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 از مجموعۀ جمالت قصار

 

 

 د؟انسان پیروز خواهد ش یاآ

  م اریک فرو 

 : م. بوذریانتخاب

 

 

 ؟که خرد و راستی باشدآزادی فقط جایی وجود دارد ( 8ص) -1

( ما همه از جنگی که ما را نابود کند رویگردانیم و همه می خواهیم مفهوم حیثیت انسانی و 12)ص -2

 فردیت در دنیا زنده بماند.
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( دوگانه اندیشی یعنی قدرت اینکه کسی دو باور متناقض را در ذهن بگنجاند و هر دو را 45)ص -3

 بپذیرد.

ش بت اصل و نژاد و ترغم همهء پیشرفت های عقلی و فنی، هنوز گرفتار پرس ( آدمی به49)ص -4

 .مالکیت است

 قرار میگیرد.آنچه ما به دست خود تولید میکنیم به قدرتی عینی مبدل می شود و باالی سرمان ( 96)ص -5

( گاه چنان خود را گول میزنیم که فکر میکنیم هر شئ فقط هنگامی از آن ماست که مال ما 97)ص -6

 باشد.

 مبادله شود و اعتماد در مقابل اعتماد.( فقط عشق میتواند در ازاء عشق 98)ص -7

 ترل و تکامل سرمایه داری در قرن بیستم به تمرکز روزافزون تولید صنعتی انجامیده است.( کن104)ص -8

روزی که انسان به مصرف کننده صرف تبدیل شود باید منتظر بود که اشتهای مصرف کننده ( 109)ص -9

 گیرد.  پیوسته باالتر رود و سلیقه هایش نیز مورد دستکاری قرار

عبارتند از نیاز به آزادی و دمی انفعاالتی است که در ژرفای ذاتی آ ( انسان دارای اشتیاق ها و164)ص -10

 برابری و خوش دلی و عشق. 
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( برای دستیابی به آزادی و عشق و برابری آدمی باید از شجاعت و اراده و قدرت از 166)ص -11

 خودگذشتگی بهره مند باشد. 

هزار سال پیش به درون قشر رسومات و ترسهایی که بشر ( پیشوایان بزرگ روحانی از چهار165)ص -12

  د.خوابزدگی بیرون کشیدندور خود تنیده بود نفوذ کردند و او را از نیمه 

 ( مردم هرقدر هم طالب آزادی باشند باز در عین حال از آن میترسند و می خواهند بگریزند. 166)ص -13

 انسان در طول تاریخ، خدش و محیطش هر دو را دگرگون می سازد.  -14

وقتی اندیشه از انسان بیگانه می گردد، دیگر حتی آرمان یا ایده آل به ایدئولوژی تغییر ( 167)ص -15

 صورت داده است. 

 تشریفاتی. هرچند  –حافظ این ایده ها یا اندیشه ها نیز هست ( ایدئولوژی ضمنا 168)ص -16

 ( وسایل تولید به طور عمده خارج از کنترل کسانی است که مالک آن هستند. 171)ص -17

آزادانه اش اندیشه های دیگر ( گاه شخص از نظر ذهنی کامال صادق است اما در عمل حقیقتا 172)ص -18

 آشکار می شود. 

تنها در پندار خود با ( او که از محبت سخن می گوید اما به راستی در عمل چنین نیست 172)ص -19

 محبت رابطه دارد حال آنکه خویشتن را می فریبد. 
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( تنها راه تمیز بین حقیقت و ایدئولوژی ، تحلیل کردارهاست نه پذیرش الفاظ به جای 176)ص -20

 واقعیات. 

دگی خواهد کارگر باشد و خواه نباشد به هر حال به نابودی ( باید تصدیق کنیم که بازدارن271)ص -21

 آزادی خواهد انجامید. 

و احساس رضایت می کند، این شنود می شود قتی کسی از استادی خویش در کار خو( 303)ص  -22

 گیزه ای مبدل می شود که به اندازه سود مالی قوی است. احساس به ان

ه نوع شخصیت سرانجام به سروری می رسد و کدام مهم این است که در هر جامعه ای، چ( 304)ص -23

 انگیزه بیشتر به شوق می آورد. 

 اصیل و راستین ارزشهایی را که تبلیغ می کنیم به تجربه درونی دریابیم. ( باید تجدید حیات 305)ص -24

آید و ( مهم این است که دنیا حفظ شود ولی برای حفظ دنیا، برخی دگرگونی ها باید بوجود 330)ص -25

 برای ایجاد این دگرگونی ها، روند تاریخ باید فهمیده و پیش بینی شود. 
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 تایپ برای وبسایت چیستی ها: زهره
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