
Kisum ө xөtنوشتار ِ  کیسوم | 

چنچه باید پیش از هر چیزی گفت   این است که تصمیم و تل شآ
 برای تدوین چارچوب نگار ش گیلکی به یاری حییروف لتییین،
دهودوسییتی و دهی بیگان دیکشییک نشییان دهی هرچییه کییه باکشیید، ب  نشییان
دهی پروداختیین بییه دیهمهییری بییه وطیین نیسییت. چییرا کییه اندیشیی  ب
دیهمییآبی و «عشییق ِ  دنهای بییوهمی و قییوهمی از اسییاس بییا فرنگ  زبا
دهی اییین همتیین  خارج» بوودن ودر تضاود است. بنییابراین از خواننیید
دبهای احتمییالی و دگهییا و برچسیی  انتظار وداریم که بییه ودور از ان
دتها و نیازهییای همعاصییر زبییان و اودبیییات  بییر اسییاس ضییرور
 گیلکی که سالیان سال ودر همنابع همکتوب و غیرهمکتوب بسیار به
 بحییث و بررسییی گذاکشییته کشییده، اییین طییرح را بررسییی کنیید و
دنکنندگان این طرح نیز خوود را ایرانی و  فراهمو ش نکند که تدوی
دهی رنگارنیییگ و  زبیییان و قیییوم خیییوود را بخشیییی از همجمیییوع
دیودانند و بر آنند که وحدت هملییی و سییرزهمینی دهی ایران هم  گسترود
دنهییای ودرون آن دگها و زبا  ایران با بارور کشدن یک-یک فرهن
 هرگز تهدید نخواهد کشد اگر، حق کشهروندی هر ایرانی بییا هییر
 زبان و ودین و قوم و فرهنگی، به عنوان یییک ایرانییی از سییوی
دنگونه کییه هییر ایرانییی  ودولت و همرودم به رسمیت کشناخته کشوود؛ آ
دهی دهی این سییرزهمین خیوود را آزاود ودر انتخییاب کشیییو  ودر هر گوکش
دتهای زیستی و رفاهی و حقوقی  زندگی و برابر از نظر هموقعی
دنگییاه ودیگییر همهییم  و صییاحب احییترام و کراهمییت انسییانی بدانیید. آ
دهی نگییار ش  نیست که اییین همییرودم بییه چنیید زبییان و بییا چنیید کشیییو
دیودانیییم کییه کشییورهای دیخواننیید. زیییرا همییه هم دینویسییند و هم  هم
دهیافته و همدرنی وجوود ودارند که حتی «زبان رسییمی»کشییان  توسع
 بیش از یک زبان است و هرگز نگران از هم گسیختن خییویش

نیستند و تازه یک بیستم تاریخ سرزهمین ایران را هم ندارند.  

چننامه دهی گیلکی، چارچوبی برای نگار ش با الفبای لتین پیشنهاود ودهد. بییاور همییا بییر ایییناین آیی   قصد ودارود تا به نویسند
دهی همربوط به آن برای برآوروده کرودن این نیازها طراحی کشده: دنناهم است که این الفبا و آیی

دمگام کرودن زبان گیلکی با تکنولوژی (به ویژه اینترنت) و کشرایط جهانی - ه
دههای بیرون از خط زهمینه دتها و نشان - به حداقل رساندن علهم

دمترین هدف همییا بییووده و اغلییب دههای زبان گیلکی ودر ساحت نوکشتار تا حد هممکن (این همه  - به حداقل رساندن تفاوت لهج
اصول تدوین کشده ودر همین جهت است)

کاربرودی - قائل کشدن تفاوت همیان یک  علمی  برای نگار ش و الفبای دهی جزئیات آوایی و ثبتالفبای   برای نمایش هم
دهی الفبای جهانی آوانگار (فونوتیک) است. دیودانیم که ودوهمی به عهد علمی زبان. هدف هما اولی بووده و هم

- رعایت ضوابط و هنجارهای جهانی الفبای لتین
دیهای صرفی و نحوی. دههای نو و توان خط ودر تمایزگذار دنهای نوکشتاری ودر تولید واژ - حفظ اهمکا

دفها نقد و بررسی کنند. دنناهمه را به توجه به این هد ده انتظار وداریم که این آیی بنابراین از خوانند



Gilөki alifbi

 حروف
و بزرگ  

کوچک

به حروف نام  
آوانویسی همراه

 صورت
 نوکشتاری

ودر حروف  
 زبان

انگلیسی

IPA
ترجمه با گیلکی های همثال  

فارسی
 Some examples in 
english and persian 
languages.

و انگلیسی های همعاودل  
فارسی

A a alif [aliːf] a [a] & 
[ā]

aftö nišast      غرب
azmit              آزهمایش  
aždum بسیار کشور       
arsu اکشک
agөnt آژانس
ardal          کلفت گرودن

abandon

َ                         َا

B b bi[biː] b [b] bibi           ابریشم کرم
bөj                  برنج
balu               سلح     
bulu               بیل کج
baxtabөr    خوکشبخت    

boy

                       ب

C c chi[ʧiː] Ch [ʧ] cicini           گنجشک
cөc                 خزه
cucar       همارهمولک      
cical               ِولرم       

champion

                     چ

D d di[diː] d [d] dim               صورت 
damon            جنگل    
dөz                چربی
dөgөra         تلو تلو       
durөk                َببر

dog

                      ود

E e e [ɛ] e [ɛ] erө                  اینجا
eškor         برنج ُخروده   
evabde        بدید ندید      
ema   ،آن از پس بعد       

red

    ِ            ِا

Ө ө oktө E 
[oktæ ɛ].  Ita 

uxan A & E miyan

[Another 

e] a sound 
between A & 
E

[æ] tөlө              خروس     
kөlө               اجاق      
füөrө تیغی جوجه       
pөrө              هموج

cat

ندارود فارسی همعاودل
 ِا و َا بین صدایی

F f Fi [fiː] f [f] futurk                حمله
fөtө سفته
fandөr نگاه
faytun ودرکشکه
furš هماسه

far

                     ف

G g Gi [ɡiː] g [ɡ] gөyšө            عروس
gart کارت
gaz ودندان
gantur تجارت کار و ودفتر

good
                       گ



gulaz افتخار

H h Hi [hiː] h [h] hacin               بیهووده
hamišөg         همیشه
hil                     گشنیز 
haray       کشاودی بانگ

hot
ح – ه                    

I i I [ iː] i [iː] ištö (ištav)    رّکر       تذ
iskiti             سکسکه   
isub            یوسف
iljar               یاور      

see
                   ای

J j Ji [dʒiː] j [dʒ] jija  زخم             
jul          ،ُل�پ گونه
jisk راز
jir زیر
jor بال

joy
                          ج

K k Ki [kiː] k [k] kilsayө        کشمال
kөlaj کل�غ
kutө تورّله
kulө رّره ب
kөškөšon        کهکشان

cat

                         ک

L l Li [liː] l [l] lima                غروب
lasman             ناخدا
liska                   لوس
lavur                  لنگر

 love

                         ل

M m Mi [miː] m [m] mar هماودر                
mašөl               خاله
mөndөla افقی
mala               هملوان    
miskiti            آوداهمس
mirom              زنگار

man

                        م

N n Ni [niː] n [n] nөsa (nөsum) جنوب  
namuj ناکشی
nek چانه
nektal ودهان سقف
nөjaq سیخونک

nice

                       ن

O o O [o] o  [o] orө آنجا
oya آنجا
oraq وداس نوع یک
oxišim باکشد خوکشم
olgө هُملک

more

ُ        ُا
Ö ö Oktө O  

[oktæ o]
Ow  
[Another o]

[oω] ö آب
ölaku لکپشت
ölө آبله
ötөk تهیگاه-پهلو

Show

ندارود فارسی همعاودل

P p P  per پدر pen



Pi [piː] [p] picө گربه
pu بهمن
pablus سیگار

                        پ

Q q Ghi [ɣiː] gh [ɣ] qөzөnj انداز پس
qayna قانع
qardun همقوا
qapas توسری

-
                     �غ- ق

R r Ri [riː] r  [r] rütө رووده
rөvaj بارهنگ گیاه
ruga آبی گذرگاه 
rat صاف
rub ُرب قرهمز، زنبور    

rat
                         ر

S s Si [siː] s  [s] sutal فقیر
suk عموود
suska همو سنجاق
sumbur زالو
siftal زنبور

song
              س- ث- ص

Š š Shi [ʃiː] sh  [ʃ] šuk          هماهی ارودک    
šukul              سنجاب  
šөng آبی سگ                
š lman ө برق چرا�غ تیر    

show

                         ش

T t Ti [tiː] t [t] tasion  اندوه نوستالوژی
tuška         ِگره     
titi             کشکوفه  
tül           ،کدر تار        

teen

ط ت،                      

U u U [u] oo [u] uxan   پژواک             
urus               روس
urušvarө ،همویه عزا  
ur                     ُترود
uqur                 کشگون  

bull

                         او

Ü ü oktө U 

[oktæ y] I ta 
uxan I & u miyan 
.xodi  ü ‘Büyük ‘ ө 
turki važ ө miyan 

[Anothe

r u]a sound 
between I & 
U. As ü in 
Büyük 
(Turkish 
word)

[y] üjrө                  چیز
lük                سوراخ
sütün               ستون 
büz                 پا پاکشنه
xün خون

clue

ندارود فارسی همعاودل
او و ای بین صدایی

vөrif نیرنگ حیله، waver



V v Vi [viː] v [v] vašөk    کشاهین           
vinjө               سرّقز
vušum         بلدرچین
vaš           ،علف گیاه
vөrg             ُگرگ

                   و

X x Khi  [xiː] kh [x] xurason           کشرق 
xaš               استخوان
xөršө               فرنی   
xoni                چشمه

loch

                  خ

Y y Ye  [jɛ] y [j] yalmөnd   کمان رنگین
yaya یحیی
yonza یازوده
yuha اژودها

yes

                ی

Z z Zi  [ziː] z [z] zөhar استمداود فریاود
zөrbanuka قاُقم
zөm َگرهمی
zөng کشفاف زلل،
zөngөlө گراز

zigzag
ذ – ظ – ز- ض         

Ž ž Zhi  [ʒ iː] zh [ʒ] žөgөlө جیغ
žumbur گرودو سبز پوست
živir فریاود وداود،
ž ngalө بزغاله

déjà vu

                   ژ

  تلفتتظab و در غتترب ow) در جاهتتایی کتتاربرد دارد کتته در شتترق گیل ن ö و Ö/ «اؤکتتته »ُا » (۱
هههایی چو ن  هیشود. واژ  (شؤ|شب) و...šö (أفتؤ|أفتاب)، aftö (خؤ|خاب)، xöم

هیتوا ن مشخص کرد. مگر موارد استثنایی که در آینده م

 / ترتیب حروف الفبای گیلکی بر اساس ترتیب حروف لتین چیده شده (به دلیتتل استتتفاده از حتتروف۲
 لتین و در نتیجه رعایت روال معمتتول جهتتانی ایتتن الفبتتا) و بتترای نامیتتد ن حتتروف ایتتن الفبتتا روشتتی
 ابتکاری بر اساس آنچه که محمود پاینده لنگرودی در فرهنگ خود ثبت کرده پیشتتنهاد شتتده استتت کتته
همگذاری براستتاس الگوهتتای زبتتا ن هم عربی حروف و بسط نا  در جدول آمده. منظور از ابتکار، حذف نا

هیست. گیلک

ههی۳ هبهتتای اضتتافی و وصتتفی و ملکتتی و... کتته واژ هشنماهای اضافه در ترکی ههی نق  / برای نمایش هم
هشنمتتای متتذکور آوای / هیشود؛ حتی اگر نق هیصدا ختم م  / نداشتتته باشتتد، از حتترفæنخست به حرفی ب

هیشود.ө«اؤکته »ِا » ( هیشود و پیش و پس از آ ن فاصله گذاشته م ) استفاده م
مانند:



surx ө vөlg (برگ قرمز), ibrөm ө öxuri (لیوا ن ابراهیم), mөrdum ө uxan (پژواک مردم)

ههی فعل «ایسسن » را که اغلب در انتهای واژه بتته صتتورت ۴  ө یتتا e یتتا a/ علمت مفعولی و یا نشان
هیکنیم تا استقلل این دو واژه از هم حفظ شود. مانند: هیآید، با (') از اصل واژه جدا م م

mi xanө'ya bidin | ههام را ببین خان
ti dөs'e bušor | دستت را بشور
an ti ramөtө'ye | این مسیر توست
a kitab'a usan | این کتاب را بردار
mi jon'e bөytө | جانم را گرفت
Ayө Rөšt'e | هنجا رشت است ای

هتهایی، حتی اگر با اضافه شد ن علمت مفعولی یتتا فعتتل ایسستتن طتترز خوانتتد ن واژه در  در چنین حال
هیشود. مانند: انتها تغییر کند، به کمک علمت (') صورت اصلی واژه حفظ م

xonө (خانه) + a (علمت مفعولی) : xonө'a (خانه را)

هیشوند، در نگارش به æ » یا «e/ در همگی افعالی که به «۵  ختم خواهند شد.ө » ختم م
xordөdөrө, zedөrө, bөxordө, bөzө, bardө

هلهایی که به «۶ هلها و نیز اسم فاع هیشوند، در نگارش به æ » یا «e/ اسم مفعو   ختم خواهندe » ختم م
شد. مانند:

fušonde, ranөnde, bөxorde, bөštose

هیشوند تا صورت یک فعل واحد را پیدا کنند:۷ هلهای استمراری متصل به هم نوشته م / فع
xordөdөrөm, šodөri, amadөrөbu

هیشود، با یک علمت (') به صورت زیرdөbon/ قیدهایی که با کمک مصدر ۸   یا مانند آ ن ساخته م
هیشوند: هبهای فعلی متمایز م از ترکی

xandө'dөbo (در حال خواند ن)
mөrdө'dөbo (در حال مرد ن) 

هلهای ترکیبی که ب پیشوند فعل به آوای میانجی (اغلب: ۹ هیشود، با یکجانویسی فعتتل،a/ فع  ) تبدیل م
هیدهیم. مانند: صورت واحدی به فعل م

joragiftөn ,(بال گرفتن و بلنتتد کتترد ن) jirakөšen,(بتته زیتتر کشتتید ن. دانلتتود کتترد ن در اینتتترنت)  
pөsadan ,(پس داد ن) gөradi ,(بغلتا ن. شتاب بده) joraytөn(بلند کرد ن و بال برد ن) 

هیشود. مانند:۱۰ هییابند از (-) استفاده م هههایی که از تکرار یک واژه معنا م / در واژ
kөm-kөm, xor-xor, tөkөs-tөkөs, rijө-rijө



ههها پتتس ازسخخخن آخخخر:   ایتتن متتتن و ایتتن قاعتتد
هیهای چندین ماهه بتترای تتتدوین هثها و بررس  بح
ههی نگارش گیلکی با الفبای لتین هننام  نخستین آیی
هیشتتود و دلیتتل هینویس پیشنهاد م ههی گیلک  به جامع
همگذاری این نوشتار به «کیسوم»ِ  خط » هتتم ایتتن  نا
هههای نهتتایی تتتدوین ایتتن ههی جلستت  استتت کتته عمتتد
هیشده هننامه، در نزدیکی این روستا برگزار م  آیی

است.

ما/    ورفن ۱۵۸۵کیسوم
هنپور  –   حس امین کریمی بهرام


