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ساده و بی پیرایه یک سوال   
 

  در صورت ضرورت   در آینده واین سوال، از نوع سواالت ذهنی نیست که باری مطرح شد و شاید  

 مطرح گردد. بازهم 

انتقادی هم  تخریبی و  و هیچگونه جنبۀ    یک سوال صاف و ساده و بی پیرایه است فقط  این سوال،  

 کمترین است. ، فقط جهت روشن ساختن ذهن تاریک این ندارد 

در همین مختصر مطرح    واین کمسواِد هیچ مدان را به خود مشغول ساخته است  همین سوال است که  

دری، پاسخ قناعت بخشی در  و دستور زبان  می گردد، به امید اینکه بزرگواری وارد در ادبیات  

 . مورد ارائه کرده و بر این کمترین منت گذارد 

 آمد؟ نخست این سوال چگونه به وجود 

 سری زدم به نوشتۀ مبسوط، یا قسمتی از یک نوشتۀ مبسوط تحت عنوان با صفای:  

 وام گیری بجا و مانع شدن بجا لغات در زبان""

 نظرم را این جمله به خود معطوف داشت:  پاراگراف دوم نبشتۀ متذکره،در 

  جبریت محیطی "... از همین خاطر اگر یک زبان در دو محیط قرار گیرند بر اساس برداشت های 

  " .دوگانگی پیدا میکند که یک عمل ناگزیر و جبر محیطی است   اش با زبان همسانش در محیط دیگر

در جملۀ فوق، تأکید از این کمترین است، و این از سببی است که سوال من درست مربوط به همین  

 اصطالح"جبریت"، می شود که مرا سخت به خود مشغول داشته است. 

 "جبریت"، یعنی چه؟   : 1  -سوال

 . این درحالیست که استفاده از اصطالح" جبر محیطی" قابل فهم است و مشکلی در آن دیده نمی شود 

 ؟ : فرق بین جبر و "جبریت" در چه است 2  -سوال

 : آیا "جبریت"، جمع جبر است، یا کدام معنی و مفهوم دیگر دارد؟-3سوال  

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/afghan_german_oalein_zaban.pdf
file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net
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 : اگر"جبریت" جمع جبر باشد، پس اجبار جمع چیست؟ -4سوال  

 ؟ شود جمع بست  : آیا اصالً "جبر"، را می -5سوال  

 . خواهند گردید هرگاه به معنی و مفهوم"جبریت" دانسته شوم، متباقی سواالت، خود بخود حل       

 همین و دیگر هیچ. 

 آخر گفته اند:" از گهواره تا گور دانش بجوی". 

 

 

 

 


