درس ﻧﻮد و ﻫﺸﺘﻢ – ﻧﺎﻫ ﺑﻪ  sofernو  insofernدر زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧ

Sofern ich meine Augen schließe, muss ich an Dich denken
ﻫﻤﯿﻨﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ را ﻣ ﺑﻨﺪم  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮ ﮐﻨﻢ
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ را ﻣ ﺑﻨﺪم  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮ ﮐﻨﻢ

ﺳﻼم دوﺳﺘﺎن در اﯾﻦ درس ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ  sofernو  insofernدر زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای اﯾﻨﻮﻧﻪ در زﺑﺎﻧ آﻟﻤﺎﻧ ﺑﻮﯾﯿﺪ :

ﺗﻮ اﺟﺎزه داری ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﻪ ﺗﺎﻟﯿﻔﺖ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﺎﺷ

Sofern du deine Hausaufgabe fertig gemacht hast, darfst du fernsehen

اﯾﻨﻪ ﺗﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨ ﯾﺎ ﻧﻪ  ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘ دارد ﮐﻪ ﺗﺎﻟﯿﻔﺖ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷ ، ﯾﻌﻨ ﺑﺨﺶ اول ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﯾﻢ و در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﻋﻤﻠ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ آﻧﺮا اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﯾﻢ.

 sofernﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ  ،ﻫﻤﯿﻦ اﻻن  ،ﻓﻮرا  ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﮐﻪ  ،ﭘﺲ از آﻧﻪ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ  sofern ،ﻣﻌﺎﻧ ﺑﺎﻻ را ﺑﻬﻤﺮاه دارد  ،ﯾﻌﻨ ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﻢ :

ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺗﺎﻟﯿﻔﺖ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدی  ،اﺟﺎزه داری ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺒﯿﻨ

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ  sobaldﻧﯿﺰ ﺑﻮﯾﯿﻢ :

Sobald du deine Hausaufgabe fertig gemacht hast, darfst du fernsehen
ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺗﺎﻟﯿﻔﺖ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ای  ،اﺟﺎزه داری ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺒﯿﻨ

در دروس ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد  sobaldﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﺑﺎ ﯾ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺳﺎده در ﺳﺎﯾﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ دﺳﺘﺮﺳ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ  ،اﻣﺎ در درس اﻣﺮوز ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد  sofernﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺎت ﮔﺮاﻣﺮی در ﻣﻮرد : sofern

ﻧﺘﻪ ﺷﻤﺎره ﯾ : ﻫﺮﮔﺎه  sofernدر ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  weil , dassو … ﻓﻌﻞ را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻤﻠﻪ ﻣ ﺑﺮد.

ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :

Ich fliege im September nach Teheran, sofern mein Chef den Urlaub genehmigt
ﻣﻦ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﭘﺮواز ﻣﯿﻨﻢ  ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﻪ رﺋﯿﺲ ام آن ﻣﺮﺧﺼ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ

ﻧﺘﻪ دوم  sofern :را ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪای ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ دوم ﺟﻤﻠﻪ  ،ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ  sofernرا در
ﺑﺨﺶ دوم ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﯾﻢ.

ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل دﯾﺮ :

Sofern es nicht regnet, fahre ich mit dem Fahrrad
ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﻪ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد  ،ﻣﻦ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﯿﺮوم

ﯾﻌﻨ رﻓﺘﻦ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ  :ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد ﻣﻦ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﯿﺮوم

Sofern das Wetter gut ist, machen wir einen Spaziergang
ﻣﺎ ﯾ ﭘﯿﺎده روی اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ  ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﻪ ﻫﻮا ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ

Wir machen einen Spaziergang, sofern das Wetter gut ist
ﻣﺎ ﯾ ﭘﯿﺎده روی اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ  ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﻪ ﻫﻮا ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﻔﺮ ﻓﺎرﺳ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎ ﺑﺨﺶ اول ﺟﻤﻠﻪ را ﺷﺮح ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ  ،ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮط را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﻨﯿﻢ  ،اﻣﺎ در
ﺗﻔﺮ آﻟﻤﺎﻧ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﺑﺘﺪا ﺷﺮط را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ دوم ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﯿﺤ ﺑﺪﻫﯿﻢ
و در ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺮط را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

Ich kaufe drei Tickets, sofern das Konzert nicht ausverkauft ist
ﻣﻦ  ۳ﺗﺎ ﺑﻠﯿﻂ ﻣﯿﺨﺮم  ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﻪ ) ﺑﻠﯿﻂ ﻫﺎی ( آن ﮐﻨﺴﺮت ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزان ﺗﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد.

Sofern man über 16 Jahre alt ist, darf man diesen Film sehen
آدم اﺟﺎزه دارد اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺒﯿﻨﺪ  ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی  ۱۶ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺣﺎل ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ  insofernدر زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ

 insofernﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ  ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ  ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﻪ  ،ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ  ،ﺗﺎ ﻣﯿﺰاﻧ ﮐﻪ  ،از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ  ،از اﯾﻦ رو

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻓﺎرﺳ ﯾ ﺟﻤﻠﻪ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺮوف رﺑﻂ زﯾﺎدی ﺑﺴﺎزﯾﻢ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻫﺎی رﺑﻂ ﻣﺘﻔﺎوت  ،ﺟﻤﻼﺗ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨ و ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺴﺎﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :

Insofern sie in der Lage ist, will sie dir helfen
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﻪ او ) ﻣﻮﻧﺚ ( در اﯾﻦ ﻣﺎن اﺳﺖ  ،ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ

ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ او ) ﻣﻮﻧﺚ ( در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ  ،ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ  sobaldﻧﯿﺰ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﻦ ﺷﻞ ﺑﻮﯾﯿﻢ :

Sobald sie in der Lage ist, will sie dir helfen
ﺗﺎ او ) ﻣﻮﻧﺚ ( در اﯾﻦ ﻣﺎن اﺳﺖ  ،ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ  bisﻧﯿﺰ ﺑﻮﯾﯿﻢ

Bis sie in der Lage ist, will sie dir helfen
ﺗﺎ او ) ﻣﻮﻧﺚ ( در اﯾﻦ ﻣﺎن اﺳﺖ  ،ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ  ،ﻣﺎ ﯾ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎ ﺣﺮوف رﺑﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ  ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨ و ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺴﺎﻧ را داﺷﺘﻨﺪ.

ﻧﺎت ﮔﺮاﻣﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ : insofern

ﻫﺮﮔﺎه از  insofernدر ﺟﻤﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ  ،آﻧﺎه ﻓﻌﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮود  ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  sofernو ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ ﮐﻪ در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎت ﮔﺮاﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای  sofernداﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮای  insofernﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت اﺳﺖ.

ﻓﻘﻂ ﯾ ﻧﺘﻪ وﺟﻮد دارد  ،ﮐﻪ اﮔﺮ  insofernﻓﻌﻞ را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﺮده ﺑﻮد  ،آﻧﺎه ﻣﻌﻨ از اﯾﻦ رو  ،از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﻣﯿﺪﻫﺪ  ،در
ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﺑﺎﻻ در اﺑﺘﺪای ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻓﻌﻞ را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮده ﺑﻮد  ،آﻧﺎه ﻣﻌﻨ ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﮐﻪ را

ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :

Er war insofern schuld an dem Unfall, als er zu schnell gefahren ist
او از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﺗﺼﺎدف ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮد  ،اﻧﺎری او ﺧﯿﻠ ﺗﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔ ﻣﯿﺮد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ  insofernدر وﺳﻂ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻫﻢ روی ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ،
آﻧﺎه ﻣﻌﻨ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را داد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ  alsﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻧ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در درس ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﺗﺎ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﻢ  ،اﻣﺎ ﯾ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی دﯾﺮ  alsاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  :ﮔﻮﯾ ﮐﻪ  ،اﻧﺎری ﮐﻪ را
داراﺳﺖ  ،و ﻫﺮﮔﺎه در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮد  ،آﻧﺎه ﻓﻌﻞ را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻤﻠﻪ ﻣ ﺑﺮد .درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺜﺎل.

Insofern hat er recht
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ او ﺣﻖ دارد
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺣﻖ ﺑﺎ اوﺳﺖ

ﭼﺮا  insofernﻣﻌﻨ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را داد ؟
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ  insofernﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی رو ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺖ  ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺒﺮد  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻨ ، از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ  ،از اﯾﻦ رو را داد.

Insofern hatte Morteza ganz recht
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﻀ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻖ داﺷﺖ

Insofern war es denkwürdig
از آن رو آن ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد
از آن رو آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ آن ﻣﻬﻢ ﺑﻮد

Insofern besteht also keine Gefahr
از آن ﻧﻈﺮ ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آن رو ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ درس  ،ﺳﻮال  ،ﻣﺜﺎل ﯾﺎ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﻫﻤﯿﻦ درس درج ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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