض

 اال، وعظ ظ

 
C 

 اثر،  ثر ث

 سن، دْوست س

 صنم، خاص ص

K 
 قاقا، قاق�ق ق

 كأدی، ِكل ك

 
G 

 

 گل، گؤر گ

 قان، قْویُون ق

 آغیر، چاغا غ
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 �» �» و «���وان «وا�

ها را با  گردند، همخوانها» تقسیم می ها» و «همخوان حروف الفبای تركمنی به «واكه
ها خواهیم پرداخت  های آینده بیشرت به همخوان حروف التین در درس قبل داشتیم. در درس

و با قواعد نوشتاری خاص آن ها آشنا خواهیم شد.  
 

های تركمنی (مصوت) عبارتند از:  واكه
لبی 

 تنگ                      باز
غیر لبی 

 تنگ                        باز

U ُاو  O ْاو  Y ٛای  Aبم (یْوغیٛن)   آ 

Üاۆ  Öاؤ  I ای E ِا  Äزیر(اینچه)  أ 

 واكه (مصوت) داریم كه در جدول آورده شده است. 9در زبان تركمنی 
 
 

لر) و   واكه بم (يوغين چكيملي
لر)  هاي زير (اينچه چكيملي واكه

شوند:  تركمنی به دو گروه تقسیم میزبان های  واكه
 
لر):  .واكه بم (یْوغٛین چكیملی1

U ُاو  O ْاو  Y ٛای  Aبم (یْوغیٛن)   آ 

 
لر):  های زیر (اینچه چكیملی .واكه2
 

Üاۆ  Öاؤ  I ای E ِا  Äزیر(اینچه)  أ 

 
 (گرد/ دْوداقالنیان) و غیر لبی   بندی دیگر به لبی ها در یك تقسیم واكه

شود.  (پهن/ دْوداقال�ایان) تقسیم می
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لك، دوداقالنيان) و   هاي لبي (تگه واكه
: هاي غير لبي (ياسسي، دوداقالنمايان) واكه

لك، دْوداقالنیان) عبارتند از:  های لبی (تگه .واكه1

لبی 
 تنگ                                باز

U ُاو  O ْاو  
Üاۆ  Öاؤ  

 
های غیر لبی (یاسسٛی، دْوداقال�ایان) عبارتند از:  .واكه2

غیر لبی 
 تنگ                                    باز

Y ٛای  Aآ   
I ای E ِا  Äأ  

 
های بم (یْوغٛین)، زیر (اینچه)، لبی (دْوداقالنیان) و غیر لبی (دْوداقال�ایان)  ویژگی

ها مهم است و در نوشتار درست به ما كمك خواهند كرد.  واكه
ها وجود دارد، كمی  هایی كه در واكه بندی ممكن است خوانندگان گرامی از تقسیم

ها را به خاطر سپرد. در  توان این ویژگی دچار رسدرگمی شوند. ولی با كمی دقت می
ها بهره بربید.  توانید از این ویژگی های مأنوس همراه است می های بعدی كه با مثال درس

 

I   / ایY ٛای  
) توضیح بدهیم.  y) و (ایٛ /iخواهیم در باره واکه های (ای/در این جلسه می

پنداریم که در زبان ما بنابر آموزشی که در زبان فارسی و نیز عربی داریم، چنین می
 نیز باید یک نوع (ای) وجود داشته باشد، اما اینگونه نیست. 

امروزه در زبان آموزشی ترکمنستان و نیز دیگر ملل ترک زبان دو نوع (ای) تثبیت شده 
است: 

گوییم. ): که به آن (ای) نازک (اینچه) میi-(ای/1
 گوییم.  ): که به آن (ایٛ ) بم (یْوغٛین) میy-(ایٛ /2
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شود باید شود و دیگری کشیده �ی این تصور را نیز که یکی از این (ای)ها کشیده می
از ذهن بیرون کنیم. بلکه هر کدام از این (ای)ها، کشیده و غیر کشیده دارند که در مثالهای 

آینده کامال توضیح خواهیم داد. 
 شویم:گذاریم و به مرحله ای دیگر وارد میپس خوانندگان عزیز را منتظر �ی

 

I ای 
های زیر (اینچه همیشه با واکهدر یک کلمه  ای» / Iواکه زیر (اینچه چکیملی) «

اند، اما برای  معرفی شدهقبل  هایآید. واکه های زیر (اینچه چکیملی) در درسچکیملی) می
آوریم: اینکه برای خواننده گرامی یادآوری شود آن ها را در ذیل می

باشند: های زیر (یْوغٛین چکیملی) پنج عدد میواکه
Üاۆ  Öاؤ  I ای E ِا  Äزیر(اینچه)  أ 

 
به کل�ت ذیل توجه کنید: 

 işایش / 
های آن ) وجود دارد اضافه شود، واكهiاگر پسوندی به کلمهای كه در آن واکه (ایـ / 

 پسوند نیز حت� از نوع واکه زیر (اینچه چکیملی) خواهد بود:
آید)  با هم �یa و i  (ایش الر – غلط/ چون در یک کلمه ترکمنی işlerایش لـِر  /  

  (ایشال – غلط)  işleایشله / 
 (شکل «ایشالر» - غلط است) işlärایشلـأر  /  

 
 dişدیش  

   (دیش الر – غلط)dişlerدیش لـِر /  
  (دیشال – غلط) dişleدیشله /  

  (دیشالر – غلط) dişlärدیشلـأر /  
 

ای که در این کل�ت وجود دارد توجه کنید. در یک کلمه ترکمنی و به ه�هنگی واکه
آید. ترکی هیچوقت واکه زیر و بم با هم �ی

 
به مثال دیگری توجه کنید: 

    (سگ) itایت  /  
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ها)  (سگitler ایتلـِر / 
 (سگ هایش) itleriایتلـِری / 

 (از سگ هایش) itlerindenایتلـِرینِدن / 
های بم وارد نشده است و اگر به اشتباه  و کل�ت ساخته شده از آن، واکهitدر کلمه 

شود. در یک کلمه ترکمنی «واکه زیر» و «واکه بم» استفاده شود غلط امالیی محسوب می
 

به کل�ت ذیل توجه فرمایید: 
  (پیشیگی/ پیشیگیم / پیشیگیمیز/ پیشیگیمیزینگ/ پیشیگیمیزینگکی pişikپیشیک / 

و...) 
 tilkiتیلکی /  
 gitseگیتسه / 
 ýigitییگیت / 
یم. حال به ه ا استفاده کردä و e و iهای یم بیشرت از واکهه اهایی که آورددر مثال

آید توجه کنید:  می  و öü به همراه iهایی که در یک کلمه مثال
  (گُرگ) böriبؤری / 

 (هر چهار نفرمان) dördimizدؤردیمیز / 
 (گله، رمه) süriسۆری / 

شود به ، در چند مورد که کشیده شنیده میiدر نوشتار ترکمنی ترکمنستان حرف 
 آمده است: iýصورت 

  (خوردن) iýmekاییمک / 
 (گفت) diýmekدییمک / 

کنند:  استفاده �یiý شنیده میشود از شکل مرکب iدر کل�ت دیگر که صدای کشیده 
 (زود)   irایر / 

 (کار) işایش / 
 (داخل شو) girگیر / 

 در بیشرت کل�ت کوتاه تلفظ می شود: iصدای 
  (سگ) itایت / 
 (حرف همراهی، با) bilenبیلن / 

 (ننوش) içmeایچمه / 
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Y ٛای  
آید. های بم میاین واکهی بم (یْوغٛین  چکیملی) در یک کلمه ترکمنی همیشه با واکه

آوریم: واکه های بم را برای یادآوری در ذیل می
 

U ُاو  O ْاو  Y ٛای  Aبم (یْوغٛین)   آ 
 

های ذیل توجه کنید:  به مثال
    (باور) ynamایٛـنام / 

   (گرم) yssyایٛسسیٛ / 
  (راز، رس) syrسٛیر / 

  (زمستان) gyşقٛیش / 
 (کوتاه) gysgaقٛیسغا / 
 (مدام، همیشه) mydamمٛیدام / 

 (خرس) aýyآیٛی / 
 (گاو) sygyr  /سٛیغٛیر 

ای های بم آمده است. اگر در کلمه با واکهyهای باال، بینید در مثاله�نطور که می
شود. های بم و زیر با هم بیاید، اشتباه است و غلط امالیی محسوب میترکمنی واکه

خواهم ر به کل�ت ترکمنی بنگرید، چند نکته را می تایدر اینجا برای اینکه کمی حرفه
یادآوری کنم: 

توانید انواع (ای) ترکمنی را تشخیص دهید به نکته مهم ذیل توجه اگر مشکل می
فرمایید: 
روند که واکه زیر در آن ها وجود حروف (گ) و (ک) همیشه در کل�تی به کار می- 1

دارد: 
 geldiگلدی/ 
 kelemi ِکلِمی /
 gepiِگپی/ 
  egri اِگری /

  degirmenِدگیرِمن /
روند که واکه بم در آن ها وجود دارد: حروف (غ) و (ق) همیشه در کل�تی به کار می

 agdyآغدٛی / 
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 dogdyدْوغدٛی / 
 gyzقٛیز / 

 daglaryداغالرٛی / 
 kakamyzyňkyقاقامٛیزیٛنگقٛی / 

 شود: در برخی از کل�ت کشیده و در برخی دیگر کوتاه تلفظ میyواکه 
 

 :yصدای کوتاه 
  (گرم) gyzgynقٛیزغٛین / 

  (زرد) saryسارٛی / 
  (سال)  ýylیٛیل / 

 (قرمز) gyzylقٛیزیٛل / 
 

 :yصدای کشیده 
 (دخرت) gyzقٛیز / 
 (عقب) yzایٛز / 
 (زانو) dyzدیٛز / 

شود.  به همین یک شکل نوشته میyدو صورت کشیده و کوتاه واکه 

 
A آ 

آید. های بم میاین واکه بم (یْوغین چکیملی) در یک کلمه ترکمنی همیشه با واکه
در ابتدای كلمه (آ)، در وسط كلمه و آخر كلمه به شكل (ا) میآید: 

 (پدر) ataآتا / 
(میدان اسبدوانی) aýlaw آیالو / 

  (سیاه)garaقارا/ 
  (رس، كلّه)başباش / 

 
دقت: 

به دو صورت متفاوت دیده میشود:   )a-در زبان تركمنی واكهی (1
الف-در بعضی از كل�ت صدایی كشیده دارد: 
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 (اسم) atآت / 
 (برف) garقار / 
 (ماه) aýآی / 

 (تلخ) ajyآجٛی / 
. هاله، خرمن ماه) 2.آغل agyl) 1آغٛیل / 

 (خسته) argynآرغٛین / 
 (حقوق ماهانه) aýlykآیلٛیق / 

 (تنگی) darlykدارلٛیق / 
) كشیده، در قسمتهای مختلف كل�ت دخیل عربی و فارسی دیده میaصدای (آ/ 

شود و در تركمنی مانند اصل آن كلمه دخیل كشیده میشود: 
  (آدم، انسان) adam (a:dam)آدم / 
 (عال، دانشمند) alym  (a:lym)عال /

 (آسوده)  asuda (a:su:da)آسوده / 
 (عاشق) aşyk (a:şyk)عاشق / 
 (اعضا) agza (agza:)اعضا / 

 (بال)  bela (bela:)بال / 
 (جواب) jogap (joga:p)جْوغاپ / 
 (چندان، در تركمنی به معنای "بعضا") çendan (çenda:n)چندان / 

 (رودخانه، در برخی طوایف تركمنهای ایران به معنای "دریا، derýa (derýa:)دریا / 
بحر" ) 

 (داستان) dessan (dessa:n)دسسان / 
 (دوام) dowam (dowa:m)دْووام / 

 (اّما، ولی) emma (emma:)اّما / 
 (قانون) kanun (ka:nu:n)قانُون / 

 (مناسب) mynasyp (myna:sy:p)میناسیپ / 
توجه: در لغتنامهها و در برخی كتب آموزشی، برای نشان دادن كشیدگی صدای (آ) 

 استفاده میگردد. برخی از نویسندگان برای نشان دادن كشیدگی این واكه از (:a)از شكل 
 بهره گرفتهاند و برای شكل (آ) عربی آن نیز، خط كشیدهای را روی (آ) و (ا) می(aa)شكل 

گذارند. 
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با توجه به اینكه در نوشتار قدیم و نیز آموزشهایی كه در تركمنستان داریم برای 
 ابداع عالمتی برای نشان دادن كشیدگی كاری غیر . هیچ عالمتی نگذاشتهاند(a)شكل كشیده 

 خواننده بدون  ورضوری میباشد. این اصل را به یاد داشته باشیم كه الفبا باید مأنوس باشد
آموزش نیز بتواند آن را بخواند. عالمت اضافه بر روی حروف فقط در چند واكهی تركمنی 

مورد قبول است و نباید بر عالمات افزود. 
 

 صدایی غیر كشیده دارد: (a)ب-در برخی دیگر از كل�ت، 
 (كلید) açarآچار / 

 (باز) açykآچٛیق / 
 (جستجو كن) agtar  آغتار / 

 (سیب) almaآملا / 
 (پا) aýakآیاق / 

 (كارآمد، باعرضه) başarjaňباشارجانگ / 
 (سنگریزه، ریگ)  çagylچاغٛیل/ 
 (قاچاق، فراری) gaçakقاچاق / 

 (گهواره) sallançakسالالنچاق / 
 (چوب، چ�ق، دگنك) taýakتایاق / 

در برخی كل�ت دخیل، صدای كشیده (آ) در زبان تركمنی به صورت كوتاه تلفظ می
گردد: 

 (عادل) adylعادل / 
 (آس�ن) asma:nآس�ن / 
 (جهان) jahanجهان / 

 (دانا)  danaدانا / 
 (امانت) amanatامانت / 

 

 در كل�ت دخیل:  (a)قواعد نوشتاری واكهی 
1)-a در پسوندهای دخیل فارسی ("-a:na" ،"-ba:n" ،"-ba:z"" ،-da:n" ،"-da:r" ،"-
ha:na ،""-ma:n" ،"-na:ma"  ،"-sta:n" ،"-wa:n"" ،-za:r و ""-za:t" همیشه  كشیده 

تلفظ میشوند: 
 (آدمیزاد) a:damza:tآدمزاد / 
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 (باغبان) ba:gba:nباغبان / 
 (سند) bo:rçnamaبْورچناما / 

(چایخانه)  ça:ýha:na /چایخانا 
 (گلستان) gülüsta:nگلستان / 
 (گلدان) gülda:nگلدان / 
 (گلزار) gülza:rگلزار / 

 (مالدار) ma:lda:rمالدار / 
 (دلقك، مسخرهباز) masgaraba:zماسغاراباز / 

 (نورانه) nu:ra:naنُورانا / 
 (سایبان) sa:ýava:nسایاوان/ 

 (نگهبان كاخ) saraýma:nسارای�ن/ 
 به كار میرود، (a)-صدای مركب (عا) در كل�ت دخیل، در نوشتار التین به صورت 2

اما در نوشتار عربی تركمنی اصالت خود را حفظ میكند: 
 (دانشمند) alym (a:lym)عالِم / 

 (عارف) aryp (a:ry:p)عارِف / 
 (عاقل) akyl (a:kyl)عاِقل / 

 به كار میرود. در نوشتار عربی (a)-صدای مركب (عَ ) در كل�ت دخیل، به صورت 3
تركمنی به شكل اصلی خود نوشته میشود: 

  (عبا) aba (aba:)َعبا / 
 (عبث، بیهوده) abasَعَبث /  

 (عبدهللا) abdyllaَعبدهللا / 
 (َعوام) awam (awa:m)َعوام / 

-صدای فتحه (ـَ ) در كل�ت دخیل از قواعد زیر پیروی میكند: 4
الف-اگر فتحه در هجای اول كلمهای قرار بگیرد و در هجاهای بعد واكههای نازك 

 تبدیل میشود: (e)باشد، فتحه به كرسه تركمنی 
 (اَبَد) ebetاِِبد / 
 (اََزل) ezelاِِزل / 

 (اَدیب) edipاِدیب / 
 (اَلَم)  elemاِلِم / 
 (اَكَْرب ) ekberاِكِْرب / 
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این قاعده، در همهی كل�ت مصداق ندارد: 
 (الواح، جمع لوح) elwahاِلواح / 

 (الغرض) elgarazاِلَْغرَض / 
 (اَیام، جمع یْوم) eýýam (eýýa:m)اِیام / 

ب-اگر فتحه در هجای اول كلمهای قرار بگیرد و در هجاهای بعد واكههای بم باشد، 
 تبدیل میشود: (a)فتحه به صدای 

 (ابدال) abda:lابدال / 
ج-اگر فتحه در هجای اول كلمهای قرار بگیرد و در هجاهای بعد حروف استعالء (غ، 

 تبدیل میشود: (a)ق، ص، ض) بیاید، فتحه به 
 (َغرَض) garazَغرَض / 
 (اَبْلَق) ablakاَبْلَق / 

د-در كل�ت دخیل اگر فتحه یا كرسه در آخر كلمهای بیاید و در هجای پیشین یا پسین 
 تبدیل میشود: (a)واكهی بم باشد، فتحه یا كرسه به 

 (آبله) abyla (a:byla)آبله / 
 (خانه) hana (ha:na)خانه/ 

 (دیوانه) diwana (diwa:na)دیوانه / 
 (عقرب) agrapَعْقرَب / 
 (اغیار) agýar (agýa:r)اَغیار / 

 (آَدم) adam (a:dam)  /آَدم 
 (اعداء) agda (agda:)اَْعدا / 

 (عداوت) adawat (ada:wat)َعداَوت / 
 (اعظم) agzamاَْعظَم / 

و... 
 

 Äأ  
این واکهی زیر (اینچه چکیملی) در یک کلمه ترکمنی همیشه با واکههای زیر میآید و 

اند نیز مورد استفاده قرار میمخصوص كل�ت تركمنی است. در كل�تی كه تركمنی شده
گیرند. در همه جای كل�ت به صورت (أ) نوشته میشود. 

مثال: 
   (شوهر)  ärأر / 
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(كاسه)  käseكأسه / 
 (هویچ) käşirكأشیر / 
 (كدو) kädiكأدی / 

 (چهارجوی/ نام شهری است در تركمنستان) Çärjewچأرجو / 
 

دقت: 
) عموماً كشیده تلفظ میشود و شكل كوتاه آن تنها در چند كلمهی ä-صدای (أ/1

تركمنی دیده میشود: 
    (چكمه)  ädikأدیك / 

  (هویج)   käşirكأشیر / 
  (گام، قدم)  ädimأدیم / 

 (هسته میوه)  şänikشأنیك / 
  (شوهر)  ärأر / 

 
بیشرت در كل�ت دخیل كاربرد دارد:  )ä(أ/

 (كدو)  kädiكأدی / 
  (الله/ نام دخرت) läleألله/ 

  (محكم)  mäkämمأكأم / 
  (محتاج) mätäçمأتأچ / 
 (كاسه)  käseكأسه / 
  (ماش) mäşمأش / 

 
) به دو صورت كشیده و كوتاه تلفظ میگردد. äدر كل�ت تركمنی (أ/

): äصدای كشیدهی (أ/
(شوهر)   ärأر / 

(عدد پنج)  bäşبأش / 
 

): äصدای كوتاه (أ/
 (بیاور) äkelأكل / 
 (بده) äberأبر / 
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(میآید)  gelýärگلیأر / 
 (میدهد)  berýärبریأر/ 

 
) e-معموالً صدای فتحه (ــَـ) در كل�ت دخیل وقتی تركمنی میشوند به صدای (2

تبدیل میشود: 
  (مریم) Merýemمریم / 
   (كلم)  kelemكلم / 
  (كر، ناشنوا) kerكر / 

 
 

 U  uاُو / ُو     
) در یك كلمهی تركمنی همیشه با واكههای بم uواكهی بم (یْوغٛین چكیملی) (اُو /

همراه است. این صدا در زبان فارسی در كل�ت زیر مشاهده میشود: 
بو- بودن- بور- دود- پونه- پوز و... 

در زبان تركی تركمنی و نیز تركی آذری در الفبای عربی-تركی در اول كلمه به صورت 
(اوُ )، در وسط و آخر كلمه به صورت (وُ ) استفاده میشود: 

  (آرد) unاُون / 
  (یخ)  buzبُوز/ 

  (گندم) bugdaýبُوغدای/ 
 (آب)  suwسُوو/ 

 (رسد)  sowuk  /سْووُوق
 

دقت: 
شود.   در بعضی از كل�ت بلند و بعضی دیگر كوتاه تلفظ می u-صدای 1

تلفظ به صورت بلند: 
  (نوری/ نام شخص)  Nuryنُورٛی / 

  (�ك)  duzدُوز/ 
  (نازك) ýukaیُوقا / 
 (خواب)  ukyاُوقیٛ / 
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  نوشته  uw  در آخر كلمه قرار بگیرد، معموال حالت كشیده دارد و به صورت  uاگر 
میشود: 

  (آب) suwسُوو / 
 (آموزش، تحصیل)  okuwاْوقُوو/ 

  پسوندی اضافه گردد uحال این حالت در چه كل�تی دیده میشود؟ اگر پس از صدای 
 نوشته می uw شنیده شود، در حالت ساده، یعنی بدون پسوند نیز به صورت wو صدای 

شود. مثال: 
  (من برای تحصیل رفتم.) .Men okuwa gitdimمن اْوقُووا گیتدیم.   

  (آب را نوشیدم)  .Suwy içdimسُووی ایچدیم. 
 (این) با وجود اینكه صدای كشیده شنیده میشود، �ی şu  و شُو / buدر كل�ت بُو / 

 استفاده كرد.  uwتوان از شكل 
 

تلفظ به صورت كوتاه: 
  (نام دخرت)  Dursunدُورسُون / 

  (بایست، توقف كن)  durدُور / 
  (پرنده) guş قُوش / 

 اما در ،د شو، از شكل ساده (و) استفاده می u-در كتب آموزشی فارسی، برای صدای 2
هایی همچون عمید مراجعه زبان عربی از شكل (ـُ و) استفاده میكنند. اگر به لغتنامه

كنیم، میبینیم كه در تلفظ كل�تی كه این صدا را دارند از شكل ( ـُ و) بهره گرفتهاند: 
اوفتادن (ا ُ . ْف . د َ) 

) رایحه.  بو (ب ُ
)  توفان (ت ُ

) موی پیشانی اسب.  توك (ت ُ
 شكل ؛ ولی در فارسی،) به كار میرودu) اصال برای صدای ( ـُ  در كل�ت عربی، شكل (

 كاربه ) uمركب (ـُو ) برای صدای (رود و شکل  به كار می oبرای صدای به تنهایی  )  ـُ   (
 . برده می شود

به كل�ت قرآنی زیر توجه كنید: 
  yošhedo  تلفظ فارسی:  yušhiduیُْشِهُد    تلفظ عربی: 

 sodu:rekom     تلفظ فارسی:sudu:rikumُصُدورِكُْم    تلفظ عربی: 
 qol  تلفظ فارسی: qulُقْل    تلفظ عربی:  
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  در زبان عربی اصال وجود ندارد و فارسی زبانهای ایران به دلیل وجود این  oصدای 
صدا در زبان ادبی ایران از شكل ( ـُ ) بهره میگیرند. اما در فارسی كشورهایی همچون 

 را میدهد.  uافغانستان و تاجكستان، شكل ( ـُ )  ه�ن صدای 
 

 Ü  üاۆ / ۆ     
 در كل�ت تركمنی به همراه واكههای نازك میآید. در üواكهی نازك (اینچه چكیملی) 

اول كلمه (اۆ) و در جاهای دیگر كلمه و نیز به صورت تكی (ۆ / ـۆ) به كار میرود: 
  (عدد سه)  üçاۆچ / 

  (انگور)  üzümاۆزۆم / 
  (صورت) ýüzیۆز / 

 (بران، امر به راندن)  sürسۆر / 
 (مختلف)  dürliدۆرلی / 
دقت:  

 به آن نشان داده میشود: w  با افزودن  ü- صدای كشیده 1
  (تاب دادن/ كسی  را كه روی طناب نشسته است به سمت  üwremekاۆورهمك / 
جلو هل دادن...) 

 به آن نشان داده میشود: ý داریم كه با افزودن  ü-صدای كشیدهی دیگری نیز از 2
  (پاییز)  güýzگۆیز / 

  (شیر)  süýtسۆیت / 
 (نیرو، توان)  güýçگۆیچ / 

 

E   اِ – ه   /  
  /   اِ ) در یك كلمهی تركمنی همیشه با واكههای زیر  Eواكهی زیر (اینچه چكیملی) (

همراه است. در الفبای عربی-تركمنی در اول كلمه ( اِ ) در آخر هجای باز به صورت (ه / ـه) 
و در جاهای دیگر كلمه  به صورت ( ــِـ ) نوشته میشود. شكل (ه / ـه) به حرفهای بعد از 

خود �یچسبد. 
  (امین)  Eminامین  / 

   (دست)  elال / 
  (كشتزار) ekinاكین / 



 )  الفبای التین و عربیترکمنی (با راهن�ی نوشتار درست  22

توجه: 
- هجای باز و هجای بسته چیست؟ 1

قبل از اینكه هجای باز و هجای بسته را توضیح دهیم، الزم است خود «هجا» را 
تعریف كنیم. با «هجا» (سیالب، بخش) همگی از كالس اول ابتدایی آشنایی داریم. هر كلمه 

از یك یا چند بخش تشكیل شده است. به مثالهای زیر توجه كنید: 
     یك هجایی   elال/   
) دو هجایی ene )   e+neانه / 

) سه هجایی eneler )  e+ne+lerانهلـِر / 
) سه هجایی erteki ) er+te+kiارتهكی / 

هجای باز: اگر در یك كلمهی تركمنی هجایی به واكه (حروف صدادار) ختم شود، به آن 
هجا، هجای باز گفته میشود. به كلمهی زیر توجه كنید: 

  (خواهر بزرگرتم را)ejekemi   /اجهكهمی 
 e+je+ke+mi   /اِ +جه+كه+می 

در این كلمه، تامی هجاها با واكه پایان یافته است، پس تامی هجاهای آن، باز است. 
اگر در یك كلمهی تركمنی هجایی به همخوان (حروف بیصدا) ختم شود، هجای بسته: 

 به آن هجا، هجای بسته گفته میشود. به كلمه زیر توجه كنید:
 (دستها)  ellerاللر / 

 el+lerال+لـِر / 
در این كلمه، تامی هجاها با همخوان پایان یافته است، پس تامی هجاهای آن، بسته 

است. 
حال توجه ش� را به هجای باز یا بستهی كل�ت زیر جلب میكنیم: 

     (یك هجایی+هجای بسته/ چرا؟ چون وقتی این كلمه را بخش میكنیم به   elال/   
«واكه/ حروف صدادار تركمنی» ختم �یشود.) 

) (دو هجایی+ «اِ » هجای باز/ در اول قرار گرفته و به این صورت ene )   e+neانه / 
 در آخر هجا قرار گرفته پس هجای باز است و به eنوشته میشود+ «نه» هجای باز / چون 

صورت «ه» نوشته میشود.)    
) (سه هجایی+ «اِ » هجای باز/ در اول قرار گرفته و به این eneler )  e+ne+lerانهلر / 

 در آخر هجا قرار گرفته پس هجای باز است eصورت نوشته میشود+ «نه» هجای باز / چون 
 بین  eو به صورت «ه» نوشته میشود+«لِر» هجای بسته است، چون حرف صدادار (واكه) 
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 قرار گرفته است، پس به صورت « ــِـ » نوشته میr و lدو حرف همخوان (حرف بیصدا) 
شود.) 

) (سه هجایی+ «اِر» هجای بسته؛ چرا؟ چون به «ر» ختم erteki ) er+te+kiارتهكی / 
 ختم شده است+ «كی» eشده است+ «ته» هجای باز؛ چرا؟ چون به حرف صدادار (واكه) 

» ختم شده است. iهجای باز است، چون به «
» كاربرد دارد. eبحث هجای باز و بسته، بیشرت در نوشتار عربی-تركمنی واكهی «

، اگر در هجای اول قرار گیرد، دو حالت خواهد داشت:   e-صدای 2
الف- اگر در هجای اول، اولین صدا باشد، به صورت ( اِ ) نوشته میشود: 

   (بكار/ امر به كاشت)  ekاِك / 
  (ای، كلمه ندا) eýاِی / 

نوشته میشود:  ب-اگر در هجای اول، در آخر هجای باز قرار گیرد، به صورت « ـِ »
 (بده/ امر به دادن) berبـِر / 
 (كر، ناشنوا)  kerكـِر/ 

(رش، بد)  şerشـِر / 
) در هجای باز اع�ل �یكنیم؛ یعنی به ler-به خاطر زیبایی كلمه پسوند جمع (لر/ 3

صورت جدا (لهر) �ینویسیم: 
 (خانهها را)       (اؤیلهری) غلط است öýleriاؤیلری / 
 (دستها را)    (اللهری) غلط است  elleriاِللری / 

 میكنند كه با تلفظ انگلیسی  eمانند  را ترکمنی  e- برخی از نوآموزان زبان تركمنی،3
 كمی دقت میتوانند بر آن مسلط شوند. 

 
تمرين: 

غلطهای امالیی را در كل�ت زیر با توجه به نوشتار و نیز هجای باز و بسته مشخص 
كنید و نوشتار درست آن ها را بنویسید: 

 / به آن هایی كه دانستهاند(bilenlere) بیلهنلهره 
/ به تپهها (depelere)دهپهلهره  

 / میدهم (bererin)بهرهرین 
میدهد  / (berer)بهرهر 

 / خواهند آمد (gelerler)گهلهرلهر 



 )  الفبای التین و عربیترکمنی (با راهن�ی نوشتار درست  24

 / با (bilen)بیلهن- بیالن 
آن كس كه آمده است  / (gelen)گلهن- گالن گه له ن-

آن هایی كه آمدهاند / (gelenler)  گالنالر- گهلنلر-گهلهنلهر-گالنلر-گلنلهر

 
جواب درست تمرين: 

بیلنلره – دپهلره – بِررین – برر- گلرلر – بیلن – گلن – گلنلر. 
امالی التین تامی كل�ت تركمنی درست است.  توجه: 

 
  O  oاْو   ْو    /

این واكهی بم در یك كلمهی تركمنی با واكههای بم دیگر بكار میرود. در اول كلمه به 
صورت (اوْ ) و در جاهای دیگر كلمه و نیز به تنهایی به شكل (ْو / ـوْ ) به كار میرود: 

  (علف) otاْوت / 
  (تیر) okاْوق/ 
  (راه) ýolیْول/ 
  (او)  olاْول/ 

 (داس)  orakاْوراق/ 
 (شدن)  bolmakبْوملاق/ 
  (گردن)  boýunبْویُون / 

 
دقت: 

 در بعضی كل�ت بلند (اُوزیٛن) و در بعضی كوتاه (قٛیسغا) تلفظ میشود: o-صدای 1
تلفظ به صورت بلند: 

 (نه، نیست)   ýok یْوق /
 (آتش)  otاْوت/ 
 (عدد ده) onاْون/ 

 (راه) ýolیْول / 
تلفظ به صورت كوتاه: 

  (شدن) bolmakبْوملاق / 
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  (او) olاْول / 
 (علف)  otاْوت / 

  در هجای اول كل�ت تركمنی نوشته میشود و اگر در هجای دوم شنیده  o- واكهی 2
 میآید:  aهم شود به صورت 

 شنیده میشود، اما نوشتار غلطی محسوب می orok  (داس) (اْورْوق /  orakاْوراق / 
شود) 

 شنیده میشود، اما نوشتار آن بدینگونه duzok (دام، تله) (دُوزْوق /  duzakدُوزاق / 
غلط امالیی به ش�ر میرود) 

 شنیده میشود، اما غلط امالیی çoponچْوپْون /   (چوپان) (çopanچْوپان / 
میباشد.) 

 

  Ö  öاؤ   ؤ    /
 در یك كلمهی تركمنی با واكههای زیر (اینچه چكیملی) بكار میرود. ،این واكهی زیر

در اول كلمه به صورت (اؤ) و در جاهای دیگر كلمه و نیز به تنهایی به شكل (ؤ / ـؤ) به كار 
میرود: 

  (خود)  özاؤز / 
 (اردك)  ördek/  اؤردك
  (زیبا)  gözel/  گؤزل

 (دید) gördiگؤردی / 
 در بعضی كل�ت بلند (اُوزیٛن) و در بعضی كوتاه (قٛیسغا) تلفظ میشود: ö-صدای 1

تلفظ به صورت بلند: 
  (خود) özاؤز / 
 (گور، قرب)  görگؤر / 
  (آس�ن) gökگؤك / 

 (عدد چهار)  dörtدؤرت / 
تلفظ به صورت كوتاه: 

  (سخن)  sözسؤز / 
 (دوست بدار)  söýسؤی / 
 (زیبایی)  görkگؤرك / 



 )  الفبای التین و عربیترکمنی (با راهن�ی نوشتار درست  26

 در هجای اول كل�ت تركمنی نوشته میشود و اگر در هجای دوم شنیده ö- واكهی 2
  میآید:  eهم شود به صورت 

 امالییغلط نوشتار آن  شنیده میشود، اما  çörök  (نان) (چؤرؤك /  çörekچؤرِك / 
به حساب میآید.) 

 غلط است) börök (نوعی پیراشكی مخصوص تركمنی) (بؤرؤك /   börekبؤرِك / 
 غلط است) ördökاؤردؤك /  (اردك) ( ördekاؤرِدك / 

 

 ماهنگي واكه ها (هماهنگي مصوت ها)ه
از ویژگیهای زبان تركمنی، قانون ه�هنگی واكهها (ه�هنگی مصوتها) است. واكه

ها، سازندهی هجاها میباشند. هر هجایی با خود واكهای به همراهدارد. به عبارت دیگر در 
 داشت. دخواهوجود  به ه�ن تعداد نیز هجا ،كلمه هر مقدار واكه وجود داشته باشد

 (دارای یك واكه، یك هجایی) elاِل / 
 (دارای دو واكه، دو هجایی)  el-lerاِل-لـِر / 

 (دارای سه واكه، سه هجایی) el-le-riňاِل- ل ِ - رینگ / 
 (دارای چهار واكه، چهار هجایی)  el-le-ri-ňiz اِل – ل ِ – ری – نگیز/

 هجایی) پنج واكه،  پنج (دارای el-le-ri-ňiz-den اِل – ل ِ – ری – نگیز – د ِ ن/
اگر به این كل�ت توجه شود، در بین واكهی هجای اول و هجاهای بعد ه�هنگی 
وجود دارد. واكهی هجای اول ریشهی كل�ت از هر گروه باشد، بقیه واكهها نیز از ه�ن 
گروه خواهد بود. میتوانیم قانون ه�هنگی واكهها را به زبان ساده اینگونه بیان كنیم: 

ی هجاهای بعد نیز بم (یْوغین) هاالف-اگر واكهی هجای اول بم (یْوغین) باشد، واكه
خواهند بود. 

ی هجاهای بعد نیز نازك (اینچه)  هاب- اگر واكهی هجای اول نازك (اینچه) باشد، واكه
خواهد بود. 

كل�ت بیگانه نیز بعد از اینكه تركمنی شدند، تابع همین قانون خواهند بود. 
در زیر مشخص �ودهایم كه بعد از هر واكه، چه واكههایی میتوانند بیایند: 

. ندهجای كل�ت تركمنی از حاالت زیر خارج نیست
 

* * * 
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��ون �ما���ی وا�هھای �م (�و��ن): 
 :aواكهی 

 مثالها
هجای 

 بعد
هجای 

 اول

Balak-باالق- gara\ قارا- şara \شارا - ýara \ یـارا- ara \ آرا a a 

Baly - ٛبالی – aldym\ آْلدیٛم – alnym\آلنیٛم - bagy\ ٛباغی  y a 

Awun -آوُون- gawun\ قاوُون u a 

 
تمرين: 

در كل�ت زیر غلطهای امالیی را مشخص كنید و درست آن ها را بنویسید: 
   daňdiدانگدی (بست)/ 

  /balikبالق (ماهی)
 balakبلق (شلوار) / 

 gawynقاویٛن (خربزه) / 
 baldizبالدز (خواهر كوچكشوهر) / 

 bakimباقیم (زیر نظر داشت) / 
 bakarباقر (نگاه میكند) / 

 
جواب صحیح ترین: 

   daňdyدانگدٛی / 
  /balykبالٛیق (ماهی)

 balakباالق (شلوار) / 
 gawunقاوُون (خربزه) / 

 baldyzبالدیٛز (خواهر كوچكشوهر) / 
 bakymباقٛیم (زیر نظر داشت) / 

 bakarباقار (نگاه میكند) / 
 
 



 )  الفبای التین و عربیترکمنی (با راهن�ی نوشتار درست  28

 :o واكهی 

 مثالها
هجای 

 بعد
هجای 

 اول

togalak-تْوغاالق- şolar\ شْوالر- bolar \بْوالر - ýokar \ یْوقار a o 

boldy-  ٛبْولدی – aldym\ آْلدیٛم – alnym\آلنیٛم - bagy\ ٛباغی  y o 

goňur -قْونگُور- towuk\ تْووُوق- sowuk\ سْووُوق u o 

تمرين: 
در كل�ت زیر غلطهای امالیی را مشخص كنید و درست آن ها را بنویسید: 

 şolorشْولْور (آن ها)/ 
 olorاْولْور (آن ها) / 

 dolorدْولْور (پُر میشود)/ 
 sawyk; sowykساویٛق؛ سْوویٛق (رسد)/ 
 tawyk; towykتاویٛق؛ تْوویٛق (مرغ)/ 

 togolok; togolakتْوغْولْوق؛ تْوغْوالق (گرد)/ 
 bolor; bolrبْولْور؛ بْولر (میشود)/ 

 
 ترین: درستجواب 

 şolarشْوالر (آن ها)/ 
 olarاْوالر (آن ها) / 

 dolarدْوالر (پُر میشود)/ 
 sowukسْووُوق (رسد)/ 
 towukتْووُوق (مرغ)/ 
 togalakتْوغاالق (گرد)/ 
 bolarبْوالر (میشود)/ 

به خاطر بسپاریم كه اگر در هجای اول باید توضیح مهم: این نكته را به عنوان یك اصل 
 بیاید:  oحرف 

 a به جای آن بایدشود  اگرچه شنیده .  نخواهد آمد o- در هجای دوم هیچوقت شكل 1
 نوشته شود. به امالی كل�ت ذیل توجه كنید: 

 در  oسْولْور (پژمرده میشود) غلط است. گرچه در برخی از گویشهای تركمنی صدای 
 :  باید بیاید aهجای دوم شنیده میشود، اما حت�ً در هجای دوم 
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    gollar قْولالر ←قْوللْور (دستها) غلط است 

 toşap تْوشاپ ←تْوشْوپ (دوشاب) غلط است 

  ýolar یْوالر ←یْولْور (میكََند) غلط است 

در هجای دوم، اگر واكه در آخر قرار نگیرد و  داشته باشیم و oاگر در هجای اول -2
 نوشته میشود:  u  به وضوح شنیده نشود، نوشته �یشود و به جای آن حت�ً،  yصدای 

  (درست)goňur قْونگُور ← )غلط(قْونگٛیر (رنگ عنابی خرمایی) 

 (درست) soňuny سْونگُونٛی ← )غلط(سْونگٛینٛی (پایاناش) 
 در هجای دوم به  y در هجای اول میباشد و صدای oاما در كلمهای مانند ذیل كه 

 نوشته میشود: yوضوح شنیده میشود، 
 به وضوح y (در هجای دوم، صدای goryp durقْوریٛپ دُور (در حال حراست است) 

شنیده میشود و نوشته میشود) 
 

 :yواكهی 

 مثالها
هجای 

 بعد
هجای 

 اول

Myrat -میٛرات- ýylan \ ییٛالن- sylar \ سیٛالر –kylar \ قیٛالر a y 

ýyly - ٛییٛلی – kylyp \ قیٛلیٛپ y y 

 

تمرين: 
 غلطهای امالیی را مشخص كنید و درست آن ها را بنویسید: ،در كل�ت زیر

 sirmak, siýrmakسیرماق (تراشیدن)/ 
 sirli, syrli, sirlyسیرلی (ارسارآمیز، رمزدار) / 

 kirkقیرق (عدد چهل) / 
 kinقین (سخت) / 

 ýilییل (سال) / 

جواب صحيح تمرين: 
 syrmakسٛیرماق (تراشیدن)/ 

 syrlyسٛیرلٛی (ارسارآمیز، رمزدار) / 
 kyrkقٛیرق (عدد چهل) / 
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 kynقٛین (سخت) / 
 ýylیٛیل (سال) / 
توضیح مهم: 

  با هم �ی آید.  i   و   y- در یك كلمهی تركمنی هیچوقت حروف 1
آید:    (با تلفظ "ك") با هم �ی k  و   y--در یك كلمهی تركمنی هیچوقت 2

 به كل�ت زیر توجه كنید: 
شكلهای "ییرتٛیق"، ییرتٛیك"، "یٛیرتٛیك" غلط است) این     (بنابر ýyrtykیٛیرتٛیق (پاره) / 

  (بنابر این شكلهای "زینگ�ك"، "زیٛنگ�ك" غلط zyňmakزیٛنگ�ق (پرتاپ كردن) / 
است) 

  
 :uواكهی 

 مثالها
هجای 

 بعد
هجای 

 اول

ussa -اُوسسا- ullakan \ اُولالقان- şular \ شُوالر –gullar \ 
الر قُول

a u 

turşy - ٛتُورشی – suwy \  ٛسُووی y u 

ulular -اُولُوالر – dursun \ دُورسُون u u 

 

تمرين: 
در كل�ت زیر غلطهای امالیی را مشخص كنید و درست آن ها را بنویسید: 

 dursin, dursynدُورسین، دُورسٛین (نام دخرت)/ 
 guryk, gurikقُوریق (بیآب) / ریٛق، قوُ 

 ulylarالر (بزرگان) / اُولیٛ 
 uluاُولُو (بزرگ) 

جواب صحيح تمرين: 
 dursunدُورسُون (نام دخرت)/ 

 guruk  (بیآب) /رُوققوُ 
 ulularاُولُوالر (بزرگان) / 

 در آخر قرار گرفته حت� بدین صورت نوشته y (در این كلمه، چون ulyاُولٛی (بزرگ) 
میشود؛ اما در كلمهی " اُولُوالر " چون سههجایی است حت�ً بدین صورت باید نوشته شود.)   
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توضیح مهم: 
آید، مگر اینكه:   �ی y  در هجای بعدی  u-در یك كلمهی تركمنی هیچوقت بعد از 1

  در هجای دوم به وضوح شنیده شود: yالف- صدای 
شود. پس نوشته   در هجای دوم به وضوح شنیده می y (صدای uzynاُوزیٛن (بلند)/ 

میشود) 
 در آخر كلمه بیاید: yب- صدای 

  turşyتُورشٛی (تُرش) /
   suwyسُووٛی (آب را) /

��ون �ما���ی وا� �ی ز� (ای��ه): 
 :äواكهی 

 مثالها
هجای 

 بعد
هجای 

 اول

täze-تأزه- şäher\ َشهر e ä 

mälär- مأألر – bärräk\ بأررأك ä ä 

kändir -كأندیر- häzir\  حاِرض i ä 

 
 :eواكهی 

 مثالها
هجای 

 بعد
هجای 

 اول

gezer-گزر- mekdep\ مكتب e e 

berýär- بریأر –edýär\ ادیأر ä e 

beýik- بییك- meniň\ منینگ i e 

 
 :iواكهی 

 مثالها
هجای 

 بعد
هجای 

 اول

nire-نیره- bilen\ بیلن e i 

nirä- نیرأ –bikär\ بیكأر ä i 

Kiçi- كیچی- pili\ پیلی i i 



 )  الفبای التین و عربیترکمنی (با راهن�ی نوشتار درست  32

 :öواكهی 

 مثالها
هجای 

 بعد
هجای 

 اول

köýnek-كؤینك- çölde\ چؤلده e ö 

örän- اؤرأن –ýörän\ یؤرأن ä ö 

görüň- گؤرۆنگ- döwük\ دؤوۆك ü ö 

özi- اؤزی- köpi\ كؤپی i ö 

 
 :üواكهی 

 مثالها
هجای 

 بعد
هجای 

 اول

düýe-دۆیه- güýe\ گۆیه e ü 

üýrýär- ریأریاۆ  ä ü 

üzüm- اۆزۆم- ýüzüm\ یۆزۆم ü ü 

süýji- سۆیجی- üçin\ اۆچین i ü 

 
كل�ت دخیل در بسیاری از جاها ه�هنگ با این قانون است، ولی در برخی از كل�ت 

دخیل این قانون بهم خورده است: 
     Jenan  )e  و a  (ناه�هنگ 

 Enar)  e و a (ناه�هنگ 
gülzar)  ü و a (ناه�هنگ 

gülüstan) ü و a (ناه�هنگ 
 

هماهنگي واكه ها از نظر پهن و يا گرد بودن آن ها 
به تكملهی قواعد نوشتاری واكهها توجه كنید: 

-كل�ت تركمنی هیچگاه به واكههای گرد ختم �یشود: 1
بدینگونه نوشته  یۆزی، گؤزی، دْوقلُوغٛی، یْوقلُوغٛی، سْونگٛی، اْونی و... :مثالً كل�ت تركمنی

واكههای به در زبان تركی آذری با ختم می شوند. یعنی به واکه های گرد ختم �ی شوند؛ اما 
 یۆزۆ، گؤزۆ، تْوخلُوغُو، یْوخلُوغُو، سْونُو، اْونُو و... نوشته میشوند. :گرد به صورت
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 فقط در اولین هجای كل�ت نوشته میشود و اگر در هجاهای Ö و  O-واكههای گرد 2
بعدی شنیده هم شوند، نوشته �یشوند: 

çolak (ُچالق) كه çolok شنیده میشود، ولی çolak .نوشته میشود 
Gözel (گَُزل/ نام دخرت) كه Gözöl شنیده میشود، ولی Gözel .نوشته میشود 

 در اولین و دومین هجای كل�ت نوشته میشود و در هجاهای ü و u-واكههای گرد 3
بعد نوشته �یشود. مانند: 

  (فراموش نكن) unutma     اُونُوتا  
 (انگورها) üzümlerاۆزۆملر 

 
دقت: 

-كل�ت مركب در زبان تركمنی و كل�تی كه از زبانهای دیگر وارد زبان تركمنی شده1
اند، از این قاعده مستثنی هستند. مثال: 

 نام دخرت Aýbölekآیبؤلك   
 نام دخرت Aýnagözelآیناگؤزل  

  نام دخرت Dürligözelدۆرلیگؤزل   
-كل�ت مركب دو كلمهای كه كلمهی اول با كلمهی دوم از نظر واكهها ه�هنگی 2

ندارند، هنگام پذیرش پسوند از آخرین واكهی كلمه پیروی میكنند؛ یعنی اگر آخرین واكهی 
كلمه، بم باشد پسوندهایی با واكههای بم و اگر زیر باشد، پسوندهایی با واكههای زیر می

پذیرند. مثال: 
   (آفتابگردان) günebakarگۆنهباقار  

   (آفتابگردانها) günebakarlarگۆنهباقارالر  
-كل�ت تك هجایی دارای واكهی گرد هنگام پذیرش پسوند، فقط اولین هجای پسوند 3

كه دومین هجای كلمه واقع میشود، گرد نوشته میشود. مثال: 
Dök  (دؤك / بریز؛ فعل امر از دؤكمك/ ریخت)  

Dökdüler  (ریختند) 
Or (اْور/ درو كن) 

Ordular (اْوردُوالر/ درو كردند) 
Göz (گؤز/ چشم) 

Gözüm (گؤزۆم/ چشمم) 
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يمسيزلر) ك(چحروف همخوان 

 
 حرف همخوان 21 واكه (حرف مصوت)، دارای 9الفبای التین زبان تركمنی به غیر از 

(صامت) میباشد، كه با احتساب حروف چندصدایی الفبای عربی-تركمنی «ث، ح، خ، ذ، ص، 
یابد.  افزایش میحرف   32ض، ط، ظ، ع، غ، ق» به  

 
همخوانهای تركمنی عبارتند از: 

0B
ف

دی
ر

 

1Bبه الفبای عربی-تركمنی 
التین 
 تركمنی

 مثـــــال

 رس Baş باش B ب 1

 ترب Palta پالتا P پ 2

 گوساله Tana تانا T ت 3

 ثر Semer ثر S ث 4

 تلخ Ajy آجیٛ  J ج 5

 چكش Çekiç چكیچ Ç چ 6

 خروس Horaz حْوراز H ح 7

 كلمه تاسف Ah آخ H خ 8

 كوه Dag داغ D د 9

 ذلیل Zelil ذلیل Z ذ 10

 انگشت Barmak بارماق R ر 11

 اندك Az آز Z ز 12

 اژدها Aždar آژدار Ž ژ 13

 تو Sen سن S س 14

 پایین Aşak آشاق Ş ش 15

 صنم Senem صنم S ص 16
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2B
ف

دی
ر

 

3Bبه الفبای عربی-تركمنی 
 التین 
 تركمنی

 مثـــــال

 رضر Zerer رضر Z ض 17

 خط/نامه Hat حاط T ط 18

 اال Zalym االِم Z ظ 19

 عزیز Eziz عزیز __ ع 20

 باغ Bag باغ G غ 21

 نفس Nefes نفس F ف 22

 سیاه Gara قارا G ق 23

 پدر / جد Kaka اقاق K ق 23

 ناشنوا Ker كر K ك 24

 بیا Gel گل G گ 25

 الل Lal الل L ل 26

 من Men من M م 27

 انار Nar نار N ن 28

 خال Meň منگ Ň نگ 29

 شكار Aw آو W و 30

 كجاست Hany هانی H ه 31

 بهار Ýaz یاز Ýی/ی  32

 
اكنون به بررسی هر یك از همخوانهای تركمنی میپردازیم: 

 

 B bب بـ  / 
این همخوان در الفبای عربی-تركمنی به صورت «ب» نوشته میشود: 

       باغ bagباغ / 
عدد یك         birبیر / 

اَبر   bulutبُولُوت/ 
اُبه، روستا   obaاْوبا / 
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دقت: 
. این اصل در آخر نوشته �ی شود در آخر كل�ت تركمنی با نوشتار التین b-حرف 1

هجاها نیز صادق است. ما نیز در نوشتار تركمنی به الفبای عربی-تركمنی از نوشتار تركمنی 
تركمنستان پیروی میكنیم: 

 açypآچٛیپ/
 gelipگلیپ/ 

 geçipگچیپ/ 
 p-حرف «ب» در آخر كل�ت دخیل عربی و فارسی در نوشتار التین تركمنی به 2

تبدیل میشود، اما در نوشتار تركمنی به الفبای عربی-تركمنی به ه�ن گونه اصلی خود 
نوشته میشود: 
 kitapكتاب / 
 kebapكباب/ 
 edepادب / 

 در بین دو واكه بیاید، صدایی بین «و» و «ب» دارد كه برای هر دو b-اگر حرف 3
» به كار میرود: bتلفظ، شكل «ب/

روستا   obaاْوبا/
پدر، پدربزرگ    abaآبا/ 

یابو   ýabyیابیٛ /
 

 P pپ پـ  / 
این همخوان در الفبای عربی-تركمنی به صورت «پ» نوشته میشود: 

َسهم                paýپای / 
فیل     pilپیل/ 

درس   sapakساپاق/ 
َمكتب، مدرسه   mekdepمكدپ/ 

 
دقت: 

- حرف (ف) در كل�ت دخیل فارسی و عربی به حرف (پ) تبدیل میشود: 1

 depderدپدر /   دفرت      

 pilپیل/    فیل     
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برخی از كل�ت دخیل، از این قاعده مستثنی هستند: 

 (بدون در نظر گرفت شكل «نپ» كه همین معنا را nefgنفغ/            نفع 
میدهد). 

 شود: تبدیل میp در آخر كل�ت دخیل به b-در نوشتار التین-تركمنی، حرف 2
 edepادب/ 

 kitapكتاب/ 
 şerapرشاب/ 

می توانیم ایم و ما برای اینكه به شكل اصلی كل�ت دخیل فارسی و عربی عادت كرده
 تلفظ تركمنی به زبان بیاوریم، از شكل اصلی ا و هم بی تلفظ اصلابه راحتی آن ها را هم ب

آن ها استفاده میكنیم. اگر این اصل رعایت نشود، متون ادبی تركمنی بدشكل و طوالنی 
خواهد شد.  

به مثالهای زیر توجه كنید: 
نوشتار اصلی و مورد استفاده ما تلفظ تركمنی (تلفظ تركمنی، نوشتار غلط) 

آب  apآپ/ 

عبّاس  Apbasعاپباس، آپباس/ 

آب و تاب  abu-tapآب ُو تاپ/ 

یعقوب  Ýakupیاقُوب/ 

َعقرَب  akrapعاقراپ، آقراپ/ 

آداب ( جمع ادب)  adapآداپ/ 

َعجایب  ajaýypعاجاییٛپ، آجایییٛپ/ 

توجه داشته باشید كه در متون ادبی تركی-تركمنی نظیر این كل�ت بسیار زیاد است و 
نباید به تلفظ تركمنی آن اكتفا كرد و آن ها را در نوشتار عربی-تركمنی مانند تلفظ آن ها 

 نوشت.
آید و به صورت  �ی b-در نوشتار التین تركمنستان، در آخر كل�ت تركمنی، همخوان 3

p  :نوشته میشود 
نوشتارهای غلط  نوشتار التین و عربی تركمنی

گلب، گلیب، گهلیب  gelipگلیپ / 

آلب، آلیب، آلیٛب، آلیٛب  alypآلیٛپ/ 

دوریٛب، دوروب، درب  durupدُورُوپ/ 

سولب، سولیٛب، سُولیٛب، سُولوب  solupسْولُوپ/ 

دپیب، دپب، دفیپ، دفیب  depipدپیپ/ 



 )  الفبای التین و عربیترکمنی (با راهن�ی نوشتار درست  38

ما نیز در نوشتار كل�ت تركمنی به الفبای عربی-تركمنی، از اصول نوشتار التین 
تركمنستان پیروی میكنیم. 

 تبدیل میشود كه در نوشتار حت� باید با  f به p-در برخی از گویشهای تركمنی، 4
»p/ :پ» نوشته شود

نوشتارهای غلط نوشتار التین و عربی تركمنی 

سفیب، سفیپ  sepipسپیپ / 

كف، گف  gepگپ/ 

كؤف  köpكؤپ/ 

دفمك  depmekدپمك/ 

  

 T tت تـ  / 
 است. Tدر زبان تركمنی دو شكل «ت» و «ط» دارای صدای واحد 

 در مقابل شكل «ت»: Tحرف 
  توپ topتْوپ/ 

گرد  togalakتْوغاالق/ 
پنبه   pagtaپاغتا/ 

ساعت  sagatساَعت/ 
 در مقابل شكل «ط»: Tحرف 
نامه   hatَخط/ 

طالب، طلبه   talyp طالِب/
 

توجه: 
-كل�ت تركمنی با حرف «ت» نوشته میشوند: 1

اسب   atآت/ 
دامن، دامنه   etekاتك/

چوب   taýakتایاق/ 
پدربزرگ، پدر   ataآتا/

 
-كل�ت دخیل عربی كه در اصل نوشتار خود «ط» دارند، با شكل اصلی خودشان 2

نوشته میشوند: 
طبیب، پزشك   tebipطبیب/ 
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 طّباخ، آشپز  tabbahطَّباخ/
 طاووس tawusطاوُوس/ 

طعم، مزه   tagmطَعم/ 
نطق   nutkنُطق/ 

 
�ونهای از میراث ادبی تركمن: 

دولت محمد -نه طَّباخالر بیشیرمیشلر آنٛی هم/ نه قازان ایچره قایناپ گؤرمهمیش دم (
آزادی) 

-كمینه باقاردیٛنگ طاوُوس دك هر یان (كمینه)  
-فتنهلر سالدٛی جهانغا ایكی كافر گؤزلری/ لیك جان طَعمین برر نُطق اتسه شیرین 

سؤزلری (نورمحمد عندلیب) 
 

 J jج جـ  / 
» در الفبای عربی تركمنی با شكل «ج» نشان داده میشود: jحرف «
جان   janجان / 

 جوجه jüýjeجۆیجه/ 
 یونجه ýorunjaیْورُونجا/ 

دقت: 
1-j در آخر كل�ت تركمنی �یآید و به جای آن ç :استفاده میشود 

گرسنه    açآچ/ 
عدد سه    üçاۆچ/ 

 توجه به اصل كل�ت به ه�ن ا-كل�ت دخیل فارسی و عربی در زبان تركمنی ب2
 د.نصورت اصلی خودشان نوشته میشو

 

 ç  Çچ چـ  /  
این حرف در الفبای عربی تركمنی ما «چ» میباشد: 

بچه   Çagaچاغا/ 
صحرا   Çölچؤل/ 

گنجشك   serçeرسچه/ 
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 H hح  حـ ، ه  هـ ، خ خـ / 
  در الفبای عربی-تركمنی ما در مقابل سه حرف ح  حـ  ، ه  هـ، خ خـ  بكار hحرف 

رود: می
  برای صدای «خ»: hحرف 
خیار   hyýarخیار/ 
  واخ wahواخ/ 

زیاد   çohچْوخ/ 
 

» برای شكل «ح»: hحرف «
صحرا  sähraَصحرا / 

لحد   lahatلََحد/ 
محنت  mähnetَمحَنت/ 

 
» برای شكل «ه هـ»: hحرف «

  پهلوان pählewanپَهلوان/ 
النه   hinهین/
به (كلمهی تحسین)   päh پأه/

 
 دقت:

-ما در الفبای تركمنی-عربی خود، برای كل�ت تركمنی از شكل «ه هـ» استفاده 1
كنیم: می

اهدا، اهدایی  hödürهؤدۆر/ 
نوع، گونه   hilهیل/ 
النه   hinهین/ 

 
خودشان استفاده میكنیم: اصلی - برای كل�ت دخیل فارسی و عربی از شكل 2

هیچ    hiçهیچ/ 
َحد، اندازه    hetحد/ 

حكیم   hekimحكیم/ 
  ه�ن  hemanَه�ن/ 
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 ، چیز دیگر بوده است، از شكل «ح» استفاده میشود: h-كل�تی كه در اصل صدای 3
 گردو  (در برخی از گویشها «قْوز» و «خْوز»)  hozحوز/ 

عسل (نام دخرت)   heselحسل/ 

  
 D dد / 

این حرف در الفبای تركمنی-عربی برای «د» به كار میرود: 
دّره   dereدره/ 

ُشُرت   düýeدۆیه/ 
اژدها   aždar آژدار/

 
دقت: 

شود:   استفاده میt در آخر كل�ت تركمنی �یآید و به جای آن d-حرف 1
اسب     atآت/ 
اسم    atآت/ 

 
-در نوشتار تركمنی-عربی كل�ت دخیل فارسی و عربی كه در اصل حرف «د» در آخر 2

دارند، به ه�ن شكل اصلیشان استفاده میشود: 
شاد    şatشاد/ 

 برباد   berbatبرباد/ 
مراد (نام پرس)   myratمراد/ 
آزاد   azatآزاد/ 

 

 R rر / 
این حرف در الفبای ما «ر» میباشد: 

بَرف   garقار/ 
نام شخص   Ýaran یاران/ 

پاكیزه  arassaآراسسا/ 
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 Z zز، ذ، ض، ظ / 
» در الفبای عربی-تركمنی برای چهار حرف همصدای «ز، ذ، ض، ظ» به كار zحرف «

میرود: 
» برای شكل «ز»: zحرف «
چیز   zatزات/ 

گاو نر   öküzاؤكۆز/ 
ما   bizبیز/ 

دقت: 
» میباشند، در نوشتار عربی-تركمنی با «ز» zتامی كل�ت تركمنی كه دارای صدای «

نوشته میشوند: 
دندان آسیا، دندان كُرسی    azyآزیٛ / 
سخن    sözسؤز/ 

بنابر این، نوشتار كل�ت تركمنی با شكل «ذ» توسط برخی از محققینی كه به تاریخ 
نوشتار تركمنی با الفبای عربی توجه ندارند، از نظر ما پذیرفته نیست: 

) düzصحرا  (ُدذ/ شكل غلط   düzدۆز/ 
) ýüz. عدد صد (یذ/ شكل غلط 2.چهره ýüz  1یۆز/ 
) gezekبار، دفعه (گََذك/ شكل غلط   gezekگزك/ 

 
» برای شكل «ذ»: zحرف «
كاغذ  kagyzقاغٛیذ/ 
ذات   zatذات/ 
ت/  ت   lizzetلِذَّ لذَّ
دقت: 

شكل «ذ» در نوشتار تركمنی فقط در كل�ت دخیل كه در اصل دارای این حرف می
باشد، استفاده میگردد: 

اذیت، آزار   ezýetاَذیت/ 
كّذاب، دروغگو  kezzapكّذاب/ 

گَُذر   güzerگَُذر/ 
 
 



    43 

 

  محمود عطاگزلی

» برای شكل «ض»: zحرف «
رضر، زیان   zererرضر/ 
رضا   ryzaرِضا/ 

مضمون  mazmunَمضمون/ 
دقت: 

شكل «ض» در نوشتار تركمنی فقط در كل�ت دخیل كه در اصل دارای این حرف می
باشد، استفاده میگردد. 

 
» برای شكل «ظ»: zحرف «
اال   zalymاالِم/ 
وعظ   wagzَوعظ/ 
دقت: 

شكل «ظ» در نوشتار تركمنی فقط در كل�ت دخیل كه در اصل دارای این حرف می
د، استفاده میگردد. نباش

 

  Ž žژ / 
» در الفبای عربی-تركمنی به شكل «ژ» نوشته میشود: žحرف «

مجله   žurnalژُورنال/ 
اژدها   aždarآژدار/ 

بسیار خیس   myžžykمٛیّژیٛق/ 
سوس�ر   hažžykهاّژیٛق/ 

 

 C cس، ث، ص / 
» در الفبای عربی-تركمنی برای سه حرف همصدای «س، ث، ص» به كار میcحرف «

 رود:
» برای شكل «س»: cحرف «
 تو  senسن / 
   ش� sizسیز/ 

 دوست  dostدْوست/
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ت: دق
» میباشند، در نوشتار عربی-تركمنی با «س» cتامی كل�ت تركمنی كه دارای صدای «

نوشته میشوند: 
. فتحه، حركت «ــَـ». 2. چیره، غالب üstün 1اۆستۆن/ 
.كرسه، حركت «ــِـ». 2.مغلوب astyn 1آستٛین/ 

سخن   sözسؤز/ 
بنابر این، نوشتار كل�ت تركمنی با شكل «ث» توسط برخی از محققینی كه به تاریخ 

نوشتار تركمنی با الفبای عربی توجه ندارند، از نظر ما پذیرفته شده نیست: 
) süriرمه، گله (ثُری/ شكل غلط   süriسۆری/ 
) sürmekراندن (ثُرَمك/ شكل غلط  sürmek سۆرمك/

 
» برای شكل «ث»: cحرف «

میوه   semerثر/ 
اثر   eserاثر/ 

اكَث   ekserاكث/ 
شكل «ث» در نوشتار تركمنی فقط در كل�ت دخیل كه در اصل دارای این حرف می

باشد، استفاده میگردد. 
» برای شكل «ص»: cحرف «
عرص، قرن   asyrَعرص/ 
خاص   hasخاص/ 
صنم، بت   senemصنم/ 

شكل «ص» در نوشتار تركمنی فقط در كل�ت دخیل كه در اصل دارای این حرف می
باشد، استفاده میگردد. 

 

 Ş şشـ  ش / 
» نوشته میشود: ش» در الفبای عربی-تركمنی به شكل «şحرف «

این   şuشُو / 
خرگوش  towşanتْووشان/ 

  كار iş ایش/
سن               ýaşیاش/ 
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 G gغـ  غ، قـ  ق، گـ  گ / 
رود: » به كار می، گ حرف «غ، قسه» در الفبای عربی-تركمنی برای gحرف «

g :«با صدای «گ 
بیا    gelگل/ 
ببین    görگؤر/ 

 
g :«با صدای «ق 

نام شخص   guwançقُووانچ/ 
عروسك   gurjak قُورجاق/

گوسفند   goýunقْویُون/
 
g :«با صدای «غ 

بچه   çagaچاغا/ 
باران  ýagyşیاغٛیش/

كوه   dag داغ/
برادر بزرگرت، عمو   agaآغا/

 
دقت: 

آید: .دو همخوان «ق» و «غ» با واكههای بم و حرف «گ» با واكههای زیر می1
مثال برای دو همخوان «ق» و «غ»: 

 شمشیر (همخوان «ق» با واكهی بم «ایٛ » همراه شده است)  gylyçقٛیلٛیچ/ 
   نی (همخوان «ق» با دو واكهی بم «آ» و «ایٛ » همراه شده gamyşقامٛیش/ 

است) 
ی بم «ایٛ » و   گرده�یی(دو همخوان «غ» و «ق» با دو واكهýygnakیٛیغناق/ 

«آ» همراه شده است) 
 

مثال برای همخوان «گ»: 
  بخند (همخوان «گ» با واكهی زیر «اۆ» همراه شده است) gülگۆل/ 
(همخوان «گ» با واكهی زیر «اؤ» همراه شده است)   دریاچهgölگؤل/ 

سنجد(همخوان «گ» با دو واكهی زیر «ای» و «ه» همراه شده است)  igdeایگده/ 
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. همخوان «غ» در كل�ت تركمنی فقط در مواقعی كه صدای ارتعاشی دارد، نوشته 2
میشود و در اول كل�ت تركمنی �یآید: 

 ماند (بنابر این شكل «غالدیٛ » غلط است)   galdyقالدٛی / 
شمشیر (بنابر این شكل «غٛیلٛیچ» غلط است)                 gylyçقٛیلٛیچ/ 

در اول كل�ت تركمنی از همخوان «ق» استفاده میشود. 
. «غ» در اول فقط در كل�ت فارسی و عربی كه در اصل با این همخوان  نوشته شده3

اند، نوشته میشود: 
َغیر، غلط، غافل، غریب، ُغسل، ُغّصه، َغَضب و... 

 (در كلمهی «قاق�ق») نیز استفاده میشود كه در رشح این حرف k.«ق» برای صدای 4
.  ایمتوضیح داده

 

 F fف / 
» نوشته میشود: ف» در الفبای عربی-تركمنی به شكل «fحرف « 

 عكس  fotoفْوتوْ / 
كارخانه     fabrikفابریك/ 

فرم   fermaفرما/ 
 

 K kق، ك / 
 » در الفبای عربی-تركمنی برای دو همخوان «ق» و «ك» به كار میرود:kحرف «
» برای همخوان «ق»: kحرف «

 پدر  kakaقاقا/
حقوق  hukukُحقُوق/

َحق   hakَحق/
َجمع  ýygnakیٛیغناق/

 
» برای همخوان «ك»: kحرف «

كفش  köwüşكؤوۆش/
نان    çörekچؤرك/

بكار (فعل امر از فعل «اكمك/ كاشت)   ekاك/
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دقت: 
.همخوان «ق» با واكههای بم میآید:  1

بیرون آمدن (نوشتار «چٛیك�ك» غلط است)  çykmakچٛیق�ق/
جاری شدن (نوشتار «آك�ك» غلط است)  akmakآق�ق/ 

 رسنگون كردن (نوشتار «یٛیك�ك» غلط است) ýykmakیٛیق�ق/ 
برگ (نوشتار «یاپراک» غلط است)  ýaprakیاپراق / 

. همخوان «ك» با واكههای زیر میآید: 2
كشتزار   ekinاكین/

هویج   käşirكأشیر/
پارو   kürekكۆرك/ 

 
 L lلـ ل / 

» نوشته میشود: ل» در الفبای عربی-تركمنی به شكل «Lحرف «
لجن   laýالی/ 
بگیر   alآل/ 

احرتام   sylagسٛیالغ/

 M mمـ م / 
» نوشته میشود: م» در الفبای عربی-تركمنی به شكل «mحرف «

مال   malمال/ 
سیب   almaآملا/ 
آدم   adamآَدم/ 

 

 N nنـ ن / 
» نوشته میشود: نحرف «ن» در الفبای عربی-تركمنی به شكل «

انار   narنار/ 
خورشید   günگۆن/

شیر (حیوان)  arslanآرسالن/ 
با (حرف همراهی)   bilenبیلن/ 
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 Ň ňنگـ نگ / 
» نوشته میشود: نگ» در الفبای عربی-تركمنی به شكل تركیبی «ňحرف «
یخرده   doň  دْونگ/
خال   meňمنگ/ 
آستین   ýeňینگ/ 

بیایید  geliňگلینگ/ 
 

دقت: 
حرف «نگ» در اول كل�ت �یآید. 

 

 W wو / 
» نوشته میشود: و» در الفبای عربی-تركمنی به شكل «wحرف «

وعده   wadaوادا/ 
خوب   gowy قْوویٛ /

دیو   döwدؤو/
وقت   wagt َوقت/

 

 Ý ýیـ  ی / 
» نوشته میشود: ی» در الفبای عربی-تركمنی به شكل «ýهمخوان «

ای    eýای/ 
ماه    aýآی/

جا، مكان    jaýجای/
سال    ýylیٛیل/

ستاره   ýyldýzیٛیلدیٛز/ 
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(آچيق و ديميق چكيمسيزلر) هاي باز و خفه همخوان
 

 j, d, b, g همخوانهای خفه (دیٛمٛیق) و به همخوانهای ç, t, p, kبه همخوانهای 
همخوانهای باز (آچٛیق) گفته میشود. 

وقتی همخوانهای خفه (دیٛمٛیق) در آخر كلمهای تركمنی واقع شوند و یكی از واكهها 
به آن اضافه شوند به همخوانهای باز (آچٛیق) تبدیل میشوند: 

 

Börek         böregi 

Orak           oragy 

Kitap         kitaby 

Hasap        hasaby 

Meret       meredi 

Söwüt       söwüdi 

Süzgüç       süzgüji 

Dürtgüç     dürtgüji 
 

دقت: 
 (چوب) كه çöp (ریشه) و kök (موی رس)، saç (اسب)، atدر كل�ت تك هجایی مانند 

واكههای آنان كوتاه میباشند، همخوانهای خفه (دیٛمٛیق) به همخوانهای باز (آچٛیق) تبدیل 
�یشوند. 
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  ــّـ شديدت

به تكرار یك همخوان در بافت كلمه تشدید میگویند. اگر دو همخوان در كلمهای 
پشت رس هم قرار بگیرد به گونهای كه اولی ساكن و دومی حركت داشته باشد، از آن دو 

همخوان یكی حذف میگردد و روی آن عالمت ــّـ به نشانهی اینكه آن همخوان دوبار 
خوانده میشود قرار میگیرد. این قاعده مختص نوشتار عربی-تركمنی است و در نوشتار 

التین تركمنی آن حرف باید دوبار نوشته شود: 
قّصه     kyssaِقّصه/ 

قّصاب               gassapَقّصاب/ 
زنداداش (برادر بزرگرت)    ýeňňeینگّه/ 
چنگدراز (حیوان)   leňňeçلنگِّچ/ 
كلوخ    loňňaلْونگّا/ 

 
.اگر همخوان شبیه دومی جزو دیگری از یك كلمه باشد به گونهای كه دربرگیرندهی 1

مختصات دستوری به آن كلمه بدهد، ــّـ گذاشته �یشود و همخوان تكرار میگردد: 
  قایم شدن (نوشتار «سۆّمك» غلط است) sümmekسۆممك/ 
 زبان دربست (نوشتار «دیّ�ق» غلط است) dymmakدیٛم�ق/ 

 از زندان، از بند (نوشتار «بنّدن» غلط است)  bentdenبنددن/
 
بر اثر ابدال كنار هم قرار گرفته باشند به طوری كه رشط تشدید در  .اگر دو همخوان2

آن ها باشد، یعنی از تبدیل یك همخوان به همخوان شبیه خود تولید شده باشد، عالمت 
تشدید گذاشته �یشود و حرف تكرار میگردد: 

  داستان («ت» به «س» تبدیل شده است. نوشتار «دّسان» غلط است) dessanدسسان/ 
بُوستان («ت» به «س» تبدیل شده است. نوشتار «بْوّسان» غلط است)  bossanبْوسسان/ 
بالش (در اصل «یاستٛیق»؛ «ت» به «س» تبدیل شده است. نوشتار  ýassykیاسسٛیق/ 

«یاّسٛیق» غلط است) 
در اصل « پْوستُوق»؛ «ت» به «س» تبدیل نوعی نان روغنی تركمنی ( possukپْوسسُوق/ 

 شده است. نوشتار «پْوّسُوق» غلط است)
پوستین («ت» به «س» تبدیل شده است. نوشتار «پْوّسُون» غلط است)  possunپْوسسُون/ 
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