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Abstract
Persia (Iran) is considered one of the oldest civilisations; because of its especial 
geographical and geopolitical position, economic conditions and numerous other 
factors, it has always attracted the attention of rulers and natives of other countries. 
This has resulted into extensive relations between Persians (Iranians) and other 
nations throughout history. As a result, along the Persian (Farsi) language which 
has been used to communicate by different people settled in this territory, as 
befitting each era, a variety of foreign languages also rose in popularity. Moreover, 
the issue of teaching and learning foreign languages across this land, especially 
in recent centuries, has been among the concerns of its inhabitants. Employing 
historical and linguistic research, this article, which is prepared by scholars of 
linguistics and history for the very first time in the relevant world literature, aims 
to discuss the position of foreign languages in Persia (Iran) and the changes in their 
status in different eras, from the past to the present. The examination of historical 
and linguistic documents as well as of existing knowledge depicts an impressive 
picture of the number of languages that were spoken throughout Persian (Iranian) 
history as well as their diversity. 
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جایگاه زبانی و سیر تاریخی تحول زبان های خارجی در ایران

مهدی دهمرده1، امیر نعمتی لیمائی2
دریافت: 1395/09/24؛       پذیرش: 1395/10/06

چکیده

کهن تریـن تمدن هـای تاریـخ بشـر بـه شـمار می آید و به سـبب دارا بودِن موقعیـت جغرافیایی  ایـران از 
کونومیک خاص و بسـیاری موارد دیگر،  و ژئوپلیتیـک ویـژه، برخـورداری از موقعیـت تجـاری و ژئوا
همـواره مـورد توجـه فرمانروایـان و مردمـان دیگـر سـرزمین ها بوده اسـت. ایـن مهم، موجـب ارتباطات 
کـه  گسـتردۀ ایرانیـان بـا اقـوام و ملـل مختلـف را در طـول تاریـخ شـده اسـت. جـدا از زبـان فارسـی 
کن در ایـران بـرای ارتبـاط بـا همدیگـر  بـوده اسـت، بـه  گـون سـا گونا همـواره مـورد اسـتفادۀ اقـوام 
گونـی نیـز در ایـران رواج یافتـه اسـت. عالوه بر ایـن، آمـوزش و  گونا فراخـور زمـان، زبان هـای خارجـی 
یادگیـری زبان هـای خارجـی در ایران زمیـن به ویـژه در سـده های اخیـر همـواره یکـی از دغدغه هـای 
کـه بـرای نخسـتین بار توسـط پژوهشـگران تاریـخ  کنان ایـن سـرزمین بـوده اسـت. در ایـن مقالـه،  سـا
و زبان شناسـی در حـوزه علـم و بـا بهره  جسـتن از روش تحقیـق تاریخـی و زبان شناسـی انجـام شـده 
کدام یـک از زبان های  که در دوره هـای مختلف تاریـخ ایران  اسـت، تـالش می شـود تـا ایـن مطلـب 
خارجـی رونـق یافته انـد و هرکـدام از آن هـا در رهگـذر زمـان چـه تحوالتی را به خـود دیده اند، درک 
گونـی و تنـوع چشـمگیر  گونا گاهی هـای موجـود،  شـود. بررسـی اطالعـات تاریخـی، زبان شناسـی و آ

کاربـرد یافته انـد، نشـان می دهـد. کـه در طـول تاریـخ در ایـران  زبان هایـی را 
كلیدواژه ها: پارس، ایران، زبان های خارجی، تحول زبانی.
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مقدمه

کهن تریـن تمدن هـای تاریـخ بشـر به شـمار می آید و به دلیل موقعیـت جغرافیایی و ژئوپلیتیک  ایـران از 
کمتریـن فاصلـه بـا نقطـه اتصـال سـه قـارۀ مختلـف آسـیا، اروپـا و افریقـا(، برخـورداری  ویـژه )دارای 
کونومیـک خـاص )قرار گیـری در مسـیر دو جـاده تاریخـی ابریشـم و ادویـه  از موقعیـت تجـاری و ژئوا
کـه بزرگ تریـن ذخایـر منابـع انـرژی جهـان را دارد(، پویایـی و دیرینه سـالی  و حضـور در منطقـه ای 
فرهنـگ )تقابل هـا و تعامل هـای فرهنگـی ایرانیـان بـا مردمـان لیـدی، بابـل، آشـور، یونـان، مصـر، هنـد، 
روم و غیـره در ایـران باسـتان و همکاری هـا و هماوردجویی هـای تمدنـی آنـان بـا اعـراب، عثمانیـان، 
)ایـران  آن  دفاعـی حکومت هـای  و  نظامـی  توانمنـدی سیاسـی،  غربیـان(،  اواخـر  ایـن  در  و  مغـوالن 
کشـورهای ابرقـدرت یـا دسـت کم در زمره قدرت هـای برتر منطقه ای به شـمار می آمده  همـواره از جملـه 
اسـت( و بسـیاری مـوارد دیگـر، همـواره توجـه فرمانروایـان و مردمـان دیگـر سـرزمین ها را بـه خـود جلـب 
کـرده اسـت. نظـر بـه ایـن مهـم، ایرانیـان همـواره بـا اقـوام و ملـل دیگـر در ارتبـاط بـوده و از ایـن رو، برابـر 
گفـت  بـا اسـناد و متـوِن تاریخـِی به جا مانـده از روزگاران دور تـا بـه امـروز می تـوان تـا حـدود زیـادی 
کاربـرد  ایـران  نیـز در  زبان هـای دیگـر  زمـان،  فراخـور  بـه  میانـه و دری(،  فارسـی )باسـتان،  زبـان  جـز 
کـه  داشـته اند. ازایـن رو، بنـا بـر آن شـد بـا نـگارش و تدویـن مقالـه ای بدیـن پرسـش ها پاسـخ داده شـود 
کاربـرد یافته انـد؟ هریـک از آن  کدام یـک از زبان هـای خارجـی  در دوران هـای مختلـف تاریـخ ایـران 

زبان هـا در رهگـذر زمـان چـه تحوالتـی را ناظـر و شـاهد بوده انـد؟
گفـت، از  گـر بتـوان در تحقیقـی همه جانبـه و جامـع بدیـن پرسـش ها پاسـخ  ا گفتـه پیداسـت  نا
وایـای تاریـک تاریـخ ایـران روشـنایی خواهـد تابیـد و ایـن امـر می توانـد  یـک سـو بـر بخـش بزرگـی از ز
کشـف بهتـر و آسـان تِر بسـیاری دیگـر از وجـوه نامکشـوف تاریـخ فرهنـگ ایـران  تاریخ پژوهـان را در 
پژوهشـگران  و  زبان هـای خارجـی  دانش آموختـگان  و  زبان شناسـان  سـو،  دیگـر  از  و  شـود،  رهنمـون 
مرتبـط را بـا پیشـینه و تاریخچـۀ آنچـه در آن واجـد تخصـص شـده اند، بیش از پیـش آشـنا خواهـد 

سـاخت.
هرگونـه  از  پژوهـش  زمینـه ای  و  کتشـافی  ا ماهیـت  به دلیـل  هـدف،  بدیـن  نیـل  راسـتای  در 
کـه  تاریخـی  رویدادهـای  تکرارناپذیـری  و  جزئی بـودن  به دلیـل  و  شـد  دوری  اولیـه  فرضیه پـردازی 
گرفتـه شـود، از روش تحقیق تاریخی اسـتفاده شـده اسـت؛  اجـازه نمـی داد از روش هـای تجربـی بهـره 
کتابخانه ای  کـه مبتنی بـر تحلیـل و اسـتنتاج ذهنـی داده هـای تاریخـی فراهم آمـده از مطالعـات  روشـی 
گفته  و فیش برداری بود و در ذات خود سـه خصلت توصیف، انتقاد و مقایسـه را به همراه داشـت. نا
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کاسـتی ها و تضادهاسـت.  کنـده از اشـتباه ها، ناهمخوانی هـا،  پیداسـت، داده هـای تاریخـی لبریـز  و  آ
کنـار هـم قـرار دادِن این گونـه داده ها بسـنده نشـد و با سود جسـتن  گـرد  آوردن و  بـه همیـن دلیـل، تنهـا بـه 
گـون دربـاره ناسـازگاری ها و ناهمخوانی هـا  گونا از نگاهـی نقادانـه و طـرح پرسـش ها و احتمال هـای 
گفتنی  گـذر تاریخ ایران دسـت یافـت.  کوشـش شـد بـه درک بهتـری از واقعیـت زبان هـای خارجـی در 
گاهی هـای موجـود از دوره هـای تاریخـی ایـران تصمیـم بـر آن شـد تـا رونـد نـگارش  اسـت بـا توجـه بـه آ
مقالـه، جـدا از مقدمـه و پیشـینۀ تحقیـق، در قالـب یـک تقسـیم بندی هفت گانـه انجـام پذیـرد و در 
هریـک از  ایـن قسـمت ها بـه تحـوالت رخ داده در عرصـۀ زبان هـای خارجـی در دوره خاصی از تاریخ 
که در  گرفـت، توجـه بـه این نکته بـود  ایـران پرداختـه شـود. آنچـه مبنـا و اسـاس ایـن تقسـیم بندی قـرار 
گسـترده ای در زمینه های سیاسـی، اجتماعی، اقتصادی،  هرکدام از دوره های مورد بررسـی، تغییرات 
کـه تحوالت عمیقی  گرفتـه اسـت، در نتیجه ایـن احتمال ممکن بود  فرهنگـی وغیـره در ایـران صـورت 

نیـز  دربـاره آنچـه موضـوع مقالـه اسـت، رخ داده باشـد.
براین اسـاس، قسـمت های اول و دوم مقالـه به ترتیـب بـه ایـران باسـتان و دوران اسـالمی تـا پیـش 
گونـی  گونا گرچـه در دوران ایـران باسـتان، سلسـله های  از دوران مغـول اختصـاص یافتـه اسـت، زیـرا ا
سـربرآورده اند و حتـی در برهـه ای از زمـان در پـی یـورش اسـکندر مقدونـی، بیگانـگان یونانـی بر ایران 
کـه دگرگونی هـای چشـمگیری در تمامـی  بـود  ایـران  بـه  تنهـا در پـی ورود اسـالم  امـا  یافتنـد،  اسـتیال 

زمینه هـا و عرصه هـا بـه وجـود آمـد.
قسـمت سـوم مختـص بـازۀ زمانـی آغـاز حملـه مغـول و پایـان سلسـله تیمـوری اسـت، زیـرا یـورش 
کـه بنیان هـای تمدنـی و فرهنگـی دیرینه سـال ایـران را در  مغـوالن چنـدان سـهمگین و غم انگیـز بـود 
ک رهـا  کامـل قـرار داد، امـا ایرانیـان یـارای آن را یافتنـد تـا خـود را از ایـن خطـر دهشـتنا آسـتانۀ نابـودی 

کننـد. کـرده و بدین  ترتیـب تـا پایـان دورۀ تیمـوری، ثباتـی نسـبی را در عرصه هـای مختلـف برقـرار 
اختصـاص قسـمت چهـارم بـه بررسـی تحـوالت زبانـی در دوران صفـوی، افشـار و زنـد نیـز از آن 
کـه صفویـان از یـک سـو  پـس از حـدود نهصدسـال توانسـتند ایران زمیـن را یکپارچه و متحد  روی بـود 
کشـور و حکومت ایران بشناسـانند؛  سـازند و از سـوی دیگر، مذهب تشـیع را  به عنوان مذهب رسـمی 
کـه در روزگاران آتـی و از جملـه در دوره هـای فرمانروایـی افشـاریان و زندیـان نیـز شـاهد تغییـر و  امـری 

دگرگونـی چندانـی نبـود.
ایـن  زیـرا  پرداختـه شـده اسـت،  قاجـار رخ داده  آنچـه در دوران  بازبینـی  بـه  پنجـم  در قسـمت 
گسـترش روزافـزون ارتباطـات  عهـد بـا عصـر اسـتعمار و پیشـرفت های همه جانبـۀ غربیـان و همچنیـن 
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گاهـی و آشـنایی  کـه ایرانیـان آ همه جانبـه ایـران و دنیـای غـرب مقـارن شـد و ایـن در حالـی اسـت 
چندانـی بـا جنـس تحـوالت نویـن نداشـتند و در برخـورد بـا تمـدن جدیـد دچـار سـردرگمی و بهـت و 

حیـرت شـده بودنـد.
کاوی تحـوالت مرتبـط بـا روزگار پهلـوی نیـز  بـدان سـبب بـود  اختصـاص ششـمین قسـمت بـه وا
گـون در عرصه هـای سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی،  گونا کـه مجموعـۀ به هم پیوسـته ای از تحـوالت 
حکومـت،  سـردمداران  سـوی  از  نویـن  سیاسـت های  برخـی  در پیش گرفتـن  همچنیـن  و  فرهنگـی 

تفاوت هـای عمـده ای را بیـن ایـران عصـر پهلـوی و ایـران روزگار قاجـار بـه وجـود آورده بـود.
و در نهایـت، قسـمت واپسـین بـه بازبینـی آنچـه در دوران جمهـوری اسـالمی رخ داده، اختصاص 
یافتـه اسـت، زیـرا رویکـرد حکومـت در روزگار پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی سـال 1357 به طـور 

کـه شـاهان پهلـوی در پـی آن بودنـد. عمـده در تضـاد و مخالفـت بـا هـر آنچـه می نمـود 

پیشینه تحقیق

می سـازد  آشـکار  تحقیـق  موضـوع  بـا  مرتبـط  مقاله هـای  و  کتاب هـا  فهرسـت  در  کاوش  و  کنـکاش 
کنـون بـه موضـوع زبان هـای خارجی رایـج در ایران  پژوهشـگران مختلـف، اعـم از ایرانـی و خارجـی، تا
کـه  کتابـی  کنـون هیـچ مقالـه یـا  و تحـوالت آن هـا طـی ادوار تاریخـی توجـه نداشـته اند و از ایـن رو تا
گـذر تاریـخ دیریـن  موضـوع اصلـی آن بحـث و بررسـی زبان هـای خارجـی و دگرگونی هـای آن هـا در 
کاربـرد  کنـون دربـارۀ زبان هـای خارجـِی مـورد  ایـران باشـد، نگاشـته نشـده اسـت. بـه دیگـر سـخن، تا
کاملـی انجـام نشـده اسـت. در حقیقـت، هـر  ایـران پژوهـش مسـتقل، روشـمند، علمـی و  در تاریـخ 
آنچـه در این بـاره نوشـته شـده یـا بـه بررسـی زبانـی خـاص چـون آرامـی، انگلیسـی یـا عربـی اختصـاص 
داشـته و یـا آنکـه تنهـا بـه دورۀ خاصـی از  تاریـخ ایـران محـدود مانـده اسـت. از آن جملـه می تـوان بـه 
بهـزادی، »بررسـی  رقیـه  از  زبـان(«  و  کـرد: »عیـالم )قومیـت، خـط  اشـاره  زیـر  کتاب هـای  و  مقاله هـا 
جایگاه زبان آرامی در دوره هخامنشـی« از محمدتقی ایمان پور، »زبان آرامی در دوره هخامنشـی« اثِر 
رودلـف ماتسـوخ، »خدمـات ایرانیـان بـه زبـان و ادبیـات عـرب« از حسـین حدیـدی، »دولـت صفوی 
گنجلـی، »تأثیـر مهاجـرت تـرکان در تغییـر و تحـول زبـان مـردم آذربایجـان« از  و زبـان ترکـی« اثـر تـرکان 
عزیـز طالعـی قره قشـالقی، »نهضـت ترجمـه در عهـد قاجاریـه« نگاشـتۀ محمدرضـا فشـاهی، »ترجمـه 
کنش هـا در برابـر آمـوزش زبـان خارجـی در ایـران« از حسـین  کیانفـر، »وا در عهـد قاجـار« اثـر جمشـید 
فرهـادی و همـکاران، »انگلیسـی در ایـران پـس از انقـالب« نوشـتۀ مریـم برجیـان و انگشت شـمار آثـار 



فصلنامه علمی _ پژوهشی

79
جایگاه زبانی و سیر 

تاریخی تحول ...

که دربارۀ بسـیاری از زبان هـای خارجِی رایج در دوره های  دیگـر. افزون برایـن، الزم بـه یادآوری اسـت 
تاریخـی مختلـف ایـران چـون دوران فرمانروایـی اشـکانیان، سـلوکیان، زندیان، افشـاریان وغیـره نیز  تا 

بـه امـروز هیچ گونـه تحقیقـی انجـام نشـده اسـت.
به صورتـی  را  مدخـل  یـک  بـه  مربـوط  اساسـی  گاهی هـای  آ انجام گرفتـه،  پژوهش هـای  معـدود 
کلیـدی بـرای واردشـدن بـه تحقیقـی جامع تـر عمـل  گزیـده و فشـرده ارائـه می دهنـد و می تواننـد بسـاِن 
کـه برخی از ایـن پژوهش ها چندان دقیق نیسـتند و اطالعات  کننـد، امـا آنچـه مهـم می نمایـد آن اسـت 
منـدرج در آن هـا بـه بازبینـی و اصـالح نیـاز دارد. متأسـفانه در  پـاره ای از ایـن آثـار، روح فلسـفۀ تاریـخ 
کـه نویسندگانشـان در تألیف آن ها، قلـم را با دیدگاهی  نادیـده انگاشـته شـده و چنیـن بـه نظر می رسـد 
کاغـذ حرکت داده انـد. به عنوان نمونـه می توان  ناشـی از تعصب هـای قومـی، ملـی و حتـی عقیدتـی بـر 
کـه سرشـار از  کـرد  کتـاب »خدمـات ایرانیـان بـه زبـان و ادبیـات عـرب« اثـِر حسـین حدیـدی اشـاره  بـه 
داده هـا و اطالعـات ارزشـمند تاریخـی اسـت و در آن نقـش برجسـته و عمـدۀ ایرانیـان در تکامـل زبـان 
گرایش هـای عقیدتی نویسـنده  عربـی به خوبـی تفهیـم شـده اسـت. با وجود ایـن، بـه جهـِت رخ نمایـی 
اثبـات خدمـات  بـه  گویـی مسـائل، بیشـتر  و وا بـه اذعـان خـود وی، تالش هـا در طـرح  و  تألیـف  در 
گسـتردۀ ایرانیـان مسـلمان بـه اسـالم و زبـان عربـی، و نـه سـیر تحـول تاریخـی زبـان عربـی در ایـران، 
کتـاب »انگلیسـی در ایـران  معطـوف بـوده اسـت )حدیـدی، 1386: 8(. چنیـن نقـدی را می تـوان بـر 
پـس از انقـالب« اثـرِ مریـم برجیـان نیـز  برشـمرد، زیـرا نظـر بـه دگرسـانی باور هـای نویسـندۀ آن بـا مبانـی 
ایدئولوژیـک و بنیادیـن جمهـوری اسـالمی، در بسـیاری اوقـات تحلیل هـای یکسـونگرانه، سرشـار از 
منفی نگـری و بـه دور از بی طرفـی و انصـاف را می تـوان در آن آشـکارا دید )برجیان1، 2013: 65-79(. 
کتـاب خویـش دربـارۀ  کـه آنچـه برجیـان در  کتـاب یادشـده چنـان بدمنظـر می نمایـد  کاسـتی در  ایـن 
پیشـینه زبـان انگلیسـی در ایـران نگاشـته و در آن وضـع زبـان انگلیسـی در دوره هـای قاجـار و پهلوی را 
کتاب اسـت، بسـی ارزشـمندتر  کـه همخـوان بـا عنوان  بیـان داشـته اسـت، در مقـام مقایسـه بـا مطالبـی 
کنش هـا در برابر آموزش  و بـه حقیقـت نزدیک تـر بـوده اسـت. آنچـه فرهادی و همکارانـش در مقالۀ »وا
کمتر مشـابه تحلیل های  زبـان خارجـی در ایـران« انجـام داده انـد نیـز در پـاره ای مـوارد و البته با شـدت 
مریـم برجیـان اسـت؛ چنان کـه اذعـان شـده اسـت سیاسـت گذاران آموزشـی جمهـوری اسـالمی تـالش 
فرانسـوی،  آلمانـی، روسـی،  زبان هـای دیگـری همچـون  مـدارس  هـر طریـق ممکـن در  بـه  داشـته اند 
ایتالیایـی و اسـپانیایی را جایگزیـن انگلیسـی سـازند )فرهـادی و همـکاران، 2010: 11(. آنچـه آشـکار 

1. Borjian
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اسـت حتـی بـا فـرض صحـت ایـن مدعـا، زبـان انگلیسـی در برنامه های آموزشـی مدارس ایـران حضور 
گیـری دیگر  زبان هـا دارند می توانند نه تنهـا در تمامی مدارس  کـه تمایـل بـه فرا کسـانی  مؤثـر دارد و تنهـا 

بلکـه در برخـی مـدارس خـاص بـه یادگیـری آن هـا بپردازنـد.
گفتـه پیداسـت ایـن مختصـر  را مجـال و فرصت بازگویی تمامی نقدهـای وارده بر این آثار فراهم  نا
کاغذ دیگری اسـت.  کار سـترگ خود نیازمند مثنوی هفتاد من  کبادۀ سـنگین این  کشـیدن  نیسـت و 
آنچـه در پـی خواهـد آمـد بـه شـرح، بسـط و بازخوانـی وضعیـت زبان هـای خارجـی رایـج در درازنـای 

تاریـخ دیریـن ایـران اختصاص خواهد داشـت.

اول: زبان های خارجی در ایران باستان

ایران زمیـن از پیشـینۀ تاریخـی دیرینـی برخـوردار اسـت و از جملـه قدیمی تریـن تمدن های شـکل گرفته 
کـه در دوران پیـش از تشـکیل  در تاریـخ جهـان بـه شـمار می آیـد. بزرگ تریـن و مشـهورترین پادشـاهانی 
سلسـله آریایـی هخامنشـی بـر  ایـران حکمرانـی می کردنـد، ایالمیـان بودنـد. ایالمیـان دسـت کم از سـال 
2680 پیـش از میـالد در عرصـه تاریـخ حضـور یافتـه بودنـد و حیاتشـان تـا حـدود سـده هفتـم پیـش 
از میـالد ادامـه یافـت )رجبـی، 1382: 57/2(. نام بـردن از زبـان ایالمـی به عنـوان زبانـی خارجـی در 
گرچـه خاسـتگاه نـژادی ایالمیـان هنـوز نامشـخص اسـت امـا آنـان  ایـران چنـدان درسـت نیسـت زیـرا  ا
گرفت.  گسـتردۀ اقـوام آریایـی بـه آن، ایران نـام  کـه بعدهـا بـه سـبب مهاجـرت  بومیـان سـرزمینی بودنـد 
کـه در برهه هـای طوالنـی از تاریـخ ایـران  درحقیقـت، یادکـردن از زبـان ایالمـی تنهـا بـدان جهـت بـوده 
گسـتردۀ زبان  که از رواج  رواج فراوان داشـته اسـت. امروزه اسـناد و مدارک متعددی در دسـت اسـت 
ایالمـی خبـر می دهنـد، ماننـِد آجرهـای مکتـوب زیگـورات یـا معبـد ایالمـی چغازنبیـل. در ایـن معبـد 

بیـش از پنـج هـزار  آجـر مکتـوب بـه زبـان ایالمـی و خـط میخـی وجـود دارد )رجبـی، 1382: 67(.
بزرگ تریـن  اندک زمانـی  در  میـالد،  از  پیـش   553 سـال  در  هخامنشـیان  به قدرت رسـیدن  بـا 
گسـتردگی مرزهـای امپراتـوری هخامنشـی، تنـوع  امپراتـوری جهـان باسـتان موجودیـت یافـت. نظـر بـه 
کـه هریـک دارای فرهنـگ، آداب، رسـوم و زبان هـای خـاِص خـود بودنـد نیـز در آن مشـهود  اقوامـی 
بـه برقـراری  نیـاز حکومـت  فـراوان،  تنـوع قومـی  گسـتردگی قلمـرو،  می نمـود. مجموعـه عواملـی چـون 
گرچـه  گیـرد. ا ارتبـاط مسـتمر بـا اقـوام تابـع وغیـره موجـب شـد زبان هـای خارجـی نیـز مـورد توجـه قـرار 
به درسـتی مشـخص نیسـت رونـد آمـوزش زبان هـای خارجـی در ایـران عصـر هخامنشـی به چـه صورت 
کـه در سـخن گفتن بـه زبانـی غیـر  بـوده اسـت، امـا آشـکار اسـت در آن عصـر فـراوان بوده انـد ایرانیانـی 
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از فارسـی باسـتان نیـز  توانمنـد باشـند. در ایـن میـان زبـان ایالمـی جایـگاه ویـژه ای داشـت و از جملـه 
گلی مکشـوفۀ تخت  زبان های رسـمی دربار هخامنشـیان به شـمار می آمد. متن مندرجات صدها لوح 
کاخ آپادانا در تخت جمشـید  که از  جمشـید به زبان ایالمی اسـت. بر الواح چهارگانۀ زرین و سـیمینی 
بـه دسـت آمـده اسـت نیـز نوشـته هایی بـه زبـان ایالمـی دیـده می شـود )رجبـی، 1382: 329-330(. 
سـنگ نگارۀ مشـهور بیسـتون باقی مانـده از دوران فرمانروایـی داریـوش بـزرگ نیـز دربرگیرنـدۀ مطالـب 
گانـه یعنـی فارسـی باسـتان، ایالمی و بابلـی اسـت )پیرنیـا، 1380: 1570/2(. مفصلـی بـه سـه زبـان جدا
کتیبه ها و سنگ نبشـته های  زبـان بابلـی، دیگـر زبـاِن معمـول عصر هخامنشـی اسـت. در بسـیاری از 
کنـار  کتیبـه آرامـگاه داریـوش در نقـش رسـتم نیـز می تـوان زبـان بابلـی را در  دوران هخامنشـی از جملـه 
که می توانـد اهمیت زبان بابلی در  فارسـی باسـتان و ایالمـی دیـد، امـا بی گمان مهم ترین یـادگار آن دوران 
گل پخته  کوروش( اسـت؛ اسـتوانه ای از  ایران عصر هخامنشـی را روشـن سـازد، اسـتوانه  کوروش )منشـور 

کـوروش بـزرگ مطالبـی بـه زبان بابلی بر آن نگاشـته شـده اسـت )پیرنیـا، 1380: 367(. کـه بـه فرمـان 
از دیگـر زبان هـای خارجـی رایـج و مهـم در امپراتـوری هخامنشـی زبـان آرامـی اسـت. آرامـی در 
اواخـر عصـر هخامنشـی زبـان بین المللـی و ادارِی رایـج در امپراتـوری هخامنشـی بـود )فـرای، 1385: 
گلِی به دسـت آمده از  تخت جمشـید، صدها لوح به زبان آرامی دیده می شـود.  237(. در میان الواح 
کـه بـر روی پاپیـروس بـه زبـان آرامـی ثبـت  کتیبـه بیسـتون در الفانتیـن مصـر  کشـف قطعه هایـی از متـن 

گواهـی می دهـد. شـده اسـت )بریـان، 1382: 296/1( نیـز  بـر  درسـتی ایـن دعـوی 
سلسـله هخامنشـی در سـال 334 پیـش از میـالد و در پـی یـورش اسـکندر مقدونـی فروپاشـید. در 
سـال 312 پیـش از میـالد، یکـی از سـرداران اسـکندر بـه نـام سـلوکوس توانسـت سلسـله سـلوکیان را در 
ایـران بنیـان نهـد. شـاهان سـلوکی در سراسـر دوران حکمرانـی خویـش بـه ترویـج هلنیسـم پرداختنـد و 
کردنـد فرهنـگ یونانـی را در ایـران بگسـترانند. از ایـن رهگـذر، زبـان و خـط یونانـی نیـز زبـان  تـالش 
کمتـر از هفـت دهـه بعـد و همزمـان  رسـمی حکومـت شـد )مشـکور و دیگـران، 1374: 94-90(، امـا 
بـا قدرت یابـی اشـکانیان، در راسـتای احیـای هویـت ایرانـی تـالش شـد. بـه کار  بسـتن سیاسـت های 
کنـده  گـردآوری پاره هـای پرا سـختگیرانۀ ضـد یونانـی توسـط اردوان دوم )ولسـکی، 1383: 178( و 
مکتوب و شـفاهی اوسـتا در زمان فرمانروایی بالش یکم )رجبی، 1382: 130/4( در همین راسـتا بود. 
با وجود این، نفوذ نسـبی فرهنگ یونانی در روزگار اشـکانیان به ویژه در سـده های نخسـت حکمرانی 
آنان آشـکار اسـت. اسـتفاده از زبان یونانی و معرفی شـدن برخی از پادشـاهان اشـکانی با عنوان »فیل 
گواه درسـتِی این مدعاسـت. نظر  هلن« )دوسـتدار یونان( در سـکه های اشـکانی )آذری، 1377: 11( 
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کـرد.  گروهـی از ایرانیـان یـاد  گفته شـده می تـوان از زبـان یونانـی به عنـوان زبـان رایـج در میـان  بـه مـوارد 
کـه اردوان  گواهـی می دهنـد؛ از آن جملـه می تـوان بـه نامـه ای اشـاره داشـت  شـواهدی نیـز بـر ایـن مهـم 
سـوم به دو تن از بزرگان شـهر شـوش و به زبان یونانی نگاشـته اسـت. در چرم نوشـته های به دسـت آمده 
کـه سـندهایی مربـوط بـه فـروش دو بـاغ انگـور هسـتند، از زبـان یونانـی همـراه  کردسـتان نیـز  از اورامـان 
گزارش های  گرفتـه شـده اسـت )رجبـی، 1382: 156 و 220(. افزون بر ایـن، برخـی  بـا زبـان پهلـوی بهـره 
کودکان ایرانـی تراژدی های  کـه ایرانیـان آن روزگار آثـار هومـر  را می خوانـده و  مورخـان بیانگـر آن اسـت 

سـوفوکلس و  اوریپیـد را از بـر می کرده انـد )بویـس، 1375: 73-74(.
گاه بوده انـد،  کـه در روزگار اشـکانی برخـی ایرانیـان بـه سـخن گفتن بـدان آ دیگـر  زبـان خارجـی 
رومـی اسـت. سـورنا نام آورتریـن سـردار دوره اشـکانی بـه ایـن زبـان مسـلط بوده اسـت )رجبـی، 1382: 
که با عنوان »اشـک پانزدهم« به شاهنشـاهی رسـید نیز  سـخن گفتن به رومی را بلد  217/4(. فرهادک 
کنیـزی رومـی بـود )زرین کـوب، 1384: 372/1(. همچنیـن تنـی چنـد از  بـوده اسـت زیـرا مـادرش مـوزا 
کـه به پادشـاهی رسـید، مدتـی طوالنی در روم می زیسـته اند  شـاهزادگان اشـکانی و  از جملـه ُوُنـن یکـم 
گفتـه شـود آنـان بـه زبان  کـه  )مشـکور و دیگـران، 1374: 295(. بدین جهـت دور از ذهـن نخواهـد بـود 
رومـی نیـز سـخن می گفته انـد. در روزگار اشـکانی نیـز زبـان آرامـی همچنـان مـورد توجـه بـود و اشـکانیان 
تـا مدت هـا بـرای نـگارش بـه زبـان پهلـوی از خـط آرامـی سـود می جسـتند )پیرنیـا، 1380: 2355/3(. 
کـه از یکـی از پایتخت هـای اشـکانیان یعنـی شـهر نسـا در ترکمنسـتان امروزی به دسـت  اسـناد فراوانـی 

آمـده اسـت، ایـن حقیقـت را به خوبی روشـن سـاخته اسـت )فـرای، 1385: 237-240(.
کـه در سـال 224 میـالدی جایگزیـن  از جملـه زبان هـای خارجـی در دوران فرمانروایـی ساسـانیان 
که در روزگار  گفتنی اسـت بیشـتر آثار مانی  اشـکانیان شـدند، می توان به زبان سـریانی اشـاره داشـت. 
فرمانروایـی شـاپور یکـم مـردم را بـه دینـی جدیـد فراخوانده انـد، بـه زبـان سـریانی نگاشـته شـده اند 
کم وبیـش در ایـران عصـر ساسـانی رواج  )کریستین  سـن، 1378: 134 و 145-144(. زبـان یونانـی نیـز 
کعبه زرتشـت در نقش رسـتم حک شـده اسـت، نشـانی  که بر دیوار  کتیبه شـاپور  داشـت. متن یونانی 
بـر ایـن مهـم اسـت. تدریـس دانش هـای یونانـی در دانشـگاه ُجندی شـاپور و ترجمـۀ بسـیاری از آثـار 
کـه در میـان  یونانـی بـه زبان هـای سـریانی و پهلـوی )نجم آبـادی، 1345: 399( نیـز بیانگـر آن اسـت 
گفتنـی اسـت  کـه توانایـی سـخن گفتن بـه یونانـی را داشـته باشـند.  کسـانی پیـدا می شـدند  ایرانیـان 
در روزگار فرمانروایـی انوشـیروان تنـی چنـد از فیلسـوفان یونانـی بـه ایـران پناهنـده شـدند. انوشـیروان 
گرامـی داشـت و آنـان را در دانشـگاه  کلیسـایی روم را  گریـزان از تعصب هـای  َمقـدم ایـن فیلسـوفاِن 
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کتابـی را  کـه پریسـکیانوس نـام داشـت،  ُجندی شـاپور بـه تدریـس برگماشـت. یکـی از ایـن فیلسـوفان 
بـه زبـان یونانـی و در پاسـخ بـه پرسـش های انوشـیروان نگاشـت )رجبـی، 1382: 307/5(.

گرفـت. در دانشـگاه ُجندی شـاپور تعـدادی  در دوره ساسـانی، زبـان هنـدی نیـز مـورد توجـه قـرار 
کتاب هـای هنـدی  از دانشـمندان هنـدی بـه امـر تدریـس اشـتغال داشـتند. نسـخه های ارزشـمندی از 
گـردآوری و ترجمـه شـد )درانـی، 1376: 50(. برزویـه طبیـب  نیـز بـه دسـتور برخـی شـاهان ساسـانی 
کـه بـه  آثـار مکتـوب هندیـان در عهـد ساسـانی بـه شـمار می آمـده اسـت. وی  برجسـته ترین مترجـم 
کتاب های هند را به ایران  که بسـیاری از  دسـتور انوشـیروان رهسـپار هند شـده بود، یارای آن را یافت 
کـه او از هنـدی  کتـاِب »پنچـه تنتـره« )کلیلـه و دمنـه( از جملـه مشـهورترین آثـاری اسـت  کنـد.  منتقـل 
ایـران عصـر ساسـانی  نیـز در  رومـی  زبـان  برگردانـده اسـت )کریستین سـن، 1378: 409(.  فارسـی  بـه 
بسـان روزگار اشـکانی نمی توانسـت مـورد توجـه نباشـد زیـرا ساسـانیان نیز همچـون اشـکانیان همواره با 

رومیـان در تقابـل و تعامـل بوده انـد.

گار اسالمی )از ورود اعراب اسالم به ایران تا یورش مغول( دوم: زبان های خارجی در روز

گسـتردۀ خالفـت اسـالمی  در پـی ظهـور اسـالم و لشگرکشـی های اعـراب، ایـران نیـز بخشـی از قلمـروی 
کـه بیـش از همـه در محـدودۀ جغرافیـای اسـالم و از جملـه ایـران رواج یافـت، زبـان عربی  شـد. زبانـی 
بـود. در روزگار خالفـت عباسـی، نخسـتین نشـانه های شـکوفایی تمـدن اسـالمی آشـکار شـد؛ تمدنـی 
کـه  کـه در اندک زمانـی توانسـت بـه اوج پیشـرفت نائـل شـود. ایـن پیشـرفت ریشـه در رونـدی داشـت 
کـه در خـالل آن  یـاد می کننـد؛ نهضتـی  بـا عنـوان نهضـت ترجمـه  از آن  تاریـخ  امـروزه متخصصـان 
کنند.  مترجمان زبردسـت موفق شـدند شـمار فراوانی از آثار مکتوب اقوام مختلف را به عربی ترجمه 
ایـن نهضـت موجـب شـد مسـلمانان میراث فرهنگی _ تمدنِی سـرزمین های باسـتانی چـون هند، مصر، 
کـه  ایـران، یونـان و روم را وارث شـوند. بیت الحکمـه بغـداد پایـگاه اصلـی تجمـع دانشـمندانی بـود 
کتابخانـۀ بـزرگ، ایرانـی بودنـد. بـه تعبیر  عهـده دار امـر ترجمـه بودنـد. شـمار فراوانـی از دانشـوران ایـن 
جرجـی زیـدان نویسـندۀ مشـهور عـرب، »بیت الحکمـه بـه دسـت ایرانیـان تأسـیس شـد و بـه دسـت 
کـه بـه آنجـا  آمد و شـد داشـتند، بیشترشـان ایرانی بودند« )زیـدان، 1379:  کسـانی  آنـان اداره می شـد و 
کـه نه تنهـا آثـار فراوانی  632-631(. ایرانیـان چنـان توانمندانـه در عرصـۀ عربی نویسـی حضـور یافتنـد 
کردنـد، بلکـه برخـی از آنـان چـون ابوعلـی سـیبویه و ابوعلـی فارسـی توانسـتند  را بـه ایـن زبـان تدویـن 
گرایـش دانشـمندان  کامل تریـن دسـتورنامه های زبـان عربـی را  نیـز  بنویسـند )اندلسـی، 1376: 183(. 
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ایرانـی بـه عربی نویسـی حتـی پـس از تضیعـف خالفـت و تشـکیل سلسـله های ایرانـی ادامـه یافـت. 
گرچـه شـمار آثـار فارسـی به یادگار مانـده از سـده های نخسـتین اسـالمی افـزون اسـت، امـا  در حقیقـت ا
کتاب هـای عربـی باقی مانـدۀ ایرانیـان نیـز فـراوان اسـت. حضـور تاریخـِی اندیشـمندان پـرآوازۀ  شـمار 
ایرانی تبـار  امـا عربی نویسـی چـون ابن سـینا، زکریـای رازی، ابوریحـان بیرونی، عمر خیـام وغیره بیانگر 

ایـن مهـم اسـت )دهمـرده و دیگـران، 1394: 35(.
که در این روزگار در ایران رواج نسبی یافت زیرا در این روزگاران اقوام  زبان ترکی دیگر زبانی بود 
کردنـد و سلسـله هایی را در ایـران بنیـان نهادنـد. با وجود ایـن،  تـرک بسـیاری بـه ایران زمیـن مهاجـرت 
کاربـرد  زبـان ترکـی در ایـن برهـه از تاریـخ ایـران در هیچ یـک از حوزه هـای دربـاری، علمـی و ادبـی 
گـواه بـر  نیافـت. پیدانشـدِن هیچ گونـه اثـر مکتوبـی مربـوط بـه ایـن دوران بـه زبـان ترکـی، خـود بهتریـن 
کتابـت بـه زبـان ترکـی  کتـاِب »دده قورقـود« را نشـانی بـر  درسـتِی ایـن مدعاسـت؛ البتـه برخـی وجـود 
در ایـن برهـۀ زمانـی از تاریـخ ایـران می پندارنـد. با وجود ایـن، امـروزه پژوهشـگران دربـاره زمـان و مـکان 
نـگارش ایـن اثـر اختالف نظـر دارنـد و حتـی برخـی بـر جعلـی و متأخـر  بـودن آن نظـر داده انـد )پرویـن، 

1380: 88-84؛ مشـکور، 1349: 136-138(.

گار مغول و تیموری سوم: زبان های خارجی در روز

در سـال 615 هــ. ق )598-597 هــ. خ / 1219-1218 م( چنگیزخـان مغـول طـی یورشـی سـهمگین 
کـه در ایـن روزگار بـه ایـران راه یافـت، زبـان  توانسـت ایـران را متصـرف شـود. نخسـتین زبـان خارجـی 
در  چنانکـه  مـی دارد؛  اثبـات  نیـز  روزگاران  آن  از  به دسـت آمده  سـکه های  را  مهـم  ایـن  بـود.  مغولـی 
کـو و ارغـون به راحتـی می تـوان  سـکه های ضرب شـده در دوران فرمانروایـی ایلخانـان مغـول چـون هال
گفتنـی اسـت جمعـی از نخبـگان ایرانـی و  کاربـرد زبـان مغولـی را دیـد )بیانـی، 1387: 206-207(. 
کـه در دسـتگاه حکومتـی ایلخانـان دارای مقـام و منصـب بودنـد، نسـبت بـه زبـان مغولی  به ویـژه آنـان 
گاهـی داشـتند )اشـپولر، بهـار 1384: 450(. از جملـه می تـوان بـه سیاسـت مدار  و اندیشـمند برجسـتۀ  آ
کـه بـرای نـگارش شـاهکار تاریخـی  کـرد  روزگار مغـول خواجـه رشـیدالدین فضـل اهلل همدانـی اشـاره 
خـود یعنـی جامع التواریـخ  از منابـع مغولـی متعـددی سـود جسـته بـود )اقبـال آشـتیانی، 1379: 284(. 
گاهـی  تاریخ نـگار ُپـرآوازۀ روزگار مغـول خواجـه عطاملـک جوینـی نیـز تـا انـدازه ای بـه زبـان مغولـی آ
کتاب مشـهوِر »تاریخ جهانگشـا«  کـه وی بـرای نـگارش  داشـت. ایـن نکتـه از  آنجـا برداشـت می شـود 

گرفتـه بـود )بیانـی، 1350: 61(. از منابـع مغولـی بهـره 
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زبـان ترکـی نیـز در ایـن عهـد رونـق بیشـتری یافـت، زیـرا بسـیاری از طوایـف تـرک هنـگام یـورش 
گزیدنـد  مغـوالن بـه ایـران بـا آنـان متحـد و همـراه بودنـد و از ایـن رو تـرکان بیشـتری در ایـران سـکنی 
گفتنـی اسـت ترک زبان شـدن بخش هـای بزرگـی از آسـیای غربـی و از  )بیانـی، 1387: 206-207(. 
تـرکان و مغـوالن در روزگار فرمانروایـی  از همیـن همیـاری  زیـادی ناشـی  انـدازۀ  تـا  جملـه آذربایجـان 
 .)93-124  :1386 قره قشـالقی،  طالعـی  31-18؛   :1371 )اصفهانیـان،  اسـت  بـوده  ایلخانـان 
تـا اسـتفاده از زبـان ترکـی بـرای نـگارش و تدویـن متـون ادبـی و  با وجود ایـن، هنـوز زمـان مانـده بـود 

علمـی نیـز معمـول و مرسـوم شـود.
بـا تشـکیل سلسـلۀ ترک تبـار تیمـوری در ایـران در اواخـر سـده هشـتم هجـری، نفـوذ زبـان مغولـی 
از ایـران رخـت بربسـت زیـرا بـا خارج شـدن مغـوالن از عرصـۀ قـدرت نیـازی بـه یادگیـری زبـان مغولـی 
توانمنـدی  در  بایـد  را  تیمـوری  عصـر  زبانـی  تحـول  مهم تریـن  نمی شـد.  احسـاس  ایرانیـان  میـان  در 
کـرد. در ایـن دوران، ترکی نویسـی و ترکی سـرایی بـرای نخسـتین بار  روزافـزون زبـان ترکـی جسـت وجو 
در ایـران رواج یافـت. ادیبانـی چـون  گدایـی، نقیبـی، لطفـی هـروی و شـاهزادگان ادب ورزی ماننـد 
گام هـا را در ایـن راه برداشـتند )فرهانـی منفـرد، 1382:  خلیل سـلطان، اسـکندرمیرزا و غیـره نخسـتین 
کنـد و موفـق شـد تـا بـا  کـه توانسـت قدرتمندانـه در ایـن مسـیر حرکـت  کسـی  209(. با وجود ایـن، آن 
سـرایش و نـگارش بـه زبـان ترکـی جایـگاه ایـن زبـان را تغییـر دهـد، سیاسـت مدار و فرهنگمـرد پـرآوازه، 
کـه بـه هـر دو زبـان فارسـی و ترکـی مسـلط بـود، آثـاری را بـه هـر دو  امیـر علیشـیر  نوایـی )فانـی( بـود. او 
کتابـی بـه  زبـان امـا بیشـتر  ترکـی پدیـد آورد. وی حتـی بـه جهـت تقویـت بیش از پیـش زبـان ترکـی 
کـه زبـان ترکـی  کمه اللغتیـن« نگاشـت و بـا بیـان دالیـِل نه چنـدان مسـتندی اعـالن داشـت  نـام »محا
یـادآوری اسـت به رغـم تمـام  لیمایـی، 1393: 168-139(. شایسـتۀ  برتـری دارد )نعمتـی  بـر فارسـی 
پیشـرفت های زبـان ترکـی در عصـر تیمـوری، زبـان اصلی مورد اسـتفاده در دسـتگاه حکومتی تیموریان 

نـه ترکـی بلکـه فارسـی بـوده اسـت.
هـم در عهـد ایلخانـی و هـم در روزگار تیمـوری، زبـان عربـی همچنـان مـورد توجـه ایرانیان بـود و تمام 
گیـری زبـان عربـی بودنـد.  گزیـر از فرا کـه بـه سـوادآموزی و دانش انـدوزی روی می نهادنـد، نا کسـانی 
کـه از سـوی ایرانیـان در ایـن عهـد بـه عربـی نـگارش یافـت نسـبت بـه  با وجود ایـن، شـمار  آثـار مکتوبـی 
کمی چشم پوشـی  کمتـر  بـوده و عمـدۀ آثـار بـه زبـان فارسـی نوشـته می شـدند. شـاید بـا  دوره هـای پیشـین 
گفـت در ایـن زمـان ایرانیـان از عربـی تنها برای تألیف آثار مرتبط با دین سـود می جسـتند؛ هرچند  بتـوان 

در ایـن عرصـه نیـز آثـار فراوانـی بـه زبـان فارسـی تدویـن شـد )دهمـرده و دیگـران، 1394: 46 و 51(.
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گار صفوی، افشاری و زند چهارم: زبان های خارجی در روز
در پـی به قدرت رسـیدن صفویـان در سـال 907 هــ. ق )881-880 هــ. خ / 1502-1501 م( تحوالتـی 
کـه نخسـتیِن آن را می تـوان در رونـق بیش از پیـش  در عرصـه زبان هـای خارجـی رایـج در ایـران رخ داد 
کـه صفویـان در راسـتای تبلیـغ هرچـه بیشـتر مذهـِب تشـیع از  زبـان عربـی دیـد. علـت ایـن مهـم آن بـود 
کردنـد رو بـه سـوی  کانون هـای تشـیع بـود، دعـوت  کـه از دیربـاز در زمـرۀ  روحانیـان جبـل عامـل لبنـان 
ایـران نهنـد )فرهانـی منفـرد، 1377: 5(. علمـای مهاجـر نه تنهـا خـود آثـار فراوانـی بـه زبـان عربـی پدید 
آوردنـد بلکـه حضورشـان موجـب شـد دانشـمندان ایرانـی نیـز بـرای نـگارش آثـار خویش، دسـت کم در 
گیرند. از ایـن رهگذر، مؤلفان پرآوازه ای  کار  قیـاس بـا روزگار مغـول و تیمـوری، بیشـتر  زبـان عربی را به 
کتاب هـای خـود را به عربی نگاشـتند. چـون مالصـدرا، شـیخ بهایـی و میردامـاد برخـی از مشـهورترین 

که با پشـتیبانی هفت  زبـان ترکـی نیـز  در عصـر صفـوی رونـق افزونـی داشـت، زیرا در دربـار صفویان 
طایفـه ترک تبـار  بـه قـدرت رسـیده بودنـد، ترکـی زبان اصلی محاوره به شـمار می رفت. مؤسـس سلسـله 
صفـوی، شـاه اسـماعیل خـود بـا تخّلـِص خطایـی، بـه سـرایش شـعر ترکـی می پرداخـت. با وجود ایـن، 
به رغـم آنکـه زبـان ترکـی در عصـر صفـوی زبـان مـادرِی بسـیاری از  ایرانیـان به ویـژه اهالـی آذربایجـان به 
کاربرد داشـت. بازبینِی مجموعه اسـناِد  گروهـی از ایرانیان  گفت وگوهـای عـادی  شـمار می آمـد، تنهـا در 
کمیـاب و  کـه بیشـتر بـه زبـان فارسـی تهیـه شـده اند1 و همچنیـن  دیوانـِی باقی مانـده از دوران صفـوی 
که به ترکی مدون شده باشند، بیانگر  درستی این مدعاست. چه بسا نایاب بودن آثاری از  این دوران 

گروه هـای بزرگی از ارمنیان  زبـان ارمنـی نیـز  در  ایـراِن عصـر صفـوی رواج داشـت زیرا در این دوران 
که این حضور موجب آشـنایی بیشـتر  ایرانیان بـا ارمنیان و  کـوچ داده شـدند  کشـور  بـه نواحـی داخلـی 
کاربرد داشـت و مـردم ایران  زبـان آن هـا شـد. باوجودایـن، زبـان ارمنـی تنهـا به عنـوان زبـان قومـی ارامنه 
کـه بـه ارمنـی و  گیرنـد. آثـار مکتوبـی  کـه سـخن گفتن بـه ایـن زبـان را فرا ضرورتـی احسـاس نمی کردنـد 
بیشـتر در زمینه هـای مذهبـی در ایـن روزگار تدویـن شـد )کریمیـان، 1385: 35-34( نیـز تنهـا از سـوی 

ارامنـه مطالعه می شـد.
گرجسـتان بـه ایـران انتقـال یافتنـد.  گرجیـان بسـیاری نیـز  توسـط شـاهان صفـوی از  در ایـن عصـر، 
گرجی هـا در ایـران سـبب شـد زبـان خارجـی دیگـری در ایـران رواج یابـد امـا آنچـه مشـخص  حضـور 
گرجی ها هیچگاه در پی آن نشـدند  گر جی تبارهـای ایران باقی ماند.  اسـت، ایـن زبـان نیـز محـدود به 

کـه از سـوی پادشـاهان صفـوی بـرای سـالطین ترک تبـار عثمانـی ارسـال می شـد نیـز بـه  1. شایسـته یـادآوری اسـت بیشـتر نامه هایـی 
کـه دربرگیرنـدۀ بسـیاری از اسـناد ایـن  کتـاب، اسـناد و مکاتبـات سیاسـی ایـران از 1038 تـا 1105 هــ. ق  فارسـی نـگارش می یافتنـد. 

دوران اسـت، به روشـنی ایـن مهـم را هویـدا می سـازد. ن.گ: نوایـی، 1360.
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کنند )دهمرده و دیگران، 1394: 65(. شـاید »رسـالۀ شـناخت« را  گرجـی تألیف  کـه آثـاری را بـه زبـان 
کـه مشـتمل بـر مطالـب تعلیمـی و عقیدتـی اسـت بتـوان اسـتثنایی در ایـن زمینـه دانسـت. نویسـندۀ این 
گرجیان  کـه از  گفـت آن اسـت  کـه دربـارۀ او می تـوان  گرجـی ناشناسـی بـوده و تنهـا چیـزی  اثـر منظـوم، 

کـه در ایـران عصـر صفوی می زیسـته اسـت.1 تازه مسـلمانی بـوده 
کـه در پـی سـقوط صفویـان بـه قـدرت رسـیدند نیـز از منظـر  دوران فرمانروایـی افشـاریان و زندیـان 
حکمرانـی  عهـد  بـا  قابل توجهـی  تفاوت هـای  خارجـی،  زبان هـای  عرصـه  در  روی داده  تحـوالت 

نـدارد. صفویـان 

گار قاجار پنجم: زبان های خارجی در روز

در سـال 1210 هــ. ق )1175-1174 هــ. خ / 1796-1795 م( و بـا به تخت نشسـتِن آقامحمدخـان در 
گسـتردۀ جهانـی  گام در وادی تاریـخ نهـاد. سـربرآوردن قاجاریـان بـا تحـوالت  تهـران، سلسـله قاجـار 
گسـترش عرصۀ رقابـت دولت های اروپایی به دیگـر مناطق دنیا،  همزمـان شـد. آغـاز  عصـر  اسـتعمار و 
کبیـر فرانسـه، رخ دادن نخسـتین  فرا رسـیدن عصـر مدرنسـیم، برپایـی انقـالب صنعتـی، وقـوع انقـالب 
کمونیسـتی در روسـیه وغیـره تنهـا برخـی از دگرگونی هـای بزرگـی بـود  جنـگ جهانـی، وقـوع انقـالب 
گسـترش ارتباطـات میـان  کـه همزمـان بـا ایـام پادشـاهی قاجارهـا در عالـم رخ نمـود. ایـن مهـم اسـباب 
تجـاری،  فرهنگـی،  سیاسـی،  مناسـبات  سـطح  و  آورد  فراهـم  بیش از پیـش  را  غـرب  دنیـای  و  ایـران 
نظامـی وغیـره ایـران و اروپـا را دوچنـدان توسـعه بخشـید؛ به طوری کـه در قیـاس بـا دوران های پیشـین، 
نمی تـوان نظیـری بـر آن یافـت. به رغـم آنکـه جـز تکـرار مکـرر نمی تـوان سـخنی دربـارۀ زبان هایـی چون 
گفـت، بایـد اذعـان داشـت اوضـاع زبان هـای خارجـی در ایـن دوران  عربـی و ترکـی در عصـر قاجـار 
گذشـته داشـته اسـت، زیـرا زبان هـای اروپایـی در میـان ایرانیـان  تفاوت هـای بنیادینـی بـا زمان هـای 
گفته شـده می توانـد در  رواج یافـت. آنچـه سـبب رونـق زبان هـای غربـی در ایـران شـد، جـدا از شـرایط 

دو علـت زیـر جسـت وجو شـود:
الف( اعزام دانشـجو به خارج: در این روزگار برخی دولتمردان ایرانی به پیشـرفت های فوق العادۀ 

کـه  گرفتـن علـوم و فنـون نوینـی یافتنـد  کار را در فرا گاهـی یافتنـد و چـاره  اروپاییـان و ناتوانـی ایـران آ
گروه هـای مختلفـی از سـوی دولـت بـه سـوی دیـار غـرب  غربیـان صاحـب آن بودنـد. از ایـن جهـت 
روانـه شـدند تـا دانش هـای نویـن را بیاموزنـد )نعمتـی لیمائـی، 1388: 24(. اعـزام دانشـجو بـه خـارج 

کتاب ن.گ: اعتراف نامه، 1388: 143-212. 1. برای دسترسی به این 
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کـه دارای مکنـت مالـی  در دوران قاجـار بـه تنـاوب ادامـه یافـت. افزون بر ایـن، بسـیاری از  ایرانیانـی 
کشـور می فرسـتادند )حاضـری،  بودنـد فرزنـدان خـود را بـا هزینـه شـخصی بـرای تحصیـل بـه خـارج از 
گفته پیداسـت بازگشـت این دانش آموختگان فرنگ تا چه اندازه در رواج زبان های  1372: 35(. نا

غربـی نقش داشـته اسـت.
گسـترش ارتباطـات ایـران و  كـز آموزشـی نویـن: همزمـان بـا  ب( مبلغـان مذهبـی غربـی و تأسـیس مرا

کـه از عهـد صفـوی در ایـران حضـور  گـون غـرب  گونا غـرب، رونـد ورود مبلغـان مذاهـب و فرقه هـای 
کردنـد و  گونـی تأسـیس  گونا یافتـه بودنـد، شـتاب فراوانـی یافـت. اینـان در جای جـای ایـران مـدارس 
کـه زبان هـای غربـی را در ایـران رواج بخشـند. در این بـاره می تـوان تأسـیس مدرسـه  یـارای آن را یافتنـد 
گـروه مذهبـی _ امریکایـی پرسـبیترین در ارومیـه )برجیـان،  کشـیش جاسـتین پرکینـز وابسـته بـه  توسـط 
2013: 43(، بنیـاد مدرسـه در اصفهـان توسـط رابـرت بـروس یکـی از اعضـای انجمـن چـرچ میسـیون 
بریتانیـا، سـاخت مدرسـه ونسـان دوپـل تهـران توسـط الزاریسـت های فرانسـوی )ورهـرام، 1385: 306( 
وغیـره را مثـال آورد. شـماری از ایرانیـان نیـز  بـا الگوبرداری از سـامانه های آموزشـی اروپایی به تأسـیس 
تأسـیس  بـه  کـه  اسـت  ایرانـی  فـرد  نخسـتین  رشـدیه  حسـن  میـرزا  یازیدنـد.  دسـت  جدیـد  مـدارس 
کـز آمـوزش عالـی نیز با پیروی از غـرب در ایراِن  کـرد )درانـی، 1376: 124(. مرا این گونـه مـدارس اقـدام 
کـه توسـط صدراعظـم خوشـنام روزگار قاجـار  کـه نخسـتیِن آنـان دارالفنـون بـود  قاجـاری سـر بـرآورد 
کـه  میـرزا محمدتقی خـان امیرکبیـر در تهـران بنیـان نهـاده شـد )ورهـرام، 1385: 306(. مدرسـه مشـیریه 
بـا هـدف آمـوزش زبان هـای فرانسـوی، انگلیسـی و روسـی و تربیت مترجمان زبردسـت، توسـط مترجم 
و سیاسـت مدار سرشـناس عهـد قاجـار محمدحسـن خان اعتمادالسـلطنه سـاخته شـد، دیگـر مؤسسـه 

کـرد )کریمیـان، 1377: 100(.  کـه می تـوان از آن یـاد  آمـوزش عالـی قاجـاری اسـت 
گفته شود در میان تمام زبان های اروپایِی رایج در  به عنوان نکته واپسین درباره دوره قاجار بد نیست 
که بر  دیگر زبان ها و حتی انگلیسـی و روسـی برتری داشـت )برجیان،  ایران قاجاری این زبان فرانسـه بود 
2013: 43(. علـت ایـن مهـم را می تـوان در عواملی چون فزونی نسـبی تعداد دانشـجویان اعزامی به فرانسـه 

)حاضری، 1372: 31( و تدریس به زبان فرانسـه در دارالفنون )ورهرام، 1385: 300( دانسـت.

گار پهلوی ششم: زبان های خارجی در روز

کتبـر  بـا پایـان عصـر قاجـار در نهـم آبـان 1304 هــ. خ )سـیزدهم ربیع الثانـی 1344هــ. ق / سـی ویکم ا
1925 م( و جایگزینـی سلسـلۀ پهلـوی، بنـا بـه دالیلـی چـون تـالش پادشـاهان پهلوی در مدرنیزاسـیون 



فصلنامه علمی _ پژوهشی

89
جایگاه زبانی و سیر 

تاریخی تحول ...

کـه بـه  ایـران، شـرایط نویـن جهانـی، رشـد بیش از پیـش ارتباطـات جهانـی وغیـره بـر شـمار ایرانیانـی 
زبانـی خارجـی مسـلط بودنـد، افـزوده شـد. تحـوالت زبانـی عصـر پهلـوی دو تفـاوت بـا عهـد قاجـار 
دارد: نخسـت آنکـه در روزگار پهلـوی زبان آمـوزی ایرانیـان ماننـد دوران قاجـار بـه عربـی و زبان هایـی 
چـون فرانسـوی، روسـی و انگلیسـی محـدود نمانـد و شـماری از ایرانیـان بنـا بـه دالیـل مختلـف بـه 
زبـان  آنکـه  دوم  آوردنـد.  روی  نداشـت،  بهایـی  ایـران  در  پیش تـر  کـه  دیگـری  زبان هـای  یادگیـری 
ونـق افزون تـری یافـت و سـرانجام  انگلیسـی در عصـر پهلـوی به تدریـج نسـبت بـه روزگار قاجـاری ر
در دوران حکومـت محمدرضاشـاه جایگزیـن زبـان فرانسـه در میـان ایرانیـان شـد. علـت ایـن مهـم 
کشـور انگلیسـی زبان امریـکا به عنوان یکی  کـه در پایـان جنـگ دوم جهانـی،  بیشـتر از آن جهـت بـود 
کودتـای 28  از دو قـدرت برتـر دنیـا شـناخته شـد. نزدیکـی حکومـت ایـران بـه امریـکا به ویـژه پـس از 
گسـترش فـراوان ارتباطـات سیاسـی،  مـرداد 1332 )8 ذیحجـه 1372 هــ. ق / 19 اوت 1953 م( و 
که  کشـور موجب شـد انگلیسـی جایگزین زبان فرانسـوی شـود  اقتصادی، علمی، بازرگانی وغیره دو 
گفتـه شـد،  کلـی جـدا از آنچـه  مدت هـا زبـان مشـترک نخبـگان و متجـددان ایرانـی بـود. در رونـدی 

می تـوان مـوارد زیـر را نیـز جهـِت تحـوالت زبانـِی رخ داده در ایـراِن عصـر پهلـوی مؤثـر  برشـمرد:
الـف( تشـدید اعـزام دانشـجو  بـه خـارج: در عصـر پهلـوی رونـد اعزام دانشـجویان به خارج تشـدید 
کـه در سـال 1977 م )1356-1355 هــ. ش / 1398-1397 هــ.  شـد. در تأییـد ایـن نکتـه همـان بـس 
کـه دانشـگاه های امریـکا را بـرای ادامـۀ تحصیـل برگزیده بودند، بالغ بـر 23000 نفر  ق( تعـداد ایرانیانـی 

می شـد )آشـنا، 1384: 67 و خواجـوی و همـکاران،1 2011: 90(.
کـز آمـوزش  كـز آموزشـی نویـن: سیاسـت ساخت و سـاز مـدارس و مرا ب( تأسـیس دانشـگاه ها و مرا
گرفتـه  وزگار پهلـوی بـا شـتابی دوچنـدان پـی  وزگار قاجـار آغـاز شـده بـود، در ر کـه از ر عالـی نویـن 
کـرد.  مشـاهده  تهـران  دانشـگاه  بنیان نهـادن  در  می تـوان  را  ویکـرد  ر ایـن  نمـاد  برجسـته ترین  شـد. 
نیـز  فرمانروایـی محمدرضاشـاه  انجـام پذیرفـت. در دوران  پادشـاهی رضاشـاه  وزگار  ر ایـن مهـم در 
از  الگوبـرداری  بـا  کـه  شـیراز  پهلـوی  دانشـگاه  جملـه  از  شـدند،  سـاخته  متعـددی  دانشـگاه های 
انگلیسـی  و  فارسـی  زبـان  بـه دو  آن  در  تدریـس  و  آمـوزش  امـر  و  امریـکا سـاخته شـد  دانشـگاه های 

.)10 و   4  :1994 )فرشـته،2  می گرفـت  انجـام 
ج( مؤسسه ها و انجمن های فرهنگی: در روزگار پهلوی و به ویژه در عصر حکومت محمدرضاشاه، 

که رونق بیشـتر زبان های  کردند  مؤسسـه ها و انجمن های فرهنگی متعددی در ایران شـروع به فعالیت 

1. Khajavi and the others
2. Fereshteh
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کـه در سـال 1304 هــ. ش  خارجـی به ویـژه انگلیسـی را در ایـران سـبب شـدند. انجمـن ایـران و امریـکا 
کـرد )برجیـان، 2013: 53( و در طـول پنجـاه سـال  کار  )1345-1344 هــ. ق / 1926-1925 م( آغـاز بـه 
فعالیت خود به مهم ترین پایگاه فرهنگی امریکا در دنیا تبدیل شـد، از این جمله اسـت )بیل، 1371: 
کـه نخسـتین نمایندگـی آن در ایـران در سـال 1942 میـالدی )1321- 26(. شـورای فرهنگـی بریتانیـا 

1320هــ. ش / 1361-1360 هــ. ق( تأسـیس شـد، یکـی دیگـر از ایـن مؤسسه هاسـت. اولویـت ایـن شـورا 
آمـوزش زبـان انگلیسـی بـود و توانسـت در دوران فعالیـت خـود بـه ده هـا هـزار ایرانـی انگلیسـی بیامـوزد. 
که در سـال 1322 هــ. ش )1364-1363 هـ. ق  انجمـن روابـط فرهنگـی ایـران و اتحاد جماهیر شـوروی 
/ 1944-1943 م( تشـکیل شـد )نفیسـی، 1323: 59( نمونـۀ دیگـری از ایـن مؤسسه هاسـت. تشـکیل 
کالس های آموزش زبان  کمیسیونی مرکب از مترجمان مسلط به زبان های فارسی و روسی و راه اندازی 
گوتـه بزرگ تریـن مؤسسـه فرهنگـی غیردولتـی  روسـی از جملـه فعالیت هـای ایـن انجمـن بـود.1 انسـتیتو 
ایـران فعالیـت داشـت. در دوران حکومـت  کـه در عصـر پهلـوی در  آلمـان، دیگـر مؤسسـه ای اسـت 
بـر ایـران، ایـن مؤسسـه موفـق شـد بـه صدهـا ایرانـی زبـان آلمانـی بیامـوزد )آریان پـور،  محمدرضاشـاه 
کـه توسـط دکتـر  محسـن شـکوه در سـال 1950 م )1329-1328 هــ. خ /  1353: 58(. مؤسسـه شـکوه 
1370-1369 هـ. ق( و به جهت آموزش زبان انگلیسـی در ایران دایر شـد نیز دیگر مؤسسـه مهمی اسـت 
کار ایـن مؤسسـه در واپسـین سـال حیـات سلسـله پهلـوی بـدان  کـه می تـوان بـه آن اشـاره داشـت. رونـق 

کشـور شـد )برجیـان، 2013: 57-58(. کـه دارای شـصت شـعبه در سراسـر  مرحلـه رسـید 

هفتم: زبان های خارجی در دوران جمهوری اسالمی

در 22 بهمـن 1357 هــ. ش )13 ربیـع االول 1399 هــ. ق / 11 فوریـه 1979 م(، سلسـله پهلـوی در پـی 
از  پـس  نخسـت  سـال های  در  شـد.  آن  اسـالمی جایگزیـن  و جمهـوری  فروپاشـید  اسـالمی  انقـالب 
کـم و تقابـل ایدئولوژیـک رهبـران انقـالب بـا  پیـروزی انقـالب اسـالمی، به دلیـل شـرایط انقالبـِی حا
گیـرِی زبـان انگلیسـی توسـط  دنیـای دوقطبـی آن روزگار، از شـتاب زبان آمـوزی ایرانیـان و به ویـژه فرا
که جمهوری اسـالمی تبیین می کرد، در تضـاد با هر آنچه  گفتمانـی  کاسـته شـد، زیـرا  آنـان تـا انـدازه ای 
کـه در بلـوک غـرب بـه رهبـری امریـکا و بلـوک شـرق بـه سـردمداری شـوروی تبلیـغ می شـد. نظـر به  بـود 
که در سـال های نخسـت تشـکیل جمهوری اسـالمی با هر آنچه می توانسـت  این مهم طبیعی می نمود 

کنید به شماره های مختلف دو ماهنامه پیام نو و پیام  گاهی بیشتر درباره انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی نگاه  1. برای آ

نوین، به ویژه شماره های نخست هریک از دو نشریه. پیام نو، 1 )1(، مرداد 1323. پیام نوین، 1 )1(، مهر 1337. 
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اشـاعه دهندۀ ایدئولوژی هـای خارجـی شـود، مخالفت هایـی چند رخ نمایـد. با وجود این، هنوز مدتی 
کـه رونـد پیشـین در عرصـه آمـوزش زبان هـای  از اسـتقرار نظـام جمهـوری اسـالمی سـپری نشـده بـود 

گرفتـه شـد. خارجـی از سـر 
در دوران جمهـوری اسـالمی، بـا وجـود آنکـه بنـا بـه دالیل مختلف شـماری از ایرانیـان به یادگیری 
کمترشناخته شـده روی آوردنـد، زبان انگلیسـی توانسـت رونقی  زبان هـای مختلـف و حتـی زبان هـای 
کنـد. افزون بر ایـن، زبـان عربـی  کـه در عصـر حکومـت محمدرضاشـاه بـه دسـت آورده بـود، حفـظ  را 
کـه بنـا بـه سـنت دیریـن ایرانـی _ اسـالمی همـواره مـورد اعتنـای ایرانیـان قـرار داشـت، در ایـن روزگار 
کـه سـران نظـام جمهـوری اسـالمی به واسـطه  کـرد. علـت ایـن مهـم آن بـود  قدرتمندتـر از پیـش جلـوه 
گسـترش دیـن داری و دین مـداری ایرانیـان، تبلیـغ آییـن اسـالم،  درپیش گرفتـِن سیاسـت هایی چـون 
گسترش  کوشش برای صدور انقالب اسالمی وغیره به حمایت از زبان عربی پرداختند. در حقیقت، 
کشـور، برگزیـدن زبـان عربـی به عنـوان یکـی از دروس اصلی  کیفـی حوزه هـای علمیـه در سراسـر  کّمـی و 
مقاطـع تحصیلـی پـس از ابتدایـی، انتشـار نشـریه های مختلـف به زبـان عربی همچـون روزنامه الوفاق 
وابسـته بـه خبرگـزاری رسـمی جمهـوری اسـالمی )ایرنـا(، راه انـدازی شـبکه های مختلـف عربی زبـان 
هماننـد العالـم و آی فیلـم توسـط سـازمان صدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی وغیـره را می تـوان از رهگـذر 

سیاسـت هایی چنیـن مـورد تجزیه و تحلیـل قـرار داد.
البته انتشـار نشـریه ها و تأسـیس شـبکه  های تلویزیونی در جمهوری اسـالمی بسـیاری از زبان های 
دیگـر را نیـز در بر گرفتـه اسـت. در ایـن راسـتا می تـوان از شـبکه تلویزیونـی انگلیسـی زبان پرس تـی وی، 
کـه بـه زبان هـای انگلیسـی،  شـبکه تلویزیونـی اسـپانیایی زبان هیسـپان تی وی، شـبکه تلویزیونـی سـحر 
که برنامه های  فرانسـوی، بوسـنیایی، اردو وغیره برنامه پخش می کند، شـبکه های رادیویی برون مرزی 
می کننـد،  پخـش  وغیـره  فرانسـوی  اسـتانبولی،  ترکـی  انگلیسـی،  روسـی،  زبان هـای  بـه  را  مختلفـی 
فرانسـوی زبان  ماهنامـه  اینترنشـنال،  کیهـان  تهران تایمـز،  ایران دیلـی،  انگلیسـی زبان  روزنامه هـای 

روو دو تهـران و برخـی مـوارد دیگـر اشـاره داشـت.
گسترش روند زبان آموزی ایرانیان در این دوران، عبارتند از: از جمله عوامل مؤثر بر 

الـف( ادامـۀ رونـد اعـزام دانشـجویان بـه خارج و گسـترش تعـداد دانشـگاه ها: رهسپار شـدن ایرانیانی 

کشـور می رفتند، در دوره جمهوری اسـالمی نیز متوقف نشـد.  کـه بـا هـدف دانش انـدوزی بـه خـارج از 
کشـورهایی  در سـال های اولیـه پـس از انقـالب نیـز ماننـد دوران پهلـوی، بیشـترین دانشـجویان روانـۀ 
ایرانـی  دانشـجویان  مقصـد  امـا   ،)140 و   145  :1372 )حاضـری،  می شـدند  بریتانیـا  و  امریـکا  چـون 
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کشـورهای دیگر  کشـور یـا فرانسـه و آلمـان نماند و بسـیاری از  ازین پـس به هیچ وجـه محـدود بـه ایـن دو 
چـون رومانـی، چیـن، هندوسـتان، فیلیپیـن، ترکیـه، فنالنـد، سـوئیس، بلژیـک، اسـترالیا، نیوزیلنـد، 
نکتـه  ایـن  یـادآوری  بـه  نیـازی   .)138-139  :1372 )حاضـری،  برگرفـت  در  نیـز  را  وغیـره  کسـتان  پا
گسـترۀ  کـه رفت و آمـد هریـک از ایـن دانشـجویاِن خـارج درس خوانده تا چه اندازه توانسـت بر  نیسـت 

زبان هـای خارجـی در ایـران بیفزایـد.
گرچـه در پیش گرفتـِن سیاسـت انقـالب فرهنگـی از سـوی دولـت  در دوران جمهـوری اسـالمی ا
در نخسـتین سـال های پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی موجـب شـد دانشـگاه ها بـرای بیـش از دو 
کیفـی دانشـگاه ها در  کّمـی و نـه لزومـًا  سـال تعطیـل شـوند )صبحـی،1 1982: 276-275(، امـا رشـد 
کـه در خردادماه  عصـر جمهـوری اسـالمی به راسـتی چشـمگیر  بـوده اسـت. دانشـگاه آزاد اسـالمی را 
کـرد می تـوان  وئـن 1982 م( شـروع بـه فعالیـت  1361هــ. ش )رجـب _ شـعبان 1402هــ. ش / مـه _ ژ
پیـروزی  از  ایـران پـس  کـه شـمار دانشـگاه ها در  برشـمرد  ایـن مهـم  تأیید کننـدۀ  نمـاد  برجسـته ترین 
انقـالب اسـالمی به شـدت افزایـش یافتـه اسـت. آنچـه آشـکار می نمایـد، بـا توجـه بـه صدهـا شـعبه 
گسـتردۀ دانشـگاهی و شـمار افزوِن  داخلی و چند شـعبه خارجی دانشـگاه آزاد اسـالمی و فضاهای 
دانشـجویان آن می تـوان اذعـان داشـت ایـن دانشـگاه در حـال حاضـر بزرگ تریـن دانشـگاه جهـان 

بـه شـمار می آیـد )فرهـادی و همـکاران، 2010: 6(.
گسـترش تعـداد دانشـگاه ها از دو سـو اسـباب رشـد زبان هـای خارجـی و به ویـژه انگلیسـی را در ایـران 
گذراندن  فراهـم آورد: نخسـت آنکـه تمامـی دانشـجویان رشـته ها و مقاطع مختلف تحصیلی موظـف به 
دسـت کم دو تا پنج واحد درسـی با عناویِن زبان عمومی یا زبان تخصصی انگلیسـی هسـتند و دوم آنکه 
گروه هـای مختلـف زبانـی تشـکیل شـده و بـه برگـزاری دوره های مختلف  در بسـیاری از ایـن دانشـگاه ها 
کارشناسی ارشد و یا دکترای زبان های خارجی اقدام شده است. به عنوان نمونه،  کارشناسی،  کاردانی، 
گروه هـای آموزشـی زبان هـای اردو، اسـپانیایی،  دانشـکده زبان هـا و ادبیـات خارجـی دانشـگاه تهـران، 
آلمانـی، انگلیسـی، ایتالیایـی، روسـی، فرانسـوی و ژاپنـی دارد.2 در دانشـگاه عالمـه طباطبایـی یکـی 
گروه هـای آموزشـی زبان هـای انگلیسـی،  گرفتـه در دوران جمهـوری اسـالمی نیـز  دیگـر از دانشـگاه های پا
گفتنـی اسـت در بسـیاری  اسـپانیایی، فرانسـوی، روسـی، چینـی، عربـی و ترکـی اسـتانبولی وجـود دارد.3 
کـز   کـز آمـوزش آزاد زبان هـای مختلـف تشـکیل شـده اسـت. مهم تریـن ایـن مرا از دانشـگاه های ایـران مرا

1. Sobhe
http://ffll.ut.ac.ir :گاهی بیشتر در این باره ن.گ: تارنمای دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران 2. برای آ

http://litd.atu.ac.ir :گاهی بیشتر ن.گ: تارنمای دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی 3. برای آ
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کنـون دوره هـای مختلـف زبان هایـی چـون  را بایـد مرکـز  زبـان دانشـگاه تهـران دانسـت. در ایـن مرکـز  هم ا
انگلیسـی، فرانسـوی، آلمانی، روسـی، ایتالیایی، یونانی، عربی، ترکی اسـتانبولی، اسـپانیایی، هلندی، 
کـره ای، چینی، عبری، ویتنامـی، اندونزیایی،  گرجـی، ارمنـی، اردو، سـوئدی، پرتغالـی، هنـدی، ژاپنی، 

ماالیـی، تایلنـدی، سـواحلی، هوسـایی وغیره برگزار می شـود.1
گرچـه نظـام آموزشـی مـدارس در دوران جمهوری اسـالمی نیز تغییـرات چندباره ای  ب( مـدارس: ا

را شـاهد شـد امـا زبـان انگلیسـی همچنـان در زمـره دروس اصلـی مـدارس بـود و دانش آمـوزان مقاطـع 
بـه  هفتـه  در  را  سـاعت هایی  تحصیلـی  سـال  هـر  در  بودنـد  موظـف  کشـور  سراسـر  دبسـتان  از  باالتـر 
کـه سیاسـت گذاران آموزشـی جمهـوری  گرفتـن آن بپردازنـد. البتـه برخـی پژوهشـگران بـر آن باورنـد  فرا
کردنـد زبان هـای دیگـری چـون آلمانـی، روسـی، فرانسـوی، ایتالیایـی و اسـپانیایی را  اسـالمی تـالش 
جایگزیـن انگلیسـی در مـدارس سـازند )فرهـادی و همـکاران، 2010: 6(، امـا نادرسـتی ایـن مدعـا از 
کـه زبـان انگلیسـی همچنـان زبـان خارجـِی اصلـی در برنامه هـای آموزشـی  آن جهـت اثبـات می شـود 
گیـری دیگـر زبان هـا دارنـد می تواننـد در برخـی  کـه تمایـل بـه فرا کسـانی  مـدارس ایـران اسـت و تنهـا 

مـدارس خـاص بـه یادگرفتـن آن هـا بپردازنـد.
ج( مؤسسـه های فرهنگـی خارجـی، آموزشـگاه ها و رسـانه های نویـن: در سـال های نخسـت پـس از 

تشـکیل جمهـوری اسـالمی، رونـد فعالیـت مؤسسـه های خارجـی در ایـران بـا محدودیت هـای چندی 
کـه امـروزه هیـچ مؤسسـۀ خارجـی ای در ایـران  روبـه رو شـد، امـا ایـن مهـم را نبایـد بدین معنـا پنداشـت 
مشـغول فعالیـت نیسـت. در حـال حاضـر بسـیاری از سـازمان های فرهنگـی _ آموزشـی وابسـته بـه دیگر 
گوتـه، انجمـن  انسـتیتو  بـه  کـه از جملـه مشـهورترین آن هـا می تـوان  ایـران فعالیـت دارنـد  کشـورها در 
کـرد. شـورای فرهنگـی بریتانیـا نیـز در حدفاصـل سـال های  فرهنگـی اتریـش و مرکـز زبـان فرانسـه اشـاره 
2001 م )1380-1379 هــ. خ / 1422-1421 م( تـا 2009 م )1388-1387 هــ. خ / 1431-1430 هــ. ق( 

در ایـران فعالیـت داشـت )برجیـان، 2013: 140-142(.
کز و آموزشـگاه های دولتی و خصوصی  جدا از مؤسسـه های خارجی یادشـده، شـمار فراوانی از مرا
جملـه  از  می کننـد.  ایفـا  پررنگـی  نقـش  خارجـی  زبان هـای  آمـوزش  امـر  در  امـروزه  کـه  دارنـد  وجـود 
کز آموزش  کـه برخـی از آن ها شـعبه های متعـددی دارند، می توان بـه مرا معروف تریـن ایـن آموزشـگاه ها 

کـرد. کیـش، مؤسسـه شـکوه وغیـره اشـاره  کانـون زبـان ایـران، مؤسسـه زبـان  زبـان جهـاد دانشـگاهی، 

گاهی بیشتر ن.گ: تارنمای مرکز زبان دانشگاه تهران:  1. برای آ
http://utlc.ir/
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ایران زمیـن  مردمـان  آشـنایِی  نیـز در  نویـن  ارتباطـی  فناوری هـای  پیشـرفت  و  گسـترش  پیدایـش، 
بـا زبان هـای خارجـی به ویـژه انگلیسـی تأثیـر بسـزایی داشـته اسـت. به عنـوان نمونـه، ظهـور ماهـواره 
کـه بسـیاری از آنـان بـه پخـش فیلم هایـی  و دریافـت تصاویـر شـبکه های تلویزیونـی انگلیسـی زبان _ 
کـه در امریـکا سـاخته شـده اسـت _ مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم مشـوق بیننـدگان بـه یادگیـری  می پردازنـد 
کـه  زبـان انگلیسـی بـوده اسـت )خواجـوی و همـکاران، 2011: 94(. همچنیـن بسـیاری افـراد هسـتند 
گاهـی بیشـتر از اخبـار روز دنیـا، دیـدن فیلم هـای مسـتند در زمینه هـای  بـا عالیـق و اهدافـی چـون آ
گـون اجتماعـی، زیسـتی، اقتصـادی، تاریخـی، نظامـی وغیـره به اسـتفاده از فناوری هـای ارتباطی  گونا
کـه در آشـنایی آن هـا بـا زبان هایـی چـون انگلیسـی بسـیار مؤثـر اسـت. خو گرفتـن  مـدرن روی آورده انـد 
کـه اسـتفادۀ بهینـه از آن نیازمنـد آشـنایی بـا زبـان  کامپیوتـر و اینترنـت  ایرانیـان و به ویـژه جوانـان بـا 
انگلیسـی اسـت نیـز در ایـن مهـم بی تأثیـر نبـوده اسـت. آنچـه آشـکار می نمایـد اسـتفاده از اینترنـت 
بـا بازرگانـی و تجـارت، آمـوزش،  بـا اصطالحـات مرتبـط  تحـول بزرگـی را در رونـد آشـنایی ایرانیـان 
گاه شـدن به  که پیش از سـر بر آوردِن اینترنت، آ کرده اسـت؛ اصطالحاتی  علـوم، فنـاوری وغیـره ایجـاد 

آن هـا بـه مهـارت بسـیار در زبـان انگلیسـی نیـاز داشـت )مجتهـدزاده و همـکاران،1 2012: 130(.

نتیجه گیری

که در دوران های  که در مقدمه نیز ذکر شد، هدف عمده این مقاله درک این موضوع است  همانطور 
گذر زمان  کاربرد یافته اند و هریـک از آن ها در  کدام یـک از زبان هـای خارجـی  مختلـف تاریـخ ایـران 
کـه در بخش هـای مختلـف ایـن نوشـتار نگاشـته  گمـان، مطالبـی  چـه تحوالتـی را شـاهد بوده انـد؟ بـه 
کامـل و جامع _ دسـت کم به صورت نسـبی هدف اصلـی را برآورده  گـر نـه  شـده، خـود توانسـته اسـت _ ا
گفت  سـازد و از ایـن رو  نیـاز چندانـی بـه بازگویـی دوبـاره نیسـت. باوجودایـن، شـاید خالصه وار بتـوان 
گونـی چـون بابلـی، آرامـی، یونانـی، رومـی، عربـی،  گونا در ایران زمیـن بـه فراخـور  زمـان، زبان هـای 
گرجـی، ارمنی، فرانسـوی، انگلیسـی، آلمانی، روسـی وغیره رواج نسـبی یافته انـد. درحقیقت،  ترکـی، 
کـه در طـول تاریـخ در ایـران  گونـی زبان هایـی  گونا کامـل می تـوان اذعـان داشـت تنـوع و  بـا اطمینـان 
رونـق یافتـه و  ایرانیـان بنـا بـه دالیـل مختلـف به یادگیری آن پرداخته اند، بسـی چشـم نواز بوده اسـت؛ 

کشـورها و ملت هـا یافـت. کمتـر  بتـوان نظیـری بـر آن در دیگـر  کـه شـاید  به طـوری 

1. Mojtahezadeh and the others
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