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  ی شنوندگان ها  نامه–درس دوازدهم 
  

های  پرفسور به پرسش.  برای فهميدن آن مطلب است حل بسيار مناسبی اگر کسی مطلبی را متوجه نشده، پرسش راه
تر  ها تکرار شود و کمی دقيق فرصت مناسبی است که محتوای درس: دهد های گذشته پاسخ می ی رويداد شنوندگان در باره
  .به آنها بپردازيم

  
  .ها پاسخی جامع بدهد ی پرسش  کند که به همه او سعی می. دهد پرسند و پروفسور پاسخ می شنوندگان می

های خود را تکامل بخشند، يا  ها را مرورکنند و دانسته اين فرصت بسيار خوبی است برای شنوندگان تا بتوانند محتوای درس
  .ی خود را طرح کنند مانده پاسخ های بی اينکه فقط پرسش

  
و چه کسی را " تو"توان  برای چه مواردی مناسب هستند؟ چه کسی را می مختلفکلمات خطابی : های شنوندگان پرسش

، و "eigentlich"و " denn" ،"doch"شود؟ معنی   استفاده مینام خانوادگی و چه وقت  نامخطاب کرد؟ چه وقت  " شما"
  چيست؟ " nichts"و " nicht"تفاوت بين 

 
 
Manuskript der Folge 
 

  . استDراديو شنويد برنامه آموزش زبان آلمانی  آنچه می
  اين برنامه محصول کار مشترک انستيتو گوته و راديو دويچه وله است

  ای از هراد مزه  برنامه
  

 :مجری
شما را به شنيدن دوازدهمين بخش از سری . شنوندگان گرامی، درود بر شما

  .کنم عوت می دDراديو برنامه آموزش زبان آلمانی 
های شنوندگان  ما امروز به نامه. ايم ای تدارک ديده امروز برای شما برنامه ويژه

های شنوندگان برعهده  در واقع وظيفه پاسخ دادن به نامه. پاسخ خواهيم داد
  .پروفسور ماست

 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... Hörerpost 
 

 :مجری
خانمی پرسيده است . کنيم برنامه را با پرسش يکی از شنوندگانمان شروع می

 DUکه در زبان آلمانی در مورد خطاب قرار دادن کسی، چه موقع از تو يعنی 
ه کنيم و ضمير دوم شخص محترمان  استفاده میSIE شما يعنی   و چه موقع از

 شود؟ چگونه ساخته می
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 :پروفسور

حتی برای برخی از آلمانيها هم اين سئوال مطرح . پرسش واقعا جالبی است
ای که اکنون خواهيد  در نمونه: اجازه بدهيد با يک نمونه شروع کنيم. است

  . توجه کنيدDU و SIEشنيد، سعی کنيد به تفاوتهای  
 
Sprecherin 
Was machen Sie hier? 
 
Sprecherin 
Was machst du hier? 
 

 :پروفسور
کنيم که در آنها اين دو  هايی را برای شما پخش می حال ما دو بخش از صحنه

شايد هنوز به خاطر داشته باشيد که چه کسی اين . نوع جمله وجود دارند
توانيد حدس  جمالت را خطاب به چه کسی گفته است؟ هرگاه چنين باشد می

استفاده  DUما چه موقع از ضمير دوم شخص مفرد بزنيد که در زبان آلمانی 
  .SIEکنيم و چه موقع از ضمير محترمانه دوم شخص مفرد  می

 
Dr. Gudden 
Was machen Sie denn? 
 

 :مجری
  .اين پزشک دربار، يعنی دکتِر پادشاه لودويگ دوم بود

 
 :پروفسور

. گويد  میو طبيعی است که پزشک دربار با احترام فراوان با پادشاه خود سخن
پس چنانکه متوجه شديد خطاب قرار دادن توام با احترام يک فرد، در زبان 

  .شود يعنی شما ساخته می SIEآلمانی با کلمه 
 
Josefine 
Ayhan, was machst du da? 
 

 :مجری
  .پرسد که مشغول چه کاری است اين يوزفين بود که با کنجکاوی از آيهان می

 
 :پروفسور

شناسند و مدام  ين و آيهان هر دو جوان هستند، همديگر را میو از آنجا که يوزف
.  خطاب کنندDUبا هم سروکار دارند، طبيعی است که يکديگر را تو يعنی 

حال به دو نمونه ديگر گوش کنيد و به موقعيت افرادی که در اين گفتگوها 
  .مشارکت دارند، توجه نماييد

 
Paula 
Entschuldigung. Entschuldigung: Wer sind Sie? 
 
Schauspieler 
König Ludwig. 
 
Paula 
Also, Philipp: Das ist Ayhan. 
 
Philipp 
Wie heißt du? Ayhan? Ayhan? 
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 :مجری

بنابراين هرگاه بخواهيم با احترام و خيلی مؤدبانه سخن بگوييم و شخصی ناآشنا 
مه شما، و يا فردی در مقامی باالتر را مورد خطاب قرار دهيم، آنگاه از کل

  .کنيم  استفاده میSIEيعنی ضمير دوم شخص مفرد محترمانه 
  .کنيم  استفاده میDUکنيم و از کلمه  اما دوستان و آشنايان خود را تو خطاب می

 
 :پروفسور

چون که در بين آشنايان هم هستند کسانی که . خير، چنين چيزی عموميت ندارد
و جوانان حتی . دهيم  قرار می مورد خطابSIEما آنها را با ضمير شما يعنی  

 مورد DU ديگر را نشناسند، معموال هم ديگر را با ضمير تو يعنی  اگر هم
  .دهند خطاب قرار می

برای خطاب  SIEمن مايلم به شنوندگان بگويم که استفاده از ضمير محترمانه 
 DUولی هرگاه ما فردی را با ضمير . قرار دادن فردی هيچگاه غلط نيست

 قرار دهيم، اين احتمال وجود دارد که اين فرد برخورد ما را مورد خطاب
برخوردی غيرمودبانه تلقی کرده و از اين رو عمال فضای ادامه گفتگو از بين 

  .برود
 

 :مجری
 مورد خطاب قرار SIE و البته آن دسته از افرادی که با ضمير محترمانه 

 DU کرده و با ضمير ای دوستانه برقرار گرفته باشند ولی مايل باشند رابطه
  .مورد خطاب قرار گيرند، خود به اين موضوع اشاره خواهند کرد

 
يکی ديگر از شنوندگان پرسيده است که در زبان آلمانی يک نفر چگونه 

پرسد که آيا رسم بر  اين شنونده می. تواند خودش را به ديگری معرفی کند می
  .ام خانوادگی خود را گفتگفتن تنها نام کوچک است و يا اينکه بايد نام و ن

 
 :پروفسور

بايست اين را بدانند که هرگاه کسی خود را تنها با ذکر نام  شنوندگان ما می
اين موضوع در موارد . اش معرفی کند، کار خطايی انجام نداده است خانوادگی

رسمی و يا در ارتباط با افرادی که تازه با هم آشنا شده اند، بيشتر صدق 
  . کند می

 
Sprecher 
Mein Name ist Müller. 
 
Sprecherin 
Mein Name ist Meyer. 
 

 :مجری
ولی هرگاه کسی خودش را معرفی بکند و يا توسط کس ديگری به جمعی 

بايست چيزی بگويد و از خود  معرفی شود، طبيعی است که او در پاسخ می
  .واکنشی نشان دهد

 
 :پروفسور

 يعنی “angenehm„ همچون توان از کلماتی در چنين حالتی می. البته
در . اما اين شيوه خيلی رسمی است و قديمی شده است. خوشوقتم استفاده کرد

 گونه است که ميتوان به جای استفاده از کلماتی  اکثر موارد موضوع اين
در چنين حاالتی . تنها به معرفی کردن خود بسنده آرد" خوشوقتم"همچون 

: شود که به آلمانی چنين است رح مینيز ط" حالتان چطور است؟"اغلب پرسش 
„WIE GEHT ES IHNEN?“و يا شکل خالصه آن  :„WIE 

GEHT’S?“ 
 
Dr. Gudden 
Majestät, wie geht es Ihnen? 
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Philipp 
Tag, Hanne. Wie geht’s? 
 

 :مجری
  اما با طرح اين پرسش واقعا منظور خاصی نداريم، اين طور نيست؟

 
 :پروفسور

هرگاه آه با فردی تازه آشنا مى شويم، طرح چنين پرسشی محتوی چندانی 
و در پاسخ به چنين پرسشی نيز از عبارات کلی و کم محتوای چون . ندارد

„Danke gut“ و يا " خوبم، متشکرم" يعنی„Danke, und Ihnen?“ يعنی 
  .استفاده ميكنيم" متشکرم، و حال شما چطور است؟"

ن عزيز در برابر چنين پرسشهايی قرار گرفتيد، لزومى و هرگاه شما شنوندگا
  .تان به مصاحب خود بدهيد ندارد گزارش کاملی از وضعيت کنونی

 
 :مجری

ای پرسيده است که معنی و  شنونده. رسيم حال به يک پرسش خيلی دشوار می
اين کلمه در شمار ادوات تاکيد در زبان آلمانی .  چيست  DENNکاربرد کلمه 
  .گيرد ته به موضوع، معانی متفاوتی به خود میاست و بس

  
 :پروفسور

به نظر من پرسش بجا و . ای ندارم پرسش دشوار؟ نه من چنين عقيده
  .من که خوشم آمد. ای است خردمندانه

اين .  شده استDENNاين شنونده خواهان توضيحاتی پيرامون کارکرد کلمه   
 PARTIKEL کلماتی را در زبان آلمانی چنين. کلمه معنی روشنی ندارد

  .خوانند و در شمار ادوات تاکيد است می
 

 :مجری
اما آقای پروفسور پيش از اينکه وارد بحثی مجرد شويم، بهتر است مثالی بزنيم 

  .تا شنوندگان موضوع را بهتر متوجه شوند
 
Sprecherin 
Wer bist du denn? 
 
Sprecher 
Was machen Sie denn? 
 

 :پروفسور
" کنيد؟ شما چه می"و " تو کی هستی؟: " دو پرسش را فهميديدشما قطعا هر

ای مطرح شوند، لحن بيان و تاکيد  اينکه اين پرسشها در کجا و در چه رابطه
  .کند گذاری بر کلمات آنها فرق می

تواند بر روی کلمه  تاکيد می" تو کی هستی؟"برای مثال در ارتباط با پرسش 
DU اد از طرح اين پرسش دانستن اين يعنی تو باشد، در اين صورت مر

   .موضوع است که آن فرد کيست
 
Sprecherin 
Wer bist du? 
 

 :مجری
 تقويت DENNو بيان اين کنجکاوی يا شگفتی از طريق استفاده از کلمه تاکيد 

شنود دستخوش شگفتی  فيليپ اولين باری که صدای کومپو را می. شود می
 همين کلمه تاکيد در پرسش خود بيان شود و اين شگفتی را با استفاده از می
  .کند می
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Philipp 
Wer bist du denn? 
 
Compu 
Ich bin Compu. 
 

 :پروفسور
 در واقع در برابر آنچه گفته شده و يا رخ داده از DENNبا استفاده از کلمه 

تواند بيانگر شگفتی و يا  حال اين واکنش می. دهيم خود واکنش نشان می
در اين مثال خواهيم ديد که . ه اين نمونه ديگر توجه کنيدب. ناخرسنديمان باشد

  . يعنی انجام دادن و يا کردن استMACHENتاکيد بر فعل 
 
Sprecher 
Was machen Sie denn? 
 

 :مجری
 قابل فهم است که پزشک دربار از اين عمل پادشاه لودويگ دوم که تصميم دارد 

  . تاو را به داخل آب بکشد، ناخرسند و عصبانی اس
 
Dr. Gudden 
Was machen Sie denn? 
Halt! Halt! 
 

 :پروفسور
 مثل ساير ادوات تاکيد در معنی DENNدر واقع بايد گفت که کلمه کوچک 

توانند مضمون جمله  اما اين ادوات تاکيد می. کند جمله تغييری جدی ايجاد نمی
  . ندرا شکل داده و بيان نيت جمله را تقويت کنند و يا از شدت آن بکاه

 
 :مجری

کند، اصال  اما اگر استفاده از ادوات تاکيد در معنی جمله تغييری جدی ايجاد نمی
  چرا بايد شنوندگان ما با آنها آشنا شوند؟

 
 :پروفسور

توان معنی جمالت را حتی بدون دانستن معنی اين ادوات  می. حق با شماست
. ين ادوات تاکيد باشيمتاکيد فهميد و نيازی نيست که ساعتها دنبال يافتن معنی ا

اما آنچه که شنوندگان ما بايد بدانند اين است که در زبان آلمانی پارتيکلها يا 
. ای گيرند، بخصوص در زبان محاوره ادوات تاکيد اغلب مورد استفاده قرار می

. کاهد شود و از خشکی آنها می استفاده از ادوات تاکيد باعث تلطيف جمالت می
  : رابطه گوش کنيدبه دو نمونه در اين

 
Sisi 
Was ist denn das? 
 
König Ludwig 
Ein Tisch, liebe Sisi. 
 
Josefine 
Hilfe, wer ist das denn? 
 
Compu 
Eulalia. 
 

 :مجری
  های پيشين کلمه تاکيد ديگری هم مطرح شد؟ آيا در برنامه
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 :پروفسور
مه بر آن است تا با استفاده از اين کل. DOCHبله، به عنوان نمونه کلمه تاکيد 
اين کلمه نيز همچون ديگر ادوات تاکيد معنی . از مخاطب خود تاييد بگيرد

  .در زبان فارسی دانست" مگر"و " خب"دقيقی ندارد و شايد بتوان آن را معادل 
 
Sprecher 
Das ist doch Philipp. 
 

 :پروفسور
ستفاده مثال برای يادآوری بديهی و عيان بودن چيزی از اين کلمه تاکيد ا

.  وجود داردDکنيم، بعنوان نمونه به اين موضوع که جغدی در دفتر راديو  می
  :توجه کنيد

 
Philipp 
Wie bitte? Wer ist das denn? 
 
Paula 
Eine Eule. Das siehst du doch! 
 

 :مجری
و هرگاه پرسشی مطرح شود حال آن که پاسخ آن کامال بديهی باشد نيز، با 

  .  ناخرسندی خود را بيان آردDOCHيد استفاده از کلمه تاک
 
Josefine 
Hallo, Eule, du bist auch noch da? 
 
Compu 
Das ist eine Eule, aber sie heißt Eulalia. 
Das weißt du doch. 
 

 :پروفسور
. ای داشته باشم به پارتيکل و يا کلمه تاکيد محبوب خودم در خاتمه مايلم اشاره

" در اصل"و " در واقع"است که معنی آن  EIGENTLICHاين کلمه تاکيد 
  .است و استفاده از آن توام با نوعی بدجنسی است

 
Sprecher 
Wo ist Philipp? 
 
Sprecherin 
Wo ist eigentlich Philipp? 
 

 :مجری
  چرا توام با نوعی بدجنسی؟

 
 :پروفسور

د سرزنش توان آزار دارد، اما می  چونکه اين کلمه تاکيد گرچه ظاهری خنثی و بی
به نظر شما، پرسش آيهان راجع به . و انتقاد موجود در جمله را تقويت کند

اينکه چرا فيليپ به دفتر نرسيده است، پرسشی خنثی است يا اينکه در آن تلويحا 
  سرزنش و انتقادی هم هست؟

 
Ayhan 
Wo ist eigentlich Philipp? 
 
Paula 
In München. 
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Compu 
Nein, im Stau. Philipp ist im Stau. 
 

 :مجری
های شنوندگان به پايان رسيده  متاسفانه وقت امروزمان برای پاسخگويی به نامه

  .با سپاس فراوان از شما آقای پروفسور. است
 

 :پروفسور
  .کنم من از شنوندگانمان برای طرح اين پرسشهای خوب تشکر می

 
 :مجری

 را درباره موضوعی در برنامه بعدی فيليپ و پاوال کار تحقيق و پژوهش خود
  .گيرند جديد پی می

 
Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. 
 

  بود که توسط انستيتو گوته و راديوDآنچه شنيديد برنامه آموزش زبان آلمانی راديو 
  . دويچه وله تهيه شده است

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 

Herrad Meese 


