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  پيشينة آموزش زبان خارجي
  

  محمودرضا گشمردي
  ي دانشگاه شهيد چمران اهوازاستاديار دانشكدة ادبيات و علوم انسان

  
  ٢٨/٨/٨٣: تاريخ وصول

  ١٢/١٢/٨٣: تاريخ تأييد نهايي
  

  چكيده
 مطالعات متعددي در جهت تعيين اولين اقدام بشر براي آموزش و يادگيري زبان خارجـه صـورت گرفتـه          ،شناسي تاريخي  در حوزة زبان  

 بـه زوايـاي تـاريخي    اًاند كه صـرف  كرده استفاده يهاي خارجي، از منابع   ن آموزش زبان  اشناسان و متخصص    زبان ,در اين گونه تحقيقات   . است
هاي متفاوتي گزارش  صورته  آموزش زبان خارجي برايدر اين تحقيقات، اولين اقدام بشر ب. ستو اقوام مختلف توجه داشته ابشري اعصار 

 هـاي خـارجي را    آموزش زبانةپيشين» لويي جي كلي«، )١٩٦٩(»  سال قبل از ميالد مسيح٥٠٠:  قرن آموزش زبان٢٥«در كتاب . گرديده است 
تحول آموزش «در كتاب كه  در حالي. دشو  در ساير منابع نيز به آغاز امپراتوري روم و عهد عتيق اشاره مي. نددا پنج قرن قبل از ميالد مسيح مي

، نكاتي مطرح )١٩٥٦ ,ساموئل كرامر(» شود از سومر آغاز ميتاريخ «عنوان با ديگري  اثر ، و در)١٩٩٣, كلود ژرمن( » سال تاريخ٥٠٠٠: ها زبان
در ايـن  . ده اسـت شـ  سومر آغاز ة منطقاز ،ي زبان خارجي در پنجاه قرن پيشيركه آموزش و يادگند ا خوبي بيانگر اين واقعيت    ه كه ب  شود  مي

در مصر باستان، آموزش زبان يوناني كالسيك در » هيراتيك«هاي خارجي در عصر سومريان، آموزش زبان نوشتاري   تاريخ آموزش زبان،مجال
  .د گرفتنيونان، آموزش زبان يوناني به روميان و آموزش زبان التين مورد برسي قرار خواه

  
  .زبان التيني, زبان يوناني,  زبان اكدي،ي سومرزبانهاي خارجي،  شناسي تاريخي، تاريخ آموزش زبان  زبان:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
شناسـي،   شناسـي، روان   از جملـه زبـان  ،، به اقتـضاي موضـوع تحقيـق، بـا سـاير علـوم        ١ علوم زباني  ةعنوان زيرمجموع ه  ان ب علم آموزش زب  

براي تحقيق در اين . تواند مورد توجه قرار گيرد، قدمت آموزش زبان خارجي است يكي از موضوعاتي كه مي. دشو شناسي و غيره مرتبط مي جامعه
اي  توجه به پديدة زبان امر تـازه . استاي خاص   نگاه به كتب تاريخي از زاويه    ،منظور. شناسي بهره جست   اريخ و باستان  بايستي از علوم ت      مي ،باره

 مواردي است كه بـا  ة مترصد يافتن كلي   ،شناسي تاريخي  زبان. شناسي جديد، ريشه در قرون گذشته دارند       ها و اهداف زبان     بسياري از نظريه  . نيست
 شناسـي عمـومي   هـايي از زبـان   سدر عنـوان  بـا  در اثـر خـود   Ferdinand de Saussure فردينان دو سوسـور . اند  مرتبطها تحول تاريخي زبان

كنـد و اظهـار    شناسي متمايز مـي  را از زبان اما آن. داند ناسي مي ش  را يك مرحله از تكامل علم زبان       ٢)اللغه فقه(ها    شناسي يا بررسي تاريخ واژه     ريشه
هاي مشترك   برخي زمينه،با اين حال، براي اين دو رشته از دانش زباني  . استها    شناسي واژه  ي از موضوعات مورد توجه ريشه     دارد كه زبان يك     مي

ها زمينـه را بـراي پيـدايش     شناسي واژه ريشه. داند هاي ديگر الزم مي هاي هر يك را در بررسي      متقابل از يافته   ة استفاد ست كه رو  از اين  ،قائل است 
كنـد   شناسـي زمـاني را پيـشنهاد مـي     داند و اصـطالح زبـان     شناسي تاريخي را مبهم مي     سوسور اصطالح زبان  . سازد   تاريخي هموار مي   شناسي زبان

  ).١٤-١٩، صص١٩٩٠سوسور، (
. نده بـود شناسي تاريخي و تطبيقي قرن نوزدهم پنهان ما  كه از نظر ديگر پژوهشگران زبان    كند  ميدر واقع، وي در اثر خود به مفاهيمي اشاره          
و دوم ) بررسي نظام موجود زبان در زمـان خـاص   (٣يشناسي همزمان اول زبان: كيد داردأ متمايز تسوسور بر اهميت بررسي زبان از دو منظر كامالً 

قائـل  پـيش از سوسـور، ميـان همزمـاني و در زمـاني تفـاوتي       ). بررسي تاريخ زبان و تغييرات آن در طـول زمـان   ( يا تاريخي    ٤شناسي زماني  زبان
توصـيف همزمـاني    «André Martinet آنـدره مارتينـه   و حتي بعـدها   الزامي يافتند او اين تمايز را كامالً از شناسان بعد  شدند، اما وي و زبان      نمي
 بايـد  لزامـاًَ شناسي علمـي و توصـيفي ا   كه زبان  مبني بر اين،در برابر ادعاي نودستوريان). ٢٨-٢٩، صص١٩٩٦ مارتينه،(كند   را نيز مطرح مي   » ٥پويا

البتـه سوسـور، اعتبـار و الـزام     . تواند علمي و توصيفي باشـد    تاريخي باشد، سوسور عقيده داشت كه بررسي همزماني زبان نيز به همان اندازه مي             
 داشت كـه  كيدأ در عين حال ت، وياني و توضيح در زماني بودمهدف وي ايجاد تمايز ميان توصيف همز. توضيح تاريخي زبان را هرگز نفي نكرد  

  .ني به توصيف همزماني وابسته استا زيرا توضيح در زم، مكمل يكديگرند،اين دو
بـا   Louis G Kelly پردازد، كتاب لويي جي كلي ها مي  آموزش زبانةطور مشخص به پيشين ه آموزش زبان كه بةيكي از منابع معتبر در حوز

آيد، قدمت آموزش زبان خارجي را  طور كه از عنوان كتاب نيز برمي همان. است) ١٩٦٩ ( سال قبل از ميالد مسيح٥٠٠:  قرن آموزش زبان٢٥عنوان 
 William پـردازد، اثـر ويليـام فرانـسيس مـه كـي        كتاب شاخص ديگري كه به تحوالت آموزش زبان مـي . گردد ميبربه پنج قرن پيش از ميالد 

Francis Mackey در ايـن  . بخش كاملي را به تحول آموزش زبان اختـصاص داده اسـت   ,تحليل روش آموزش زبانوي در اثر خود، . باشد مي
 Claude  ، كلـود ژرمـن    سـال تـاريخ  ٥٠٠٠: ها تحول آموزش زبان در كتاب .دشو  آموزش زبان از عهد عتيق آغاز ميفرايندكتاب نيز، بررسي 

Germainشناسانه به اثر تاريخي ساموئل كرامر  با نگاهي زبان Samuel Noah Kramer ،ابتداي آمـوزش  شود تاريخ از سومر آغاز مي عنوان اب ،
 بررسي تحوالت تاريخي زبـان معينـي نيـست، بلكـه     شناسي تاريخي صرفاً  در اين مقاله مراد از زبان      .يابد  سال پيش مي   ٥٠٠٠زبان خارجي را در     

  .استاقدامات بشر براي آموزش زبان خارجي  با اولين ارتباططور كه پيش از اين نيز اشاره شد، مقصود بررسي اسناد و شواهد در  همان

  بحث و بررسي
تـرين   ، بايستي به كتب تاريخي مراجعه كرد و دريافت كه كهناستترين اقدام بشر به آموزش زبان خارجه       اگر مقصود تحقيق دربارة قديمي    

  نظام آموزش رسمي نيست، بلكه مقصود هـر اًرفشايان ذكر است كه منظور از آموزش ص      . اسناد مكتوب و قابل استناد مربوط به كدام تمدن است         
. انـد  امي دانست كه مترصد آموزش يـك زبـان خـارجي بـوده    ويا اقو  فرد يا افراد ةگونه اقدامي است كه بتوان به منزلة تالش خواسته يا ناخواست          

هـاي طبيعـي     كه انسان ماقبل تـاريخ بـا پديـده   يه اين معنب.  خلق انسان وجود داشته استن آموزش و يادگيري از زما فرايندتوان ادعا كرد كه       مي
 ،آموختـه و در پـي آن    اتفاقي مواردي را كم و بـيش مـي  يصورت ه بساليان متمادي  طي ،ها  پس از مشاهده و مواجه با آن    الًشده و احتما    مواجه مي 

                                                        
1- Sciences du langage 
2- la philologie / philology 
3- Linguistique synchronique 
4- Linguistique diachronique 
5- Linguistique synchronique dynamique 
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  .ده استش مي يا نقاشي به اطرافيانش  و مانند ايماء و اشارهيمترصد انتقال آموختة خود به انحاء مختلف
هـزار    كردنشين وجود دارد كه مربوط به حدود صـد ةخصوص در منطق   ههاي شمال عراق امروزي و ب       هايي از وجود انسان در كوهپايه       نشانه
ها در اولين روستا. كردند هايي تنها با ابزارهاي ابتدايي زندگي مي حدود شش هزار سال قبل از ميالد انسان      ). ٥١، ص ١٩٥٦كرامر،  ( استسال قبل   

ايـن  . دكر سال قبل از ميالد مسيح شكل گرفتند و انسان شروع به ساخت اولين بناهاي عمومي و معابد و صيقل دادن ابزار             ٤٥٠٠ تا   ٥٠٠٠حدود  
دسـت    در بخـش پـايين  ،سازماندهي و پيشرفت قابل ستايش در زندگي بشر، براي اولين بار در چهار هزار سال قبل از مـيالد در سـرزمين سـومر          

هـا   ترين اسـناد مكتـوب جهـان كـه بـر اسـاس آن       قديمي). ٣٩همان كتاب، ص(وقوع پيوست ه  در جنوب بغداد ميان دجله و فرات ب ،النهرين نبي
 در سـرزمين سـومر   ،نـد كنهاي مختلف زندگي بشر استخراج  هنها را در زمي    ترين و قابل اعتمادترين پاسخ     توانند دقيق   ن علوم مختلف مي   امتخصص

 از كاتبـان نـام    است كـه درست در همين زمان. اند سسات آموزشي در اواسط هزارة سوم قبل از ميالد در سومر ساخته شدهؤ اولين م  .يافت گرديد 
  .ري در مدارس سومري صورت گرفته استي آموزش و يادگفرايند اولين ،بر اساس منابع مكتوب و معتبر. شود برده مي

  آموزش زبان سومري به اكدها
يـول،   ( زبانةمطالعدر كتاب .  از تمدن سومري و اكدي نام برده شده است،شناسي و آموزش زبان كتب و منابع مرتبط با زبان      در بسياري از  

ـ ه  از خط سومريان بنگار واژه عنوان ريز زبان نوشتاري ة عنوان توسعبادر بخش دوم    ) ١١، ص ١٩٩٦ ـ نگـار    مناسـبي از خـط واژه  ةعنوان نمون اد ي
در . يات بيشتري دربارة خط و تمدن سومريان ارائه گرديده استيجز) ٣٤٢-٣٤٣، صص١٩٨٨فرم كين ورودمن،  ( بر زبانهممقددر كتاب . شود يم

المثل  ربضها اسناد تجاري، شعر،  ن هايي كه بر روي آ النهرين و كتيبه  تمدن سومري در منطقة بينةسال ٥٠٠٠قدمت با  خط ميخيبخش مربوط به 
 از نظـام  نگار هاي نوشتاري واژه نظامدر فصل   ) ٢٢٤-٢٢٦، صص ١٣٧٧فالك،  (شناسي و زبان     زباندر كتاب   .  شده است  و غيره نقش بسته، اشاره    

 به زبان اكدي ،در ادامه.  نشانه كاهش يافته است٦٠٠ سال به ١٠٠٠ در مدت  كه نشانه بود٢٠٠٠ كه داراي شود نگار سومريان ياد مي نوشتاري واژه
بلومفيلـد،   (زبـان  در اثـر معـروف خـود    Leonard Bloomfieldلئونارد بلومفيلد . م نوشتاري سومري برگرفته شده استشود كه از نظا اشاره مي

 پيدايش آورد و از ها صحبت به ميان مي ها و سفال  از خط ميخي نقش بسته بر روي صخرههاي جهان زبان عنوان بادر فصل چهارم ) ٧٣، ص١٣٧٩
 از زبان سومري نـامي   Kenneth Katzner اثر كنت كاتسنرهاي جهان زباندر كتاب . برد يش از ميالد نام مي سال پ٤٠٠٠زبان سومري در حدود 

النهـرين   ر بـين  د سـال قبـل از مـيالد   ٣٠٠٠ سامي كه در حدود يها ترين زبان از گروه زبان عنوان قديميه اما از زبان اكدي ب    . به ميان نيامده است   
 در بخش  كليد تاريخ بشريالفبا عنوان با David Diringer در اثر ارزشمند ديويد ديرينگر).٣٧، ص١٣٧٦سنر، كات( اد شده است ي،وجود داشته

  )٢٠-٢٣، صص ١٩٦٨ديرينگر، (. دشون ها مطرح مي هاي آن ، تمدن سومري و اكدي معرفي و ويژگيخط ميخياول 
اي خـاك  هـ  بان نوشتاري خط ميخي است كه بر روي كتيبـه زمقصود از  . دان  ند كه از زبان نوشتاري بهره جسته      ا   سومريان اولين قومي   احتماالً

  اقتـصاد،  بـارة  اطالعات متعددي در است كه دست آمده  هي ب يها  النهرين، كتيبه   بين ةشناسي در منطق   هاي باستان  در كاوش . شده است   رس نوشته مي  
هـا، تكـاليف    در ميـان آن . ة تعليم و تربيـت در خـود نهفتـه دارنـد    شيوة حكومتداري، حقوق، پزشكي، مذهب، كشاورزي، علوم اداري و نيز دربار  

اما از . شايد آموزش زبان خارجي قبل از سومريان نيز وجود داشته است. گرفتند ياد ميرا شود كه زبان سومري    آموزاني يافت مي   متعددي از دانش  
  .باشد غير ممكن كاري چنين وجود آمده، عمالً ه سال قبل از ميالد ب٣٠٠٠ خط از حدود  وجود ندارد و اساساًءكه اسناد مكتوب قابل اتكا  آنجايي

ـ كـه   هـم  كسي. ناميدند مي خانه پسران كتيبهآموزان را نيز   و دانشخانه پدر كتيبه يا پدر مدرسه  و استاد را     خانه بهيكتان، مدرسه را    مدر آن ز   ه ب
، ايـشان ه تمـرين بـر روي كتيبـه   بـراي  آموزان   سرمشق به دانشة ارائ، وظيفة دستيار.شد ناميده مي برادر بزرگ كرد عنوان دستيار به استاد كمك مي  

منظور تسهيل در امر آمـوزش، اسـتادان يـا همـان     ه ب. هاي نوشته شده و درخواست تكرار مواد فرا گرفته شده از حفظ بود             بازبيني و بررسي كتيبه   
هدف از آمـوزش كاتبـان كـه    . شد  بلكه فهرستي از كلمات و عبارات نيز ارائه ميكردند، يهاي رياضيات م كاتبان نه تنها اقدام به تهيه و تنظيم لوح      

بعـدها كـه دانـش آمـوزان بـه مراحـل       . ن امروزي باشند، قبل از هر چيز تربيت كاتبان ديگر براي نوشتن و كشيدن حروف ميخي بود        اهمان معلم 
هـا، اشـعار، حكايـات و     ن و بازنويسي خاطرات، متون حقوقي، اساطير، حماسه     رسيدند، بخشي از اوقات خود را صرف تحصيل قواني          پيشرفته مي 
  .)٢٠-٢٢، صص ١٩٦٩كرامر،  (نمودند ها مي ضرب المثل

ها كه از نژاد سامي و از غرب و شـمال آمـده     اكد، زماندر آن. گردد برمي  سال قبل از ميالد٢٣٥٠ تا ٣٠٠٠ به سال    آموزش زبان دوم حدودا   
 بـا   احتمـاالً ،كننـد  ن تحميل ميان زبان خود را به مغلوبابرخالف عرف امروز كه فاتحاكدهاي فاتح . ج سرزمين سومر را فتح كردند    تدريه   ب ،بودند

، نظـام نوشـتاري سـومريان را اختيـار     ااز همـان ابتـد  و  اقدام كردندهاي مغلوب خود  پذيرش ارزش عظيم تمدن سومري، به فراگيري زبان رعيت  
آن بـه عنـوان   تـوان از    مي,ارتباطي با زبان محاوره نداشت گرفتند كه  فرا مي رازبان نوشتاري سومري  آن  آموزان اكدي،      دانش كه يي از آنجا  .دندكر

  .نام بردآموزش واقعي زبان خارجي 
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در ابتدا فهرسـت كـاملي از   . ندكرد به امروز را تهيه  تاشده  شناختهةنام ترين لغت  قديمي،يا همان كاتبان تادان  براي فراگيري زبان سومري، اس    
عنوان زبان ه حدود سه هزار عالمت ميخي به آموزش زبان سومري ببا اين فهرست . صورت ستوني ارائه كردنده   و ب  ٦نگار هايدشكل  ه  كلمات را ب  

بـر  . اكـد زبـان بودنـد    همگي ان خيلي زود از ميان رفت و همچنين فراگير،عنوان زبان محاورهه كه زبان سومري ب    چرا. نوشتاري اختصاص يافت  
ـ . داد ها را به زبان اكدي نشان مي ستوني اضافه كردند كه تلفظ آن    نگار تك  ن ستون موازي دومي به فهرست ايده      ااساس نياز، كاتب   منظـور ايجـاد   ه ب

 بود، سـتون ديگـري از   ها تلفظ سومري و اكدي ذكر شده هايي كه در آن سهولت در فراگيري بعضي از كلمات مبهم، گاهي اوقات كاتبان به ستون    
ها كلمات و عبارات   كه در آنشدي دو زبانه يها  نامه گيري لغت  اين اقدامات منجر به شكل    . كرد  بازي مي را  كه نقش يادسپار    كردند  ها اضافه     شناسه

 به ،تون مكتوب به خط ميخيهاي دو زبانه، م شايان ذكر است كه به لطف همين لوحه     .  ترجمه شده بود   ، يعني زبان فاتحان   ،سومري به زبان اكدي   
هـا كلمـات سـومري، آشـوري و هيتـي       اي نام برد كه بر آن توان از كتيبه از آن جمله مي  . هاي كهن ديگر رمزگشايي گرديد     زبان سومري و يا زبان    

ـ  هاي طوالني كلمات و عبارات اندك اندك منجر به شكل         اين فهرست ). ٣٤٤ ص ،بلومفيلد، همان . (نوشته شده بود   هـاي كـم و بـيش     ابگيري كت
ن امر بر اساس اسناد موجود اعتقاد دارند كه زبان مادري كاتبان اكـدي بـوده و از   امتخصص. شدها  خانه  آموزش زبان سومري در كتيبه   براييكسان  

  .اند زبانه بوده اين رو كاتبان دو
. در حوزة مذهب و علم رايج بود ا يك قرن قبل از ميالدها ت   زبان آن  ،با اين وجود  . دشداي هزارة دوم قبل از ميالد قوم سومر منقرض          تدر اب 

  .گرفت در همان زمان، زبان اكدي هم در ميان ارتشيان و تجار و در ارتباطات روزمره مورد استفاده قرار مي

   باستان در مصر و يونان خارجيآموزش زبان
مقـصود از آمـوزش   . انـد   مـورد توجـه   ، مصر دورة فرعـوني  و باستان يعني يونان  ،بعد از تمدن سومري و اكدي، دو تمدن بزرگ عهد عتيق          

  .استهاي خارجي در اين دو تمدن، آموزش زبان نوشتاري هيراتيكي در مصر و زبان يوناني كالسيك در يونان  زبان
هـايي بـه    همعاهـد . نـد كتبـي نيازمنـد بود   و  به مترجمان شفاهي    بنابراين  كه مصريان فعاليت ديپلماتيك با همسايگان خود داشتند،           از آنجايي 

در .  رامسس دوم و اسناد ديگري وجود دارد كه همگي گواهي بر اين مدعاستةمربوط به دور  قبل از ميالد  ١٢٧٨هيتي به سال     -هاي مصري  زبان
رتبـه اطـالق    الي به بعـضي از كارمنـدان عـ   سرمترجم قبل از ميالد عنوان ٢١٠٠ تا   ٣٠٠٠هاي   واقع از دوران امپراتوري مصر باستان در حدود سال        

مقصود از آموزش زبان خارجه در مصر باستان، آموزش زبان نوشتاري ). ٣٨، ص١٩٨٧مونين،  (.شد   و اين عنوان از پدر به فرزند منتقل مي         شد  مي
ليـف بـه   نخست خـط هيروگ : دكردر واقع، مصر باستان سه نوع خط را تجربه       . است ٨است كه مشتق از زبان هيروگليف     ) ادبي –نييد (٧هيراتيك

 يعني حدود صد سـال بعـد از پيـدايش    ، سال قبل از ميالد٣٠٠٠ثر از خط سومريان بود و در أاين خط مت  . هاي مقدس   نشانه يا   خط خدايان معني  
در دوران امپراتـوري  ). ١١، ص١٣٨١فريـدريش،  . (ناميدنـد   ميدموتي يا ٩ديموتيكخط دوم را هيراتيك و خط سوم نيز         . دشخط سومريان رايج    

بايستي امثال و حكم كه به زبان هيراتيك نوشته شـده      آموزان مصري مي   دانش. دشزء خطوط كهن تلقي     جد مصر، خط هيراتيك رايج نبود و        جدي
 هن دورآآمـوزان   اصول اساسي آموزش اين زبان كه براي دانـش .  آموزش زبان نوشتاري هيراتيك بود،هدف مدرسه قبل از هر چيز  .  فرا گيرند  ،بود

ـ  آموزش اين زبان را مي). ٧٤، ص ١٩٨١، ِرالميا(ها بود   شد، مبتني بر ديكته، يادگيري جمالت كامل و از حفظ خواندن آن             قي مي بيگانه تل  ه توان ب
  .عنوان آموزش زبان خارجي در نظر گرفت

 مـيالد، داراي نهادهـاي آموزشـي     در پايان قرن هفتم قبل از ميالد تا فتح روميان در قرن دوم قبل از،تمدن يونان در دوران عصر طاليي خود    
انـه  ب، نظـام آموزشـي تـك ز   نددانـست  كه يونانيان تمدن خود را برتر و زبان يوناني را برترين زبان مي اما از آنجايي. يافته و مدوني بود     سازمان مالًكا

 را در حـدود  ايلياد و اوديـسه  آثار خود هومراني سراي شهير يون حماسه. در يونان نيز مانند مصر، زبان رايج با زبان كالسيك متفاوت بود  . ندداشت
صورت زبان غالب و مشترك مناطق مختلف يونان درآمد، اين زبان مشترك  ه  ب١٠ينام آتيكه هاي يوناني ب يكي از لهجه. ه استسرودقرن نهم ق م     

 ميان ة چند صد ساللةفاص). ١٢٢-١٢٣، همان، صصنراتسك(د شزبان رايج يونان آن زمان  اين زبان از قرن پنجم قبل از ميالد     . ناميدند  مي كوينهرا  
آثار هومر از يك طرف . ودب در قرن پنجم قبل از ميالد، آثار هومر را براي فراگيران آن زمان غير قابل فهم ساخته  كوينهزبان كالسيك و زبان رايج      

زبـان يونـاني   (سبب، واژگـان آثـار هـومر در يـك سـتون      به همين . داراي واژگان تخصصي مرتبط با شعر و از طرف ديگر سبك زباني كهن بود         
آموزان پس از آموختن يوناني كالسيك، موفق به فراگيـري    دانش.دادند ها را به زبان يوناني معاصر در ستون مقابل ارائه مي          و توضيح آن  ) كالسيك
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د، ش  بيگانه تلقي مين خود تقريباًايك كه براي معاصرجز آموزش زبان يوناني كالس    ه  ب). ٣٦-٣٧، ص ١٩٩٣ژرمن،  (شدند    فلسفه و زبان يوناني مي    
نـد و  كرد هـا را بربـر تلقـي مـي     وري روم، يونانيـان آن تـ حتي در زمان اسـتيالي امپرا . آموزش واقعي زبان خارجه در مدارس يونان وجود نداشت   

خود را بـر  ة سيطرسرانجام  نظامي باقي بماند، و ست صرفاًتوان حال، استيالي امپراتوري روم، نمي هره ب. دانستند   يادگيري نمي  ة را شايست  شان زبان
صـد اسـتخدام در ارتـش يـا     مترنجبا و اشراف يوناني كه در مجلس سنا حضور داشتند و يونانياني كه        .  يونان نيز تسري بخشيد    ةابعاد ديگر جامع  

دادند، مگر در مواقعي  راحتي به فراگيري زبان التين تن در نمي  ه  بدر مجموع يونانيان    . را بياموزند ) التين(بودند زبان روميان     ند، مجبور بودادارات  
  .را داشتند كه به داليل مختلف قصد عزيمت به رم

  آموزش زبان يوناني به روميان
اگيري يونان مشتاق فرتمدن خاطر عظمت و غناي ه بدين ترتيب روميان فاتح مانند اكدها، ب. شود در اين مرحله نيز تاريخ بار ديگر تكرار مي    

و از جمله توسـط  طرق مختلف ه روميان ب. گردد البته عالقه به زبان يوناني به قبل از آغاز امپراتوري روم برمي        . عنوان زبان دوم شدند   ه  زبان آنان ب  
در شـهر   از مـيالد در حدود دو قرن قبل ). ١٩، ص١٣٧٠مه كي، (پرداختند   خود به فراگيري اين زبان مي يونانيمعلمان يوناني يا از طريق بردگان 

ادبـاي  . كـرد  خوبي به التين و يوناني صحبت مـي ه شد و در حدود يك قرن قبل از ميالد، هر رومي با فرهنگ ب رم نظام آموزشي دو زبانه اجرا مي 
ا به زبان رومـي ترجمـه    كه آثار نويسندگان و خطيبان يوناني ر) قبل از ميالد ٤٣-١٠٦(نوشتند، مانند سيسرون      رومي به زبان يوناني و به التين مي       

امـا بعـد از دوران سيـسرون،    . هاي يوناني اسـت  قول  هاي رومي وي نيز مملو از نقل     نوشته. استهايش نيز به زبان يوناني        كرد و بخشي از نوشته    
نويسندگان بزرگ  با شناخت مترادف ،آشنايي با زبان يوناني كاهش يافت و زبان التين اندك اندك به جايگاه زبان يوناني رسيد و با فرهنگ بودن                 

د و در شـ تا قرن دوم بعد از ميالد مدارس دو زبانه بودند، ولي از قرن سوم روند جايگزيني زبان يوناني آغاز       .  مانند ويرژيل و سيسرون بود     رومي
-٣٥٤مارو، همـان، صـص   (.كردب عنوان زبان رسمي خود انتخاه  كليسا نيز زبان التين را ب     . دش زبان التين رايج     ،همه جاي امپراتوري روم غربي    

٣٥٠(  
 و دندسپر مي به خدمتكار يا بردة يوناني خود رافرزندان روميان، . زبان يوناني و التيني نخست در خانوادة اشراف رواج داشت        آموزش به دو  

. شـدند  ميه خواندن و نوشتن به هر دو زبان بعد از اين مرحله، فرزندان رومي قادر ب. گرفتند ها زبان يوناني را قبل از زبان التين فرا مي  با كمك آن  
 سالگي ١٥ تا ١٢-١١ سالگي، آموزش متوسطه از سن ١٢-١١ تا ٧آموزش ابتدايي از . در روم سه نوع مدرسه براي دختران و پسران وجود داشت   

 و Yحروف . گرديد  شروع ميAتا  Xاز بر عكس   وX تا Aآموزش ابتدايي، با تعليم حروف الفبا از .  سالگي٢٠  تا حدودا١٥ًو آموزش عالي از 
Z       و …: گرفتند ماننـد  صورت دوتايي ياد ميه حروف را ب. شد  فقط در نوشتن كلمات يوناني استفاده ميBW و AX .     آمـوزش هجاهـا و تلفيـق
ها رياضـيات    عالوه بر اين.ندشد سپس حفظ شعر يا اندرزهاي اخالقي كوتاه ميو قادر به خواندن پس از اين  . گرفت   بعد قرار مي   ةها در مرحل   آن

هاي يونـاني و سـپس بـه زبـان التـين صـورت        تمام اين مراحل نخست به زبانكه شايان ذكر است . گرفتند را نيز با ژتون و انگشتان خود فرا مي        
اني و التيني آموزش داده در اين دوره گرامر يون    . آموزش متوسطه كمتر از آموزش ابتدايي رايج بود       ). ٣٥٥-٣٥٦مارو، همان كتاب، ص   (گرفت    مي
داد و بر اسـاس    شعراي كالسيك درس مي، از شاعرانمعلم. دادند  يوناني ياد ميزبانالتين را به هنگام آموزش دستور زبان  در واقع دستور    . شد  مي

رن پنجم نيـز نحـو زبـان    در اواخر ق. گرفت مي  كلمات و جمالت را در بر وهجاها و  آموزش دستور، حروف، كهشد آن تمرين نگارش انجام مي   
آموزش اين دو زبان در مقطع متوسطه، نياز به . اساس آموزش اين دوره، توصيف نويسندگان كالسيك مانند ويرژيل بود. دادند التين را آموزش مي 

عالي معطوف بـه تعلـيم   آموزش در سطح ). ١٩٦، ص ١٩٨١و ويال،  ِرالميا(دو معلم يكي آشنا به دستور يوناني و ديگري به گرامر التيني داشت         
شايان ذكر است كه حقوق به زبان التين و پزشكي، فلسفه و علوم . ده بودندكرها يونانيان وضع     هنر سخنوري بر اساس اصولي بود كه پيش از آن         

حـصر بـه طبقـات     كه مدرسه و آمـوزش دو زبانـه من  است يادآوري ةبايست). ٣٨٠-٣٨٩مارو، همان، صص . (ندشد به زبان يوناني آموزش داده مي 
عنوان زبان دوم به اوج خود رسـيد و سـپس آرام   ه  آشنايي با زبان يوناني ب، در واقع در دوران سيسرون.بودويژه روم   ه  خاص شهرهاي بزرگ و ب    
ـ   كـامالً ، قرن پنجم زبان التين به لطف مسيحيت در جهان غرب اين كه سرانجام در  تا ،دكرنشيني   آرام در مقابل التين عقب     ان يونـاني را   جـاي زب

  .گرفت

  آموزش زبان التين
، اسـپانيا، بخـشي از   ) امـروزي ةفرانـس (» گل«كه امپراتوري روم، سرزمين   هنگامي.  امپراتوري روم  گسترش يافت     ةزبان التين همراه با توسع    

ده بود، تبليغ شكه التين، زبان مسيحيت  يياز آنجا. دشد، در واقع زبان التين نيز وارد اين مناطق كرشمال افريقا، و مناطق شمالي بالكان را تصرف         
هـاي تحـت     حضور سربازان رومي در مستعمرات، زبان التـين عاميانـه در سـرزمين        ةواسطه   ب . زبان التين شد   ةو نشر اين مذهب مساوي با اشاع      
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بع تد و به شهاي مستقلي تقسيم   به بخشها در اواخر قرن پنجم ميالدي ، امپراتوري روم غربي   با حملة ژرمن  . استيالي امپراتوري روم رواج يافت    
كليـسا و   ها، زبان التيني كالسيك، در موازات آنه ب. وجود آمده هاي مختلفي از جمله فرانسوي، ايتاليايي، اسپانيايي، پرتغالي و رومانيايي ب آن زبان 

د و تـا قـرن هـشتم مـيالدي     شـ  تين زبان زنده تلقي مـي در اين دوره ال. در آثار نويسندگان بزرگ كالسيك مانند سيسرون به حيات خود ادامه داد      
زادگـان و   در ممالك استقالل يافته، اشـراف . البته اين زبان با زبان التين دوران امپراتوري روم متفاوت بود  . گرفت  مكاتبات به اين زبان صورت مي     

 مطالعـه  رايسندگان كالسـيك ماننـد هـوراس، سيـسرون، ويرژيـل      گرفتند و آثار نو    نجبا زبان التين ادبي را كه با زبان محاوره متفاوت بود ياد مي            
  .عنوان زبان خارجه يا دوم ياد كرده توان از زبان التين ب  التين بود و در اين دوره نميه،تا آغاز قرون وسطي، زبان نوشتاري و محاور. كردند مي

. دشـ  زبـان التـين زبـان دوم ممالـك ديگـر      ، ولي چند قرن بعد،گرفتند يعنوان زبان دوم ياد مه در زمان امپراتوري روم، روميان زبان يوناني را ب      
بايـستي   مـي در كشور ايرلند، راهبان براي خواندن متون مذهبي، .  نيز اشاره شد، متون مذهبي مسيحيت به زبان التين نوشته شده بود            طور كه قبالً   همان

ـ  مياين يادگيري از خالل كتب مذهبي صورت . رنديگبزبان التين ياد   دسـت آمـده   ه گرفت، كه قبل از فروپاشي امپراتوري روم يا در طول قرن پنجم ب
رو يادگيري زبـان التـين در حكـم يـادگيري زبـان خـارجي        از اين. ها از خانوادة زبان سلتي بود و هيچ شباهتي با زبان التين نداشت زبان ايرلندي . بود
 سـال  ٥٠ كه حـدود  ،  فرانسه امروزيگل،سرزمين ). ٤١، ص ١٩٧٩ريشه، (ان التين تسلط يافتند ها كم و بيش به زب      در اواخر قرن پنجم، ايرلندي    . بود

 باستان از زبان التـين بـومي يـا    ةزبان فرانس.  بر زبان اين سرزمين تأثير فراواني گذاشت،به تصرف روميان درآمد و پنج قرن استيالي روم      قبل از ميالد  
كــه  گـردد، هنگـامي   برمـي مـيالدي   ٨٤٢پيـدايش زبـان فرانـسه بـه ســال     . تـين كالسـيك متفـاوت اســت   عاميانـه نـشأت گرفتـه بـود كـه بــا زبـان ال      

در حدود قرن نهـم، در مـدارس فرانـسه    . شدهاي ژرمن و فرانسه باستان قرائت   استراسبورگ در زمان شارلماني نه به زبان التين، بلكه به زبان          ةعهدنام
  .فت، زبان التين وضعيت زبان دوم را به خود گر

عنوان زبان دوم در كشورهاي ايرلند، انگلـستان، آلمـان و فرانـسه از قـرون هفـتم تـا يـازدهم تفـاوت         ه  آيد شيوة آموزش زبان التين ب       به نظر مي  
ـ بـارة در. قرائت، محاوره، دستور زبـان و واژگـان  : آموزش اين زبان حول چهار محور اصلي بود). ١٨٧ريشه، همان كتاب، ص      (ردچنداني ندا  ت،  قرائ

در ادامـه  . پرداختنـد  بدين معني كه نخـست از كلمـه شـروع و سـپس بـه سـيالب و جملـه مـي        ،  كردند  ن همان روش مدارس رومي را اجرا مي       امعلم
ن كردنـد و قـادر بـه خوانـد      پيدا مـي شناختآموزان به زبان التين  كه دانش هنگامي. بايستي اشعار مذهبي را ياد گرفته و از حفظ بخواند         آموز مي  دانش

معلـم  . ها بـه زبـان التـين صـحبت كننـد      شد كه در كالس و با همكالسي ها خواسته مي از آن. دششدند، مرحلة مكالمه آغاز  اشعار مذهبي از حفظ مي 
دوباره اين متـون  سپس در كالس، . حفظ كنند داد تا ها مي هايي به زبان التين به آن المثل ها را وادار به صحبت كند، متون كوتاه يا ضرب         كه آن  براي اين 
هاي مختلف جمله، نوع كلمـات و صـرف فعـل را      با دستور زبان نيز، بخش   ارتباطدر  . كردند  صورت پرسش و پاسخ تمرين مي     ه  ها را ب   المثل و ضرب 

آمـوز    آخـر، دانـش  در مرحلة. ده بودشاقتباس ) قرن نهم (پريسينو از ) قرن چهارم (دوناتدادند كه از دستور  هاي دستور آموزش مي بر اساس كتاب  
 كلمـات رايـج بـه زبـان التـين      ةاي متشكل از ترجم نامه بدين منظور لغت. ياد بگيردرا بايستي بيشترين تعداد لغت ممكن  براي توسعة واژگان خود مي   

  .دكر تهيه مي
ي ملـي ماننـد فرانـسوي، ايتاليـايي و     هـا  در پايان قرون وسطي و آغاز رنسانس، زبان التين آرام آرام جايگاه زبان برتر را از دست داد و زبان  

تدريج به زبان مرده يـا خـاموش   ه گرفت و ب زبان التين كمتر در محاوره مورد استفاده قرار مي        از اين پس بود كه      . انگليسي اهميت بيشتري يافتند   
ـ   ي يـادگ ، تا پيش از اين.دش رايج ،هاي ملي هاي دو زبانه التيني و يكي از زبان       نامه  ترجمه شد و لغت    توراتكتاب  . دشتبديل   ه ري زبـان التـين، ب

ولي با توجه به ترجمة اين متون، يـادگيري زبـان   . دش يابي به متون مذهبي و كالسيك و به موقعيت مناسب اجتماعي تلقي مي         عنوان وسيلة دست  
  .دشير مواد آموزشي تبديل در آن دوره، يادگيري زبان التين در مدارس به يك مادة آموزشي مانند سا. التين هدف شد و نه وسيله

  گيري نتيجه
هاي خارجي  توان يافت كه به انحاء مختلف به سير تحول آموزش زبان شناسي، مدارك و شواهد متعددي را مي در تحقيقات تاريخي و باستان

 سال پـيش  ٥٠٠٠رزمين سومر در شناسي متقن و قابل اعتماد، آموزش زبان خارجي در س        بر اساس اسناد و كشفيات تاريخي و باستان       . اشاره دارد 
بعـد از آن  . ها، سپس به آموزش زبان نوشتاري هيراتيك در مصر اشاره شـد  ددر اين بررسي، ابتدا به آموزش زبان سومري به اك     . ده است ششروع  

بدون رقيب به حيات خود ادامـه   ، و طي چندين قرنيافتبا پيدايش امپراتوري روم، زبان التين اهميت        . تمدن و زبان يونانيان مرتبة وااليي يافت      
شناسـي اسـناد     هـاي باسـتان   شايد در تحقيقات و حفاري. ولي آفتاب عمر زبان التين نيز غروب كرد و تبديل به زبان خاموش يا مرده گرديد              . داد

  . قرن نيز ببرد٥٠هاي خارجي را فراتر از  دست آيد كه تاريخ آموزش زبانه ديگري ب
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