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از زبان
 سوئدى بشنويد

در  ــا  اروپ ــمال  ش در  ــورى  كش ــوئد  س
ــكانديناوى» است. از  ــبه جزيره ى «اس ش
ــمال با كشور  ــور نروژ، از ش غرب به كش
ــرق با خليج بونتيا، از جنوب  فنالند، از ش
شرقى با درياى بالتيك و از جهت جنوب 
غربى با كشور دانمارك همسايه است. نام 
اين كشور در زبان فارسى از زبان فرانسه 

(Sued'e) گرفته شده است.
زبان سوئدى با زبان هاى نروژى و دانماركى 
ــان به قدرى به  ــه زب نزديكى دارد. اين س
ــوران آن ها  هم نزديك اند كه اغلب گويش
ــان خود، با هم  ــد هر كدام به زب مى توانن

ارتباط زبانى برقرار كنند.
زبان سوئدى، زبان رسمى كشور سوئد 
است، اما در برخى از نواحى شمالى كشور 

به زبان فنالندى نيز سخن مى گويند. 
در كشور سوئد به چهار زبان اقليمى، شامل 
فنالندى، تورندال، رومانى ( زبان كولى ها) 
ــود. شهروندان  ــامى نيز تكلم مى ش و س
ــى در تعامل با  ــدود معين ــوئدى تا ح س
ــتفاده از اين  دستگاه هاى دولتى حق اس
ــن، در مراقبت  ــا را دارند. هم چني زبان ه
ــاالن اجازه دارند از  از كودكان و بزرگ س
زبان هاى فنالندى و سامى استفاده كنند.

ــتفاده از  ــان حق اس ــامى زب كودكان س
ــه دارند.  ــامى را در مدارس پاي ــان س زب
ــال آخر متوسطه هم به زبان  آموزش س
سوئدى و سامى ارائه مى شود. هم چنين 
دانش آموزانى كه به زبان فنالندى حرف 
ــدارس پايه و  ــد در م ــد، مى توانن مى زنن
ــادرى خود آموزش  ــطه به زبان م متوس
ــور فنالند،  ــه عكس در كش ــد؛ و ب ببينن
ــوئدى به طور برابر  دو زبان فنالندى و س
ــمى كشور محسوب مى شود.كه  زبان رس
ــال 1540 ميالدى ترجمه و چاپ  در س

شد.
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چند ضرب المثل زيبا
 زندگى بدون عشق، مثل سال بدون 

تابستان است.
 صبر قوى ترين داروسـت؛ زيرا غول 

نااميدى را به هالكت مى رساند.
 كفـش سـياه نشـانه ى دل سـياه 

نيست.
 حسود به طرف ديگران تير مى اندازد، 

ولى خود را زخمى مى كند.

الفباى سوئدى شيوه ى تلفظ
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برخى اصطالحات عمومى
God morgon = صبح به خير

Hej/ God day = سالم/ روز به خير
Hey då = خداحافظ

Tack (såmycket) = متشكرم
Fru = خانم
Herr = آقا

Fröken = دوشيزه
Hur mår du?= حالت چطور است؟

Bra = خوب
Engeleska = انگليس

Svenska= سوئد
Sverige = Swedish = سوئدى

اعداد  به زبان سوئدى
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الفباى سوئدى
ــى  ــوئدى را بررس ــال بياييم الفباى س ح
كنيم. الفباى زبان سوئدى 29 حرف دارد 
ــامل 26 حرف انگليسى به اضافه ى  كه ش

مصوت هاى ö , ä , å  است.
ä  و ö وجه تمايز زبان سوئدى از زبان هاى 
فنالندى و دانماركى است. الفباى سوئدى 

از اين قرار است:
ــيارى  ــه، واژه هاى بس ــاى ميان در دوره ه
ــوى به زبان  ــاى آلمانى و فرانس از زبان ه
ــس، برخى  ــده اند. برعك ــوئدى وارد ش س
ــى  ــوئدى هم در زبان  انگليس واژه هاى س

متداول شده اند. براى مثال:
ــوئدى  ــك واژه ى س  «smorgasbord» ي

است كه به زبان انگليسى وارد شده است:
ــاندويچ كه در   «smorgasbord» نوعى س

بوفه يا رستوران هاى كوچك ارائه مى شود.
 smörgäs = sandwich = ساندويچ

ــاى  ــور غذاه ــز، منظ  bord = table = مي
فورى است

يكى از اولين آثار ادبى 
بـه زبـان سـوئدى 
گوسـتاو  «انجيل 
واسا» نام دارد

يكى
بـه
»

تصويرگر: ايمان اوجيان


