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 جایگاه زبان التین و تحوالت تاریخی آنبررسی 

  
  afeiz@ut.ac.ir *هیالعلی فیضدکتر 

   ،ایراندانشگاه تهرانشناسی زباناستادیار 
 

   نسرین گندمی
 شناسی همگانی کارشناس ارشد زبان

  
  

  چکیده
ي  درباره به بحثهاي هند و اروپاییي بزرگ زبان بندي خانوادهم تقسیدرحاضر ي   در مقاله

 یکی از ، خود زبان ایتالی.پردازد  می،هاي مهم زبان ایتالی است التین که یکی از زیرشاخهزبان 
 ش بر این است تا سیردر این مقاله تال. باشد ایی میــو اروپ دـنهاي هاصلی زبانهاي  شاخه

روند تحوالت به  و  دیدگاه این مقاله تاریخی است.تین بررسی شود زبان الیتحوالت تاریخ
صورت ناختی به ش نحو و دیگر مفاهیم زبان، صرفشناسی، واج شناسی،ین از نظر معنازبان الت

. رود ها در روم سخن می خورد زباني روم و بر  همچنین به گسترش سلطه.نگرد جزئی نمی
 در این زبان بوجود آوردند و تاثیرپذیري آنها از از دستورنویسانی که تحوالت اساسیسپس 

این است نامند واقعیت غلب زبان التین را زبانی مرده میا .گردد  مطالبی عنوان می،زبان یونانی
هاي ن زبان نیز به سرنوشت طبیعی زبانبا گذشت زمان، ای  بلکهکه التین هرگز نمرده است

 ، با این دانسته.ه استمتفاوت تبدیل گردیدگسترده مواجه شد و به چندین زبان کامالً 
       ن کسانی که به زبان التین سخن توان گروهی را به عنوان آخریمیپیداست که هرگز ن

اي در پیوستگی گونه وقفهواقع هیچ ها پیوسته درتغییرند و درزبان. گویند، درنظر گرفتمی
  . داردها میان یک مقطع زمانی و مقطع زمانی دیگر وجود نآن

   23/2/1400: تاریخ پذیرش مقاله                                    10/2/1400: تاریخ دریافت مقاله
  
  
  

  واژگان کلیدي
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  مقدمه
هاي ها به لهجهخ بشر در عین اینکه برخی از زباناي از تاریدر هر مرحله. میرندها نیز میزبان

       ها نیز ناپدید  دیگر از آنبرخیشدند، هاي مجزا تبدیل میمختلف و به تدریج به زبان
 زبان التین را ،اغلب. ي تاریخ بشر استهاي عمدهانی یکی از ویژگیــمرگ زب. گردیدندمی

نامند و واقعیت این است که اگر سرباز مشهور ژولیوس سزار دوباره زنده شود، زبانی مرده می
البته برخی از پژوهشگران و . تگو بپردازداي وجود ندارد تا با او به گف زنده التین زبانِهیچ بومیِ

  . اند ولی این موضوع با بومی بودن متفاوت استتین را به عنوان زبان دوم آموختهکشیشان، ال
واقعیت این است که التین هرگز نمرده است یعنی در هیچ زمانی مردم به یکباره سخن گفتن 

 را به آموزند و آنن خود را از والدینشان میاـها زب انسان،لیـدر هر نس. به آن را کنار نگذاشتند
توان گروهی را به ا این دانسته پیداست که هرگز نمیکنند و بل میـدان خود نیز منتقـفرزن

ا پیوسته هزبان. گویند، درنظر گرفتن کسانی که به زبان التین سخن میعنوان آخری
میان یک مقطع زمانی و مقطع زمانی ها اي در پیوستگی آنگونه وقفهدرتغییرند و درواقع هیچ

 غالباً ثابت نیستند و دقیقاً مشخص ،بنابراین مرزهاي زمانی و مکانی یک زبان. دیگر وجود ندارد
آن را ستوري قرار دادند و  براي توصیفات درانظامی چه دستوریان زبان التین، . باشندنمی

 و در این را از چه اموري بهره ود پذیرفتندبه عنوان پایه و مبناي کارهاي دیگر خچگونه 
   . مورد بررسی قرار خواهد گرفتدر این مقاله جستند 

  بحث و بررسی
شهر روم پس از یک قرن آشوب و بحران داخلی و فشار و یورش خارجی، سرانجام مرکزیت 
خود را به عنوان پایتخت اداري امپراتوري از دست داد و این در روزگار دیوکلیسیانوس اتفاق 

آنگاه جانشین بعدي او به نام کنستانتین .  میالدي حکومت کرد305 تا 284د که از سال افتا
دولت خود را به شهري دیگر منتقل کرد و این شهر را در محل شهر بیزانس بنا کرد و آن را به 

تا پایان قرن چهارم، امپراتوري روم رسماً به دو  .نامید) قسطنطنیه( کنستانتینوپل نام خود
این . رقی و غربی تقسیم شده بود و هر یک امپراتوري خاص خود را پیدا کرده بودي ش خطه

بندي کمابیش در راستاي حد و مرزي انجام گرفت که نواحی یونانمدار کهن را از ایاالت  تقسیم
کرد و این نواحی هرچند مغلوب روم شده بود اما همچنان به زبان و فرهنگ  غربی جدا می

هاي اقوام االتی بودند که رومیان در سرزمینود و حال آنکه ایاالت غربی اییونانی باقی مانده ب
به هر حال . وحشی بنیاد نهاده بودند و خود در زبان و فرهنگ، تحت نفوذ رومیان قرار داشتند



                                       1400سال پنجم، شماره شانزدهم بهار ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان ... بررسی جایگاه زبان التین و
 

44

توانست هزار سال  قسطنطنیه با آن که همواره از غرب و از شرق در معرض حمله قرار داشت
 1453تا آنکه سرانجام این شهر نیز در سال . پابرجا باشد) بیزانس (در رأس امپراتوري شرقی

هایشان با  رومیان از همان نخستین تماس .میالدي به دست ترکان گشوده شد و شکست خورد
 در عرصه دستاوردهاي فکري و  و روي خوش پذیرفتند که این قومي صدر یونانیان با سعه

 منعکس شد که یکی شناختی در دو زبان متفاوتظ زبانهنري از خود آنان برترند و این به لحا
ي غربی امپراتوري که در نیمه. رقیزبان رایج ایاالت غربی گردید و دیگري زبان رایج ایاالت ش

اي پیدا نکرده بود، زبان التین هم زبان رسمی و اداري  تمدن شناخته شدهخود هیچ تماسی با
 زبانی که با آن بتوان به ن علم و آموزش و همشد و هم زبان بازرگانی و حقوق و هم زبا

 صورت که بامین زبان التین سرانجام نیز صورت گفتاري ه. هاي اجتماعی نائل آمدپیشرفت
و خود  زد ارــن بخش بزرگی از ایاالت غربی را کنهاي پیشی زبانادبی و کهن آن یکی نبود

به صورت بود  که از سر گذرانده اير از تحوالت زبان شناختیها را گرفت و در گذجاي آن
ولی در نیمه شرقی . هاي رومیایی درآمد و اینها اکنون در اروپاي معاصر رواج و رونق دارندزبان
ي اداري یونان بود زبان یونانی به مداري تا حد زیادي زیر سلطهراتوري، که از روزگار یونانامپ

نگاه داشت و مأموران رومی در  همچنان هر حال همان پایگاهی را که از پیش احراز کرده بود
بستند و موختند و به کار میآاحی زبان یونانی را به ضرورت میموریتشان در آن نوجریان مأ

ام سرانج. شدنان تداوم داشت و محترم شمرده میادبیات و فلسفه یونانی در این نواحی همچ
وري روم در راستاي آن به دو امپراتبندي زبانی با تأیید اساسی استحکام یافت و هم این تقسیم

راتوري امپراطوري شرقی و غربی تقسیم شد و شهر نوبنیاد قسطنطنیه یا بیزانس پایتخت امپ
هاي  غالب آمد و از آزموني بسیارهايدر رأس قلمرو روم شرقی بر دشوارينوپاي شرقی شد و 

  . د در اروپا همچنان پایدار مان1گذشت و تا آغاز دوران نوزاییخت س
  :ها در رومبرخورد زبان

   زبانـان و گوینـدگان     ان التـین  رانـد، میـ    روم بر جهان متمدن غرب فرمـان مـی         طی سالیانی که  
 آمـد  گوناگون پدید میهایی در سطوح مختلف و در جاهاي      باید تماس حتماً  می  هاي دیگر   زبان

و در دگیري زبـان التـین    و آموزش و یـا ،شد نیاز بسیار احساس می،جمان فراوان به وجود متر و
ي قـشرها و طبقـات، چـه در     همـه ي  مـشغله ،وزش و یـادگیري زبـان یونـانی     ی، آم ایاالت شرق 

آثـار بـسیار   بنـابراین  . آمدت درس خصوصی در خانه، به شمار میمدارس رسمی و چه در جلسا  
                                                

1 Renaissance 
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نی بـه   عهد عتیـق بـه زبـان یونـا    ۀنخستین ترجم. بان التین ترجمه شدزیادي در این دوره به ز   
ن مـداري تعلـق داشـتند و از قـر          یونان دست دانشمندان یهودي صورت گرفت که خود به عصر        

نفـوذ و  . سوم پیش از میالد به بعد ترجمه ادبیات یونانی به زبان التین به طور منظم دنبال شـد  
 ،گـستر شـده بـود کـه شـاعران التـین      زبانان سایهیونانی چندان بر فکر و ذهن التین  اعتبار آثار   

آموخته بودنـد   سرودند که از شاعران یونانی اوزان اصلی شعر خود را رها کردند و در اوزانی شعر   
قبـول اوزان  . ز آن نیز همچنان ادامه یافـت و این شیوه در تمام دوران باستان دنبال شد و پس ا       

    هـاي  نـی و درخـشان ویرژیـل و در سـوگنامه          یونانی در زبان التین سرانجام در اشعار شـش رک         
  . به اوج کمال خود رسید 2همتاي اویدبی

تواند نشان دهد که ادبیات تا چه ي وزنی و عروضی شعر نمیاحتماالً هیچ چیز بهتر از جنبه
و این  طبیعی بود  کامالًامريوزن کمی نزد یونانیان .  استحد به لحاظ صوري متکی به زبان

بلکه ها رشد کرد شد و در کنار همانز زاده  دلیل بود که شعر همراه با رقص و آواتنها نه به این
ان ي زبو کوتاهی بود که در اجراي روزانهدلیل دیگري نیز داشت و آن تناوب هجاهاي بلند 

انی که تنها در ــ زبان یون3هاي نواخت بنیادتکیه. رفت به شمار مییونانی چیزي کامالً زنده
شدند، به هجاهاي این زبان کمک وب میی از نوع تکیه فشاري هم محسهایي دوم پدیدهدرجه

به هر حال، تکیه در زبان التین در سنجش با . کردند تا فردیت کمی خود را به دست آورندمی
بنابراین، به احتمال زیاد این . تري از نوع تکیه فشاري بودزبان یونانی به طرز محسوستکیه در 

کی اخته شده بودند، در زبان التین اندهاي یونانی پردروي سرمشقاوزان صرفاً کمی که از 
هاي یونانی و التین بر اصل نظم و وزن شعر در زبان. نمودندبیشتر از زبان اصلی ساختگی می

  .تقابل کمی یا سنگینی و سبکی هجاها استوار است
  :التین در شبه جزیره ایبریا

 اسپانیاي کنونی و پرتغال شامل شبه جزیره ایبریا که در قبل از میالد 218التین در سال زبان 
 اولین شهر اسپانیایی بود که 4خیرونا. آمدبوجود  ،هاي پونیکبواسطه جنگهمچنین شود و می

ها در آن پیاده شدند و فتح اسپانیا را بنا نهادند ولی این فتح به دلیل مقاومت برخی از رومی
نیزه شدن اسپانیا به دلیل التی. مناطق اسپانیا آسان صورت نگرفت و دو قرن به طول انجامید

  داشت، داراي ویژگی خاص و متفاوتی نسبت به باقی اروپاي فتح شده،طوالنی شدن فتح آن
                                                

2 Ovid 
3 Tonal accents 
4Gerona  
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گردد و بخش می ا بازی این شبه جزیره هیسپانعد آن به ویژگی اجتماعی آن دورانِکه یک ب
د که به اسپانیا  به عبارتی فقط سربازها نبودن،رسیدندشارهایی که بدانجا میفدیگر به تنوع 

دلیل طوالنی شدن فتح قبایل مختلف رومی، سربازان، مسئولین ادارات دولتی، ه آمدند بلکه ب
 روم به این شبه جزیره مهاجرت  آن روزِۀ حتی مردمی از قشرهاي پایین جامعتجار، مالکین و

شد سپانیا می در زبان التینی که در او همین باعث بوجود آمدن تمایزاتی از همان ابتداکردند 
ضمن اینکه تقسیم اقشار . با باقی مناطق فتح شده و حتی خود مرکز فرماندهی روم بوجود آید

هاي دیگر ز جاتر اداشت متفاوتهیسپانیا به دلیل طیف وسیعی که از مشاغل و نژادها وجود 
   د ندانی با آزادي محدوو، شهر)هارومی( شهروندان کامل و آزاد هايبود و مردم به دسته

  .شدندو بردگان تقسیم می) کنین اسپانیاسا(ساکنین آزاد بدون حق اخذ شهروندي ) هاالتین(
در رابطه با التینیزه شدن زبان هیسپانیا جاي دارد خاطر نشان ساخت که این عمل خیلی 

ابع التین و ــــسریع و بدون مقاومت انجام پذیرفت چرا که با یادگیري این زبان به من
زبان ،  ضمن این که ساکنین هیسپانیاشدندتر آشنا می روم و فرهنگ و مراودات سریعبازارهاي

التین را زبانی غنی و با ساختار دستوري کاملتري نسبت به زبان خود یافتند و حاکمین رومی 
نیز استفاده از زبان التین را در تمامی مراکز شهري و دولتی به عنوان تنها زبان رسمی معرفی 

انیا بوجود آمد ند لذا از همان ابتدا یک تسلط و تبعیض زبانی در جامعه آن روز هیسپدکرده بو
داول بجز اروسکی که زبان مت(هاي محلی آن زمان شبه جزیره از بین رفتند و رفته رفته زبان

  . و التین جانشین آن شد) باشدن باسک میــساکنی
ه ظرف مدت کمی اسپانیا تبدیل به زبان التین چنان سریع در این شبه جزیره رشد یافت ک

، 5یکی از مراکز ادبی و فرهنگی مهم امپراطوري روم گردید و نویسندگانی نظیر پورسیو الترون
  . را به دنیاي فرهنگ و ادب آن زمان معرفی کرد7 و کینتیلیانو6مارکو آنئو سنکا

  : آواشناسی زبان التین
  .  حرف دارد23الفباي آن . آمدالفباي التینی در قرن هفتم پیش از میالد پدید 

  
  

                                                
5 Porcio Latrón 
6 Marco Anneo Séneca 
7Quintiliano 
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                                                                                                      تلفظ                 
  حروف

  
A a  a 
B b  be 
C c  ce 
D d  de 
E e  e 
F f  ef 
G g  ge 
H h  ha, hac 
I i  i 
K k  ca 
L l  el 
M m  em 
N n  en 
O o  o 
P p  pe 
Q q  cu 
R r  er 
S s  es 
T t  te 
V v  u 
X x  ix 
Y y  ypsilon 
Z z  zeta 

 
هاي مرکب شامل واکه. یر حروف همخوان هستندو سا a, e, i, o, u, y: هاي آن عبارتند از واکه

ae, oe, ei, au, eu, uiشوند می.  
 به وگاهی شودمی داده نشان	-ه با عالمتها ممکن است به صورت بلند تلفظ شوند کواکه

 گاهی و بلند گاهی اگر و ˘باشد ت میصور این به آن عالمت که شوندمی تلفظ اهـکوت صورت
و از  شوندمی تلفظ تربلندکشیده هايواکه. شودمی داده نشــان˘صورت به شوند تلفظ کوتاه

  .باشد کوتاه میيواکهبرابر زمان تلفظ  نظر زمانی دو
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دار ان صرفی زبانی است که عناصر معنیشود زبالتین به عنوان زبان صرفی یاد میاز زبان 
هاي مختلف دچار  نوعی با هم درآمیزند یا در بافتمتعددي در یک واژه وجود دارد که به

  : مثالً در جمله ي زیر. دگرگونی شوند
Ego rosas video. 

  .بینممن رزها را می
نـشانه صـرف اول شـخص مفـرد در     +  در حالت مفعولی، فعـل       " جمع ي"نشانه  + من ، مفعول    

  )صرف نوع دوم(زمان حال 
ل نـشانه   شـام -asبه عنوان مثال پـسوند     . ي باال، هر واژه به دو جزء قابل تقسیم است         در جمله 

همـین مطالـب در   . پـذیر نیـست  تـر امکـان  ي آن به عناصر کوچکجمع و مفعول است و تجزیه  
  . صادق است نیزo–مورد پسوند 

  :التین محاوره اي
 ،، اجتماعیگویشیعوامل مرتبط با است ها داراي تنوع زبانی زبان التین نیز به مانند دیگر زبان

نشینی با در واقع نتیجه همو نیز در آخر فاکتورهاي بیانی که  فرهنگی، فاکتورهاي تاریخی
ده ل شـــد که سینه به سینه منتق التینی بو،ايدر واقع التین محاوره. باشدها میدیگر زبان

معرف التین کالسیک بود، کردند و ها براي محاوره استفاده میبود و بر خالف التینی که رومی
شد و امی استفاده میرفت که در کوچه و خیابان توسط مردم ع التین به شمار مییِ گویشنوعِ

اي  و زندهپویا ید چرا که زبانو گویشی دور بواز التین کالسیک در خیلی از مسائل ساختاري 
 در واقع التینی ، در بین مردم و محبوبیتشو به دلیل گستره کتابت مختص محاوره و غیرِبود 

تولید آثار ادبی و هنري  آمریکا نیز رسید و منجر به يهود که بعدها گسترش یافت و تا قارب
 لذا به جرات .ت کتابت ماند بر خالف التین کالسیک که فقط در حال؛ این زبان شد دربسیاري

    اي خود را مدیون زبان التین محاوره رشد و گسترش،ایییهاي رومتوان گفت که زبانمی
رسمی  هاي غیراي فقط در محیطبا توجه به این که التین محاوره. دانند تا کالسیکمی

 به طور میي روهااي زبان ریشه محاورهنلذا متن و یا مدرکی جهت نشان دادشد تفاده میسا
دوران که اي بودن برخی از آثار ادبی آن  ولی به لطف محاورهف وجود نداشتواضح و شفا

ی نبودند علم زبان شناسی یکه داراي سواد التین کالسیک باالاند توسط افرادي نگاشته شده
ها ه ریشياي مطالعههاي آن دوران را گردآوري نماید که برشتهواي از دست ننست مجموعهتوا

  : برخی از این مدارك و منابع مطالعاتی عبارتند از. حائز اهمیتند
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 سـعی در کتابـت   ،آثار دستوري التین که بسیاري از نویسندگان التینـی بـراي عالقـه شخـصی     
 که در جامعه مـصطلح بـود   راتی وجود داشت عبا ر آنها  د ،دن ساختار دستوري التین نمودند    نمو

 کـه از ایـن    بودنـد  و از گویـشوران خواسـته     رفـت شمار می ه  ب غلط   ،ز نظر التین کالسیک   ولی ا 
ــد  ــتفاده نکنن ــاختارها اس ــو . س ــو کالودی ــسیح 300 (8آپی ــیالد م ــل از م ــین  )  قب ــی از اول یک

 در واقـع بـدعت   داشـت ز اشـتباهات  دستورشناسان التین که سعی در سانسور کردن این نـوع ا  
 از ییکـ . ه امـروز ایـن رونـد ادامـه دارد     را در زبان التین گذارد که تا ب    "غلط ننویسیم "فرهنگ  

کـه  اسـت   در خصوص تصحیح اصطالحات محـاوره اي      ،مهمترین آثار بوجود آمده در آن دوران      
 آن يه نگارنـد و)  قبـل از مـیالد  4قـرن   ( Appendix Probiدر زبان التین کالسیک وارد شده 

  . یح نمایدکه در آن دوران در جامعه مصطلح بود را تصح اصطالحی 227سعی کرده 
اي از واژگان روزمره شناسان بود که در آنها مجموعهبانمنبع قابل استفاده ز،  التیني لغت نامه

 توسط مردم  واژگان و اصطالحاتی را که وین به صورت تک زبانه گردآوري شدهو رایج زبان الت
ترین آثار این روفیکی از مع.  بودندگرفت به التین کالسیک برگرداندهمورد استفاده قرار می

ت باشد که در آن اطالعامی) 636-570(9د سویال شناس التین ایسیدورو مربوط به واژه،دوران
اي و کوچه و خیابانی در اسپانیا و جاهاي دیگر که زبان ارزشمندي در خصوص التین محاوره

ه این ب  نیز مربوط10چنین مجموعه واژگان امیلینسسهم.  ارائه شده است،التین شیوع داشت
  . باشددوران می

   :ايهاي التین محاورهویژگی
 از یاییهاي رومهاي دستوري زباناي براي تفسیر و توضیح ویژگیشناخت التین محاوره

ت خودبخودي  به جاي به صورو متحول شدن از محل استفاده . استاي برخوردار اهمیت ویژه
گرایشات کلی تمامی یات می باشد، از دیگر زبان کتابت و یا ادباي که ناشی از رسمی و کلیشه

هاي زیادي در زبان التین و در نتیجه در به عبارتی ویژگی. گرددهاي دنیا محسوب میزبان
اي آشنا نباشیم داراي توجیه شوند که چنانچه  با التین محاورهمی یافت یاییهاي رومزبان

توانستند نتیجه تحول زبان میحوالت زبانی هستند که هیچگاه نمنطقی نیستند چرا که ت
  : برخی از موارد آن عبارتند از. گنجند و در چارچوب قواعد زبانی آن نمیالتین کالسیک باشند

                                                
8 Apio Claudio 
9 Isidoro de Sevilla 
10 Emilianses 
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غه و جابجایی بین واژگان مبالدر ساختار کالسیک التین به راحتی : نظم واژگان - 1
م بوده مرسوگیري واژگانی بین دو واژه هم معنا بسیار پذیر بوده به عبارتی جايامکان

  .   است، ترجیح بر قرار گرفتن نهاد و گذاره در کنار هم،ايولی در زبان التین محاوره
فتند گرر داخل عبارت قرار می د در التین کالسیک حروف معین معموالً:حروف معین - 2

ها نشینی آنان با واژگانی است که بر آناي سعی در همدر حالی که در التین محاوره
نشینی رفته رفته در دوران آخر امپراطوري روم جاي خود را  این نظم هم.داللت دارند

 هنوز نیاییهاي ریشه روما امروزه در زبان،در زبان کتابت نیز باز نمود و این مورد
  . پابرجاست

ها شد با پنج حالت صرفی که در آنتین زبانی سببی محسوب میال زبان :صرف - 3
با این . شداي تعیین میمورفولوژي هر واژهت بر اساس نوع عملکرد ساختاري جمال

 جاي خود را به ،شود که این سیستم صرفی مشاهده مییاییهاي رومانوجود در زبان
 .رودشمار میه اي به ویژگی التین محاورهسیستم استفاده از حروف اضافه داده ک

امروزه نیز ی را وارد التین کرد که یهااي حروف اضافه التین محاوره،براي این کار
 . گیرندمورد استفاده قرار می

کی از تر از التین کالسیک است، ی خیلی سادهء در زبان التین جنسیت اشیا:جنسیت - 4
اي در سیک بود که در محاوره در زبان التین کال خنثیيموارد بارز آن وجود نهادها

  . بندي مذکر قرار گرفتندطبقه
ی و عالی ي زیادي براي مقایسه تفصیلدر زبان التین پسوندها: صفات مقایسه اي - 5

 از واند ونی به یک حالت تبدیل شدهـــ کنیاییهاي رومانوجود داشتند که در زبان
  . رودشمار میه اي بهاي التین محاورهویژگی

داد باعث اي می که اهمیت زیادي به مشتقات اشارهاي تاثیر زبان محاوره:صفات اشاره - 6
د چشمگیري استفاده  و در ح شدیاییهاي رومان در زبانايبوجود آمدن صفات اشاره

  ویژه زمانی که ه شدند را زیاد کرد، باي که با یک اسم همراهی میاز صفات اشاره
از خواستند به موضوعی و یا شیئی اشاره کنند که قبال از آن صحبت شده بود و می

که التین کالسیک فاقد  بوجود آمدند یاییهاي رومانآنجا حروف تعریف معین در زبان
  .شوند دیده مییاییهاي رومانآنها است ولی در تمامی زبان
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 شوداي دیده میال آنچه که در زبان التین محاورهدر رابطه با صرف افع: صرف افعال - 7
بدین ترتیب . باشد استفاده از عبارات اسمی می،داشتهولی در التین کالسیک وجود ن

 هم چنین ؛اندو عبارات اسمی جاي آنها را گرفتهف هاي مجهول فعل حذتمامی حالت
هاي ریشه زمان آینده نیز جاي خود را به ساختار اسمی داد که امروزه در زبان

  .  باشند بسیار مرسوم مییاییرومان
خاطر عدم استفاده ه اي بسیاري از واژگان کالسیک را ب واژگان التین محاوره:واژگان - 8

فراموش کرده است به همین دلیل گاهی اوقات که براي یک معنا دو واژه در زبان 
استفاده از اي به یک واژه داده و با وجود داشته جاي خود را در محاورهکالسیک 

  .  شود ،رد تا جایگزین واژگان فراموش شدهسازي کبند واژهپسوند، پیشوند و میان
 

 ایییهاي رومعالئم آن در کلیه زباناي و نتیجه گرفت که ریشه التین محاوره توان میبنابراین
   اي شده به عنوان یک زبان شدت محاورهه در قرن ششم یک زبان التینی که ب. وجود دارد

 به و جاي خود را )دهد خود ادامه میو فقط به عنوان یک ابزار علوم پزشکی به حیات(میرد می
  . شوند مییهاي رومشت زمان تبدیل به زباندهد که در آینده و با گذیهاي متعددي مگویش

  : شناسی و زبان التینزبان
    اي در ریشه بدعت مطالعه11شناس معروف رامون منندز پیدال زبان،یستمدر آغاز قرن ب

اي به عنوان ریشه ن به رسمیت شناختن التین محاورههاي اروپایی را گذاشت که نتیجه آزبان
: ر این زمینه بوجود آمدولی مشکالتی د. بودو در نتیجه زبان اسپانیایی  یاییهاي روماننزبا

اي بوده و اورهـــحالی که محرا مطالعه کرد در گونه از زبان هاي یکتوان ریشهچگونه می
شناسانی که وان اطالعات کسب کرد؟ زبانــتزبان کتابت خود ندارد؟ از کجا میسنخیتی با 

  .    ا وقف این موضوع کردند مدارك با ارزشی در این زمینه یافتندخود ر
 را هاي یونانیانشناسی نیز یافتهانهاي دانش و فرهنگ، رومیان در زمینه زبهمانند دیگر بخش

هاي ها و مقولهها، جدالدیشهگیري انناسی رومیایی تا حد زیادي به کارشانزب. به عاریه گرفتند
هاي اصلی دو زبان به همراه یگانگی تمدن شباهت ساخت. ی بر التین بودیوناندستور زبان 

  . را بهتر میسر ساختییونانیان و رومیان، انتقال این دانش زبان

                                                
11Ramón Menéndez Pidal 
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شناسی نیز تابع همان شرط عام و فراگیري بود که بر کل ي رومیان در دانش زبانتجربه
ن شرط عام ریشه در نسبت و در گستر بود و آهاي علمی سایه آنان در همه زمینهتجربیات

 شناسی رومیایی اززبان. و فرهنگ یونانی برقرار بودپیوندهایی داشت که میان آنان و عالم فکر 
ي زبان التین به کار هاي یونانیان را در مطالعه اندیشهبسیاري جهات چیزي جز این نبود که

در ساحت زبان التین احث آنان را بندند و مقوالت زبان آنان را بر این زبان جاري سازند و مب
شباهتی یکی  ساختی و فرازبانی را آسان میشناختآنچه کار این انتقال زبان. دنبال کنند

خورد و دیگري و زبان یونانی و التین به چشم میي هر دهاي پایهنسبی بود که میان ساخت
  . د یونان و روم هر دو دخالت داشتنگانگی تمدنی بود که در ایجاد آنی

  پنج جلدبر بیست وبالغ کتاب زبان التین او .  نخستین نویسنده جدي التین زبان است12وارو
وي . اما فقط شش جلد از مجلدات او به نام زبان التین به دست ما رسیده است. 13شدمی

شناختی پرداخته به مسائل زبان در میان همه پژوهشگران التین است که ترین کساصیل
 از یونانیان مقدم و معاصر خود فقط استفاده می کرده و نه آنکه رسد که واروبه نظر می. است

  .    بسته استداقل تغییر به کار زبان التین میآراء آنان را با ح
 هاي نخستین برآمده و رشد کردهي محدودي از واژه بود که زبان از دل مجموعه معتقدوارو

در آغاز از آن رو هاي یاد شده را واژه. دهدیل می اصل و منشأ زبان را تشک،است و آن مجموعه
ي زایا و جوشانی را ها حکم سرچشمهتوان از آن اشیاء یاد کرد و همیناند تا ببر اشیاء نهاده

از یا هاي دیگر ژه واهاي دیگر نشأت یافته است وژهاند که از دل آن شمار فراوانی از واپیدا کرده
- هاي آوایی واژهاند و یا از رهگذر تغییر در صورتپدید آمده تغییرات بعدي در حروف رهگذر

- ان صورت میــحروف با گذشت سالیرات در ــ این تغییمعتقد است کهوي . هاي نخستین
ا هاي کهنه یصورتاز هاي موجود در زبان التین باستان  برخی از واژهگیرد و براي نمونه به
 duellumتر در التین باستان از صورت کهنه bellumي مثالً واژه. آیدنخستین به دست می

ها نیز گوید معانی واژهوي می.  است"جنگ"التین به معناي  در  bellumي واژه. آمده است
 تغییر کرده است این واژه یک وقت معناي hostisي مثالً معناي واژه. کندتغییر پیدا می

التین باستان و همچنین بعدها معناي  و در رسانده است اما در زمان وارو می را"بیگانه"
وعی ناآگاهی نسبت به ـــننماید  میاراتی که واروـــدر اش. شده است آن افاده می از"دشمن"

                                                
12Varro 
13 De lingua Latina 
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ها برخی از این واژهکه اما واقعیت امر از این قرار بود . خوردشناسی به چشم میتاریخ زبان
ر ادوار مختلف و همگی پس از آن ها دگیريي تاریخی بودند و آن وامهاگیريحاصل وام

مستقیم با هم تماس  یونانی و التین نخست به طور غیرصورت گرفته بودند که دو جامعه زبانی
اي بودند که از خانوادههاي هممستقیم و برخی دیگر از آنها واژهپیدا کرده بودند و آنگاه به طور 

شود با استفاده از  که اکنون هم میآمده بودندتري نـــروپایی و لذا کهي هند و اهاصورت
 و اشکال آنها را تا حد دشناسی تاریخی و تطبیقی به وجود آنها به قرائن پی برهاي زبانشیوه

  . زیادي بازسازي کرد
در . هاي اشتقاقی و تصریفی استاردن میان ساختذظات وارو تمایز گیکی از مهمترین مالح

ها هاي صریح تصریفیکی از مشخصه.  روشن نبودهاي یاد شده کامالً باستان، ساختدوران
در . ان یکسان استیهاي تصریفی براي همه سخنگوهاست یعنی مقولهي آنعمومیت گسترده

ها، چنین عمومیت گسترده و یها از لحاظ کاربرد، همانند تصریفیمقایسه با آن، اشتقاق
از یک ستاك واژه به دیگري  و بلکه احتماالً از یک سخنگو به سخنگوي دیگر همگانی ندارد

  .کندفرق می
ها در زبان التین را بندي واژهت واژگانی و دستهــــنخستین بار، ساخبه این ترتیب، وارو براي 

    دهد که او چگونه بدون  توسط وارو نشان میهاي واژگانی ارائه شدهمقوله .به دست داد
او .  زبان التین به کار برده استو دررده هاي یونانیان را درك کگیري محض، یافتهعاریه
تصریفی هاي دهنده واژههاي تمایزدستوري را به عنوان نخستین مقوله 15 و زمان14حالت

 و 16هاي تصریفی یعنی اسم، فعل، صفت فعلي واژههاي چهارگانهبازشناخت و نظامی از دسته
ترین و میان وارو احتماالً مستقلمیان روتوان گفت که در به هر حال، می. را به دست آوردقید 

دگان ــز او، نویسنپس ا. شناسی بوده استي مسائل زبانترین پژوهشگر و نویسنده دربارهاصیل
  .اي ارائه دهنداند بدون آن که موضوع تازهشناسی پیشین را دنبال کردهاغلب مسائل زبان

  : زیر اشاره کردشناسانتوان به زبانوارو میپس از 
  ي بود که با اصوات به عنوان ارمیئوس پاله مون، نخستین نویسنده: 17 پاله مونرمیئوس

ی بود و در قرن اول پس از میالد ــوي دستوري و محقق ادب. اي جداگانه برخورد کردطبقه

                                                
14 Case 
15 tense 
16 Participle 
17Remmius Palaemon 
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اي تعریف کرد که اعضاي آن هیچ معناي ثابتی ي طبقهي اصوات را به منزلهزیست و طبقهمی
  . بود18 کوئین تیلیان،شاگرد پاله مون. اطف و احساسات اشاره داشتندنداشتند بلکه بر عو

ي علوم  در زمرهپردازد و آن رالیان به دستور زبان به اختصار میکوئین تی: کوئین تیلیان
 براي درك درست و کامل ادبیات در دست آوردنشانه دهد یعنی علومی که بمقدماتی قرار می

   قات کلمه در زبان التین وي سخن از تحلیل نظام طب. سطح آموزش عمومی ضرورت دارد
وخته  این موضوعی بود که در ذهن آن دسته از پژوهشگران التین که زبان یونانی آم.زندمی

او پیشنهاد کرد که استعمال ابزاري را از حالت ازي جدا . کردبودند جاي مهمی را اشغال می
  . فت و آن را به عنوان هفتمین حالت درنظر گرکند

 نویساننیز از دستور) سده پنجم و ششم (20و پریسکیانوس) سده چهارم میالدي (19دوناتوس
 میالدي 500 که حدود سال دستور زبان پریسکیانوس. دنآیي زبان التین به شمار میبرجسته
ي تحریر کشیده شد متشکل از هجده کتاب است و شماره صفحات آن بالغ بر هزار به رشته

  . شودامروزي میي چاپی صفحه
ي میالدي به بعد در گوشه و کنار امپراتوري روم به کار شمار دستوریانی که از نخستین سده

میان ترین کسان در آن  بلند آوازهامااند بسیار زیاد است ارش دستور زبان التین سرگرم بودهنگ
توسط آنان در  هاي التین نوشته شدهدستور زبان.  دیگري پریسکیانوسیکی دوناتوس بود و

هاي درسی مورد استفاده به عنوان کتاب)  میالدي1500 تا 500(هاي میانه تمامی دوران سده
تنها  نویسان زبان التین ازجمله دوناتوس و پریسکیانوسبا این حال، همه دستور. رار گرفتق

. هاي توصیف دستوري تراکس و آپولونیوس دوسکولوس را بر زبان التین به کار بستندروش
- ع موثق براي بررسی دستور زبان میآنان دستور زبان یونانی تراکس و آپولونیوس را مناب

هاي فنی را در بررسی دستور زبان التین هاي دستوري و واژهاز همین رو، همان مقوله. دانستند
 دستور زبان هاي فنیهاي التین را به جاي واژهترین واژهه کار بردند و از این راه، نزدیکب

  .یونانی به دست آوردند
پریسکیانوس در نیمه دوم سده پنجم میالدي در قسطنطنیه به آموزش دستور زبان التین 

هر چند که او از . دید آورداز همین رو، او کوشید تا در این زمینه اثري جامع پ. اشتغال داشت
 هدف او این بود نویسان زبان التین پیش از خود بسیار سود برد، با این حال،هاي دستوریافته

                                                
18Quintilian 
19 Donatus 
20 Priscian/Priscianus 
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. گرداندکه هرچه بیشتر نظام دستور زبان یونانی تراکس و آپولونیوس را به زبان التین منتقل 
نویسان یونانی دوران باستان و به پیروي از آنان نظریه دستوري پریسکیانوس همانند دستور

ن اساس، او هشت بر ای. بندي تصریفی را پایه تحلیل و توصیف زبان التین قرار دادتهواژه و دس
تنها یک تغییر . بخش واژه دستور زبان یونانی تراکس و آپولونیوس را در زبان التین ارائه کرد

به این معنی که در برابر حرف تعریف . در هشت بخش واژه تراکس و آپولونیوس ایجاد کرد
اشتن هشت داو براي باقی نگهاز این رو، . یونانی، در زبان التین باستان چیزي وجود نداشت

  .ه صورت بخش جداگانه اي بازشناختبخش دستوري، به جاي حرف تعریف، بخش صوت را ب
هاي بعدي التین و نیز شالوده آموزش  پایه دستور زبان،هشت قرندستور زبان پریسکیانوس تا 

عدي زبان التین در نویسان بها و اصالحات دستوردرواقع، همه افزوده. ا پدید آوردزبان التین ر
شناسی پریسکیانوس نقطه اوج زبان. ارچوب دستور زبان پریسکیانوس ارائه شدمان چه

گیري نظریه دستوري زبان یونانی بر زبان التین بیشترین او در به کار. دهدرومیایی را نشان می
از این رو، دستور زبان پریسکیانوس نه تنها پایان بخش پژوهشگري . توفیق را به دست آورد

       هاي ین پل میان دوران باستان و پژوهشم باستان، بلکه همچنوران ردستوري در دو
زبان را دستور زبان او همچنین شالوده فلسفه . رودهاي میانه به شمار میشناسی در سدهزبان

هاي دستور زبان التین در روزگار کنونی درواقع، همه توصیف. دهددر دوران میانه تشکیل می
رود که هاي میانه به شمار میهاي دستورنویسان زبان التین در سدهري مستقیم گردآونتیجه

از این رو، در میان همه . نداستور زبان پریسکیانوس فراهم آمدههمه به نوبه خود بر پایه د
 .باشد زبان پریسکیانوس اثري برجسته میهاي دستور زبان التین، دستورکتاب
کند و او  به طور منظم دنبال میو ادبیات کهن التیني زبان یانوس کار خود را دربارهپریسک

ظ زبان پریسکیانوس تلف. کندن با بحث در باب تلفظ آن آغاز میتوصیف خود را از این زبا
دهد و براي این خت هجا را در این زبان به دست می و سادهدکند و شرح میالتین را طرح می

در این سطح، کلمه و . رودناسی به ساختواژه میز آواش ااو. کندن را توصیف میکار حروف التی
 ،براي همین مقصود به کار برده بودجمله را درست در قالب همان اصطالحاتی که تراخس 

تر از سطح واژه اي که پایینگفت هرگونه برش یا تجزیهوي به صراحت می. کندتعریف می
ها و  او از این گونه برش منظورشناختی است وار و ارزش زبانصورت پذیرد فاقد هرگونه اعتب

  . شودامروزه تحلیل ساختواژي نامیده میها همان است که تجزیه
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هاي پایه تمامی آموزشهاي یاد شده پژوهشو نویسان ن ترتیب، آثار وارو و دیگر دستوربه ای
اي ش سنتی در دنیهاي میانه و همچنین آموزهاي بعد از دوران باستان و نیز قرنادبی در قرن

  .رودجدید به شمار می
هاي رومیایی کنونی انهاي میانه، هنگامی که زبان التین از حال باستانی به صورت زبدر سده

داد باز هم بررسی و آموزش دستور زبان التین به عنوان سنتی کهن همچنین میتغییر شکل 
دستور زبان .  بودو زبان التین همچنان نفوذ ادبی، دینی و فرهنگی خود را دارا ادامه داشت

دن و درست نوشتن زبان همچنین، درست خوان. هاي اصلی آموزشی بودالتین یکی از موضوع
در همین دوران . رفتهشگري در دوران میانه به شمار میاي براي هرگونه پژوالتین پایه

جمله  هاي دستور زبان التین را آشکار ساختند، ازفالسفه مسیحی برخی دیگر از مشخصه
هاي مرتبط در مطابقه میان برخی واژه(ه دستوري ی تمایزها میان اسم و صفت، مطابقبرخ

و ) ل و اسمهاي متفاوت، مثالً فعمطابقه میان دو عنصر از مقوله(ي ، حاکمیت دستور)جمله
. رفت عقاید و الهیات مسیحی به کار میهاي زبان التین درخدمتالبته همه پژوهش. بدل

بان التین به شد و از این رو، هم از طریق آموزش زگاشته می دین جهانی انمسیحیت
هاي ینی مسیحی از زبان التین به زبانها و هم از راه ترجمه متون دسخنگویان دیگر زبان

مثالً ترجمه مفهوم به (ازجمله نظریه ترجمه . یافتها و دانش زبان گسترش میدیگر، بررسی
 در نقاط گوناگون به منظور آموزش.  پدید آمده از همین را)مفهوم، در برابر ترجمه واژه به واژه
تدوین دستور زبان در این میان، دستور زبان التین براي . اروپا، دستور زبان التین نوشته شد

- تدر این راه، هر چند که دستورنویسان از تفاو. فتهاي اروپایی نمونه قرار گربراي دیگر زبان
هاي یاد شده براي د آگاه بودند، با این حال، تفاوتهاي خوزبان زبان التین و هاي موجود میان
بنابراین . شدمحسوب نمیهاي دیگر مانعی م دستور زبان پریسکیانوس بر زبانبه کارگیري نظا

شناسی، نیمه دوم دوران میانه از اهمیت بیشتري برخوردار است زیرا دوره مذکور در تاریخ زبان
 م داشت و از همین روبود که در آن مطالعات زبانی جایی مهدوره شکوفایی فلسفه مسیحی 

  .اي صورت پذیرفتشناسی قابل مالحظههاي زبانبررسی
  نتیجه گیري

، نظامی یکسان براي توصیفات  زبان التیندستوریان همهتوان گفت که در مجموع می
ود پذیرفتند و از آن دستوري قرار دادند و همان نظام را به عنوان پایه و مبناي کارهاي دیگر خ

ودند و این دستوریان از بسیاري جهات فاقد هرگونه اصالت یا ذوق نوآوري ب. پیروي کردند
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شد که همان اصطالحات و مقوالتی را که دستوریان یونان منتهاي تالششان صرف آن می
به طرزي اینان اصطالحات فنی یونانی را . فراهم آورده بودند به کار تحلیل زبان التین ببندند

ي التین به هر ترین واژهدند و در انجام این امر از نزدیکیکنواخت و ثابت به التین ترجمه کر
  . اصل یونانی بهره جستند

هاي ها به لهجه در عین اینکه برخی از زبانتاریخ بشراي از در هر مرحله. میرندها نیز مینزبا
     ها نیز ناپدید شدند، برخی دیگر از آندیل میــمجزا تبهاي مختلف و به تدریج به زبان

غلب زبان التین را زبانی ا.  استي تاریخ بشرهاي عمدهی از ویژگیمرگ زبانی یک. گردیدندمی
ه شود، هیچ نامند و واقعیت این است که اگر سرباز مشهور ژولیوس سزار دوباره زندمرده می

ته برخی از پژوهشگران و الب. به گفتگو بپردازدارد تا با او اي وجود ند زنده التین زبانِبومیِ
. تاند ولی این موضوع با بومی بودن متفاوت استین را به عنوان زبان دوم آموختهکشیشان، ال

دهد که سخنگویان به یک زبان با جایگزین کردن یک زبان مرگ زبانی اغلب هنگامی روي می
آید که یک این وضعیت وقتی پیش می. زنندخن گفتن به زبان خودشان سرباز میدیگر از س

.                                                                                                                                                                     زبان با زبان دیگري که داراي منزلت بیشتري است تماس پیدا کند
واقعیت این است که التین هرگز نمرده است یعنی در هیچ زمانی مردم به یکباره سخن گفتن 

این زبان در اغلب مناطق سرزمین امپراتوري روم در دو هزار سال . به آن را کنار نگذاشتند
 هاي گستردهعی زبانشت طبیما با گذشت زمان، این زبان نیز به سرنوا. پیش رواج داشت

با تجزیه سیاسی امپراتوري روم، . مواجه شد و به چندین زبان کامالً متفاوت تبدیل گردید
عامل همگرایی نیرومندي وجود نداشت تا در برابر تمایل طبیعی زبان به دگرگونی در مناطق 

پراتوري هاي گفتاري مناطق دوردست امد و به همین دلیل تفاوت بین زبانمختلف مقاومت کن
- ها زبان خود را از والدینشان میدر هر نسلی انسان. تر و بیشتر شدکهن در گذر زمان بیش

کنند و با این دانسته پیداست که هرگز نمی توان  را به فرزندان خود نیز منتقل میآموزند و آن
ها زبان. گویند، درنظر گرفتن کسانی که به زبان التین سخن میگروهی را به عنوان آخری

ها میان یک مقطع زمانی و اي در پیوستگی آنرتغییرند و درواقع هیچ گونه وقفهپیوسته د
 ثابت نیستند و بنابراین مرزهاي زمانی و مکانی یک زبان غالباً. مقطع زمانی دیگر وجود ندارد

به طور دقیق معلوم نیست در چه تاریخی زبان التین به فرانسوي . باشنددقیقاً مشخص نمی
هاي مختلف زبان اما صورت .ان یا ایتالیایی باستان یا اسپانیایی باستان تبدیل شده استباست

قدر نها و با یکدیگر آرود با زبان رومیدرید به کار میالتین که امروزه در پاریس، رم و ما
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، "التین پاریس" نامید، امروزه به جاي "التین"ها را توان آنمتفاوت هستند که دیگر نمی
شود و  استفاده می"اییاسپانی" و "یایتالیای"، "فرانسه" از عنوان "التین مادرید" و "ن رمالتی"

  .هاي متأخرتر زبان التین یاد کردرتصوتوان به عنوان از اینها میدر واقع 
  منابع

تهران،  ،ي یحیی مدرسی، ترجمهشناسی تاریخیدرآمدي بر زبان، 1384 آرالتو، آنتونی،
  .وم انسانی و مطالعات فرهنگیه علانتشارات پژوهشگا

  .ت، تهران، انتشارات سمتاریخ زبان فارسی ،1374 ابوالقاسمی، محسن،
تهران،  ي علی درزي، ترجمه،شناسی معاصردرآمدي بر زبان، 1384اگرادي، ویلیام و دیگران، 

  .انتشارات سمت
  .شارات دانشگاه تهران انت تهران،ي ارسالن گلفام،، ترجمهتحول زبان، 1382ال، .تراسک، آر

، مجله فرهنگ، "شناسی تاریخی و چشم انداز آینده آنزبان" ،1375 جهانگیري، نادر،
  .70- 59 صص ،17 شماره لعات فرهنگی،شارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطاتان

  . تهران، انتشارات بهنامها،رهنگ دائره المعارفی زبان و زبانف، 1382چگنی، ابراهیم، 
تهران، لی محمد حق شناس، ي ع ترجمهشناسی،تاریخ مختصر زبان ،1373 اچ،.روبینز، آر

  .انتشارات کتاب ماد
ي علی محمد حق مه ترج.ي سخن گفتندرآمدي بر مطالعه، زبان ،1376 ساپیر، ادوارد،

  .شناس، تهران، انتشارات سروش
ارات تهران، انتش ،)خدادادي( ي رضی هیرمندي ترجمههاي جهان،زبان ،1376 کاتسنر، کنت،

  .مرکز نشر دانشگاهی
پژوهش ، "ها، خاستگاه زبان آلمانی و تحوالت آنخویشاوندي زبان"، 1386گویري، سوزان، 

  .88-71، صص 37، شماره هاي خارجیزبان
شارات دانشگاه فردوسی چاپ دوم، مشهد، انتشناسی، سیر زبان، 1376مشکوه الدینی، مهدي، 

  .مشهد
Bennett, Charles E., 1908, A Latin Grammar, U.S.A., Norwood press. 
Collar, William C.,1891, & others, Beginner’s Latin Book, Boston, U.S.A. 
D’ooge, Benjamin L., 1911, Latin for Beginners, Boston, U.S.A. 
Oerberg, Hans H.& others, 1965, Lingua Latina, U.S.A., Nature Method Institute. 
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  شده به زبان التین شناختهنوشته  سنگترین  قدیمی
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