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تاریخچه پیدایش آنزبان فرانسه و   

 

 

 نام و نام خانوادگی: زهرا محمدی

دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران دانشکده زبان و ادبیات واحد تهران مرکز، کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه،  

 )@yahoo.comfahimeh_m_1386( آدرس پست الکترونیک:

 

 

 چکیده

ست و دوستداران بسیاری در سرتاسر ارها سمی بسیاری از کشون، زبان راهای محبوب دنیاست. این زبزبان فرانسه یکی از زبان

دانید زبان فرانسه، زبان رسمی چند کشور جهان است؟ آیا میاند. جهان دارد که آن را به عنوان زبان دوم خود انتخاب کرده

زبان التین از چه زمانی است؟ ها دچار تحول و دگرگونی شدهایش آن چیست؟ آیا زبان فرانسه نیز مانند سایر زبانتاریخچه پید

؟ و پیامدهای آن چه بود انقالب فرهنگی بزرگ چه زمانی در فرانسه روی دادو چگونه در بین مردم فرانسه رواج پیدا کرد؟ 

در این مقاله قصد دارم به تاریخچه پیدایش زبان فرانسه زبان فرانسه نگاشته شوند؟  ها بهکدام پادشاه دستور داد تا متون دادگاه

  های زبان فرانسه را بیان کنم.بپردازم، تعریفی از زبان فرانسه کهن ارائه دهم و ویژگی

 

 زبان فرانسه، فرانسه کهن، التین  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

توان گفت گویند. در واقع میمیلیون نفر در سرتاسر دنیا به این زبان سخن می 631 ،های رومی استفرانسه یکی از زبانزبان 

کنند. زبان میلیون نفر نیز از این زبان به عنوان زبان دوم خود استفاده می 691هاست. در حدود که زبان فرانسه زبان مادری آن

درصد کل جمعیت اتحادیه به زبان فرانسه صحبت  91ا، طبق اطالعات اتحادیه اروپ کشور جهان است. 99فرانسه، زبان رسمی 

میلیون نفر  641ها بیست درصد از اروپاییان غیر فرانسوی زبان، قادر به گویش زبان فرانسه هستند که جمعیت آن کنند.می

 است.

 

 پیشینه زبان فرانسه

است. کشور فرانسه در روزگار باستان بخش مهمی ها در طول تاریخ دچار تغییرات فراوانی شدهزبان فرانسه نیز مانند سایر زبان

کردند. این زبان هم خانواده زبان مردم صحبت می 3لتیسبه زبان  2هاگُل. بود 1گُلاز سرزمین پهناوری در غرب اوپا به نام 

زبان التین در بین بریتانیای باستان بود. بعد از هجوم رومیان به فرانسه که در قرن دوم قبل از میالد صورت گرفت، به تدریج 

یا التین عامیانه لقب  4رومن_مردم فرانسه رواج پیدا کرد. البته این زبان شکل متفاوتی از التین اصیل بود که به زبان گالو

 (Wallance-Hadrill, 1983) گرفت. زبان التین عامیانه نیز در طول زمان به زبان فرانسوی کهن تبدیل شد.

تدریج شروع به ایجاد در واقع مردم فرانسه به میالدی در فرانسه رواج داشت. 64تا  9ی هازبان فرانسوی کهن بین قرن

ها کلمات التین را با حنجره و لهجه خود به شکل متفاوتی تلفظ کردند و برخی از در زبان التین عامیانه نمودند. آن یتغییرات

حروف ه مورد نظر حذف نمودند. همچنین بسیاری از ها را از کلمحروف صدادار را برای تلفظ مشکل تشخیص دادند و آن

 گردید.ها حذف میها کمتر بود از واژهدر کلمات که تأکید روی آن صامت

شد که به معنی شهر در  citéشد، در فرانسوی کهن تبدیل به اطالق میکه به شهر رم  civitatemکلمه التین  به عنوان مثال،

 عام است. تغییرات بسیار زیادی نظیر این انجام گرفت. حالت

                                                           
1. Gaul 

2. Peuples Gaulois 

3. Celtic  

4. Gallo-Roman  
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و این دهکده در  کردندزندگی می 1ها در یک دهکده ماهیگیری به نام لوتیتاای به نام پاریسیدر ابتدای قرن نهم، طایفه

، پاریس به عنوان 989قرار داشت. در طول زمان پیشرفت کرد و به پاریس تبدیل شد. در سال  2سنای در میان رودخانه جزیره

 کردند.صحبت می 3پایتخت فرانسه انتخاب شد. مردم پاریس به لهجه فرانسیان

التین  ها به زبانمیالدی گسترش یافت اما متون مذهبی و متون مکتوب مربوط به دادگاه 64تا  9فرانسوی کهن در طول قرن 

 (Sandys, 1910) شد.نوشته می

های تازه از زبان ادبی التین به زبان فرانسه در سده دوازدهم آغاز شد و در سده سیزدهم افزایش یافت. اما در سده واژهآوردن 

ها را تشویق به کرد آننی میپشتیبا ( که از ادیبان و نویسندگان6381تا  6314، پادشاه فرانسه )از 4چهاردهم، شارل پنجم

 ترجمه آثار کالسیک برای کتابخانه خود کرد.

در سده شانزدهم میالدی انقالب فرهنگی بزرگی در سراسر اروپا و همچنین در فرانسه رخ داد. از قدرت کلیسا کاسته شد و 

پادشاه فرانسه  6139شد. در سال کم از دستگاه رسمی حذف به این ترتیب زبان التین کمفرهنگ، هنر و صنعت شکوفا گشت. 

شوند. بدین ترتیب، کشیشی به ها به جای التین به زبان فرانسه نگاشتهنام داشت، دستور داد که متون دادگاه 5که فرانسوای اول

 را از التین به فرانسه ترجمه کرد.های مذهبی خود برای اولین بار نوشته 6نام ژان کالون

تر کردن در دفاع و اهمیت زبان فرانسوی و هر چه غنی»ای با عنوان ، مقاله7معروف یواخیم دوبله، شاعر و منتقد 6149در سال 

نوشت. در این دوران فرانسه مانند سایر ملل اروپایی به دوران با عظمت یونان باستان نگاهی دوباره کرد و در نتیجه « هاآن

های فراوانی از ایتالیایی بعد از رنسانس و حتی از ن واژهشد. همچنیان به زبان فرانسه وارد کلمات بسیاری از فرهنگ قدیم یون

 عربی قرض گرفته شد و به سرعت وارد زبان فرانسه شد.

در سده هفدهم میالدی، ادبا و زبانشناسان به فکر افتادند تا از ایجاد هرج و مرج در ساختار زبان فرانسه جلوگیری کنند. به 

 دهد. شکیل شد که تا به امروز اهمیت خود را حفظ کرده و به کار خود ادامه میهمین دلیل فرهنگستان فرانسه ت

                                                           
1. Lotita  

2. Seine 

کیلومتر طول، از  991گذرد. رود سن با ترین رودخانه فرانسه است که در شمال غربی فرانسه جریان دارد و از میان شهر پاریس میرود سن، پُر آب

  ریزد. گیرد و به کانال مانش میبورگاندی سرچشمه می

3. Francian  

4. Charles V  

5. François I  

6. Jean Calvin  

7. Joachim du Bellay  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

است زیرا لغات فرانسوی نسبت به انگلیسی بسیار کم توان گفت زبان فرانسه از قرن هفده تاکنون تغییر چندانی نداشتهمی

 گر است.های دیتر از زبانهای آن بسیار منظمتر و ساختار و ترتیب کلمات در جملهحجم

 

 های زبان فرانسهویژگی

 روند.الفبای زبان فرانسه براساس الفبای التین است و بیست و شش حرف ساده دارد. حروف ترکیبی نیز در این زبان به کار می

درصد از  69درصد از اسکاندیناوی،  6/1درصد از عربی،  6/1درصد از آلمانی،  1/6درصد کلمات زبان فرانسه از التین،  81

 است.ها گرفته شدهسپانیایی، ایتالیایی و انگلیسی و باقی زبانا

 

 گیریبحث و نتیجه

گویند. زبان فرانسه های دنیاست که جمعیت زیادی در جهان به این زبان سخن میزبان فرانسه یکی از پر طرفدارترین زبان

است. زبان فرانسه کهن این زبان صورت گرفتهکشور جهان است. در طول تاریخ تغییرات و تحوالت بسیاری در  99زبان رسمی 

در سده شانزدهم انقالب فرهنگی بزرگی شد. همان زبان التین عامیانه است و متون مذهبی در گذشته به این زبان نوشته می

در سده هفدهم میالدی،  کم حذف شد و زبان فرانسه، زبان رسمی کشور فرانسه شد.در فرانسه رخ داد. زبان التین کم

بانشناسان برای جلوگیری از ایجاد هرج و مرج در زبان فرانسه فرهنگستان فرانسه را تشکیل دادند که همچنان به فعالیت خود ز

 دهد.ادامه می

ها از جمله زبان فرانسه خالی کنم تاریخ کامل تحوالت زبان فرانسه را مطالعه فرمایید. آشنایی با تاریخ پیدایش زبانپیشنهاد می

 ست.از لطف نی
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