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هاي هند  ها و خاستگاه زبان التین در شاخه زبان ایتالی از خانواده زبان خویشاوندي زبان
 و اروپایی

  
  

  E-mail: ngandomi@ut.ac.ir *نسرین گندمی
  شناسی همگانی زبانکارشناس ارشد 

  
 :چکیده

  هرگـز نمـرده و   ایـن زبـان  شود کـه  مینشان داده   زبان التین   با بررسی تاریخی     حاضر مقالۀدر  
یک مقطع زمانی و مقطـع زمـانی       در   اي در پیوستگی آن   گونه وقفه یچه و    بوده پیوسته درتغییر 
ریس، رم و مادریـد بـه       هاي مختلف زبان التین که امروزه در پا        تصور .شته است دیگر وجود ندا  

هـا را  تـوان آن نمـی  که دیگـر  استا و با یکدیگر آنقدر متفاوت هبا زبان رومی اگرچه  رود  کار می 
 به جاي التـین پـاریس، التـین رم و التـین مادریـد از عنـوان فرانـسه،                 امروزه  و  نامید »التین«

هـاي متـأخرتر زبـان    وان صورتتوان به عن  از اینها می   اما   ،شود استفاده می  اییاسپانیایتالیایی و   
   .التین یاد کرد

  در روم بـا قی و تمـاس زبـان التـین   اریخی و تطبی ابتدا از مطالعات ت ،بدین منظور در این مقاله    
. شـود   سـخن گفتـه مـی    به عنوان زبان رسمی، بازرگانی، علم و آموزش        آنگیري  کارو ب یونانیان  

ن بـا   زبان التین در نتیجه هم نـشینی آ   تنوع زبانی در  ایجاد  به چگونگی    ،سپس در بخش دیگر   
 هـاي  خانوادة زبانیح توضبا . شود هاي رومی متعدد پرداخته می ن به زبانها و تبدیل آ دیگر زبان 

رین زبان در این شـاخه اسـت سـعی    ت که التین مهمدر این خانواده  زبان ایتالی  هند و اروپایی و   
 پرداخته ومیایی جدیدهاي ر به نیاي زبان  اخه  ها در این ش    خویشاوندي زبان با بررسی   شود تا    می

توضـیح داده   خرترهاي متـأ  ن به صورت چگونگی تغییرات زبان التین و تبدیل آ    در نهایت،  ؛شود
  . شود می
  

  29/5/1400: تاریخ پذیرش مقاله                                    20/5/1400: تاریخ دریافت مقاله
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 مقدمه
هاي مختلف و به تدریج بـه  ها به لهجهتاریخ بشر در عین اینکه برخی از زبان    اي از   در هر مرحله  

ـ  . گردیدندها نیز ناپدید می   شدند، برخی دیگر از آن    هاي مجزا تبدیل می   زبان انی یکـی  ـمرگ زب
 واقعیـت ایـن   .نامنـد  اغلب زبان التین را زبانی مرده مـی و  تاریخ بشر استهاي عمدهاز ویژگی

هرگز نمرده است یعنی در هیچ زمانی مردم بـه یکبـاره سـخن گفـتن بـه آن را           است که التین    
ـ    انـسان  ،لیـدر هر نـس   . کنار نگذاشتند  آموزنـد و آن را بـه   ان خـود را از والدینـشان مـی      ـهـا زب

تـوان گروهـی را بـه      پیداست که هرگز نمی    ،کنند و با این دانسته    ل می ـدان خود نیز منتق   ـفرزن
). 107: 1382تراسـک،  (گویند، درنظر گرفـت  به زبان التین سخن می   عنوان آخرین کسانی که     

ها میان یک مقطع زمانی     اي در پیوستگی آن   گونه وقفه تغییرند و درواقع هیچ    ها پیوسته در  زبان
 غالباً ثابت نیستند و ،بنابراین مرزهاي زمانی و مکانی یک زبان. و مقطع زمانی دیگر وجود ندارد    

   .ندباشدقیقاً مشخص نمی
راند، میان طی سالیانی که روم بر جهان متمدن غرب فرمان می، روم ها دربرخورد زباندر 

هایی در سطوح مختلف و در  باید تماسمیهاي دیگر حتماً انزبانان و گویندگان زبالتین
آموزش  و ،شد نیاز بسیار احساس می،آمد و به وجود مترجمان فراوانجاهاي گوناگون پدید می

 قشرها و طبقات، چه در مدارس رسمی و چه در جلسات ۀهمۀ مشغلالتین دگیري زبان و یا
  .آمددرس خصوصی در خانه، به شمار می

  بـوده پیوسته درتغییـر شود که این زبان  زبان التین نشان داده میو تطبیقی بررسی تاریخی  در  
هـاي متعـددي    ها و گویش  زبانانجام گرفته،ها  با تنوع زبانی که در اثر همنشینی با سایر زبان  و  

هاي مختلف زبان التین که امروزه در پاریس، رم و مادرید به کـار   تصور. از آن ایجاد شده است    
هـا را  تـوان آن  کـه دیگـر نمـی   اسـت ها و با یکدیگر آنقـدر متفـاوت   با زبان رومی اگرچه  رود  می

 مادریـد از عنـوان فرانـسه،     امروزه به جاي التـین پـاریس، التـین رم و التـین              و  نامید »التین«
هـاي متـأخرتر زبـان    توان به عنوان صورت  از اینها می  ، اما   شود استفاده می  اییایتالیایی و اسپانی  

   .التین یاد کرد
تـرین زبـان    مهـم  بررسی و هاي هند و اروپایی  بزرگ زبان   خانوادة  بررسی شاخۀ زبان ایتالی از     با

هـاي آن   زبان التین در  زبانردپايک التین است به  شاخه ایتالی که بدون ش     هاي  در میان زبان  
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 زبان التین هنوز نمرده است و در نهایـت بـه           که چگونه این مسئله   به   و خواهیم پرداخت شاخه  
  .1شود پاسخ داده می ،هاي متأخرتر زبان التین تبدیل شده است صورت

  پیشینه پژوهش
   اشـاره  ن از آکـه بـه چنـد نمونـه     است نوشته شدههند و اروپایی هاي  زبانچندین مقاله درباره  

 از »هاي هند و اروپـایی  هاي خویشاوندي در زبان از نسبتشناسی دو واژه  ریشه«مقاله : می شود 
مقالـه   باشـد،   مـی  ي هند و اروپایی   ها   زبان يها هشناسی واژ  که شامل بررسی ریشه   ،  گفام شریفی 

ي هـا   زبـان وایی که به بررسی آدوندي از سهراب برگ بی    »هاي هند و اروپایی    زبانتحول آوایی   «
 از خـسرو  »باره پهلوانی در اساطیر هنـد و اروپـایی  «همچنین مقاله   و  ،  پردازد  می هند و اروپایی  

ـ  تعـدادي شـود و   پرداخته می  ها  هاي این زبان    که به اسطوره  قلیزاده   بـا همـین   ه کـ  ۀ دیگـر  مقال
خویشاوندي زبان هـا،  « حت عنوانمقاله نیز تیک مورد شایان ذکر است که  . بوده است مضامین  

را که خاستگاه زبان آلمـانی      موجود است  از سوزان گویري     »و تحوالت آن  آلمانی  خاستگاه زبان   
تـاریخی و تطبیقـی    امـا بـراي بررسـی      .مورد بررسی قرار داده است    هاي هند و اروپایی      در زبان 

و اشـاره بـه رد پـاي ایـن       و تغییرات آن در طول مقاطع زمانی متعدد التینزبان  تحوالت ریشه   
در ایـن  لـذا  . مشاهده نشداي  پیشینهباشد   که از خانواده هند و اروپایی میزبان در شاخه ایتالی 

ي ها نشینی آن با دیگر زبان  در نتیجه هم  که  چگونگی تنوع زبانی در زبان التین       مقاله سعی شد    
هـاي رومـی متعـدد      آن به زبان   و تبدیل  شاخه ایتالی از خانواده هند و اروپایی ایجاد شده است         

هاي هند و اروپایی و زبان ایتالی در این خانواده کـه التـین           با توضیح خانوادة زبان   . بررسی شود 
ها در این شـاخه    بررسی خویشاوندي زبانبهشود تا   میرین زبان در این شاخه است تالش      ت  مهم

چگونگی تغییرات زبـان التـین و   ه بدر نهایت، و هاي رومیایی جدید پرداخته شود؛  به نیاي زبان  
  . شود هاي متأخرتر توضیح داده  ه صورتتبدیل آن ب

  
  
  

                                                
 در خـانواده هنـد و اروپـایی؛    ها التین از دیدگاه خویشاوندي زبان  ن  است دربارة خاستگاه زبا   مقالۀ حاضر بررسی کوتاهی      1

  .باشد مد نظر نمیروند تحوالت ایـن زبان از نظـر واج شناسی، معناشناسی، صرف و نحو و دیگر مفاهیم زبانشناختی 
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 بحث و بررسی
شناسی  قرن نوزدهم به کار پژوهش در زمینۀ زبان نخست از در میان کسانی که در نیمۀ

ه راسک ک: تر از دیگرانند و آن چهار تن عبارتند از ازهآو  گرم بودند چهار تن هستند که بلندسر
دانمارکی بود و گریم، بوپ و هومبولت که همگی آلمانی بودند و به حق است اگر بگوییم پس 

و تطبیقی در باب  یمطالعات تاریخشود گفت  د راسک و گریم بدین زمینه است که میواز ور
اصطالح هند و ژرمنی را نخستین بار .  زبانی هند و اروپایی به طور جدي آغاز می شودخانوادة
 بود که پات آن را به کار 1833 به چشم می بینیم و به سال 1823 مربوط به سال در آثار
روبینز، (  به بعد به کار برده اند1814سال  را از انگلیسی نیز اصطالح هند و اروپاییدر . گرفت
1373 :362(.  

ر م به اهمیت صورتبندي مزبور دتوانی انداز زمانۀ خود به گذشته باز نگریم، می از چشماگر 
ها در مسیر   که ناظر بر تغییرات آوایی زبانقوانینی بنگریمت نخستین قانون در سلسله هیأ

ستون خانواده هند و اروپایی و ر بود تاریخند و همین سلسله قوانین است که در مجموع مقد
  . دیگر خانواده هاي زبانی را تشکیل دهد

 صدر و روي خوش پذیرفتند که ایـن       ۀعهایشان با یونانیان با س      تماسرومیان از همان نخستین     
شـناختی در  قوم در عرصه دستاوردهاي فکري و هنري از خود آنان برترند و این به لحاظ زبـان               

 زبان رایج ایـاالت  دو زبان متفاوت منعکس شد که یکی زبان رایج ایاالت غربی گردید و دیگري             
اي پیدا نکرده بـود،     اخته شده  غربی امپراتوري که خود هیچ تماسی با تمدن شن         ۀدر نیم . شرقی

زبان التین هم زبان رسمی و اداري شد و هم زبان بازرگانی و حقوق و هم زبان علم و آموزش و                
سرانجام نیز صورت گفتاري همین   . هاي اجتماعی نائل آمد   هم زبانی که با آن بتوان به پیشرفت       

بخـش بزرگـی از ایـاالت     ن  هـاي پیـشی   زبان التین که با صورت ادبی و کهن آن یکی نبود زبان           
اي کـه از سـر   ها را گرفت و در گذر از تحـوالت زبـان شـناختی   ار زد و خود جاي آن غربی را کن  

ون در اروپـاي معاصـر رواج و رونـق          نـ هاي رومیایی درآمد و اینها اک     انگذرانده بود به صورت زب    
 اداري ۀزیـادي زیـر سـلط   مداري تا حد نانولی در نیمه شرقی امپراتوري، که از روزگار یو     . دارند

 زبان یونانی به هر حال همان پایگاهی را که از پیش احراز کرده بـود همچنـان نگـاه                 ،یونان بود 
        داشــت و مــأموران رومــی در جریــان مأموریتــشان در آن نــواحی زبــان یونــانی را بــه ضــرورت  

 همچنان تداوم داشـت و  بستند و ادبیات و فلسفه یونانی در این نواحی      آموختند و به کار می    می
بندي زبانی با تأییـد اساسـی اسـتحکام یافـت و            سرانجام هم این تقسیم   . شدمحترم شمرده می  
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امپراتوري روم در راستاي آن بـه دو امپراطـوري شـرقی و غربـی تقـسیم شـد و شـهر نوبنیـاد                         
ـ             ،قسطنطنیه یا بیزانس   ر  پایتخت امپراتوري نوپـاي شـرقی شـد و در رأس قلمـرو روم شـرقی ب

 در اروپـا  2هاي سخت گذشت و تا آغاز دوران نـوزایی   هاي بسیاري غالب آمد و از آزمون      دشواري
  ).106: 1373روبینز، (. همچنان پایدار ماند

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

 و آموزش و یـادگیري زبـان التـین و در    ،شد نیاز بسیار احساس می،و به وجود مترجمان فراوان 
 قـشرها و طبقـات، چـه در مـدارس      ۀ  هم  ۀ مشغل ،ایاالت شرقی، آموزش و یادگیري زبان یونانی      

آثار بسیار زیادي در    بنابراین  . آمدرسمی و چه در جلسات درس خصوصی در خانه، به شمار می           
 عهـد عتیـق بـه زبـان یونـانی بـه دسـت               ۀنخستین ترجمـ  . این دوره به زبان التین ترجمه شد      

مـداري تعلـق داشـتند و از قـرن سـوم      دانشمندان یهودي صورت گرفت که خود به عصر یونـان    
نفوذ و اعتبار . دپیش از میالد به بعد ترجمه ادبیات یونانی به زبان التین به طور منظم دنبال ش           

 اوزان اصلی   ،گستر شده بود که شاعران التین     زبانان سایه آثار یونانی چندان بر فکر و ذهن التین       
شعر خود را رها کردند و در اوزانی شعر سرودند که از شاعران یونانی آموخته بودند و این شـیوه    

  ).107: 1373روبینز،  (ت پس از آن نیز همچنان ادامه یافدر تمام دوران باستان دنبال شد و
شهر روم پس از یک قرن آشوب و بحران داخلی و فشار و یورش خارجی، سرانجام مرکزیت 

 دیوکلیسیانوس اتفاق خود را به عنوان پایتخت اداري امپراتوري از دست داد و این در روزگارِ
م کنستانتین آنگاه جانشین بعدي او به نا.  میالدي حکومت کرد305 تا 284افتاد که از سال 

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(نام خود کنستانتینوپل 

این . ي شرقی و غربی تقسیم شده بود و هر یک امپراتوري خاص خود را پیدا کرده بود 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
ام هاي اقویونانی باقی مانده بود و حال آنکه ایاالت غربی ایاالتی بودند که رومیان در سرزمین

به هر حال . وحشی بنیاد نهاده بودند و خود در زبان و فرهنگ، تحت نفوذ رومیان قرار داشتند

                                                
2 Renaissance 
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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 

  . دي به دست ترکان گشوده شد و شکست خوردمیال
شامل اسپانیاي کنونی و پرتغال که   شبه جزیره ایبریادر قبل از میالد 218زبان التین در سال 

 اولین شهر اسپانیایی بود 3خیرونا. آمدبوجود  ،هاي پونیک جنگۀواسطه بهمچنین شود و می
ا نهادند ولی این فتح به دلیل مقاومت برخی ها در آن پیاده شدند و فتح اسپانیا را بنکه رومی

التینیزه شدن اسپانیا به دلیل . از 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

گردد و بخش  یم ا بازیجزیره هیسپان این شبه عد آن به ویژگی اجتماعی آن دورانِکه یک ب
 به عبارتی فقط سربازها نبودند که به اسپانیا ،رسیدندجا میه آن شارهایی که بفدیگر به تنوع 
دلیل طوالنی شدن فتح قبایل مختلف رومی، سربازان، مسئولین ادارات دولتی، ه آمدند بلکه ب

 روم به این شبه جزیره مهاجرت زِ آن روۀتجار، مالکین و حتی مردمی از قشرهاي پایین جامع
شد کردند و همین باعث بوجود آمدن تمایزاتی از همان ابتدا در زبان التینی که در اسپانیا می

ضمن اینکه تقسیم اقشار . دمی خود مرکز فرماندهی روم بوجود آبا باقی مناطق فتح شده و حت
تر از جاهاي دیگر شت متفاوتهیسپانیا به دلیل طیف وسیعی که از مشاغل و نژادها وجود دا

- التین(ندانی با آزادي محدود و، شهر)هارومی(هاي شهروندان کامل و آزاد بود و مردم به دسته
  .شدندو بردگان تقسیم می) ساکنین اسپانیا(ساکنین آزاد بدون حق اخذ شهروندي ) ها

ه این عمل خیلی  جاي دارد خاطر نشان ساخت ک اسپانیاییطه با التینیزه شدن زباندر راب
سریع و بدون مقاومت انجام پذیرفت چرا که با یادگیري این زبان به منابع التین و بازارهاي 

زبان التین را ،  هیسپانیاشدند ضمن این که ساکنینتر آشنا میروم و فرهنگ و مراودات سریع
ومی نیز زبانی غنی و با ساختار دستوري کاملتري نسبت به زبان خود یافتند و حاکمین ر

استفاده از زبان التین را در تمامی مراکز شهري و دولتی به عنوان تنها زبان رسمی معرفی 
کرده بودند لذا از همان ابتدا یک تسلط و تبعیض زبانی در جامعه آن روز هیسپانیا بوجود آمد 

تداول بجز اروسکی که زبان م( شبه جزیره از بین رفتند هاي محلی آن زمانِو رفته رفته زبان
  . و التین جانشین آن شد) باشدساکنین باسک می

                                                
3Gerona  
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 ،گویشی، اجتماعیعوامل مرتبط با است ها داراي تنوع زبانی زبان التین نیز به مانند دیگر زبان
نشینی با و نیز در آخر فاکتورهاي بیانی که در واقع نتیجه هم فرهنگی، فاکتورهاي تاریخی

 التینی بود که سینه به سینه منتقل شده بود و ،اين محاورهدر واقع التی. باشدها میدیگر زبان
 کردند و معرف التین کالسیک بود، نوعِها براي محاوره استفاده میبر خالف التینی که رومی

شد و از رفت که در کوچه و خیابان توسط مردم عامی استفاده می التین به شمار مییِگویش
اي بود  و زندهپویا یتاري و گویشی دور بود چرا که زبانالتین کالسیک در خیلی از مسائل ساخ

 کتابت و به دلیل گستره و محبوبیتش در بین مردم، در واقع التینی بود مختص محاوره و غیرِ
  آمریکا نیز رسید و منجر به تولید آثار ادبی و هنري بسیاريةکه بعدها گسترش یافت و تا قار

توان  لذا به جرات می.سیک که فقط در حالت کتابت ماند بر خالف التین کال؛ این زبان شددر
دانند تا اي می رشد و گسترش خود را مدیون زبان التین محاورهیایی،هاي رومگفت که زبان

شد تفاده میسرسمی ا هاي غیراي فقط در محیطبا توجه به این که التین محاوره. کالسیک
 به طور واضح و شفاف میهاي رواي زبانوره ریشه محانلذا متن و یا مدرکی جهت نشان داد
اي بودن برخی از آثار ادبی آن دوران که توسط افرادي وجود نداشت ولی به لطف محاوره

شناسی توانست  ی نبودند علم زبانیاند که داراي سواد التین کالسیک باالنگاشته شده
ها حائز  ریشهيي مطالعههاي آن دوران را گردآوري نماید که براشتهواي از دست نمجموعه
   .اهمیتند

 از یاییهاي رومهاي دستوري زباناي براي تفسیر و توضیح ویژگیشناخت التین محاوره
خودي  به ه ب به صورت خودو متحول شدن از محل استفاده . اي برخوردار استاهمیت ویژه

 دیگر گرایشات کلی اي که ناشی از زبان کتابت و یا ادبیات می باشد، ازجاي رسمی و کلیشه
هاي زیادي در زبان التین و در نتیجه به عبارتی ویژگی. گرددهاي دنیا محسوب میتمامی زبان

اي آشنا نباشیم داراي توجیه شوند که چنانچه  با التین محاوره یافت مییاییهاي رومدر زبان
 تحول زبان ۀجتوانستند نتیتند که هیچگاه نمیمنطقی نیستند چرا که تحوالت زبانی هس

   .گنجندالتین کالسیک باشند و در چارچوب قواعد زبانی آن نمی
 یاییهاي روم زبانۀن در کلیاي و عالئم آتوان نتیجه گرفت که ریشه التین محاوره میبنابراین

- اي شده به عنوان یک زبان میشدت محاورهه در قرن ششم یک زبان التینی که ب. وجود دارد
و جاي خود را به  )دهدنوان یک ابزار علوم پزشکی به حیات خود ادامه میو فقط به ع(میرد 
  . شوند مییهاي رومدهد که در آینده و با گذشت زمان تبدیل به زبانهاي متعددي میگویش
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  :زبان هند و اروپاییخانواده 
 نگرفتـه   زبانی دیگري به مانند خانواده هند و اروپایی مورد مطالعـه گـسترده قـرار        ةهیچ خانواد 

، در قـرن   است و بازسازي زبان هند و اروپایی مادر، به طور کلی یکی از دستاوردهاي مهم علـم                
اي هاي بسیاري میـان اعـض   ه اختالفات و گوناگونیدر داخل این خانواد . رود نوزدهم به شمار می   

 هاي هند و اروپایی امـروزي بـا یکـدیگر شـباهت بـسیار کمـی       آن وجود دارد به طوري که زبان  
  . دارند

 -1: اخه یا خانواده فرعـی تقـسیم مـی نمایـد        ش  به هشت   را زبان هند و اروپایی    ،کارل بروگمان 
 -8 ژرمنی، -7 سلتی، -6 ایتالی،  -5 آلبانیایی،   -4 یونانی،   -3 ارمنی،   -2،  )آریایی(هند و ایرانی    

  . اسالوي–بالتی 
ه مـوا       عالوه بر این شاخه    دي از رها که تا پایان قرن نوزدهم کامالً شناخته شده بودند، آنتوان میـ

ها در اوایل قرن بیستم کشف شده بـود مـورد    ی دیگر را نیز که اسناد مکتوب آندو خانواده فرع  
  )121: 1384آرالتو، (.  تخاري-10 آناتولیائی، -9: این دو زبان عبارت بودند از. استفاده قرار داد

 فرضی هنـد  هاي سلتی را زیرِ یک شاخۀ هاي ایتالی و زبان   ته برخی از دانشمندان، زبان    ر گذش د
هاي اخیر نسبت به وجود ایـن   بندي کرده بودند اما بررسی    سلتی گروه  –و اروپایی به نام ایتالی      

تالی و سلتی به طور کلـی دو    هاي ای  ود آورده است و اکنون زبان     زبان مشترك تردیدهایی به وج    
  .اند بان هند و اروپایی مادر پیدا شدهجداگانه به شمار می آیند که از تحول مستقل ز شاخۀ

  : زبان ایتالیخانوادة
تین اسـت کـه زبـان روم باسـتان و     هاي شاخه ایتالی، بدون شک ال ترین زبان در میان زبان      مهم

.  است 5و رومانیایی  4هاي رومیایی جدید مانند فرانسوي، ایتالیایی، اسپانیایی، پرتغالی        اي زبان نی
تـر   و بـا آنکـه ناشـناخته    انـد   با زبان التین کهن هم زمان بـوده 7 و اومبریایی  6سکیگویش هاي اُ  

  )123: 1384آرالتو، (. اند، غالباً در مطالعات تاریخی سودمند هستند مانده

                                                
4 Portuguese 
5 Romanian 
6 Oscan 
7 Umbrian 
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ایی مختلفی بود که تقریباً در ناحیۀ ایتالیهاي  صل شامل زبانهاي ایتالی در ا  زبانخانوادة
روند جملگی از  که اکنون به کار می هاي ایتالی آن دسته از زبان. شده است کنونی صحبت می

  . شوند هاي رومیایی خوانده می امپراتوري بزرگ روم هستند و زبانتبار التین، زبان 
 8 رومانیاییغالی، ایتالیایی و فرانسوي، اسپانیایی، پرتهاي زبانهاي رومیایی  از خانوادة زبان

 ؛ زبان یک ملت است،توان گفت که هر یک هاي آن هستند و در واقع می ترین زبان تردهگس
سخنگویان  13و دالماسی 12 اکسیتان،، رتورومیایی11، ساردینیایی10، پرووانسی9نکه کاتاالنحال آ

 که در اینجا به .به مناطق کوچکتري درچارچوب یک کشور محدود می شوندکمتري دارند و 
  :ها اشاره می شود آن ختصر به همۀطور م

ان فرانسوي یکی زب. هاي رومیایی و از ریشه التین است فرانسوي از زمره زبانزبان  :فرانسوي
 در کشورهاي فرانسه تکلم می شوددر عالوه بر اینکه فرانسوي . هاي دنیاست از بزرگترین زبان

ن در  همچنی.شود هاي رسمی محسوب می نیز یکی از زبانبلژیک، سوئیس و کانادا 
بسته به هاي وا شور آفریقایی و بسیاري از سرزمینلوکزامبورگ، هائیتی و بیش از پنجاه ک

ا، فرانسوي زبان دوم محسوب در تعدادي از کشوره. رود  زبان رسمی به شمار می،فرانسه
وس، کامبوج و تونس، الجزایر، لبنان، سوریه، الئتوان به مراکش،   جمله می که از آنگردد می

به  شد  نامیده میگُل در آن روزگار زبان التینی در کشور فرانسه که ظهور  .اشاره کردویتنام 
  قبل از میالد باز58 تا 51هاي   سالسزار در فاصلهژولیوس ین سرزمین به دست زمان فتح ا

والیات امپراتوري روم درآمد و زبان التینی گُل به صورت یکی از مهمترین از آن پس . گردد می
 هاي گوناگونی پدید گویش.  پیشی گرفت)لیگُ(سلتی هاي   زبان منطقه بر انواع زبان عنوانبه

 شمالی بود، بدین معنا که پاریس در قرن دوازدهم پایتخت آمد اما رأي تاریخ به سود لهجۀ
هاي هفدهم، هجدهم و  در قرن. فتها برتري یا د و فرانسوي پاریسی بر دیگر گویشفرانسه ش

یگر در جایگاه واالي زبان بین المللی بود، هرچند در قرن بیستم زبان  فرانسوي د،نوزدهم
  ).58: 1376کاتسنر، (حدودي بر این اقتدار سایه افکند انگلیسی تا 

                                                
8 Romanian 
9 Catalan 
10 Provençal 
11 Sardinian 
12 Occitan 
13 Dalmation 
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ها زبان   از نظر تعداد کشورهایی که در آنین زبان چه از لحاظ گویشوران و چها :اسپانیایی
شته از اینکه در زبان اسپانیایی گذ .تترین زبان رومیایی اس د گستردهشو برتر محسوب می
به استثناي برزیل و (کلیه کشورهاي آمریکاي جنوبی شود، زبان رسمی  اسپانیا تکلم می

، شش جمهوري آمریکاي مرکزي و همچنین مکزیک، کوبا، جمهوري دومینیکن و )گویان
حل کش و ساهایی از مرا  و قناري و در بخشعالوه بر آن در جزایر بالریک. پرتوریکو است

آمریکا و در الت متحده اایدر . گویند یی به آن زبان سخن می استواباختري آفریقا و نیز در گینۀ
و  ، آریزونا و کالیفرنیا)به عنوان زبان رسمی به موازات زبان انگلیسی(ایاالت تگزاس، نیومکزیکو 

وریداي جنوبی در ها و در فل ی از پرتوریکوییهاي وسیع نیویورك سیتی در میان بخشنیز در 
اي از اسپانیایی موسوم به الدینو  گونه. اند رواج دارد شدهمیان کسانی که از کوبا وارد آمریکا 

تلفظ و کاربرد  .رود ز اسپانیا اخراج شدند، به کار می ا1492هایی که در سال  توسط کلیمی
تا بدان حد نیست اي  هاي منطقه کند لیکن تفاوت میاسپانیایی از کشوري به کشور دیگر فرق 

ترین شکل اسپانیایی که به  ناب. نواحی گوناگون نامفهوم سازدکه این زبان را براي سخنگویان 
بعد از فتح هیسپانیا به دست هایی است که  لی معروف است در اصل یکی از گویشکاستی
پراتوري ماسپانیا پس از فروپاشی ا. ها در قرن سوم میالدي از زبان التینی منشعب گردید رومی

راسر شبه هاي عربی زبان بر س ، مغربیها قرار گرفت و در قرن هشتم روم مورد تهاجم ویزیگوت
در جریان استیال یافتن مجدد مسیحیان، . ترین بخش آن چیره شدند جزیره به استثناي شمالی

یکی از قلمروهاي مستقل موسوم به کاستیل از دیگر قلمروها پیشی گرفت و هنگام یکپارچه 
بعدها کاستیلی یا اسپانیایی کنونی ، .  کاستیلی به صورت گویش مسلط درآمد،ن اسپانیاشد

  ).64: 1376کاتسنر، (مپراتوري وسیعی در جهان امروز شد زبان ا
اي در  اي پرتغال و برزیل است و نیز عدهزبان ملی کشوره این زبان به عنوان :پرتغالی

همچنین در کنار زبان . اقیانوس اطلس سخنگو داردیر مستعمرات پرتغال در افریقا، آسیا و جزا
در نواحی مستعمراتی سابق تعدادي زبان کریول بر . چینی در ماکائو موقعیتی خاص دارد

هاي پرتغالی   اسپانیا به یکی از گویشترین نقط مال غربیدر ش. بناي پرتغالی ایجاد شده استم
هاي  پیوند نزدیک با اسپانیایی اختالفن پرتغالی در عی. کنند  تکلم می14موسوم به گالیسیایی
تاریخ مطالب مکتوب آن به سدة  .  لیسبون استزبان استاندارد بر پایۀ. بارزي نیز با آن دارد

                                                
14 Galician 



  1400  هفدهم تابستانسال پنجم، شماره) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان ... ها و خاستگاه زبان التین  خویشاوندي زبان
                                      

 

59

هاي نغمه سرایان دوره  بیات آن یک سده بعد به شکل سرودهرسد و اد دوازدهم میالدي می
  )70: 1376ور کرد کاتسنر، گرد ظه

هاي   فرهنگ عظیم رنسانس بر سایر زبانبان در مقام منتقل کنندهتأثیر این ز: ایتالیایی
زبان ایتالیایی گذشته از ایتالیا، یکی از چهار زبان . اروپاي غربی، تأثیري عمیق بوده است

.  آمریکا، کانادا، آرژانتین و برزیل رواج گسترده داردمی سوئیس است و در ایاالت متحدةرس
ن گویش کاربرد  فلورانس است اما ایدر منطقۀ15ویش توسکان تاندارد آن بر مبناي گزبان اس

اي تنگاتنگ با زبان  رود رابطه در ساردینیا و کورسیکا به کار میهایی که  گونه. جهانی ندارد
. آورند هایی جداگانه به حساب می ها را از زبان اگرچه به دالیل فرهنگی غالباً آنایتالیایی دارند 

التینی اصلی حفظ کرده زبان  نزدیک خود را با ر زبان دیگري رابطۀش از هزبان ایتالیایی بی
  ).70: 1376کاتسنر، (است 

ی است که در اروپاي شرقی تکلم هاي رومیایی تنها زبان این زبان از میان زبان: رومانیایی
ها تفاوت  هاي التینی سبب شده است که با آن جدایی جغرافیایی آن از دیگر زبان. شود می

ان این زبان که از التینی منشعب شده پس از فتح منطقه به دست تراج. اشته باشدزیادي د
تر از سایر  رومانیایی قدیمی. این دیار گردید دوم پس از میالد وارد در سدة) امپراتور رومانیایی(

به ویژه مجاري، آلبانیایی رومیایی کشورهاي همجوار یرهاي غ هاي رومیایی است و از زبان زبان
اي از رومانیایی که در مولداوي شوروي  گونه.  اسالوي تأثیر پذیرفته استهاي گوناگون نو زبا

این زبان . شود موسوم است با خط سیریلی نوشته میسابق رواج دارد و در آنجا به مولداویایی 
  ).106: 1376کاتسنر، ( . از خط سیریلی به خط التینی روي آورد1860در سال 
شمال شرقی اسپانیا در جزایر بالریک، در آندورا و بخش کوچکی از در این زبان  :کاتاالن

اما امروزه .  بارسلون است، ناحیۀ دربرگیرندة از نظر تاریخی زبان کاتاالن.دفرانسه رواج دار
این زبان در فرانسه نیز در ایالت . اند سپانیا تا ایالت والنسیا پراکندهگویشوران آن در ساحل ا

   تنها در آندورا که در آنکاتاالنی. شود کلم میبقاً به روسیلون موسوم بود تپیرنه ارینتال که سا
ارتباط این زبان با پرووانسی بسیار . جا نقش زبان اصلی را دارد از جایگاه رسمی برخوردار است

  .نزدیک است

                                                
15 Tuscan 
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این زبان . گویند تالیا و مونا به این زبان سخن می در جنوب شرقی فرانسه و ای:اکسی تان
نام آن از نام . نامند هم می 16اي است که آن را النگدوك سوي محاورهنموالً آمیخته با فرامع

زبان اوکسی تان ارتباط نزدیکی با .  گرفته شده است17 جغرافیایی یعنی اوکسی تانیامنطقۀ
  .کاتاالن دارد
قی  تاریخی جنوب شرطقۀهاي رومیایی است که در من  زبان پرووانسی یکی از زبان:پرووانسی

این زبان به مفهوم . گویند ابل دریاي مدیترانه به آن سخن میفرانسه در مجاورت ایتالیا و در مق
. یندگو  که در جنوب فرانسه به آن سخن میهاي مشابهی است ، بیانگر بسیاري از لهجهوسیع

که زبان نوازندگان هاي دوازدهم و چهاردهم بود یعنی زمانی  اوج تکامل پرووانسی بین قرن
اما تجاوزات انجام شده از . آمد ان سراسر جنوب فرانسه به شمار میگرد و زبان فرهیختگ ورهد

 شمال به این فرهنگ پایان داد و به همراه آن فرهنگ نوازندگان و نیز کاربرد پرووانسی ناحیۀ
 پراکنده تقسیم شد لهجۀ این زبان به چند از آن پس.  منطقه از میان رفتةبه عنوان زبان ویژ

دید حیات زبان  نوزدهم، نهضتی در راستاي تجدر سدة.  به همان وضع باقی ماند تا به امروزو
میسترال با هدف ایجاد معیار ادبی نوینی . داري فردریک میسترال آغاز شد پرووانسی به طالیه

اي از اشعار حماسی پدید  براي پرووانسی، فرهنگ دوجلدي ماندگاري از این زبان و نیز مجموعه
هاي  اما این جنبش به رغم تالش. د کرد جایزه ي نوبل را از آن خو1904د و در سال آور

اکنون در قرن بیستم با تأکید فزاینده بر ناسیونالیسم و . میسترال موفقیت بزرگی به بار نیاورد
صورت آرام، پرووانسی را تا  به گمان بسیاري زبان فرانسوي به یکپارچگی در کشور فرانسه،

  ).62: 1376کاتسنر، (دهد  ویش محلی محکوم به فنا تنزل می گسرحد یک
اي از زبان التین که داراي ارتباط نزدیکی با زبان ایتالیایی دارد و بیش از  گونه :ساردینیایی

تاریخ مطالب مکتوب . گویند به این زبان سخن میساردینیاي ایتالیا  جزیرةدر یک میلیون نفر 
هاي  م دیده شده است و هیچ یک از لهجهآثار ادبی آن بسیار کرسد اما   می یازدهمآن به سدة

  .آن به وضعیت استاندارد در نیامده است
   . نوزدهم ازبین رفتهاي شاخۀ التین است که در پایان سدة از زبان: دالماسی

                                                
16 Languedoc 
17 Occitania 
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 رومیایی است که در شمال شرقی نام مشترك سه گویش خانوادة رومیایی- رتو:رومیاییرتو
 90از میان گویشوران رتورومیایی نزدیک به . شوند ئیس تکلم میو غربی سایتالیا و جنوب

محسوب شده  18پاتویس بان بومی گویش برند اما در آنجا این ز درصد آنها در ایتالیا به سر می
حال آنکه گویش سوئیسی این زبان که به رومانش موسوم . گاه رسمی برخوردار نیستو از جای

ر زبان گویند یکی از چها ک درصد جمعیت سوئیس به آن سخن میکه تنها ی است با وجود آن
ئیس در مرز اتریش وگویش رومانش در بخش گرائوبوندن س. رود رسمی این کشور به شمار می

  :ایتالیا عبارتند ازرومیایی –دو گویش رتو . و ایتالیا رواج دارد
گی می  فریولی نزدیک مرز اتریش و یوگوسالوي زند که در منطقۀفریولیایی - 1

   .کنند
 آدیج واقع در غرب کشور به سر  آن در آلتوالدینی که بسیاري از سخنگویان - 2

هاي پیرامون، عمدتاً ناشی  رومیایی در برابر فشار زبان راز بقاي زبان رتو.برند می
  )83: 1376کاتسنر، (ن در نواحی کامالً کوهستانی است از انزواي گویشوران آ

  
  نتیجه گیري
هاي مختلف و به تدریج به ها به لهجهاز تاریخ بشر در عین اینکه برخی از زباناي در هر مرحله

رگ زبانی یکی از م. گردیدندها نیز ناپدید میشدند، برخی دیگر از آنهاي مجزا تبدیل میزبان
نامند و واقعیت این است اغلب زبان التین را زبانی مرده می.  تاریخ بشر استةهاي عمدویژگی

اي وجود ندارد  زنده التین زبانِرباز مشهور ژولیوس سزار دوباره زنده شود، هیچ بومیِکه اگر س
البته برخی از پژوهشگران و کشیشان، التین را به عنوان زبان دوم . تا با او به گفتگو بپردازد

دهد مرگ زبانی اغلب هنگامی روي می. اند ولی این موضوع با بومی بودن متفاوت استآموخته
خنگویان به یک زبان با جایگزین کردن یک زبان دیگر از سخن گفتن به زبان خودشان که س

آید که یک زبان با زبان دیگري که داراي منزلت این وضعیت وقتی پیش می. زنندباز می سر
                                                                                                                           .                                                                          بیشتري است تماس پیدا کند

التین هرگز نمرده است یعنی در هیچ زمانی مردم به یکباره سخن گفتن به آن را کنار 
. ر دو هزار سال پیش رواج داشتاین زبان در اغلب مناطق سرزمین امپراتوري روم د. نگذاشتند

                                                
18 Patois 
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 هاي گسترده مواجه شد و به چندیناما با گذشت زمان، این زبان نیز به سرنوشت طبیعی زبان
با تجزیه سیاسی امپراتوري روم، عامل همگرایی نیرومندي . زبان کامالً متفاوت تبدیل گردید

مختلف مقاومت کند و به وجود نداشت تا در برابر تمایل طبیعی زبان به دگرگونی در مناطق 
هاي گفتاري مناطق دوردست امپراتوري کهن در گذر زمان بیشتر همین دلیل تفاوت بین زبان

آموزند و آن را به فرزندان خود ها زبان خود را از والدینشان میدر هر نسلی انسان. و بیشتر شد
 را به عنوان آخرین کنند و با این دانسته پیداست که هرگز نمی توان گروهینیز منتقل می

ها پیوسته درتغییرند و درواقع زبان. گویند، درنظر گرفتکسانی که به زبان التین سخن می
. ها میان یک مقطع زمانی و مقطع زمانی دیگر وجود ندارداي در پیوستگی آنهیچ گونه وقفه

به طور . باشندنمیبنابراین مرزهاي زمانی و مکانی یک زبان غالباً ثابت نیستند و دقیقاً مشخص 
دقیق معلوم نیست در چه تاریخی زبان التین به فرانسوي باستان یا ایتالیایی باستان یا 

هاي مختلف زبان التین که امروزه در پاریس، رم اما صورت .اسپانیایی باستان تبدیل شده است
توان  دیگر نمیها و با یکدیگر آنقدر متفاوت هستند کهرود با زبان رومیو مادرید به کار می

 از عنوان "التین مادرید" و "التین رم"، "التین پاریس" نامید، امروزه به جاي "التین"ها را آن
توان به عنوان شود و در واقع از اینها می استفاده می"اییاسپانی" و "ایتالیایی"، "فرانسه"

  .هاي متأخرتر زبان التین یاد کردصورت
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