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 :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  تنوع زبانی در زبان التین در نتیجه هم نـشینی آ     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  ها در این شاخه      نخویشاوندي زبا با بررسی   شود تا    می

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