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  شاھين از ھالند     

 ٢٠١٣ سپتمبر ٠٧

  
  دو طرز تفکر متفاوت يا دو جھان بينی متضاد

  

  .ی بيش نيستاه ط غيراز اين سفسئیاھر ادع  شعوراجتماعی انسان است،ۀن کننديھستی اجتماعی انسان تعي

  .ی که تصادفاً رخ داده و جز حقيقت چيزی ديگری نيست می پردازما فوق به تشريح دو واقعه ۀبرای اثبات گفت

پسر جان تو چرا اينقدر پسر « م را پرسيدم يکی از اقاربۀھشت سالۀدر  يکی از ديد و باز ديد ھای فاميلی پسر بچ

  »خوب ھستی؟

  »دنيا آمده ام، من اينطور خوب  تولد شده ام ه من اصالً خوب ب«ت  جوابم گفه ب

ثيری در أگردد که گويا شرايط اجتماعی و ھستی اجتماعی انسانھاھيچ ت جواب داده شده  واضح میه با کمی دقت ب

به دنيا گويا افراد  از اول خوب و نيک عمل و يا بد و بد عمل  .خوب بودن، صالح و نيک عمل بودن انسان ندارد

  .می آيند

ً اگر برای يک لحظه جواب اين پسر بچه را قبول کنيم ين صورت خوب بودن ويابد بودن اشخاص و ادر.   فرضا

شود که خود  نيروی اليزال و به عبارت ديگر مربوط به خداوند يکتا می افراد مربوط به يک نيروی مافوق،

  .کند ن میي تعياز قبل کدام بد باشد  سرنوشت افراد و اشخاص و انسان ھا را که کدام خوب يا

 عکس افراد هيا ب اين نيروی مافوق و اليزال يا خداوند است  که اشخاص وافراد، خوب، صالح و نيک عمل و

  .واشخاص بد، دزد و اوباش به دنيا می آورد

د وسرنوشت ن سرنوشت شان ھيچ نقشی ندارنياگر چنين است که افراد و اشخاص و محيط اجتماعی زندگی در تعي

در   وخوردهشود ويا سرنوشت افراد واشخاص قبالً رقم  ن میينيروی مافوق تعي شان قبالً از طرف نيروی اليزال،

يا  گردد که چرا در روز آخرت درروز قيامت نيروی اليزال و الی مطرح میؤلوح محفوظ ثبت است پس اينجا س

کند که در  باز خواست می) آنچه که در دنيا انجام داده اند(خداوند يکتا از بندگان  خود در مورد اعمال دنيوی شان

  .فرستد  نتيجه بعضی را به دوزخ و بعضی را به جنت می

نصيب وقسمت خود ھستيم   در لوح محفوظ ثبت است پس ما مجبور به قبول قضا و قدر،از قبلاگر اعمال دنيوی ما 

، باشند نست که ھرگاه افراد و اشخاص خوب  يا بد می چنين فکری ايۀنتيج . ما دخيل نيستۀودر ھيچ کاری اراد
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 بی اساس و غلط که کامالً ،  طرز تفکر فرسوده استنتاج گرددنانتواند از چ اين استنباط می. دست خود شان نيست

  .است

پسر جان چرا تو «يکی از اقارب ام را که دوازده ساله بود پرسيدمۀ وباز درمحل و محفل ديگر باز يک پسر بچ

  »اينقدر پسر خوب ھستی؟

مرا پدر و مادرم در شناخت زندگی و  م خوب بار آمده ام،من به دامان فاميل من خوب تربيه شده ا م ،« جواب داد

  ».محيط کمک نموده اند

 شده  دو طرز تفکر متفاوت نھفته است واين دو بيان از دو شود  که بين دو جواب  داده با کمی دقت کامالً واضح می

  نمايد   جھان بينی  متضاد  نمايندگی می

صالح و نيک عمل بودن افراد و اشخاص مربوط ھستی اجتماعی و  گر آنست که خوب بودن ،انجواب دومی بي

  .شرايط اجتماعی آنھاست وکسبی است نه ذاتی

کند نه نيروی  ن میيند،  اين ھستی اجتماعی انسانھا است که شعور شان را تعي انسانھا ھمه يک سان به دنيا می آي

  .مافق و نيروی اليزال

 ۀکه فرزند کارگر در نتيج اين. سان به دنيا می آيد  سرمايه دار يکۀدھقان مثل بچۀ  کارگر و بچۀطور مثال بچه ب

می  ساعد محيطی اش اکثراً تحصيل کرده بارشود و فرزند سرمايه دار با شرايط م کارگر می فقرفرصت نمی يابد،

  .شود به ھستی اجتماعی و شرايط اجتماعی ھر يک از آنھا آيد، مربوط می

دزدی وچپاول و تن فروشی از روی تفنن وشوق صورت نمی گيرد بلکه شرايط دشوار محيطی، اجتماعی، 

  .کند چپاول و تنفروشی مجبور میی، اقتصادی، است که افراد را به دزد 

ن سرنوشت ي شناخت شان از شرايط اجتماعی و اقتصادی در تعيۀپروس ھستی اجتماعی، شرايط اقتصادی افراد و

  .کند ن کننده داشته افراد را به طبقات مختلف در جامعه تقسيم میيآنھا  نقش تعي

ر که نان آور فاميل پسر بچه ھای نادا؛ طبقات نادار که دارای شرايط بد اقتصادی و اجتماعی اند، زاغه نشين ھستند

ول زندگی بخور و ؤکنند و مس  داش ھای خشت پزی کار می در اجبار، بهخود ھستند در اثر بيدادگری اجتماعی

  .توانند به مدارج تحصيل راه  يابند و از آنھا افراد تحصيل کرده بار آيد گونه میر فاميل خود ھستند چنمي

دنيا می ه چون فرزند سرمايه دار ب لوژيکوينان گرچه از نظر بيشود که فرزندان زاغه نيش به وضاحت فھميده می

آيد، فقط اين ھستی اجتماعی و شرايط اقتصادی است که يکی تحصيل کرده و ديگری را کارگر بار می آورد که 

  .سال ھا تحت ستم قرار گيرد و تا زنده است نيروی کار خود را  به مزد ناچيز بفرشد

ارثی و ابدی ) ثير مالکيت خصوصی افرادأتحت ت( فت که ھستی اجتماعی انسانھاتوان چنين نتيجه گر حال می

مگر برای اثبات کافی نيست که تاريخ . ر می يابديباشد که ھم زمان با آن شعور انسانھاتغي ر پذير میينيست، تغي

 واقتصادی را به نفع خاستند وشرايط  اجتماعیپا  بگيريم که توده ھای ميليونی مردمان شان به هی را گوائکشورھا

  .تغيير دادندخود 

  اين است اصل مطلب

  به اميد پيروزی

  

  

 


