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  سقراط 

 
  . به نيکان و بدان نيکی کن تا ھمه بياموزند* 
که در ساعات ذلت تنی چند از خفت و خواری شما خوشحال دشمنان خود را با اخالق نيکو رام سازيد و نپسنديد * 

  . گردند
  : اصول اوليه اخالق را اين فضايل تشکيل داده اند* 
 حکمت ، شجاعت ، اعتدال مزاج ، عدالت * 
 ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بھترين اھل زمان شوی و به نيکان ملحق گردی *
  . را راھی نيست به درگاه مردان با اراده ، خشم و غضب*
  . در ھر دو حال موجب پشيمانی است: ازدواج خوب است يا بد ؟ گفت : از سقراط پرسيدند *

   در دوستی درنگ کن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پايدار باش*

   انش حقيقی اين است که ھمه بدانيم که نادانيمد*

   زندگی بدون تحقيق و جستار ارزش زيستن ندارد *

   نه باش که می خواھی به نظر برسیآنگو *

   بايد بخوری تا زنده باشی، نه آنکه زنده باشی تا بخوری *

   نمی توانم چيزی به ديگران بياموزم؛ فقط می توانم وادارشان کنم که بينديشند*  
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اگر گرفتار خواھيد شد و  کنيد؛ به ھر وسيله ای که می توانيد؛ اگر زن خوب داشته باشيد بسيار خوشبخت زدواجا*

   زن بدی شويد؛ فيلسوف از آب در می آييد و اين ھر دوبرای ھر مردی خوب است

   آن انسانی عاقل تر است که می داند عقلش کمتر است* 

   آن قدر بر مال دنيا حريص مباش که برای از دست دادنش اندوھناک شوی*

   انتقام، دليل سبکی عقل و پستی روح است *

   شخص حکيم پديدار شود که خويشتن را حقير و ناچيز شمارداثر حکمت آنگاه در  *

ھيچ گنجی به از ھنر نيست و ھيچ ھنری بزرگوارتر از دانش نيست و ھيچ پيرايه ای بھتر از شرم نيست وھيچ  *

   دشمنی بدتر از خوی بد نيست

   نخستين گام برای از ميان برداشتن يک ملت، پاک کردن حافظه ی آن است *

   خاموشی است داروی خشم،*

   انديشيدن به سرانجام ھر کار باعث رستگاری است*

   دمت خود را بی آنکه برای پاداش باشد به مردم عرضه کنيد و پاداش آن را در رضايت خاطر خويش بيابيدخ *

برد، ولی چيزی را که  ست مقداری زھر در کوزه ای ريخت و آن کوزه را شست و اثرات زھر را از بين مکنم* 

   خواھد کرد و ھرگز از آن رھايی نتوانيد يافت یذھنتان جای دارد، خوب يا بد، بر شما فرمانروايدر 

   با پدر و مادرت چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری* 

   خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راھی نيست*

   يک زندگی مطالعه نشده، ارزش زيستن ندارد *

   است و فانی، اما ھنر طوالنی و ماندگارزندگی کوتاه  *

   جامعه زمانی حکمت و سعادت می يابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد *
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   از مرگ نترسيد، زيرا تلخی آن به دليل ترس از آن است *

گير و دار، جراحت  که در امری بزرگ جان می سپارد، مثل کسی است که تازه زخم برداشته و در گرمی فردی *

پس کسانی که ھمت خود را وقفراه خير می کنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و . شتن را احساس نمی کندخوي

            کسانی است که کارھای بزرگ از آنان سر زده و آرزوھای بزرگ آنان بر آورده شيرين ترين مرگھا متعلق به

   شده است

   .آشفته در آن وجود نداردآرام است که خياالت  مرگ ترس ندارد، زيرا خوابی *

   فکر کنيد که لذت نمی ماند و فساد می ماند] به اين [ در لذتی که آميخته به فساد است، خوشحال نباشيد و  *

باعاقل مشورت کن، چون فکر او به دور از ھوای نفسانی است و با نادان مشورتمکن، زيرا که او تابع ھوای نفس  *

   ط زمان است،بلکه مشورت کن با آن که محيط به زمان باشدمشورت مکن با آن که محا. باشد

الزمه قضاوت، شکيبايی به ھنگام شنيدن، انديشيدن به ھنگام گفتن، بينش به ھنگام رسيدگی و بيطرفی به ھنگام  *

   قضاوت است

   مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان باشند، نه آنکه دوستان از او بھراسند*

   گ، دشوار نيست، گريز از بدی دشوار است، زيرا بدی تندتر از مرگ می رودگريز از مر *

   مردی نيک بخت است که از ھر کار نادرستی که از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد *

   ھا از آِن کسانی است که کارھای بزگ از آنھا سرزده و آرزوھای بزرگ آنھا برآورده شده است ترين مرگ شيرين *

   از مرگ نترسيد که تلخی آن، از ترس از آن است *

   آوردی بزرگ است گريزند، براستی، ره داند، شايد مرگی که از او چون دشمنی سخت و زيانکار می ھيچ کس نمی *

تا زمانی که انسان زنده است، فھم اين نکته برای او دشوار است که برای جاويدان شدن بايستی بميرد؛ پس از آن  *

   شدمرگ نبا

   خدايان ھستند] بيان کنندگان  [ سرايندگان، يگانه مفسران  *



6   

 

    .تنھا خوبی موجود در جھان، شناخت و دانش؛ و تنھا شر و زشتی، نادانی است *

  تنھا يک خير وجود دارد که نام آن، دانش است و تنھا يک شر وجود دارد که نام آن، نادانی است   *

   آيد  کنم، ولی چون پول ندارم، جز ستايش، کاری از دستم برنمی سی میشنا توان، حق من تا آنجا که می*

تمام محبت خود را به يكباره براي دوستت ظاھر مكن؛ زيرا ھر وقت اندك تغييري مشاھده كرد تو را دشمن مي *
   پندارد

 اگر مي خواھي ھستي را بشناسي، خود را بشناس*

  آيد ولي چون پول ندارم، جز ستايش، كاري از دستم برنميكنم،  شناسي مي توان، حق من تا آنجا كه مي*

  .دانش پاك در دلھاي ناپاك قرار نمي گيرد*

  سعادتمند كسي است كه از ھر اشتباه و خطايي كه از او سر مي زند، تجربه اي جديد به دست آورد*

يم نمايند، بدبخت ترين مردم چون ھرگاه تمام بالھا و سختي ھاي بشر را در يك جا جمع كنند و در ميان مردم تقس* 
  سھم خود را ببينند، از سھم نخستين خويش راضي شده، لب از شكايت مي بندند

 خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راھي نيست*

  .من جز يك چيز، چيز ديگري نمي دانم و آن اين است كه ھيچ نمي دانم*

بنابراين از كساني كه قلب پاك شما آنان را به خود نمي . تر نيستھيچ كس از قلب شما به شما نزديكتر و راستگو 
  پذيرد، دوري كنيد

  اگر خاموش باشي تا ديگران به سخنت آرند، بھتر كه سخن گويي تا ديگران خاموشت كنند*

  من خرمند ترين مردمانم، زيرا يک چيز را می دانم و آن اينکه ھيچ چيز نمی دانم * 

  ما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پايدار باشدر دوستی درنگ کن، ا*

  فقط نھايت جھل يا نھايت ھوشمندی می تواند در مقابل تغييرات مقاومت کند* 

کوتاه ترين و مطمئن ترين راه برای شرافتمندانه زيستن در جھان اين است که در واقعيت ھمانگونه باشيم که به * 
  نسان افزون و تقويت می شود نظر می رسيم با تمرين و تجربه نيکی نيکی ھای ا

  دانش حقيقی اين که ھمی بدانيم که نادانيم* 

  زندگی بدون تحقی و جستار ارزش زيستن ندارد* 
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  فضليت بدون تحقيق و جستار ارزش زيستن ندارد* 

عيب ھايت به فکر آن ھا نباش که به تو وفادارند و تمام سخنان و اعمالت را می ستايند، به آن ھا بينديش که با مھر * 
  را سرزنش می کنند

بی کاره ھا فقط آن ھا نيستند که کاری انجام نمی دھند، آنان نيز که بايد به کار بھتری شمغول باشند اما نيستند، بی * 
  کاره اند

بعضی در آرزو بعضی در ترس و بعضی در ھمه ی . بعضی ھا در لذت بردن جسورند و برخی در درکشيدن* 
  شرايط بزدل اند

  آدمی چون قطره شبنمی است بر برگی حيات* 

  بگذار آن که می خواھد دنيا را تکان بدھد اول خودش حرکتی بکند* 

اگر ھمسر خوبی داشته باشی ، نيکبخت می شوی و اگر ھمسر بدی داشته باشی . ھر طور ھست ازدواج کن* 
  فيلسوف خواھی شد و اين برای ھر مردی خوب است

  ھيچ چيز بر عدالت مقدم نيست* 

  زيبايی استبدادی کوتاه عمر است*  

  آن گونه باش که می خواھی به نظر برسی* 

  غنی ترين انسان ھا کسی است که به کم ترين قانع باشد، چرا که قناعت ثروت طبيعی است* 

  برای آن که خودت را بيابی ، به خودت بينديش* 

  به نظرم بی آرزو بودن خصلتی شيطانی است*

  بايد بخوری تا زنده باشی، نه آن که زنده باشی بخوری *

  فقط يک چيز خوب وجود دارد و آن معرفت است و فقط يک چيز بد يافت می شود و آن جھل است *

  من آتنی نيستم، من شھروند جھانم *

  آز زخم ناسور روح است*
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  افالطون

  

 
 .در جھان يگانه مايه نيكبختی انسان محبت است

 
 .نيرومند ترين مردم كسی است كه بر خشم خود غلبه كند

 
 .زينت انسان به سه چيز است علم ،محبت ،آزادی

 
 .عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را

 
به عقيده من تنھا موضوعی كه شايسته است مغز انسان را نگران بدارد آينده فرزندان اوست و انديشه اين موضوع 

 كار كند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟ كه چه
 

كسی كه در ايام موفقيت و خوشی تو را ثنا گويد با آنچه در تو نيست ، البته در روز ناسازی و اقتراق ھم از دروغ و 
 .بھتان در حق تو دريغ نخواھد كرد

 
 .سزاوار است مرد عاقل ھنگام تناول لذائذ ياد اورد تلخی دوا را و زياد نخورد

 
ن كه می خواھند خوب زندگی كنند بايد به حقيقت نزديك بشوند زيرا پس از نيل به مقام حقيقت يابی است كه دست آانا

 .از غم و اندوه دنيا دست بر می دارند
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 . درغگو از دروغگوی ديگر در حذر است
 

محاكمه كشيد ظفر تو  با دوست طوری رفتار كن كه به حاكم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما كه اگر كار به
 .را باشد

 
  .از نزديكی به كسی كه قادر به حفظ اسرار و رموز خود نيست پرھيز نما

  فلسفه متعالی ترين موسيقی ھاست *

  مرگ بدترين اتفاقی نيست که برای آدمی پيش می آيد *

  ھيچ چيز بشری اھميت خطير و جدی ندارد *

  ا بکنند که مردان انجام می دھن بايد ھمان چيزھا را به آن ھا بياموزيماگر از زن ھا انتظار داريم ھمان کارھايی ر *

  جھل ريشه و ساقه ی ھرگونه تباھی است *

  با سر انگشت عشق ھر کسی شاعر می شود *

  ھرگز کسی را که پيوسته در حال پيشرفت است، ھر چقدر ھم که کند حرکت کند، نومييد  مکن *

اعتنايی شان به امور مردم می پردازند، اين است که تباھکاران بر آن ھا حاکم  بھايی که انسان ھای نيک بابت بی *
  می شوند

  ھيچ چيز مانند سوگند ِ عشق نست *

  احمق ھا حرف می زنند چون بايد چيزی بگويند. خردمندان حرف می زنند چون چيزی برای گفتن دارند *

  شناخت تا با يک سال گفت و گو می توان يک نفر را در ظرف يک ساعت عمل و اقدام بيش تر *

  ھيچگونه شری در برابر انسان نيک ظھور نميک ند، چه در حيات وی و چه پس از مرگش *

  بدون يکی بسيار را نمی توان درک کرد*

  سنگين ترين کيفر تباھکاری ھمانا به جامه ی تباھکاران در آمدن است *

  دروغ فقط به خودی خود پليد نيست، بلکه روح را تباه می کند *

زندم، تو جوانی و سال ھا که می گذرد زمانه تغيير ميک ند و حتی بسياری از نگرش ھای کنونی را واژگونه رف*
  می کند، پس بپرھيز از اين که خود را داور مھم ترين امور بپنداری

بی به بدن وارد نمی کند، اما معرفت اگر با اجبار کسی شده باشد، در ورزش بدنی وقتی اجباری باشد چندان آسي *
  ذھن ماندگار نيست

  آغاِز ھر کار مھم ترين قسمت آن است *
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  . ھر چيز فريب آميز را می توان مسحور کننده خواند*

ه نيست آن کس که سرشتی آرام و خرسند دارد، فشار سالخوردگی را کم تر حس ميک ند، اما کسی که اين گون  *
  جوانی و سالخوردگی برايش به يک اندازه سنگين اند

  حيات و زندگی آتی آدمی را جھت آموزش ھای وی تعيين می کند *

مردم ھمواره قھرمانی دارند که وی را بر سرشان بگيرند و برگش بدارند،ريشه پيدايش ديکتاور و خودکامه ھمين *
  استاول که می آيد حامی مردم . است و جز اين نيست

  روح انسان جاويدان و فناناپذير است *

  ثروت خاستگاه تجمل و کاھلی و فقر منسا پستی و قساوت و ھر دو مايه ی ناخشنودی اند *

  سگ ھمان روحی را دارد که فليسوف *

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  ارسطو 

  

بی حرمتی و سرزنش خدا از بنده، به خشِم بی رحمانه و    آنچه شايسته نيست به آرزو مخواه،و بدان که انتقام*
 عشق باشد  نبـُود،بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط

  در جھان يگانه مايه نيکبختی انسان محبت است*
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 نيرومند ترين مردم کسی است که بر خشم خود غلبه کند*

 زينت انسان به سه چيز است علم ،محبت ،آزادی *

 دانشمندان راعوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص *

به عقيده من تنھا موضو عی که شايسته است مغز انسان را نگران بدارد آينده فرزندان اوست و انديشه اين موضوع  *
 که چه کار کند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

ھم از دروغ کسی که در ايام موفقيت و خوشی تو را ثنا گويد با آنچه در تو نيست ، البته در روز ناسازی و اقتراق   *
 و بھتان در حق تو دريغ نخواھد کرد

  سزاوار است مرد عاقل ھنگام تناول لذائذ ياد اورد تلخی دوا را و زياد نخورد  *

آنان که می خواھند خوب زندگی کنند بايد به حقيقت نزديک بشوند زيرا پس از نيل به مقام حقيقت يابی است که  *
 ارنددست از غم و اندوه دنيا دست بر می د

  . غگو از دروغگوی ديگر در حذر استودر *

با دوست طوری رفتار کن که به حاکم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما که اگر کار به محاکمه کشيد ظفر  *
 تو را باشد

 از نزديکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز خود نيست پرھيز نما *

 : رقت به سه کس واجب است * 

 . که حکم جاھلی بر او روان باشد عاقلی-1

 .قويی که گرفتار ضعيفی گردد-2

 کريمی که محتاج لئيمی باشدا-3

  .بی صبری انسان را از ھيچ رنجی نمی رھاند، بلکه درد جديدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد * 

 خويش را بشناس و حِق او را نگه دار   معبود *  

 علم را مقدم دار   آموزش گرفتن باش، و توجه بر طلب ھميشه با آموزش دادن و * 

 
 ايشان به دوری از شر و فساد کن  حال  علم امتحان مکن،بلکه اعتبار   اھِل علم را به کثرت *

 ھميشه بيدار باش که شرور را اسباب بسيار است * 
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 :تقديم رسانيده باشیبر آسايش و خواب اقدام مکن،مگر بعد از آنکه محاسبه ی نفس در سه چيز را به  *
 اول آنکه تأمل کنی تا در آن روز ھيچ خطا از تو واقع شده است يا نه

 دوم آنکه تأمل کنی تا ھيچ خير اکتساب کرده ای يا نه
 سوم آنکه کوتاھی کرده ای در عمل به ندای درونت يا نه

رنجور مکن،که کارھای عالم در ياد کن که چه بوده ای در اصل،و چه خواھی شد بعد از مرگ،و ھيچکس را ايذا  *
 معرِض تغير و زوال است

 بدبخت آن کس ُبَود که از تذکر ِ عاقبت غافل ُبود و از لغزش باز نايستد * 

 سرمايه ی خود را از چيزھايی که از ذات تو خارج ُبود مساز * 

منتظر نه ايست تا رنجوری از تو )در فعل خير با مستحقان، انتظار ِ سؤال مدار ، بلکه پيش از التماس افتتاح مکن   *
 گدايی کند تا بعدش تو به او کمک کنی ،قبل از اينکه التماس کند، شروع به کمک کن

آفتاب ھر روز ھنگام غروب پايين می رود تا بامداد روز ديگر . روزگاری ، شأن و مقام تو پايين آمد ، نااميد مشو  *
 . باال بيايد

 . انسان محبت استدر جھان يگانه مايه نيکبختی  *

 عوام ثروتمند را محترم می دارند و خواص دانشمندان را  *

 به دنيا نيامدن بھتر از تعليم نيافتن و نادان ماندن است زيرا جھالت ريشه ھمه بدبختی ھا است *

 جان را فدای ياران موافق کنيد *

 ھيز نمااز نزديکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نيست پر *

  . سخن اگر از دل خارج شود به دل ھم وارد می شود و اگر با نيت متکلم نباشد توقع مدار که آن تأثير کند *

  . ھر کس در طلب خير و سعادت ديگران باشد ، باالخره سعادت خودش را ھم به دست خواھد آورد *

 . که عادل نيستيم کامل ترين نوع بی عدالتی آن است که عادل به نظر برسيم در حالی *

  عشق تنھا مرضی است که بيمار از آن لذت می برد *

  افالطون برايم عزيز است ، اما حقيقت برايم از او ھم عزيزتر است *

  انسان ذاتا حيوانی سياسی است *

  کارکردن در ازای دريافت دستمزد عقل را زايل و تباه می کند *

  بھترين توش ھبرای سفر به سالخوردگی آموزش است *
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  سعادت به خود ما بستگی دارد *

  سامان جامعه حول عدالت تحقق می پذيرد *

  نشان ذھن فرھيخته آن است که بتواند در انديشه ای تامل کند و آن را بسنجد بدون آنکه بپذيردش *

  لذت بردن از کار آن را به کمال می رساند *

  انقالب و جنايت استفقر خاستگاه *

  تنھا دولتی با ثبات دولتی است که در آن ھمه ی انسان ھا در پيشگاه قانون يکسان باشند *

  انسان خوب بودن و شھروند خوب وبدن ھميشه با ھم يکی نيستند *

  آن ھا که دوست واقعی ات نيستند، در ھنگام بدبختی تو رسوا می شوند *

  اميد رويا در بيداری است *

  تمام انسان ھا ذاتا ميل به دانستن دارند *

  اين امکان وجود دارد که به طرق متعددی شکست بخوريما موفقيت فقط از يک راه ممکن می شود *

  يک چلچله بھار نمی آورد*

  جنگ می کنيم که بتوانيم در صلح زندگی کنيم *

  در ھمه ی چزھای طبيعت شگفتی ھست *

ه ارضا نمی شود و چه بسيار مردمانی که فقط برای آوردن ھوای نفس شان سرشت ھوای نفس آن است که ھيچگا *
  زندگی می کنند

  قانون نظم است و قانون خوب نظم خوب است *

  آزادی شالوده ی دولت دموکراتيک است *

  کسانی بايد حکومت کنند که قادرند به بھترين نحوی اين کار را انجام دھند *

  ندشر آدميان را دور ھم جمع ميک  *

  ھنگام سخن گفتن بای عوام سادگی سخنان افراد نافرھيخته است که آن ھا را موثرتر از سخنان فريھختگان می کند *
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  آگوستين قديس 

  

  تا ايمان نياوری نمی فھمی  *

  بھتر آن که عاشق و فنا شوی تا آن که ھرگز عاشق نبوده باشی *

امواج خروشان دريا و گذر رودخانه و پھنه ی اقيانوس و گردش ستارگان انسان ھا سفر ميک نند تا بلندی کوه ھا و *
  را ستايند و اين گونه از خودشان می گذرند

  صبر ھم نشين خرد است *

  ايمان اعتقاد به چيزی است که نمی بينيم، پاداش اين ايمان ديدن چيزی است که به آن اعتقاد داريم *

  ت ندارد و آن چه بيان آسانی دارد، الزاما دروغ نيستھر چيزی که سخت بيان شود ضرورتا حقيق *

  درک عقالنی چيزھای ابدی در حوزه ی خردورزی است و درک عقلی چيزھای موقت در حوزه ی معرفت *

  اگر بدی ھا رازير پا له کنيم از آن ھا رای خود نردبان ساخته ايم  *

  عت می دانيممعجزات مغاير طبيعت نيستند، مغاير چيزی اند که ما از طبي*

  وجدان برای خود توست، آّبرو برای ھمسايه ات. وجدان و آبرو دوچيزند*

  حرف طرف مقابل را ھم بشنو *

  خداوندا کمک کن به خلوص برسم، اما نه حاال *

  استدالل در پايان است*

  چرا که عشق زيباييروح است. از وقتی عشق درون ت وبرويد، زيبايی نيز می رويد *

  ماندند، بيش تز مغلوبان بودن نا غالبانآنان پيروز  *
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  وماس آکويناست

  

  موجود باشد) خير( خير می تواند شر وجود داشته باشد، اما شر نمی تواند بدون نيکی * 

  خير اخالقی در کمال خود شھوات را از بين نمی برد، بلکه آن ھا را نظم می بخشد *

شناختن آنچه بايد باورش کند، شناختن آنچه بايد بخواھد، آنچه بايد . يه چيز برای رستگاری آدمی ضروری است *
  انجام دھد

  آنجا که معرفت به پايان می رسد ، عشق اغاز می شود *

  در جھان بھتر از دوست واقعی نيستچيزی  *

ی افراد نيک اند چون شايسته و در خور آن به خاطر شرايط متفاوت انسان ھا، گاھی بعضی اعمال برای بعض *
  ھايند و ھمان اعمال برای ديگران غير اخالقی اند، چون شايسته ی انھا نيستند

  واالترين تجلی حيات اين است که موجود ناظر بر اعمال خويش است *

  چيزی که ھميشه پيرو چيز ديگر باشد، مرده است *

  اول اقتدار فرماندھان دوم علت عادالنه سوم نيت درست. برای اين که جنگ عادالنه باشد سه شرط الزم است *

  دوستی منشا باالترين لذت ھاست و بی دوست حتی خوشايندترين کارھا ھم مالل آور می شود*
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  رستگاری انسان مستلزم حقايق ورای عقل است *

  لش عقالنی باشدنجا اختياردارد که افعاآ انسان تا   *

  

  

  دکارت 

   

  می انديشم ، پس ھستم  *

  ھر مسئله ای را تا آنجا که شدنی و برای حل کردنش الزم است به اجزای کوچک تقسيم کنيد*

  داشتن ذھن خوب کافی نيست، مھم به کار بستن آن است*

  آنچه می گويندبرای آنک ھبدانی مردم واقعا چه فکر می کنند به آن چه می کنند نگاه کن نه به  *

  ھر مسئله ای که حل کردم تبديل به قانونی شد که بعدا برای حل مسائل ديگر به کار رفت *

  اعداد کامل مثل انسان ھای کامل نادرند *

  دو عملکرد قوه ی فاھمه ی ما عبارت است از شھود و استنتاج که در کسب معرفت فقط بايد به ان ھا متکی باشيم *

  ھيچ چيز ديگری مطلقا در يد قدرت ما نيستجز افکار خودمان *

وقتی به حالت رويا با دقت توجه می کنم ھيچ کيفيت منحصر به فردی نمی يابم که با قطعيت آن دو حالترا از ھم  *
  چطور می توان مطمئن بود ک ھزندگی رويا نبوده است؟. متمايز کند

  شدم اما ھمچنان زور زدمھی زور بزن، ھی زور بزن ،من ھر اشتباه ممکنی را نرتکب  *

  .عين عقل و خرد است که ھيچ گاه به آن چه يک بار فريب مان داده ، اعتماد کامل نکنيم *
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  . نمی توان چيزی يافت که آن قدر عجيب و توجيه ناپذير باشد که ھيچ فيلسوفی تا به حال نگفته باشد *

و فی نفسه نشناخته ام، ھيچ گاه آن را حقيقی  نخستين دريافت من آن بود که تا وقتی چيزی را بدون ھيچ شکی *
  نپندارم

  .بزرگ ترين ذھن ھا ھم می توانند رذيلت ھا را مرتکب شوند و ھم واالترين فضيلت ھا را به بار آورند *

  مسافرت چيزی است تقريبا مثل حرف زدن با آدميان قرن ھای ديگر *

دستيابی به ھمه چيزھای . له ی اشيا چنين کار می کندکل شاک. نفرت ورزيدن  آسان و دوست داشتن دشوار است *
  .خوب دشوار است و چيزھای بد به آسانی ھر چه تمام تر به دست می آيند

ھيچ کس فکر نمی کند بيش از آن چه که . سليم قسمن نشده است) عقل ( ھيچ چز منصفانه تر از شعور متعارف  *
  دارد، نيازمند آن است

  چقدر ضعيف و چقدر مستعد خطاست، در شگفت شدموقتی پی بردم که ذھنم  *

اگر ميخ واھی جوينده ای واقعی حقيقت باشی، دست کم يک باردر عمرت تا جايی که ممکن است به ھمه چيز  *
  شک کنی

اميد دارم آيندگان به نيکی درباره ام داوری کنند، نه فقط بر اساس آن چه که توضيح داده ام بلکه بر اساس آن چه  *
  کنار گذاشته ام تا لذت کشف را به  ديگران نيز بچشانيمعمدا 

  

  توماس ھابز

  

که ھنر و صنايع دستی را آموزش می دھدف صرفا علمی ست برای امرار معاش،اما آيا علم واقعی علمی  علمی  *
  نيست که رھايی از وجود دنيوی را آموزش دھد؟

در مرحله ی اول ميل دائم و ناآرام بشر به قدرت را مقدم بر ھمه ی اميال ديگر او می دانم، ميلی که فقط با مرگ  *
  زائل می شود



18   

 

  باور نداشتن به زور  وقدرت، مثل باور نداشتن به نيروی گرانش زمين است *

  در وضع طبيعی، مصلحت و منافع معيار حق است *

  ستگی يک حقيقت به حقيقت ديگرعلم شناخت پيامدھاست و واب *

گر چه شايد اذعان کنند که بسياری از مردم باھوش تر يا فھمديه تر يا زيان آورترند، اما . سرشت آدمی چنين است *
  به سختی باور دارند که کسی داناتر از آن ھا يافت بشود

ما روح تجسد يافتھروزش که می روح عاری از جسد نايمراست، ھيچ تکه ای از آن پير نمی شود يا نمی ميرد، ا *
  دمد، مرگ را در افق می بيند

حق طبيعی آزادی ای است که ھر انسانی برای اعمال قدرت خويش دارد، تا وقتی که آن قدرت را برای محافظت  *
  از سرش و ماھيت خويش، يعنی محافظت از حيات خود به کار برد

  ی شھوات استمنشا ھر جنايتی در فھم يا خطا يا غلبه ی ناگھان *

  فراغت ما در فلسفه است *

  شرکت ھای کوچک کشورھای کوچکی اند در ل کشوری بزرگتر، مثل کرم ھايی در دل و روده يک انسان طبيعی *

خنده چيزی نيست مگر شکوھی ناگھانی که از تصور ناگھانی عظمتی در خود ما ، در مقايسه با ضعف ديگران با *
  ضعف پيشين خودمان ناشی می شود

بدبختی، مکافات بی عدالتی، خشونت دشمن، مکافات ، معموال مکافات زياده روی بيماری، کيفر شتاب زدگی  *
  سرکوب و مکافات عصيان کشتار استغرور ويرانی، مکافات بزدلی، 

  استھمين تمايل بدون آن اعتقاد، نوميدی و دلسردی . ود را اميد می گويندصبه مق اعتقاد به نيل ااشتياق توام ب *

  آنجا که ھيچ قدرت مشترکی وجود ندارد  قانون غايب است و آن جا که قانونی نيست، بی عدالتی ھم وجود ندارد *

زندگی در وضع طيعی بدون ھنر، ادبيات و جامعه است و بدرت از ھمه توام با ھراس مداوم و خطر خشونِت  *
  مرگ است

  بدون قانون و جامعه، حيات انسان تنھا و مھجور، فقير، ناگوار و تلخ، سبعانه و کوتاه است *
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  وزا نبنديکت اسپي

  

  زاری مکن، با خشم صحبت نکن، بفھم *

از ايده ھای نو شگفت زده نشو، زيرا تو خود نيک می دانی که حقيقت چيزی، به آن علت که افراد بسياری  آ نرا  *
  از بين نمی رودنمی پذيرند، 

  نه اميدی بدونه راس وجود دارد ونه واھمه و ھراسی بدون اميد يافت می شود *

اعمال ما يعنی آن اميالی که قدرت يا عقل تحقق شان می بخشد، خمواره خوب اند، بقيه می توانند ھم خوب باشند و  *
  بد ھم

  افت می شودتنھا کسی آزاد است که به طيب خاطر تحت لوای عقل بدون اميد ي *

  

  

  جان الک 

  

  ما کامال از دستيابی به معرفت کلی و يقينی عاجزيم  *

  آنچه نگرانت می کند بر تو چيره می شود   *
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  آنجا که قانون تمام شود، استبداد آغاز می شود *

  غالبا از پرسش ھای  نامنتظره کودکان بيش تر می توان چيز ياد گرفت تا از سخنان آدم بزرگ ھا *

  وخيال وقتی است که ايده ھا در ذھن ما شناور شوند بی آنکه بازتاب فھم ما باشند يا به آنھا توجھی کنيم خواب*

  مطالعه فکر را به شناخت مجھز می کند و انديشه است که آن چه را می خوانيم  از آن ما می کند*

  ن سرچشمه ھا را زھر آلود کرده اندوالدين در شگفت اند که چرا جوبيارھا زھرآگين شده اندف در حالی که خودشا* 

کردار انسان بھترين مفسر انديشه . ھراساز شر در اعمال وکردار انسان اصلی بس موثرتر از تصور خير است* 
  ھای اوست

  حکومت ھدفی ندارد جز حفظ مالکيت *  

  نظام حاکمی است که قانون را خوارمی شمرد، بايد برکنار شود* 

قط با او مشورت می کند، می آموزد که ھمه برابر و ستقل اند و ھيچکس نبايد صدمه ای عقل به تمام بشريت که ف* 
  به حيات، سالمت، آزادی يا دارايی ھای ديگران وارد آورد

  

  

  ديويد ھيوم 

  

در جايی که لبند پروازی بتواند جسارت ھايش را درزير لوای ظھور اصل و قاعده بپوشاند، حتی از شچم خود * 
  اپذيرترين و انطاف ناپذيرترين احساسات بروز می کنندشخص، چاره ن

  ھنر می تواند يک دست لباس بدوزد، اما طبيعت بايد انسان بسازد* 

  به ندرت پيش می آيد آزادی، از ھر نوعی که باشد به يکباره از دست برود* 

  زيبايی چيزھا در ذھنی است که در ذات آن ھا تامل می کند * 
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  آدمی استعرف راھنمای بزرگ * 

  آن چه راھنمای زندگی است، عقل نيست، بلکه عرف است* 

عادت ممکن است ما را به اعتقاد و چشم داشت رھنمون شود، اما به معرفت و به خصوص ب فھم روابط قانون * 
  مند رھنمون نخواھد شد

  انسان دانا باورھايش را با شواھد ھماھنگ و متناسب می کند*

  ين اضداد آشتی برقرار کنددل انسان ساخته شده تا ب*

  حقيقت از مجادله ميان دوستان بر می جھد*

فراگيری از وقتی که در دانشگاه ھا و زندان ھا سرکوب و از دنيا و مصاحب خوب محروم شد، دستخوض ضايعه *
  ی عظيی شد

تی با اين کار صدقه دادن به گدا طبيعتا کار خوبی ست جون به آدم بدبخت و بيچاره ای آرامش می دھدف اما وق*
  ديگری را به تنبلی و عياشی تشويق می کنيم، اين نوع صدقه بيشتر ظلم است تا نيکی

  

  

  تنايمانوئل کا

  

  ھر چند کل معرفت با تجربه آغاز می شود، الزاما از تجربه ناشی نمی شود *

دمی درنگ کن، تھمت ھا دير نمی پايند، حقيقت فرزند زمانه است، به زودی ظاھر خواھد شد تا شبھه را از تو  *
  رفع کند

  خرد حيات سازمان يافته است. علم عبارت است از دانش و معرفت سازمان يافته*



22   

 

تی زنده ام آبرومندانه روزگارم را لزومی ندارد که تا وقتی زنده ام، سعادتمندانه زندگی کنم، اما الزم است که تا وق *
  بگذرانم

  قلب آدمی اعتقاد به وجود جھان ھستی بدون ھدف را بر نمی تابد *

کراھت جنگ از آنجاست که بيش تر آدم شرور و شيطان صفت درست می کند تا اين که اين نوع آدم ھا را از بين  *
  ببرد

نقش دولت واقعی اين است که حداقل محدوديت و صيانت را بر حداکثر آزادی افراد اعمال کند و ھيچگاه آدم ھا را  *
  شی نپندارد

  راز جاودانی جھان جھان فھم پذيری آن است *

  ھمواره اين را بدان که تک تک انسان ھا ھدف اند، آن ھا را وسيله ی اھداف خود قرار نده*

  دادن استبودن ھمان انجام  *

  سعادت آرمان خرد نيست، آرمانی تخيلی است *

  تجربه بدون نظريه کور استاما نظزيه بدون تجربه يک بازی صرفا روشنفکرانه است*

  متافيزيک اقيانوسی تيره و بی کرانه و بدون فانوس دريايی است، سرشار از کشتی ھای شکسته فلسفه*

ھمواره نو شونده سرشار می کند، آسمان پرستاره ببرفراز سرم و دو چيز ذھنم را با ھراس و شگفتی فزانده و  *
  قانون اخالقی درونم

از لحاظ حقوقی فرد انگاه مجرم است که به حقوق ديگران تجاوز کند، اما از نظر اخالقی اگر فقط فکر اين کار را  *
  ھم بکند، مجرم است

  و تقوی می گشايدتنھا سرازيری به سوی معرفت نفس راه را به سوی پرھيزگاری  *

  

  فردريش ويلھلم فن ھگل

  

  آن چه واقعی است، معقول است و آن چه معقول است، واقعی است *
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آن چه تجربه و تاريخ می آموزند اين است که مردم و حکوکت ھا ھرگز چيزی از تاريخ ياد  نگرفته اند يا بر  *
  اساس اصول منتج از آن عمل نکرده اند

  ايی من آفرينشی کامل استمن زشت نيستم، اما زيب *

  تراژدی ھای اصيل جھان کشمکش بين حق و باطل نستند، تعارض کشاکش بين دو حق اند*

شما نھايتا چيزی نيستيد مگر ابزارھای ناآگاه در دست ! خوب حوواستان را جمع کنيد، ای مردان مغرور عمل *
  مردان انديشه

  ھيچ چيز بزرگی در جھان بدون رنج حاصل نشده است *

  فقط يک نفر تا حاال مرا فھميده و او ھم مرا نفھميده است *

  نياش کردن زياده از حد عادالنه و دوست داشتن زياده از حد آسمانی و قدسی است *

ساده ی عقل است، اين که عقل سرور جھان و  تنھا انديشه ای که فلسفه برای تامالت تاريخی به بار می آورد مفھوم *
  ندی عقالنی استتاريخ جھان خود فراي

جسارت ديدن حقيقت اولين شر پژوھش . در برابر قدرت طبيعت نيک ِ صرف می تواند اندک حاصلی به کف آورد *
  فسلفی است

  

  

  کارل مارکس 

  

  فليسوفان فقط جھان را به روش ھای مختلف، تفسير کرده اند، اما نکته متحول کردن آن است* 
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اند زندگی کند و بنويسد، اما به ھيچ وجه نبايد برای پول درآوردن زندگی کند و نويسنده بايد پول در بياورد تا بتو *
  بنويسد

  انديشه ھای حاکم بر ھر نسلی ھمواره انديشه ھای طبقه حاکم بر آن نسل بوده اند *

اگر به کسی ماھی بفروشی، او يک روزه می خوردش، اگر به کی ماھيگری ياد بدھی، يک کسب و کار را از بين  *
  برده ای

  از ھرکس به اندازه ی تونای اش و به ھر کس به اندازه ی نيازش *

  ارندتنھا کاری که اغنيا برای فقرا نمی کنند اين است که آن ھا را راحت بگذارند و دست از سرشان برد *

  نسبت فلسفه به جھان واقعی مثل نسبت خودارضايی است به  ھم آغوشی *

  سنت تمامی نسلھای مرده مانند کابوسی بر مغز زنده ھای سنگينی می کند *

  آدمی اغلب چنان رفتار می کند که انگار از تنش جداست، انگار آن را از بيرون اصالح می کند  *

  ه مخالتی با سوسياليسممعنای صلح اين است، فقدان ھر گون *

  ھدف من در زندگی معزول کردن خدا و ويران کردن سرمايه داری است *

ھمه اين کارھا را آدم ھای زنده . تاريخ کاری انجام نمی دھد ، نه ثروت کالن دارد و نه در ميدان نبرد می جنگد*
  واقعی انجام می دھند

بودنش به اين توانايی اسرار آميز دست يافته که به ارزش  به واسطه ی ارزش. سرمايه پول است، سرمايه کاالست *
  ثمره ھای زنده به بار می آورد يا دست کم تخم طاليی می گذارد. خود بيفزايد

  تجربه سعادتمندترين انسان را کسی می داند که آدم ھای ھر چه پرشمارتری را سعادتمند کرده باشد *

، سطحی بودن کسالت آور بورژوای کنونی ِ ما را درشت ھای پشت ھھای کوچک به تپه می مانند *
  خردمندانش نشان می دھد)بزرگی(ھم

  کاگران چيزی ندارند که از دست بدھند، مگر زنجيرسان وجھانی  را دارند که بدستش می آورند*

  تاريخ تکرار نمی شود، اول بصورت تراژدی و بعد به صورت کمدی *

  آموزگار ِ آموزگاران کيست؟*

  داروی رنجفکری درد جسمانی استنوش  *

بشريت ھميشه وظافی را برای خود مقرر می کند که می تواند انجام دھد، چرا که اگر دقت کنيم ھميشه می بينيم خو *
  ِد آن وظيفه فقط وقتی پيش می  آيد که شرايط مادی الزم برای برآوردنش مھيا يا دست کم در حال شکل گيری باشد

  ی مردم دوست دارند چيزی را که نکاشته اند درو کنند مثل بقيه مازباب ھا ھ*
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  نويسنده شايد به عنوان سخنگوی تاريخ بتواند به خوبی به سير تاريخ خدمت کند، اما البته نمی تواند آن را خلق کند * 

. ھر کس چيزی از تاريخ بداند اين را ھم می داند که تغييراتبزرگ اجتماعی بدون خيزش زنان ناممکن است *
  موقعيت اجتماعی جنس لطيف در مقابل جنس زمخت معيار دقيقی برای پيشرفت اجتماعی است

  دين افيون توده ھاست *

يخ واقعی فقط با انقالب طبقه کارگر شروع بشريت تا به امروز در دوران پيش از تاريخ زندگی کرده است و تار*
  خواھد شد و اين يعنی گذر از مبحث نياز به مبحث آزادی  

  

  

  ژان ژاک روسو 

  کند انسان درستکار تقريبا ھميسه از روی انصاف فکر می  *

  آن که ديرتر از ھمه عھد می بندد در برآوردن پيمانش از ھمه وفادارتر است*

فه استو در اين حرفه بايد ياد بگيريم که برای صرفه جويی در وقت چگونه وقت تلف آموزش به کودکان يک حر *
  نکنيم

  نادرستی و کذب شکل ھای بی شماری دارد اما حقيقت فقط به يک صورت است * 

  بايد با خودمان بجنگيم *

ساير موجودات ھم نوجوان در شانزده سالگی رنج را می شناسد چون خودش رنج را کشيده است، اما نمی داند که *
  رنج می کشند

  انسان آزاد آزاد شده و ھمه جا در بند است *

  قوانين خوب به وضع قوانين بھتر می انجامند و قوانين بد قوانين بدتر به بار می آورند *

  تن ضعيف ذھن را ضعيف می کند *
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  انديشه ھا کلی و انتزاعی منشا بزرگترين خطاھای بشرند *

  ھر کس از شرم سرخ شود گناه کار است، بی گناه از ھيچ چز شرمنده نيست *

  سعادت يعنی حساب بانکی خوب، آشپز خوب و دستگاه گوارش خوب *

  ھر انسانی حق دارد برای حفظ زندگی خود آن را به خطر بيندازد*

  دھيمچند قھرمان مشھور  و بی باک را می شناسيد، اين ما ھستم که خود را فرب می  *

  انسان ھای نادان سخنوران بزرگی اند، دانايان کم سخن می گويند*

  آن که بيش از ھمه زيسته آن کس نيست که از ھمه بی تر عمر کرده، بلکه کسی است که تجربياتش غنی تر است *

  تر استآن که بيش از ھم ھزيسته، آن کس نيست که از ھمه بيش تر عمر کرده، بلکه کسی ايت که تجربياتش غنی  *

تنھا . ما ضعيف زاده شده ايم، نيازمند قدرتيم، بی ياور زاده شده ايم، نيازمند کمکيم، احمق زاده شديم؛ نيازمند عقليم *
  چيزی که ھنگام زادن کم داريم، تنھا چيزی که ھنگام پا نھادن به ساحت انسانی به آن ناز داريم، عطيه ی تربيت است

    است؟کدام خرد باالتر از مھربانی   *

  نه سرزمينی بدون آزادی باقی می ماند نه آزادی بدون نيکی دوام می آورد *

  

  شو پنھاور 

  

  غلبه برمشکالت تجربه کردن تمامی شعف وجود است *

  ازدواج يعنی نصف کردن حقوق و دوبرابر کردن وظايف *

  کنندبزرگ ترين احمق ھا کسانی اند که سالمتی اشان را فدای شادمانی ديگری می *

  افتخار چيزی است که نبايد آن را از دست داد. شھرت چيزی است که بايد آن را بدست اورد *
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  شخصيت آدم وقتی آشکار می شود که حواسش جمع نيست و سرگم چيزھای بی اھميت است*

کتاب  اما قاعده اين است که خريدن. باشدرا ھم داشته خريدن کتاب خوب است به شرط اينکه آدم وقت خواندنش  *
  رابا از آن ِ خود کردن مضمون آن ھا اشتباه می گرند

سيوه ی تربيت کردن و آموزش آن به نحوی است که به آدمی می مذھب شاھکاِر ھنر ِتربيت حيوانات است، زيرا  *
  گويد چگونه بايد فکر کند

  ھمه حدود بينش خود را با مرزھای جھان اشتباه می گيرند *

  ی اصول اخالقی استترحم و دلسوزی اساس تمام*

  فقط مزاحمت نيست، آشفته کردن فکر ھم ھست. سرو صدا گستاخانه ترنی شکل مزاحمت است *

  

عرصه را بايد در جوانی تنگ کرد، چرا که آن وقت است که بيش ترين قدرت  و استحکام را دارد، اما در انتخاب  *
بت کرد، چرا که آموخته ھای جوانی ھيچ گاه فراموش نمی ان چه بايد به حافظه سپرد بايد بسيار انديشيد و بسيار مراق

  شوند

  ما سه چھار خودمان را غرامت می پردازيم تا مثل بقيه ی مردم باشيم *

  ھر ملتی ملت ھای ديگر را مسخره می کند، ھمه ی آن ھا حق دارند *

  اگر اين قدر دلبسته ی خود نبوديم، زندگی چندان فاقد دلبستگی می شد که نمی توانستيم تحملش کنيم *

  سال ھای آخر زندگی مثل دقايق واپسين  يک مھمانی بالماسکه است که نقاب ھا فرو افتاده اند *

  آدم می تواند کاری را که می خواھد انجام دھد، اما نمی تواند چيزی را که دلش می خواھد،  طلب کند *

اگر می خواھيد بدانيد واقعا در مورد کی چگونه فکر می کنيد، ببينيد با دريافت نخستين نامه ی او چه حالی به شما  *
  دست می دھد

ر نمی تواند آن را بزند، آدم نابغه ھدفی را می زند که ھيچ کس آدم با استعداد ھدفی را می زند که ھيچ ک ديگ *
ديگر نمی تواند آنرا ببيند، کسانی که توانايی متوسطی دارند ميانه روی برايشان باالترين صداقت است، اما آدم ھا که 

  استعدادند ميانه روی برايشان رياکاری است خيلی با
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  جان استوارت ميل 

  

  رابر است با نيروی نود و نه نفر که فقط عالقه دارنديک نفربا ايمان ب *

  اگراز خود بپرسی که سعادتمندی يا خير، سعادت از دستت می رود* 

ھر نتيجه ای که می  حاال به. فھمد که به عنوان يک متفکر نخستين وظيفه اش پيروی از عقل است می آن کس که ن *
  تفکر بزرگی نخواھد بودخواھد برسد، 

آزادی ای که شايسته ی نام آزادی است، آزادی در جستجوی سعادت به شيوه يخ ودمات است، به شرط آنکه تنھا  *
  نکوشيم تا ديگران را از  آزادی شان محروم کنيم يا تالش ان ھا را برای رسيدن به سعادت ضايع نکنيم

خت ازاد بودن ندارد مگر اين که انسانی که باالترين دغدغه اش امنيت شخصی باشد، موجود بيچاره ای است که ب *
  وجود انسان ھای بھتر از خودش او را آزاد سازد و  آزاد نگه دارد

  تمايلی کلی چيزھا در سراسر جھان اين است که به اقتدار برتر انسان ھا ميان مايگی بخشد *

صر حيات سالم يک حزب پيرو نظم ی ااثبات حاکم و يک حزب پيرو انديشه ی پيشرفت يا اصالح، ھر دو عنا *
  سياسی ھستند

  خطر اصلی  زمانه ی ما آن است که اين روزھا کم تر کسی جرئت می کند نامتعارف باشد *

شاگردی که ھيچ وقت از او نخواسته اند کاری را انجام دھد که نيم تواند، ھيچ وقت کاری را ھم که می تواند ،  *
  انجام نمی دھد

  .را نمی توان فھميد، مگر اين که انسان با تجربه ی شخصی به آن ھا برسد حقايق بسياری ھست که کل معنای آنھا *

آن  اين گفته که حقيقت ھميشه بر شکنجه پيروز می شود در واقع يکی از آن دروغ ھای زيبايی است که انسان ھا *
  قدر تکرارش می کنند که چيزی بديھی می شود، اما تجربه آن را به تمامی رد می کند

حالت واپاشيده و پست ِ اخالقی و حس وطن پرستی افراطی که . شتی است، اما زشت ترين چيز نيستجنگ چيز ز *
کسی چيزی ندارد برايش بجنگد و . انسان فکر کند ھيچ چيز با ارزش تر از جنگ نيست، از جنگ ھم زشت تر است
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د مگر اين که تالش انسان مھم ترين چيز برايش امنی شحصی است، موجود بی نوايی است و بخت آزاد بودن ندار
  ھايی ک ھاز او بھترند، او را آزاد کند و آزاد نگه دارد

  محافظه کارھا ضرورتا احمق نيستند، اما احمق ترين مردم محافظه کارھا ھستند *

  به جز خانم ھای خان ھدار برده ی قانونِی ديگری وجود ندارد. ازدواج تنھا انقياد واقعی معتبر در قوانين ماست  *

  ھيچ برده ای به معنای واقعی کلمه به اندازه ی زنی که ازدواج کرده برده نيست *

تا وقتی عدالتی و بی عدالتی به جنگ ھميشگی ش ان بر سر چيرگی در امور بشری خاتمه نداده اند، انسان ھا بايد  *
  آماده باشند که در صورت لزوم در جبھه ی يکی عليه ديگری بجنگد

عقيده ی او، اعمال  تنھا ھدفی که به خاطر آن قدرت می تواند به حق بر عضوی از جامعه ی مدنی، بر خالف *
  شود، بازداشتن او را از آسيب رساندن به ديگران است صالح خود او ،چه حسی و چه اخالقی، تضمينی کافی نيست

انسان نه فقط با کارھايش بلکه با بی کاری ھايش نيز می تواند به ديگران آسيب برساند و در ھر دو حالت بايد  *
  برای  آسيبی که رسانده پاسخ گو باشد

  

  

  

  سورن کير که گارد

  

  مردم آزادی بيان طلب می کنند تا پرھيزشان آزادی انديشه را جبران کند *

  شھی تمامی شر نيست، که تنھا خير حقيقی ھم ھستبی کاری و بی عاری نه فقط ري *

اکثر مردم نسبت به خودشان ذھن گرا و نسبت به ديگران عينی اند، عنيتی که گاھی ھولناک است ، اما بايد نسبت  *
  به خود عينی باشيم و نسبت به ديگران ذھنی
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  و به جلو ادامه دادزندگی را فقط می توان با نگاه به گذشته ھا فھميد ، اما بايد حيات را ر *

  بيش تر آدم ھا با چنان شتاب نفس گيری به دنبال لذت ھستند که دوان دوان از کنارش می گذرند* 

  غمگين بودن شجاعت اخالقی می خواھد و شا دبودن شجاعت دينی *

  نبوغ ھمچون توفان در برابر باد قد علم می کند *

  علی القاعده آن ھا جذبيت بيش تری دارند. ان ناقصندانسان ھايی يافت می شوند که در مقايسه با ديگر *

شاعر کست؟ آدم غمگينی که عميق ترين عذاب ھا ار دل خود پنھان می کند، اما لب ھايش جوری شکل گرفت ھاند  *
  که آه و ناله ای که از آن ھا می گذرد مثل موسيی گوش نواز است

  آدمی که نتواند فراموش کند، ھيچ نيست *

  زندگی مسئله نيست که حلش کنيم، واقعيتی است که بايد تجربه اش کرد  *

آن قدر احمقم که نمی توانم فلسفه را بفھمم، برابر نھاد اين گزاره آن است که فلسفه آن قدر باھوش است که نمی *
  اين برابر نھادھا به حقيقتی واالتر می ريسند، به حماقت مشترک مان. تواند حماقت من را بفھمد

  تعجيب ندارد که من ھم به او عشق بورزم. وقی است ک ھمی شناسمشافسردگی ام وفادارترين مع *

  زندگی نيروھای پنھان خاص خودش را دارد که فقط بازندگی کردن کشف می شوند*

  

  

  فريدريش نيچه 

  

  آموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بينش را در تفكرات تنھايي مي آموزند*

واال بودن يك فرد را ثابت مي كند، كرده ھاي او نيست چون بيخ و بن آنھا روشن نيست و معاني گوناگوني آنچه *
  دارند؛ وااليي در ايمان به ھدف و آرمان است
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بھترين دليلش ھم اين است كه در بين تمام . بشر در اين دنيا بيشتر از ھمه موجودات، گرفتاري و عذاب كشيده است*
 ي تواند بخنددآنھا تنھا او م

  آنچه در انسان بزرگ است، اين است كه او پل است نه غايت*

  آن كه بر فراز بلندترين كوه رفته باشد، خنده مي زند بر ھمه نمايش ھاي غمناك و واقعيت ھاي غمناك*

د؛ در اينھا ضعفا ھستند كه اراده به سوي قدرت خودشان را به اين صورت مخفي مي كنند كه جھان ديگري بسازن*
  حقيقت جھان افالطوني ھمين است

  در حقيقت نكته جالب ھر نظريه، ھمان كمترين محركي است كه مي توان بر آن اساس اين نظريه را مردود شمرد*

 زن نفرت را تا به آن پايه مي آموزد كه دلبري را از ياد مي برد*

  است، ھمانجا بھشت استھر جا درخت معرفت «: پيرترين و جوانترين مارھا چنين مي گويند *

بايد آن را از سر تجربه دانست يا بايد . آموختن آنچه فيلسوف است، كار دشواري است، زيرا نمي توان آن را ياد داد*
  به اين ناآگاھي افتخار كرد

 بلند پروازی من آنست که در ده جمله چيزی را بگويم که کسی ديگر در يک کتاب می گويد  * 

 انی است که به استقبالش می روند آينده از آن کس * 

نادرستی يک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنيم ، احکام نادرست برای زندگی بشری ضروری است و  * 
 کردن آنھا را به معنای رد کردن زندگی است  رد

واال از فھميده فرد . فرد خلوت نشين می گويد که واقعيت در کتاب ھای نيست و فيلسوف آن را پنھان می کند  *
شدن توسط ديگران در ھراس است نه از بد فھميده شدن چون می داند که کسانی که او را بفھمند به سرنوشت او *

 .يعنی رنج کشيدن در دنيا دچار خواھند شد

 آنچه واال بودن يک فرد را ثابت می کند کرده ھای او نيست چون بيخ و بن آنھا معلوم نيست و معانی مختلف دارند*
 بلکه ايمان اوست

که گرايش به آنھا سبب پاکی می   دليری ،درون بينی ، ھمدلی و تنھايی: چھار فضيلتی انسان واال عبارت است از  * 
 شود

انسان ھای آزاده دل شکسته و پر غرور خود . با رنج عميق درونی آدمی از ديگران جدا می شود و واال می شود  *
 را پنھان می کنند

ی در ديدن رنج ديگران است اما فردی که بيرحم است اين بيرحمی گريبانگير خودش ھم می شود و به لذت بيرحم  *
 رسيد  ايشان نيز آزار خواھد
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يعنی درد ! کسانی که در خود احساس حقارت می کنند به ديگران رحم می کنند اما به دليل غرورشان دم نمی زنند*
کسانی که با ديگران ھمدردی می کنند به دليل دردمند بودن خودشان .ندمی کشند و می خواھند با ديگران ھم دردی کن

 است

به عنوان مثال انکار نفس و . آنچه برای يک نفر سزاوار است نمی توان گفت برای فرد ديگر ھم سزاوار است* 
غير حکم يکسان صادر کردن برای ھمه . افتادگی سزاوار يک فرمانده نيست و برايش فضيلت محسوب نمی شود

 اخالقی ست

به صاحبان اخالق ياد می کنند اگر ما اشتباھشان را ببينيم از ما به بدی ياد خواھند کرد   کسانی که مردم از آنھا  *
 حتی اگر دوست ما باشند

 کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است*

 شود دوباره به غرايزش برمی گرددانسان نمی تواند از غرايز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی دور *

اگر حقيقت آدمی تحريف شود  .آب دريا زياد است تشنگی را رفع نمی کند   حقيقت مانند دريا است که چون نمک*
 مثل آب شور دريا خواھد بود که تشنگی اش را رفع نخواھد کرد

 يا بھتر از خودنسبت به فرد پايين تر از خود نفرت نداريم بلکه نسبت به فرد برابر با خود *

 آدمی به خاطر نياز به مراقبت و کمک ديگران با آنھا ارتباط برقرارمی کند*

 کسی که آرمان نداشته باشد کمتر الابالی ست تا کسی که راه رسيدن به آرمانش را نمی داند*

 کسی که جنگجوست بايد ھمواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگير خواھد شد*

 ايد ھمگانی باشد وگرنه ديگر خير نيست زيرا چيزھای ھمگانی ارزشی ندارندخير نب*

   .در انتقام و عشق، زن وحشی تر از مرد است*

   بايد بدانيم که بزرگترين آزمون استقالل، ھمان حفظخويشتن است *

   پاداش عشق به حقيقت ھم در آسمان است و ھم در زمين *

  م جاودانه باشد که خودش خوب است زمانی انسان می خواھد ھمگام با نظ* 

     زن ھنوز قابل دوستی نيست؛ او تنھا عشق را می شناسد *

   آن که پرنده نيست نبايد بر پرتگاھھا آشيان سازد  *



33   

 

پرواز را . آنکه می خواھد روزی پريدن را بياموزد، نخست بايدايستادن، راه رفتن، دويدن و باالرفتن را ياد بگيرد* 

   با پرواز آغازنمی کنند 

   برخی از طاووس ھا دم خويش را از ديد ديگران پنھان ميدارند و اين کار را غرور می نامند *

سپاسگزاری و : نکه در وجودشدست کم دو ويژگی وجود داشته باشد تحمل انسان دارای نبوغ ناممکن است، مگر آ* 

   پاکی 

ھر چقدر ھم که . ھمواره پرتو اعمال نيک، شما را می پيمايد؛ حتی اگر مدتزيادی از انجام آن عمل گذشته باشد *

   شود، اشعه آن ھميشه فروزان خواھد ماند  اعمال شما فراموش و دفع

   ه جان خودش می افتد در زمان صلح، انسان جنگجو ب*

    .خويشتن احترام می گذارد آن کس که خويشتن را تحقير می کند، در مقام تحقيرگر به* 

   ھنری جدی است خنديدن؛ بايد که فردا نکوتر به انجامشرسانم  *

 اگر بت ھا را واژگون کرده باشی کاری نکرده ای، وقتيواقعاً شھامت خواھی داشت که خوی بت پرستی را در *

   درون خويش از ميان برداشتھباشی 

   مردان بزرگ فقط آرمانھای خودرا نمايش داده اند * 

    .آنچه ھستی باش*

   ، بلکه بيطرف است ]او [ دنيانه موافق انسان است و نه مخالف *

   مرغان ديگری ھم ھستند کھباالتر می پرند  *

   غم خودش ما را پيدا می کند، بايد دنبال شاديھا گشت *

   بس نيک و عالی است که مخالفان خاص خويش را داشتھباشيم  *

فيلسوف چنان که ما، جانھای آزاده، درکش می کنيم،انسانی است که بيشترين مسئوليت و وجدان را برای تکامل کلی *

   انسان دارد 
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   حتی خودش را آن کس که از اساس آموزگار باشد، تمام امور را تنھا دررابطه با شاگردانش جدی می پندارد، * 

  شناخت به خاطر خود شناخت؛ اين واپسين دامی است کھاخالق می گسترد و آدمی نيز سراپا اسير آن می شود*

   اگر مجبور نبوديم در راه شناخت بر بسياری از شرم ھاچيره شويم، کشش آن بسيار اندک بود *

. “امکان ندارد چنين کاری کرده باشم”: غرورم سرسختانھمی گويد . “من چنين کرده ام”: حافظه ام می گويد * 

   سرانجام حافظه کوتاه ميآيد 

بھتر است که با عقايد خودمان يکابله کم . بھتر است انسان چيزی نداند، تااينکه بسياری چيزھا را نيمه تمام بداند* 

   عقل باشيم، تا آنکه با عقايد ديگران يک مرد دانشمند به حساب آييم 

 خلقت زن! د و از آنزمان دلتنگی رخت بربست، ولی چيزھای ديگر ھم با دلتنگی از بين رفتخدا زن را خلق کر *

   اشتباه دوم خدا بود 

   زمستان بدون بھار، قلب عاشق شکست خورده است  *

   زيبايی جز اينکه نعمت خداست، دام شيطان نيز ھست * 

در عين . اراده يک احساس نيست، بلکه شامل احساس ھای گوناگون استو نمی توان آن را از انديشه جدا کرد *

   حال، اراده يک شور است و کسيکه اراده می کند، به اشتباه اراده را با عمل يکسان می شمرد *

   رکسی را نيز خطر خوشبختی در اين است که آدمی در ھنگام خوشبختيھر سرنوشتی را می پذيرد و ھ*

   ميسازد » وضعيتی«برای زيستن دارد، با ھر » دليلی«کسی که * 

شاھد  نبايد وابسته به ترحم شد، زيراانسانھای به نھايت وااليی ھستند که رنج و درماندگی آنان را از سر تصادف *

   خواھيم بود

   قصد فريفتن ما را داشته باشدنبايد به علم وابسته شد، حتی اگر با ارزشمندترين يافتھھای خاص خود، *

   آموزش را در خانواده، دانش رادر جامعه و بينش را در تفکرات تنھايی می آموزند *
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آنچه واال بودن يک فرد را ثابت می کند، کرده ھای اونيست چون بيخ و بن آنھا روشن نيست و معانی گوناگونی * 

   دارند؛ وااليی در ايمانبه ھدف و آرمان است

بھترين دليلش ھم اين است که در بين تمام . ر اين دنيا بيشتر از ھمه موجودات، گرفتاری و عذابکشيده استبشر د* 

   آنھا تنھا او می تواندبخندد

   آنچه در انسان بزرگ است، اين است که او پل است نھغايت *

   واقعيت ھای غمناکآن که بر فراز بلندترين کوه رفته باشد، خنده می زند برھمه نمايش ھای غمناک و  *

اينھا ضعفا ھستند که اراده به سوی قدرت خودشان را بھاين صورت مخفی می کنند که جھان ديگری بسازند؛ در  *

   حقيقت جھان افالطونی ھميناست

   در حقيقت نکته جالب ھر نظريه، ھمان کمترين محرکياست که می توان بر آن اساس اين نظريه را مردود شمرد*

   تا به آن پايه می آموزد که دلبری را از يادمی بردزن نفرت را *

   ھر جا درختمعرفت است، ھمانجا بھشت است«: پيرترين و جوانترين مارھا چنين می گويند *

بايد آن را از سر تجربه دانست يا بايد . آموختن آنچه فيلسوف است، کار دشواری است، زيرا نميتوان آن را ياد داد*

   ر کردافتخا به اين ناآگاھی

   امکان ندارد شما به راه خطا نرفته باشيد، اما چرا بازھم آن را حقيقت می پنداريد*

، در وجودش به ديگری فرمانی ميدھد که اطاعت می کنند يا او باور می کند که از اين …ھر انسانی که بخواھد *

   فرمان پيروی کردھاند

   با آن پديد می آيد“ زندگی”يده اخالق، در حقيقت ھمان آموزھروابط حاکمی است که پد* 

   زيرا در زندگی حقيقی،تنھا اراده ھای قوی و ضعيف وجود دارد. اراده ناآزاد، ھمان اسطوره است *

   .به طور مطلق، ھيچ قانونی وجود ندارد* 

   است کل روانشناسی تاکنون وابسته به پيشداوری ھا و ھراس ھاياخالقی مانده و ھرگز بی پروا به ژرفاھا نرفته 
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   بنيادينل روانشناسی بار ديگر راھی است برای رسيدن به مساي*

چه نيک می توانيم حواس خويش را گذرگاھی برای امور سطحيو انديشه خويش را شھوتی خدايی برای جھش ھا و * 

   لذتببريماز ھمان سرمنزل کار دريافته ايم که ناآگاھی خويش را پاس بداريم تا از خود زندگی ! خطاھا بدانيم

   ھيچ کس به اندازه فردی خشمگين دروغ نمی گويد *

   بسيار انگشت شمارند کسانی که مستقل باشند، زيرا اينامتياز افراد قدرتمند است* 

   و ده سالبعد می فھمد که اين کار نيز از روی جوانی بوده است“ … جوانی”جوان جبھه می گيرد، جبھه بر ضد *

   بيازماييم تا دريابيم مھيای استقالل وفرماندھی ھستيم يا خير و اين کار را بايد به ھنگام انجام دھيمبايد خويشتن را *

   اگر آن دستی را نبينيم که بامھربانی می کشد، نگرش ما به زندگی نادرست است* 

کنيم که دگرگونه می درک منظور دشوار است، به ويژه ھر بار که بسان رود کنگبينديشيم و ميان انسانھايی زندگی  *

   راه می روند“ قورباغه ھا“ انديشند و به شيوه

واالترين نگرش ھای ما، ھر بار که غير منتظره به گوشکسانی برسد که برای آنھا مھيا و معين نشده اند، بايد و * 

   مقرر چنين است کھبسان حمايت و شايد ھم جنايت طنين انداز شود

گيھای جوانی است، به نظرمی رسد تا زمانی که انسانھا و اشياء را به درستی احساس خشم و احترام که از ويژ* 

   جعل کند و راه گريزی برايخويش بيابد، فرد را راحت نمی گذارد، زيرا جوانی در حقيقت ھمان جعل و فريباست

ه باشد، يعنی و جستجوی حقيقت، نکته ای نھفته است واگر انسان در اين کار، رفتاری انسانی داشت“ حقيقت”در *

   ، شرط می بندم که ھيچ نخواھد يافت“حقيقت را براينيکوکاری نخواھد”

نبايد به وطن وابسته شد، حتياگر رنجورترين و نيازمندترين پاره از جھان باشد؛ زيرا دل کندن از وطنيپيروز  *

   چندان دشوار نيست

است؛ يعنی امور سترگ برای بزرگان می ماند  در نھايت، جھان بايد ھمان وضعيرا داشته باشد که ھميشه داشته* 

   وپرتگاھھا برای ژرف انديشان، ظرافت و ھراس برای ظريف انديشان و در نھايت،تمام امور نادر برای نادران
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آن کس که به گونه ای ژرف بھجھان نگريسته باشد، بی ترديد می داند چه حکمتی در سطحی بودن انسانھا  *

   خويشتن است که به او می آموزاند، سطحی، آسان نگر ودروغين باشد اين غريزه حفظ. نھفتھاست

   اگر دارای شخصيت ثابتی باشيم، تجربه ای معمول داريم کھپيوسته تکرار می شود* 

   حکيم در مقام منجم، مادام که ستارگان را بر فراز سرخويش حس نمی کند، نگرش اھل شناخت را ندارد*

   ، انسان ھای متعالی را پديدمی آوردنه قدرت، بلکه احساس تعالی *

   آن کس که به آرمان خويش دستيابد، از آن نيز فراتر خواھد رفت *

روانی که می داند دوستش دارند، اما خودش کسی را دوستندارد، ژرفای وجودش را آشکار می کند، يعنی آن *

   رسوبھا باال می آيند

   جذاب نيستھر امری که روشن شده باشد، ديگر برای ما  *

آياناگزيريد بر حقيقت چنان نمک بپاشيد که ديگر تشنگی را . مردن در اقيانوس از شدت تشنگی ھراس انگيز است*

   رفع نکند؟

   آنچه از سر عشق انجام می شود، فراسوی نيک و بد است*

يد و شرطی، نشانی ايراد، خيانت، سوءظنی شادمانه و ميل به تمسخر، ھمگينشانی از سالمت است و ھر امر بی ق* 

   از بيماری

   ديوانگی به ندرت در فردی تنھا پديد می آيد، اما درگروه، احزاب، جمعيت ھا و دوره ھا امری معمول است* 

   فکر به خودکشی راھی موثر برای تسلی خاطر است و با آنمی توان به خوبی از پس برخی شبھای سخت برآمد* 

   ، آن ستمگر وجود ما،نه تنھا خرد، بلکه وجدان ھم تسليم می شوددر برابر قويترين رانه ی وجودی ما* 

   بايد نيک و بد را جبران کنيم، اما چرا در حق آن کس کھدر حق ما نيکی يا بدی روا کرده است؟* 

   ھمين که معرفت خويش را به ديگری منتقل کنيم، ديگر آنرا به کفايت دوست نداريم *
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ھان عاشق را آشکار می کند، يعنيھمان ويژگی ھای نادر و استثنايی را و به اين رفتار ش عشق، ويژگی واال و پن* 

   ترتيب، معشوق به آسانی در بابويژگی ھای معمول او مرتکب اشتباه می شود

   در باب ھر حزبی، ھر چوپانی به قوچی راھنما نيازدارد، يا خودش بايد گاه و بيگاه به قوچی بدل شود*

   يم، اما با شکل و پوزه خويش بھھنگام بيان دروغ، حقيقت را بر زبان می آوريمبا دھان دروغ می گوي *

   برای انسانھای سرسخت، ھمدلی شرم آور است، اماباارزش*

   زياده از خويش سخن گفتن، راھی است برای پنھان کردنخويشتن *

   در ستايش، گستاخی بيش از سرزنش است*

   .شناخت می نشاند، درستمانند دستانی ظريف که به بدن غولھا می خورددلسوزی، خنده بر لب پوينده ی راه * 

چوننمی شود تمام انسانھا را در آغوش گرفت، اما نبايد اين (گاھی از سر انسان دوستی، کسيرا در آغوش می گيريم *

  نکته را بر آن کسيفاش کنيم که در آغوش گرفته ايم

نداريم، نفرتنمی ورزيم، بلکه تازه زمانی چنين می کنيم که آن را تا زمانی که امری يا کسی را کم ارزش می پ* 

   ھمسان يا برتر ميدانيم

   در نھايت، عاشق ھوس خويش ھستيم و نه آنچه ھوس کردھايم* 

   خودپسندی ديگران زمانی خالف ذوق ما است که خالفخودپسندی ما باشد*

 

   کفايتراستگو نبوده است، شايد تاکنون ھيچ کس به “راستگويی”در باب *

   حماقت ھای ھوشمندان را باورنمی کنيم؛ چه لطمه ھايی به حقوق بشر* 

آيا شما نيز از سر و . ای فايده باوران، حتی شما نيز ھر فايده ای را به مثابھارابه خواست خويش دوست می داريد*

   صدای چرخھای آنناراحت نيستيد؟

   کرده ايم “ اصالح”گيرد و توجھی به آنندارد که در اين بين، ما خود را پيامد رفتارھای ما گلوی ما را می * 
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    .نوعی بی گناھی در دروغ نھفته است که نشانه ای از باورنيک است* 

   سخن گفتن در جايی که کسی ما را نفرين می کند، کاری غيرانسانی است *

   اين دوستی به فرد داددوستی با افراد برتر تلخ است، زيرا نمی توان چيزی درقبال  *

   نه اينکه ديگر به من دروغ نمی گويی، بلکه چون ديگر بھتو اعتماد ندارم، اين موضوع برايم تکان دھنده است* 

   گونه ای از نخوت در نيکی وجود دارد که ھمانند بدی،موردی استثنايی است *

   چنين پاسخ داده است؟ ؛ آياانسانی تاکنون»من ھمسان او نيستم«چرا؟ . »از چشم من افتاد* 

   اخالقيات گوناگون زبان اشاره عواطف است *

برای مثال، فضيلت، ھنر، . پيوسته در طول زمان امری پديد آمده که برای آن، زندگيبر زمين ارزشمند شده است* 

   موسيقی، رقص، خرد،معنويت؛ خالصه امری درھم، متعالی، عالی و الھی 

   

نه که ھست، با سترگی بخشنده وبی تفاوت نشان می دھد، يعنی خشمگين و در عين خود را به ھمان گو“ طبيعت*“

  حال با بزرگ منشی 

   شکوه اصلی نژادھای کوشا تحمل بيکاری است * 

   ھر جا که می خواھی مالک چيزی شوی، نبايد ديگران رابفريبی * 

   را بر آن می گذارند  “تربيت”پدر و مادر ناخواسته فرزند خويش را شبيه خود می کنند ونام * 

   عشق به ھمنوع در مقايسه باھراس از ھمنوع پيوسته امری بی اھميت، تا حدودی قراردادی و ظاھری بودھاست  *

ناخودآگاه ھنگام شنيدن سخنان فردی به زبان ديگر ميکوشيم آواھای شنيده را در قالب عبارتھايی درآوريم که برای * 

   د ما طنين آشناتر ومعمول تری دار
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ھر آنچه در رويا می بينيم، به . آنچه در روشنايی رخ می دھد، در تاريکی نيز ادامه ميبابد، يا شايد ھم برعکس *

   خواھد شد  ”حقيقی”شرط آنکه بارھاتکرار شود، در نھايت بخشی از اقتصاد کلی روان ما و مانند تجربه ای 

ھيچ مادری ھرگز در ژرفای دل خويش ترديد نمی کند که باکودک خود صاحب کسی شده است و ھيچ پدری نيست  *

   که از حق خويش بگذرد و فرزند راتسليم ارزش گذاری و مفاھيم خويش نکند 

   خواستن تنھا، مکانيزمی آنقدر رايج است که تقريباًاز نظر پوشيده می ماند *

  ھم باشد مورد عشق قرار نميگيرد  يک قاضی حتی اگر بخشنده*

  بر فرض که من تو را دوست داشته باشم؛ اين به تو چھربطی دارد؟ *

   به گونه و مفھومی ديگر بود، زيراديوانه ای ترجمان حقيقت بود “ حقيقت”در گذشته،  *

در اموری جستجوکنند که تا زمانی که چشم تنھا به حفظامت دوخته شده باشد و رفتار غير اخالقی را دقيقا و صرفا * 

   موجوديت امت را به خطر می اندازد، اخالق نوعدوستی ديگر وجود نخواھدداشت 

  مجازات، کاری بس ھراس انگيز است  *

دردی شديدتر از آن نيست که زمانی شاھد و آگاه باشيم وحس کنيم انسانی فوق العاده از راه خويش منحرف و به * 

   تباھی کشيده می شود 

ی بزرگترين است که بتواند تنھاترين باشد، پنھانترين، رھپويی متفاوت از ديگران، انسانی فراسوی نيک و آن کس*

   بد، سرور فضيلت ھايخويش و لبريز از اراده 

احساس ھای عاطفی بين زن و مرد از نظر سرعت متفاوت است وبه ھمين دليل، سوء ظن بين زن و مرد ھرگز *

   پايان نخواھد پذيرفت 

   را تحقير می کنند “ زن“ نان در پس تمام غرور خويش باز ھم امور غير شخصی وز *

کسی . ھر بار دل خويش را سخت به بند کشيم و اسير کنيم،می توانيم به جان خويش، آزادی ھای فراوانی بدھيم*

   حرف مرا باور نميکند، مگر آنکه از پيش آن را بداند 
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   ستخوش پريشانی ميشوند، بدبينی ديگران به سخن آنان آغاز می شود ھر بار که انسان ھای بس ھوشمند د*

انسان ھای سنگين جان و سختگير دقيقا با آنچه ديگری راسنگين تر می کند، يعنی عشق و نفرت، سبکتر می شوند  *

   و گاھی به سطح می آيند 

و مردم به ! ھر دستی که بر آن بخورد، می ھراسد! چنان سرد و يخ زده است که انگشت در برخورد با آن ميسوزد *

   ھمين دليل او را شعلھور می پندارند 

   کيست که تاکنون خويشتن را برای نيک نامی خويش قربانينکرده باشد؟* 

   دليل ھم تحقير انسانھا بسيار است در مردم داری ھيچ نشانی از نفرت انسانی نيست، اما بھھمين *

    .پختگی مرد يعنی کشف دوباره ھمان جديتی که در کودکی وبه ھنگام بازی داشته ايم*

   شرم از کاری غير اخالقی، پله ای از پلکانی است که درپايان آن از اخالق گرايی خود شرم می کنيم *

   بھھنگام گاز گرفتن، بوسه ای نيز بر ما خواھد زد اگر وجدان خويش را ھمانند اسبان آموزش داده باشيم، * 

ما ھمگی در پيشگاه خويش خود را ساده تر از آنچه ھستيم،می انگاريم و با اين کار، خود را از شر ديگران راحت *

   می کنيم 

   به برکت موسيقی، شورھا نيز از وجود خويش کامياب ميشوند *

   زيراآنھا را استثمار می کنند اعران با تجربه ھای خويش بی شرمانه است،*

  به زندگی عشق می ورزيم نه به اين بخاطر که زيستن عادتمان شده، بلکه به آن علت که به عشق خو کرده ايم*

نتيجه گيری آنان خطاست، ھديه و . آدم ھايی که به ما اعتماد کامل دارند گمان می کنند حقی به گردن ما دارند *
  بخشش ھيچ حقی بوجود نمی آورد

  آيا خرد در زمين ھمچون زاغی است که بوی مردار تحريکش کرده؟ *

  که علت ھای ديگر لطفی ندارند آدم بيش تر به يک علت مومن باقی می ماند و آن تنھا از اين قرار  است *
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زن می تواند دوستی خيلی خوبی با مرد بر قرار کند، اما اگر بخواھد اين دوستی دوام آورد، بايد کمی چاشنی  *
  بيزاری جسمانی به آن بزند

 اگر زياد در ورطه. ھر کس با ھيوالھا می جنگد بايد مراقب باشد در طول اين نرد، خودش به ھيوال تبديل نشود *
  به تو خيره خواھد شد ای خيره شوی، آن ورطه ھم

  سعی ات را بکن تا ھمه چيز را ويران کنی  *

ما بيش از آنکه دغدغه ی غلبه بر ديگران را داشته باشيم، بايد به نياز فردی خود برای غلبه بر غرايز حيوانی و *
نفس وشکل دادن به شھوات و اميال و فرايند رسيدن به کمال ھمين است، کسب اقتدار . بازسازی خود توجه کنيم

  شخيت

  زياده از خود حرف زدن می توان دوسيله ای باشد برای پنھان کردن خويشتن *

  حقيقتی وجود نمدارد، ھر چه ھست تاويل است *

  انسان معموال وقتی با عقيده ای مخالفت می ورزد که لحن بيان آ نبرايش نامطبوع بوده است *

  سمج، تکراری وآزارنده است، مثل يک کاغذ ديواری زشتعشق خانوادگی مزخرف، * 

  عزم راسخ مسيحيت برای زشت و بد ديدن دنيا ، آن را زشت و نامطبوع کرده است *

  به ياد داشتن داليلم برای آن ھا پيش کش. به ياد داشتن عقايد من به اندازه ی کافی دشوار است *

ويم، يا به نقطه ای بلندتر از امروز می رسيم يا نيروھايمان را چنان ھيچ گاه بيھوده از کوه ھای حقيقت باال نمی ر *
  می پرورانيم که فردا بتوانيم باالتر برويم

  ھر گونه بسط دامنه ی معرفت از آگاھانھکردن امر ناآگاھانه نشات می گيرد *

  بازی است حماقت در افراد نادر، اما نزد گروه ھا، دسته ھا، ملت ھا و در طی دوران ھا يک قاعده*

  خرد حتی بر معرفت ھم حد می گذارد *

فروکش کند، وقتی دست از نشان داد توانای ھايش بردارد، آن وقت است که ھويتش معلو م وقتی قريحه ی شخص  *
  می شود

  در سرايط صلح؛ سرباز به خودش حمله می کند*

  از ياد بردن مقصود شايع ترين شکل حماقت است*

  بی نوايان دارويی جز اميد ندارند  *

  تنھا آن کس که عمل می کند، می آموزد *

  ايمان اين نيست که بخواھی حقيقت را بدانی *
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بھترين دوست احتماال بھترين ھمسر را ھم اختيار می کند، چرا که پايه و اسا ازدواج خوب و قريحه دوست يابی  *
  است

  موفقيت ھميشه دروغگوی بزرگی بوده است *

شناسند و آن ھم دشمن  يعني فقط يك طبقه را مي. ابزار و دشمن: كند ھا را به دو دسته تقسيم مي سياستمدار انسان*
   .است

  . بلند پروازی من آنست که در ده جمله چيزی را بگويم که کسی ديگر در يک کتاب می گويد *

  . با ديگران بودن آلودگی می آورد*

از کجا معلوم که اين تضادھای دوگانه اصال وابسته به ھم و يکی نباشند؟ در . ک کردبايد در تضادھای دوگانه ش*
  . فلسفه معين ارزشی بيشتر از نامعين دارد ھمان طور که ارزش نمود کمتر از حقيقت است

نادرستی يک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنيم ، احکام نادرست برای زندگی بشری ضروری است و رد *
  . دن آنھا را به معنای رد کردن زندگی استکر

حرف کسانی که می گويند عشق بری از خودخواھی ست خنده دار است زيرا ھمه چيز طبق خواست قدرت ما *
   .است

به عنوان مثال انکار نفس و . آنچه برای يک نفر سزاوار است نمی توان گفت برای فرد ديگر ھم سزاوار است*
حکم يکسان صادر کردن برای ھمه غير . انده نيست و برايش فضيلت محسوب نمی شودافتادگی سزاوار يک فرم

  . اخالقی ست

 .  آينده از آن کسانی است که به استقبالش می روند *

فرد واال از فھميده شدن . فرد خلوت نشين می گويد که واقعيت در کتاب ھای نيست و فيلسوف آن را پنھان می کند*
است نه از بد فھميده شدن چون می داند که کسانی که او را بفھمند به سرنوشت او يعنی رنج  توسط ديگران در ھراس

 .  کشيدن در دنيا دچار خواھند شد

ھمه به چيزی دلبستگی دارند و افراد واالتر به چيزھای واالتر اما افراد فرومايه فکر می کنند که افراد واالتر به *
فراد فرومايه از سطحی نگری و رياکاری آنھاست و برپايه ھيچ شناخت اخالقی چيزی دلبستگی ندارند و ظاھربينی ا

 .  نيست

   .با رنج عميق درونی آدمی از ديگران جدا می شود و واال می شود*

 .  انسان ھای آزاده دل شکسته و پر غرور خود را پنھان می کنند*

يعنی درد ! د اما به دليل غرورشان دم نمی زنندکسانی که در خود احساس حقارت می کنند به ديگران رحم می کنن*
کسانی که با ديگران ھمدردی می کنند به دليل دردمند بودن خودشان .می کشند و می خواھند با ديگران ھم دردی کنند

 .  است
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لذت بيرحمی در ديدن رنج ديگران است اما فردی که بيرحم است اين بيرحمی گريبانگير خودش ھم می شود و به *
 .  ان نيز آزار خواھد رسيدايش

کسانی که مردم از آنھا به صاحبان اخالق ياد می کنند اگر ما اشتباھشان را ببينيم از ما به بدی ياد خواھند کرد حتی *
 .  اگر دوست ما باشند

اختالف طبقاتی از ضروريات جامعه است چون عامل اشتياق به پرورش حالت ھای واالتر کمياب تر دورتر و *
 .  عامل چيرگی بر نفس می شود

ھر اخالق و دستور اخالقی طبيعت بردگی و حماقت را پرورش می دھد زيرا روح را با انضباط تحميلی خود خفه *
 .  و نابود می کند

سرآغاز .او کمال بخش نيست .او نه رھبر است نه فرمانبردار! ی عشق زمينی ھم وقت ندارديک دانشمند حتی برا*
 .  او فردی بی خويشتن است. ھم نيست

 .  کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است*

 .  دانستن و از مسئوليت فروگذار نکردن و آن را به ديگران محول نکردن از نشانه ھای واال بودن است*

آنچه واال بودن يک فرد را ثابت می کند کرده ھای او نيست چون بيخ و بن آنھا معلوم نيست و معانی مختلف دارند *
  . بلکه ايمان اوست

  . مرد خواھان حقيقت است اما زن موجودی سحطی نگر می باشد*

  . پاکی نفس جدايی می آورد*

  . انسان نمی تواند از غرايز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرايزش برمی گردد*

  . نسبت به فرد پايين تر از خود نفرت نداريم بلکه نسبت به فرد برابر با خود يا بھتر از خود*

   .کسی که بخواھد به سمت معرفت برود از خدا فاصله می گيرد*

آسيب نرساندن به ديگران برای رسيدن به برابری اصل بنيادی جامعه است ولی اين خواست نفی اجحاف نکردن و *
  . زندگی ست چون زندگی بھره کشيدن از ديگران است که ناتوان ترند

  . آدمی به خاطر نياز به مراقبت و کمک ديگران با آنھا ارتباط برقرارمی کند*

  . ه نيت اعمال را منشاء آنھا می دانيمپيشداوری درباره اخالق به اين معناست ک*

 نيچه  از فالسفه می خواھم که به دنبال حقيقت نروند چون حقيقت نياز به پشتيبان ندارد*

   .ھيچ پديده ای اخالقی نيست بلکه ما آن را اخالقی تفسير می کنيم*



45   

 

اش ايمان بياورند و اين ھمان فيلسوفی که درصدد آفرينش جھان بنابر تصور خويش است می خواھد ھمه به فلسفه *
 .  روا داشتن استبداد بر ديگران است

اگر حقيقت آدمی تحريف شود مثل . حقيقت مانند دريا است که چون نمک آب دريا زياد است تشنگی را رفع نمی کند*
 .  آب شور دريا خواھد بود که تشنگی اش را رفع نخواھد کرد

  . گام خوشبختی ھر سرنوشتی را می پذيرد و ھرکسی را نيزخطر خوشبختی در اين است که آدمی در ھن*

 .  خير نبايد ھمگانی باشد وگرنه ديگر خير نيست زيرا چيزھای ھمگانی ارزشی ندارند*

زيرا طبيعت بی رحم است و اگر آدمی . نمی توان از ھمساز با طبيعت بودن يک اصل اخالقی برای خود ساخت*
   . کند بايد بی رحم باشدبخواھد مطابق با طبيعت زندگی 

 .  فلسفه ھمان خواست قدرت است ھمان خواست علت نخستين*

 !.  کسی که جنگجوست بايد ھمواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگير خواھد شد*

 .  استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاھش يافت آنچه ھست نمايان می شود*

 .  اس خود پيروز شويم بايد بر فريب حو*

  شدشد، با خنده می  کٌ آدم با غضب نمی کٌ *

  

  جان ديويی

  

م جدی ای می داند که بيش تر جد و جھدی که در اختالفات الزم است، به خاطر شجاعت پذيرفتن عواقب آدھر  *
  نامطبوع اعمال گذشته و حال آدمی است
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  آموزش فرايندی اجتماعی است، آموزش رشد است، آموزش آماده سازی برای زندگی نيست، خوِد زندگی است *

به آسانی خودشان را به ديدگاه جھان می چسبانند . عقالنی عواطف مذھبی خالق نيستند بلکه محافظه کارند از نظر  *
  و اين جھان بينی را تطھير و تقديس می کنند

  ت، اما راه را به دانايان نشان می دھد و به نادانان پشت می کندساوب، با مبخت چه بد و چه خ *

  آموزش و پرورش خوِد زندگی است *

نمی توانيم در پی سالمتی، ثروت، علم، عدالت با مھربانی باشيم يا آن ھا را به دست آوريم، عمل ھميشه خاص ،  * 
  ملموس، فردی و يگانه است

  ده، بخشی از جھان ره به مخاطره افکنده استآنکس که انديشيدن آغاز کر *

  به يک ھدف آغازی است برای دستيابی به ھدفی ديگر رسيدن *

  ھر پيشرفت بزرگی در علم ناشی از بروز يک بی پروايی تازه در تخيل است  *

جھل . آدمی که خوب فکر کند، ھم از شکست ھايش می آموزد و ھم از کاميابی ھايش. شکست آموزنده است *
محض ھم سودمند است چرا که می تواند با تواضع، کنجکاوی و فکر بازھمراه شود، در حاليکه که با تکرار تکيه 

کالن ھا و حرف ھای ھميشگی و حاکم ھيا آشنا انسان دستخوش غرور می شود وذ ھنش در مقابل انديشه ھای جديد 
  مقاومت می کند

راند اما به آنھا عمل نميک ند، مثلی گلی است که با ظاھری زيبا  کلمات بی حاصل انسانی که آن ھا را بر زبان می *
  و خوش رنگ اما بدون عطر و بو

  آدم با سياه کاری ھای بی شمار در وجدانش و اندکی نيت خير در قلبش زندگی می کند *

  چيزی است  که در خالل انتخاب عمل در حال سکل گيری مداوم است. نفس چيزی پيش ساخته نيست *

  يد سعادت آدمی پی بردن به کارمناس خود ويافتن فرصتی برای انجام آن استکل *

  ايمان برای من يعنی نگران نبودن *

در ابتدا شکلی از زندگی ھم بسته و تجربه ھای به ھم پيوسته . دموکراسی چيزی فراتر از يک شکل حکومتی است *
  است

روش دموکراسی اين است که به معارضان ميدان دھد تا ادعايشان آشکار و ارزيابی شود، بعد می توان درباره آن  *
  ھا بحث کرد و در خصوص آنھا به قضاوت پرداخت
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  لودويگ ويتگنشتاين

  

  کسی نمی تواند از چيزی حرف بزند، بھتر است درباره اش سکوت کند*

  نمی دانم برای چه اين جا ھستم، فقط به يقين می دانم که برای خوش گذراندن نيست *

  فلسفه نبردی است عليه افسونگری ذکاوت ، به وسيله زبان *

  دنيای خوش اقبال ھا از دنيای سياه بخت کامال جداست *

کی به اندازه ی حوزه ی رياضت ھيچ فرقه مذھبی را نمی توان يافت که در آن سوء استفاده از عبارت ھای متافيزي *
  عامل اين ھمه گناه باشد

از نظر فضايی می توانيم واقعيتی اتمی را ارائه کنيم که مغاير قوانين فيزيک، اما نه حقيقتی مغاير قوانين ھندسه  *
  باشد

  در منطق ھرگز ھيچ شگفتی ای نمی تواند وجود داشته باشد*

  ھر چيزی گفتنی را می توان به ضوح بر زبان جاری کرد *

  تمام رياضيات حشو است *

  فرايند محاسبه فقطاين شھود را به بار می آورد، محاسبه تجربه نيست *

  برھان رياضی بايد روشن و فصيح باشد * 

  محدوده زبان من مرزھای دنيای من اند*

  رام آرام از کوه ھای رياضيات باال برومبا کوله بار به تمامی فسلفی ام فقط می توان ما*

  ھمان طور که ھيچکس نمی تواند کاله مرا به جای من بر سر بگذارد ھيچ کس ھم نمی تواند به جای من فکر کند *
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  بی معنی است به کسی چيزی را بگوييم که نمی فھمد، حتی اگر اضافه کنيم که او نمی تواند آن را بفھمد*

  کشف نظريه ای حقيقی، بلکه اکتشافی ديدگاھی تازه و بارور بود دستاود واقعی کپرنک نه *

  اگر راست باشد که کلمات معنی دارند، پس چرا کلمات رادور نمی اندازيم و معنی اشان را نگه نمی داريم؟ *

 کتاب ھای پر طرفدار علمی که دانشمندان ما نوشته اند، نتيجه ی سخت کوشی ھای آن ھا نيستند، بلکه ھنگامی *
  نوشته شده اند که آن ھا خود را از کار و تالش بی نياز می دانسته اند

  ھر کس آن را تجربه کند بايد پی در پی به خودش بگويد اشتباه است، اشتباه است. البته پای حسادت در ميان است *

  مرگ واقعه ای در طی حيات نيست، ما مرگ را تجربه نمی کنيم*

  حتی وقتی تمام پرسش ھای علمی ممکن پاسخ داده شوند، معضالت حيات کامال دست نخورده باقی مانده اند *

  

  

  

  

  

  

  ژان پل سارتر

  

  ھر چه دانه ھای ساعت شنی عمرمان بيشتر فرو می ريزند، پشت ساعت را واضح تر می بينيم *

  اين دنيا، مسئول کرده ھای خويش استنان محکوم است که آزاد باشد چرا که به محض پرتاب شدن به آ *

  ھمه چيز کشف شده مگر چگونه زيستن *

  در عشق يک و يک می شود يک*

  وجود مقدم و حاک مبر ماھيت است*

  لجن عذاب آب است *

آن چه درديوانگی بيش تر از ھمه دوست دارم، اين است که از ھمان ابتدا در برابر ريشخندھای نخبگان از من  *
  ستمحافظت کرده ا
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  نويسنده نبايد بگذارد به نھاد تبديل شود *

  اگزيستاننسياليست ھا می گويند انسان مضطرب است *

  دو نوع اگزيستانسيالست ھست، اگزيستانسيالست مسيحی و اگزيستانسيالست بی خدا *

  حقيقت؟ فدای پرولتاريا کنم يا پرولتاريا را  ی حقيقت را فدا* 

  برای ھر کاری که بخواھی بکنی، ساعت سه يا خيلی دير است يا خيلی زود *

ھمواره با آنارشيست ھا موافق بوده ام چون تنھا کسانی بودند که انسان را کامل و ساخته شده از کنش اجتماعی *
  تصور کردند، آنارشست ھايی که اصل مشخصه شان آزادی بود

  عمل کردن يعنی شادمانه عذاب کشيدن *

  آزادی کاری است که با چيزی که به سشما بخشيده اند، انجام می دھيد  *

  لحظه ای که تو ھم جاودان بودن را از دست بدھی، زندگی ھم معنايش را از دست می دھد *

  نيرد باخته ی نبردی است که فکر و باوری کنی در آن بازنده شده ای*

  نابودی بکشاند فقط کس که پارو نمی زند وقت کافی دارد قايق را به*

ھيچ کدام از دو جنس بدون باروری صفات مکمل جنس ديگر، قادر نيست به باالترين مراتب تالش انسانی دست  *
  يابد

  

  

  اين رايد

  

انسانی که اجازه می دھد يک رھبر خط سيرش را مشخص کند، ماشينی اسقاط شده است ک ھآن را به يک تل   *
  آشغال بکسل کرده اند

  ھای موقعيت بھتر باال می روند که پايشان را بر پله ھای فرصت بگذارند کسانی از پله*

تمدن پيشرفت به سوی جامعه ای است . آفرينش مقدم بر رده بندی است وگرنه چيزی برای رده بندی يافت نمی شد *
. ه استکل ھستی وحشی ھا ھمگانی و تحت سيطره ی قوانين قبيل. که در آ نزندگی شخصی به رسميت شناخته شود

  .تمدن فرايند آزادسازی انسان از انسان است

  طبقه ی غنی گذشته ی ملت است و طبقه متوسط آينده اش*  
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چراھميشه يادمان می دھند که انجام دادن کاری که می خواھيم يکنيم آسان و بد است و برای مھار خود نيازمند *
وارترين چيز در جھان است و انجام داد کاری که وضع مقررات ھستيم؟ انجام دادن کاری که می خواھيم بکنيم دش

  واضعا مايل به انجام آن ھستيم باالترين شجاعت را می طلبد

در طول قرون و اعصار بوده اند انسان ھايی که نخستين قدم را در راه ھای تازه برداشته اند در حالی که به چيزی  *
  مسلح نبود ھاند نگر بينش شان

يگانه پاداش انسان اين است ک ھاز طريق وفق دادن محيطش با خود زنده می ماند، ھمان طور که حيوانات با وفق  *
  دادن خود با محيط شان زنده می مانند

ايا تاکنون خودپسندی را يارای برابری با قتل . تمام فجايع تاريخ به اسم انگيزه ھای نوع دوستانه انجام گرفته است*
  که پيروان نوع دوستی به راه انداخته اند؟ عام ھای بوده

  گناه ريسمانی است که ساييده می شود *

  سعادت حالتی از آگاھی است که از رسيدن به ارزش ھا حاصل می شود*

  من خود تضمين ومجوزم. ضمانتی برای بودن نمی خواھم و نيازی به مجوز برای بودنم ندارم  *

  عقل حکومت ارعاب اعترافی است بر اھميت *

با شکست اخالقی کسانی که زا اين .فقط در غياب خير است که شر برنده می شود. گسترش شر نشانه ی خال است * 
  حقيقت فرا می کنند که در اصول مصالحه وجود ندارد

  بزدل از آن ھا که دنباله رو و ھم رنگ جماعت اند نيزيافت می شود، آنان که به مد روز ناه مساز می شوند *

ای دادن معلول و نه علت سيستم اجتماعی  آزاد است و ارزش آن بسته به ساختار قانون اساسی است که حق ر *
حکومت نا محدود اکثريت نمونه ای . قدرت رای دھندگان را تحقق می بخشد و حدود  آن ھا را دقيقا مشخص می کند

  از استبداد است

ن نگرشی اصيل و بلند نظر به سرشت انسانی و امکان بالقوه آينده ی انسان ھا ھر چه که باشد در سپيده دم حياتشا*
  ی حيات را می جويند

فسلفه ی من ذاتا، مفھوم و تصوير انسان است به عنوان موجودی قھرمان که رستگاری اش ھدف اخالی زندگی  *
  است، شريف ترين کارش ثمر بخش بودن است و عقل تنھا منطق اوست

  يزد، امروز در آينده زندگی می کندھر کس برای آينده به نرد برخ *

  افتخار عبارت است از اعتماد به مفسی که در عمل مشھود شده است *

شريف ترين عشق از ستايش ارزش . عشق رضايت از خود است. عشق پاسخ ما به واالترين ارزش ھايمان است *
  ھای ديگری زاده می شود

  افتخار عبارت است از اعتماد به نفسی که در عمل مشھود شده است *
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  تولستوی 

  

  

  .  آنکه دوست می دارد، استعداد ھم دارد و به عشاقان نظر کنيد ھمه آنھا صاحب قريحه اند* 

  توصيف پلشتی ھا چندان آسان نيست  * 

  ھمه چيز می گذرد و تنھا حقيقت باقی می ماند  * 

  می ماند 

                صفحه ای که روی آن . با معدوم شدن خاطرات ما قادر ھستيم به زندگی  چونان صفحه ای سپيد بنگريم* 
  می توان خوب و بد زندگی را بازنويسی کرد 

                   اين تصور که کودکان بيش از انسان ھای بالغ به يک موجود تنھا ترحم می آورند اعتقادھای            *
  بی پايه ای است  

  آزادی من مايه زحمت ھيچ کس نخواھد بود  * 

  اگر انسان انديشيدن را بياموزد سر انجام بع موضوع مرگ خويش باز خواھد گشت  * 

  اما زمانی که مرگ اجتناب ناپذير است حقيقت به چه کار می آيد؟   * 
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  صدا بيشتر حاوی جلوه ھای روح است تا انديشه  * 

خواھيد ديد که ھمه چيز به خوبی پيش می . ير ھيچ چيز قرار نگيريد و از ھيچ کس بيمی به دل راه ندھيدتحت تاث* 
  رود  

 چه موھبت بزرگی است که خاطرات آدمی با مرگ محو می  شود و تنھا وجدان انسان بری جای می ماند                                     

  . ارتقای وجدان اجتماعی در باالترين سطوح خودنوعی . انقالب نوعی زايمان است* 

  

  

  

  ماکسيم گورکی 

  

  . طريق به بند کشيدن روح اش به تسخير خويش در می آورد* 

با وجود اين وقتی زن دروغ              . اما نديشه ھايش اغلب دروغين است. جسم زن از مرد راستگوتر است* 
  می گويد خود آن را باور ندارد  

  حماقت انسان وقتی با شرارت توام نباشد ھميشه چيزی گيرا و دوست داشتنی است * 

  مردان بزرگ به نحو ھراس آوری دچارتناقض اند * 

  عيد من آن روزی است که زحمت يکسال دھقان شام يک شب پادشاه نباشد  * 

  مراقب خود باشيد، سھم ديگران به اندازه کافی باقی نخواھد ماند  * 

  آموخته بينديشيد به دشواری خدواند را باور دارد آنکه * 

  چرا طيعت در قوانين خود يک استثنا قايل نمی شود و تنھا به يکی از موجودات انسانی ناميرای نصيب  نمی کند؟  * 
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  انسان که باالخره وقتی خواھد مرد با حقيقت چه می تواند بکند؟  * 

  

  

  ميالن کوندرا 

  

به اين معنی که به نظر آنھا تمام چيزھای تشکيل دھنده  بدن، نه زيبا بود ، . فرقی ندارد در بھشت، زشتی و زيبايی*
  .نه زشت ، فقط خوشايند و دلپذير بود

  آدم ھميشه بايد طرف دار عدالت باشد* 

  .ھوش و نروی جسمانی گاھی می توانند به خوبی مکمل ھم باشند* 

  .شدن ماجراھای کوچک دل ھا بشود ماجرای بزرگ ملت ھا نمی توانند باعث فراموش* 

  مادر فقط مادر نيست، زن ھم ھست* 

  .نقش يک نقاش اين نيست که ھر چه را می بيند عينا نقاشی کند، بلکه بايد با خطوط خودش خلق کند* 

  .اول دنيارا ھمانطور که ھست بشناسيم و بعد آن را آنطور که می خواھيم تغيير بدھيم* 

  .ا بدنش زندگی نکند، آن بدن برايش به صورت دشمن در می آيدوقتی زنی بطور کامل ب* 

  .ھنر بجز عقل منابع ديگری ھم دارد* 

  آيا جنگ سرو صورت  آدم ھا را نگرفته است؟* 

  .عشق يا ديوانگی است يا ديگر عشق نيست* 
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عادی اتفاق چيزی که در خواب ھا قشنگ تر است ، برخورد غير احتمال اشخاص و اشيايی است که در زندگی * 
  .نمی افتد

  .اگر ما نمی توانيم دنيا را تغيير بدھيم حداقل زندگی خودمان را تغيير بدھيم وآزادانه زندگی کنيم* 

  .نفرت کامال با غم فرق می کند* 

  .دربچه ھميشه يک چيزی از آنچه مادرش در دوران حاملگی فکرکرده باقی می ماند و اين خرافات نيست* 

  .شعا به دنيا آمده اند، زنھا حکومت می کنند در خانه ھايی که* 

  .عشق مطلق فقط ساخته و پرداخته شاعر نيست بلکه وجود دارد و زندگی را شايسته زندگی کردن می کند* 

  گذشته لباسی از تافته ھای ھزار رنگ پوشيده است* 

دلھره متوجه آن مزايای از کودکی  لطافت در لحظه ای متولد می شود که ما به آستانه سن عقل پرتاب شده ايم و با* 
  .می شويم که وقتی خودمان بچه بوديم نمی فھمديم

  لطافت ترسی است که در سن عقل به ما القا می شود* 

  لطافت اقدام به ايجاد فضايی مصنوعی است، فضايی که در آن بايد با ديگری مثل بچه رفتار کرد* 

ششی است برای نجات عشق و از دنيای بزرگساالن، دنيايی که لطافت ارس از عاقبت عشق جسمانی نيز ھست، کو* 
  فريبنده واجبار آميز و سنگين شده برای نگريستن به زن مثابه به يک کودک

  .به کمک ھنر مدرن است که تاريخ واقعی ھنر آغاز می شود* 

  فقط ھنر مدرن است که به مبارزه برای دنيايی جديد کمک کند،  * 

  .است که در آن بايد برای تسريع در ظھور جامعه بدون خشونت به خشونت متوسل شد انقالب دوره کوتاھی* 

  حاکميت پولدارھا احمقانه است* 

  آخرين عشق، بزرگترين است* 

  انقالب ھنر کامال جديدی خلق خواھد کرد، ھنری برازنده ی خويش* 

  د بيشمار باشند، اما مادر فقط يکی استمعشوقه ھا مجروح می کنند و مادرھا دلداری می دھند، معشوقه می توانن* 

  .انقالب و جوانی زوج خوبی را تشکيل می دھند* 

  چه زيباست وارد شدن به دنيای مسن ترھا ھنگامی که ديوارھای اين دنيا فرو می ريزد* 

ل يا اصال در پختگی يا کام. پختگی غيرقابل تقسيم است. يا آينده نو خواھد شد يا آنکه آينده ای در کار نخواھد بود* 
  .کار نيست
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  جوانان حدس ھم نمی توانند بزنند که جوانی چه قدرتی دارد* 

  جوان کسی است که غرق در آينده که جوانی چه قدرتی دارد نگاه کردن به پشت سر به عقب بازنگردد* 

  آزادی وظيفه شعر است* 

  واقع بين باشيد، غير ممکن را بخواھيد* 

  .ھرگز پشيمان نشويد* 

حتی خانواده و عشق را، در غير اينصورت ديگر انقالب . انقالب زندگی را با تمام جوانبش زيرو رو خواھد کرد* 
  نيست

  آزادی انسان يا کامل است يا نيست* 

ھر چه بيشتر عشق می ورزم، بيشتر ميل به انقالب دارم و ھر چه بيشتر انقالب می کنم بيشتر می خواھم عشق *
  .بورزم

  .طه ی  شعر موافقتش را با ھستی اعالم می کندآدمی به واس* 

  .عشق واعی دقيقا می خواھد از موجودی ناکامل محبوبی بيافريند که بيشتر وجودی انسان است تا وجودی ناکامل* 

  شعر سرزمينی است که در آن ھر گفته ای تبديل به واقعيت می شود* 

امنيت دنيايی است که در درون مادرش به حد کمال به او عطا آدم تا وقتی نشده ، تا مدت ھا در آرزوی يکانگی و * 
. می شود) يا خشم( شده و وقتی در مقابل دنيای بزرگساالن ، دنيای نسبيت قرار می گيرد دچار خشم و اضطراب 

  دنيايی که او در آن ھمه چون قطره ای است در اقيانوسی بيگانه

  شرم و حيا به مراتب مھم تر از لباس است*  

نيای بزرگسالی خيلی خوب می داند که مطلق فريبی بيش نيست و ھيچ يک از چيزھايی است که بشر مربوط می د* 
  شود، بزرگ  وجاوانه نيست

  .عشق چقدر به خاطر پول، به خاطر مالحضات اجتماعی و به واسطه پيش داوری تغيير ماھيت داده است*

  باشد و چيزی بجز شبح عشق وجود نداردعشق در حقيقت ھرگز نمی تواند وجودی مستقل داشته * 

  .عشق نزد انسانھای امروزی پيوستن به تکاليف اجتماعی اوست، به کارش؛ به مبارزه اش* 

  شاعر کسی نيست که شعر می نويسد، بلکه کسی است که برای نوشتن شعر برگزيده شده است* 

  زندگی کوتاه است و موقعيت ھای از دست رفته باز نمی گردند* 

عشق واقعی کامال در برابر چيزھايی که باقی اين دنيا می گويد، کر است، دقيقا ھمين ھنگام است که آن را باز  يک* 
  .می شناسيم
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  تصورات را نمی توان به بند کشيد و تحت کنترل در آورد* 

  فقط شاعر می داند که خانه آينه ای شعر، چقدر غم انگيز است* 

  ھيچ چيز با ارز تر از شرف نيست* 

  .خودکشی نمايشی است غم انگيز، اما خودکشی نافرجام نمايشی است خنده دار* 

                             شه يکی است و ما به خاطر يک رشته داليل و به واسطه نوعی جرات به آن متوسل يعمل ھم* 
  .می شويم

  

  

  

  

  کاترين پاندر

  

  شکست اساسا ثمره ی انديشيدن به شکست است* 

  ثروتمند باشيد زيرا حق نداريد فقير باشيد مجبوريد*

زندگی کردن و ثروتمند نبودن حتما بداقبالی است و بدبختی مضاعف آنکه به ھمان اندازه که می توانيد فقير باشيد *  
  ثروتمند گرديد

نھا راھی اين وظيفه ی بی چون و چرای ماست که از راھای شرافتمندانه ثروتمند شويم و البته راه شرافتمندانه ت*
  است که به سرعت ما را به سوی روت می کشاند
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  فقر فضيلتی معنوی است يا نقصانی مشترک و معمول؟ * 

  يده کور بودن انسان در برابر نعمات بی کران خدا برای آدمی استئفقر جھنمی زا *

  فقر تجربه ناپاک و آزارنده و خوار کننده است*

  نشان ھی جنونفقر نوعی مرض است و در موارد شديدتر، *

فقر سبب می شود که زندانھا از دزدان و جنايتکاران پر شود و انسانھا را به سوی اعتياد و فساد و فحشا و  *
  خودکشی سو می دھد و از کودکان پاک و با استعداد و باھوش، مجرم و بزھکار می ساد

  عواقب معصيت بار فقر بی انتھا است *

. انسانی که نخواھد توانگر باشد نابھنجار است. ان می خوريد، نه به درد ديگریاگر توانگر نباشيد نه بدرد خودت* 
  زيرا زندگی بدون توانگری نابھنجار می شود

  پيش از گرفتن بايد بدھيد   *

  پيش از درو کردن بايد بکاريد *

احب عاليترين موھبتھا اما به يمن بخشش ھا و ايثارھای خود می توانيد ص. نمی توانيد در ازای ھيچ، چيزی بستانيد *
  باشيد

دلی که جرات انديشيدن به انديش ھھا بزرگ را دارد و به جای شکست و مشکالت و تنگنا، در انتظار کاميابی و  *
  توانگری است

  خود را از شر چيزھايی که نمی خواھيد خالص کنيد تا برای آنچه می خواھيد جا باز کنيد*

  ھر گاه شھامت ايجاد خالء را داشته باشيد،جوھر کائنات برای پر کردن جای خالی می شتابد *

  بخشايش يعين رھا کردن آرمانھا و انديشه ھا و اوضاع و شرايط کھنه، به منظور جا باز کردن برای چز بھتر  *

  ی گشايدبزرگترين فايده عفو و بخشايش اين است که خالء می آفريند و برای ھوھبتی جا م*

رھايی، بر قدرت جاذبه ی موھبتھا . رھا کنيد تا موھبتھای خودتان و ديگران آزادانه تر حرکت کند و به سويتا نآيد  *
  می افزايد

  نيروی شما در آرامش و اطمينان نھفته است *

  ھمواره بايد کھنه ھا را دور ريخت*

  يد و آن را بند می آوريدھنگامی که به کھنه ھا می چسبيد، جلو پيشرفتتان را می گير *

  آرزويراستين ھرگز سست يا سرد و بی رنگ نيست *
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  آرزوی درست، نخستين گام برای حل مشکالت و رسيدن به جاد ھی توانگری است *

  بسياری از مردم از قاطع بودن می ترسند *

  گويی ھمه ی دنيا حامی انسانی است که می کوشد برخيزد *

  ه می شودکاميابی نخست در ذھن زاييد *

  انسانی که فکر می کند می تواند * 

ھمه ی اشخاصی که دنيا آنھا را نابغه می خواند کسانی بوده اند که دل و جرات به خرج داده اند وبه ندای شھود و *
  تخيل خالق خودگوش فرا داده اند و از ھدايت آن اطاعت کرده اند

می آورد که ديگران می پندارند آنھا صاحب استعدادھا و  پيروی از رھمنودھای باطنی چنان ثمرات شگفتی به بار *
  نبوغی خار العاده اند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ناپلئون بناپارت

  

 اولين شرط توفيق شھامت و بی باکی است

 ناياب ترين چيزھا در جھان دوست صميمی است

 دردھا و رنج ھا فکر انسان را قوی می سازد

 ھستند کسانی که روح ناميد دارند مقصرترين مردم



59   

 

 يک روز زندگی پر غوغا و در شھرت و افتخار بھتر از صد سال گمنامی است

 پيروزی يعنی خواستن 

  عشق گوھری است گرانبھا ، اگر با عفت توام باشد

  

  

  

  

  

  فرانسيس بيکن

  

ظلمت بدگمانی در افکار انسان مانند خفاش در ميان پرندگان است که ھميشه در سپيدھدم يا ھنگام غروب که نور و *

   به ھم آميخته است بال فشانی می کند

تنھابا وجود چنين شناختی است که . می تواند به طبيعت فرمان بدھد، مگر آنکه قوانين ابدی آن را بپذيرد آدمين *

   طبيعت فرمانبردار آدمی می گردد

   دانش يعنی قدرت* 

   نکه در انتظار آن باشيمما بايد برای خوشبخت زيستن، موقعيت ھای مناسب ايجاد کنيم، نه اي* 

   شعر، قسمتی از دانش بشری است*
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   سرشت و بخت يک انسان در دستان خود اوست*

مطالعھاجمالی و جزيی در فلسفه، فرد را به تفکر و بی دينی وا می دارد، اما اگر بھفلسفه عميق بينديشد او را به *

   سمت دين متوجه می سازد

   انسانيت نيازمند حقيقت است*

بشربه طور معمول بر اساس سيرت خود فکر می کند و بر اساس دانش خود و افکارعمومی رايج سخن می گويد، *

   اما عموماً بر مبنای عادت عمل می کند

   عطر گلھا زمانی که در باغچه ھستند، لذت بخش تر است، تا زمانی که آنھا را می چينی*

   دليل دوستی و عالقه به دوام روابط نيکو استگله گذاری . وست از دوست حق گله گذاری دارد*

گشادنعقده ھای درون در پيش دوستان دو تأثير دارد؛ يکی آنکه شادی را دو برابر ميکند و ديگر آنکه غم را دو نيم * 

زيرا آن کس که دوستان را در شاديخويش شريک می کند، سرور خاطرش بيشتر می شود و آن که غم دل . می سازد

   راھمی گويد، بار اندوه خويش را سبک تر خواھد يافتبه ياری ھم

دھان زشتگوی را بايد با خاموشی وقار بستدر طبيعت و اخالق انسان ھيچ ضعف و انحرافی نيست که با آموزش * 

   مناسب درست نشود

   بدتر از بيماری، وسيله ی مداوای آن است* 

   نوردد کتاب، سفينه ای است که اقيانوس بيکران زمان را درمی* 

مطالعه، انسان را کامل می کند، سخنرانی به او حضور ذھن و سرعت انتقال می دھد، اما نوشتن، انسان را دقيق *

   می کند

   در جھان ھيچ عيبی آدمی را شرمگين تر از آن نمی کند که ديگران دروغش را کشف کنند* 

   پول مانند کود است؛ نيک است در صورتی که پراکنده باشد*

   چشم اميد به محبت ديگران دوخته اند و بيخبر از آنند که خود نيز می توانند عامل محبت برای ديگران باشندھمه *
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   انسان دانا به جای آنکه در انتظار يک فرصت خوب در زندگی بنشيند، خود، آن را به وجود می آورد*

   ايی است که ياد می گيرندآنچه مردم را دانشمند می کند، مکاتبی که می خوانند نيست، بلکه چيزھ*

   خطاکارترين افراد کسانی ھستند که عيب ديگران را می بينند*

   برخی کتب را بايد چشيد، برخی ديگر را بايد بلعيد و تعداد محدودی را ھم بايد جويد و ھضم کرد*

را نسبت به وی نظری کسان  سازد و رشک و تنگ ی انسان می مرگ، اين لطف را دارد که کاخ نيکنامی را بھره* 

   کند نابود می

   ترسند، مردم نيز از مرگ ھراسانند ھا از رفتن به تاريکی می ھمان گونه که بچه*

   ھای انسان است ترين شادمانی پروردگار، در آغاز يک باغچه آفريد و براستی، اين باغچه ناب*

   .راه خردمندی رسيدن بيان پرسشی بجا، يعنی به نيمه*

  

 

  ارنستو چه گوارا 

  

 .رحم شود رھبران بی رحم تعويض می شوند تا رھبر ديگری بی*
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ايم تا شما را زير بال وپر خود گرفته و فقيرنوازی کنيم، يا علم خودمان را  ما آمده: ما نبايد نزد مردم برويم و بگوييم*

به جايش . اشتباھاتتان را به خودتان گوشزد کنيمبه شما تعليم دھيم، کمبود فرھنگتان، جھلتان را از مسائل ابتدايی و 

 .بايد با ذھنی پژوھنده و روحی فروتن، از منبع عظيم دانايی و خرد ِ مردم بھره بگيريم

 .دستم بوی گل ميداد، مرا به جرم چيدن گل محکوم کردند اما ھيچ کس فکر نکرد شايد من شاخه گلی کاشته باشم*

 .ضربه ميخورد که برای نيل به آن کوتاھترين مسير را انتخاب ميکنند آزادی بيش از ھمه از دست کسانی*

ھنگامی که نيروھای جور و ظلم، خود را برای رسيدن به قدرت در برابر قانون قرار می دھند، صلح شکسته شده *

 .است

 .آزادی بخش وجود ندارد، مردم ھستند که خود را آزاد می کنند. من آزادی بخش نيستم*

 .عدالتی از خشم به لرزه می افتی؛ بدان که يکی از رفقای من ھستی برابر ھر بی اگر تو در*

 .توانيم از داشتن چيزی برای زندگی مطمئن شويم تا وقتی که برای آن مايل به مردن باشيم ما ھرگز نمی*

 .تر از طالست قدرشناسی مردم، ارزشمندتر و ديرپای*

ن ھرچيزی به جز يک مسيحی ھستم، و بشردوستی در مقايسه با م. من نه يک مسيحی ھستم و نه يک بشردوست*

کوبم کنند، با ھر سالحی که  که اجازه بدھم به يک صليب ميخ جای اين من به. رسد نظر می ارزش به باور من دارم بی

 .دستم به آن برسد پيکار خواھم کرد

 .شیک شليک کن بزدل، تو داری يک مرد را می. دانم که مجبوری مرا بکشی می

 ...با خود به گور خواھم برد تنھا حسرت ترانه ای ناتمام را به جای آن، شکست به حساب نمی آورم ، حتی مرگم را

    . نمی دانم که حکومت انقالبی باقی می ماند يا نه، اما من مسلسل به دست تا آخرين نفس می جنگم

اما به عنوان يک انقالبی غم انگيزتر است که ... به عنوان يک انسان، غم انگيز است که دوستی نداشته باشی؛ 
 دشمنی نداشته باشی ، چون برای يک انقالبی نداشتن دشمن به معنی محافظه کار شدن و سازش است

 به احترام آزادی يک دقيقه سکوت کرديم، خوابمان برد  

  رسالت يک انسان برای رسيدن به آزادی در صف ايستادن نيست بلکه بر ھم زدن صف است 

  يک انقالبی واقعی ھمان جايی خدمت می کند که به او احتياج است
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ای می زند تا تمام بشريت را به دو دسته مخالف تقسيم کند، من  ای که روح بزرگ حاکم، ضربه می دانستم در لحظه
  در کنار مردم عادی خواھم بود 

   .ش کنيمانقالب ، سيبی نيست که پس از رسيدن می افتد، ما بايد به افتادن مجبور

  توانيم از داشتن چيزی برای زندگی مطمئن شويم تا وقتی که برای آن مايل به مردن باشيم ما ھرگز نمی

  کشد سکوت استداللی است که معانی ديگری را به دوش می

ودمان را ايم تا شما را زير بال وپر خود گرفته و فقيرنوازی کنيم، يا علم خ ما آمده: ما نبايد نزد مردم برويم و بگوييم
به جايش . به شما تعليم دھيم، کمبود فرھنگتان، جھلتان را از مسائل ابتدايی و اشتباھاتتان را به خودتان گوشزد کنيم

  بايد با ذھنی پژوھنده و روحی فروتن، از منبع عظيم دانايی و خرد ِ مردم بھره بگيريم

   .الب واقعی باشدميرد، اگر آن انق شود يا می در يک انقالب، انسان يا پيروز می

  آزادی بيش از ھمه از دست کسانی ضربه ميخورد که برای نيل به آن کوتاھترين مسير را انتخاب ميکنند

  ويتنامی ديگر خلق کنيم. يک، دو، سه

  آزادی بخش وجود ندارد، مردم ھستند که خود را آزاد می کنند. من آزادی بخش نيستم

  

  

  بروسلی 

  .ذھنت را تھی کن

  .و شکل باش؛ مانند آب بدون قالب

 آب. شود در قوری بريز، قوری می. شود آب را در فنجان بريز، فنجان می

 .دوست من مانند آب باش. تواند جريان يابد و بخزد و بچکد و درھم بشکند می
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 .اگر انسـان قدرت پيروز شـدن بر نفـس خويش را داشته باشد در ھمـه ی کارھا ميتواند پـيروز شـود ☆

 .ھـيـچ چيـزی غـير ممـکن نيسـت مـگر شـما آنرا غـير ممـکن سـازيـد ☆

 .نبين که می گويد ببين چه می گويد ☆

 .ھميشه بدنبال فرا گيری باشيد ☆

 .حقيقت در سادگی است ☆

 .پولدار شدن ھميشه ھدف نيست خدمت کردن ساده به ديگران نيز بايد ھدف باشد ☆

  .غ نخواھيد گفتاگر امروز راست بگوييد فردا درو ☆

  اگر شما تنھا به ھدف فکر کنيد ھرگز بدان دست نمی يابيد

  کسانی که نادانند مانند اشخاصی می باشند که در تاريکی راه می روند و ھرگز نياز به چراغ را احساس نمی کنند

  نبين که می گويد ببين چه می گويد

  .ھميشه بدنبال فرا گيری باشيد

  .زحمت بکشد/رقابت کند/بايد بياموزد که چگونه بجنگدکسی که می خواھد موفق شود 

 .يکی از علل بزرگ شکست فقدان تمرکز حواس می باشد

  .پولدار شدن ھميشه ھدف نيست خدمت کردن ساده به ديگران نيز بايد ھدف باشد

  اگر امروز راست بگوييد فردا دروغ نخواھيد گفت

  ٠باشد در ھمه ی کارھا می تواند پيروز شوداگر انسان قدرت پيروز شدن بر نفس خويش را داشته 

  .زندگی مملو از دقايق و اوقات می باشد٠اگر شما زندگی را دوست داريد وقت را غنيمت شماريد

  .گستاخی و از رو نرفتن ابزار پيروزی شمايند

  .عمل ھر فردی نمايانگر انديشه ی اوست

  .و دوام می بخشدرقابت سازنده ی جھت دست يابی به ھدف به زندگی شما معنی 

  داشتن مھم نيست راه به دست آوردن آن اھميت دارد

  حقيقت در سادگی است
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  لذت زندگی در کمک به ديگران می باشد

  در عمل بايد انسان بود نه در ظاھر

  .ابلھان زبان دراز دارند

  .ديروز خيال است ولی حاال حقيقت است

  .انسان عادی زندگی کنندانسانھای فربه و تنبل نخواھند توانست به مانند يک 

  .يک مربی خوب شاگردانش را ھميشه در نفوذ خودش دارد

  .شکيبايی و صبر بھره ی فراوان دارد و عدم آن مانع رسيدن به قدرت و تمرکز حواس و پيروزی است

  .خوش بينی و اعتقاد به ھدف ما را به موفقيت راھنمايی می کند

  .را می گيرد تا يک مرد احمق از يک جواب عاقالنهيک مرد عاقل از يک سوال احمقانه بيشتر ف

  .استقامت و پايداری در مشکالت موفقيت را پشت سر دارد

  اگر ھر کسی به ھمسايه اش کمک کند کسی بدون يار نمی ماند

  .شما وقتی وظيفه تان را به خوبی انجام داده ايد که مقداری بيش از آن را انجام داده باشيد

  

  

  ارد بزرگ

  

 . مواره در حال زايش است و پويشی آرام در ھمه گونه ھای آن در حال پيدايش است گيتی ھ*

مادر گيتی جام زھر بر دھان کودک خويش نمی گذارد ، . زندگی رنج و درد نيست ھديه ايی است برای شاد بودن * 
 او می پروراند برای بھروزی و خوشبختی    

  . برنامه داشتن ويژه گی آدمھای کارآمد است ** 

ارد . بزرگترين نابکاری آن است که بپنداريم برای آنکه برترين باشيم بايد دست به ويرانگری چھره ديگران بزنيم  *
 بزرگ

  شناور بودن خرد آدم در جھان احساس به او ميدان بروز و رشد ھنر را داده است 

  او ھم پدر است ھم پرورنده خرد  دست استاد خويش را ببوس ، چون
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   ورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پيشرفت نيست آره  *

    آدمھای بزرگ و انديشمند ، بسيار اشک می ريزند * 

  . فرومايگان پس از پيروزی ، ھمآورد شکست خورده خويش را به ريشخند می گيرند  * 

ھمه ! پس بر اين باور باشيد “ ھر کنشی واکنشی را در پی دارد “ دل کيھان را اگر بگشاييم اين سخن را خواھيم شنيد 
   . کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواھد بود 

  . گاھی شالوده و ريشه شکست ھای بزرگ ، از اشتباھات بسيار ريز و کوچک سرچشمه می گيرد 

  . رآمد است که ھمراه باشد با پژوھيدن و کاويدن در خرد و دانش تنھا تنھايی کا

  . خويشتن و مردم را ھنگامی می شناسی ، که تنھا شوی 

  . تنھايی برای جوان ارزشمند ، و برای پير آزار دھنده است 

 . کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه انديشه اھريمن خواھد شد 

ز درون خويش احساس کردی پای در راھی خواھی گذارد که پيشتر برای رسيدن بدان بسيار آن گاه که ، زايش راھی نو را ا
 . تالش نموده ايی 

  . انديشه پروازگر است جايی فرودش آوريم که زيبايی خانه دارد 

  . جايی که شمشير است آرامش نيست 

ديگری گرفتار شدن ، به افکار پوچ و نخست از دست دادن بخشی از عمر و : ره آورد گفتگو با نادان دو چيز است 
  . بی ارزش 

 با بديھای ديگران دل خويش را به سياھی نياالييم ، ھمواره ساز سادگيمان کوک باشد و نگاھمان اميدوار

 رسانه تنھا می تواند پژواک ندای مردم باشد نه اينکه به مردم بگويد شما چه بگوييد که خوشايند ما باشد 

 سرفرازی کشور بزرگترين خواست ھمگانی ست 

 بدانديش نخستين و آخرين مردار کردار خويش است 

 . کار ، بھترين تسکين دھنده ، افکار پريشان ، و غم است 

 . جايگاه ارزيابی و نقد شما بر کارکرد ديگران ، می تواند آغازگاه نخستين گام شما برای سازندگی باشد *

    ر ھم با ارزشتر استآزمودگی آدمھا ، از ز

 . پيران انديشمند به ريشه ھا می پردازند نه به شاخه ھا 
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  .اگر می خواھی بزرگ شوی ، از کردار نيک ديگران فراوان ياد کن *

نادر شاه افشار توانست از خراب آبادی که دشمنان برايمان ساخته بودند کشوری باشکوه بسازد نام او ھميشه برای *
  وست داشتنی خواھد بود ايرانيان آشنا و د

   .ميھن پرستی و آزاديخواھی کليد درمان بسياری از ناراستی ھاست *

  .دودمان بی نيا و مرد کھن ، به ھزار آيين اھريمنی گردانده می شود 

 دشمن است ، فريب زبان چرب دشمن را مخور ! دشمن *

  . تندرستی پرشگاه روان بيدار است برای گشودن دروازه ھای پيروزی 

نم نم باران ، سبب بيداری خاک گشته و آن را شکوفا می کند ، خرد ھم ناگھان پديد نمی آيد زمانی بس دراز               *
 . می خواھد و روانی تشنه باران 

   .آدمھای ماندگار به چيزی جز آرمان نمی انديشند *

  نخستين گام بھره کشان کشورھا ، ابتدا نابودی بزرگان و ريش سفيدان است و سپس تاراج دارايی آنھا *

 خردمندان ھمچون باران بر انديشه ھای تشنه می بارند و دگرگونی ھای آينده را موجب می گردند *

  خارھای کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آميزد برای روزھای سختر*

 ارش باران تپش زندگی و مھربانی است ب*-

 . در تاريکترين شب ھای ستم ، روشنترين ستاره ھا زاده می شوند *

 . سخن گفتن از دوستی و دشمنی پايدار در سياست ، خنده آور است *

توان آينده  آنکه با تالش بسيار انديشه خويش را فربه نمود ، با اين وجود باز گوش به سخن اين و آن سپرد ، ديگر نمی*-
  .روشنی در پيش روی او ديد 

 شادی کجاست ؟ جای که ھمه ارزشمند ھستند *

 آنگاه که مردم بر داشته ھای خويش آگاه باشند ديگر تن به ستم نمی سپارند *

 . سياستمداری که تنھا به پيشروی می انديشد دمادم برای خويش دشمن تراشی می کند *

  زيباترين خوی زن ، نجابت اوست*

 کسی که آزادی می جويد زندانی برای انديشه ھای ديگر نمی گسترد *

 زندگی خردمندانه می خواھند ، کھنساالن بايد آگاھی بخش انديشه ھای آنان باشند نه بازيگران زندگی آنان ! جوانان *

 گرفت  برای آنکه کسی را با ادب بناميم و يا وارون براين ، بايد کمی درنگ کرد و زمان را به کمک*
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  . با ترشرويی به ميان مردم رفتن ، تنھا از بيماران ساخته است *

  بازده روزھای سخت ، بسيار بيشتر از دوران سرخوشی ست *

جنگ بد است و بايد مھربان بود ، درگيری کار “ : نھايی که آمادگی برای پاسخگويی به تجاوز دشمن را با گفتن اين سخن که *آ
 . ، ساده لوحانی ھستند که خيلی زود در تنور دشمن خواھند سوخت  را رد می کنند“ بديست

 بخشنده از دست نمی دھد او ھمواره در حال بدست آوردن است *

 ريشه کارمند نابکار ، در نھاد سرپرست و مدير ناتوان است *

 . مھم ترين رازھای نھان سياست بازان ، چيزی جز پيگری انديشه مردم کوچه و بازار نيست *

 کسی که ھمسر و کودک خويش را رھا می کند ، در پی خفت ابديست *

 مردان پيشآھنگ ، راه را با داشته ھای ميھنی خويش باز می کنند و نه کمک اجنبی *

  .  آزادی پنجره رشد و شکوفايی کشور است بستن آن سياھی ھا در پی دارد*

  . ن کشی روی نمی آوريم اگر پی به شکوه و گستره خرد خويش ببريم ھيچ گاه به گرد*

  ھميشه بين خود و ھمسرت بازه ای را نگاھدار تا به خواری گرفتار نشوی *

  ! ادب خويش را ھيچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ريشخند باشی *

   به ھنگام نکوھش ھنگامه باران ، به بھره اش نيز بيانديش *

   . تندرستی پاداش نيک زيستی ست *

  . سخن بدون پشتوانه ، يعنی گزاف گويی 

  اميدوار مباش ديگران ھمراھيت کنند ، تنھا به درمان دردھای روزگار خويش بيانديش *

  . کوچک کنندگان دايره انتخابات ، با بن و ريشه آن دشمن اند 

  .تان ريشه در مرداب ، لرزان است ريشه آدم ھای سست بنياد ھمانند درخ*
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  بزرگانتمام 

   

  )چارلز ديکنز( زندگی به شرطی به ما ارزانی داشته شده که دليرانه تا آخرين نفس به مدافعه از آن برخيزيم   * 

  )فردريک پادشاه پروس( ھر کس بايد به شيوه خو ددر پی نجات خويش برآيد * 

                  ھسته اين مبارزه استدنيايی که در آن زندگی می کنيم مبارزه است و بازی و احساس قدرت، قدرِت شخص * 
  )مايکل کوردا( 

آدمی با انديشه ھايش کليد اوضاع و شرايط را می چرخاند و ھمه عوامل تحول و تجديد حيات برای اينکه آنچه را   *
  )جميز آلن( اداره می کند از خويشتن بسازد پيشاپش درون خود اوست 

  )امرسون( تالفی به عنوان قانون اصلی زندگی تکيه کنيم زمان آن فرا رسيده که بر انون جبران و *

                  از دلھای بزرگ پيوسته نيوريی نھان بر می خيزد که بی وقفه رويدادھايی عظيم را به سوی خود می کشاند *
  )امرسون( 

و می خواھد موھبتی  ھرگاه آرزويی درست و نيرومند به سراغتان می آيد دست خداست که در ذھنتان را می کوبد *
  عظيم به شما عطا کند

                 در جسارت، نبوغو قدرت و سحر و جادو نھفته است . آنچه را می توانی يا می انديشی که می توانی آغاز کن  *
  )گوته( 

ھھای غير وزی راردر ھمه ی جنگھا برای پيوستن به پيکار می توان شيوه ی مستقيم را به کار گرفت، اما برای پي *
  )سان تسه( مستقيم الزم است 

   )جبران خليل جبران( کار ، تجلی عشق است *

انسان تنھا زمانی می تواند انسان بودن را آغاز کند که لب از ناله و فغانفرو بندد و آنگاه عدالت نھفته يی که  *
  ) جميز آلن(زندگيش را منظم می کند بجويد

شايد وضعتان ناموافق باشد  اما اگر  آرمان يا ھدفی برای خود تعيين کنيد و در راه حصول آن بکوشيد، اين وضع  *
  )جميز آلن( ناموافق نمی تواند مدت زيادی دوام آورد 

 ...من اگر پيامبر بودم، رسالتم شادمانى بود بشارتم آزادى و معجزه ام خنداندن كودكان *
چارلي (  ...بودن را" انديشيدن را و انسان تنھامى آموختم...دم و نه به بھشتى وعده ميدادمنه از جھنمى مى ترسان

 )چاپلين
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تقريبا ھر چيزی که وجود دارد در معرض تاويل است؛ زندگی خود چيزی نيست جز ستيزه و جدال ارزش ھا و  *
 )فردريش نيچه (.مبارزه برای تاويل انديشه ھا و آرمان ھا 

 )سه نه ک(. من بين ديوانگی و مست فرقی نمی بينم جزاينکه ديوانگی مدت طوالنيتری دارد *

ھيچ گاه عشق به ھمدم را پاينده مپندار و از روزی که دل می بندی اين نيرو را نيز در خويش بيافرين که اگر *
 ارد بزرگ. راه است تنھايت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز ھم ناميد نشو چرا که آرام جان ديگری در 

                 .گاه الزم است که انسان ديدگان خود راببندد ، زيرا اغلب خود را به نابينايی زدن نيز نوعی خوشبختی است *
 )نيوتون (

 )سيسرون(. نفرت ھمان خشم و غضب است که روی ھم انباشته شده است *

 )وتنني(. کسی که فکر نمی کند ، به ندرت دم فرو می بندد 

 )سيسرون(. ھرگز نمی توان با آدمھای کوچک کارھای بزرگ انجام داد

 )سيسرون(. برای آنکه عمر طوالنی باشد، بايد آھسته زندگی کنيم

 )ضرب المثل ژاپنی(. شمشيری عليه مھربانی وجود ندارد

 )اسمايلز(. رضايت وجدان تنھا پس از انجام وظيفه است

 )مترلينگ(. ارزش اخالقی ، بسته به تعداد وظايفی است که انسان انجام می دھد

 اسکات پک. عشق يعنی اراده به توسعه خود با ديگری در جھت ارتقای رشد دومی

 )اسکات پک(. توانيم ھدايت کنيم ايم می ما ديگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پيموده

 )ضرب المثل فلسطينی (.می داندکسی داناست که می داند ھيچ ن

 )رنان(. سعادت ديگران ، بخشی مھم از خوشبختی ماست

 )ژرژ ھربرت(.با مردمان نيک معاشرت کن تا خودت ھم يکی از آنان به شمار روی

 )ضرب المثل ايرانی(. آن زنده که کاری نکند ، مرده به از اوست 

 )آنتونی رابينز(. نيد با دلسوزی و احترام بيشتری نسبت به ديگران رفتار ک

ھنگامی که منتظريد ديگران ھيجان را به زندگی شما بازگردانند ، برای توليد عشق و شور و نشاط به آنان وابسته -
 )باربارا دی آنجليس(. می شويد و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست می دھيد 
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 )زنون (.با تقوی و خوبی می توان سعادت آفريد

 )ديل کارنگی(. مرور زمان به خودی خود بسياری از نگرانی ھا را ازبين می برد

 )آلک بورن(.امکانپذير است که يک ميليون حقيقت را در مغز انباشت ولی ھنوز بيسواد بود

 )کريستوفر مارلو(. عصاره ھمه مھربانی ھا را گرفتند و از آن مادر را ساختند

 )ولتر(. رد آزاد باشد ؛ آزاد استانسان در ھمان لحظه که تصميم می گي

 )ضرب المثل چينی(. مردی که لبخند به صورت ندارد نبايد دکان باز کند

-  

 اسکاروايلد.وظيفه چيزی است که از ديگران انتظار انجامش را داريم

 ناپلئون. انديشه کنيد زيرا انديشه کردن مايه زنده دل بودن مردم است

 آنتونی رابينز. تعلل و عقب انداختن کارھا، يکی از شايع ترين راھھای فرار از رنج است

. ھر چه بيشتر عشق بورزيد ديگران نيز مجوز آن را خواھند يافت تا عشق بيشتری به شما و نيز ديگران بورزند 
 )باربارا دی آنجليس(

 ل چينیمث. از آھسته رفتن نترس ، از بی حرکت ايستادن بترس 

 باتلر. دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است

 )ويکتور ھوگو(. خنده کوتاھترين فاصله بين دو نفر است 

 )اسکاروايلد(. دوستان را در خلوت توبيخ کن و در مالءعام تحسين 

تماد بصورت شرطی در شما تا اينکه احساسی از اع. خود را در حالت تسلط بر حوادث ببينيد، بشنويد، و احساس کنيد
 )آنتونی رابينز(. بوجود آيد و يقين کنيد که با اعتماد به نفس و قدرت می توانيد با ھر اتفاقی مقابله کنيد

 )باربارا دی آنجليس(. تمامی روابط شما از عشق خواھد درخشيد 

 )ديل کارنگی(. تکرار مادر مھارت ھاست 

 )ناپلئون(. افتدبه زبانت اجازه نده قبل از انديشه ات به راه 

 )دوموسويه(. تنھا موسيقی مرا به شناسائی خداوند راھنمائی کرد

 )کنفوسيوس(. بھترين انسان کسی است که در حق ھمه نيکی کند 
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 )گوته(. وظيفه ای را که از ھمه به شما نزديک تر است انجام دھيد

 )بقراط(. حاصل من از فضل فقط اين شدکه بر جھل خود دانا شوم

 )مترلينگ. (ارده و استقامت دارد، روی شکست نمی بيند آن کس که

 )روسو (.بھترين وسيله برای جلب محبت ديگران ، نيکی در باره آنھا ست

 )کينتلين(. کمال ھنر در نھان داشتن ھنر است 

 )بنجامين (.رمز موفقيت در ثبات قدم نھفته است 

 )شامفور(. از توقعات خود بکاھد برای اينکه بشر بتواند در دنيا خوشبخت زندگی کند بايد از قسمتی

 )سيسرون(. احمق ھيچوقت سعادتمند نمی شود

 )بزرگمھر حکيم(. از اشتباھات خود و ديگران عبرت بگير 

 )فنلن(. خطاھای ديگران را، چون خطای خويش ، تحمل کن

 )رادھا کريشنان(. تنھا سکوت است که می تواند ما را به معرفت برساند*

 )کاراليل(. بزرگترين عيب آن است که از عيب خويش آگاه نباشيم *

من بيش ازھر چيز ، اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعيين می کند ، شرايط زندگيمان نيست ، بلکه تصميمھای *
 )آنتونی رابينز(.ماست

نياز و گرايش درونی آغاز  ھر شروع دوباره ، ھر رشد و تحول درونی و ھر تغيير مسيری که ھمواره از عشق و*
 )باربارا دی آنجليس(. شده باشد به سمت حقيقت ، خوشحالی ، خوشبختی و آزادی بيشتر است 

 )سقراط(. نزديک ترين چيزھا مرگ و دورترين چيزھا آرزوھاست*

 )آناتول فرانس (.علم و دانش کليدی است که تمام درھا باآن باز می شوند-

 )برنادشاو(. ، تعليم کافی نيست ، عمل الزم استبرای اينکه دانش ملکه شود*

 )ويکتور پوشه(. استراحت خوب ، بھتر از غذای خوب است *

 )پاسکال(. دنيا سراسر زيبائی وجمال است و ما کمتر متوجه آن ھستيم*

 )آلفرد روزنبرگ(. تاريخ بداند ، ھم در گذشته زندگی می کند و ھم در حال  ھرکس*
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اگر قرار است برای چيزی زندگی خود را خرج کنيم ، بھتر آن است که آنرا خرج لطافت يک لبخند و يا نوازشی 
 )شکسپير (.عاشقانه کنيم 

 )گوته (.استعداد در فضای آرام رشد ميکند و شخصيت در جريان کامل زندگی *

 )فوخ (.بيش از ھر چيز نخست بدان که چه ميخواھی *

 )لومباردی (.بردن ، ھمه چيز نيست ، اما تالش برای بردن چرا *

دروغ گفتن به فرمانروا ، سپھبدی که زر بر سپاه : ده چيز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوھان نکوھيده است *
دانشمندی که چون چيزی در نظرش مطبوع افتد دل به ھوس  خويش نپراگند ، مرد سپاھی که از پيکار بھراسد ،

تنک مايه ای که به دروغ به سرمايه و دارايی خويش . سپارد و از گناه نترسد ، پزشکی که خود بيمار و دردمند شود 
نازد ، سفله ای که بر ھر کس که چيزی دارد رشک برد ، خردمندی که زود خشم بود ، و به چيز کسان طمع ورزد ، 

کسی که رھنمايی از نادان اميد دارد ، و آنکه کارگاه و يا بنيادی عظيم را به کاھلی سپارد ، و بی خردی که 
 )بزرگمھر(. خردجوی نباشد 

خانواده ای که الاقل يک روزنامه را نخواند و در آن دقيق . روزنامه شگفت انگيزترين عجايب جھان نوين است *
 )برودوس(. د نشود در قرن نوزدھم زندگی نمی کن

 )بزرگمھر(. دل اھل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خويش نزديک نکند*

 )سقراط(.اگر خاموش بنشينی تا ديگران به سخنت آورند ، بھتر از آنست که سخن بگويی و خاموشت کنند*

 )شکسپير (.عادتمند کسی است که به مشکالت و مصائب زندگی لبخند بزند 

اکثر آدمھا چيزی را در ديگران دوست . از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که ھست دوست بدارند *
 )گوته (خودشان را ، تفسير و برداشت خودشان را از او : دارند که خود به آنھا امانت می دھند 

 )اسپانيولی( .ماھی و مھمان دو روز اول خوب ھستند ، از روز سوم بو می گيرند *

. اگر ھمه می توانستند از استعدادھای خود درست بھره بگيرند، دنيا ھمان بھشت موعود می شد که ھمه می خواھند*
 )زکريای رازی(

 )ژرژ واشنگتن (.نھال دوستی واقعی ، آھسته رشد می کند*

 )بالزاک(. يک اراده قوی بر ھر سد و مانعی ھر قدر ھم قوی ، حتی بر زمان نيز غلبه می کند*

 )ويليام تن(. زناشويی عبارتست از سه ھفته آشنايی ، سه ماه عاشقی ، سه سال جنگ و سی سال تحمل *

 )والتر (.انسان در ھمان لحظه که تصميم ميگيرد آزاد باشد آزاد است *

  نظيری  از طرف کسيکه فکر ميکند تو بی: بفرست و روی آن بنويس در روز عشاق برای دوستت کارتی *
 )براون(
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 )نمارک تواي(. جريان زندگی چيزی جز مبارزه ميان عاطفه وعقل نيست *

 )ارد بزرگ(. يکی از بزرگترين خوشبختی ھا ، خدمت بيشتر به مردم است *

 )اسپنسر(. آزادی متعلق به يک نفر نيست ، مال ھمه است *

 )گاليله(. ھر کس مرتکب اشتباھی شده ، اکتشافی ھم نکرده است *

 )مادام نکر (.پاکدامنی و استفامت از تمام پيمانھا و سوگند ھا محکمتر است *

 )کنفوسيوس(. مرد بزرگ دير وعده می دھدو زود انجام می دھد*

 )براون(. با ديگران آنگونه رفتار کن که ميخواھی با تو رفتار شود *

برويد و دليری کنيد ، پيش از آنکه بميريد ، چيزی نيرومند و متعالی از خود بجای . نياسائيد ، زندگی در گذر است 
 )گوته(. گذاريد ، تا بر زمان غالب شويد 

 )ارسطاطاليس(. کسيکه پشت االغ باد به غبغب بيندازد ، چون اسب سوار شود پاک ديوانه خواھد شد 

من در زندگانی خود ھر وقت فھميده ام . شيرين تر از اين نيست که کسی انسان را دوست بداردھيچ چيز در زندگی *
 )چارلز مورگان(.مثل اين بوده است که دست خداوند را بر شانه خويش احساس کرده ام , که مورد محبت کسی ھستم

 )سمنون محب (.محبت نيست محبت را به ھيچ چيز تشبيه نتوان کرد زيرا که ھيچ چيز دقيق تر و لطيف تر از*

اگر شخصی باعث رنجش شما می شود، به اين دليل است که خود در اعماق وجود خود رنج می کشد و رنج او *
تيک . اين ھمان پيام او برای شما است. بنابراين او مستحق مجازات نيست بلکه نيازمند کمک است. لبريز می شود

 )نات ھان(

 )بزرگمھر(. و دادگر و نژاده باشد ھرگز بد خو نمی شود خردمندی که بخشنده و دانشور *

 )کريستيان بوبن(. لبخند، حتی زمانيکه بر لبان يک مرده می نشيند ، بازھم زيباست * 

 )امرسون (.بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود که از ميان ما رفته باشند*

  آن  از انجام  ھرگز کسی  که  است  ، کاری اختيار کردن  اھلت  جوانی  و در دوره  از جا برخاستن  موقع  به* 
 )بوستر(. نخواھد شد پشيمان

 )بو علی سينا(. نيک بخت ترين مردم کسی است که کردار به سخاوت بيارايد و گفتار به راستی *

 )آرنت(. يابی در جستجوی نور باش، نور را می*

 )مارک تواين(. صديق ترين ،بی توقع ترين،مفيدترين و دائمی ترين رفيق برای ھر کسی کتاب است*
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 )ھرشل(. يکی از راھھای خوشبختی اين است که نسبت به کوچکترين نعمت ھا شکرگزار باشيم *

 مترلينگ. اگر در اولين قدم موفقيت نصيب ما می شد سعی و عمل ديگر معنی نداشت *

 )ضرب المثل ايتاليايی (.اشخاص کم ظرفيت مقدمه گستاخی است موفقيت برای *

 )کوروش (.دستھايی که کمک می کنند مقدس تر از لبھايی ھستند که دعا می کنند *

 )زيگ زيگلر(. يک انسان ناسپاس خوشبخت نشان بده *

 )ارد بزرگ(. 

 )جرج برنارد شاو(. ھد کسی که می تواند انجام می دھد و کسی که نمی تواند به ديگران ياد می د*

 )گارودی(. آنچه سبب امنيت روح می شود ايمان است *

 )کلمنت استون(. شما ھمانی ھستيد که فکر می کنيد *

 )ناپلئون (. حتما می توانی , اگر باور داشته باشی که می توانی *

کمی عقل سليم، اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشيد، آن وقت خواھيد ديد در اين دنيا چقدر آسوده و * 
 )سامرست موام(. خوشبخت ايد

 )مارک تواين(! .خواست اتفاق افتاده باشد يا نه آوردم، حاال می وقتی جوانتر بودم ھمه چيز را به خاطر می*

 )فرانسيس بيکن(. نه اينکه در انتظار آنھا بنشيند , ا را می سازد يک انسان خردمند فرصتھا و شانس ھ*

 )استون (.شجاعت داشته باش تا با حقيقت رو به رو شوی *

 )امرسون (.چيزی ساده تر از بزرگی نيست آری ساده بودن ھمانا بزرگ بودن است*

 )چاردينی(. کوچک بستگی دارد به نتيجه رسيدن امور مھم ، اغلب به انجام يافتن يا نيافتن امری به ظاھر*

 )ارنست اپيکور(! . آنجا که بيم و ھراس سايه افکند شادی را جايی نسيت*

 )بزرگمھر(. آنچه ھستيد شما را بھترمعرفی می کند تا آنچه می گوييد *

 )ماکسيم گورکي(. معني حيات را درزيبائي و قدرت اراده بايد جستجو کرد*

 )ھاکسلی(. راز سعادت در اين است که کاری که به تو واگذارشده دوست بداری* 

 )مثل آلمانی(. سند پاره ميشود، قول پاره نميشود*
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 )ارد بزرگ(. مھم نيست که ديگران ما را باور کنند ، مھم آن است که خود خويشتن خويش را باور کنيم *

 )جورج نيکوال(. طبيعت درمقابل عھد وپيمان بشری بی اعتناست*

 )کولتون(. درميان ملکات ذھنی حافظه بيش ازھمه می شکفد و پيش ا زھمه می ميرد*

 )کترينگ(. من آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد در آن بگذرانم *

 )سيسرون(. گی کنيم برای آنکه عمر طوالنی باشد ، بايد آھسته زند*

 )ارسطا طاليس (.حکيمان مال را از برای آن دارند که محتاج لئيمان نگردند *

 )آرت بوخونواله (.تنھا عالج عشق ، ازدواج است *

به گونه ای زندگی کنيد که وقتی فرزندانتان به ياد عدالت ، صداقت و مھربانی می افتند ، شما در نظرشان تداعی 
 )ونجکسون برا(. شويد 

. ھرکس بايد روزانه يک آواز بشنود ، يک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند *
 )گوته(

 )البروير(. تواضع بيجا آخرين حد تکبر است *

 )ھلندی(. ھيچکس بدبخت تراز کسی نيست که ھميشه خوشبخت است *

 )گوته(. پيش و پا افتاده اند  آنھا که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرين معمولی و*

 )کريستيان بوبن(فقط به ندای کودک درون خويش گوش بسپار نه ھيچ 

 )رنان(. سعادت ديگران بخش مھمی از خوشيختی ماست *

 )ژرژھربرت(. با مردمان نيک معاشرت کن تا خودت ھم يکی از آنان به شمار روی *

 )ارد بزرگ(. روزھای سخت بھايی ست که بايد برای سرافرازی پرداخت *

او کتی را بر بدن دارد که کسی را يارای . سی که برای خود احترام قائل است، از گزند ديگران در امان است*ک
 )ھنری النگ فلو(. پاره کردن آن نيست

 )المثل ھندی ضرب(. برای اينکه بزرگ باشی نخست کوچک باش*

 )المثل انگليسی ضرب(. اينکه پيش روی قاضی نايستی، پشت سر قانون راه برو برای*

حسن (. اگر قدرت نداريد که با نيروی خود مشکل ھا را در ھم بشکنيد الاقل مرد باشيد که در برابر حوادث بايستيد *
 )صباح
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 )جالينوس حکيم(. غذا را سبک کن تا ازمرض ايمن شوی *

 )حميد مصدق(. ی سبز نمی رويد در سرزمين ھرز سرشاخه ھا*

 )فردريش نيچه(. بايد دنبال شادی ھا گشت ولی غمھا خودشان ما را پيدا می کنند *

 )ابوالعالء معری(. آشامد  خورد و می زمين نيز مانند ما در جستجوی خوراک است و از اين مردم می*

 )زنون(. با تقوی و خوبی ميتوان سعادت آفريد *

 )موريس مترلينگ(. زندگان، مردگانی ھستند که در تعطيالت به سر می برند*

از چھل تا شصت سالگی که ذھنم . کرد به رياضيات و پژوھش پرداختم تا چھل سالگی که مغزم خوب کار می*
 )لبرتراند راس(! . کرد به سياست ام کار نمی کلی کله بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر که به ضعيف شده

 پلوتارک. برای شب پيری در روز جوانی چراغی بايد تھيه کرد *

 )براون. (را از دست مده » دوستت دارم « ھرگز فرصت گفتن *

 )فردريش نيچه(. بايد بر فريب حواس خود پيروز شويم *

 )برناد شاو (.ی دھد،آنکه نمی تواند انتقاد می کندنکه می تواند ، انجام مآ*

. مديری که تنھا به سود می انديشد، مانند تنيس بازی است که به جای توپ ، چشم بر تابلو امتيازھا دوخته است*
 ) ايچک آديزس(

 )سقراط (.يک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد *

 )گوته (.ميل خويش عوض می کند کسی که دارای عزمی راسخ است ،جھان را مطابق*

 )جکسون بروان(. بيش از حد الزم مھربان باش *

 )ديل کارنگی (.چاپلوسی ھم گوينده و ھم شنونده رافاسد می کند*

 )ضرب المثل آلمانی(. برای آدم بھانه گير ھميشه بھانه وجود دارد *

 )ماکسيم گورکی(. و حقيقت خدای انسان ھای آزاد است , دروغ آيين اربابان و بردگان *

 )شاتو بريان(. يک اراده خم نشونده ، بر ھمه چيز، حتی بر زمان قالب می آيد*

زرتشت به وسيله فلسفه خود بشر را از بار سنگين مراسم ظاھری آزاد ساخت و اساس آئينش را بر آموزشھای *
 )رابيندرانات تاگور(. اخالقی نھاد 
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تقويت و زندگی را دلپذيرتر می سازد و باعث می شود که اطرافيان شما نشاط و خوشدلی ، اعتماد به نفس شما را 
خوشدلی به معنی خوشخيالی و فرار از مشکالت نيست بلکه نشانه ھوش و ذکاوت . شادی بيشتری را احساس کنند

 )آنتونی رابينز (.شماست 

می کند اما غافل ار آنيم که دريايی  شايد مانند کودکی باشيم که در کنار دريا با سنگ ريزه ھا و صدفھای زيبا بازی
بس بزرگ و اقيانوسی بی کران در مقابل ديدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار عظيم و شگفت انگيز نھفته 

 )نيوتن(. است 

 )بزرگمھر (.دوستی برای خود برگزين که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد*

 )جکسون براون(. ھمه اش تقصير من بود «وقتی ارتباط عاشقانه ات به انتھا ميرسد ، فقط به سادگی بگو*

  )گوته(. اگر به مھمانی گرگ می رويد ، سگ خود را به ھمراه ببريد *

. وقتی نانوا نان را با دقت و وسواس می پزد و به دست مشتری ميدھد ، خدا با او در کنار تنور ايستاده است *
 )کريستيان بوبن(


