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:مقدمه  
 

با سالم خدمت تمامي خوانندگان عزيز اين مجموعه شامل سخناني گرانبها از 
.ان جهان هستش با آرزوي اينكه از مطالب اين مجموعه بهره كامل رو ببرينبزرگ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  كندي سخت را نرم ميسخنان شما سنگها : طالبي ابن ابيعل
 

در فتنه ها همچون بچه شتر باش كه نه پشت دارد تا بر آن سوار  : طالبي ابن ابيعل
   بدوشندري كه از آن شيشوند و نه پستان

 
 است كه ي اندازري كه فاقد عمل باشد مانند تيدعوت كننده ا : طالبياب ابن يعل

 كمان او زه ندارد
 

دي تفاخر را فرو نهيو تاجها : طالبي ابن ابيعل  

 
 دست يي نهايروزي سوار شود به پييباي كه بر مركب شكيكس : طالبي ابن ابيعل
ابدي يم  

 
 ي به هنگام بي و سركشازي به هنگام نيچه زشت است كوچك : طالبي ابن ابيعل
يازين  

 
 ي فردا برانكهي از اي داني نمراي زندازي نريحاجت محتاج را به تاخ : طالبي ابن ابيعل

  خواهد آمدشيتو چه پ
 

)ع«امام علي . (كسي كه زبانش را حفظ كند خدا عيب او را مي پوشاند  

 
)ضرب المثل شرقي(كلمات حباب آبند و اعمال قطره طال   

 



)ضرب المثل آلماني. (ي تلخ و ميوه شيرين داردكار ريشه ها  

                                    
. قيمت و ارزش هر كس به اندازه كاري است كه به خوبي مي تواند انجام دهد*
)ع«امام علي(  
 

)شكسپير. (به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن، و به هيچكس بدي نكن  

 
)كانت. (هر كس بگوئي مثل من رفتار كنچنان باش كه بتواني به   

 
 بهترين يار و پشتيبان هر كس بازوان تواناي اوست

 
. براي پيشرفت و پيروزي سه چيز الزم است اول پشتكار دوم پشتكار، سوم پشتكار

)لردآديبوري(  

 
مثل اسپانيولي. (كسي كه به جلوي رويش نگاه نمي كند عقب مي ماند  

 
امام علي . (ن اينست كه راهي به شناخت خويش پيدا كندباالترين ارزش براي انسا*
)ع«  

)مثل فرانسوي. (كسي كه فقط به كمك چشم ديگران مي بيند گول مي خورد  

 
)مثل آلماني. (همه كساني كه با تو مي خندند دوستان تو نيستند  

 
) شكسپير. (ميراثي گران بهاتر از راستي و درستي نيست  

 



مناسب زندگي خود كمال استفاده را مي برند خود اشخاصي را كه از فرصت هاي 
)توتل. (ساخته مي گويند  

 
. ثروت و افتخاري كه از راه نامشروع به دست آمده مانند ابري زودگذر است

)كنفوسيوس(  
 

)ساموئل اسمايلز. (خوش بين باشيد اما خوش بين دير باور  

 
)ولياسپاني. (كسي كه از مرگ مي ترسد از زندگي لذت نتواند برد  

 
)افالطون. (زينت انسان در سه چيز است ؛ علم، محبت، آزادي  

 
 ترقي مولود فعاليت دائمي است زيرا استراحت چيزي به جز انحطاط در بر ندارد

 
. آنان كه به علم خود عمل نكنند مريض را مانند كه دوا دارد و به كار نبرد

)ديمقراطيس(  

 
مثل . (ا گردنم را خرد نمي كندگرز برزگ زندگي ممكن است سرم را بشكند ام

)چيني  
 

 براي انجام  نيروهائي كه براي انداختن كار امروز به فردا مصرف مي شود غالباً
 وظيفه همان روز كافيست

 



مثل . (كسي كه حرف مي زند مي كارد و آنكه گوش مي دهد درو مي كند
)آرژانتيني  

 
)انيآلم. (كسي كه خوب فكر مي كند الزم نيست زياد فكر كند  

 
  )پوسه نه. (تنبلي، آدمي را خيالپرست بار مي آورد

 
امام . (بكوش در آباداني دنياي خود چنان چه مي خواهي دائم در آن زندگي كني

)ع«علي  » 

 
)ژاپني. (كسي كه به پشتكار خود اعتماد دارد، ارزشي براي شانس قائل نيست  

 
ع«امام صادق. (تنشانه و مشخصه عاقل ترين مردم، خوش اخالق ترين آنهاس  

 
 كار، عشقي قابل رؤيت است

 
 آنكه روزگارش به تنبلي گذشت دچار عسرت و پشيماني گشت

 
توماس . (اگر مردم را به حال خود گذاشتي، تو را به حال خودت خواهند گذاشت

)مان  
 

)بودا. (آزادي در بي آرزوئي است  

 
باشيدديروز را فراموش كنيد، امروز كار كنيد، به فردا اميدوار   



 
)كانت. (آسماني پرستاره و وجداني آسوده: در عالم دو چيز از همه زيباتر است   

 
 سقف آرزوهايت را تا جائي باال ببر كه بتواني چراغي به آن نصب كني

 
. هيچ كس به اندازه ابلهي كه زبانش را نگه مي دارد به يك مرد عاقل شباهت ندارد

)سنت فرانسيس(  

 
)مثل اسكاتلندي. (سراشيبي نداشته باشدتپه اي وجود ندارد كه   

 
ع«امام علي . (پيروزي، به دور انديشي و محكم كاري است  

 
امام . (كسي كه پرده از روي اسرار ديگران برداشت، رازهاي پنهانش آشكار شود

)ع«صادق   
هر كه گره از كار مسلماني بگشايد خداوند در دنيا و آخرت گره از كارش خواهد 

)ع«سين امام ح. (گشود » 

 
. كسي كه به اندازه يك دانه خردل نخوت در دل داشته باشد وارد بهشت نمي شود

)ص«پيامبر ( » 

 
. كسي كه شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگي به مقصود نخواهد رسيد

)محمدعلي كلي(  

 



)الكس هيل. (تنها كساني تحقير مي شوند كه بگذارند تحقيرشان كنند  

 
يقي براي موفقيت نمي شناسم ولي فرمول شكست را به خوبي من واقعاً فرمول دق

)بيل كازبي. (مي دانم سعي كنيد همه را راضي نگه داريد  

 
زندگي شما از زماني شروع مي شود كه اختيار سرنوشت خويش را در دست 

 بگيريد
اگر همان كاري را انجام دهيد كه هميشه انجام مي داديد همان نتيجه اي را مي 

هميشه مي گرفتيدگيريد كه   

 
 كسي كه همه راهها را مي جويد، همه را از دست مي دهد

 
)لوبون. (يكي از مهمترين راههاي خوشبختي، حقير شمردن مرگ است  

 
)سقراط. (جامعه فرزانگي و سعادت مي يابد كه خو اندن، كار روزانه اش مي باشد  

 
)الژاك دو. (اگر مي خواهي بنده كسي نباشي، بنده هيچ چيز نشو  

 
. بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي بزرگتر از فكر او

)هميلتون(  

 
)فرانسيس بيكن. (دانش به تنهائي يك قدرت است  

 



جبران خليل . (سخاوت، بخشيدن بيشتر از توان است و غرور، ستاندن كمتر از نياز
)جبران  

 
نه مردمي كه شما را ستايش مي دوست بداريد كساني را كه به شما پند مي دهند 

)دور وبل. (كنند  

 
شاد ماندن به هنگامي كه انسان درگير و دار كارهاي مالل آور و پرمسئوليت است، 

)نيچه. (هنر كوچكي نيست  

 
ارزش انسان به داشته هايش نيست، به چيزي است كه آرزوي بدست آوردنش را 

)جبران خليل جبران. (دارد  

 
)روسو. (ست نداشت، اما نمي توان منكر آن شدمي توان حقيقتي را دو  

 
)ناپلئون هيل. (دانستن كافي نيست، بايد به دانسته خود عمل كنيد  

 
دنيا بسيار وسيع است و براي همه جائي هست، سعي كنيم جاي واقعي خود را پيدا 

 .كنيم
 

)كاراليل. (هر اقدامي اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر مي رسد  

 
 افكار خويش است، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده آدمي ساخته

)موريس مترلينگ. (است  



 
)روسو. (به توانائي خود ايمان داشتن نيمي از كاميابي است  

 
كسي كه حق اظهار نظر و بيان فكر خود را نداشته باشد، موجودي زنده محسوب 

)مونتسكيو. (نمي شود  

 
ريچارد . (رتان مي تواند دشمن شما باشدزندگي دشمن شما نيست، اما طرز فك

)كارسون  
 

. اگر تنها از اميد انتظار معجزه داري در اشتباهي، اميد بايد با حركت توأم باشد
)محمد اقبال(  

 
. اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت

)موريس مترلينگ(  

 
جبران خليل . (ا پشتكار پيموده مي شودفضائي بين پندار و عمل وجود دارد كه ب

 جبران
 

)لينكلن. (كه چقدر زمان داري مهم نيست چگونه مي گذراني مهم استاين  

 
انسان هرگز حتي به مرگ هم تسليم نمي شود مگر زماني كه اراده اش ضعيف 

)ادكارآلن پو. (باشد  
)ع«امام حسين . (همانا زندگي چيزي جز عقيده و جهاد نيست  



 
رولن. (مي تواند به همه نيكي كند، ولي مي تواند نيكي را به همه نشان دهدانسان ن  

 
)امرسون. (نوابغ بزرگ زندگي نامه بسيار كوتاهي دارند  

 
)ژيلبر سيسبرون. (نه ترن، نه ريل ها، اصل نيستند، اصل حركت است  

 
)لينكلن. (مصمم به نيك بختي باش، نيك بخت مي شوي  

)كنفوسيوس. (د، مهرباني را با مهربانيبدي را با عدالت پاسخ دهي  

 
)ولتر. (اگر مي خواهي در برابر قاضي نايستي، قانونمند زندگي كن  

 
. شاخ پربار سر بر زمين مي نهد و عظمت آن هم چنان در فروتني او جلوه گر است

)گاندي(  

 
)سانتابان. (تولد و مرگ اجتناب ناپذيرند، فاصله اين دو را زندگي كنيم  

 
همه چيز را در يك روز نيافريده است پس چه چيز باعث شده كه من خداوند 

 .بينديشم كه مي توانم همه چيز را در يك روز بدست بياورم
 

 .زندگي دشوار است اما من از او سرسخت ترم
 

)ابن عطا. (همت آن است كه هيچ حادثه و عارضه اي، مانع آن نگردد  
 



)كليله و دمنه. ( از پاي طلب ننشيندمرد بلند همت تا پايه بلند به دست نياورد  

 
صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو 

)ناپلئون. (نخواهد شد  

 
سرچشمه همه فسادها بيكاري است، شيطان براي دست هاي بيكار، كار تهيه مي 

)پاسكال. (كند  

 
)ولتر. (دزدي و نيازمنديكار و كوشش ما را از سه عيب دور مي دارد، افسردگي،   

 

مثل فرانسوي. (بيش از حد عاقل بودن، كار عاقالنه اي نيست ) 
 و اهاي كه كوهها و دردي شني خواهي كه در سكوت شب گوش فرا دهيهنگام

  جبرانليجبران خل.  كنند ي مشياي ني و هراس خاصينيجنگلها با خود كم ب

 

 
 ي برابري با تندرستچكدامي، ه ، كسب دانش و شهرت يابي كاملي مال ، تحصجمع

 زي مضر است پرهي تندرستي كه برازي از هر چدي باي حفظ تندرستيبرا.  كند ينم
شوپنهاور . يمخصوصاً از شهوت روان. كرد    

 

 
وتنها آن گاه كه همگان مرا . به شما مي گويم كه مرا گم كنيد وخود را بيابيداكنون

چهي نشيفردر. انكار كرديد، نزد شما باز خواهم آمد    

 

 



اُرد بزرگ.  پدر و مادر داري كاهد ، مگر دي مي فراوان از ارزش آدمي هايهمانيم  

 
انايسانتا.  آورند محكوم به تكرار آنند ي گذشته را به خاطر نمآنانكه  

 است اما گوارا ، باطل سبك است، اما در كام چون نيحق سنگ : طالبي ابن ابيعل
  خارايسنگ

 
 علم ، پدرش مدارا و برادرش اورش،يدوست مومن عقل است ، :  طالبي ابن ابيعل

 ، نرمش
 

 آنگاه د،ي خود را به شك مبدل نكننيقي را به جهل و شيعلم خو : طالبي ابن ابيعل
ديي ،اقدام نماديافتي دست نيقي و آنگاه كه به دي عمل كنديديكه به علم رس . 

 
 تا از دي را به كار ببندد،حقي تا به حق معروف شودييحق بگو : طالبي ابن ابيعل

دياهل حق باش   

 
 اظهار زي ني داني مگو ، بلكه هر آنچه را كه مي دانيآنچه را نم : طالبي ابن ابيعل

 مكن
 

 مشورت كن ، و يري بگمي تصمي كه نسبت به كارني از اشيپ : طالبي ابن ابيعل
  ، فكر كني كه وارد عمل شونيقبل از ا

 
آندرومدا.  انگار يآسمان. ر اوج  و دي و تنها ، و آبيزرگ  

 



 كه او درمانده ي هنگامژهي ، بوي را ندهگراني دي اگر بستانكاريي هنگام توانادر
اُرد بزرگ . ي دهي از دست مشهي همي را براشي خوگاهيباشد ، فر و جا  

 
 يي نهاتي است كه موفقي تنها عاملي دشوارتي هر مسئولي و باور ما در ابتدامانيا

  كندي منيضممان را ت
 

 شود كه ي از مغزتان خارج ميسي مغناطيروي ندي را دارشامدي پني انتظار بهتريوقت
  كندي ها را جذب منيبهتر

 
 ي كه سبب مدي كني رها مي از مغز قدرت دافعه ا دي را داشته باشنهاي انتظار بدتراگر

مزيي جاميليو.  است زي انگرتي حزدي از شما بگرنهايشود بهتر  
 

بزرگمهر.  خرد ور و با دانش باشد ديدر طلب كمال است با كه آن   

 
سانتا بان.  و مرگ اجتناب ناپذيرند ، فاصله اين دو را زندگي كنيم تولد  

 
  تا ابد؟دي ثروت است كه محفوظ بدارني كدامو

  سپرده شوديگري روز به دكي امروز شما راست ، آنچه

 شما بي سخاوت ، نصيد گوارا ، باشد كه شهدي عطا كنشي امروز به دست خوپس
  جبرانليجبران خل.  وارثانتانيگيگردد ، نه مرده ر

 
اُرد بزرگ . ي ، كه تنها شوي شناسي مي و مردم را هنگامشتنيخو  



چهي نشيفردر . رندي و شجاعت مي گي ابرانسان است كه انسان هاي برتر دلگرماز   

 
اديبان.  مي پسندندلباسي را پبوش كه مردم, را بخور كه مي پسندي غذايي   

 
الئوسته.  گفتار ي وانگهشه،ي انداول  

 
شوپنهاور.  صداقت استاموزند،ي به فرزندان خود بدي باني كه والدي درسنياول  
 

لقمان.  چون زر پربهاستياگر سخن چون نقره است، خاموش  

 
 و دي جستجو كنيگريراه كار د.  باز شود ي تا روزديني ننشي در بسته اچي پشت هدر

اُرد بزرگ . دي همان در را بشكنديافتياگر ن  

 
سارا برنار . ستي است ندهي رسسي پلبي كه به تصوي دوستكي جز يزي چازدواج   

 
 بار كار نا تمام را ني امي بس كه به خود بگوني ، همستي نري آغاز دي گاه براچيه
اُرد بزرگ.  دهم ي مانيپا  

 
 از همه شي بسته است ، بمي و بدين ام از دگراشي كه به خداوند پاك و مهربان بآن

بزرگمهر.  است شيدر خور ستا   

 
بتهوون! . زي خود برخياريخودت به ! انسان  

 



اگر به عمق اعتقادات نفوذ كنيم، درخواهيم يافت كه تمام ارزش ها بي پايه و عقل 
چون . هر اعتقاد به صحت و درستي هر چيز ضرورتاً نادرست است. ناتوان است
كنند و هدفي در  ها خودشان را نابود مي واالترين ارزش. قي وجود نداردجهان حقي

چهي نشيفردر . ابنديكار نيست، چرا كه هيچ وقت پاسخي نمي    

 
 و هم از اتندي حاقي اند ، آنان پسران و دختران اشتي كودكان فرزندان شما ننيا

 تان يهمراه . ندياي از شما نكني سفر كنند ، لاياز شما گذر كنند و به دن. او يبرا
  جبرانليجبران خل. كنند ، اما از شما نباشند

 
شاتو بريان.  بي رنگي از هر رنگي زيباتر و مفيدتر استگاهي  

 
 به شي اش چه باشد همواره به او ادب و ستاندهي آشهي پديي به كودكانتان نگوهرگز

ردم و شما در  او نگار مشهي همهايژگي وني چون با داشتن ادي را آموزش دهگرانيد
 تواند به او و شما ي نمي اشهي پچي نباشد هنگونهي بود و اگر ادي خواهيكبختين

اُرد بزرگ.  بخشد يبزرگوار  

 
 صورت ني فقط در اراي شناس باشد ، زقهي كنم كه عتي ازدواج مي تنها با مردمن

نيستيآگاتا كر.  خواهم بود زتري شدم در نظر شوهرم عزرترياست كه هرچه پ  

 
بزرگمهر.  هر كس به قدر خرد اوست زشار  
 



 خوش زندگي مثل درختان سبز و خرمي است كه وقتيكه از دور نظاره شان عيوقا
 رسند ولي به مجرد آنكه نزديكشان شده و در ي كنيم خيلي زيبا به نظر ميم

 توانيد ي رود ، شما در اين موقع نمي رويم زيبائيشان هم از بين ميداخلشان م
.  خواهد بود و بسدرخت بينيد چند ي به كجا رفته ، آنچه مشيئبفهميد زيبا
  شوپنهاور

 
نياستفن گر. دي چرا ؟ فتح را آرزو كنهيگر  

 
 با زي و اخالق را نقتي چرا حقمي پوشاني منيري تلخ را با روپوش شيداروها
شامفورت.  ؟ مي نپوشانباي زيلباسها  

 
اُرد بزرگ.  كن ادي فراوان گراني دكي ، از كردار ني بزرگ شوي خواهي ماگر  

 
.  ندارد باني به پشتازي نقتي نروند چون حققتي خواهم كه به دنبال حقي فالسفه ماز

چهي نشيفردر   

 
نيشچدر.  اوستي مرد عامل خوشبختي اراده  

 
 كوچك قدر ي به هوس و آرزوهادني رسي نگهبان دارد كه براشتني بر خوآنكس

 تن به دي بد روزگار را ديابي و كامي اگر فزون را نشكند ، وي و جوانمردييكخوين
بزرگمهر.  نسپاردي و زبونيپست  

 
بتهوون.  بود كه در خواب گذراندمي من لحظاتي لحظات زندگنيبهتر  



 دست ري كم كردن دستمزد زاي است كه با ندادن و ي كارفرما كسنيخوارتر
اُرد بزرگ.  كند ي مييفرمانروا  

 
 نيناصرالد.  چرخد ي مدي امي نامرئي با دستهايگ زندة و زنگ زدني سنگيچرخها

يصلب الزمان  

 
 مشكالت را ي تواني كه مي طرز فكر توست و تنها راهلي به دل،ي داري مشكلاگر
ري دانيو. ي دهريي است كه طرز فكرت را تغني ا،ي حل كنشهي هميبرا   

 
 ي ندادن كار ها انجامي فراوان ، براي هنگامه هم ، بهانه هاني ، در بهترفرودستان

اُرد بزرگ.  دارند شيخو  

 
.  سازد ي محسوس ميي و جدايي درد تنهاةلي و غروب عشق ، خود را به وسطلوع
ريالبرو   

 
نهيو . ي خودخواهيقي حقيينواي است ، و بي مهربانيقي ثروت حقي زندگدر   

 
د اُر . ي گرفتار نشوي را نگاهدار تا به خواري خود و همسرت بازه اني بشهيهم

 بزرگ
  تجربه اسمي است"

 
 ".كه افراد به اشتباهاتشان ميدهند

 اسكار وايلد



  ,همه دوست دارند كه به بهشت بروند"
 

 ".ولي كسي دوست ندارد كه بميرد
 

 جان لوييس
 

 

 
 تقريبا همه ميتوانند در برابر فالكت و بدبختي"

 
 .مقاومت كنند

 
 ,اگر ميخواهي فردي را امتحان كني

 

هبه او قدرت بد ." 

 آبراهام لينكولن
 

 
  ...قدم تازه اي برداشتن"

 

 ".اين چيزي است كه مردم بيشتر از آن ميترسند
 داستايوسكي

 

 

 



  درست نيست كه نسبت به چيزي"
 

  .احساس دلتنگي كني
 

  مگراينكه كامال مطمئن باشي
 

 ".ديگر نمي تواني آنرا بدست آوري
 بيل
 

 
 .زمان بهترين معلم است"

 
شاگردانش را مي كشدولي او تمام  ." 

 
 هكتور برليوز

 

 

 
  يك وكيل هر كاري ميكند"

 
 .تا پرونده را به سود خود تمام كند

 
  براي رسيدن به اين منظور

 
 ".برخي اوقات حتي راست هم ميگويد



 پاتريك موراي
 

  مبادله نكنيدواري را با امنانياطم : طالبي ابن ابيعل

 
شمند از شخص روزه دار و شب زنده داركه در همانا پاداش دان : طالبي ابن ابيعل

  استشتري كند بيراه خدا جهاد م

 
  بنگردشتري است كه عواقب كار را بي مردم كسنيعاقل تر : طالبي ابن ابيعل

 
  بشر عدم شناخت خود استي ها براي ناداننيبزرگتر : طالبي ابن ابيعل

 
 گراني و با دي خواهيد م خوي مردم آن را بخواه كه برايبرا : طالبي ابن ابيعل

  درباره ات آنچنان كننديلي رفتار كن كه مايطور
 

ي باشري پندآموز است اگر پندپذنيواتري تو شي برايتيگ : طالبي ابن ابيعل  

 
 كه اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و ي از انجام كارزيبپره : طالبي ابن ابيعل
  سازدفيخف

 
  به عهد استيصداقت وفا وهي شنيبهتر : طالبي ابن ابيعل

 
ستي نهي مانند ادب و اخالق پر ارج و گرانماي ارثچيه : طالبي ابن ابيعل  

 

 



  مظلوم استياري عدل ، وهي شنيبهتر : طالبي ابن ابيعل
 

 ي خواهي عشق به كمال و ترقزهي است كه از غري كسقي اليمرب : طالبي ابن ابيعل
 كودك استفاده كند

 
  فرزند ، رحمت و محبت استدنيسبو : طالبي ابن ابيعل

 
ي مگوي را به كسشياسرار خو : طالبي ابن ابيعل  

 
 ي اخالقيايسرلوحه كتاب سعادت بشر ، رفتار پاك و سجا : طالبي ابن ابيعل

 اوست
 

  است كه خود را خردمندتر از همه پنداردي خردتر از همه كسيب : طالبي ابن ابيعل
 

  مومن استي ، از نشانه هابتي در مصييبايشك : طالبي ابن ابيعل

 
شرط خرد حفظ تجربه ها و بكار بستن آنهاست : طالبي ابن ابيعل  

 
 وندي شود ، پقي دوست خود دقيهر كس در نقطه ضعف ها : طالبي ابن ابيعل

  او قطع خواهد شديدوست
 



 ي ميابي شود و به رفتارش ارزي مدهي به گفتارش سنجيآدم : طالبي ابن ابيعل
 رفتارت باال متي كن كه قي شود و كارني بگو كه كفه سخنت سنگيزيگردد، چ

 رود
 

ستي ني مانند فروتني شرافتچيه : طالبي ابن ابيعل  
 

 با عظمت سخن گفت و با عظمت اي نگفت چي هدي بااياز آنچه باعظمت است 
چهي نشيفردر . شي وآالشي به دور از آرايعنيسخن گفتن    

 
.  ماست ي كنوني اندازه نبرومي ، آنچه دارستي نيا گام نخست و آرمان بازه انيم

 اُرد بزرگ
 

 هميشگي است اين ما هستيم كه ناپايداريم ،عشق متعهد است مردم عهد عشق
لئوبوسكاليا. شكن، عشق هميشه قابل اعتماد است اما مردم نيستند  

 
 قد خواهد ي كه خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است ، روزي سارچشمه

.  خواهد گرفت شي را درپاي و فوران خواهد كرد و با ترنم و نغمه راه درديشك
  جبرانليجبران خل

 
 . يرو ي بعد از مرگ كجا ممي تا بگو؟ي كجا بوداي دنني من بگو قبل از آمدن به ابه

 شوپنهاور
 



.  بترس شي خوي گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان هاچيه
 اُرد بزرگ

 
 –ل .  آورد ي استتار بدست مي بداند به همان اندازه نقطه هاشتري هر قدر بانسان

 فوئر باخ
 

 ، مبادا كه ي راه رنجها كشني زمان غافل ممان ، گرچه در اچي دانش آموختن هاز
بزرگمهر. دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد    

 
 د،ي آرونين كار ب بكوشد تا از آافتد ي مي كه چون در كارستي آن نخردمند

  الملوكحهينص . فتدي نيخردمند آنست كه بكوشد در كار

 
 علت است كه آنان سر رشته ني شوند به اي افسرده ماي ترسند ي ها مي بعضنكهيا

 كه دارند ي احساس شان بابت احساس بدتيامور را از دست داده اند مسئول
 را گراني تر است كه د شان راحتي كنند چون براي را از سر خود باز متيمسئول

 نيو.  خودم هستمي احساساتنيباعث بروز چن:ندي خود بدانند تا بگويمسئول زندگ
ريدا  
 

 هم دست گراني خوب دي ، قضاوت در مورد كارهايستي نگرانيتو، جدا از د
ري دانيو.  بدشان نداردي از قضاوت در مورد كارهايكم   

 

 



 انجام ي آن كاري اكنون براديت تا بتوان به حال اسندهي آوردن زمان آ،يزي ربرنامه
سيآلن الك. ميده  

 
شوپنهاور.  مقرون به هزاران شر و آفت است ي شرافت است ولية اگرچه ماجمال   

 
 بلندت يزهاي دورخشداري سوار تو و پشهي خواند ، همي مدنامهي كه نوميدوست

اُرد بزرگ. خواهد شد   

 
 هي مايزي كند ، خشم و تي منيري ش را روشن وي زندگمتي و مالي ، آهستگديام

 ي را دوست مي و شرم و آهستگزدي گري ميبجويآهسته رو از ع. رنج و بالست 
بزرگمهر. دارد   

 
 ، ستي كارتان چنكهي ، صرف نظر از ادي دارازي كه قطعا به آن نتيتنها ابزار موفق

 و ديه باش داشتيي رود كاراي و بهتر از آنچه از شما انتظار مشتري است كه بنيا
نويآگ ماند. ديخدمات عرضه كن   

 
 خود انتخاب اري آن را به اختي هستند كه انسان اعضاي عبارت از خانواده ادوستان

آلفونس كار. كرده است    

 
 ي ماني آنچه هست نماافتي استعدادش كاهش ي پوشاند و وقتي را مي آدماستعداد
چهي نشيفردر. شود    

 

 



اُرد بزرگ.  ارزد ي نميزيپش ، به ي نامكي ني بينامدار  

 
 سال ي ، سه سال جنگ و سي ، سه ماه عاشقيي عبارتست از سه هفته آشناييزناشو
  تناميليو. تحمل 
 

 شهي همي ، براي و هراس خود را اظهار كني تا اوج فروتني نهادياگر گام در معبد
ر  است كه گام دي تو كافيبرا . افتي ي نخواهگري نسبت به كس دي كسيبرتر
  جبرانليجبران خل . ندي تو را ببي آنكه كسي ، بي نهيمعبد

 
والتر.  در همان لحظه كه تصميم ميگيرد آزاد باشد آزاد است انسان   

 
اُرد بزرگ.  كوچك ، همانند آنها زود گذرند ي آدمهاي هاقهرمان  

 
 ي كه در جست و جويهمه كسان.  فرزند نامشروع حماقت استي ، خوشبختاساسا

 " نكنند اگر بتوانند شي از خوروني در بي خود تالشيبودن هستند بخوشبخت 
يعتي شريعل.  باشند" خوشبخت " توانند ي م"نفهمند   

 
زيرا براي اينكه توضيح ,  تحصيلكرده همسران خوبي از آب در مي آيند زنان

باب . بدهند كه چرا غذا شور يا بيمزه شده است كلمات بيشتري در اختيار دارند
 هاپ
 بند نيآذ!  مرده ؟ اي زنده اند ي اكرهي از پي مرده؟ رنگ ها بخشايا زنده است صد

 !!! و رخت چطور؟



 روي روان و ني همه آنها دارادي پرسش ها خوب بنگرد خواهد دني در اي كساگر
 تواند ي مژهي وي خود كند ، رنگي تواند شما را از خود بي مباي زي آواكي. هستند 

 همچون نامه و جامه ي جاني بي هادهي پداي خشم در آورد و  بهايشما را آرامش و 
 ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش د كننيبه صد زبان با شما گفتگو م... و 

اُرد بزرگ...  اند يدمادم زندگ   

 
.  كند ي پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس مي كه شما را مي هنگامعشق

  جبرانليجبران خل

 
 خواهد وانهي ، چون اسب سوار شود پاك دندازدياد به غبغب ب پشت االغ بكهيكس
سيارسطاطال. شد   

 
اُرد بزرگ.  كدام از بزرگان نبوده است چي كسان شدن ، باور هگري رنگ دهم   

 
من در .  چيز در زندگي شيرين تر از اين نيست كه كسي انسان را دوست بداردهيچ

مثل اين بوده است ,  كسي هستمزندگاني خود هر وقت فهميده ام كه مورد محبت
چارلز مورگان. كه دست خداوند را بر شانه خويش احساس كرده ام   

 
.  شود ي كه بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نميخردمند
 بزرگمهر

 
چهي نشيفردر . مي شوروزي حواس خود پبي بر فرديبا   

 



سيارسطا طال.  نگردند مانيئ آن دارند كه محتاج لي مال را از برامانيحك  

 
اُرد بزرگ.  دهند ي كوتاه هنگام تن نمي هاي بزرگ به خوشي هاآدم   

 
آرت بوخونواله.  عالج عشق ، ازدواج است تنها  

 
 سالها را ي سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت كنيد كه چشمهايشان ، چهره با

  جبرانليان خلجبر.  را شنيده است ي زندگيديده و گوشهايشان ، نوا
 

اُرد .  سازد ي مشي خوي به خواسته هادني ، همه افراد را ابزار رسهي مايآدم ب
  بزرگ

 
 را بر ياو كت.  در امان استگراني خود احترام قائل است، از گزند دي كه برايكس

  النگ فلويهنر. ستي پاره كردن آن نياراي را يبدن دارد كه كس

 
اُرد بزرگ.  نادرست استي آموزشنيي ، آهايمند تواني كارخانه نابودنيبزرگتر   

 
 هر چيزي كه وجود دارد در معرض تاويل است؛ زندگي خود چيزي نيست تقريبا

 شيفردر. جز ستيزه و جدال ارزش ها و مبارزه براي تاويل انديشه ها و آرمان ها 
چهين   
 

 



 كه ديمرد باش الاقل دي خود مشكل ها را در هم بشكنيروي كه با ندي قدرت نداراگر
حسن صباح . ديستيدر برابر حوادث با  

 
  مصدقديحم . دي روي سبز نمي هرز سرشاخه هانيدر سرزم

 
چهي نشيفردر.  كنند ي مداي غمها خودشان ما را پي ها گشت ولي دنبال شادديبا   

 
 . آشامد ي و مخورد ي مردم مني خوراك است و از اي مانند ما در جستجوزي ننيزم

يمعرابوالعالء   

 
بزرگمهر.  روند ي به راه آزادگان و راستان مشهي همخردورزان   

 
اُرد بزرگ.  سازد ، تنها خواهد ماند ي مشي را ابزار پرش خوگراني دآنكه   

 
 ي خواهد كه از زيبايي گرم ، از ما استقبال كرده و مي باز و دستاني با آغوشطبيعت

. ته شده است را از بين برد ؟چرا انسان بايد آنچه در طبيعت ساخ.اش لذت بريم
  جبرانليجبران خل

 
كريستين.   است  الزم ، شجاعت  رفتن  از جنگ ، بيش  كردن  ازدواج براي  

 
 ي نمراني به اچگاهي گرفتند هي دادند و از آن عبرت مي بها مخي به تارلخانانياگر ا

ي توسنيخواجه نصرالد.  شدند ي سرنوشت شوم گرفتار نمنيآمدند و به ا   

 

 



 مكن ي و تندي بر او درشتدي كه در حضورتو سخن بگوي اجازه دادي به كسچون
بزرگمهر.  برد انيو بمان تا سخنش را به پا   

 
اُرد بزرگ . شرفتندي ، رهسپار جاده پزي توانمند در خواب نمردمان   

 
.  سازد ي ندارد وتنها خود را دگرگون ماني كه آغاز و پاستي انرژيوالي هجهان
چهي نشيفردر   

 
 آن ي براي االن كارني همدي به زمان حال است تا بتوانندهي ، آوردن آيزي ربرنامه

نيآلن الك. ديانجام ده  
 به گراني از دشتري كنند خود بي ميباني از حقوق و هنجار زنان پشتشتري كه بيمردان

اُرد بزرگ.  تازند ينهاد زن م   

 
مولير.  ، رمز زندگي همين است آسمان بخشنده ومانند زمين افتاده باشمانند  

 
! .  او بگذاري اول خودت را به جا،ي كنطنتي شي در كار كسي وقت خواستهر

 ژول ورن
 

اُرد .  كند ي او جست و جو مي را ، در درون سراي ابزار نابود ساختن آدمدشمن
  بزرگ
 

 



. دد برنگرني پاك جهان آفرزداني از راه وي است كه به فرمان دي روشندل كسيدانا
 بزرگمهر

 
 :  قرار دادي بايد دو عامل را هدف زندگيدر زندگ

ي خواهيرسيدن به آنچه كه م -1  

  لذت بردن از آن -2
   پيرسال اسميتلوگان

 
 راني اي سربلندي توانستم در ركابش براي نادر شاه همچنان زنده بود و مكاش
   خان زندميكر.  بزنم ريشمش

 
سه نه ك.  درآمد است جويي بخودي خود هنر و منبعصرفه   

 
 دي تردي بي را به مردم بذل كنشي از مال خويزي تا چياگر بكوش ! دهيرنجد

  جبرانليجبران خل . يرستگار

 
ارد .  رسانندي مبي به كشور آسشتري نابكار ، از دزدان و آشوبگران بكارمندان

  بزرگ
 

نيارك توام.  اعتبار دارداي است كه در همه دني دواج قرارداد دونفره ااز  
 

ژان پل ساتر. نبوغ ، جوهر تفكر است   

 



اُرد .  است ماري را مژده دهد ناتوان و بباي زي اندهي كه نتواند آي و انگاره اشهياند
  بزرگ
 

 آنكه شهامت خود را باخت پاك ي باخته است ولادي ثروت خود را باخت ، زآنكه
سروانتس. باخته است    

 
 دي كنجادي خود وقت اي اصلي و كارهافيجام وظا انيمدام برا : پورتسي ربردروم

 ديچند كار كوچك را كه با . دي كنيزي فردا برنامه ري انجام كارهايهر روز برا. 
 فيسپس بالفاصله به سراغ وظا . ديحتما انجام شوند همان اول صبح انجام ده

دي آنها ادامه دهاندن و كار را تا به اتمام رسدي و مهم بروياصل . 

 
اُرد بزرگ . ستي سخن شما ندني برد ، دلخوش به شني سخنتان را مياپي پآنكه   

 
 ي هرگز جز به دروغ لب نمنيسخن چ.  گزنده است يني سخن چوي و دني كويد

 بهره ي بزداني از مهر ني و سخن چيدو رو. فروغ است ي بشهيگفتارش هم . ديگشا
بزرگمهر. اند و از او در هراسند    

 
 ري كه تاثي سازد در حالي مرهي را تيت كه آسمان ذهن آدم اسياهي ، ابرستاسف

  جبرانليجبران خل.  كند يجرائم را محو نم

 
ي برمكييحي.  است ي آن فلسفه و فرزانگدي است كه مرواريياي درشهياند  

 



 . ري فرمان نگي از كسي را انجام دهشي خوستهي و بافهي وظي خواهي كه ميهنگام
 اُرد بزرگ

 
ونيسنت لمباردي. زمين بخوريد، مهم دوباره برخاستن است  نيست اگر مهم  

 
 ي به گستره و پهناي بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنكه شانه ايهما

اُرد بزرگ . يكوهستان داشته باش  

 
 ني رسد كه بدتري مي ، روزمي گناهان كوچك را مرتكب شدي با خونسرداگر

شوپنهاور.  شوبم ي م مرتكبيمانيگناهان را هم بدون خجالت و پش   

 
آنچه بوده ، آنچه هست و آنچه خواهد : از سه جزء تشكيل شده استزندگي

بيائيد تا از گذشته براي حال استفاده كنيم و در حال چنان زندگي كنيم كه .بود
به صورتي كه . شكل دادن به زندگي وظيفه خودمان است . زندگي آينده بهتر باشد

وير.  مايه زيبايي و يا مايه شرمساري ما مي شودآنرا بسازيم ، اين بازسازي   

 
 ، شناخت دي ساده بگذريلي خنيشي پي از شكست هادي نبايابي به كامدني رسيبرا

اُرد بزرگ.  خواهد داشت ي شما را در پشرفتيموشكافانه آنها ، پ  
 

والت ديسني. غير ممكن ها را انجام دادن نوعي لذت است   

 

 



به  . دي قسمت كني و نان شادماندي خنده بگستريسفره  رفاقت نيريبه روزگار ش
.  شود ي دمد و جان تازه مي مدهي كوچك است كه در دل ، سپي بهانه هانيشبنم ا

  جبرانليجبران خل

 
 بودند ني چني آثار هنري و اگر برخستندي ني خارجتي محض واقعدي تنها تقلهنرها
شوپنهاور. دند نموي خود كاذب مي در برابر رسالت عالقتيدر حق  

 
چهي نشيفردر.  برتر از ابرانسان بسيار دور است انسان   

 
اُرد بزرگ.  جوانانند ي آتش زندگبكار،ي فررانيپ  

 
 و اسارت ري زنجي است كه به بهانيري ، و صلح آنقدر شزي آنقدر عزي زندگايآ

ي هانركيپاتر.  شود ؟ يداريخر  
 

 نقطه كي ي خود را رويروهاين همه يعني.  تمركز است تي قانون موفقنينخست
 . دي و به چپ و راست منحرف نشودي به سراغ همان بروماي ، مستقديمتمركز كن

وسي ماتاميليو   

 
ارد بزرگ.  است ي دشمني از دوستان ، گونه ايي در برابر بدگويخموش  

 
 و از گلوگاه مرغان دي به گوش تواند رسري و زنجلهي از پس مي كه آواز آزادحاشا

  جبرانليجبران خل.  رياس

 



بزرگمهر.  است ي پرستزداني دانش ها نيبرتر   

 
پل نروال.  همراه شما باشد ي باراني روزهادي كه باستي چتري بجادوست   

 
پول  . مي كنمشي آن است كه تقسني زمي بر روي افزودن خوشبختي راه براگانهي

 شرر
   شوپنهاور .زي نوع رستاخكي نوع مرگ است و هر مالقات كي ييهر جدا

 
 كند ي طلب نميزي چچكسي است و جز از خود از هي بزرگ تنها به خود متكمرد
ي هانركيپاتر.  توقع دارند گراني مردان كوچك از ديول  

 
.  شويد كه كارى بايد صورت گيرد، سپس راه انجام آن را خواهيد يافت مصمم

  آبراهام لينكلن
 

بزرگمهر . ي سپاري به دلخواه مي زندگي خرسند و رضا باشاگر   

 
 سعادت از دست ي ، او هر دو را در جستحودي و ثروت بدهي انسان تندرستبه

پوشه. خواهد داد   
 
اُرد بزرگ . ستي نشهي اهل اندي ، برايي بهتر از تنهاي دوستچيه  

 

 



 را در يفي خود دهان ضعي تواند با مشت تواناي است ، مي كه زورمند و قوآنكس
 پنهان يتري قوني هم در آستي بداند كه مشت درشت ترديبا كهيهم بشكند در حال

پوشه. است   

 
 ، ي باش ، خواه در كليسايت نيايش كني خواهي تو را دوست دارم ، هر كه مبرادرم

 يمن و تو فرزندان يك آيين هستيم ، زيرا راهها. خواه در معبد، و يا در مسجد 
 كه ي هستند ، همان دست"تر يگانه بر" يگوناگون دين انگشتان دست دوست داشتن

 و ي همگان دراز شده و همه آرزومندان دست يافتن به همه چيز را رساييسو
   جبرانليجبران خل.  بخشد ي جان ميبالندگ

 
 و در مي لذت ببرييباي از زمي و نتوانمي مرد كه نخواهمي خواهي نظر من ما روزبه

ديآندره ژ . مي آن را دوست بدارميصدد نباش   

 
 ؛ بلكه ؛ ميستي نني چني ؛ دست كم نسبت به زندگميهست))  دل و جان يب(( ما  اگر

((  در آنچه زي آمشخندي ريبا خشم . مييروبرو )) اتيتمن(( اكنون با همهء انواع 
 مي شماري را خوار مشيما خو. مي ؛ در حال غور و تامل هستمشاني ناميم)) آرمانها 

 را كه ي نامربوطزشي آن انگمي تواني كه نمارند وجود ديتنها از آن رو كه لحظات
 رومندي از اندازه ؛ نشي بي نازپروردگريتاث. ميينام دارد ؛ مهار نما )) ييآرمانگرا(( 

چهي نشيفردر.  دل و جان است يتر از خشم فرد ب   

 
اُرد بزرگ . دي آي بدست نمي مهر و دوستي ، بيبزرگوار  

 

 



 ماند ، هرچه ي تنگ دهن ميهايال بطر و حال مردمان تنگ فكر به وضع و حوضع
پوپ . زندي ري آن را به خارج ميشتري بيكمتر در خود داشته باشند با سر و صدا  

 
 ييزهاي چةشي در اندوستهي پكهي ، درحالمي كني فكر ممي آنچه كه دارةما ندرتاً دربار

شوپنهاور . مي كه ندارميهست   

 
اسكاول شين. كند  ي نمري ندارد و هرگز داجي به زمان احتخدا   

 
 شي خوي پنهان شدن بكوش همگان را از گرفتاري جانت در خطر بود بجااگر

اُرد بزرگ . يآگاه ساز  

 
 و گستاخ مشو ، از آنكه طبع شاه چون آتش است و ري شاه به تو مهربان باشد دلاگر

بزرگمهر.  هراسد ي از آن مريدل ش   

 
 بكوش كه كمال آنچه ،ي باشي از آنچه هستري غيزي آن مباش كه چآرزومند

  سلزيد . ي باشيهست
 

 بزرگ كه ني دارالمجانكي ، عي قتلگاه فجكي ، في كثة مزبلكي ؟ ستي چيزندگ
ريو.  اداره نشده است ي قانون منظمچيتا كنون تحت ه   

 
اُرد بزرگ . دي گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نكنچيه  

 

 



 بار عاشق شدم و مادرم را فراموش كردم كي نكهي اي ، برادي آي از عشق بدم ممن
نيمارك توا.    

 
سه نه ك.  بخواهي بر عالم فرمانروا باشي بايد عقل بر تو حاكم باشد اگر   

 
 افسرده و رنجور زي نشرفتي پس از پمي و سرنوشت را فراموش كنري دست تقداگر

اُرد بزرگ.  شد ميخواه   

 
ين و دائمي ترين رفيق براي هر كسي كتاب  ترين ،بي توقع ترين،مفيدترصديق
مارك تواين. است  

 
 آن وقت د،ي داشته باشي خوش خلقي اغماض و قدري اندكم،ي عقل سليكم

سامرست موام. دي چقدر آسوده و خوشبخت ااي دنني در ادي دديخواه  

 
اُرد بزرگ.  گوناگون قهرمان شود ي هاوهي تواند بارها و بارها به شي ميآدم   

 
 ات آشنا شود ، بگذار تا با مد يزاوار است آن است كه دوست با جزر زندگ ساگر
 ي در كنارش باشي خواهي كه مي است به دوستيدي چه امراي آشنا گردد ، ززيآن ن

  جبرانليجبران خل.  ؟ ي قلمرو مشخصاي ساعات و ي، تنها برا

 
انيتو برشا. دي آي بر زمان قالب مي حتز،ي اراده خم نشونده ، بر همه چكي   

 
اُرد بزرگ.  استي ، فراموششاني پري تنها راه درمان روانهايگاه   
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 مانند كودكي باشيم كه در كنار دريا با سنگ ريزه ها و صدفهاي زيبا بازي شايد
مي كند اما غافل ار آنيم كه دريايي بس بزرگ و اقيانوسي بي كران در مقابل 

. عظيم و شگفت انگيز نهفته است ديدگانمان وجود دارد كه در اعماق آن اسرار 
  نيوتن
 

بزرگمهر.  مددكارت باشدي و درماندگي كه به گاه سختني خود برگزي برايدوست   

 
.  بين ديوانگي و مست فرقي نمي بينم جزاينكه ديوانگي مدت طوالنيتري دارد من

 سه نه ك
 

ارد بزرگ.  اند شي روزگار خوشتازياهل خرد ، پ   

 

 
 زدن ييناي اغلب خود را به نابراي خود راببندد ، زدگانيسان د الزم است كه انگاه

وتونين.  است ي خوشبختي نوعزين  

 

 
سرونيس.  هم انباشته شده است ي همان خشم و غضب است كه رونفرت  

 

 
 زمان ، به ي ، بلكه نشان نابودستي ني در زندگيابي فراوان نشان دهنده كامدوستان
اُرد بزرگ.  گسترده استيگونه ا   
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وتنين.  بندد ي كند ، به ندرت دم فرو مي كه فكر نميكس   

 
 ي اگر بارراي بخشند تا زنده بمانند ، زيآنها م.  است وهي درختان در بخشش ماتيح

  جبرانليجبران خل.  كشانده اندي و نابوديندهند خود را به تباه

 
سرونيس.  بزرگ انجام دادي كوچك كارهاي توان با آدمهاي نمهرگز  

اُرد بزرگ.  بدنبال داردي ترسو ، خوارانيتگو با آدمگف   

 
 كي كه الاقل يخانواده ا.  است ني جهان نوبي عجانيزتري شگفت انگروزنامه

برودوس.  كند ي نمي نشود در قرن نوزدهم زندگقيروزنامه را نخواند و در آن دق   

 
 شيبه خو شرم را ي گردد كه بردبار بوده و مردم بي شاد مي اهل دانش وقتدل
بزرگمهر.  نكندكينزد   

 
 همان بهشت اي دنرند،ي خود درست بهره بگي توانستند از استعدادهاي همه ماگر

ي رازيايزكر.  خواهندي شد كه همه ميموعود م  

 
 ي و خوشبختشي مردم آساني كه به ادنهاي ها و نشناختن ها و نفهمدني قدر نشنچه
يعتي شريعل.  استدهيبخش  

 
 در ي دهد بر راستي قرار ميابي به آغاز ، مورد گفتگو و ارزانيرا از پاآنكه برنامه ها 

اُرد بزرگ.  است يزي چي بر رويحال سرپوش گذار   
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 ي ساخته بودند و از مردم كشورم بردگاني ارانهي وراني كه برخواستم از ايهنگام

 كه يه بوده است سپاخي در طول تارانيراني و رشادت ايزبون ، سپاه من نشان بزرگ
نادر شاه افشار.  آن است تيتنها به دنبال حفظ كشور و امن   

 
 و شي رو به پوي شود ولي پنداشته مكنواختي با آنكه ي هستري همه گسامانه

 برنامه كي از ي دهد ، ما بخشبي ما را فردي نبايگردش آرام هست.  است شرفتيپ
اُرد بزرگ. خود دارد  را در نهاد شرفتي كه پمي هستهاني در كشخواستهيبزرگ و پ  

 
بزرگمهر.  خاطر است شي و تشوي نگرانهي ماآز   

 
چهي نشيفردر.  يابي هر چيز بستگي به توان خواهي آن دارد ارزش   

 
سولون . ميري گي مادي ي تازه ازي است كه هر روز چني من در اي جوانراز  

 
 بدست ي برا را كهيزي است اما چتي موفقمي آوردن آنچه را كه ما آرزو داربدست

 .  استي ، خوشبختمي كنيآوردنش تالش نم
 نيدوارتري است ، اموشاتريآن كس كه به آموختن كوشاتر و گوشش به دانش ن

بزرگمهر. كسان است    

 
بشر را از اين نظر ميتوان دوست داشت . بشر در آنست كه پل است نه مقصدعظمت

نيچه. كه يك مرحله تحول و يك دوره گذرانيست    
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.  سازند ي بر آورده مي چشم داشتچي هي فرزند را بي مادر و پدر خواست هاتنها
 اُرد بزرگ

 
 در خطاب و سخن گفتنت يداري كه بي ادهيتو آنگاه به كمال رس ! دهي كشزجر

  جبرانليجبران خل. جلوه كند 

 
يآلكس مك كنز.  علت همه شكست هاست يزي عمل شدن بدون برنامه روارد  

 
سرنگ . ي برواي كن كه با خنده از دني اما چنان زندگيي آيم اي به دنهيبا گر   

 
 تر ستهيخدا در قلب من است ، شا:  گفتار كه ني آمد، سزاوار نباشد اي عاشقچون

  جبرانليجبران خل. من در قلب خداوندم : ديآن كه گفته آ

 
الئو تسه.  مسافر خوب از خود هيچ ردي بر جا نمي نهديك   

 
 بلكه مي كرده اداي بر آن پيلي كه دلستي آن ني برامي خواهي را ميزي ما چاگر

شوپنهاور. مي كني مداي پلي دلشي برامي خواهيچون آن را م   

 
بزرگمهر.  سپارد ي خرد است دل به هوس نميروي كه پآن   

 
 خواهد تي تنهاي گذرد روزي مزشي به تو از همه چدني رسي همواره آنكه برابدان

اُرد.  است ياك زندگ هنجار دردننيگذاشت، ا  
سنگا.  بشر شد ياختراع پول ، قاتل خوشبخت   
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 زي را نروي نني اي بندي كه دل مي مپندار و از روزندهي گاه عشق به همدم را پاچيه
 نشو دي باز هم نامي و اگر شكستي گذاشت نشكنتي كه اگر تنهانيافري بشيدر خو

اُرد بزرگ.  در راه است يگريچرا كه آرام جان د  

 
 نشر كرد مانند افشاندن تخم گندم ، هر چند آب و هوا و دي سودمند را باخنانس
 نكند باز در گوشه و كنار خرمن ، سنبلها ياري و بار آوردن دانه ها اندني به رونيزم

لقمان . ديي معدود سر دهد و خواهد رويو خوشه ها  

 
 و داد و ي دوست و بردبار باشد ، درباي شكدي جان و تن است باشي كه طالب آساآن

 و بر او ندي بي از كسيچون گناه.  نكند يبكاري و فري و كاستيستد با مردم كژ
.  خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد زي خواه و تنهي ببخشد ، و كابديدست 

  بزرگمهر
 

سام منتز.  است كه دوباره بشكند ني قلوب شكسته اي درمان برانيبهتر   

 
كريستين.  جنگ رفتن شجاعت الزم است  ازدواج كردن بيش ازبراي   

 
.  راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز استكي پرد به ي ماند و نمي كه ميكس

 اُرد بزرگ
بايست  تواند به كارمندان اين دوره انگيزه ببخشد بلكه اين انگيزه مي كس نمي هيچ

هرمن كين. درون خود افراد وجود داشته باشد   
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 نداند ، دوم آنكه آنچه را كه چي آنكه انسان هيكي:  نوع است  سهي و نادانينفهم
دوكلوس.  بداند ، بداند ديالزم است نداند ، و سوم آنكه آنچه را نبا   

 
دانته.  ياد داشته باش كه امروز طلوع ديگري نداردبه  

 
اُرد بزرگ.  شدند ي دچار زبوني كه به آني گردن كشاناري بسچه  

 
 او اعتراف كرده ي بر آن است كه به برترليورزد، دل ي حسد مي كه به كسيكس

هراس وال پول. است  

 
 دي را از كسالتش سرزنش دهضي ، چنان است كه مردي جوان را از عشق منع كناگر
دوكلوس.    
 

اُرد بزرگ.  است انبارتري زي مزدور ، از هر كشنده اسندهي و نوهنرمند  
 

 اگر آرام ي ولزدي گري از شما مدياگر او را دنبال كن.  پروانه استيخوشبخت
ومي ه".  سر شما خواهد نشستي رود،ينيبنش   

 
 ي ناب آدمهايژگي وي كنونگاهي بهتر شدن جاي و تالش براستگاهي با زيسازگار

اُرد بزرگ. پاك است   

 

 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



 ، خرد وي دزي تري سالح ها ااست در برابر شمشني برنده ترواني با دكاري در پخرد
بزرگمهر.  روشن جوش است و جان بدان  

 
 ، زنان و كودكان كشورم راني است كه پنيري من از آن جهت شي برايروزي پلحظه

نادر شاه افشار . نميرا در آرامش و شادان بب   

 
 آنچه در خلقت است ، در درون شماست و هر آنچه درون شماست ، در همه

  جبرانليجبران خل. خلقت است 
 . ستي دانند درون آن چي مرانيط پ است كه فقي صندوق در بسته ايجوان

 دوكلوس
 

 زود به سامانه درست يلي خهاني كيروي پر ني ، با بسامدهااني آدميشورشها
اُرد بزرگ.  گردد ي باز مشيخو  

 
كانت. »مثل من رفتار كن «يي بگوي باش كه به هر كس بتوانچنان  

 
جبران  .  به جانب افالكيي ست بر دامن خاك و سنگ پله هاي گهواره اآرامش

  جبرانليخل
 

 درخور يگاهي جاچيبارگاه هنر با ه.  آن است نندهيهنر خوراك روان و هنرمند آفر
اُرد بزرگ . ستي نيابيارز  
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  بيكر كارول.  تا شما را بپرستد; مرد باشيد مطيع

 
جان اشتنبك . مي را به قصد كشت كتك بزندي آن است كه امدي امنيبزرگتر  

 
چارلز .  شده باشد نصفش حل شده استيو حالج حي كه خوب تشريمشكل

كيترنيك   

 
چهي نشيفردر.  بدان خدايي ايمان دارم كه رقص بداند تنها  

 
ارد بزرگ . ستي اهل خرد پنهان ننيزبي ، از نگاه تاتيدرون ما با تمام جزئ  

 

 
 را نامراد و خوار و گراني و ددني ، همه كام و مراد خود طلبيني و خودبيي راخود
بزرگمهر.  است زداني سپردن راه يكي و ني خواستن ، راه اهرمن ، و دل به بهزبون   

 

 
 آنكه دستانش را ميان ديده و دنيا قرار داده و ي حقير است و كوچك ، زندگچه

 نيست كه روح ي ، آينه ايدر خانه نادان.  بيند جز خطوط باريك دستانشيهيچ نم
  جبرانليجبران خل. خود را در آن به تماشا بنشيند 

 

 
 كنم بلكه آن را با قدرت فرزندان ي وقت گفتگو نمچي كشورم هي اراضيبرا

نادر شاه افشار.  آورم يكشورم به دست م  
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 جواهر نداشته ني كه نگباستي زي همچون قاب انگشتري بدون تقوي زادگبينج

  پورترنيج. باشد 
و به كار بردن آن  به ازي ما نشكشيپ.  به ما اعطا كرده استتيخالق بزرگ خالق

  كامرونايجول.  استتيخالق

 

 
 ني ، تا شما هم مثل من ادي بكني جهان را مرورة مشهور دوران گذشتحوادث

 دستها انجام گرفته ني همه با كوچكتراتي جناني كه بزرگترديري را بپذقتيحق
آگارادو. است    

 

 
د بزرگار.  از داشته خود ماست يباني ، پشتگراني از داشته ديبانيپشت  

 

 
 زن گرفتار شود ، يگرياگر جهان به مبانج.  اجتماع در دست مادران است ةنديآ

ابوفور.  تواند آن را نجات دهد يتنها اوست كه م  

 

 
چهي نشيفردر.  اشتباه است يقي بدون موسيزندگ  

لري تايجرج.  نوع جهالت است نيمغرور بودن به دانش خود ، بدتر  
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 آنرا مربوط به شهي كند ، چون همي زنش ارضاء نميشاد غرور مرد را مثل زي چچيه
جونسون.  داند يخود م  

 

 
اُرد .  را گم كرده است شي دارد آرمان و هدف خوي قدم بر مراههي در بآنكه

 بزرگ
 

 
وسياندرو مات . ستي ني هرگز كافشانس  

 

 
 به قدر همسنگ خرد ي تابنده است و مدارا و مهرباني بر سر جان چون افسرخرد

.بزرگمهر. ست ا  
 

 آورند ي بوجود مي و از آنها غولزندي ري هم مي خود را رويمردم اشتباهات زندگ
نزي هاوريجان اول.  است ريكه نامش تقد   

 

 
 مهم بود كه ي و سرسپردگانني متجاوزيري من دستگي نبود ، براي هند افتخارفتح

ال بر مردم  و غارت را در حد كمتي ساخته و جناراني سال كشورم را وستيب
.  گرفتم ي مي اروپا را به بردگنياگر بدنبال افتخار بودم سالط.  روا داشتند نميسرزم

نادر شاه افشار.  بود دور من بيراني اي و خويكه آنهم از جوانمرد   
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 يزاري بدي تواني مورد حمله قرار گرفت شما با كلمات نميي روانتان در گفتگواگر
 دهي دبيت و ترك گفتگو ، نجات دهنده روان آس ، تنها سكوديياز واژها بجو

اُرد بزرگ. شماست   

 

 
 يروزي ها و پيي است كه انسان را به ماجراجوي لذت ها در شور و شوقنيباالتر

يآنتوان دوسنت اگزوپر.  كندي خالقه وادار ميتهاي بزرگ و فعاليها  

 

 
اُرد بزرگ . زي شود و لبري كوچك ، چه زود پر مي آدمهانگاه  

 
 غل و غش زن به شوهر ي بيي ، خوش آمد گوي سخنان در زندگني ترنيريش

جورج ولز.  است شيخو   

 

 
 ستندي نشي بي ما هم موجي وفاي ما ، عشقها و هوسها و حتي هادي ما ، اميآرزوها
 شوند و ي مني روند و باالخره نقش زمي كنند و باال مي و رشد مزندي خيكه بر م

جواد فاضل.  روند ي فرو مگهايها و ر شني الي زندگيدر كرانه ها  

 

 
بهره  . دي نماي و شكوه مي جهان پر از شادكخوي در نظر گاه مردمان آزاده و نخرد

بزرگمهر.  است ي شادكامشهي واران همديخردمندان و ام   
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چهي نشيفردر.  بدون بهار قلب عاشق شكست خورده است زمستان   

 

 
 شفا بخش يي ، كه جز داروشيه گفته ها و بدي داشته باشماني پزشك خود ابه
جبران  . دي جمع سركشي و خاطرنهي و جرعه تلخ او را با طماندي ، اعتماد كنستين

  جبرانليخل
 

اُرد بزرگ.  افكند ي سربازان را به خطر مگري ترسد ، جان خود و دي كه ميسرباز  

 

 
 اندازه از همت  شود تا چهي نظر كند ، متذكر مانينيشي و رفتار پرتي كه در سهر

همدون قصار. مردان واپس مانده است    

 

 
 بسته و شي برتر خوشهي را با دانش و انديدي و پلي و چنبره بدطي محاني آدمهمواره

اُرد بزرگ.  سازند يبسته تر م  

 

 
   زوالليام.  اند دهي شنفي موفق شده اند كه كمتر تعري كسانشتريب

 

 
 ي هر دم مي آدمي و دانش است ولشهي انديياي و جانوران در پواني آدميوارونگ

 بزند كه ي و دست به هر بزهابدي بربرگونه دست اري بسيتواند به رفتار و خو
اُرد بزرگ . زندي پرهي هنگامه از انجام آن مني ترستهي جانوران هم در بانيدتريپل  
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 زي ن قبل از شماراي ، زستي شما نوني هرگز مداي كه دندي به خاطر داشته باششهيهم
ليجان است. وجود داشته است   

 

 
 مطلوب و دوست يني خوشبة به اندازيني ، بدبدي عادت كنيني كه شما به بدبيوقت

آرنالد بنت.  است يداشتن  

 

 
اُرد .  بردارد ي بهروزي بسوي گامدي تواني نمدي روزمره تان شوي در بند زندگاگر

 بزرگ
 

 
چهي نشيفردر.  هست زين طانيدام ش.  نعمت خداستنكهي از اري غييبايز   

 

 
 زماني مي توانيد چيزي را كه ريشه هاي عميق در فرهنگ شما دارد به وضوح تنها

. ببينيد كه آن چيز در كار دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد 
هيليس ميلر.جي  

 
.  و شرم آراسته شده ي پاكهيراي كه وجودشان به پي منشانمانيخوشا به حال پ

ربزرگمه   

 

 
جان راسكن . اي است در سطح دري همچون حباباي در دني آدماتيح  
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 ي بهشت واقعكي مي ؟ما خود قادرمي باشي در انتظار بهشت موعود احتمالدي باچرا

اگوست كنت. مي به وجود آورنيدر عرصه زم   

 

 
 دهد بارها و ي كند و راه درست را نشان مي تالش ماني آدمي بهروزي براآنكه

اُرد بزرگ.  شود و باز هم ي او زاده مستي و سخنش جارادي و تا دي زيبارها م  

 

 
 ، نندي ببندي گوي تا دو برابر آنچه مندي آي ماي زبان به دنكي با دو چشم و انسانها

 چشم تولد كي شود كه آنه با دو زبان و ي طور استنباط مني از طرز سلوكشان ايول
 چي هكهيي زنند و آنهاي حرف مشتري اند بدهي د كه كمتري همان افرادراي اند ، زافتهي

كولتون.  كنند ي اظهار نظر مزي همه چة اند ، درباردهيند   

 

 
 ي را بي افهي بار وظوستهي و پديزي را اگر توان نباشد كه كار خود به عشق در آمشما

 و از ديني نشي و بر آستان معبدديي ، زنهار دست از كار بشودي كشيرغبت به دوش م
 در تنور يري ، خملي مي آنكه برايز.دي ، تالش كنند صدقه بستانين كه به شادآنا

 كند ، و آنكه انگور به اكراه فشارد ري سمهي را تنها نان واستاند كه انسينهد ، نان تلخ
 آواز فرشتگان نغمه ساز ييباي به زي مسموم سازد ، و آنكه حتي، شراب را عساره ا

 را بر ي تواند گوش انساني ورزد ، تنها مينم عشق شيكند ، چون به آواز خو
  جبرانليجبران خل.  شب ببندد ي روز و نجوايصدا
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.  فكر كرد دي نطق باكي از شتري بيلي خ"نه" اي "بله" كلمه ني تلفظ كوتاهتريبرا
اگوريپت   
 

 
 توان آن را از ي متعدد است و نمي بلكه شامل احساس هاستي احساس نكي اراده
 كند به ي كه اراده مي شور است و كسكي حال اراده نيدر ع. د جدا كرشهياند

چهي نشيفردر . ردي گي در نظر ميكياشتباه اراده را با عمل    

 

 
 را به دست آورده يقي حقي نفس خود باشد آزادة قادر به تملك و ارادهركس
سيپرسل. است    

 

 
اُرد بزرگ.  آورد ي نو ارمغان مي اوهي و مي آگاهيوستني پهر  

 

 
 تواند همه ي دارد كه تا چه حد مني به اي هر فرد بستگتي و موفقي بزرگزانيم
  سووت ماردنسونيار. زدي كانال بركي خود را در يروهاين

 عمر را ي كوشش و همراهني نتوان همراه شد ، كه اگر،يبا ، رفته گان به جهان د
اُرد بزرگ.  دهد يبباد م  

 

 
 ي هادهي تمام پدي و ابدي اساسهي هستند و ما از تامل نابافتهي دري ازلي هادهيا

 آنها يي كه واسطه بازگوي ها متناسب با ماده ادهي انيا.  كننديجهان را بازگو م
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تنها سرچشمه هنر .  پوشند ي ميقي موساي ي ، شعر، مجسمه سازيهستند ، جامه نقاش
شوپنهاور.  معرفت استني هاست و تنها هدف آن انتقال ادهيمعرفت بر ا  

 

 
 ي عمل را تكرار مكياما هربار كه .  نخ نازك است كي در ابتدا مانند ي عادتهر
 به طناب و لي نخ تبدني اتاي و با تكرار عمل نهامي كني تر ممي نخ را ضخني ما اميكن

 سووت سونيار. چدي پي به دور فكر و عمل ما مشهي همي شود كه براي ميبلند
 ماردن
 

 
اُرد بزرگ . ستين هم ن شكن ، باندازه كفماني پارزش  

 

 
 كي كدامي ، ولدي را باز كنتاري گي هامي و سدي بانگ طبل را مهار كندي تواني مشما

جبران . از فرزندان آدم خواهد توانست چكاوك را در آسمان از نوا باز دارد؟ 
  جبرانليخل

 

 
 دهي در سپشهي پرندگان است كه هماني افكار انسان مانند خفاش در ماني ميبدگمان

گونيبا.  كند ي مي است بال فشانختهي به هنگام غروب كه نور ظلمت بهم آمايدم   
 

 آن در حال ي آرام در همه گونه هايشي است و پوشي همواره در حال زايتيگ
اُرد بزرگ.  است شيدايپ  
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 جنگ ، داني در مدنيترس:  است بي بر پادشاهان عزي خردمندان چهار چكي نزدبه
 يقراري و بي و نا آرامي خردمندان ، شتابزدگي، خوار داشتن را ي از بخشندگزيگر

بزرگمهر. در كارها    

 

 
 ي را كه روشني آناني داشتي بود اگر نمي مي اختر بزرگ ؛ تو را چه نبكبختيا

ي بخشيشان م  ! 

 گرد كرده ؛ اري بسني انگبي به تنگ آمده ام و چون زنبورشي خوياز فرزانگ ! هان
 . دراز شوندمي است كه به سوازي نييمرا به دستها

 شيفردر.  بار انسان شدن گري شدن خواهد و ابرانسان دي بار تهگري جام دنيا ! هان
چهين   
 

 
تسوسي رسياني.  استندهي آي حافظه شعر،  

 
نيشتيآلبرت ان.  ندارديريدر سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقص   

 

 
اُرد بزرگ.  است انباري ما زي داشته هاي براي خواهفزون  

 

 
 را باور ي معجزه اچي هنكهي ،اول اي خود داري در زندگستني زي دوراه براتنها
نيشتيآلبرت ان. ي را معجزه بدانزي همه چنكهي اگري ود،ينكن   
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  جبرانليجبران خل.  شماست انتي دزي روزمره شما پرستشگاه و نيزندگ

 
پل ورلن.  است زندگي كردن ،بهتر از رفاقت با نارفيقانتنها  

 ي مي صورت مخفني قدرت خودشان را به اي ضعفا هستند كه اراده به سونهايا
چهي نشيفردر.  است ني همي بسازند در واقع عالم افالطونيگريكنند كه عالم د   

 
 حرف واشي كه ي شنوند ، اما وقتي را مشي كه بلند حرف بزند صداي وقتانسان

نوي رپل.  دهند يبزند به گفته اش گوش م   

 
اُرد بزرگ . دي به كوچك شدن خود ما خواهد انجامي و نژادنيي نمودن هر آخوار  

 

 
دور از .  آن كس است كه به بخشش جانش را آراسته گرداند يكخوي نبخشنده
 رسانده منت يري خاي به او داده يزي كه چي است كه بخشنده بر آن كسيجوانمرد

بزرگمهر.نهد   

 

 
.  كندي مي كند مغز را خالين طور كه قلب را پر م هماي مانند ساعت شنعشق

نيشتيآلبرت ان  
 

 آنها نسبت به ي نبود شناخت و آگاهي از روي مردمي از جنگها و آوردهاياريبس
اُرد بزرگ.  بوده است گريكدي  
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نيشتيآلبرت ان.  نعمت است ني واالترعتي نگرستن و درك طبلذت  

 

 
 گونه از هر چه داشت ني شد و بداني آدمييباي ، گرفتار زدي خرد را ندييباي زآنكه

اُرد بزرگ.  گشت يته  

 

 
چهي نشيفردر.  راستگوترين و راست تيرانداز ترين قوم تاريخ اند ايرانيان   

 

 
توماس مان.  است افتهي تحقق استي در سي روزگار ما ، سرنوشت آدمدر  
 

انيم نگارش كتابهايي در د همة آنچه مي. دانيم ما در واقع هيچ چيز دربارة انگيزه نمي
پيتراف دروكر. اين مورد است  

 

 
 اش را ي دروني كه سرفرازياز يك خود كامه، يك بدكار، يك گستاخ، يا كس

  جبرانليجبران خل.  نداشته باش يرها كرده، چشم نيك را

 
.  نداسته باشي پاداشچي انتظار هي كني كه به هر كس مي و مروتي جوانمرديبرا
كاسويپ  
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 راه آن است كه از راه راست رو نگر داند و ني به هدف و مقصود بهتردنيرس يبرا
بزرگمهر.  شود ي مبشي گمان آرام ، و كام و نام نصي ، بزدياز گناه بپره  

 
  كم خواهد بوداريامكان آن بس , جهي درنتكندي مي زندككباريانسان تنها 

دادي باو م راجاني شوق و هنيشتري را دوبار تجربه كند كه بيزي چكه !!! 

نگي لونالنگه   

 
  ساده تر است كه انسان به داخل شهر رفتهاري بسي است كه در زندگمسلم

   خود رايدنيندونوشي بنشي ساكت وآرام به آسوده گي رستوراندر

ي اساس زندگكهي بنوشد در زمانيبĤرام   

  !!! تالش جهد وسازنده بنا شده استهءي پابر

گوستي نلديآر  

 
ي احساسچي هكنمي فكر ممن  

ي كه جرأت كني نخواهد داد وقتي را به كسيشتري بي و آزاديرهائ   

ي و دور بزني مجدد بچرخلي اتومبكي بمانند ي زندگدر !!! 

سي بونه وهيمار  

 
 !!!  بودافتادهي بوده است كه هرگز اتفاق ني من همواره چون فاجعه ايزندگ

كي وونيأوئست  

 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



افتي هستم كه هرگز نخواهم يزي همواره بدنبال چكنمي احساس ممن !!! 

  نوئررأوله
 !!! بĤن نگاه شودتي مدت با جدي كوتاه تر از آن است كه درتماميزندگ

(  ( فكر روح ومغز را استراحت دادديگاه با

دي الگ رانيأرل  

 
  خود را بسازندي كنند تا زندگي را صرف ميادي افراد زمان زياريبس

 !!! كردن هستندي در حال زندگ جستجو هرلحظهني آنكه بدانند در ايب

  بورتنپئر
 

ي كه زندگي دهم در زماني ست كه بخود مي من سفر مانند مجازاتيبرا  

 !!! شودي آزار دهنده و تلخ ماري نگاهم بسدر

  هوبك هافوتيبرگل

 
   استيروسي ويماري بكي مانند اي دني در تمامپول

 !!! توانند از شر آن خالص شوندي نماي مردم دنكه

  آپنسرججو

 
  دهمي به آن نميتي گونه است كه من هرگز اهمني من با پول ، ارابطه

ورسني آمبنگوارديا  
  ... پول و چك وي روي بوده است كه صفرهاكساني شهي من هميبرا
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 !!!  در پشت آناي آن قرار داشته باشد ي جلودر

(  (!!! نداردي من ارزشي پو ل برانكهي از اي اهيكنا

  استافنگي أرلتور

 
 باشم كه ي است كه عاشق كسني اي مسئله دو جانبه در زندگني من بزرگتريبرا

 !عاشقانه دوستم دارد
  مراسُتودايمار

 
ستي آنقدر ها مهم ني بدست آوردن كساي داشتن  

 !  را دوست داشته باشندگريكدي است كه عاشقانه ني مهم است اآنچه

  دبرِرگي ساوآ

 
ست از عشق يائي روي همه زندگكنمي فكر ممن ! 

  پاسهأوله
 

 ! كتابخانه مالقات خواهم كردكي عشق خود را در نيباتري كه من زدانمي ممن

لتهي سهاوارد  
ي كه با قلب خود در صلح باشستي نني مهم تر از ازي چجي هيدر زندگ  

  مونسنني كارناين

 
 !!! خواهم انجام دهمي شود كه مي هرگز اجازه نخواهم داد پول مانع كارمن
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  شنسي اتنكارس

 
 !!! نشانه هر هدف باشداي دنقطهي عشق بااستمداري سكي كار در

ني استرئول  

 
يائي كه از عهده ء آن بر مي را انجام دهي كه تو مداوم كارستي ني كمكنيا  

 نگرفته ادي و ي توانستي كه تاكنون نمي انجام دهي را بتواني است كارني امهم
يبود !!! 

  هوفانجاريب

 
مي دهي ست كه از دست ميزهائي آن چمي آموزي كه مستي نيزي آن چرييتغ  

  گاردرنيجوست
  ما انسانها قرار دارداري كه در اختستيزي چني تري كوتاه است اما طوالنيزندگ

ني هاند هافررد  

* 
  ستيكي روشن در تاري مانندنقطه اي تصور من زندگدر

  استاهشل
* 
 تواند ي انسان مكي ست كه ي كارنيشاد بودن مهمتر:  من است ي نظر شخصنيا

 !!!انجام دهد
سهي لنيريت  

* 
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 ي است كه هفت سال با كوشش و سختني باشد مانند اي تبهكار اجتماعي كسنكهيا
   كردهليدر دانشگاه تحص

 
 !!! باشدĤموختهي نزي چچي اما هباشد

  اوناستادمزي جأوله
 ! كندي م را افزوننيري هاست كه لذت طعم شي طعم ها تلخدني چشيدر زندگ

* 
 كند نه در گذشته و نه در ي مي عاقل و باهوش است كه در امروز زندگي كسآن
ندهيآ ! 
 ؟
* 

  انسان تا فردا زنده باشدستي نمعلوم

ري كرده بكار بگي زندگي تالش خود را براي حال زندگي رو در لحظه هاني ااز  ! 

 ؟
* 

د گذري مزي نعي بودن مانند رها بودن در باد است كه سرجوان ! 

  أوله أفته برولسهين

* 

ي ساده نباشيخي مدني اما قادر به كوبي سخت است كه مرد باشاريبس ! 

( ي و همت انسانيكارائ:  به هيدر كنا ) 

  گراهاندپل
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 عشق و محبت ، كه انسانها را بهم وصل ياي دراني است درمرهي جزكي انسان هر
 ! كنديم

دسنيوي اتري رأوسه  

 
 اثر است و درست مانند آن است ي بي زنان كارياريبس در ي جوئزهي ستلي مكشتن

 كه
 !! زندي مروني دوباره بي آب نگه دارري را در زي با فشار بادكنكي كنيسع

كسي هترورا  
 

 !!!! از بهشت استي غذائشي مانند پالتيتعط

( ي آدمي در زندكالتي بر ضرورت تعطي اهيكنا ) 

وهانسني آلكس  

 
ي ست باطراف خود بنگريده است كاف سااري بسي كارطاني كردن شدايپ  

 ! كردي خواهداي از او پي كه اثردي نخواهد پائيكم

وورد, شارتاسيآندر  

 
 ! او هم مرا قبول دارد؟اي كه آنجاستي خداوند را باور و قبول دارم مشكل امن

  پأئوسهأوله
 

ني هم آسمان موجود است هم زمي كشي كه مي نفسكي هر در ! 
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  أوترسنفيال

 
 ادامه خواهم دني ام به كشافتهي را ني ونقش اصلي كنم نقاشي كه احساس مي زمانتا

 !داد
واي كلپئر  

  انتخاب رنگ مسواكمي را صرف كنم تنها برايادي توانم زمان زيمن م

ستي هر قدر ساده ضروريزي هر چي تفكر برانكهي از اهيكنا ) )! 

  هومُلوولدهيه

 
  را شاد بسازميده ا بود كه پرنني كه گرفتم اتي مأمورني ترسخت

 !!! سخت بوداري بسنكاري اخچالي در ي وجود داشتن پرنده هابا

  هالدنيفا

 
ي بالغ بمانند كودكاني امر همهء انسانهاتي واقعدر   

هستند)رانيمهر در ا( مدرسه در ماه اگوستمكتي پشت ندر ! 

  إورالندكنيجان

 
  هستندي كه قادر به انجام كاري كسانارنديبس

 !!! كه هستند باشندني از اشتريانند ب توي نماما

  ولمانجاكوب
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مي كنشاني وپري را عصباني ندارد شاگرديلي دلچيه   

نمي او بنشي سپس به تماشاو ! 

  بن ست واگاردايمار
 

 كي اما ي برواي با سالمت از دنيريكه درپ: باشد ني براساس ادي بايهدف زندگ
ي جوان داشته باشيعمر قلب !!! 

سندي اوتري راوسه  

 
شودي مي جاري مانند آب روان است كه براحتكلمه ! 

  استول تندبئرگتوالد

 
 !!! كردن دارد پروفسور نخواهد شدپي در تاي كه استعداد خوبي كسهرگز

تي اسميلوس  

 
رسندي ها فقط مي آنقدر كوتاه است كه بعضيزندگ   

 !!! خود راانجام دهندي ضروريكارها

ني هند فافرد  

 
  خود را از دست بدهد و بشكندي تعادل روحي روز قرار است انساناگر

 ي باشد چرا كه بعد از آن محكمتر وقدرتمند تر زندگي آن است كه در جوانبهتر
 ! كردميخواه
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  هاالندديآر
 عاشقانه ي سازنده گكي نيري زي هاهي ست از الي كردن چون مجموعه ايزندگ

ستيا  
 كه ي كني باور مي زماننرايد ا شوي مي بازسازي دوباره و دوباره در طول زندگكه

يآنرا امتحان كرده باش !!! 

ئرني ورنستيب  

 
 ! خواهد شد كه خود باور دارديزي آن چانسان

  ساندرولأودنه

 
 كه جرأت انجام آن ي را انجام دهي كند كه آن كارهائي مداي معنا پي زمانيزندگ

يرا نداشته ا  

 
 نخواهد ي اجهي نتي وتباه از محدوده آبرو باشد جز شكستروني كه بيزي چهر

 !!داشت
  سومرومسامر

 .  و آن خود ترس استدي ترسدي بازي چكي فقط از ايدر دن: ناپلئون بناپارت 

 

 
 .  استي باكي شهامت و بقي شرط توفنياول:  بناپارت ناپلئون
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 .  استيمي در جهان دوست صمزهاي چني ترابينا:  بناپارت ناپلئون

 

 

 
  سازدي ميدها و رنج ها فكر انسان را قودر:  بناپارت ناپلئون

 

 
  مردم هستندني دارند مقصرتردي كه روح ناميكسان:  بناپارت ناپلئون

 . ترسد شكست بخورد حتما شكست خواهد خوردي كه ميكس: ناپلئون بناپارت 

 

 
 پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال ي روز زندگكي:  بناپارت ناپلئون
 . استيگمنام

 

 
 .  خواستنيعني يروزيپ:  بناپارت ناپلئون

 

 

 . است گرانبها ، اگر با عفت توام باشديعشق گوهر:  بناپارت ناپلئون

 

 
عفت در زن مانند شجاعت است در مرد ، من از مرد ترسو همچنان :  بناپارت ناپلئون

بيمتنفرم كه از زن نانج  
اُرد .  دهد يشان م باغ سكوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشيرو

 بزرگ
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 كه تو را با تمام ستي ني معنني دوست ندارد، به ايخواهي ترا آنطور كه مي كساگر

گابريل گارسيا ماركز. وجودش دوست ندارد   

 
 امر موجب ني اراي ، زدي پاداش ندهي او را با خوبي ، بددي شما دشمن داراگر

 شما ي عمل خود براني او با ا كهدي به او وانمود كنيول.  گردد ي او ميشرمسار
چهين.  انجام داده است يخدمت   

 
اُرد .  انتقام از خاندان او باشد داني تواند مي نفر در گذشته ، نمكي ي و پستينادان

 بزرگ
 

 
اُرد .  زنند ي دست و پا مي ها هراس دارند ، در روزمرگشهي به ردني از رسآنانكه
 بزرگ

 
.  از آن شي بندند نه پي ميرا پس از ناسپاس وجودشان ي پاك نهاد درهايآدمها

  اُرد بزرگ
 

 
با  . دي آي مدي پدمودنيراه با پ . ستي نيراه.  ، قدم به قدم يكي يكي سالك ، يا
 ، فقط ينيبي ، هر آن چه مي ، و اگر واپس بنگري سازي است كه راه را ممودنيپ
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 ي سالك ، راهيا . ديماي پي دوباره آنها را متي پاهاي است كه روزييرد گام ها
  ماچادوويآنتون . دي آي مدي پدمودني ، راه با پستين

 

 
 گونه آن ، كه همان ني بدترشتري پند و اندرز دادن وجود دارد اما بي راه براصدها

اُرد بزرگ . ميني گزيرو راست گفتن است را برم  

 

 
هيسكونته ور.  آورندي كنند و زنان اخالق به وجود مي قانون وضع ممردان  

 

 
اُرد بزرگ.  است ي خردي از بي مهم زندگي زود پس از رخدادهايري گجهينت  
 

 ما اري ما واگذار شده است به انتخاب و اختة به عهدي زندگة كه در صحنييرلها
كتتياپ . مي كني بازي است كه آنها را به خوبني ما اةفينبوده و تنها وظ   

 

 
 رسد مگر آنكه با ي كدام از آنها نمچي درهم ورهم دارد به هي كه چند آرزويكس

اُرد بزرگ.  سازد شي خويي آنها را انتخاب كند و آن را هدف نهانيارزشتر  

 

 
 يعل.  ، خوب به آن حمله مكن ، بد از آن دفاع كن قتي حقكي دني كوبيبرا
يعتيشر  
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اُرد بزرگ.  زن ، نجابت اوست ي خونيباتريز  

 

 
 نكهيبه مجرد ا.  گل به خواب رفته باشد يا برگهي كه روستي مثل پروانه اسعادت

ديآندره توا.  كند ي خود را باز كرده و در فضا پرواز مي بالهاي بروكشينزد  
 

 نوش ي جز رامش و آواي كه گوش به فرمان مردم دارند در زندگيانيفرمانرو
   خردمنديفردوس . دينخواهند شن

 

 
.  هست ؟يند است ، در ما نشان حاالت خداوني كه نخستي و مهرباني از بخشندگايآ

 اُرد بزرگ
 

 
 كي ، ي ببرد كه لحظه لحظه زندگادماني را قتي حقني وساعت ، امي تقومينگذار

   ولز- ي ج-اج  . يقتيمعجزه است و در پس آن ، حق

 

 
اُرد بزرگ.  ما شود يندگي تواند مانع پوي نمزي چچي كس و هچيه  

 

 
عبيد .  را در مشاهده نيكوان دانيد  عمر را در روشنايي چشم و فرح دلبركت
 زاكاني

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



اُرد بزرگ.  بزرگ را نگاه دارندي كوچك رازهاي داشت ، آدم هادي توان امينم  

 

 
الكساندر .  است ي انسان تيره بخت، مرگ تخفيف در مجازات زندان زندگيبرا

 چيس
 

 
اُرد بزرگ.  دارد ي در پيي ، رسواييبدگو  

 

 
ا به مـن بـياموز مـن خـود چگونه مـردن را خـواهـم  تـو چگونه زيـسـتـن رخـدايا

يعتي شريعل. آموخـت    

 

 
.  شود ي رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود مي تنها مال نمي ولخرجبا

 اُرد بزرگ
 

 ي ، سپس راز مردي گي مماني ، ابتدا عهد و پدي آي مشي پكخواهاني مانند نسيابل
  خردمنديفردوس . ديگو

 

 
 دارم ؛ نه به خاطر شخصيت تو ؛ بلكه به خاطر شخصيتي كه در هنگام با تو دوستت

گابريل گارسيا ماركز. بودن پيدا مي كنم   
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 و ي ، آرماني ، زني بود ، كاريزي عاشق چدي باي تحمل شدائد زندگيبرا
ماركوس آنا...   
 

 
 هستند ين قلبها مرداني افكار و خشن ترنيمارتري كشف شد كه صاحب بسرانجام

نيروسك.  شونديكه زود به زود عاشق م   

 

 
اُرد بزرگ.  فرمانروا هستند زنانشاني، و را ! زني راانشي كه فرمانرواي مردمچارهيب  
 

 ي را مشي گلوي ثالثة كه پنجامدهي مقتولش ني پهلويهنوز خنجر خون آلود قاتل
محمد مسعود. فشارد   

 

 
.  است مانهيمندانه و حك سخن خردي در جست و جوشهي شنونده همگوش
   خردمنديفردوس

 

 
درست (  آنجايي كه مي توانيم آينده را كنترل كنيم نبايد آن را پيش بيني نماييم از

همانطوري كه هواي درون خانه را پيش بيني نمي كنيم زيرا آن را كنترل مي 
نتظارشان را تا آنجايي كه مي توانيم به تغييراتي كه نه برآنها كنترل داريم نه ا).كنيم

 فوري و موثر نشان دهيم ، به پيش بيني آن كنشوا) مثل راندن اتومبيل(داريم 
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هرچه بيشتر بتوانيم خود را با چيزي كه كنترلي بر آن نداريم سازگار .نيازمند نيستيم
راسل ايكاف.  شوديكنيم ، نيازمان به كنترل آن كمتر م  

 

 
د بزرگاُر.  است داري از چوپان بي گله ، ناششهامت  

 

 
 شاد يبرا:  باشدني ادي بگذارد،ي شاد بودن داشته باشي براي قرار است قانوناگر

 كه زنده ني ايمن شادم برا.  ام رخ دهدي در زندگيزي حتما چستيبودن من الزم ن
  مجله سبز". برمي است كه به من داده شده و من از آن لذت مي موهبتيزندگ! ام
 

 كه ي داد ، و كسمي از دست خواهزي زمان ها را نني ارزشمندترمياگر آماده نباش
 بروز بودن يعني ي خواهد داشت ، آمادگيروزي پي براي بخت كمترستيآماده ن

اُرد بزرگ . يدر هر حرفه و كار  

 

 
 ي كه با پايافكار.  آورند ي را با خود به همراه مي كلماتند كه طوفاننيآرامتر

چهين. سازند  ي جهان را مسخر مندي آي مشيكبوتران پ   

 

 
.  شغلي داري كه هيچ سختي در آن نيست پس بدان كه اصالً شغل ندارياگر

  ماكلوم اس فوربس
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اُرد بزرگ.  است ي و خانوادگي نژادشهي رندي برآي از ادب آدمي بزرگبخش  

 
مالرب.  ، زن و گل باستي ززي تنها دو چاي دندر  
 

. مي باشني نسبت به خودمان بهترميوش بكم،ي باشگراني بدتر از داي بهتر مي نكنيسع
ريماركوس گداو  

 

 
اُرد بزرگ.  شناسم ي ، نمي با ارزشتر از تندرستي ااندوخته  

 

 
 آنها ة است كه دوستانمان دربارييرهاي ما قابل تحمل تر از تفسي هاي بدبختشتريب
كولتون.  كنند يم  

 

 
رد بزرگاُ . ستي ني آدمي در زندگي بن بستچي هي و افسردگيدي نامجز  

 

 
  خردمنديفردوس.  از مادر نزاد ي كسچي مرگ را ، هجز

 
 ليجبران خل . ي بدان كه صالحي خود باشي براي حتيبي نصي و در پياگر بكوش

 جبران
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 . ردي مي از همه مشي شكفد و پي از همه مشي ، حافظه بي ملكات ذهناني مدر
 كولتون

 

 
. ديي جوي مگراني باغ دانيدر م آن را هودهي شماست، بي خانه اني ميخوشبخت

 مارك اورل
 

 
موسسه.  آن ياي خواب است و عشق رؤيزندگ   

 

 
ماكلولم فوربس. هاست   وسيله يك دفتر كار، سبد دورريختنيمفيدترين  

 
 ي نميزي چيتوانگران از دوست.  دستانند ي دوستانم از تهني تريقي و حقنيبهتر

موزارت. دانند   

 

 
مارك مك كورميك. س دانم نهرا  گفتن نمياز  

 

 
 بشر ة مسئلني بزرگتريي از آن ، تنهاشي و چه بسا پي كه پس از گرسنگمعتقدم
مسعود فرزاد. است   

 

 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



  خردمنديفردوس . داستي و دانش مرد دانا در گفتار او هوخرد

 

 
 سپرده يگري بار آن را به دني است كه اولي راز به گردن كسكي افشا شدن گناه

كنكور. است   
 

):ع(ت على حضر   

 آنها كه به عهد خود وفا مى كنند برگزيده ترين مردم هستند
:افالطون   

  .از شاعر نخواهيد خودش را شرح دهد، نمى تواند
:امرسون   

  بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه
  از ميان ما رفته باشند

)ع(امام على    

  زود پاداش دادن، كمال بزرگوار است
ورللورنس د   

 تاريخ تكرار بى پايان خطاهاى زندگى است
 

  .برگرداندن تصاوير آويخته بر ديوار، مسير تاريخ را دگرگون نمى كند
:بارونس استاكس   

آنچه را تا ديروز گناه مى خوانديم، امروز بيان شخصيت و احساسات خود مى 
  .ناميم
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:بنيامين فرانكلين    

، نه شايستگى آزادى را دارند و نه لياقت آنان كه آزادى را فداى امنيت مى كنند
  .امنيت را
:هلن كلر   

  خوشبختى لذت مشتركى است كه حاصل يارى بى چشمداشت به ديگران است
:سانسكريت   

.نيك زيستن امروز، ديروز را به خوابى شيرين و فردا را به رؤياى اميد بدل مى سازد  
 

:شكسپير   

   آنچه را كه مى داندسربر گريبان فرو بر، از دل خويش بپرس

:اينشتين   

  هيچ كس به خرد غايى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو كند
:جين كاكتيو   

تاريخ حقيقتى است كه سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است كه سرانجام به 
  تاريخ مى پيوندد

:اف پى دانسى   

انيد او را وادار به مى توانيد انسانى را به كسب دانش رهنمون كنيد، اما نمى تو
.انديشيدن كنيد   

وجواهر نعل نهر  
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:اچ السكى   

  .نشانه مهارت، دانستن بيشترين ها در مورد كوچك ترين ها است
:بى پيماستر   

  .اولين گام در راه آگاهى، درك جهل است
:جبران خليل جبران   

نى، پيش از خداوندا، نمى توانيم از تو چيزى بخواهيم كه تو نيازهاى ما را مى دا
  .اينكه در ما پديدار شود

:يونگ   

  .فرهنگ رودخانه اى است به قدمت تاريخ
:لرد تنيسون   

 .راز خوشبختى در اين است كه بدانيد ديگران دليل خوشبختى شما هستند
:فردريش نيچه  

چرا كه اين انسانها سرشت نامعقول . آدم هاي حقير،انسانهاي واال را ديوانه ميپندارند
چيزهايي كه هيچ جذابيتي :شته و به سمت چيزهاي استثنائي جذب ميشوندتري دا

 براي بسياري از مردم ندارند
 

! . يشي ؛ شرارت به كه خردانديبه راست.  ستيشي خرداندزي چني ؛ بدتريبار
چهي نشيفردر   

 

 
 ي زندگاي رسد ي به شهادت مي با قهرماناي وطن ي مرگ در راه سربلندهواخواه

ي اسدآبادنيجمال الد.  آوردي بدست مياشرافتمندانه   
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 ي براي ابدي كه افتخاردي امني به ادمي بخشهني مي سرفرازي وجودم را براتمام

نادر شاه افشار. كشورم كسب كنم    

 

 
 از آن است كه تا شتري بالقوه شما بي هايي شما هر چه باشد ، توانايي كارازانيم

ي كمك. ي تمزيج. كنون به فعل در آمده است   

 

 
ارد بزرگ.  را بپرس ي مادرني سفر كرده ، ارزش سرزماز  
 

 را از ي ادهي تواند عقي هرگز نمي تواند روح را از بدن جدا سازد ، ولي مريشمش
كالون.  كند روني بيمغز كس  

 

 
 فتنه است و زشي آمني است ، فرزند امني با اهرزشي گرفتار آمدي نپوي راستآنكه

اُرد بزرگ. شورش   

 

 
 دهم كه بدانم ي متي اهمشتري نكته بني دانم پدربزرگم كه بود ، اما به اينم من
نكلنيآبراهام ل.  خواهد شد ي او چه كسةنواد  
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   عكس آن؟اي است دهي خداوند است كه انسان را آفرني ااي آيبراست

 تمام ي شوند و آنها را براي گشوده مقتي ساخته كه به حقي فراواني درهاخداوند،
  . كندي كوبند ، باز مي به آن ممانيكه با دست ا يكسان

  جبرانليجبران خل . ابدي ي و تسرِاني آزادانه جردي در انسان بايكين

 

 
 دي خود را گرد آوري ، همه استعدادهادي جا جمع كنكي خود را ي هاهي سرماتمام

 ي تسلط روي خود را براي هايي و همه توانادي دهشي خود را آرايروهاي، تمام ن
يجان هاگا. دي متمركز كني كارنهي زمكيحداقل    

 

 
.  برد ي و خواسته لذت نمي و تندرستي خو چنان به رنج اندر است كه از زندگانبد

 بزرگمهر
 

 يي كه چطور تواناديري بگادي كردن مداوم نيبا تمر:  است ني در ايراز قدرت واقع
  آلنمزيج. ديه متمركز كن نقطكي و در هر لحظه آنها را بر دي خود را هدر ندهيها

 

 
 راه آن است ني او را خوار مساز ، بهتري به تنگ آمده اي كسي از خودخواهاگر

اُرد بزرگ . ي كنشي رهايكه چند روز   

 

 
ديآندره ژ.  امروز و فردا نكن ي خوشبختي براهرگز  
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اُرد بزرگ.  است شتني ، رد خوي راسترد   

 

 
 و به ردي مي كشد نادر ميروح اش به آسمان پر م افتد و ي مني كه بر زمي سربازهر

 ي سربازانش مي رود نادر آسمان را براي رود نادر به آسمان نمي ماهيگور س
 بزرگ راني ظهور اي فشارها را براني را ، او همه اياهي و سيخواهد و خود بدبخت

 يز گلو حمله را اادي است كه فري عاملها تنراني و اقتدار اشرفتي خرد پيبه جان م
نادر شاه افشار...  راند ي مهابا به قلب سپاه دشمن مي آورد و مرا بي بدر منميغمگ   

 
 خود باش ، و اگر كسب دانش آرمانت است هر ي بهتر براي بدنبال سرنوشتشهيهم

اُرد بزرگ.  ارزشش را دارد ي رنج ببرري مسنيآنچه در ا  

 

 
بزرگمهر.  است ي خواهي خو سازش و آشتنيبهتر   

 

 
 ، ي گردني اش افسرده و غميي ، مبادا كه بر جداي از دوست خود جدا شداگر
 ابشي بسا كه در غي است ، اختهي و مهر برانگي آنچه از وجود او در تو دوسترايز

  جبرانليجبران خل. روشن تر و آشكارتر از دوران حضورش باشد 

 

 
توماس جفرسون.  بخش كتاب عشق است ني نخستصداقت  
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 يعني كنند، يعمل م» سربازان غارتگر« اند كه چون يوانندگان كتاب آنان خنيبدتر

چهي نشيفردر.  دارند ي بر ميياز هر جا كه دستشان برسد تكه   
 
 به كار دي داند باي دهد ، هركس هر چه مي نمي جنگ فرصت مطالعه به كسدانيم

جواهر لعل نهرو. برد    

 
   كتكارتميج . دين كي كه تجسم مدي شوي مي به همانلي تبدشما

 
اُرد بزرگ . دي بدون پژوهش و تالش ، به سرانجام نخواهد رسيي آرزوهر   

 
 كس چي هست كه جز تو هي كس آن را پر كند و كارچي هست كه جز تو هييجا

نياسكاول ش. ستيقادر به انجامش ن  

 
زرگاُرد ب.  باهوش و كارآمد در كنار خود دارند يزناني ، رارومندي نانيفرمانروا   

 
يتولستو.  كه خود ساخته اند يي هاواري جز دستي نيزي چاني آدمانيم  
 

نادر .  نشاند ي به عقب مزي خودش ني سكوتم ، دشمن را فرسنگها از مرزهايگاه
  شاه افشار
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اُرد .  است داي هوي آرمان و خواسته اافتني ، ي باكي و بيري به دلدني رسازي نشيپ
  بزرگ
 

 
بزرگمهر.  است افتهي است كه آز در دلش راه ني كسني راستتوانگر   

 

 
 نيسيزي ارزش آن بوده است و متافي جستجوقتي حقي تر از بررسيادي بشر بنيبرا

چهي نشيفردر.  متضاد بوده اند مي مفاهي به دنبال ارزش گذاريها همگ   

 

 
 الهي را به درون خود نهان دارند و زالل آنرا در پقتي حقيباي زياي دريگروه
  .  كننديوچك كالم نمك

جبران  . ندي گزي موزون ماوي آنان باشد كه جان به سكوتي نهي مهربان سي گرمابه
  جبرانليخل

 

 
نگيرويواشنگتن ا.  گردد ي مزتري تادي است كه با استعمال زيزي آلت تگانهي زبان  

 
اُرد .  در برابر شماست يباتري شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زي انسانيالگو

  بزرگ
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 ي است انسان حتيقتي آسان تر از حقدهي انسان صد بار شنكهي كردن دروغباور
زليجان كا.  است دهي هم آن را نشنكدفعهي  

 

 
جواهر  . رمي بگي اجهي مگر آنكه بخواهم از آن نتشمي اندي خود هرگز نمة گذشتبه

 لعل نهرو
 

 
مپنيوالتر ل. شدي اندي نمي در واقع كسشند،ي اندي مگريكدي كه همه مانند يهنگام  

 

 
اُرد  . ميني راه سخت كوهستان را برگزستي باي مشرفتي به پدني رسي برايگاه

 بزرگ
 

گوته.  اند دهي چيروزي پي وهي غالبا از شكست مابيمردان كام  

 

 
 به همان ني و روشن بختهي فرهي جواني براي با مواد مخدر، فقر و گرسنگمبارزه

 و احترام گذاشتن به حقوق و اموال يسطح زندگ ي ارتقاي تالش برايكارآمد
ري دانيو.. ستي نگر،يكدي  

 

 
.  روند ي ماني خود را از دست بدهد تمام دوستان از ميي تمام داراكهي در موقعانسان

 وتوشن
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اُرد بزرگ.  است ي ، از زبونشاونداني تخت و اورنگ به خودنيبخش  

 

 
چهين. سازد  اني بر پرتگاهها آشدي نباستي پرنده نآنكه  

 

 
.  كند ي مبندي ماه است كه او را پاي گذارد ، آزادي گرفتن ماه تله نمي براآسمان
 تاگور

 
گوته.  فرصت دارند كه كارها را از اول شروع كنند شهيمردان مقاوم و باتجربه هم  

 

 
 كند و ي خود را در اجتماع گم نمي انفرادتي است كه شخصي با اراده مردمرد

لدي خاص خود را ابراز دارد اسكار واديارد كه عقاشجاعت آن را د  

 

 
اُرد بزرگ.  كاهد ي در هنگام اندرز ، از اثر آن مي حرفپر  

 

 
والتر پوپ.  را از خود گرفتن است گراني دي شدن انتقام خطاهانيخشمگ  
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 كي در گري دي كه كسمي را بگويزي من آنست كه در ده جمله چي پروازبلند
چهي نشيرفرد . دي گويكتاب م  

 
 گام شما ني تواند آغازگاه نخستي ، مگراني و نقد شما بر كاركرد ديابي ارزگاهيجا
ارد بزرگ.  باشد ي سازندگيبرا   

 

 
 تو زبان ي ، از وصف عظمت آسماني محبت ها هستني كه مقدس تري مهر مادريا

وباهاروف.  ما عاجز است ينيزم  

 

 
 اني جاده ، چون در آنجا سفر به پايتها كرد نه انداي راه پني در بدي را باسعادت

 مزيج.  سعادتمند بودن امروز است نه فردا يوقت برا.  شده است ري دگري و ددهيرس
ديباد  

 

 
 نكهي اي هست، پس به جايي مخلوقات جاي همه ي است كه براعي آن قدر وسايدن
ني چاپليچارل . ديابي خود را بي واقعي جادي تالش كنديري را بگي كسيجا  

 

 
 دي بري نهفته است پتاني كه در دلهاي دارد تا به رازي ها عشق به شما روا مشكنجه

  جبرانليجبران خل . دي باشاتي از قبل حي جزئلهي وسنيو بد
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 در مورد رابطه ي زن و مرد، آموزش واقعيدرباره ››  مدرني هاشهياند‹‹برخالف 
چهي نشيفردر . افتي ي شرقي در فرهنگ هادي جنس ها را باي   

 

 
 از ي شمرد ولقتي محك حقدي را نباچكدامي مردمان ، هيي جوبي و عشي ستااز

يواتل.  شخص خود استفاده كرد ي توان به عنوان محك براي آنها ميهردو  

 

 
 آن ي از خارهاشهي دانند ، همي سرخ مي از گلهاي را بستري كه زندگانآنان
تي آلن وااميليو.  دارند تيشكا   

 

 
اُرد بزرگ.  ، تو را به آرمانت خواهند رساند رانگي كه دشينديم   

 

 
 ي هر روزه زندگي دل تان را در برابر معجزه هاي هاي شگفتدي توانستي ماگر

 ي نمزي تان كمتر شگفت انگي هاي را از شادشي خوي دردهاد،يماندگار ساز
 تان ي كشتزارهاي بدانگونه كه فصل هادي شوراي دلتان را پذي و اگر فصل هاد،يافتي

 ي به نظاره مي با خوش دلرا شي اندو ه خوي آنگاه زمستان هاد،ي هسترايرا پذ
  جبرانليجبران خل . دينشست

 

 
 تفكر لهي نه از راه مطالعه صرف بلكه به وسي و استعداد خود را پرورش ده ولهوش

 ي بودن مغزهاي تلمبه است ، خالهي اكثر فضال به مطالعه شبليتوام با عمل ، تما
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 خود بكشند؛ هركس ي را به سوگري شود كه افكار مردم ديان موجب مخودش
شوپنهاور.  دهدي قدرت تفكر را از دست مجي مطالعه كند به تدراديز   

 

 
 و روني كسان آن بود كه بنيكوتري مگرد ، كه ني ، هرگز گرد بدي باخرداگر

بزرگمهر.  باشد كي و نزهيدرونش پاك  
 

 شي روزگار خويكنند ، تنها به درمان دردها تي همراهگراني مباش ددواريام
اُرد بزرگ . شيانديب  

 

 
 . ي خود بسازي براي قشنگزي چيتواني هم مگذارندي كه در سر راهت ميي سنگهابا
   كِستِنركياِر

 

 
 و دهي را ندگريكدي افتند و ي كور و كر ، به جان هم موانگاني همچون داي دنمردم

  تناميليو.  گذارند ي نام جنگ افتخار ميگواني دني درند و بر اينشناخته م

 

 
 ي برازي چني تررانهيشر!  آموزانم ي منيمن چن:  شود رتري بهتر و شردي باانسان
چهي نشيفردر.  است ازي در ابرانسان نزي چنيبهتر   
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 ثمر را از ي بي هاشهي تا ردي كاوي را مني كه زمي مردي آموز است ماجراپند
  جبرانليجبران خل! .  ؟افتي بزرگ ي، اما ناگاه گنج كشد روني بنياعماق زم

 

 
 آورند ، و ي شود كوهها سر فرود مي مروي نگرم ، درونم سرشار از ني كوهستان مبه
اُرد بزرگ.  نورد يباز ما را درخواه : ندي گويم  
 

 را دوست دارند برابر قتي كه حقي را درك كرده اند با افرادقتي حقكهيكسان
انيرشاتوب . ستندين   

 

 
اُرد بزرگ.  دارد ي در پيروزي با خردمندان ، پيزنيرا  

 

 
. يج. اف. تيها و اكثر  ، باهوشها افهيخوش ق: شوند ي ممي به سه دسته تقسمردها
  بنسون
 

 
 . يروي بعد از مرگ كجا ممي ، تا بگوي كجا بوداي دنني من بگو قبل از آمدن به ابه

  شوپنهاور
 

 
چهي نشيفردر . ندي آفري است كه مابرانسان   
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 ني كشهي پندارند ، همواره در اندي را دروغ مهاني در كيندگي سامان و پوكهيآنان

 را تباه كانشاني خود و نزديزندگ.  هستند شي خوراموني و حمله به جهان پيخواه
اُرد بزرگ.  شوند ي مدي ناپدي بزرگتر از هستيندي سازند و سرانجام در برآيم  
 

 از دست تو خواهد رفت ؟ يامروز در تسلط توست ناچار روز كه يزيمگر نه چ
 درخشان ي از فصلهايكي ببخش و بگذار فصل عطا شيپس ، اكنون از ثروت خو

  جبرانليجبران خل.  تو باشد يزندگ

 

 
شوپنهاور.  برندي اشخاص بزرگ لذت فراوان مي از خطاهاهي پست و فرو ماافراد  

 

 
   تناميلي و. شماست ي برترلي حسود دلييبدگو

 

 
 دهد هرگز گفتار آموزگاران را خوار مدار و از كوي كه رنجت بار نيدواري اماگر

بزرگمهر . چيفرمانشان سر مپ   

 

 
اُرد بزرگ.  بخشند ي به فرزند مي را با فروتنشاني و پدر ، زندگمادر  

 
------------------------------------------------------------------

-------------- 
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 كي آب و آتش را در ني دشمن هم هستند ، چرا اي و خوبييباي زمي داني منكهيبا ا

   تناميليو.  ؟ ميوجود طالب

 

 
 در دي كه باي مجبور كردن خود به انجام كارييتوانا:  عبارت است از ي فردانضباط
   هوباردآلبرت . مي چه نداشته باشمي به اتمام رسد ، چه دوست داشته باشينيزمان مع

 

 
 ي بزرگتر ميآنها در هر دم به آرمان . ستندي جشن و بزم ناني توانمند در ممردمان

اُرد بزرگ . كارندي به آن در حال پدني رسي و براشندياند  

 

 
يتولستو. »  جورندنيهمه ا«: نستي كلمات اني و خطرناكترنيبدتر  

 

 
 مي نگذارميتوان يكنند اما م سر ما پرواز ني كه مرغان غم باالمي كني كارميتوان ينم

ينيالمثل چ ضرب.  بسازندانهي سر ما آشيكه رو  
 

يژاپن المثل  ضرب . افتند ي از درخت مي گاهزي نمونهاي ميحت  

 

 
 دوش آنها ي روييها تي مسؤولستند،ي خود باي پاي فرزندانتان روديخواه ي ماگر

  فون بورنليگياب. ديبگذار
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  داردتونسي به دوش خود الوند و بنيزم

  ماست كه بر دوش او گران بوده ستغبار

ي الهوراقبال   

 
 ي بيي است كه در خانه اني ، مانند امي درست دهي سامانشي به تبار خومي نتواناگر
اُرد بزرگ . مي كني مي زندگواريد  

 

 
 ي شويكي شي خوتي كه با ذات و هويتو آنگاه رستگار ! ي كه در رنج و عذابيا
ان جبرليجبران خل.   

 

 
 ي پنهان مگراني نگاه دررسي آزاده دل شكسته و پر غرور ، خود را از تي هاانسان
چهي نشيفردر. كنند   

 
بزرگمهر . ستي ني از خاموشباتري سزاورتر و زي اهيراي نادان پيبرا   

 

 
گادامر.  آموختن گوش كردن است هنر   
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 شي ري نداايگاه و  نكي شود ، به ي باز نمي كه به هزار نامه دادگستري هاِگره
اُرد بزرگ.  گردد ي گشاده ميديسف  

 

 
 ي مي به دنبال خوشبختاهاي و درد دربي پر فراز و نشي امواج ، در جاده هااني مدر
هوراس . نجاستي در اي خوشبختكهي ، در حالميدو  

 

 
 كنند كه سرشان را از الك ي مشرفتي پي آنها تنها وقتد،ي الك پشت ها نگاه كنبه

انتي برمزيج.  آورد ي منرويخود ب  

 

 
.  نهند در آتش كوره ها ساخته شده است ي كه مردم بر سر مي تاجني تردرخشان

ني چاپليچارل  
 

اُرد بزرگ.  شود ي گردانده ميمني اهرنيي و مرد كهن ، به هزار آاي نيدودمان ب  

 

 
   فلمز. باره ندامت بردم به آنچه گفتم ي چرا گفتم ولنكهي نشدم بر اماني پشكباري

 

 
 ي ، گذشته ادي سفشيو قوم بدون ر.  ارتباط نسل ها هستند ري ، زنجداني سفشير

اُرد .  شود ي مري مانده ، به هزار گونه ، تفسي به جاي هانييكم رنگ دارد و آ
 بزرگ
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 بخواند دي مفيزهاي از آن چشي سال از روزنامه ها بكي تواند در ي مقي دقةخوانند

سبزن –ب  –ف .  آموزند ي بزرگ خود ميان از كتابخانه ها كه دانشمنداموزديو ب  
 

. ها از آن وحشت دارند  انسانشتري است كه بني همي برات؛ي مسؤوليعني يآزاد
 جرج برنارد شاو

 

 
 به همراه فهي وظكي يتي اجبار و هر مالككي ي هر فرصتت،ي مسؤولكي ي حقهر

جان د راكلفر.دارد  

 

 
 نكنند، عدالت تي احساس مسؤولگريكديبهبود حال  ي كه توده مردم براي زمانتا

هلن كلر. ابدي ي تحقق نمياجتماع  

 

 
 آرامش به روان ما را ي سازي جاريروي داشته ، اما ني در پياري امروز فر بسدانش
اُرد بزرگ.  بخشند ي را بزرگان خردمند به ما متيامن. ندارد   

 

 
 شود كه ي آن روز آغاز متي بشرخي تاررايز . مي هستخي هنوز در زمان ماقبل تارما

ي الرمكيفتح . ابدي نجات هاي رنجها و گرفتارةبشر از هم  
 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



مثل «. ستمي دهد كه چرا گري و هر روز نشان مستمي گرافتمي كه تولد يموقع
يياياسپان » 

 رود اما ي به دنبالش ماوردهي آن را به دست ني است كه تا كسيزي آن چشهرت
دي نماي كند از آن دوري مي سعي دودنكياده از ع با استفافتي آن را يوقت . 

 و دي دي را مي ، يكي گل و الستندي نگري زندان به خارج مي نفر از پنجره دو
ي كارنگليد« .  درخشنده راي ستاره هايگريد  » 

 ي مهي دوم آن به حسرت نمهي گذرد و ني دوم آن ممهي اول عمر در انتظار ني مهين
  . شودي مياول سپر

 مي مردم تقساني و در مندي جا جمع نماكي و مصائب بشر را در اي تمام بالههرگا
 شده ي خود راضني از سهم نخستندي سهم خود را ببي مردم وقتنيكنند ، بدبخت تر

سقراط« .  بندديو لب از شكايت م  » 

.  شودي ماني گري مهري بني تبسم خندان و با كمتري است كه با اندكي كودكزن
هرود« » 

 
 شوند ي متحد مگريكدي با ي خوب و اخالق ، دوستان قسم خورده اند و بزودآداب

بارتول.    
 

 ي مي سعوانهي اشخاص دي سازند ولطي دانا كوشش دارند خود را همرنگ محافراد
 اجتماع اتي جهت تحوالت و ترقني را به رنگ خود در آورند ، به همطيكنند مح

آندره مورا.  بوده است وانگانيبه دست د   

 
اُرد بزرگ.  آورد ي به بار ميي ، توانايي تنهاهمواره  
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 به طور كامل گري توان از پنج حس دي مانند حس ششم است كه بدون آن نمپول

 ما مسدود خواهد ي به روي نصف امكانات زندگيبدون درآمد كاف. استفاده كرد 
سامرست مرآم. شد   

 
 و خرد شما ديه كه در افق د جز آنچاموزدي را به شما بيزي تواند چي كس نمچيه

  جبرانليجبران خل . ديوجود داشته و شما از آن غافل بوده ا
 

 ممكن ديدي رسقتي به حقكهي مطلق است ، چه موقعيوانگي دقتي حقيجستجو
ري يبرنارد روسن پ.  و دشمن شما نشود ديي بگوي به كسستين  

 
 را شي آساميديرس شي به آساي ، وقتمي برسشي كه به آسامي جنگي مشكالت مبا
بروكس آدامز .مي داني قابل تحمل مريغ   

 
 ي را مي هر سرنوشتي در هنگام خوشبختي است كه آدمني در اي خوشبختخطر
چهي نشيفردر . زي را ني و هركسرديپذ   

 
.  هر چه باالتر برود احتمال ديده شدن وصله ي شلوارش بيشتر مي شودانسان

 اديسون
 

كندي. رين كامپيوتر است  هنوز خارق العاده تانسان  
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 هيچ وقت بيش تر از آن موقع خود را گول نميزند كه خيال ميكند ديگران را انسان
الروشفوكولد. فريب داده است   

 
.  اربابان و سرپرستان ي و در روز براسي نامه بنوكانتي خانواده و نزدي براشباهنگام

 اُرد بزرگ
  خردمنديفردوس.  كند ي مادي يكي ن كوشد جهان از او بهي مي كه به آبادانيكس

 

 
 دانست كه شروعش با عشق باشد ني قري شود با خوشبختي مي را وقتي زندگكي

ايبوسكال . يو ختمش با جاه طلب  

 

 
اُرد .  دهد ي باغ سكوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان مشيرو

 بزرگ
 

 
 كه تو را با تمام ستي نيمعن ني دوست ندارد، به ايخواهي ترا آنطور كه مي كساگر

گابريل گارسيا ماركز. وجودش دوست ندارد   

 

 
 امر موجب ني اراي ، زدي پاداش ندهي او را با خوبي ، بددي شما دشمن داراگر

 شما ي عمل خود براني كه او با ادي به او وانمود كنيول.  گردد ي او ميشرمسار
چهين.  انجام داده است يخدمت  

 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



اُرد .  انتقام از خاندان او باشد داني تواند مي نفر در گذشته ، نمكي ي و پستينادان
 بزرگ
 

 
اُرد .  زنند ي دست و پا مي ها هراس دارند ، در روزمرگشهي به ردني از رسآنانكه
 بزرگ
 

 
 پسندد به دوست و دشمن خود ي نمشي ، هر چه را به خوزدي از گناه بپرهدي بايآدم

بزرگمهر. روا ندارد   

 

 
 كه بخواهد به هر كس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد نيمحكم و مت اراده

اولپن.   
 

 
سندكا . ي ندانچي است كه هني بهتر از اي الزم را بدانري غيزهاي چي كماگر  

 
بزرگمهر.  است كه بردبار است يآسوده حال كس  

 

 
. اده است  بروز و رشد هنر را دداني بودن خرد آدم در جهان احساس به او مشناور

 اُرد بزرگ
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 نردبان سعادت ي ها پله هانيا . قي صحت ، دوم جمال ، سوم مال و چهارم رفاول

ديساموئ. است   

 

 
 يپرتوها . دي متمركز كندي دهي انجام مدي كه داري كاري افكار خود را روتمام

گراهام بل.  سوزانندي تا متمركز نشوند نمديخورش   

 

 
ساموئل آدامز.  زير زمين جايگاه ابدي  زمين خانه موقتي است وروي  

 
 لب به گفتار اني در انجمن دانادي كند هرگز نبايآن كه در آموختن جهد نم

بزرگمهر . ديبگشا  

 

 
 برد تا ي را مييناي است كه بر دوش خود مرد شل بيرومندي از آن مرد كور ناراده

شوپنهاور.  كندياو را رهبر   

 

 
  پاستورييلو. جود دارد  كارهاي دشوار نشاط بسيار ودر

 

 
 . مي داني اعمال را منشاء آنها متي معناست كه نني درباره اخالق به ايشداوريپ

چهي نشيفردر   
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اُرد بزرگ.  روانت را ، خواهد شكست ي سادگي ، كاشيخودخواه  

 

 
سوفوكل.  مادرانند ي زندگي ، لنگرهاپسرها  

 
.  بر تو الزم است آن گري علوم د ازشي گرفتن آن باي كه يعلم) : ع(امام كاظم 

. دي و صالح قلبت را به تو ارائه كند و آخرت تو را اصالح نماري است كه خيعمل
355 صفحه 2مستدرك الوسائل جلد    

 
 و از دي خدا و دستوراتش را بشناسني كه ددي كنيسع) : ع( كاظم يامام موس

 ني همانند صحرانشني و گرنه در نزد خدا و مالئكه و مومنديمقررات آن آگاه گرد
208 صفحه 17بحاراالنوار جلد .  بوددي فرهنگ خواهي نادان و بيها   

 
 نفس خود شي در آن عبادت پي خدا كني از براكهيهر عبادت) : ع(امام كاظم 

 خود و خدا اني مكنندي مكهي بندگان همه در عملهائكهي باش بدرستريصاحب تقص
182 صفحه وهي الحنيع.  باشددهيدان كه خدا او را معصوم گريمقصرند مگر كس   

 
 كه در احكام و دستورات ابمي را بعهي از جوانان شيكياگر ) : ع( كاظم يامام موس

 ستي او را بستي نني آنها و شناخت ديريادگي كند و درصدد ي اش مطالعه نمينيد
208 صفحه 17بحاراالنوار جلد .  خواهم زدانهيتاز  
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 رسديعرض كردم به من خبر م) ع( به امام دي گوليمحمد بن فض) : ع(امام كاظم 
 ي ام وقتي شده كه من از انجام آن ناراضي از برادرانم مرتكب عمل زشتيكيكه 

 كه آنان كه به من ي در صورتدينماي انكار مكنمي باره پرسش منيمن از خودش در ا
حمد  ميا:  در پاسخ فرمودند حضرت خبر را داده اند مورد وثوق و اعتماند نيا

 نزد تو ي اگر شهودي كن حتبيگوش و چشم خود را بر ضرر برادرانت تكذ
 و سخن آنانرا رد كن ري اثر مده و گفته برادر مومن ات را بپذبي دادند ترتيگواه

 و شرف ي مردم نشر دهاني اوست در ميزي و آبروري زشتهي را كه مايزيمبادا چ
 يشوي از كتاب خدا مهي آني صورت شامل اني كه در ايبكو را در هم شيانسان

 مردم پراكنده و اني كه دوست دارند گناه و فحشاء در ميآنكسان : 19 هي آ24سوره 
 2 برهان جلد ريتفس.  دردناك خواهند داشتي و آخرت عذاباي شود در دنعيشا

730صفحه    

 
 را كم شي و گناه اندك خودي مشماراري را بسشي خوكيعمل ن) : ع(امام كاظم 

 صفحه 4 جلد يكاف. شودي ماري و بسشودي گناه اندك اندك جمع مراي زدينشمار
426 
 

 است كه با ني اشي معنافرستدي و آلش مغمبري كه صلوات بر پيكس) : ع(امام كاظم 
 تي درباره نبوت رسول اهللا و والشاني كه در عالم در پروردگار از اي و عهدثاقيم

 جامع جلد ريتفس. كنندي مي آوراديرا  و آن دينماي معتي به بديتجد) ع(ائمه اطهار 
371 صفحه 5  
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  . حاالت بنده به پروردگار حالت سجده استنيكترينزد) : ع(امام صادق 

 
 (ثواب االعمال و عقاب االعمال)

 

 
 مرد را، به سبب شدت دي نماي كه خداوند عزوجل رحم ميبراست) : ع( صادق امام

  .محبت او به فرزندش
 

( اب االعمالثواب االعمال و عق ) 

 
 

 چشم و گوش و مو و پوست تو هم دي بارىيگ آنگاه كه روزه مى ) : ع( صادق امام
دار باشند روزه  . 

 

(   (. كندزي از گناهان پرهعنىي

 

 
 كه تينماز، زكات و وال:  استزي اسالم سه چربناىيسنگهاى ز) : ع( صادق امام
  .  شودي درست نمگرىي از آنها بدون دكي چيه

 
( 18، ص 2لدكافى ج ) 
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 فطره است، همچنان كه عنىي روزه به پرداخت زكاة ليتكم) : ع(امام صادق 
كمال نماز است) ص (امبريصلوات بر پ . 

 
( 221 ص 6 ج عه،يوسائل الش ) 

 
 اي به دنلىي غم و اندوه و زهد و بـى مهي مااي به دنليرغبت و تما) : ع( صادق امام

  سبب راحتى قلب
  . بدن استو
 

( 358قول، ص تحف الع ) 

 
 افتد و هر كه از خدا يهر كه خدا رابشناسد ترس او در دلش م) : ع( صادق امام

 . ماندي باز مايترسان باشد نفسش از دن

 
( 83جهاد النفس، ص  ) 

 
 را به من ـميبهاي بـرادرانـم نزد من، كسـى است كه عنيمحبـوبتـر) : ع( صادق امام

  .اهدا كنـد
 

( 366تحف العقول،ص ) 
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افتيهركس نماز را سبك بشمارد ، بشفاعت ما دست نخواهد ) : ع( صادق ماما .  

 
( 270،ص3،جيفروع كاف ) 

 
 باشد ، در نزد خداوند از عمل نيقي هيعمل اندك و بادوام كه بر پا) : ع( صادق امام
 . باشد برتر استنيقي كه بدون اديز

 
( 62ص جهاد النفس، ) 

 
 

 ونماز كندي شب انسان را خوشبو مندونمازكي مي و نوراندينماز شب چهره را سف
  آوردي ميشب روز

 
, وهر كس از خدا نترسد ,  را از او بترساند زيخدا همه چ, هر كس از خدا بترسد 

  بترساندزيخدا او را از همه چ

 
 انسان به خدا خالص نبا شد مگر آنكه خدا را از خودش و پدر ومادر وفرزند مانيا

  دوست بداردشتريبوزن مالش و از همه مردم 

 
  جوانندي حضرت مهداراني):ع (ي علامام

 
  عبادت ورع استنيسخت تر):ع( باقر امام

 
  خدا همه جا با توستي آن است كه بدانماني انيبرتر):ص( خدا رسول

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com



 
 از فرزندان من است كه چهره اش چون ستاره يمرد)عج (يمهد):ص (امبريپ

 درخشان است
 

)ع (ني امام حس- مردم است  او ازيازي نيعزت مرد در ب  

 
)ص( حضرت محمد - يري مگر آنچه را كه تو آسان گستي نآسان  

 
)ع (ري حضرت ام- مردمانند ني تردهي كنند، برگزي به عهد خود وفا مآنانكه  

 
)ص( حضرت محمد - شخص به گفتار اوست ييبايز  

 
)ع (ري حضرت ام- آگاه باش، پس از آن آماده راه قي در فكر رفاول  

 
)ع (ري حضرت ام- يروزي در پري تاخيعني شكست  

 
 خدا با او امتي را تصرف كند، روز قي تا مال مسلماندي كه به دروغ قسم بگويكس

)ص( حضرت محمد - ديسخن نگو  
انسان خوشبخت آن كسي است كه حوادث را با تبسم و اندكي دقت بعلت وقوع 

  آن تلقي وقبول نمايد
 بودا

به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست اشكهاي ديگران را مبدل   
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 دوسن پير
 انسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نكوشد

  
 بتهوون

اگر مي خواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بكوش زيرا آن شادي كه 
 ما به ديگران مي دهيم به دل ما بر مي گردد

  
 بزرگمهر

بيارايد و گفتار براستي در اين جهان نيك بخت استآنكه كردار به سخاوت   
 

 الوات
 آنچه جهان به ما مي دهد و آنچه خوشبختي نام دارد بازيچه تقدير بيش نيست

 
 اپيكتت

 اعتقاد به بخت و قسمت بدترين نوع بردگي است
  

 ديل كارنگي
بخاطر بسپاريم كه تنها راه تامين خوشبختي اين نيست كه متوقع حقشناسي از 

يگران باشيم بلكه خوبيهائيكه به آنها مي كنيم بايد فقط بمنظور تامين مسرت باطن د
 خودمان باشد
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 هلن كلر

خوشبختي شكل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت كوشي نباشد ،هيچ 
 كاري را نمي توان انجام داد

  
 گوته

مي كندكسي كه داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض   
  

 سقراط
 يك زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد

  
 ديل كارنگي

 فكر خوب معمار و آفريننده است
 

 پاسكال
انديشه و تفكر پشتوانه اي بزرگ در سراسر حيات بشر است و انسان بي انديشه و 

 تفكر به ماده اي بي روح مي ماند
  

 اديسون
  منظم و يادداشت برداري دقيق هستمتمام پيشرفتهاي عالمگير خود را مديون تفكر

  
 ارنست ديمنه

 افكار افراد متفكر خودبخود مي انديشد
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 انيشتين
 فكر كردن،سخت ترين كار بشر است

  
  جبران خليل جبران

آن هنگام كه روحم عاشق جسمم شد و جفت گيري اين دو سر گرفت من بار 
 ديگر متولد شدم

 
 ويكتور هوگو

نمي توان يافت و حقايق را جز در اعماق فكر نمي توان الماس را جز در قعر زمين 
 كشف كرد

 
 مارك تواين

 مردي كه فكر نو دارد مادام كه فكرش به ثمر نرسيده است آرام و قرار ندارد
 

  هربرت اسپنسر
فكر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يك ريشخند كوچك مي ميرد و كنايه اي 

 كوچك آن را بسختي مجروح مي كند
 

اليلكار  

هرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه استفاده كنيم كه از نيروي بصري 
 استفاده مي كنيم هر كاري انجام پذير است
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 پاسكال
 آدم بي مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است

  
 پطر كبير

خورم تا راه شكست دادن را بياموزم آنقدر شكست مي  
  

 مهاتما گاندي
  نيست كه هرگز زمين نخوري، آنستكه بعداز هر زمين خوردني برخيزيپيروزي آن

 
 ارنست همينگوي

انسان براي پيروزي آفريده شده است، او را ميتوان نابود كرد ولي نميتوان شكست 
 داد
 

 آندره ژيد
 بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري

 
 الرشفوكو

كند ديگران را  زند كه خيال مي ا گول نميانسان هيچوقت بيشتر از آن موقع خود ر
 فريب داده است

 نيچه
اي، وقتي واقعاْ شهامت خواهي  ها را واژگون كرده باشي كاري نكرده اگر بت

پرستي را در درون خويش از ميان برداري داشت كه خوي بت .  
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 تولستوي
 فرق انسان و سگ در آنست كه اگر به سگي غذا بدهي هرگز تو را گاز نخواهد

 گرفت
 

 نيچه
بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و  خواهد روزي پريدن آموزد، نخست مي آنكه مي

كنند پرواز را با پرواز آغاز نمي. باالرفتن آموزد  
  

 كريستوفر مارلو
 مرا دوست بدار،اندكي ولي طوالني

 
 پابلو نرودا

ي شعر است ي شعري شاعر آن لحظه هيچ شعري شاعر ندارد، هر خواننده  
  

 ولتر
شما ممكن است بتوانيد گلي را زير پا لگدمال كنيد، اما محال است بتوانيد عطر آنرا 

 در فضا محو سازيد
 

 آنتوان سنت اگزوپري
آورد كه چه چيزهاي فراواني را هنوز به  نگاهت رنج عظيمي است، وقتي بيادم مي

ام تو نگفته  
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 رنه دكارت
كنند  لت تقسيم شده زيرا همه فكر ميدر بين تمامي مردم تنها عقل است كه به عدا

 به اندازه كافي عاقلند
 

 جورج برنارد شاو
شوي و   مدتها پيش آموختم كه نبايد با خوك كشتي گرفت، خيلي كثيف مي

برد تر آنكه خوك ار اين كار لذت مي مهم  
 

 جيمي هندريكس
غلبه كند، دنيا طعم صلح را مي چشد» عشق به قدرت«بر » قدرت عشق«وقتي   
  

 هرمان هسه
اگر از كسي متنفري از قسمتي از خودت در او متنفري، چيزي كه از ما نيست 

تواند افكار ما را مغشوش كند نمي  
 

 لئونارد نيموي
ترين انسان نباشم، شايد باالبلندترين يا نيرومندترين نباشم، شايد  شايد چاالك

ران انجام دهم و اين  ترين نباشم، اما قادرم كاري را بهتر از ديگ بهترين و زيرك
 كار هنر خود بودن است

 
 گاندي

كرده دست كسي را به گرمي بفشاريد توانيد با مشت گره هيچوقت نمي  
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 دانيال نبي
توان شناخت باطن وسيرت مردم را در حين بدبختي آنان مي  

 
 فيثاغورث

 براي تربيت اراده بهترين زمان ايام جواني است
 

 آندره شينه
ريد و بشربندگي راخداوند آزادي را آف  

 
 جورج واشنگتن

كند وقتي نهال آزادي ريشه گرفت به سرعت رشد ونمو مي  
  

 بنجامين فرانكلين
كه حفظ جان را مقدم بر آزادي بداند، لياقت آزادي را ندارد كسي  
 

 امرسون
 وقتي انسان دوست واقعي دارد كه خودش هم دوست واقعي باشد

 
 گاليله

ام بياموزم  را نديدم كه از وي چيزي نتوانستههرگز مردي ولو بسيار نادان  
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 گوته
 زيبايي ناپايدار و فضيلت جاودانه است

  
 جرج برنارد شاو

آوريد وگرنه ناچار خواهيد بود  مراقب باشيد چيزهايي را كه دوست داريد بدست
باشيد ايد دوست داشته چيزهايي را كه بدست آورده  

 
  آنتوني نيولي
خواهم پياده شوم يم. داريد دنيا را نگه  

 
 مارك تواين

خواست اتفاق افتاده باشد  آوردم، حاال مي وقتي جوانتر بودم همه چيز را به خاطر مي
 يا نه

 
 برنارد شاو

راند و زنها را حسادت مردها را شجاعت به جلو مي  
 

 برنارد شاو
با توانند خود را زي زن زشت در دنيا وجود ندارد فقط برخي از زنان هستند كه نمي

 جلوه دهند
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 ويليام شكسپير
 ما از جنس روياهايمان هستيم

 
 الرنس استرن

كند سنگ پرتاب كني،  اگر قرار باشد بايستي و به طرف هر سگي كه پارس مي
رسي هرگز به مقصد نمي  

 
 موريس مترلينگ

هيچ چيز بهتر از كار كردن بجاي غصه خوردن، آدمي را به خوشبختي نزديك 
سازد نمي  

 
كانتامانوئل   

مثل من باش«: چنان باش كه بتواني به هر كس بگويي  
 

 بايزيد بسطامي
نمايي يا چنان نماي كه هستي، يا چنان باش كه مي  

 
 تولستوي

همه اين جورند«: بدترين و خطرناكترين كلمات اينست  
 
 
 



المثل چيني ضرب  
يم نگذاريم توان توانيم كاري كنيم كه مرغان غم باالي سر ما پرواز نكنند اما مي نمي

 كه روي سر ما آشيانه بسازند
 

ژاپني المثل  ضرب  

افتند حتي ميمونها نيز گاهي از درخت مي  
 

 جرج برنارد شاو
ها از آن وحشت دارند آزادي يعني مسؤوليت؛ براي همين است كه بيشتر انسان  

 
 جان د راكلفر

مراه هر حقي يك مسؤوليت، هر فرصتي يك اجبار و هر مالكيتي يك وظيفه به ه
 دارد

 
 هلن كلر

تا زماني كه توده مردم براي بهبود حال يكديگر احساس مسؤوليت نكنند، عدالت 
يابد اجتماعي تحقق نمي  

 
 ابيگيل فون بورن

هايي روي دوش آنها  خواهيد فرزندانتان روي پاي خود بايستند، مسؤوليت اگر مي
 بگذاريد



 ماري كوري
تك افراد اجتماع  كه تك اشته باشيد؛ مگر آنتوانيد به ساختن دنياي بهتر اميد د نمي

كه به پيشرفت خود  به اين منظور هر يك از ما بايد عالوه بر اين. پيشرفت كنند
وظيفة ما اين است . انديشد، در برابر عموم افراد بشر نيز احساس مسؤوليت كند مي

توانيم، مفيد واقع شويم كه براي كساني كه مي  
 

 خليل جيبران
ه يك مسؤوليت شيرين است نه يك فرصتدوستي هموار  

 
 بيل كلينتون

مان بلكه براي كشورمان مسؤوليت بيشتري بپذيريم بياييد نه تنها براي خود و خانواده  
 

 هرمان هسه
توانند مسؤوليت قبول كنند، به رهبر نياز دارند و براي داشتن رهبر داد  آنان كه نمي

اندازند و هوار راه مي  
 

 چارلز دوگل
كند؛ روش  گاه فكر نمي شود، به تكيه رو مي  جربزه و قابل وقتي با بحران روبهمرد پر

] پيروزي يا شكست[پذيرد و نتيجه كار را  كند، مسؤوليتش را مي خود را تحميل مي
داند از آن خود مي  

 



بي آرنولد توين  

يا ها را به گردن خدا  توانيم مسؤوليت اند پس نمي ه ها حق انتخاب داد به ما انسان
مسؤوليت خود ماست و بايد خودمان به دوش بكشيم. طبيعت بيندازيم  

 
 توني رابنيز

دهد؛ بايد به ازاي  به ما حق ويژه، فرصت و مسؤوليت مي: زندگي يك هديه است
ماست» شده خودِ اصالح«آن، چيزي بازگردانيم و آن   

 
 زيگموند فرويد

ي مستلزم و متضمن مسؤوليت بيشتر مردم به آزادي عالقه چنداني ندارند چون آزاد
 است و بيشتر مردم از مسؤوليت واهمه دارند

 
 ديويد گاور

در تئوري اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤوليت بدهيد، در آن صورت حق 
 انتخاب دارد كه قبول كند يا نكند

 
 اليور نورث
ت من مسؤولي. ام بر عهده بگيرم ام كه مسؤوليت كارهايي را كه كرده من آمده

پذيرم ام، نمي كاري را كه نكرده  
 
 



 جوسيا گيلبرت هوالند
كند حركت مي] ظرفيت[مسؤوليت دوش به دوش قدرت و لياقت   

 
 فرانك كرين

مردم از هيچ چيز به اندازه مسؤوليت وحشت ندارند؛ با وجود اين هيچ چيز به اندازه 
شود مسووليت در دنيا باعث پيشرفت انسان نمي  

 
 آنتوني رابينز

خواهد پيش بيايد وليت قبول كن، بگذار هرچه ميمسؤ  
 

 هلن كلر
خوشبختي شكل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت كوشي نباشد ،هيچ 

 كاري را نمي توان انجام داد
  

  گوته
 كسي كه داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي كند

  
 سقراط

ن ندارديك زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيست  
 

  ژاك دوال
  . اگر مي خواهي بنده كسي نشوي ، بنده هيچ چيز مشو



  فرانسيس بيكن
آنچه مردم را دانشمند مي كند ،مطالبي نيست كه مي خوانند بلكه چيزهايي است 

 كه ياد مي گيرند
 

  جرج برنارد شاو
 آنكه مي تواند ، انجام مي دهد،آنكه نمي تواند انتقاد مي كند

 
 ديل كارنگي

 فكر خوب معمار و آفريننده است
  

  پاسكال
انديشه و تفكر پشتوانه اي بزرگ در سراسر حيات بشر است و انسان بي انديشه و 

 تفكر به ماده اي بي روح مي ماند
 

  اديسون
  تمام پيشرفتهاي عالمگير خود را مديون تفكر منظم و يادداشت برداري دقيق هستم

 
  ارنست ديمنه

  خودبخود مي انديشدافكار افراد متفكر
 

  انيشتين
  فكر كردن،سخت ترين كار بشر است



  جبران خليل جبران
آن هنگام كه روحم عاشق جسمم شد و جفت گيري اين دو سر گرفت من بار 

 ديگر متولد شدم
 

  ويكتور هوگو
الماس را جز در قعر زمين نمي توان يافت و حقايق را جز در اعماق فكر نمي توان 

 كشف كرد
 

ك تواينمار  

 مردي كه فكر نو دارد مادام كه فكرش به ثمر نرسيده است آرام و قرار ندارد
 

 هربرت اسپنسر
فكر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يك ريشخند كوچك مي ميرد و كنايه اي 

 كوچك آن را بسختي مجروح مي كند
 

  كاراليل
ه از نيروي بصري هرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه استفاده كنيم ك

 استفاده مي كنيم هر كاري انجام پذير است
 

  پاسكال
 . آدم بي مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است



ص(حضرت محمد .  مردم سودمند تر باشدي است كه برايبهترين مردم ، كس )  

 
يمثل چين.  حركت ايستادن بترس ي آهسته رفتن نترس ، از باز   

 
باتلر. ست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است مثل پول ، بددوست  

 
ويكتور هوگو.  كوتاهترين فاصله بين دو نفر است خنده  

 
اسكاروايلد.  را در خلوت توبيخ كن و در مالءعام تحسين دوستان  

 
امبريسخنان پ  

ي و والرملي اجراء الخي اهللا تعالي اللهو الاحب   

 
   استي اندازري و تي خدا اسب دوانشي ها در پي بازنيبهتر

 
يادي االهي اهللا ما كثرت علي الطعام الاحب  

 
ندي بر ان بنشاري بسي خداوند ان است كه گروهشي غذاها در پنيبهتر   

 
   اهللا عز و جل كلمه حق تقال المام جائري الجهاد الاحب

 
ندي ستمكار گويشواي است كه به پي خدا سخن حقشي جهاد ها در پنيبهتر  

 
 




