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  ∗∗∗∗ها، خاستگاه زبان آلماني و تحوالت آن خويشاوندي زبان
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   سوزان گويري ...ها، خاستگاه زبان آلماني  خويشاوندي زبانچكيده 
هـاي خويـشاوند زبـاني از        در بخش نخست تقسيم بندي گروه     .  حاضر شامل سه بخش است     ةمقال

ـ -مجـاري ”،  “تبتـي -چينـي ”هاي زباني     جمله خانواده  ، “آسـيايي -افريقـايي ”،  “آلتـايي -اورال”،  “ديفنالن
بـه بحـث گـذارده      “  امريكـا  ة زبـاني قـار    ةخـانواد ” و   “ زباني استراليايي  ةخانواد”،  “پولينزيايي-مااليايي”

هـاي هنـد و اروپـايي از جملـه         بزرگ زبـان   ة خويشاوندي خانواد  ةبخش دوم به بحث در بار     . شوند  مي
هاي ژرمني  در بخش سوم زبان. پردازد  زباني است ميةين خانوادهاي ا  هاي ايراني كه يكي از شاخه       زبان

 -هـاي انگلـوفريزي و آلمـاني    در سه گروه شرقي، غربي و شمالي، به ويژه ژرمني غربي كه شامل شاخه 
هـاي آلمـاني سـفال و          هلندي در گـروه    -هاي آلماني   همچنين زير شاخه  . شوند  هلندي است بررسي مي   

م ميالدي به سبب تغييرات آوايي از گروه آلماني سفال جدا و به گروه آلماني      پنج ةآلماني عليا كه از سد    
در بخش پاياني زبان آلماني و خاسـتگاه و      . شود  مناطق مركزي و شمالي محدود شده است نگريسته مي        

افزون بر اين، در بخش سوم      . گيرد  مورد بحث قرار مي   ) تا پايان جنگ جهاني دوم    (تحوالت تاريخي آن    
 پديـد آمـدن    ةسـپس دربـار   . شود  هاي التيني، يوناني و فرانسوي بر زبان آلماني نشان داده مي            بانتأثير ز 
  .رود هاي بيگانه سخن مي هاي حفظ و گسترش زبان آلماني و پااليش آن از واژه كانون

هـاي هنـد و اروپـايي، ايرانـي، ژرمنـي، آلمـاني، تحـوالت             ها، زبان    خويشاوندي زبان  :هاي كليدي   واژه
  .ي زبانيريگ ريخي، وامتا

                                                           

ترديـدي نيـست كـه رونـد     .  خاستگاه زبان آلماني و سـير تـاريخي آن  ةمقالة حاضر بررسي كوتاهي است دربار ∗
شـناختي بـه    نحو و ديگـر مفـاهيم زبـان   شناسي، صرف و  تحوالت اين زبان از نظر واج شناسي، تكواژشناسي، معنا      

  .تري نياز دارد جستار گسترده
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  مقدمه 
هـاي هنـد و     مهم از گروه خويـشاوند زبـان  ةهاي ايراني و ژرمني دو شاخ   از آنجا كه زبان   

ويـژه   هاي خويشاوند زبـاني، بـه        گروه ةرسد كه به اختصار دربار      اند، به نظر ضروري مي      اروپايي
جـدهم مـيالدي حقوقـدان       هي ة در اواخر سد   .هاي هند و اروپايي نكاتي گفته شود         زبان ةخانواد

او كه پـيش  .  زبان سنسكريت پرداخت   ةمطالع  برد، به   سر مي  انگليسي، ويليام جونز، كه در هند به      
 ةآشنايي داشت، بـا مقايـس     ) اوستايي و فارسي باستان   (هاي يوناني، التيني و ايراني        از آن با زبان   

ها وجـود دارد، كـه ايـن          ن زبان هايي بين ساختار، واژگان و آواهاي اي        ها پي برد كه همانندي      آن
افزون بر اين، جونز دريافت كه با بررسي متـون بازمانـده         . توانند تصادفي باشند    ها نمي  همانندي
پـس از كـشف ايـن       . ها به سادگي قابل اثبـات اسـت        هاي ياد شده، وجود اين همانندي       از زبان 

هاي مورد بررسي او  بانه ز كنسخت اين « اعالم كرد    1786اي در سال      نكات، جونز طي سخنراني   
پردازان آن  برخالف اعتقاد نظريه(هاي التيني و يوناني  ه زبان كداراي خاستگاهي واحد و دوم اين     

  ). 178وندت، (» تر از زبان سنسكريت نيستند به هيچ روي جامع) روزگار
 برابـر   اي در   هاي التيني و يوناني پايان داد و دريچه          برتري زبان  ةافسان اين كشف نه تنها به    

 اروپـا   ة هند و قـار    ةهاي گوناگوني كه بين شبه قار       ه سبب شد زبان   كهاي زباني گشود،      پژوهش
  . وجود داشتند، مورد بررسي و پژوهش گسترده قرار گيرند

هاي سنسكريت، التينـي،       خويشاوندي زبان  1808پس از جونز، فريدريش شلگل در سال        
  . زبان و خردمندي هندها تأييد كردةبحث درباريوناني، آلماني و فارسي را در اثري به نام 

سـاختار   كتـابي بـا عنـوان       1816نام فرانتس بوپ در سـال       شناس ديگري به    پس از او زبان   
ه در آن   كـ رد  كـ  منتـشر    هـاي سنـسكريت، اوسـتايي، يونـاني و التينـي           صرف كلمات در زبـان    

شناسـان    اين كتـاب، زبـان    پس از انتشار    . هاي ياد شده مورد تأييد قرار گرفت       خويشاوندي زبان 
  .ديگر پرداختندكها با ي  آنةهاي هند و اروپايي و مقايس  زبانةبررسي در زمين ديگري نيز به

هاي هند و اروپايي را      هاي آوايي برخي از زبان      تفاوت 1818 نيز در سال     كراسموس راس 
  .ردكمشخص 
هـاي ژرمنـي را      ن دستور تطبيقي زبـا    1819وب گريم در سال     كشناس مشهور ديگر يا    زبان

  .ها به قانون گريم معروف شد  تحول همخوانة اين بررسي دربارةنتيج. نوشت
شـناختي مـورد     هـاي زبـان     پـژوهش  ةها را برپايـ    بندي زبان  ويليام فون هومبولت نيز دسته    

 ايـن   ةدر ادامـ  . ردكـ هاي مختلف زباني را تأييد       بررسي قرار داد، و پيامد آن خويشاوندي گروه       
هـا   شناسان به گشودن اسـرار تـاريخي زبـان     بيستم، زبانة نوزدهم و آغاز سدةدر سد ها،   بررسي
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ســپس . هــاي خـاموش خوانــده شـدند   هــن رمزگـشايي و زبـان  ك يهـا  همـت گماشـتند، خــط  
هـاي هنـد و     بزرگ زبانةويژه خانواد ها به بندي آن هاي مختلف زباني و طبقه      خويشاوندي گروه 
از آنجـا كـه پـرداختن       . شناسان قـرار گرفـت      وع پژوهش زبان  اي گسترده موض    اروپايي، به گونه  

 ةطلبد، ما در زير به بررسـي كوتـاهي در زمينـ    ها بحثي گسترده مي ويژگي هر يك از اين زبان  به
 بـزرگ   ةهاي ايراني و ژرمني درميان خانواد       ويژه زبان   هاي گوناگون زباني، به     خويشاوندي گروه 
  . پردازيم هند و اروپايي مي

  بررسي بحث و 
ها مورد توجه و پژوهش   نوزدهم و بيستم ميالدي خويشاوندي و دسته بندي زبان         ةدر سد 

  : هاي زباني خويشاوند عبارتند از خانواده. شناسان قرار گرفت زبان
Sino-Tibeten(»  تبتـي  -چينـي «هاي زباني    خانواده) الف

هـاي تبتـي،    كـه شـامل شـاخه    )  
  ).78، هارمن(است  اي، تايلندي و چيني برمه

در ) Lappisch(كـه شـامل الپـيش   ) Finno-ugric(“  فنالنـدي -مجاري” زبانيةخانواد )ب
شناسـان   برخـي از زبـان  . شود مي نيز ناميده) Uralic (“اورالي”گروه يادشده . اسكانديناوي است

البته نه يـك گـروه بـه لحـاظ          . دانند  يكي مي ) آلتايي(هاي تركي      زبان ةگروه اورالي را با خانواد    
عثمـاني،   تركي: عبارتند از هاي آلتايي  ساختاري آنها ، زبان ويشاوندي، بلكه به سبب هماننديخ

Manchu-Tungus(ازبكي، آذربايجاني، مغولي و منچو تونگو 
 .(  

  .اند اي و ژاپني ها كره  فنالندي دو زبان منفرد وجود دارد كه آن– مجاريةدر ميان خانواد
ايـن  . اند  بزرگ ةكه شامل پنج شاخ   ) Afro-Asiatic(سيايي   آ –افريقايي” زباني   ةخانواد) ج
 سـامي ايـن گـروه شـامل         ةشـاخ . مصري، بربـري، كوشـي، چـاد و سـامي         : ها عبارتند از    شاخه
. اسـت ) Arabic-Ethiopic(حبـشي -و عربـي  ) Aramic-Canannite(“  كنعاني -آرامي”هاي  زبان

پـس از   در هنـد اسـت كـه   ) Dravidian( عظيم زباني ديگـر در آسـيا، زبـان دراويـدي    ةخانواد
: عبارتند از ها ترين اين زبان مهم. بيشترين گويشور است هاي هند و اروپايي در هند، داراي زبان

   ).112لمان، ) (Malayalam(و ماالياالم ) Kannada(، كانادا )Tamil(، تاميل )Tulgu(تولگو
 زبـاني در    ةايـن خـانواد   ). Malaya-Polynesian(“  پولينزيـايي  -مااليايي” زباني ةخانواد) د

مـاالنزي  ) Indonesian(هـاي انـدونزي    كـه شـامل زبـان    شـود  آسيا به چهار دسـته تقـسيم مـي   
)Melanesian( ميكرونــزي ،)Micronesian (نــزي  و پــولي)Polynesian( زبــان باهــازا . اســت
)Bahaza (است كشور اندونزي، زبان رسمي در.  
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هـاي يادشـده اغلـب     ه زبـان كـ  زبـان اسـت   700از  زباني استراليايي شامل بيش ةخانوا )ه
  .ندارند ارتباطي با هم

 سـاپير   1929 زبـاني اسـت، كـه در سـال           ة خانواد 54 آمريكا شامل    ة زباني قار  ةخانواد) و
)Sapier (ها عبارتند از اين گروه. ردكبندي  ها را به شش گروه زباني تقسيم آن :  
  Eskimo–Aleut   آلوت- اسكيمو  -1
   Na–Dene   دني-  نا-2
 Algonkin–Wakashan   واكاشان  - آلگونكين-3

 Hokan–Siouan    سيوان -  هوكان -4

  Penutian   پنوتيان -5
  Aztec–Tanoan   تانون- آزتك-6

هاي زباني مكزيك و آمريكاي مركزي هم اينگونه         بندي يادشده، براي خانواده     همانند طبقه 
است كه بـيش از     ) Mayan( زباني مايان  ةها، خانواد   يكي از آن زبان   . بندي اعمال شده است     طبقه
  . زباني استةترين خانواد ها بزرگ  مايان در بين آنةخانواد. گيرد  زبان را در برمي20

، كه امـروز در   )Guarani(كوچوا  :  زباني وجود دارد، مانند    ة خانواد 75در آمريكاي جنوبي    
 كـه   Guarani)(گـواراني همچنـين زبـان     . شود و زبان سرخپوستان است      پرو و بوليوي تكلم مي    

ه آن هم يكـي ديگـر   ك. رود زبان رسمي مردم پاراگوئه است و در كنار زبان اسپانيايي به كار مي           
 .هاي سرخپوستان است از زبان
      :هاي هندواروپايي عبارتند از  بزرگ زبانةخانواد) ز

   Indo- Iranian   هند و ايرانية خانواد -1
  Germanic   ژرمني ة خانواد-2
   Greek   يوناني ةنواد خا-3
   Armenian   ارمني ة خانواد-4
   Slavic–Baltic   بالتي-  اسالوي ة خانواد-5
   Italic   ايتالي ة خانواد-6
   Albanian   آلبانية خانواد-7
   Celtic   سلتي  ة خانواد-8
 Hittite(Anatolian)  ) آناتولي( هيتية خانواد-9

  Tocharian   تخارية خانواد–10
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هـاي     باسـتان و زبـان     ة فارسـي باسـتان در دور        هاي اوسـتايي،    زبان: لهاي ايراني شام    زبان
هـاي ايرانـي    زبان.  ميانه است  ة خوارزمي، ختني، بلخي، پارتي و پهلوي ساساني در دور          سغدي،

  .در افغانستان و شمال پاكستان ، )افغاني (زبان پشتو : نو عبارتند از
ه آسـتي جنـوبي در      كـ ا ايـن يـادآوري      ب. زبان آسي زبان جمهوري آستي شمالي در قفقاز       

  . زبان كردي در ايران، تركيه، عراق، ارمنستان و سوريه.  گرجستان است
  . شارجهةزبان بلوچي در بلوچستان ايران، پاكستان، جنوب افغانستان و ناحي

  .تاتي در برخي از نواحي آذربايجان و داغستان روسيه  زبان 
  . اند تالشي و گيلكي از يك خانواده. تارا آسةزبان تالشي در آذربايجان و منطق

  : پاميري شامل. بدخشان تاجيكستان استةه در ناحيكپاميري زبان تاجيكان مجاور پامير، 
  .شوغني، روشني، يزغولمي و ايشكشمي و وخني است هاي زبان

  ه در محلي به نام مونجان واقع در جنوب شرقي بدخشان افغانستان رايج  كزبان مونجاني 
 .ت اس

  .شود زبان اورموري نيز در افغانستان و بخشي از پاكستان تكلم مي
زبـان  . شـود   يغناب تا نواحي دوشنبه تكلم مـي ةزبان يغنابي در سرزمين تاجيكستان در در     

  .هاي ايراني است  زبانة ميانة زبان سغدي از دورةبازماند يغنابي
  ).3ت، ياشم(س رايج است  هرمز در خليج فارةزبان كومزاري در خراسان و جنوب تنگ
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  هاي هند و اروپايي خانواده بزرگ زبان)  1(نمودار
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 هاي ايراني زبان) 2(نمودار
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  ) چهارم ميالديةسد(اي از انجيل و ولفيال  صفحه
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 Deutschتحول واژة ) 3(نمودار
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  .كنند هاي ژرمني را به سه گروه شرقي، غربي و شمالي بخش مي و اما، زبان
  . در اين گروه دو زبان وجود دارد: ژرمني شرقي ) الف

ترين متني كه از اين زبان به جاي مانده، برگردانـي             ، كهن )Gotisch(ان گوتيك   زب -1
اين ترجمه در بلغارستان    ). Wulfila(از انجيل است به قلم كشيشي به نام وولفيال          

هايي از اين اثر اكنون در        بخش.  ميالدي است  358يافت شده و تاريخ نگارش آن       
وولفيال اين اثر را    . شود  وئد نگهداري مي  در س ) Uppsala( دانشگاه اپساال    ةكتابخان
هاي گوتيك و به خطي كه از يوناني گرفته و خود او مبتكرش بوده، نوشته          به زبان 
 .است

هـاي    كه جزء زبان)Vandalen und Burgunder(ها و بورگوندها  هاي واندال زبان -2
  . ها به جاي نمانده است اند و تقريباً اثري از آن مرده

هـاي رونيـك      ترين آثاري كه از اين زبان بـه جـاي مانـده، كتيبـه               كهن: شماليژرمني    ) ب
)Runen Inschriften (نـشانه داشـته، از الفبـاي اتروسـكي    24خط رونيك . است )Etroskisch (
وولفيال از اين الفبا به دليـل       . رفته است   گرفته شده و در اسكانديناوي به كار مي         )درحوالي آلپ (

  . گفتند، استفاده نكرده است به آن سخن مي )يحي نبودندكه مس(ها  آن كه گوت
 شـمالي غربـي، شـامل       -1: تـوان يافـت     تحول شاخه ژرمني شمالي را دردو گروه زير مي        

  .هاي سوئدي و دانماركي   شمالي شرقي، شامل زبان-2هاي ايسلندي و نروژي  زبان
 – و آلمـاني )Anglofriesisch(هـاي انگلـوفريزي    اين گروه شامل شاخه: ژرمني غربي )ج

هـا    اقوام انگلةانگليسي لهج. هاي انگليسي و فريزي است انگلوفريزي شامل زبان .هلندي است
)Angeln(ها   ، ساكسون)Sachsen(ها   و جوت)Juten(بوده است  .  

 – Schleswig( هولـشتالين – پنجم مـيالدي از ايالـت آلمـاني شلـسويگ    ةها درسد جوت

Holstein(   بنـابراين،  . ناميدنـد   اين اقوام ژرمني، خود را انگلوساكسون مي      . اند  چيده به بريتانيا كو
بعـدها  . انـد  اند كه از آلمان به سرزمين بريتانيا مهاجرت كـرده        هايي  ها در اصل ساكسون     انگليسي

 ديگر اين گروه، زبان فريزي است كـه در  ةشاخ. نيز زبان آنان تحول يافت و از آلماني جدا شد      
  . نندك ن تكلم ميسواحل هلند به آ

 سـفال    گـروه آلمـاني  -1: شـود   هلندي اين شاخه به دو گـروه بخـش مـي          – آلماني ةشاخ
)Niederdeutsch( 2-     گروه آلماني عليا )Hochdeutsch(           آلماني سـفال خـود شـامل دو گـروه 

  : است
 از فرانكي   ).Niedersächsisch( ساكسوني سفال    -2،  )Niederfänkisch( فرانكي سفال    -1
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ساكسوني سفال بـه سـه گـروه بخـش مـي شـود،              . ي غربي زبان هلندي تحول يافته است      سفال
 1200 از   )Mittelniederdeutsch( سفال   ة ميالدي، آلماني ميان   1200 تا   800ساكسوني باستان از    

ــا  ــفال  1600ت ــاني نوس ــيالدي و آلم ــيالدي 1600ز ا) Neuniederdeutsch/Plattdeutsch( م  م
 چهاردهم به عنوان زبـان ميـانجي در بنـادر شـمال             ةاين زبان از سد   : فال س ةآلماني ميان . تاكنون
هاي فراواني از اين زبان بـه   واژه. )Lübeck( لوبك ةويژه در ناحي  به. شد   تكلم مي  1)هانزه(آلمان  
هـاي   كنند كه زبـان  هاي سوئدي و دانماركي راه يافته است، به طوري كه بسياري تصور مي         زبان

 پـانزدهم بـه   ةاين زبان از سـد . دراصل همان آلماني تغيير شكل يافته استسوئدي و دانماركي    
 ةكـه از سـد    ) Hochdeutsch(گـروه آلمـاني عليـا       . عنوان زباني مكتوب از آلماني عليا جدا شد       

پنجم ميالدي به دليل تغييرات آوايي از گروه آلماني سفال جـدا و بـه دو گـروه آلمـاني منـاطق          
  .بخش شد )Oberdeutsch(آلماني مناطق شمالي و  )Mitteldeutsch(مركزي 

منـاطق  . شـود   غربي و شـرقي بخـش مـي     ةگروه مناطق مركزي، كه خود به دو شاخ       ) الف
. Mittelfränkisch( 3 (فرانكـي ميانـه   . 2 )Rheinfränkisch(فرانكي ناحيه رايـن     .1غربي شامل   

 شـرقي شـامل تـورينگن       مناطق) Ripuarisch(ريپواريش  . 4 )Moselfränkisch(فرانكي موزلي   
)Thüringisch(و ساكسوني عليا ) Obersächsisch(است . 

فرانكــي عليــا . 1: شــود هــاي زيــر تقــسيم مــي  كــه بــه شــاخه Oberdeutschگــروه) ب
)Oberfränkisch(  ،2 .   فرانكي جنوبي)Südfränkisch(،3 .     فرانكـي شـرقي)Ostfränkisch(، 4 .

-Bayerisch ( اتريــشي–باواريــاني. 5 ،)Schwäbisch-Alemannisch(آ لــه مــاني  -شــوابي

Österreichisch.(  

                                                           

 عنواني براي ارتباطات تجاري بين شهرهاي آلمان از جمله لوبـك و هـامبورگ بـوده                 “هانزه” ميالدي   1358از   -1
  . بين شهرهاي شمال آلمان كشورهاي اسكاند يناوي و انگلستان بوده استاي مناً هانزه واسطهض. است
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  هاي آلماني ندگي لهجهكپرا) 1(نقشه

  زبان آلماني
هاي گونـاگون بپـردازيم،    پيش از آن كه به پيشينه و تحوالت تاريخي زبان آلماني در دوره       

  .به اختصار توضيح دهيم) آلماني ( deutschة واژةبجاست كه دربار
 ة بـراي ناميـدن همـ    theodisca linguaالدي در متـون التينـي تركيـب    هـشتم مـي  ةاز سد

 ةبخـش نخـست ايـن تركيـب از واژ    . شـد  هاي ژرمني در برابر زبان التيني به كار برده مـي    زبان
 و در  diutiscة گرفته شده، كه در آلماني باستان به گون“مردم”، “ملت”به معني* thēudoژرمني 

  . شود  ديده مي thiudiscساكسوني باستان به شكل
 در گوتيـك و   thiudaهـاي  به گونه» ملت، مردم«به همان معني *  teutaواژه هندوژرمني”
thēod 

 Friedrich Kluge .(“ در آلماني باسـتان ظـاهر شـده اسـت     diot در انگليسي باستان و1

 صفتي  Heidnisch:آلماني( در التيني ميانه theodiscus در گوتيك  thiudisksةواژ) 175 ,1995
                                                           

  . استteutaدر زبان فارسي با واژة هندوژرمني ) toda(“ توده” احتماالً واژة -1
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كردنـد، يعنـي      به معني كفرپرستي بوده است كه مبلغان مذهبي آن را به اقوام ژرمني اطالق مـي               
  ).159، 1996رش يتس چيسر) (اقوامي كه هنوز مسيحي نشده بودند

 در آلمـاني باسـتان،    diot در انگلوساكـسون و  thēod در گوتيـك،  thiudaهـاي  ضمناً واژه
ــ Vulgaris ةبرگـردان واژ  وده اسـت، يعنــي زبـان افــراد عـامي در برابــر زبـان فــصيح      التينـي ب
 در آلمـاني ميانـه،    diutsch در آلمـاني باسـتان،  diutisk بـه   Theodiscusبعـدها  . فرهيختگـان 

سرانجام با رومانيايي شـدن فرانكـي غربـي و تعـين     .  در آلماني نو تغيير شكل يافت deutschو
هـاي روميـايي     در برابر زبان deutschة باستان، واژمرز زباني فرانسوي باستان، در مقابل آلماني

  ). 32شيلد، ( متداول شد 
  deutschهاي دهم و يازدهم مـيالدي حتـي زبـان هلنـدي هـم      بايد توجه كرد كه در سده

 ةزبان هلندي ابتدا از سد).  Duits- و سپس Duutsc-، هلندي Dietsc-فالماندي(شد  ناميده مي
 ةابتـدا از سـد  ) آلمـان  ( Deutschlandةواژ” ناميده شد  Nederlandsشانزدهم تغيير نام يافت و

 diutsche lant  dazهـاي  گونه پيش از آن اين نام در آلماني ميانه به. پانزدهم ميالدي متداول شد
  ). 175كلوگه، (“ شده  ظاهر مي,in deutschen landenو

  : هاي تاريخي تحوالت زبان آلماني به شرح زير است دوره
  . هشتم تا دهم ميالدية باستان، از سدةور د-1
  . دهم تا پانزدهم ميالدية ميانه، از سدة دور-2
  .  شانزدهم ميالدي تاكنونة نو، از سدة دور-3

متـون  . شـود    هشتم ميالدي آغاز مـي     ة باستان از سد   ة زبان آلماني در دور    ةگفتيم كه، پيشين  
انـد كـه تنهـا در     بي و ترجمه شـده از التينـي  هاي مذه بازمانده از اين دوران بدون استثنا، نوشته  

پيـشگامان علـم و ادب تـا        ”: دليل آن نيز روشن اسـت     . اند  شده  ها خوانده مي    كليساها و صومعه  
  ).35پولنتز، -اشپربر( اند اواخر قرون وسطي، تنها روحانيان بوده

والت زيادي  باستان، تح  ةدر زبان آلماني، بر اثر نفوذ مسيحيت در دور        ”بايد يادآور شد كه     
هـاي التينـي و يونـاني از طريـق مبلغـان              اي از ايـن تحـوالت، ورود واژه         پاره. روي داده است  

  ).18لد، يش(“ كنندگان رومي و يوناني به زبان آلماني بوده است مسيحي انگلوساكسون يا كوچ
ـ                 شمار واژه  سيار زيـاد   هايي كه از التيتي و يوناني به زبان آلماني باستان و ميانه راه يافته، ب

هايي كه مستقيماً با زنـدگي       اند يا آن   هايي كه يا در قلمرو مسائل مذهبي بوده        است، به ويژه واژه   
افزون بر اين،   . مرتبط بوده است  ) شده كه تنها مربوط به دامپروي و كشاورزي مي       (ابتدايي مردم   
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اي كـه در   انـد، بـه گونـه    ها و روزهاي هفته نيز همه از التيني و يوناني به وام گرفته شده         نام ماه 
بـراي نمونـه،    . هاي اصيل اثري به جاي نمانده اسـت        ها ديگر از واژه    آلماني جديد در اين زمينه    

شناسـي بـه اجمـال بررسـي        ها را از نظـر ريـشه       آوريم و آن    هايي از قلمروهاي ياد شده مي      واژه
  .كنيم مي

واژه از يوناني بـه التينـي و        اين  ). Evangelium (“انگليون” ةواژ: در قلمرو مسائل مذهبي   
 :در يونـاني   =-êu (“مـژده نيـك   ”،  “خبـر خـوش   ”از التيني به آلماني راه يافته است، بـه معنـي            

 gute Botschaft دقيـق آن بـه آلمـاني    ةترجمـ ). “مـژده ”، “خبـر ” = aggelos+ “خوب”  ،“نيك”
بـه وام  رسـتاده،  ف= aggelosهم ريشه اسـت كـه از يونـاني     Engel ة ياد شده با كلمةواژ. است

  ).Christian Bartholomae(گرفته شده است 
اي  ابتـدا واژه ”از نظر جنـسيت دسـتوري در زبـان آلمـاني      )Gott (“خدا” ةواژ: مثال ديگر

 وهنـدو   *-guthايـن واژه از ژرمنـي       . خنثي بوده كه بعدها تغيير شكل يافته و مذكرشده اسـت          
 به درگاه   “قرباني كردن ” است يعني    “ريختن”و“ ردنكنثار” گرفته شده ومعني آن   *-gheuژرمني  
  ).176كلوگه، (“خدايان

اي اسـت در    عنوان روحاني بلند مرتبه   Zaotar-ةجالب توجه است كه درزبان اوستايي واژ      
او  (= – Juhótiةدر سنـسكريت نيـز واژ  . دين زرتشتي كه كار او نثاركردن به آب و آتش اسـت 

 اسـت  “نثـار كـردن  ” بـه معنـي   -chéōةونـاني هـم واژ  در ي. به همين معنـي اسـت  ) كند نثار مي
  .)654بارتولومه، (

هاي فراواني توجه كنيم  براي درك ميزان نفوذ مسيحيت در زبان آلماني كافي است به واژه         
  :اند كه با امور مذهبي، بناي كليساها، و زندگي ديني مردم به نحوي در ارتباط بوده

Kreuz، Kanzel ،Zelle ،Messe ،Münster ،Kirche، Kapelle ،Kloster ،Glocke ،
Priester، Mönch ،Nonne ،Bischof ،Papst ،segnen ،opfern و غيره  .  

 باستان از نام سيارات و آن نيز از اسـامي خـدايان گرفتـه شـده         ةنام روزهاي هفته در دور    
  :ها پذيرفته بودند ها به تقليد از شرقي اين شيوه را ژرمن. است

بـه وام  » روز خورشـيد  «solis dies از التيني tac sunnun: آلماني باستان درSonntag ةواژ
  .گرفته شده است

  .»روز ماه «lûna dies از التيني mânatag:  در آلماني باستانMontag ةواژ
 martis  ظـاهر شـده، از التينـي    ziu tag  كه در آلماني باستان بـه شـكل   Dienstag ةواژ

dies»ه وام گرفته شده استب) خداي جنگ(» روز مارس.  
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  dies  jovisبوده از التينيdonares tac  كه در آلماني باستان به صورت Donnerstag ةواژ
  .آمده است» روز خداي رعد«

روز  «veneris dies آمـده، از التينـي   frīa tag، كه در آلماني باستان به شكل Freitag ةواژ
  .  و آفروديت يوناني هم ريشه استبه وام گرفته شده كه با ونوس رومي»  frīaخداي

 sabbatum شـده، از    ظاهر مـي sambaz tag ة، كه در آلماني باستان به گونSamstag ةواژ
 عبـري بـه   šabbātايـن واژه در اصـل از   . يوناني گرفته شده استsábbaton التيني و آن نيز از 

اي ژرمنـي راه يافتـه      هـ  گرفته شده كه پيش از ظهور مسيحيت بـه زبـان          » روز استراحت «معناي  
  .است

هاي التيني و يوناني در قرون متمادي همچنين ادامه مي يابد، به طوري كه حتي                تأثير زبان 
 دوازده و سيزده ميالدي، در مناطق آلماني زبـان مكاتبـات ادراي بـه التينـي بـوده                  هاي سدهدر  

  .است
ـ           1235در سال    ه آلمـاني نوشـته    قانوني وضع شده كه براساس آن بايد اسـناد و مـدارك ب

 چهاردهم ميالدي به بعد شمار آثاري كه به آلماني نوشـته شـده، انـدكي بيـشتر                  ةاز سد . شد مي
اما با وجود اين بايد توجه كرد كه در آن زمان التين نه تنها زبان كليسا بـود، بلكـه زبـان                    . است

 بـه طـور مـستقل    به همين دليل زبان آلماني نتوانست خود را. آمد رسمي دولت نيز به شمار مي   
  .در كنار التين به حيات خود ادامه داد. نشان دهد

 پانزده ميالدي، با اختراع ماشين چاپ، مناطق مختلـف آلمـان بـه صـورت                ةاز اواسط سد  
ها بـا    ها و نوشته   ها، رساله  اختراع گوتنبرگ سبب شد كه كتاب     . مكتوب با يكديگر ارتباط يافتند    

شد،  بنابراين، اگر ماشين چاپ اختراع نمي   .  نقاط برسند  ةمشمارگان بيشتري منتشر شوند و به ه      
بـدين  . توانست در تبليغ عقايـدش توفيـق يابـد         لوتر، بنيانگذار مذهب پروتستان در جهان، نمي      

اگـر در   «.  ايجاد يك زبان واحد را فراهم كرد       ة انجيل از التيني به آلماني، زمين      ةگونه او با ترجم   
 بـه سـي   1570نتشر شده به زبان آلماني بود، اين تعداد در سال  تنها ده درصد آثار م   1518سال  

 بـراي نخـستين بـار در        1687اين تحول همچنان ادامه يافت تا اين كـه در سـال             . درصد رسيد 
 ةبا وجود اين، بايد ياد آور شد كه تـا سـد    . اي به زبان آلماني نوشته شد      دانشگاه اليپزيگ رساله  

  ).72پولنتز -اشپربر(»شد  التيني نوشته ميتر به هاي علمي بيش نوزدهم رساله
هـاي التينـي در ميـان     توان تخمـين زد كـه اسـتفاده از واژه         با توجه به نكات ياد شده، مي      

هـاي   گيري گسترده از واژه    تأثير اين بهره  . رده و روشنفكر تا چه حد بوده است       كطبقات تحصيل 
اي كه كلمات جديـد فراوانـي    گونه ت، بهالتيني و يوناني در زبان آلماني هنوز هم بسيار زياد اس   
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  .اند هاي التيني و يوناني ساخته شده در زبان آلماني امروز وجود دارند كه با استفاده از واژه
. اي نـسبتاً طـوالني دارد   تأثير زبان فرانسوي نيز بر آلماني قابل توجه است، اين تأثير سابقه   

 فرانـسوي در آلمـاني      ةردهم حدود دو هزار واژ     چها ةبه عنوان نمونه، بايد اشاره كرد كه در سد        
  .Abenteuer ،Plan ،Preis ،Tanz ،Kristall :وجود داشته است، از آن جمله

شـد، بلكـه در آلمـاني ميانـه          ها محدود نمـي    گيري از واژه   تأثير زبان فرانسوي تنها به بهره     
 كـه از  -ieren، ماننـد  پسوندهايي از زبان فرانسوي گرفته شده كه هنوز در زبـان آلمانيزاياسـت        

هاي اصيل آلمـاني    كم كم براي واژهieren–پسوند . اخذ شده استier- پسوند مصدر فرانسوي 
 كه از فرانـسوي     lei–، همچنين پسوند    halbieren و   buchstabierenهم به كار گرفته شد، مانند       

  .allerlei و manchelei: گرفته شده است» نوع«معني  بهloi- باستان 
ايـن تـأثير را نـه تنهـا در         .  شانزده ميالدي بيشتر شد    ة زبان فرانسوي بر آلماني از سد      تأثير

توان از دربار لويي     به عنوان نمونه، مي   . توان يافت   ادبيات، بلكه در دنياي سياست هم مي       ةگستر
اي كـه     گونـه   اي فراوان داشت، بـه     چهاردهم ياد كرد كه براي شاهزادگان و اشراف آلماني جاذبه         

هايي كه يا براي تحـصيل و   آلماني. گرفت  زبان فرانسوي انجام مي  تبات بيشتر اين طبقات به    مكا
رفتند، هنگام بازگشت به وطنـشان، شـمار زيـادي از            يا به عنوان سرباز و بازرگان به فرانسه مي        

كـار   گوهـاي روزمـره بـه    هـا را در گفـت   آوردنـد و آن     هاي فرانسوي را با خود همـراه مـي         واژه
، Kapital ،Kasse ،Kredit، Konto  ،Bank ،Kanone ،Alarm: از آن جملـه اسـت  . دنـد بر مـي 

Pilot،Post ،Netto  ،Risiko ،Infanterie ،Kavallerie .ها كه خاسـتگاه   اي از اين واژه حتي پاره
  .ها ايتاليايي يا اسپانيايي بود، با تلفظ فرانسوي به زبان آلماني راه يافته است آن

د،   . گيـري از زبـان فرانـسه شـدت يافـت       هفدهم مـيالدي وام   ةدر اوايل سد   در قلمـرو مـ
هايي در آلماني وجـود دارنـد كـه در اصـل از      ها هنوز هم واژه پوشاك، وسايل خانه و نظاير آن     

 و dameهــاي فرانــسوي  ، از واژهKavalier و Dameانــد؛ ماننــد  وام گرفتــه شــده فرانــسوي بــه
cavalier .هاي  يا واژهMosieur، Madame و Mademaiselleيا كلماتي چون ،bel  ،charmant ،

Salon ،Kabinett ،Balkon،nett  ،Galerie ،Sofa ،Etage و Terrasse.  
هـا را بـه كـار ببرنـد، لقـب       توانستند در مناطق آلماني زبان اين واژه      كساني كه نمي  «ضمناً  

تـأثير زبـان    ). 80 پولنتس، -اشپربر(» شدند  تحقير نگريسته مي   ةگرفتند و به ديد    مي» مردم عامي «
فرانسوي به حدي بود كه حتي بسياري از روشنفكران و هنرمندان آلمـاني در گفـت و گوهـاي            

آلماني هم    هاي گذشته از آن، در خانواده    . كار مي بردند   خود، هم زبان فرانسه و هم آلماني را به        
  . شد با كودكان خود به زبان فرانسه صحبت شود كوشش مي
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ي و نفوذ زبان فرانسه همچنان ادامـه داشـت، تـا ايـن كـه در زمـان فريـدريش دوم          چيرگ
. ، امپراتور مقتدر پروس، كه مردي جنگجو و سياستمدار بود، وضع تغيير يافـت             )1786-1740(

ابتدا در اين دوره بود كه با باال رفتن سطح آگاهي مردم و توجه به مسائل ملي، زبان آلماني نيـز        
  .رش يافتدر بين آنان گست
اي بـه     شاعرآلماني مارتين اوپيتس نخستين كسي بود كه بـا نوشـتن رسـاله             1617در سال   

  .زبان التين، احياي زباني آلماني و به كار بردن آن را موكداً توصيه كرد
هايي براي حفظ و گـسترش زبـان آلمـاني پديـد آمـد كـه         هجدهم، كانونةبعدها، در سد  

آنان سرانجام موفق شدند، زبان آلماني را       . كردند آن شركت مي  نويسندگان و شاعران آلماني در      
  .در مدارس وارد كنند و آن را رواج دهند

 يـوآخيم هـاينريش كامپـه    1807در سـال  .  نوزدهم ادامه يافت ةپااليش زبان آلماني تا سد    
هـاي   اي كوچك براي آلماني كـردن واژه       نخستين فرهنگ زبان آلماني را منتشر كرد و در رساله         

  .بيگانه، پيشنهادهاي سودمندي ارائه داد
خدمت بزرگي كه بعدها برادران گريم در اين زمينه به زبان آلماني كردنـد، شـايان توجـه                  

  .آنان با تهيه فرهنگ سي و دو جلدي خود به غناي اين زبان بسيار افزودند. است
هم تا نوزدهم بسيار  شانزدةگذشته از زبان مردم كوچه و بازار، زبان ادبي آلماني نيز از سد          

طبيعي است كه در پديد آمـدن       . صورت زباني منسجم، دقيق و توانمند در آمد        تحول يافت و به   
  .اين تحول، شاعران و نويسندگان تأثير فراوان داشتند

 كُنراد دودن، كه مدير مدرسه بود، در كتابي بـه نـام فرهنـگ رسـم الخـط،                   1880در سال   
پژوهشگر ديگري به نام تئودور زيب كـه اسـتاد          .  پديد آورد   نگارش آلماني  ةقواعدي براي شيو  

-Deutsche Bühnen(تلفـظ آلمـاني در تئـاتر    كتـابي بـه نـام    1898زبان آلماني بـود، در سـال   

Aussprache(       ها، به صورتي كه بازيگران بايد روي صـحنه     منتشر كرد كه در آن تلفظ دقيق واژه
ورد توجه قرار گرفت و از آن در مدارس نيز اسـتفاده  اين اثر به زودي م. ادا كنند، ثبت شده بود   

  .شد
. هاي فراواني از زبان انگليسي به آلمـاني راه يافـت      به ويژه پس از جنگ جهاني دوم، واژه       

 حاضر خارج است، از پـرداختن بـه آن چـشم        ة اين مقال  ةاما چون ورود به اين مقوله از حوصل       
  .پوشيم مي
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  گيري  نتيجه
 نــوزدهم مــيالدي بــه ة هجــدهم و در طــي ســدةر اواخــر ســدپژوهــشگران اروپــايي د

پي بردند و دريافتند كه زبان آلماني هـم         » هند و اروپايي  «هاي   ها به ويژه زبان    خويشاوندي زبان 
دهد كه زبان    شناختي نشان مي   هاي زبان  پژوهش.  بزرگ زباني است   ةيكي از اعضاي اين خانواد    

هـاي التينـي و يونـاني را بـه وام گرفتـه       سياري از واژهاين سو ب  هشتم ميالدي بهةآلماني از سد 
گيـري   ها، روزهاي هفته و نظـاير آن، آثـار ايـن وام             است، چنان كه هنوز هم، با توجه به نام ماه         

هاي التيني و يوناني بر زبان آلماني به حـدي بـود كـه از قـرن                  نفوذ زبان . خوبي آشكار است   به
شـد، امـا    ها و مقاالت به زبان التيني نوشته مي ها، كتاب  مهدوازدهم تا چهاردهم ميالدي بيشتر نا     

آلمـاني،    انجيـل از التينـي بـه   ة پانزدهم ميالدي به بعد، با اختراع ماشين چـاپ و ترجمـ  ةاز سد 
اي كه نگارش به اين زبان در ميان فرهيختگـان،           گونه تحولي بزرگ در زبان آلماني پديد آمد، به       

  .شاعران و نويسندگان رواج يافت
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