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 شرافت

هيچ چيز در دنيا ارزش آن ندارد كه به خاطرش به ماتم بنشيني و هيچ چيز در دنيا لياقت آن را 
 ندارد كه به خاطرش مستانه فرياد شادي سر كني! امام علي (ع)

جايي كه ميري مردمي داره كه  كرد چي گفت؟گفت:ام ميميدوني وقتي خدا داشت بدرقه
تو كوله بارت عشق ميذارم كه  تو تنها نيستي. من همه جا باهاتم، نكنه غصه بخوري.ت! ميشكنن
اشك ميدم كه همراهيت بكنه و مرگ كه بدوني برميگردي  قلب ميگذارم كه جا بدي، بگذري،

 .پيشم

 )امام علي (ع. به هر چيز دنيا كه بيشتر انس داري بيشتر از آن بترس

 ميتوس  آندره.است زيستن باانگيزه بلكه نيست زيستن زندگي، بي مشكل در شما ماموريت

 تمام سخنان عاشقانه دنيا به اندازه يك عمل عاشقانه ارزش ندارد. جيمز راسل

 خوشبخت ترين فرد كسي است كه بيش از همه سعي كند ديگران را خوشبخت سازد.

دستم بوي گل ميداد، مرا به جرم چيدن گل محكوم كردند، اما هيچكس فكر نكرد كه شايد من 
 يك گل كاشته باشم. ارنستو چه گوارا

 مرد بزرگ كسي است كه در سينه خود قلبي كودكانه داشته باشد. منسيوس

هرگاه گرفتن تصميم مهمي را دشوار يافتيد بدانيد علت آن يك چيز است وآن اين است كه 
 تصور روشني از ارزش هاي خود نداريد. آنتوني رابينز

 آتش كوچكي كه گرم ميكند بهتر از آتش بزرگي است كه مي سوزاند.

 در عالم دو چيز است كه از همه زيباتر است: آسمان پرستاره و وجدان آسوده.

 خوشبخت ترين موجود كسي است كه خوشبختي را در خانه خود جستجو كند! گوته

هر لحظه را به گونه اي زندگي كن كه گويي واپسين لحظه است و كسي چه مي گويد شايد آخرين 
 لحظه است.

هر كس دو بار مي ميرد، يكبار آنگاه كه عشق از دلش بيرون مي رود و بار ديگر آنگاه كه زندگي 
 را بدرود مي گويد، اما مرگ زندگي در برابر مرگ عشق ناچيز است. ( ولتر )



هرگز به كسي كه به شما دروغ مي گويد اعتماد نكنيد و هرگز به كسي كه به شما اعتماد مي كند 
 دروغ نگوييد.

 موفق كسي است كه با آجرهايي كه به سمتش پرتاب مي شود بناي محكم بسازد.

نه مرگ آنقدر ترسناك است و نه زندگي آنقدر شيرين، كه آدمي پاي بر شرافت خود بگذارد. 
 امام علي (ع)

 خدايا تو چگونه زيستن را به من بياموز چگونه مردن را خود خواهم آموخت. دكتر شريعتي

 هرگز گنجشكي را كه توي دستت داري به اميد گرفتن كبوتري كه در هواست رها نكن.

خدايا بفهمانم كه بي تو چه ميشوم اما نشانم نده ولي هم بفهمان و هم نشانم بده كه با تو چه 
 ميشوم...

 اشك هاي ديگران را مبدل به نگاه هاي پر از شادي كردن از بزرگ ترين خوشبختي هاست.

 به جاي پاك كردن اشك هايتان، آنهايي را كه باعث گريه تان مي شوند را پاك كنيد.

اگر باور داشته باشيم كه فردا روز بهتري خواهد بود سختي امروز را آسان تر مي توانيم تحمل 
 كنيم...

رمضان ... كمتر قضاوت كنم و بيشتر فرصت دهم زودتر ببخشم، كمكم كن ديرتر برنجم، خدايا...
 .ماه رمضان بر شما و خانواده محترمتان مبارك و پر بار بادت. هاسماه فرصت

شود ولي ما اغلب چنان در ديگري باز مي شود،هنگامي كه دري از خوشبختي به روي ما بسته مي
 .بينيمبه در بسته چشم ميدوزيم كه درهاي باز را نمي

 اعتقادات ما اعمال، افكار و احساسات ما را شكل ميدهد. آنتوني رابينز

 زندگي دقيقا به ما آن چيزي را مي دهد كه به دنبالش هستيم. مارك فيشر

مردم هرگز خوشبختي خود را نمي شناسند اما خوشبختي ديگران، هميشه در جلو ديدگان 
 آنهاست.

 شخصي كه از هيچ كس خوشش نمي آيد بدبخت تر از كسي است كه هيچ كس دوسش ندارد.

اگر كسي چيزي را كه حاضر است به خاطرش بميرد پيدا نكند، براي زندگي كردن مناسب 
 نيست. (مارتين لوتر كينگ)

 اگر يك روز هيچ مشكلي سر راهم نبود، ميفهمم كه راه را اشتباه رفته ام...

 سنگين ترين بار در سفر كيف خالي است.

با  شناسند به واسطه آشنايي با تو،شناسند و خدا را نميچنان زندگي كن كه كساني كه تو را مي



 ...خدا آشنا شوند

 معجزه ها رخ ميداد، اگر جوانان مي دانستند و پيران مي توانستند   

خدايا... گاهي تو را بزرگ مي بينم و گاهي كوچك، اين تو نيستي كه بزرگ ميشوي و كوچك... 
 اين منم كه گاهي نزديك مي شوم و گاه دور....!!!

 ترس من از مردن و رفتن به آن دنيا دوباره ديدن آدم هاي همين دنياست.

بر آنكه با سرمايه اش فقط زمين ميخرد، روزي خواهد آمد كه با خود بگويد: براي چنين روزهاي 
 مبادايي، كاش قطعه اي آسمان مي خريدم...

 براي دشمنانت آنقدر كوره را داغ مكن كه حرارتش خودت را هم بسوزاند.

خدايا گناهان مرا ببخش نه بر حسب اليق بودنم، فقط مرا ببخش تا بتوانم شايسته باشم كه بگويم 
 من بنده همچون تو خدايي هستم.

 بعضي ها آنقدر فقير هستند كه تنها چيزي كه دارند پول است...

قطاري سوي خدا ميرفت همه مردم سوار شدند، به بهشت كه رسيدن همه پياده شدند،  و فراموش 
 كردند كه مقصد خدا بود نه بهشت...

 نخستين نشانه فساد ترك صداقت است...

خدايا... مرا از جهنم و دوزخ نترسان من تو را خوب شناخته ام و به بخشش تو ايمان دارم، اما درد 
من درك معرفت تو و حقارت من است، تو را به علي قسمت مي دهم حقارت را از من دور كن تا 

 بتوانم اليق معرفت تو باشم.

سكه ها هميشه صدا دارند،  اما اسكناس ها بي صدا،  پس هنگامي كه ارزش و مقام شما باال ميرود 
 بيشتر آرام و بي صدا باشيد...

 نيكي هنر نيست به اميد تالفي،  احسان به كسي كن كه بكار تو نيايد...

پول هميشه در جايي بلندتر از قدماست، براي رسيدن به آن مواظب باشيم پايمان را روي چه 
 چيزهايي مي گذاريم...

اگر به اين مي انديشي كه ديگران چگونه به تو مي انديشند يا از ديگران مي ترسي و يا خودت را 
 باور نداري!

برايت  هايت را از دست دادي چون اين زندگي كردن خواهد بود كه:زندگي كن حتي اگر بهترين
 سازد!هاي ديگر مبهترين

 سراب، تنها تشنگان را مي دواند، سيراب كه باشي حقه اش از جا تكانت نخواهد داد...



خدا را تنها زماني خواهي شناخت كه خداوند برايت مسئله مرگ و زندگي باشد، نه يك پرسش يا 
 كنجكاوي!

 صداقت هديه گران بهايي است آن را از انسان هاي بي ارزش توقع نداشته باشيد.

 .اشتباهات خود را ببين ديدن اشتباهات ديگران آسان است،

 براي زيستن اصيل، معصوميت كافي است، معصوميت واالتر از هر قانون و انضباط تحميلي است.

 !...هاشون دردناك ترهكشند از ديدن اشكديدن لبخند كساني كه رنج مي

براي هر كس به اندازه لياقتش خرج كن... نه كمتر، نه بيشتر! اولي كرامت از دستتان مي ربايد و 
 دومي شخصيت

از يك چاه خشك نمي توان آب بيرون آورد، اگر خشم در تو نباشد كسي قادر نيست آن را در تو 
 آشكار كند.

كانت  چنان باش كه بتواني به هر كسي بگويي مثل من رفتار كن.

 هرگز از كساني كه هميشه با شما موافق هستند چيزي ياد نخواهيد گرفت.

مرا خداي ديگر  تو اگر با من مدارا نكني،! تو را بنده ديگر بسيار است خدايا من اگر بد كردم،
 !...كجاست

از اين  پشيمان ميشوي از قصه خلقت، ز حال ما خبر گردي، اگر روزي بشر گردي، خداوندا...
چه  نمي داني كه انسان بودن و ماندن در اين دنيا چه دشوار است، خداوندا.... از اين بدعت بودن،

 .كشد آنكس كه انسان است و از احساس سرشار استزجري مي

 ...شايد بازگشاينده قفل در باشد همواره به ياد داشته باشيد آخرين كليد باقيمانده،

 .ينده به كساني تعلق دارد كه به زيبايي آرزوهايشان اعتقاد دارندآ

 چطور مي توان به تاول هاي پا گفت: كه تمام مسير طي شده اشتباه شده است.

ولي قلبش سياه  ماند،كند پرهايش سفيد ميها ميوقتي كبوتري شروع به معاشرت با كالغ
 .دوست داشتن كسي كه اليق دوست داشتن نيست اسراف محبت است شود.مي

 هر كس، آنچه را كه دلش خواست بگويد، آنچه را كه دلش نمي خواهد مي شنود...

ترين كار جهان اين است كه خود باشي و دشوارترين كار جهان اين است كه كسي باشي كه ساده
 اهند.خوديگران مي

شودو اي است بر سطح آب كه لحظه به لحظه به بزرگي آن افزوده ميشكوه دنيوي همچون دايره
ويليام شكسپير  شود.سپس در نهايت بزرگي هيچ مي



 دريا باش كه اگر كسي سنگ به سويت پرتاب كرد سنگ غرق شود، نه آنكه تو متالطم شوي.

 .گيريدمي شود كه اختيار سرنوشت خويش را در دستعمر شما از زماني شروع مي

 .انسانيت و مردانگي است دور از جوانمردي،، راز موقع دوستي را زمان دشمني ابراز كردن

 (ص)حضرت محمد هاي خود را نبيند.ترين عيب براي انسان اين است كه عيببزرگ

  (ع)امام علي لئيمان از طعام لذت برند و كريمان از اطعام.

 احمق ترين خلق كسي است كه خود را عاقل ترين خلق بداند. امام علي (ع)

 .بايد تابوت خود را آماده كند وقتي شخصي گمان كرد كه ديگر احتياجي به پيشرفت ندارد،

 آنچه تو را رنجور مي كند، خواسته ها و خواستن هاي تو است، (بي خواهش باش) تا آسوده شوي.

 وابستگي يكي از زشت ترين چيزهاست، در آن همه چيزت را از دست مي دهي.

 توكل به خدا تنها ضمانتي است كه در زندگي به آن نياز داريم.

درختان بلندتر  هر جا نور خورشيد كمتر باشد، هايي براي پيشرفتند،شرايط سخت فرصت
 اوشو شوند.مي

هايي است كه ديگران درباره شما تر از انديشهكنيد، بسيار مهمآنچه شما در مورد خود فكر مي
 !...دارند

 !!!كسي كه دوبار از روي يك سنگ بلغزد، شايسته است كه هر دو پايش بشكند

 .فريبي اي كاذب آسان است، تنها به يك چيز نياز داريد، خودساختن چهره

 .ماندتا آخرين قطره زير باران مي رنگين كمان پاداش كسي است كه

خوشبختي ما در سه جمله است: تجربه از ديروز، استفاده از امروز، اميد به فردا ولي ما با سه جمله 
 .كنيم: حسرت ديروز، اتالف امروز، ترس از فرداديگر زندگيمان را تباه مي

(دكتر علي  هاي كوچك را متالشي.سازد و انسانهاي بزرگ را متعالي ميمشكالت، انسان
 )شريعتي

بار خدايا تو كه بشر را اينقدر دوست داري غم را ديگر چرا  فرشتگان روزي از خدا پرسيدند:
شناسمش غم را به خاطر خودم آفريدم چون اين مخلوق من كه خوب مي آفريدي؟ خداوند گفت:

 .افتديمتا غمگين نباشد به ياد خالق خود ن

برد، ولي نيازمند، در وطن نياز در غربت هم كه باشد، گويا در وطن خود به سر ميشخص بي
 )(ارسطو كس است.خودش نيز غريب و بي

بين هواپيما هاي بدبين، چون افراد خوشبين نياز دارد هم به آدمهاي خوشدنيا هم به آدم



 !سازند، افراد بدبين چتر نجاتمي

 خدايا هدايتم كن، زيرا مي دانم كه گمراهي چه بالي خطرناكي است.

 خدايا ارشادم كن كه بي انصافي نكنم، زيرا كسي كه انصاف ندارد شرف ندارد.

 از درستي و راستي خود، همانند يك چيز مقدس نگهباني كنيد.

بيني و من بينم، آينده پنهان است، اما مهم نيست، همين كافيست كه تو راه را ميخدايا، راهي نمي
 ...تو را

تو ويترين زندگي به عروسكي نگاه نكن كه مال تو نيست، چون اون فقط وسوسه ات مي كند تا 
 اوني رو كه داري از دست بدهي...

 ...خوابندتر مي راحت آنهايي كه به بيداري خداوند ايمان دارند،

يافته هايمان را با باخته هايمان مقايسه كنيم، اگر خدا را يافته باشيم، ديگر هر آنچه كه باخته 
 باشيم مهم نيست..!

 مالكيت آسمان را به نام كساني نوشته اند كه به زمين دل نبسته اند...

.آنهايي كه منتظر شكست تو هستند تا (به تو) بخندند. 1موقع خسته شدن به دو چيز فكر كن: 
 .آنهايي كه منتظر پيروزي تو هستند تا (با تو) بخندند.2

اگر مي دانستيد كه افكارتان چقدر قدرتمند است، هيچ گاه حتي براي يك بار ديگر هم منفي فكر 
 نمي كرديد...

 شب، آنگاه زيباست كه نور را باور داشته باشيم.

 گاهي انسان،  به حال خويش مي گريد كه چرا انسانيت دارد در قبال بعضي ها...!!!

خدايا پستي و ناپايداري روزگار را هميشه در نظرم جلوه گر ساز تا فريب زرق و برق عالم خاكي 
 مرا از ياد تو دور نكند. (دكتر چمران)

 .هر قطره انتظار از ديگران، قطره اسيديست در وجود خويش

 به غير از خدا به هر آنچه كه اميد داشته باشي، خدا از همان چيز نااميدت مي كند.

 موفقيت براي اشخاص كم ظرفيت، مقدمه اي براي غرور است.

 ... خودسازي است نه اصالح ديگران ترين اصل در طول زندگي،مطمئن

 كلي نتيجه دو نهايت در مي كنيد، اعتماد ترديدي و شك هيچ بدون و كامل طور به كسي به وقتي
) زندگي براي درسي (يا) زندگي براي شخصي( :داشت خواهيد

انتقاد همانند باران،  بايد آنقدر نرم باشد تا بدون خراب كردن ريشه هاي آن فرد موجب رشد او 



 شود...

 اگر در كاري موفق شوي، دوستان دروغين و دشمنان واقعي بدست خواهي آورد...

هيچ كس حق ندارد درباره شما قضاوت كند، چون هيچ كسي دقيقا نمي داند چه بر شما گذشته 
است، شايد مقداري از سرگذشتتان را شنيده باشند اما، هرگز آنچه كه در قلب خود احساس 

 كرده ايد را حس نكرده اند.

يك انسان منفي به دنبال مشكل است در هر فرصت و يك انسان مثبت به دنبال فرصت است در 
 ...هر مشكل

پادشاهي از عارفي پرسيد: جمله اي براي من بگو كه وقتي شادم غمگين و وقتي غمگينم شاد شوم. 
 عارف گفت: اين نيز بگذرد!

اي پروردگار من، نه به بهشتت دل بسته ام و نه از دوزخ مي ترسم و نه جاه و جالل دنيايت را 
مي خواهم، تو فقط مرا شايسته بندگيت بدان و انسانيت را نيز به من بياموز. عيد سعيد غدير خم 

 بر عالميان مبارك باد.

 تا تو مرا بد خواهي و خود را نيك، نه مرا بد آيد و نه تو را نيك. خواجه عبداهللا انصاري

امام حسن  تر بدان،  تا مردم تو را از آنچه كه هستي باالتر بدانند.خود را از آنچه كه هستي پايين
 ع)(

 .جهان چون دريايي است كه هركس بيشتر از آن بنوشد، بيشتر تشنه خواهد شد

 .تر استتر باشد، آرامانسان مانند رودخانه است، هر چه عميق

 .داننددانند، رفتنت را، نامردي ميآنان كه بودنت را قدر نمي

ايستي، من آنچنان گوش فرا ميدهم كه گويي همين يك ي من، تو هنگامي كه به نماز ميبنده
 ...بنده را دارم، ولي تو چنان غافلي كه گويا صدها خدا داري

 كامل ترين نوع بي عدالتي آن است كه عادل به نظر برسيم در حالي كه عادل نيستيم. افالطون

 ارزش زندگي خويش را نيافته  انساني كه حاضر است يك ساعت از وقت خويش را هدر دهد،
كارلس داروين  است.

 !گذارد و يا اميدوار است كه بگذاردكند، يا سر شما كاله ميكسي كه به شما تملق مي

 موفقيتي كه غرور به بار بياورد از شكست بدتر است.

چرا وقتي همه چيز  ام كه تو را تنها در مواقع سختي نخوانم؟دانم چرا آنقدر بزرگ نشدهنمي
 گويم؟و چرا وقتي سالم و شاداب هستم كمتر تو را شكر مي كنم؟هست كمتر تو را صدا مي



ها بايد آنقدر كه فراموش نكنم در خوشبختي پروردگارا! تنها درخواستم از تو، روحي وسيع است؛
 !بيشتر تو را صدا كرد

ها كنند،  همين كه باران بند آمد،  خيليها خيلي زود همراهان صميمي را فراموش ميآدم
 .گذارندچترهايشان را جا مي

اگر حوادث سه گانه فقر،  مرض، مرگ نمي بود، بني آدم در برابر هيچ چيز سر فرود نمي آوردند. 
 امام حسين (ع)

اي دريا شد، قطره ابر گفت:! چه سقوطي كرد رود گفت: قطره از ابر جدا شد و به دريا پيوست.
 !چه صعودي كرد

 .دهنددانند به ديگران رنج ميبرند و آنانكه نميدانند رنج ميآنانكه مي

تجربه جواهر است، و بايد اينطور باشد، چرا كه براي بدست آوردن آن بهاي شگرفي بايد 
 ويليام شكسپير پرداخت.

اما سينه  سينه نزنيم! اما زنجير از پاي آزاد مردي باز كنيم. بياييد در ماه محرم زنجير نزنيم!
آن  ي مظلومي پاك كنيم.اما اشك از چهره اشكي نريزيم! دردمندي را از غم و آه پاك كنيم.

 .يا حسين وقت با افتخار بگوييم:

كند آن و چه بزرگت مي بلكه با خودت... نه با دشمن... نه با دوست... رحم بود...هي بايد بيگا
 ...خواباني بر صورتتسيلي كه خودت مي

پيچد، هر چه مشكل بزرگتر اي بفرستد آن را در مشكل ميوقتي خدا بخواهد براي شما هديه
... باشد، هديه هم بزرگتر است

فقط زماني حق داري از باال به پايين نگاه كني كه بخواهي دست افتاده اي را گرفته و از جا بلند 
 كني.

زندگي انسان دو قسمت است: قسمت اول در انتظار قسمت دوم و قسمت دوم در حسرت قسمت 
 !اول

خدا را گفتم بگذار جهان را قسمت كنيم، آسمان مال من ابرهايش مال تو، دريا مال من 
هايش مال تو، ماه مال من خورشيد مال تو... خدا خنديد و گفت: تو بندگي كن، همه ي دنيا موج

 !مال تو، من هم مال تو

. با يك اراده قوي، شرايط ديگر چندان اهميت ندارد

 هر وقت در خيانت و فريب دادن كسي موفق شدي، به اين فكر نكن كه اون چقدر احمق بوده...!
 .به اين فكر كن كه اون چقدر به تو اعتماد داشته



 لويي علمي كه با تقوا و پرهيزگاري همراه نباشد پشيزي ارزش ندارد.

 .هايش را نكناگر بوي گلي را دوست نداري شاخه

من اگر در بهشت باشم ولي به من بگويند تو حق نداري جهنم را به اين بهشت ترجيح بدهي از 
 ژان روستان روم.آن بهشت بيرون مي

 بودا هاي ما نيست.يچ كس جز خود ما مسئول بدبختي و خوشبختيه

 (ع))(امام صادق  كنند.هايم را به من اهدا ميمحبوبترين برادرانم نزد من، كساني هستند كه عيب

ترين شخص در روز قيامت،  كسي است كه براي مردم از عدالت سخن بگويد، اما خودش پشيمان
 )امام صادق (ع به ديگران عدالت روا ندارد.

به خاطر بسپاريد كه تنها راه بدست آوردن خوشبختي اين است كه توقع تشكر و تقدير از 
ديل  ديگران نداشته باشيد بلكه نيكي را فقط به خاطر لذتي كه دارد در حق ديگران انجام دهيد.

 كارنگي

اگر با خونسردي گناهان كوچك را مرتكب شديم، روزي مي رسد كه بدترين گناهان را هم 
 شويم. شوپنهاوربدون خجالت و پشيماني مرتكب مي

ترين شخص در روز قيامت،  كسي است كه براي مردم از عدالت سخن بگويد، اما خودش پشيمان
 )امام صادق (ع به ديگران عدالت روا ندارد.

ي ما نياز داريم كه دائما احساس رشد عاطفي و معنوي كنيم، اين غذايي است كه روح ما به همه
آن محتاج است. آنتوني رابينز 

شايد در كوتاه مدت بدگويان به هدف خود نزديك شوند، اما در بلند مدت رسواي جهانند. ارد 
بزرگ 

 آنها بد، احساسي ارائه ي با بنابراين هست، هم نداريد دوست كه چيزهايي شامل زندگي كاتالوگ
. نكنيم انتخاب را

 )كسي كه رنج و سختي را نچشيده، نيكي و احسان در نزد او جايي ندارد. امام موسي كاظم(ع

رسد، حتي طوالني ترين شب نيز با اولين تيغ درخشان نور به پايان مي آري خورشيد ثابت كرد:
حتي اگر به بلنداي شب يلدا باشد... بيدار و اميدوار باش، خورشيدي در راه است. شب يلدا بر 

شما مبارك باد 

عاطفه خطرناك است و عاطفه بدون عقل قابل اعتماد نيست، آدم كامل آن است كه هم عقل بي
عقل دارد و هم عاطفه. ويليام تن 



ارزد و پروردگارا به من دانشي عطا فرما تا دريابم ارزش وجودي و كالمم بيش از ماديات دنيا مي
 .ايمانم را چنان قوي گردان تا هرگز ارزش وجودي و كالمم را به ماديات دنيا نفروشم

ها قبل مرده است. كسي كه به اميد شانس زنده باشد، سال

 سالش شد، 20 سالش بود، باباش زد زير گوشش، هيچي نگفت...10سالمتي اون پسري كه 
 سالش شد، باباش زد زير گوشش، زد زير گريه!!! 30باباش زد زير گوشش، هيچي نگفت...

 ...لرزيدها دستت نميكني...؟ گفت آخه اون وقتباباش گفت چرا گريه مي

در اگر باز  نه تو آني كه گدا را ننوازي به نگاهي. نه من آنم كه ز فيض نگهت چشم بپوشم، الهي!
چه  كس به غير از تو نخواهم، چو گدا بر سر راهي. پشت ديوار نشينم، نروم باز به جايي. نگردد،

 .كه جز اين خانه مرا نيست پناهي باز كن در، بخواهي چه نخواهي.

 .خواهد پيله كندشويم، بگذار روزگار هر چه ميدانيم روزي پروانه مياگر مي

ايم! هيتلر ريزيم، همان عرقيست كه براي پيروزي نريختههايي كه پس از هر شكست مياشك

 چينگ توانيم صفت خوبي در ديگران را بشناسيم، مگر اينكه از آن بويي برده باشيم.هرگز نمي

شان چه باشد، همواره به آنان ادب و احترام به ديگران را هرگز به كودكانتان نگوييد پيشه آينده
ها هميشه آنان نگار مردم و شما در نيكبختي خواهيد آموزش دهيد، چون با داشتن اين ويژگي

 .تواند به آنها و شما بزرگواري بخشداي نميبود، و اگر اينگونه نباشند هيچ پيشه

 وله پائوسهامن خداوند را باور و قبول دارم، مشكل اينجاست كه آيا او هم مرا قبول دارد؟! 

ابراهام لينكلن  خواهيد شخصيت كسي را آزمايش كنيد به او كمي قدرت بدهيد.اگر مي

 .براي كسي كه تصميم دارد موفق شود هيچ چيز غير ممكن نيست

كنيد، نترسيد، خواهيد برد، چرا كه پروردگار مهربان هر دو وقتي با خدا گل يا پوچ بازي مي
 ...دستش پر است

 .گيردكنم: كه اي كاش خدا بگيرد از تو هر آنچه كه خدا را از تو ميبرايت آرزو مي

 .براي راضي كردنشان خود را به آب و آتش نزن اند.هاي پر توقع، هميشه ناراضيآدم

تواند زندگيش را بزرگترين كشف نسل من آن است كه انسان با تغيير شيوه نگرش خود مي
تغيير دهد. ويليام جيمز 

 .در كاخ مجلل خبر از عشق مجوي، كه سعادت همه در كلبه درويشان است

 .اش كجاستهميشه براي گلي گلدون باش كه اگر به آسمون هم رسيد يادش نره ريشه

 )(ارد بزرگ توان به ميل خويش بنا نمود...آنچه رخ داده را بايد پذيرفت اما آنچه را رخ نداده، مي



هايش اش قضاوت كنيد؛ نه براساس برگدرباره درخت، براساس ميوه

ها به دنبال سر پناهند، اما عقاب براي اجتناب از خيس شدن باالتر ي پرندهبارد همهباران كه مي
 .كندكند، اين ديدگاه است كه تفاوت را خلق مياز ابرها پرواز مي

سنگ نباش  هاي زيباتري از تو ساخته شود...طال باش تا اگر روزگار آبت كرد روز به روز طرح
 !...سر و پايي بشويتا اگر زمانه خردت كرد، تيپا خورده هر بي

 .هراسداش نميبيند، از ويران شدن النهپرستويي كه مقصدش را در كوچ مي

فهمند تو چه كسي بودي؛ اما هنگاميكه در زندگي گيري، دوستانت ميهنگاميكه در زندگي اوج مي
آري شكست از  فهمي كه دوستانت چه كساني بودند يا هستند.خوري، آن وقت تو ميبه زمين مي

 .پيروزي مفيدتر است

 ايم.پيماييم كه به آن عادت كردهبينيم، اما فقط راهي را ميهميشه بهترين راه را براي پيمودن مي
پائولو كوئليو 

آنتوني رابينز  آيد.نه موفقيت و نه شكست يك شبه بوجود نمي

ها و رويدادهاي شگفت انگيزند، اما افراد قوي، خود، فراد سست اراده هميشه منتظر معجزها
ژان ژاك روسو  ها و رويدادهاي شگفت انگيز هستند.ي معجزهآفريننده

 ويليام شكسپير از دست دادن اميدي پوچ و محال، خود موفقيت و پيشرفتي بزرگ است.

 .با تمام فقر، هرگز محبت را گدايي مكن و با تمام ثروت، هرگز عشق را خريداري نكن

 !من و خدا، شما همه تو بازي زندگي، موقع يار كشي چه خوبه آدم بگه:

 .شود نگهشون داشتشود به دست آورد، ولي نميبا دروغ خيلي چيزها را مي

چارلي  شايد درد من دليل خنده كسي شود، اما خنده من هرگز نبايد باعث درد كسي شود.
چاپلين 

 .خوابندتر ميآنهايي كه به بيداري خداوند ايمان دارند، راحت

 ت...!نگران فردايت نباش، خداي ديروز و امروزت، فردا هم هس

خندند ولي وقتي پرسيدم: چرا وقتي شادم همه با من مي گفت بپرس. گفتم خدايا سوالي دارم...
ها را براي جمع كردن دوست آفريدم ولي غم را جواب داد: شادي گريد؟ناراحتم كسي با من نمي

 .براي انتخاب بهترين دوست

قدرت نعمت هاي پروردگار تا موقعي كه پابرجاست مجهول و ناشناخته است و زماني شناخته 
 مي شود كه از دست رفته باشد. حضرت علي (ع).



هاي هاي متوسط درد خودشان را دارند، انسانهاي بزرگ درد ديگران را دارند، انسانانسان
 .دردندكوچك بي

 .اين كه انسان شصت سال پاي سفره خدا باشد و صاحب سفره را نشناسد نمك نشناسي است

وقتي اين همه اشتباهات جديد وجود دارد كه مي توان مرتكب شد، چرا بايد همان قديمي ها را 
 .تكرار كرد

 !در دشمني دورنگي نيست، كاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بي ريا بودند

آدم هاي دور و بر خود را نمي توانيد تغيير دهيد، اما آدم هايي كه انتخاب مي كنيد دور و برتان 
 .باشند را چرا

گاه پرندگان آنقدر سرگرم دانه چيدن مي شوند، كه پرواز را فراموش و آسمان را از ياد مي برند، 
 ...گاهي پرتاب سنگي كوچك يادآور پرواز و آسمان است

ماهيان دريا از تالطم دريا به خدا شكايت كردند و چون دريا آرام شد خود را اسير صياد يافتند، 
 .در تالطم هاي زندگي حكمتي نهفته، از خدا بخواهيم دلمان آرام باشد نه اطرافمان

 .هرگز عمق يك رودخانه را، با هر دو پا آزمايش نكنيد

 .در هنگام مشكالت سكوت كن، شايد خدا هم حرفي براي گفتن داشته باشد

مردمان توانمند در ميان جشن ها و بزم نيستند،  آنها هر دم به آرماني بزرگتر مي انديشند و براي 
 رسيدن به آن در حال پي كارند. ارد بزرگ

براي اينكه بشر بتواند در دنيا خوشبخت زندگي كند بايد از قسمتي از توقعات خود بكاهد. 
 (شامفور)

 ماندن زنده اليق فردا كه كرده ايم، چه امروز كنيم، فكر قدري خود با خوابيدن هنگام امشب،
...! باشيم

 .عمق نگراني انسان ها، فاصله آن ها را از خدا نشان مي دهد

 وقتي همه با من هم عقيده مي شوند، تازه احساس مي كنم كه اشتباه كرده ام!!! (اسكار وايلد)

 .سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد

فاصله تابش خود را بر ديگران تظيم كن، خداوند خورشيد را در جايي نهاد كه گرم كند ولي 
 .نسوزاند

مرد كامل خود را بي جهت به خطر نمي اندازد، زيرا اشيايي كه واقعا نظر او را جلب مي كند خيلي 
كم است؛ ولي در مواقع سخت براي فدا كردن جان خود نيز حاضر است، زيرا مي داند كه حيات 

 تحت شرايط معيني با ارزش است. ارسطو



 

 تجربه را بر روي رختخواب نرم و معطر و متكاي پر قو نمي توان به دست آورد. اوري پيد

شوي چون تنها در آن لحظه است چه شيرين است آن لحظه از زندگي كه از همه دنيا نااميد مي
 .فهمي تمام دنياي تو خداي توستكه مي

 !...گاهي نمي داني، بر روي كدام خانه پا گذاشته اي، كه اين گونه خانه ات ويران شده است

 در دنيا تنها كسي موفق مي شود كه به انتظار ديگران نشيند و همه چيز را از خود بخواهد. شيلر

 .وجدانت را مجبور مكن كه نفهمد آن چه را كه مي بيند

 زير كه به آن از نبردن خدا نام ريا، سر از نماز مهر داغ ز بهتر شود، سيه گناهي داغ ز اگر پيشاني
 فرخزاد فروغ! خدا خدا، بگويي خلق فريب بهر لب،

هاست كه ما را فرتوت و ها و كمال مطلوبسازد، بلكه ترك آرمانگذشت زمان آدمي را پير نمي
 .كند افتاده مي

 آن ارتفاعات در مي كني احساس كه بگيرد را دستت كسي عشق كوهپايه هاي در مگذار هيچگاه
. كرد خواهد رها را

 .سكوت از نداشتن نيست، از بزرگواري است، براي همين هيچ وقت صداي خدا را نمي شنوي

 خداوندا ياري ام كن كمتر فريب بخورم اما به من بياموز هرگز فريب ندهم.

 هيچ كس نمي تواند هم مغرور باشد و هم خواستار آموختن. (جان ماكسول)

 دانش، انسان را فروتن مي كند و ناداني موجب ادعا و خودستايي مي شود. (جان كايزل)

سه جمله براي به دست آوردن موفقيت: از ديگران بيشتر بدان، بيشتر از ديگران كار كن، كمتر 
 )(ويليام شكسپير از ديگران انتظار داشته باش.

 .فقر، شب را (بي غذا) سر كردن نيست، فقر روز را (بي انديشه) سر كردن است

 بشر به آسمان احترام مي گذارد، چون هنوز به آن دست نيافته است.

 بسياري از مردم نقره را در انتظار طال از دست مي دهند. موريس ويستر

بعضي ها فكر مي كنند اين منصفانه نيست كه خدا كنار گل سرخ خار گذاشته است. بعضي ديگر 
 خدا را ستايش مي كنند كه كنار خارها گل سرخ گذاشته است!...



 به نام خدا

 بدبختي ما اين حسن را دارد كه دوستان واقعي را به ما مي شناساند. 14/1/1392

15/1/1392 
براي به دست آوردن شهرت به بيست سال زمان نياز است اما براي از دست دادن آن 

 پنج دقيقه هم كافي است.

17/1/1392 
اگر بدانيد مردم چقدر به ندرت فكر مي كنند هيچ گاه از اينكه درباره شما چه فكر 

 مي كنند نگران نمي شويد.

18/1/1392 
خدايا، چه راه هايي رفتم تا فهميدم جز تو راهي نيست، خالصم كن از عشق هايي كه گاهي 

 هست و گاهي نيست.

19/1/1392 
 ،دست اندازها گيرد.جاده زندگي نبايد صاف و مستقيم باشد، وگرنه خوابمان مي

 ...اندنعمت

 .اندگويند، بدانيد براي شما هم كارت نوبت زدهآنان كه در جمع شما، بد ديگران را مي 20/1/1392

 .هيچ ورزشي براي قلب، مفيدتر از خم شدن و گرفتن دست افتادگان نيست 21/1/1392

22/1/1392 

فرمايند: (كودكان) را به پنج دليل دوست دارم. اول: بسيار گريه حضرت محمد (ص) مي
كنند، چون غرور و اي گريان، كليد بهشت است. دوم: با خاك بازي ميكنند و ديدهمي

كينه دارند. چهارم: كنند چراكه دلي بيكنند ولي زود آشتي ميتكبر ندارند. سوم: قهر مي
دارند، چون آرزوهاي دراز و غم فردا ندارند. خورند و براي فردا نگه نميهر چه دارند مي

 .كنند، چون دلبستگي به دنيا ندارندسازند زود خراب مي: چيزي را كه ميمپنج

24/1/1392 
خندند! (انسان رود ميلنگند، به كسي كه راست راه ميمردم شهري كه همه در آن مي

 د)فهمد مسخره كنعادت دارد چيزي را كه نمي

 .جاده جواني لغزنده است، زنجير ايمان را ببنديد 25/1/1392

 .انسان بايد خود را به دو چيز عادت دهد، جفاي ايمان و ظلم بشريت 27/1/1392

حضرت علي عليه السالم  تمام محبتت را به پاي دوستت بريز نه تمام اعتمادت را. 28/1/1392

 دكتر بهشتي اگر حس روئيدن در تو باشد، حتي در كوير هم رشد خواهي كرد. 29/1/1392

31/1/1392 
زماني كه دانش يك مرد براي موفقيت كافي است، ولي تقواي او كافي نيست، هر چه را 

 .كه او ممكن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد

1/2/1392 
اي به گستره و پهناي كوهستان ات نخواهد نشست، مگر آنكه شانههماي بخت بر شانه

 .داشته باشي



2/2/1392 

هايي كه فقط پاهايم را از من گرفت در حاليكه در هياهوي زندگي دريافتم، چه دويدن
هايي هايي كه فقط باعث سپيدي مويم شد، در حاليكه غصهگويي ايستاده بودم، چه غصه

شود و اگر نخواهد دريافتم كسي هست كه اگر بخواهد مي كودكانه بيش نبودند.
 .خواندمخوردم فقط او را ميدويدم و نه غصه ميكاش نه مي شود، به همين سادگي!نمي

 .كاميابي تنها در اين است كه بتواني زندگي را به شيوه خود سپري كني 3/2/1392

 اگر در اولين قدم  ، موفقيت نصيب ما ميشد، سعي و عمل ديگر معني نداشت 4/2/1392

 .توان به ميل خويش ساختآنچه رخ داده را بايد پذيرفت اما آنچه روي نداده را مي 5/2/1392

7/2/1392 
هاي كوچك بزرگ شد، در آن سرزمين آفتاب در حال غروب در سرزميني كه سايه آدم

 دكتر شريعتي است!!!

 .اگر مراقب لحظه حال باشي مراقب تمامي آينده خود خواهي بود 8/2/1392

 .براي پناهندگي به درگاه خدا، نياز به هيچ گذرنامه و ويزايي نيست 9/2/1392

10/2/1392 
(شكسپير)  كند، مهرباني اوست نه روي زيبايش.چيزي كه در زن، قلب مرا تسخير مي

 .(س) پيشاپيش بر عالميان مبارك باد والدت حضرت فاطمه زهرا

 .لياقت استهاي بيبزرگترين خيانت به خويش، محبت و دلسوزي براي انسان 14/2/1392

15/2/1392 
هرچه  آنچه را طالب باش كه به التماس آلوده نباشد! بگذار هرچه از دست ميرود برود!

 ."زندگي"حتي...  باشد،

16/2/1392 
براي ثروتمند شدن، تنها دانستن راه درآمد كافي نيست، بايد راه خرج كردن را هم به 

 بنيامين فرانكلين خوبي دانست.

17/2/1392 
چشم عيب جويي از مردمان بردار و عيب خود نگر، هر كس عيب خود بيند، از همه 

 .بيناتر است

 .پيشرفت هر مذهب بستگي به پيشرفت پيروان آن مذهب دارد 18/2/1392

19/2/1392 
اميد براي كساني وجود دارد كه از آرزو برخوردارند و عشق براي كساني وجود دارد كه 

 .برايشان دادن به معناي گرفتن است

كارت بروكس  تو ثروتمند نيستي مگر آنكه چيزي داشته باشي كه با پول نتوان خريد. 21/2/1392

22/2/1392 
كنند معموالً آنهايي هستند كه بدترين شرايط زندگي كساني كه بهترين نصيحت ها را مي

 .اندرا تجربه كرده

 .بسيار نادر هستند كلماتي كه ارزششان بيشتر از سكوت باشد 23/2/1392



24/2/1392 
تواند همه اي بيش نبود، امسال ميجالب است كه چگونه كسي كه پارسال براي شما غريبه

اي بيش وحشتناك است كسي كه پارسال همه دنيايتان بود، امسال غريبه دنيايتان باشد.
 د!تواند انجام دهها ميشگفت آور است كه يكسال چه تواند باشد.نمي

25/2/1392 
ها هيچگاه قدر شما آدم از زندگي پرسيدم چرا اينقدر سختي؟ لبخندي زد و پاسخ داد:

 !دانيدراحتي را نمي

26/2/1392 
هاي خدادادي سودي نبرد، از هيچ پند و اندرزي سود ها و تجربهآنكس كه از آزمايش

 )حضرت علي (ع نخواهد برد.

حكيم ارد بزرگ  شوي.گويي، ديده نميتا هنگامي كه از برتري خويش سخن مي 28/2/1392

29/2/1392 
 سرانجام كه است آن بلكه شويد، تنها سرانجام كه نيست اين زندگي در چيز بدترين
. كنيد تنهايي احساس شوند باعث كه شويد آدم هايي گرفتار

30/2/1392 
اند، آنچه را پيش انسان بايد در دنيا مانند مهماني باشد كه او را به ضيافت دعوت كرده

 .روي او آوردند بخورد و آنچه ندهند مطالبه نكند

1/3/1392 
هايش شناسند، زيرا شخص به اندازه هدفمردماني كه آرزو و هدف دارند، فقر نمي

ثروتمند است. كيم ووجونگ 

2/3/1392 
امام علي (ع) والدت  نيازي.چه زشت است كوچكي به هنگام نياز و سركشي به هنگام بي

 .با سعادت حضرت علي (ع) پيشاپيش بر عالميان مبارك باد

 .ارزدشيريني يكبار پيروزي به تلخي صدبار شكست مي 4/3/1392

5/3/1392 
عقل قابل اعتماد نيست، انسان كامل آن است كه عاطفه خطرناك است و عاطفه بيعقل بي

ويليام تن  هم عقل دارد و هم عاطفه.

6/3/1392 
آزارند، با اين حال همواره به ديگران اعتماد كن و فقط هميشه افرادي هستند كه تو را مي

گابريل گارسيا ماركز  مواظب باش به كسي كه تو را آزرده، دوباره اعتماد نكني.

 يك عمل درست بهتر است از هزار نصيحت. پروفسور محمود حسابي 7/3/1392

8/3/1392 
ارد  اند تا ما را نيرومندتر سازند.هاي روزگار را بايد دانست، آنها آمدهارزش سختي

بزرگ 

 .راه و رسم دوست داشتن هر چيز اين است كه احتمال از دست دادنش را بپذيري 11/3/1392

 ت.برترين نوع ايمان آن است كه بداني هر جا كه هستي خدا با توس 12/3/1392

 .در جهان بال و پر خويش گشودن آموز، كه پريدن نتوان با بال و پر دگران 13/3/1392

آوريم، پس بياييم آنچه را كه به دست هميشه هر چيزي را كه دوست داريم به دست نمي 16/3/1392



 .آوريم، دوست بداريممي

 .باادب با همه سر كن كه دل شاه و گدا، در ترازوي مكافات برابر باشد 18/3/1392

19/3/1392 
بنگر در اين فاصله چه ! تولد انسان روشن شدن كبريتي است و مرگش خاموشي آن

 !يا سوزاندي...؟ گرما بخشيدي...؟؟! كردي...

20/3/1392 
هر وقت از لطف كسي به خويش احساس لذت و غرور نداشتي بدان كه حقيقتا آن 

 .داني و چه زيباست دوستي و رفاقت با خداشخص را دوست خود نمي

 .پاكدامني و شرافت هميشه بر ثروت دنيا مقدم است 21/3/1392

25/3/1392 
از دنيا نصيب است، به كافران ده! و آنچه مرا از عقبي نصيب است، به  هر چه مرا! الهي

 ديدار و سالم تو بس!  مومنان ده! مرا در اين جهان، ياد و نام تو بس! و در آن جهان،
خواجه عبداهللا انصاري 

 .خواهيد اخالق كسي را امتحان كنيد، به او قدرت دهيداگر مي 26/3/1392

27/3/1392 
گذرد، اين واالترين راه است. راه دوم از تقليد انسان سه راه دارد: راه اول از انديشه مي

 ترين راه است.گذرد، اين تلخگذرد، اين آسان ترين راه است و راه سوم از تجربه ميمي
 )(كنفسيوس

 )(مادام دامبر محترم بودن نتيجه يك عمر لياقت اندوختن است. 28/3/1392

 حكومت طاليي آنجاست كه نتوان قوانين را با پول خريد. برنارد شاو 29/3/1392

 .ايدقبل از آنكه كودك را كتك بزنيد، يقين حاصل كنيد كه خود سبب خطاي او نبوده 30/3/1392

 .برندافراد پست و فرومايه از خطاهاي اشخاص بزرگ لذت فراوان مي 1/4/1392

 ارد بزرگ در هستي جنبش حشرات هم چهار چوبي دارد. 4/4/1392

 ناپلئون ام!ام و آن خودم بودهمن در جهان يك دوست داشته 5/4/1392

6/4/1392 
غير از خودم كور ه كند، اگر همه بچشم ديگران چشمي است كه ما را ورشكست مي

 .بودند، من نه به خانه باشكوه احتياج داشتم، نه به مبل عالي

 .مثل خردمندان فكر كنيد اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنيد 8/4/1392

9/4/1392 
 كنند دنبال آن بروند.آيد كه آن قدر در تالشند كه وقت نميموفقيت به سراغ كساني مي

 هنري تورئو

 .رود كه فرصت انديشه درباره بدبختي را نداردخوشبختي سراغ كسي مي 10/4/1392

حتي اگر همه موافق  اشتباه است؛ حق است حتي اگر همه عليه آن باشند و اشتباه، حق، 11/4/1392



 .آن باشند

 .ها را از طريق كردارشان توصيف كنيد تا هرگز فريب گفتارشان را نخوريدشخصيت آدم 12/4/1392

13/4/1392 
 گذارد.هاي انساني را زير پا نميآدم خودباور هيچگاه براي رسيدن به ماديات، ارزش

 )(ارد بزرگ

15/4/1392 

عشق بورزم به كساني  دوست بدارم كساني را كه دوستم ندارند، خداوندا به من بياموز:
بگريم با كساني كه  محبت كنم به كساني كه محبتي در حقم نكردند، كه عاشقم نيستند،

هايشان را با من قسمت هرگز غمم را نخوردند و بخندم با كساني كه هرگز شادي
 .نكردند

16/4/1392 
كند قدرت كافي دارد، فقط سستي اراده است انسان هميشه براي چيزهايي كه آرزو مي

 )(ژان ژاك روسو گذارد او در راه رسيدن به آرزوي خود گام بردارد.كه نمي

17/4/1392 
كاري نكني كه در آشكار از انجام آن شرم داشته  در پنهان، اساس مردانگي اين است كه:

 )(ع باشي. امام علي

 .بينند هنر نيستها را ببينيم، ديدن آنچه كه همه ميتالش كنيم نديده 18/4/1392

 .آن چه وحشتناك است ارتفاع نيست، بلكه افتادن از ارتفاع است 19/4/1392

 .توان تغيير مسير داد و پايان خوبي ساختتوان برگشت و آغاز خوبي داشت، ولي مينمي 20/4/1392

 . آنتوني رابينزبه هيچ دسته كليدي اعتماد نكنيد، بلكه كليد سازي را فرا بگير 22/4/1392

!  مگر آنكه خود قايق سوراخ باشد،تواند يك قايق را غرق كندكل آب اقيانوس هم نمي 23/4/1392

 .هاي ضعيف آرزوهاي بزرگ اراده دارند و انسانانسان 24/4/1392

25/4/1392 
را شناخت جان را چه كند، فرزند و عيال و خانمان را چه كند، ديوانه كني  آن كس كه تو

 )(خواجه عبداهللا انصاري هر دو جهانش بخشي، ديوانه تو هر دو جهان را چه كند!؟

26/4/1392 
كني در هاي عشق كسي دستت را بگيرد كه احساس ميهيچگاه مگذار در كوهپايه

 .ارتفاعات آن را رها خواهد كرد

27/4/1392 
هم نشين خوب بهتر از تنهايي است و تنهايي بهتر از هم نشين بد است. 

 )پيامبر اكرم (ص

 .اگر جلوي اشتباهات خود را نگيريد، آنها جلوي شما را خواهند گرفت 29/4/1392

 !...تر شدند پير شدنت شروع شده استهايت از اميدهايت قويزمانيكه خاطره 30/4/1392

 اگر كفشت پايت را ميزند و از ترس حرف مردم پا برهنه نشدي و درد را تحمل كردي، 31/4/1392



 "آلبركامو" ديگر در مورد آزادي شعار نده!

1/4/1392 
بهتر است كه از تو متنفر شوند به خاطر آنچه كه هستي، تا آنكه دوستت داشته باشند به 

 .خاطر آنچه كه نيستي

2/4/1392 
اي سرطان زا، تا پول آبميوه ترجيح ميدم پول سيگاري رو بدم كه صادقانه روش نوشته:

! % طبيعي100 رو كه روش به دروغ نوشته:

 اپيكتوس . امام، بلكه فقط بگو آن را پس دادههرگز درباره چيزي نگو آن را از دست داده 3/4/1392

5/4/1392 
 روزه بودن، همه شب نماز گرفتن، همه ساله حج نمودن، سفر حجاز كردن، به ،همه روز

خداي راز گفتن، به خدا كه هيچ كدام را: ثمر آنقدر نباشد كه به روي نااميدي در بسته باز 
 .كردند

 ...هايم نبودمهايم را خوردم، شاكر داشتهآنقدر كه حسرت نداشته خدايا! ببخشاي مرا... 6/4/1392

7/4/1392 

ام ، از اين ام، از تظاهر به آدم بودن خستهام، از تظاهر به دين و ديانت خستهخسته
ام، خدايا پندارند خستهجويند و در نعمت خود را خدا ميجماعت كه در ذلت خدا را مي

گر معرفت در اين است كه در ذلت جوياي تو باشيم، همان بهتر كه در اين شبهاي عزيز 
 .ذلت از تو خواهيم

8/4/1392 
ستايمش چون اليق هاي من است، مينام خداوندي كه داشتن او جبران همه نداشتهه ب

 .ستايش است

9/4/1392 
شوم، اما نشانم نده، مهربانا هم بفهمانم و هم نشانم بده كه تو چه ميخدايا بفهمانم كه بي
 ...با تو چه خواهم شد

 .خواهيخواهيم، ما را آنچنان كن كه تو ميخدايا! تو آنچناني كه ما مي 10/4/1392

12/4/1392 
كنند، اما با باورهاي هزار سال ها كفش و لباس پنج سال پيش خود را استفاده نميانسان

 كنند. دكتر فرهنگ هالكوئيقبل زندگي مي

13/4/1392 
قدرت كلماتت را باال ببر،  نه صدايت را!!! اين باران است كه باعث رويش گياه از دل خاك 

 ...مي شود نه رعد و برق

 ضرب المثل ژاپني تواند همه زمستان انسان را گرم كند.يك كلمه محبت آميز مي 14/4/1392

15/4/1392 
آنچه از همه دردناكتر است فقر و بيماري نيست، بيرحمي مردم نسبت به يكديگر است. 

 رومن روالن اژان كريستف



16/4/1392 
توان به آنها اعتماد كرد، بايد گشت و شوند كه ميدر دنيا عده اندك شماري يافت مي

 آندره موروا اينها را يافت.

17/4/1392 
دهد كه اند، معجزه آنگاه رخ ميكنند، زيرا هرگز شاهد خيانت نبودهكودكان اعتماد مي

 نبوي اين اعتماد را در نگاه پيري فرزانه ببينيم.

1/5/1392 
شوند كه پرواز را فراموش و آسمان را از ياد گاه پرندگان آنقدر سرگرم دانه چيدن مي

پرواز و آسمان را  تواند يادآور پرواز باشد.برند، پرتاب سنگ كودكي بازيگوش ميمي
 .عيد سعيد فطر بر عالميان مبارك باد بخاطر بسپاريم.

21/5/92 
ايد، هيچ چيز را قبول نكنيد، مگر آنكه درستي و صحت آن از آنچه شنيده، ديده و خوانده
 (دكارت) بر خودتان آشكار شده باشد.

22/5/92 
افتند، اي زندگي كنيد كه وقتي فرزندانتان به ياد عدالت، صداقت و مهرباني ميبه گونه

 )(جكسون براون گر شويد.شما در نظرشان جلوه

23/5/92 
يعني گفتار او با  مرد آزاده شرم دارد از اينكه سخنانش از حدود اعمال او تجاوز كند،

 كنفوسيس كردار او راست نيايد.

24/5/92 
گيريم، بسيار دشوار وقتي درباره كسي كه مهربان، مودب و مبادي آداب است قرار مي

(ميالن  است كه همه حرفهايش را دروغ تصور كنيم و درستي و راستي در او نبينيم.
 )كندرا

 .از وقتي شوخي اختراع شد، ديگه هيچ حرفي تو دل كسي نموند 26/5/92

 .مانند اين است كه زهر بنوشيم و انتظار داشته باشيم ديگري بميرد خدا خشمگين شدن، 27/5/92

28/5/92 
زماني  تا نه چگونه ثروتمند شدن را، به فرزاندانتان چگونه خوشبخت شدن را بياموزيد،

 ...قدر چيزها را بدانند نه قيمتشان را كه بزرگ شدند،

29/5/92 
(ويليام  بري، بدان كه روشني.باد با چراغ خاموش كاري ندارد، اگر در سختي بسر مي

 )شكسپير



30/5/92 
به پزشك خود ايمان داشته باشيد و به گفته هايش كه جز دارويي شفابخش نيست اعتماد 

 كنيد و جرعه ي تلخ او را با خاطري آسوده سر كشيد. جبران خليل جبران

 اعتماد. سعديدر وجود مردم به دنبال عيب نگرد كه رسوايشان كني وخودت را بي 31/5/92

2/6/92 
اعتماد به نفس ضرورتا تضمين كننده موفقيت نيست، اما عدم اعتماد به نفس به يقين 

 باعث شكست ميشود. آلبرت بندورا

3/6/92 
اگر موفق شديد به كسي خيانت كنيد، آن شخص را احمق فرض نكنيد بلكه بدانيد او 

 خيلي بيشتر از آنچه لياقت داشته ايد به شما اعتماد كرده است.

4/6/92 
خدا را در راضي نگه داشتن مردم به خشم نياور زيرا خشنودي خدا جايگزين هر چيزي 

 بوده، اما هيچ چيز جايگزين خشنودي خدا نمي شود. امام علي (ع)

5/6/92 
 دانش كم خطرناك است، يا بايد آب چشمه را تا قطره آخر بنوشيد يا هرگز لب نزنيد.

 )(الكساندر پوپ

6/6/92 
وقتي كه تندر مي غرد و طوفان مي وزد، نهراس. در پس اين تندر و آن طوفان، كسي 

 حضور دارد كه زمين را آفريد و او عاشق و مهربان است. جي پي واسواني

7/6/92 
 تو با هنگام در كه شخصيتي خاطر به بلكه تو، شخصيت خاطر به نه دارم،  دوستت ...خدايا
 .ميكنم پيدا بودن

 د.دادگاه وجدان، برتر از هر دادگاهي است، مراقب باشيد كه به نفع شما راي ده 9/6/92

 )(آلبرت هوبارد بزرگترين اشتباه زندگي هر كس اين خواهد بود كه از اشتباه بترسد. 10/6/92



12/6/92 
عجيب است كه گوش بشر در مقابل نصيحت كر شود، ولي نسبت به چاپلوسي شنوا. 

 )(ويليام شكسپير

13/6/92 
اگر غبطه خوردن به عزت و شرافت گناه است، پس من مجرم ترين روي زمينم. (ويليام 

 )شكسپير

 )(ويليام شكسپير من در قيد خوشنودي تو، با جوابي كه ميدهم، نيستم. 14/6/92

 )تريسي برايان (است نفس به واعتماد شهامت يك شماره دشمن طلبي، راحت 16/6/92

17/6/92 
هايش تاريكي هايش زيبايي نور را لمس كند ريشهبه درخت نگاه كن، قبل از اينكه شاخه

 .ها گذر كردرا لمس كرده، گاه براي رسيدن به نور، بايد از تاريكي

18/6/92 
 را آنها كسي نه كه دهيد، انجام متعددي جزئي كارهاي است الزم شويد موفق اينكه براي

 مي شود. قائل ارزشي آنها براي نه مي بيند،

19/6/92 
ي رفتارتان، تان، وقتي هيچ چيز نداريد! و نحوهكند: بردباريدو چيز شما را تعريف مي

 .وقتي همه چيز داريد

 .هايي را كه از درونشان خبر نداريد، نخوريدهيچ وقت حسرت زندگي آدم 20/6/92

21/6/92 
 من ندانستن در و آرامشيست تو دانستن  در...نمي دانم من كه را آنچه مي داني تو خدايا

 .ساز آرام را تالطمم آرامشت با خود تو تالطم ها،

 .انسان خوبي باش، ولي وقتت را براي اثباتش، به ديگران تلف نكن 23/6/92

24/6/92 
گاهي اشتباهمان در زندگي اين است كه به برخي آدم ها جايگاهي را مي بخشيم كه هرگز 

 لياقت آن را ندارد.

25/6/92 
كنيم، بعد از گذشت چند ساعت عجيب است كه پس از يك دقيقه به پزشكي اعتماد مي

به كالهبرداري! بعد از چند روز به دوستي، بعد از چند ماه به همكاري، بعد از چند سال به 
 !كنيماما بعد از يك عمر به خدا اعتماد نمي اي...همسايه



 )(ويليام شكسپير اگر من به ياد كسي هستم، اين هنر اوست نه هنر من...! 26/6/92

26/6/92 
ي (بندگانم را آگاه كن كه من بخشنده روي پرده كعبه، اين آيه حك شده است:

(ع) بر  و من... هنوز و تا هميشه به همين يك آيه دلخوشم. والدت امام رضا مهربانم!)
 !عالميان مبارك باد

27/6/92 
مردمي كه زشت كردار و آدمي را امتحان به كردار بايد كرد نه به گفتار، چه بسيارند 

 نيكو گفتارند. فيثاغورث

28/6/92 
مورد از تو تعريف ميكند، خيال گرفتن آن چيزي را كه داري جهت و بيآن فرد كه بي

 )دارد. (خوان مانوئل

30/6/92 
ي درياها شوم، چه نادان بودم كه عمري در پي وعدهاي آب سيراب ميمن كه با جرعه

 .رفتم

31/6/92 
كسي را بخشيدن آسان است، اما اينكه بتوان دوباره به او اعتماد كرد، داستان كامال 

 .متفاوتي است

1/7/92 
(زيرا به انسان امانت دار، اعتماد  سازد.خيانت، فقر را فراهم مي امانت داري، روزي را، و

شود، ولي انسان خائن شود وكارهاي مهم واساسي و پر درآمد به او سپرده ميزيادي مي
 ))(حضرت محمد(ص در هيچ جايي، اعتبار ندارد.)

  دكارت.هاي خوب، گفتگو با مردان شرافتمند گذشته استي كتابمطالعه 2/7/92

 روشن بيني، بهتر از صد سال عمر در تاريكي است. بودابا يك روز  3/7/92

 )جايي كه اعتماد نيست، سخن بيهوده است. (فرانتس كافكا 4/7/92

 اگر به كسي اعتماد نداري از او دوري كن. 6/7/92

 )فقط به پيروزي فكر نكن، به راه رسيدن به آن فكر كن. (نوبل 7/7/92

 يك فكر مثبت كوچك در صبح ميتواند: كل روزتان را تغيير دهد... 8/7/92



9/7/92 
به كسي كه تو را مورد اطمينان خود ميداند، امانت (او) را بده و با كسي كه به تو، خيانت 

 ))هم كرده است. خيانت مكن. (حضرت محمد(ص

 .دهيد، درس گرفتن از آن را از دست ندهيدوقتي چيزي را از دست مي 10/7/92

 )(رابينز براي آن كس كه ايمان دارد، ناممكن وجود ندارد. 11/7/92

13/7/92 
 كنند... اما كسي كه آن را ثابت ميكند... رفيق حقيقي است...همه ادعاي رفاقت مي

 )(ماكسيم گوركي

 .ريزد و اگر ريخت دريا نيست، مرداب استدريا به مرداب نمي 14/7/92

15/7/92 
ام، هنوز پرستم ولي هنوز از بت پرستي دست بر نداشتهتو را مي مرا ببخش... خدايا...

سازم و تصورات خويش را ام خودم را به تو قانع كنم، هر لحظه بتي مينتوانسته
 . پرستم، مرا ببخشمي

 .دهند خودت را بساز! وگرنه (ديگران) به تو (شكل) مي!به جان خودت بيفت 16/7/92

17/7/92 
، آوردن زماني آينده به حال است، تا بتوانيد اكنون براي آن كاري انجام ريزيبرنامه
 )آلن الكيس( دهيم.

. كشد و پنهان استهاي بزرگ دو دل دارند، دلي كه درد ميانسان 18/7/92

 .روياي شما تاريخ انقضا ندارد، نفسي عميق بكشيد و دوباره تالش كنيد 20/7/92

21/7/92 
اي انسان تا در فكر آني كه چه بخوري كه حلق را خوشايد و چه بگويي كه خلق را 

 خوشايد، به مقصود نخواهي رسيد.

 آنچه را در روشنايي ديده اي در تاريكي به فراموشي نسپار. 22/7/92

23/7/92 
داشت! بزرگ كه شدم ها چقدر بزرگند و ترس برم ميكردم آدمكوچك كه بودم فكر مي
 ...ها كوچكند و باز ترسيدمديدم چقدر بعضي از آدم



25/7/92 
 آدم هاي مي آورند، شادي برايتان خوب آدم هاي نكنيد، مالمت زندگيتان در را هيچكس

 .خاطره بهترين ها مي شوند، عبرت درس بدترين ها تجربه، بد،

27/7/92 
 كه روزي آئينه خويش، گريبان به بر فرو ديده خويش، احسان و منگر كسان عيب

... پرست خود مشو روز آن شكن خود دست، به بگيري
 

28/7/92 
 او ادعاي باشد كمتر انسان توان چه هر است، ثابت مقداري ادعا در توان حاصلضرب

 )حسابي دكتر( .مي گردد كمتر ادعايش شود بيشتر انسان توان چه هر و! است بيشتر

29/7/92 
هاي ها به وسيله انسانمن كه تمام عمر شاهد قرباني شدن و پايمال شدن حقيقت

ام كه: هيچ چيز ام و اعتقاد يافتهام، در مورد مصلحت عقده پيدا كردهمصلحت پرست بوده
 )(دكتر شريعتي غير از حقيقت مصلحت نيست.

30/7/92 
ها بعد از رسيدن به جايي همه چيز را زير پا بعضي براي رسيدن به جايي و بعضي

 .گذارندمي

 تو ثروتمند نيستي مگر آنگاه كه چيزي داشته باشي كه با پول نتوان خريد. 1/8/92

2/8/92 
درخشد. واليت حضرت علي (ع) بر عالميان هر جا سخن از انسانيت است، نامش مي

 .مبارك

4/8/92 
هاي بزرگ فاصله گرفت نه تنها كمك جامعه نيست بلكه باري به جواني كه از آرمان

 )(نادر شاه دوش هموطنانش است.

6/8/92 
بينند برايم كافي مهم نيست كه بيرون چه طور به نظر ميايم، كساني كه درونم را مي

 .هستند

 .فهمد تالش نكنهيچ وقت، هيچ وقت براي نگه داشتن كسي كه فرق تو را با بقيه نمي 7/8/92

 .فقيرترين مردم كسي است كه شخصيت او در ثروتش خالصه شود 8/8/92



9/8/92 
جنگم چرا كه خداي هر كس همان است كه درونش با هيچ كس بر سر باورش نمي

 )(كورش كبير گويد!مي

 .خواهي دروغي نشنوي، اصراري براي شنيدن حقيقت مكناگر مي 11/8/92

 ...اي، پس، قضاوت نكناي دارد و هر گناهكار آيندههر پرهيزكار گذشته 12/8/92

13/8/92 
گذاريد كه قلبتان تا ابد جايي در بيرون بچه دار شدن تصميم خطيري است، با اين كار مي

 )و دوروبر تنتان به سر برد. (اليزابت استون

14/8/92 
 اگر! است آور درد صدم طبقه از سقوط كه است دردآور همانقدر سوم طبقه از سقوط

 )پائولوكوئليو. (پست نه باشد، بلند جايي از بگذار كنم، سقوط است قرار

15/8/92 
شناسم كه به ناكامي شناسم، اما راهي را ميمن هيچ راه مطمئني به سوي خوشبختي نمي

 افالطون شود، گرايش به خوشنود ساختن همگان.منجر مي

16/8/92 
اند، پس وقتي ارزش هاي كاغذي همواره ساكتها هميشه سروصدا ميكنند، اما پولسكه

 .شود، ساكت و فروتن باقي بمانيدشما زياد مي

18/8/92 

 مي خواهيد روز يك براي  اگر.بزنيد چرت مي خواهيد، ساعت يك براي را خوشبختي اگر
 ماه يك براي  اگر.برويد تعطيالت به مي خواهيد هفته يك براي  اگر.برويد نيك پيك به

 اگر  اما.ببريد ارث به ثروت مي خواهيد سال يك براي  اگر.كنيد ازدواج مي خواهيد
 داسته دوست مي دهيد انجام كه را كاري بياموزيد مي خواهيد عمر يك براي را خوشبختي

 )جابز استيو( .باشيد

19/8/92 
اي فرمانبردار باش و چون به آن رسيدي، فروتن. (آناتول تا زماني كه به قدرت نرسيده

) فرانس

 .براي رسيدن به روزهاي خوب بايد چند روزي را بد گذراند 20/8/92

21/8/92 
 /چيست تو معناي كه نگر خود به بار  يك/چيست؟ تو بيجاي غرور اين گل مشت اي

 چيست؟ تو چيست؟ آشكاراي تو پنهان/ خون پيمانه دو استخوان، جعبه ي يك



 .مروز چيزي نسازيد..! يقينا فردا هم چيزي براي تماشا كردن نخواهيد داشت اگر ا 25/8/92

26/8/92 
هرگز كار نيك را به منظور خودنمايي انجام مده و به خاطر شرم آن را ترك نكن. (پيامبر 

 ص) اكرم

278/92 
خواهد موضوعي براي زندگي كن به شيوه خودت، با قوانين خودت...!!! مردم دلشان مي

كند چگونه هستي، چه خوب، چه بد، موضوع گفتگو داشته باشند، برايشان فرقي نمي
. صحبتشان خواهي شد..! پس زندگي كن به شيوه خودت، چه خوب، چه بد

 ...ات جلويش زانو بزنداي بساز، كه گذشتهآينده 28/8/92

 ...ارزد، اگر تو در انتهاي هر قصه ايستاده باشياش ميخداي خوب من، زندگي به سختي 29/8/92

30/8/92 
پسر خاله: يه روز رفتم نونوايي، نونوا گفت: هر كسي اومد بگو پشت سرت وا نسته بهش 

 ... رسه، منم هر كي اومد گفتم بيا جلوي من واسا پشت سرم نون نميرسهنون نمي

 !هاستاي آدم درجه180هايم چرخش زمين نيست، چرخش دليل سرگيجه 2/9/92

3/9/92 
تونيم پس هامون رو نميتونيم بگيم، اما گفتهها رو ميهميشه يادمون باشه كه نگفته

 !...بگيريم

4/9/92 
افتند ناراحت نشيد، به خودتان بباليد كه مانند ها فقط هنگام نياز به ياد شما ميوقتي آدم

 .كنيديك شمع در هنگام تاريكي به ذهن آنها خطور مي

5/9/92 
گيرد، بلكه سرزنش در آنجاست كه مرد را سرزنش نكنند كه چرا حقش را با تاخير مي

 .آنچه حقش نيست را بگيرد

 )(فردريش نيچه شوند.ها بيمار محسوب ميي بيمار، سالمدر يك جامعه 6/9/92

 مي كند. آسان را آن از رفتن باال نمي كند، كوچك را كوه ها خدا به اعتماد 7/9/92



 !خدا تنها اسمي است كه هر كجا صدايش زدم گفت: جانم 9/9/92

10/9/92 
 نمي ماند آنچه به دل: گفت نمي شوي؟ غمگين هرگز چرا: پرسيدند كبير كوروش از

 .نمي بندم

. شود پير شويدشود تفريح نكنيد، اما تفريح نكردن باعث ميپير شدن باعث نمي 11/9/92

12/9/92 
 خدايي مرا نكني مدارا من با اگر تو است، بسيار ديگر بنده ي را تو كنم بد اگر من خدايا
 كجاست؟؟؟ ديگر

 نمي شود. ديگران عصاي محتاج مي ايستد، خود پاي روي كه كسي 13/9/92

14/9/92 
 كوتاهي ما! نيست كوتاه عمر نكن، بهانه را عمر كوتاهي نكردن زندگي زيبا براي

 )شكيبايي خسرو( .مي كنيم

 .هميشه حقيقت را بگوييد، حتي اگر صدايتان بلرزد 16/9/92

17/9/92 
اي، به آن احترام هاي ذهن فرهيخته آن است كه در عين مخالفت با عقيدهاز نشانه
 .بگذارد

18/9/92 
اگر براي يك اشتباه هزار دليل بياوريد، در واقع هزار و يك اشتباه از شما سر :  سينا ابن
 .زده

19/9/92 
روابط مانند پرندگان هستند، اگر آنها را خيلي محكم نگهداريد، ميميرند، اگر خيلي 

پرند، اما اگر آنها را با مراقبت و دقت نگهداريد، براي هميشه سست نگهداريد، مي
 .كنارتان خواهند ماند

 .هيچگاه كليد خوشبختي خود را در جيب ديگران قرار ندهيد 20/9/92

21/9/92 
دارد نيست بلكه حقيقت او نهفته در آن چيزي است كه حقيقت انسان به آنچه اظهار مي

هايش بلكه به را بشناسي نه به گفته از اظهار آن عاجز است، بنابراين اگر خواستي او
 زيگموند فرويد! هايش گوش كن.. !!ناگفته



23/09/92 

-1: اصل چهار فرمود كردي؟ استوار اصل چند بر را خود زندگي: پرسيدند زرتشت از
 پس مي بيند مرا خدا دانستم-2. كردم تالش پس نمي دهد انجام ديگري مرا كار دانستم

 كارم پايان دانستم-4.شدم آرام پس نمي دهد ديگري به مرا رزق دانستم-3. كردم حيا
 .شدم مهيا پس است مرگ

24/09/92 
هر كس بخواهد كاري انجام دهد راهش را پيدا ميكند، و هر كس نخواهد كاري را انجام 

 .اش رادهد، بهانه

25/09/92 
داند بعد از بازي چه حقير و كوچك است آن كس كه به خود مغرور است، چرا كه نمي

 .گيرندشطرنج، شاه و سرباز همه در يك جعبه قرار مي

26/09/92 
شود: فدا كردن آسايش زندگي براي ساختن فلسفه زندگي امروز در اين جمله خالصه مي

 !وسايل آسايش زندگي

27/9/92 
ام، اگر همه ثروتم را نيز از دست بدهم هرگز از آن زمان كه متوجه عواقب نگراني شده

 سپارم. (جي.دهم و بقيه را به خدا ميتوانم انجام مينگران نخواهم شد، آنچه را كه مي
 )بني سي.

 .اي از كسي نداري، خواستني هستيتا زماني كه خواسته 30/9/92

1/10/92 
تغيير دهندگان اثر گذار در جهان، كساني هستند كه بر خالف جريان شنا مي كنند. 

 )(والترنيس

 ارسطو. معلم نفست و شاگرد وجدانت باش، تا به سعادت برسي 3/10/92

4/10/92 
مي شويم لي وقتي بزرگ اند، احساس آرامش داريم، وما در بين كساني كه با ما هم عقيده

 كه بين كساني باشيم كه با ما هم عقيده نباشند. (فرانك)



5/10/92 
عد از مرگ متوجه و ب اي زندگي كنم كه انگار خدايي هستدهم به گونهمن ترجيح مي

شوم كه خدا نيست به جاي اينكه به گونه اي زندگي كنم كه انگار خدايي نيست و بعد از 
 مرگ متوجه شوم كه خدايي هست.

 ا مي داند. ر"پندارممن مي" و "دانممن مي"دانشمند كسي است كه فرق ميان  7/10/92

8/10/92 
عهده گرفته است. خونسردي، بزرگترين صفت براي كسي است كه امر فرماندهي را بر 

 (آندره موروا)

 اوشومعني است. زماني كه انسان قادر به نه گفتن نباشد، آري او بي 9/10/92

11/10/92 
چ بپنداري به مقصد كني، ولي اگر خود را هياگر خود را كسي بپنداري، راه را گم مي

 مي رسي. اوشو

14/10/92 
زياده از حد فكر نكنيد زيرا فكر هميشه به گذشته يا آينده مربوط مي شود و انرژي شما 
به جاي اينكه به قوه احساس معطوف شود، منحرف شده و صرف فكر كردن مي گردد و 

 تمام انرژي هاي شما را تخليه مي كند. (اوشو)

15/10/92 
يك دروغ كوچك با خود هزار و يك دروغ ديگر مي آورد، زيرا شما مجبور مي شويد از 

 .آن دفاع كنيد و از دروغ نمي توان با حقيقت دفاع كرد

 ... ندارد هم زندگي ارزش يك ثانيه اندوه را،گورستان با سكوتش ميگويد سخت نگير 16/10/92

17/10/92 
 براي. نمي گيرد قاب كسي باشد، تميز و سفيد كه هم چقدر هر را سفيد كاغذ يك

... داشت گفتن براي حرفي بايد ماندگاري



 .جماعت خودش هزار رنگ است وقتي چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن 18/10/92

19/10/92 
آندره ( هاي بشري هميشه نسبي و موقتي است.پيروزمندان! فراموش نكنيد كه پيروزي

 )موروا

21/10/92 

تر مردي كه كفش كودكي را دريا برد. كودك روي ساحل نوشت: درياي دزد... آن طرف
ها نوشت: درياي سخاوتمند... جواني غرق شد مادرش صيد خوبي داشت روي ماسه

نوشت: درياي قاتل... پيرمردي مرواريدي صيد كرد، نوشت: درياي بخشنده. موجي 
 !ها را شست. دريا آرام گفت: به قضاوت ديگران اعتنا نكن اگر ميخواهي دريا باشينوشته

22/10/92 
 دارد تن بر را كتي او. است امان در ديگران گزند از است قائل احترام خود براي كه كسي

 فلو النگ. نيست آن كردن پاره ياراي را كسي كه

23/10/92 
دهد و به محض آنكه كند نارس است به رشد و كمال خود ادامه ميانسان تا وقتي فكر مي

 شود. گابريل گارسيا ماركزگمان كرد رسيده شده است، دچار آفت مي

24/10/92 
. كرد فكر بايد نطق يك از بيشتر خيلي "خير" يا "بله" كلمه كوتاهترين تلفظ براي

 پتياگور

25/10/92 
 كرده شكايت خود روح ناچيزي و كوچكي از مي كند، شكايت خود سرنوشت از كه كسي
 مترلينگ. است

26/10/92 
 به را قهرماني مدال تا شوم خم بيشتر بايد كه فهميدم آنگاه شدم جهان قهرمان وقتي

 تختي پهلوان جهان. بياويزند گردنم



28/10/92 
 موقع نيست، تغيير قابل و شده تعيين قبل از همه سرنوشت هستند معتقد كه افرادي حتي

... مي كنند نگاه را آن طرف دو خيابان از شدن رد

30/10/92 
 را ديروز كارهاي اگر ولي... نمي كردم را ديروز كارهاي داشتم را امروز عقل اگر

... نداشتم را امروز عقل نمي كردم،

... است دوشنبه روز زباله يكشنبه، روز روزنامه كن، فراموش رو بودن مهم 1/11/92

2/11/92 
 ديگران زندگي در كردن زندگي با را زمانمان پس... است محدود ما زمان باشد يادمان

! ندهيم هدر

3/11/92 
 كرد خيانت تو به دوبار كسي اگر اوست، از اشتباه اين كرد خيانت تو به يكبار كسي اگر
 شكسپير! توست از اشتباه اين

5/11/92 
 برابر در بودن خوب ولي داريم، زيبايي و خوب نگرش و برخورد پادشاه، برابر در همه
... هنرمندي ا ست گدا،

6/11/92 
 كه است اين كس هر به احترام بزرگ ترين كه است وحشتناكي كار چه زدن حرف ببينيد

! كنند سكوت دقيقه يك برايش



7/11/92 
 آن براي مرا كه شود سپري كاري دادن انجام در عمرم روزهاي كه كن چنان خدايا،

 آفريده اي!!!

 هرگز زانو نخواهم زد، حتي اگر سقف آسمان كوتاهتر از قامتم باشد... كوروش كبير 8/11/92

9/11/92 
 رالف. نمي شود شنيده مي گوييد، آنچه كه است بلند قدري به مي دهيد، انجام آنچه صداي
 امرسون والدو

... داشتند هراس پستي از هم كمي مي ترسيدند ارتفاع از كه قدر همان انسان ها كاش اي 10/11/92

12/11/92 
 برده كند، ياري را او كه كسي هر به نسبت كار طمع شخص اما دارد، آقا يك فقط برده
 امرسون والدو رالف. است

13/11/92 
 پرواز به كه پرنده ايست) باور (پريدن،!!! نيست) پر (پرواز دليل كنيم، باور بياييد

. مي انديشد

. مي كند آشكار را آدم ها حقيقت زمان نمي كند، عوض را آدم ها زمان 14/11/92



15/11/92 
 براي كن دقت!! نمياره ميوه واست بريزي، كود و آب كه هم قدر هر هرز علف يه پاي
!!! ميذاري وقت چي و كي

16/11/92 
 زير را عقايدشان و باورها زيرا بشنوند، را حقيقت كه ندارند دوست انسان ها اوقات گاهي

. كرد خواهد رو و

17/11/92 
 كردن پيوند را بشكسته شيشه ي است، مشكل كردن خرسند كسي، از رنجيد كه دل

 كردن هموار را ناهموار حرف كرد، هموار مي توان بزرگي آن با را كوه است، مشكل
. است مشكل

19/11/92 
 نبايد شده رنگ تازه كه ديواري به باشيد، رسيده دوران به تازه آدم هاي مراقب رفاقت در

... كرد تكيه

! است نقشه بدون كردن دريانوردي مانند زندگي، در هدف نداشتن 20/11/92

21/11/92 
 حضرت نرود... فراتر سكوت از نادان، كردن مجازات در كه است كسي مردم عاقلترين

) ع (علي

... نيست شنيدني ما حرف هاي بهانه اند، گاهي سنگين گوش هاي 23/11/92



. كرد خواهد ايستادگي مشكالت همه برابر در مي زند، زانو خدا برابر در كه كسي 24/11/92

26/11/92 
 از حتي اوج، در ولي مي ريزد، پر كشيدن، پر آغاز در عقاب است؛ دشوار راه آغاز هميشه

... است بي نياز هم زدن بال

... شد نخواهد زيبا تنديس نداره، رو تيشه ضربه هاي طاقت كه سنگي 27/11/92

28/11/92 
 براي دليلي صبح نه و دارد خوابيدن براي بهانه اي شب نه كه است زماني انسان مرگ
 ...شدن بيدار

... است كوشش و سعي ديگر نام معجزه 29/11/92

! مي بخشد لحظه هر به بهايي چه مرگ، دانستن حتمي و نزديك كه ميدانستيم كاش 30/11/92

1/12/92 
. نريخته ايم پيروزي براي كه عرقيست همان مي ريزيم شكست هر از پس كه اشك هايي

 هيتلر



3/12/92 
 

 با سپس مي كشند، پايين خودشان سطح تا را شما آنها نكنيد، بحث احمق ها با هرگز
 تواين مارك. مي دهند شكست را شما خود، تجربه

... طالبش نه هستند، اليقش كه است كساني براي احترام 4/12/92

5/12/92 
 تلف بيهوده را آن دارند، دوست حال همه در را شما كه كنيد كساني صرف را وقتتان
. نكنيد دارند، دوستتان مي طلبد، منفعتشان هرگاه فقط كه افرادي

6/12/92 

 فكري چه و مي گويند چه موردم در ديگران كه ندارد ربطي من به: است اين فلسفه ام
 انجام را نرساند ضرري ديگران به و كند شاد مرا كه كاري هر و هستم خودم من مي كنند،
 مي شود. آسانتر بسيار زندگي اينگونه مي پذيرم، را چيز همه و ندارم توقعي هيچ مي دهم ،

 هاپكينز آنتوني

... نيست هنر مي بينند، همه كه آنچه ديدن ببينيم را نديده ها كنيم تالش 7/12/92

8/12/92 
 با ميروم: گفت ميروي؟ كجا پرسيدند! دارد دست در آب جام و مشعل ديدند را زرتشت

 بخاطر فقط را خدا مردم تا كنم خاموش را جهنم آب اين با و بسوزانم را بهشت آتش اين
 !جهنم از ترس و بهشت در عياشي بخاطر نه بپرستند، او به عشق

10/12/92 
... ندارند دوست كه آنچه بر صبر با مگر نمي رسند، دارند دوست كه چيزي آن به انسانها
) ع (مسيح عيسي



11/12/92 
 روز هر كه مي كنيم زندگي زميني بر ما نمي مانيم، حرفهايمان روي بر كه نيست ما تقصير

... مي زند دور را خودش

12/12/92 
 با برخورد توانايي معناي به نيست ، اندوه و غم نداشتن حضور معني به خندان چهره هاي

... است آن

 ...چرا سخت انسان هاي اما نمي آورند، دوام سخت روزهاي 13/12/92

14/12/92 
 به ولي مي لرزد، شاخه كه مي كند احساس مي نشيند، شاخه روي كه... باش پرنده مانند
... پرواز توان و دارد پر و بال هست مطمئن كه چرا... مي دهد ادامه خواندن آواز

15/12/92 
 نهايت در اما مي خراشند، را شما هستند، سمباده كاغذ مثل مي آزارند را شما كه آنهايي

... فرسوده و مستهلك آنها و مي شويد صيقلي و براق شما

17/12/92 
 درهاي سوي به او اميد به و خدا خاطر به اما هستند بسته درها تمام مي دانست يوسف

 بسته رويت به هم دنيا درهاي تمام اگر... شد باز برايش بسته درهاي تمام و دويد بسته
! يكيست يوسف و تو خداي بدو، بسته درهاي دنبال شدند

 ماندال نلسون. است ناپذير شكست هميشه خوب قلب و خوب مغز تركيب 18/12/92



19/12/92 
 مسير در كه است اين مهم بلكه برسيد زندگيتان ايده آل به كه نيست اين مهم زندگي در

قمشه اي  الهي. كنيد حركت زندگيتان ايده آل به رسيدن

20/12/92 
 تو به بي سالم كه صبحي هر بابت گذاشتم، بالين بر سر بي شكر كه شبي هر بابت... خدايا
 هر بابت دادم، نسبتش شانس من به و شد باز تو دست به كه گره هر بابت كردم، آغاز
... ببخش مرا! دانستم تو را مقصر و شد كور دستم به كه گره

21/12/92 
 پاك دل هاي زيرا پاك، دل هاي به انسان ها و مي آورند پناه آرام بركه هاي به پرندگان

... اعتماد قابل و بي انتها آرامند، بركه هاي چون

22/12/92 
 و مي دهد گوش آنها به كه هست يكي باشند، تكراري چقدر هر حرفهايت باش، مطمئن

... خدا جز نيست كسي آن

... مي كند ترك را تو تاريكي هنگام سايه ات حتي نباش، وابسته دنيا اين در هيچكس به 24/12/92

... فردا يكي و ديروز يكي! دهيد انجام كاري هيچ نمي توانيد كه هست سال در روز دو تنها 25/12/92

26/12/92 
 فراموش بدي يك با را خوبي ها تمام انسان كه است اين خدا با انسان فرق هاي از يكي

... مي كند فراموش خوبي يك با را بدي ها تمام خدا ولي مي كند



... باشد ديگران آرامبخش وجودت كه كند عزيزت آنقدر خداوند اينكه يعني خوشبختي 27/12/92

28/12/92 

 آغاز بهار پيام پروردگار به انسان است كه:
زندگي همچنان جاري و فرصت ها براي تازه شدن باقي است و روزگار، كاشته ها را 

 مي روياند و نه خواسته ها را.
 با آرزوي سالي كه خواسته هايمان با كاشته هايمان همسو باشند.

  را به شما و خانواده محترمتان تبريك عرض مي نمايم.1393بهار 
 



  به نام خدا

5/1/93  
 ، درمان بی درد از ترس چه ، مستی عالم صفاي ، هستی قاطع دلیل تویی من خداي اي
 و اولین تو ، ایمانی نور من در تو ، اهریمن کفر از باك چه ، درمانی تو چون دارم که

  . دقایقم ي همه در همسفري عزیزترین ، عاشقم که من براي آخرین
  شکسپیر.  نکنید بدي هیچکس به و کنید اعتماد کمی تعداد به ، بورزید عشق همه به  6/1/93
  . شد نخواهد بهتر چیز هیچ ، نکنیم فکر بهتر که زمانی تا  9/1/93

  . ایستند نمی ، هم آن یک ، آرمان به رسیدن راه در ، کهن زنان و مردان  10/1/93

11/1/93  
 تحقیرم مخفیانه که دوستی به دهم می ترجیح را کند ورزي کینه صادقانه که دشمنی

  . کند می

16/11/93  
 ، نیاموزید اگر ، آموزید نمی ، نخورید شکست اگر ، است زندگی از بخشی شکست

  . کرد نخواهید تغییر هرگز

17/1/93  
 می گریه که است کسی قوي فرد  ، کند نمی گریه هرگز که نیست کسی قوي فرد
 براي دوباره و...  ایستد می دوباره و کند می پاك خودش را هایش اشک اما ، کند

  . جنگد می خواهد می که آنچه
  .. است آموخته شدن مشت از بهتر را شدن باز که یدبپذیر را دستی  18/1/93

19/1/93  
 را ماه بوسیدن که نکنید ستارگان شمردن سرگرم آنقدر را خودتان ، زندگی در

  ... کنید فراموش
  . کنند می دیگران نصیب را روز آسایش که کن کسانی نصیب را شب آرامش! خدایا  20/1/93
  . شود محتاج خاك جنس از اي بنده نگاه به نگاهم مبادا که مگذار تنها مرا خدایا  21/1/93

23/1/93  
 صائب.  نداریم سیالب غم دوشان به خانه ما ، قصرنشینان خود به لرزند حادثه از

  تبریزي

24/1/93  
 آینه به نگاهی...  دهد تغییر را شما زندگی که هستید نفري یک آن دنبال به اگر

  . بیندازید

25/1/93  
 محبت حد از بیش و یدنکن اعتماد حد از بیش ، یدنباش عاشق حد از بیش وقت هیچ
  . رساند می آسیب) حد از بیش( شما به) حد از بیش( همین چون...  یدنکن

26/1/93  
 ، هستید عصبانی وقتی. 2 ندهید قول ، هستید خوشحال وقتی. 1:  آسان نکته چند

  . نگیرید تصمیم ، هستید ناراحت وقتی. 3 ندهید جواب
  ! نوازید می که شنوید می را چیزي همان زندگیتان در ، ساز یک نواختن مثل  27/1/93



28/1/93  
 اما ، خورند می بهتر ها گیرنده ، گیرنده و بخشنده ، هستند نوع دو مردم:  گفت پدرم

  )ارلوم توماس... ( خوابند می بهتر بخشندگان
  ... فروختند می پیاز ها دواخانه در ، ساخت می دوا را دردي ریختن اشک اگر  30/1/93

30/1/93  
تابلوي آفریدگار است ، تار و پود مادر را از مهربانی بافته اند ، عشق مادر هدیه مادر 

والدت با سعادت حضرت .را بدانیمبزرگ خدا به انسان ، پس قدر این هدیه بزرگوار 
  .و روز بزرگداشت زن را به عالمیان تبریک عرض می نمایم) س(فاطمه 

1/2/93  
 ؛ آورند می شادي برایتان خوب هاي آدم ؛ نکنید مالمت زندگیتان در را هیچکس

  . خاطره ، ها بهترین ؛ شوند می عبرت درس ، ها بدترین ؛ تجربه ، بد هاي آدم
  .بمیریم ثروتمند اینکه تا کنیم زندگی ثروتمند است بهتر  2/2/93
  . است فکر بدون کردن عمل ، شکست هر علت  3/2/93
  ناپلئون.  است بزرگی مانع ، موفقیت راه در صبري بی  4/2/93

6/2/93  
 زانو جلویش مان گذشته که بسازیم اي آینده ؟ چرا غصه ، خداست ما نویس قصه تا

  . بزند

7/2/93  
 آن انکار مشغول حد از بیش اگر ، آموختند می اشتباهاتشان از بیشتر ها سانان

  . نبودند اشتباهات

8/2/93  
 من ، بگو زیست چون نکرد گنه که کس آن ، بگو کیست جهان این در گنه ناکرده

  )خیام عمر( بگو چیست تو و من میان فرق پس ، دهی مکافات بد تو و کنم بد
  . دارد پی در رسوایی  ، گویی بد  9/2/93

10/2/93  
 و شکوه به آنها ، نیستند دیگران زدن کف بدنبال باور خود و فرهمند هاي انسان
  . دارند باور خود کار ارزش

  . است بیمار و ناتوان دهد مژده را زیبا اي آینده نتواند که اي انگاره و اندیشه  11/2/93
  ... را بزرگ هاي انسان اخالقیات و کند می کنترل را کوچک هاي انسان ، قوانین  13/2/93
  . یابید می را نور ، باشید نور جستجوي در  14/2/93

15/2/93  
 بلکه نیست وظیفه  ، دهید می انجام دیگران براي که نیکی کار:  زرتشت گفت چنین

  . آورد می ارمغان به خاطر آرامش و سالمتی شما براي که است لذت نوع یک

16/2/93  
آزاد و تهی از هر گونه نفرت است کاري را که باید بکنید، بهتر  هنگامی که ذهن شما

   .انجام می دهید



17/2/93  
 .مردم هیچ گاه یک میلیون باري که آنها را یاري کرده اید را، به خاطر نمی آورند

  !یکبار سر باز زنید ...اما فقط کافی است

18/2/93  
نه یک خبر منفی پذیرفتید ، شما از هرگاه خبرهاي بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و 

  ).سبیل گیت( یزهاي تازه اي از آن آموخته ایدآن شکست نخورده اید ، بلکه چ
  کوئیلو پائولو.  اند ساخته تو از دیگران که آنی نه هستی، که است همان حقیقی من  20/2/93

21/2/93  
 اگر کنند مهیا برایم بخواهند دیگران و روزگار ، شرایط ، سرنوشت که را اي آینده
 براي خود که خواهانم را اي آینده فقط من ، خواهم نمی باشد که هم نشینی قصر
  . نیست آن از بیشتر شایستگیم دارم ایمان که چرا.  سازم می خود

22/2/93  
خوشبختی و آرامش فقط شایسته افرادي است که پندار، کردار، گفتار و ظاهرشان به 

  .عالم از آنها با خبر باشند احساس شرم ندارندگونه اي است که اگر 

22/2/93  
والدت با سعادت مرد مردان علی . هرجا سخن از انسانیت است نامش می درخشد

   .ابن ابیطالب بر عالمیان مبارك باد

24/2/93  
 باهوش انسانی را اننامت ، شناختید متفاوتشان هاي نقاب پشت از را ها انسان اگر

  گاندي.  یدبگذار

25/2/93  
 و خشک هاي شاخه اما ، میگردند متواضع بزرگ مردان و شوند می خم بارور درختان

  . شوند نمی خم و شکنند می نادان مردم

27/2/93  
 دهد می اجازه نه و  ، کنند خوشبختش ماند می منتظر نه ، که است کسی قوي

  براندو مارلون.  کنند بدبختش
  . شود می مدت کوتاه هاي گیري تصمیم بهبود باعث ، مدت بلند فکر طرز  28/2/93

29/2/93  
 ، پایم از محافظت براي ، دهم می تغییر را خود بلکه ، کنم نمی شکایت دیگران از

  . است زمین کل کردن فرش از تر آسان کفش پوشیدن

30/2/93  
 دهید می اجازه چرا پس ، کنید نمی دعوت خود ي خانه به را دزد یک هرگز شما

  ؟ گزینند سکنا ذهنتان در دزدند می را شما شادي که افکاري

31/2/93  
!!!  اند خورده فریب که کنید متقاعد را آنها که است آن از آسانتر مردم دادن فریب
  تواین مارك

1/3/93  
 آندره.  رسیدم خودم به کردم دنبال بود گرفته را آرامشم که کسی پاي رد هرگاه

  ژید
 که انسانی اما ، باشد خوبی انسان است ممکن است خدا به خدمت هدفش که انسانی  3/3/93



  رازي زکریاي.  است خوبی انسان حتماً باشد انسان به خدمت هدفش

4/3/93  
 که اند نشده ساخته این براي ولی  ، است تر امن بسیار زمین روي بر ها بالن جاي
  . بمانند باقی زمین روي

5/3/93  
.  نایاب دانند می را محبت قدر که هایی آدم ، کمیابند کنند می محبت که هایی آدم
  پاچینو آل

7/3/93  
 مشغول سکوت شریف ذکر به فرمود.  فرمایید عنایت را ذکري:  گفتند را بزرگی
  . باشید

8/3/93  
 هیچ خوردن و است حرام هم غصه خوردن ، است حرام شراب خوردن که طور همان
 دیگر اوست عالم دار جهان که فهمیدیم ما اگر.  نیست حرام غصه خوردن مثل چیز
  اي قمشه الهی دکتر ؟ بخوریم باید اي غصه چه

10/3/93  
 در چه شما براي روزگار گردش دانید نمی که ، مشوید شاد کسی خوردن زمین از

  )ع( علی ماما...  دارد آستین

11/3/93  
 را خودتان ، نکنید سرزنش شوند می شما ناامیدي باعث اینکه خاطر به را ها آدم

  . دارید انتظار آنها از حد از بیش که کنید سرزنش
  . اشیا نه و دهند می معنا زندگی به که هستند ها انسان این  12/3/93  

13/3/93  
 انسانی که دیدم ها لباس بسیار چه و ، نبود لباس تنشان دیدم ها انسان بسیار چه

  ... نبود درونش

17/3/93  
 من پروردگار تو که بس مرا افتخار این و باشم تو بنده که بس مرا عزت این خدایا
  ... خواهی می تو که آنچنان مرا بده قرار پس خواهم می من که آنچنانی تو ، باشی

18/3/93  
 را  )من( نخست:  داد پاسخ بودا) خواهم می خوشبختی من( گفت بودا به شخصی

 از حکایت که کن حذف را) خواهم می( سپس ؛ دارد نفس از حکایت که کن حذف
  ! است خوشبختی ماند می باقی تو با آنچه اکنون...  دارد خواسته و میل

  ... باشد کودك یک از اگر حتی ، زیباست اشتباه از بعد کردن خواهی عذر  19/3/93
  )ارسطو. ( است احترام داشتن شایستگی در بلکه ، نیست داشتن احترام در بزرگی  21/3/93
  . نیستند شما شخصیت ، هستند شما تجربیات ، شما تجربیات  22/3/93

22/3/93  
تاثیر عمل یک نفر روي هزار نفر ، بیشتر از تاثیر حرف هزار نفر روي یک نفر است 

  .پیشاپیش بر عالمیان مبارك باد ) عج(سعادت حضرت مهدي  میالد با... 
 افسوس ولی ، باشند می داشتن دوست براي ها انسان و شدن استفاده براي اشیا  24/3/93



  ! شوند می داشته دوست اشیا و شود می استفاده ها انسان از امروزه
  ... او فکر از بزرگتر چیزي انسان در و نیست انسان از بزرگتر چیزي زمین روي بر  25/3/93
  . نزنیم آتش را مان خانه ، موش ترساندن خاطر به  26/3/93

27/3/93  
 را قدرتی چنین هیچکس به.  کند می کنترل را شما ، شود می خشمتان باعث که کسی

  . دهد می انجام عمداً را کار این که کسی خصوصاً  ، ندهید
  . است تر بلند فریادي هر از صدایش ، خط ترین رنگ کم و ترین بد و ترین ریز  28/3/93

29/3/93  
 نحوه درصدش نود و افتد می اتفاق شما براي که است چیزي آن درصدش ده زندگی

  ... اتفاق آن به نسبت شما واکنش و پاسخ
  .یک روز زندگی به روشن بینی ، بهتر از صد سال عمر در تاریکی است  31/3/93

  .زرگترین درس زندگی اینست که گاهی احمق ها درست می گویندب  1/4/93
  .زیبایی ها لذت ببرداز نی خواهد مرد که نمی خواهد و نمی تواند آدمی زما  3/4/93

4/4/93  
انجام کارهاي بزرگ کند چه بسا که توانایی  نکه خود را به امور کوچک سرگرم میآنا

  .را ندارند

   5/4/93  
تمام موفقیت هایی که نصیب بشر شده اند عموما در سایه ي تحمل و بردباري بوده 

  . است

7/4/93  
سرعتتان کم می کند، اما از جاده صاف مشکالت مانند دست اندازهاي جاده کمی از 

به حرکتتان ادامه . زیاد روي دست اندازها توقف نکنید.بعداز آن لذت خواهید برد 
  .دهید

  .ایمان است, می است که در آن تنها قطب نماي مازندگی بیابان پر پیچ و خ  8/4/93
  . آرامش اولین نشانه اثبات حضور خداوند در درون شماست   9/4/93
  .آسایش پاداشی ست که بعد از هر کار و تالش در انتظار بشر است  10/4/93

  . به دنبال آرامش همه ي دنیا را گشتم ولی آن را در خانه ي خود یافتم  11/4/93
  )کنفوسیوس(.مرد یزرگ همیشه آرام است و مرد کوچک مضطرب   12/4/93
  .آورند محکوم به تکرار اشتباهند نمیهاي گذشته را به خاطر  آنانکه تجربه   14/4/93
  . اي رسی بنگر که در ازاي آن از چه گذشته وقتی به چیزي می  15/4/93
  . آدم هاي بزرگ شرایط را خلق می کنند و انسان هاي کوچک از آن تبعیت می کنند  16/4/93

  . خدا ي من در میان این همه چشم نگاه تو مرا بی نیاز می سازد از هر نگاهی   17/4/93



18/4/93  
اگر ذره بین نگاه قوي باشد ، در تمام صفحه هاي ورق خوره ي زندگی اثر انگشت 

  .خدا دیده می شود
  ..امید سرابی ست که اگر ناپدید شود، همگی از تشنگی خواهیم مرد  19/4/93
  .طالهاي زیر زمین و روي زمین به قدر یک فضیلت اخالقی ارزش نداردتمام   21/4/93
  . چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی مانند من رفتار کن   22/4/93
  . خویشتن را نگاه دار از کرداري که اگر از تو بپرسند شرمگین شوي و انکار کنی  23/4/93
  . تربیت پس از نان نخستین احتیاج بشر است  24/4/93

25/4/93  
یتیم آن نیست که پدرش مرده باشد بلکه یتیم کسی است که از عقل و ادب بی بهره 

  . باشد

26/4/93  

آن کس که لذت بندگی پروردگار را درك کرد فارغ از لذت شاهی بر دو عالم شد  
و چه تفاوت ... او بنده بود و من در بند... امانام او را بنده نهادند و نام من را نیز بنده  

را به شما ) ع(شهادت بنده حقیقی خداوند حضرت علی ...! هاست میان بنده و در بند 
  .و به تمام انسان هاي جهان تسلیت عرض می نماییم

  )ناپلئون(. بی صبري در راه موفقیت مانع بزرگی است  29/4/93
  )ناپلئون. (فرمانده است خونسردي بزرگترین صفت یک  30/4/93

31/4/93  
در جهان تنها کسی موفق می شود که به انتظار دیگران ننشیند و همه چیز را از خود 

  . بخواهد
  ولتر. دارد نمی باز تاختن از را چابک اسب هرگز مگس نیش چند  1/5/93
  )ص( محمد حضرت.  گردد می معلوم افراد توانایی و روح عظمت ، مصیبت روز در  2/5/93
  شکسپیر.  است گریبان به دست بدبختی با عمر تمام در اراده بی شخص  4/5/93
  . دارند پشتکار که است اشخاصی آن از زمین کره  5/5/93
  افالطون.  یدمدار شرم آن آموختن از ددانی نمی آنچه  6/5/93

6/5/93  

 کردم می سیراب و سیر را خود چنان افطار هنگام گرچه روز سی این در پروردگارم
 نانی بی و آبی بی رنج و درد اما ، سپاردم می فراموشی به را گرسنگی و تشنگی باز که
 و دهند می بندگانت که نانی و آب در است دردي چه آموختم و کردم درك کمی را

 فطر سعید عید.  بخشی می حساب بی تو که نانی و آب آن در است عزتی و لذت چه
  . باد مبارك عالمیان بر



9/5/93  
 ارتباط ، او تکبر با مقابله براي ، بیند می تر کوچک و کمتر خودش از را تو که کسی

 برابري پادشاهی جاه و حشمت با انسان نفس عزت که چرا ، کن قطع وي با را خودت
  )ع( علی حضرت.  کند می

11/5/93  
پدر : از بزرگی پرسیدند که چرا احترام آموزگار را از پدر بیش می داري؟ گفت
لوامح .فراهم سازنده ي زندگی فنا پذیر من است و آموزگار سبب حیات جاودانی من

  االشرف

12/5/93  
 ژاك ژان.  رود می دست از شکست اولین با و آید می دست به پیروزي هزار با اعتبار
  رسو

  . یدکن پرهیز او از دنداری اعتماد کسی به اگر  13/5/93
  سقراط.  باشید داشته اعتماد انتظار بعد ، کنید ثابت را خودتان شایستگی اول  14/5/93
  . زند می محکش بیشتر اطمینان براي هم باز اما ، بشناسد خوب را طال هرچند زرگر  15/5/93
  هگوت.  بیاموزید را زندگی راه تا کنید اعتماد خود بر تنها  16/5/93
  . دارد اعتبار دیگران نزد عملش و لیاقت اندازه به کس هر  18/5/93

19/5/93  
خوب باش ، حتی اگر جواب خوبی هایت را با بدي دادند، خوب باش ، همین خوب ها 

  .هستند که زمین را براي زندگی زیبا می کنند

20/5/93  
 گیریم می یاد که وقتی درست اما گردند برمی روز یک رفته دست از چیزهاي همه

  . کنیم زندگی آنها بدون

21/5/93  
 می تو آنوقت!  بدهند خبر هم به را این رود می یادشان و شوند می عوض ها آدم
  ...! سئوال عالمت عالم یک و مانی

22/5/93  
 دیگران به دادن توضیح به را زندگیمان اینکه تا بمیریم و نکنند درکمان است بهتر

  . بگذرانیم

23/5/93  
 چیزي زبانتان نگذارید ندیده، هایتان چشم که باشد چیزي گواه هایتان گوش نگذارید

  .مکنی زندگی صادقانه بهتر است نکرده، باور قلبتان که بگوید را
  . دهند جواب که دهند می گوش آنها ، دهند نمی گوش  فهمیدن نیت به مردم اغلب  25/5/93

26/5/93  
 دو اما ، دهند می بزرگتر قطره یک تشکیل ، شوند نزدیک هم به که آب قطره دو

  ... شوند نمی یکی هم با هیچگاه سنگ تکه

27/5/93  
 ، بگیرید امروز همین زندگی شادي از را سهمتان نباشید خیالی فرداي منتظر هرگز

 از بردن لذت مقصد ، نیست مسیر انتهاي در جایی همیشه مقصد نکنید فراموش



  . داریم برمی که قدمهاییست

28/5/93  
نگه داریم، می توانیم ... بدهیمهیچ وقت نمی توانیم چیزي را که قرار است از دست 

قبل از آنکه از دست بدهیم، عاشقانه دوست بداریم و قدرش را ... چیزي را که داریم
  .بدانیم

29/5/93  
 ، باشیم داشته نظر در را مردم به خدمت و خداوند به نیاز زدیم دست که کاري هر به

  . است چنین آفرینان معجزه زندگی ي شیوه زیرا
  . دهید قرار خویش هاي سرگرمی جزء را خود شغل که است آن موفقیت راز  30/5/93

1/6/93  
انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصت و یک انسان مثبت به دنبال یک 

  ...فرصت است در هر مشکل

2/6/93  
 به را سنگ زغال توده ، فشار باشید داشته یاد به.  نترسید زندگی فشار از هرگز
  . کند می تبدیل الماس

3/6/93  
 به که زمانی و خوشبخت را خود کنیم می فکر خود هاي داشتنی به زندگی در وقتی

 خود تصور در خوشبختی پس.  کنیم می حس بدبخت را خود اندیشیم می ها نداشته
  . ستا ما

4/6/93  
 از اي مجموعه بعد ها سال اما ، هستند دردناك وقوع هنگام اشتباهات همیشه

  . میرساند موفقیت به را شما که است شما همراه اشتباهات

5/6/93  
 چیزها ترین هزینه پر از یکی ، شخصیت گسترش...  است هزینه پر خوب چیز هر

  . است
  . کنند می فکري چه ما مورد در دیگران که ندهیم اهمیت:  یعنی خوشبختی  6/6/93

8/6/93  
 که است ثوابی از بهتر کند فروتن و پشیمان را تو که خطایی:  فرمودند) ع( علی امام

  . کند خودبین و سرکش را تو

9/6/93  
 ؟ داري که به امید نیست تو با خداي اگر و داري که از بیم توست با خداي چون

  )عطار(
  . نیست بعید کس هیچ از چیز هیچ که آموخت من به زندگی  10/6/93
  .کلید هر در بسته اي است  ري و کوشش،اپاید  11/6/93

12/6/93  
فتیم زیر پاي کسی که یه روز او را به ازیادي که خودمان را دست پایین بگیریم ، می 

  .ه ایماوج رساند
    



13/6/93  
.  طلبد می گدا ز حاجت که گداییست او ، طلبد می خدا غیر از خود منظور که هر

  اصفهانی خادم

15/6/93  
 ، خودمان خطاهاي به بردن پی...  است آسان دیگران اشتباهات درباره قضاوت
  . دشوار

16/6/93  
 نمی ما از بهتر هیچکس چون.  ندهیم تغییر را خود اصالت ، دیگران خاطر به هرگز
  . باشیم بهترین کنیم تالش و باشیم خودمان پس.  کند بازي را ما نقش تواند

17/6/93  
 دوست بهترین او چون ، مپندارید کوچک را خویش دشمن و هماورد هیچگاه
  . دهد می پویش و پیشرفت انگیزه شما به که چرا ، شماست

18/6/93  
 دهد می قرار مسیري در مستقیماً را ما افتد می زندگیمان در که بدي اتفاقات گاهی

  . آید پیش برایمان توانست می که شود می چیزي بهترین به منتهی که

19/6/93  
 ها انسان از بعضی درون در:  که آموزد می ما به زندگی هاي تجربه ، زود یا دیر

  ... شناسیم نمی هرگز را او:  که است دیگري انسان گاهی

20/6/93  
 به حتی بورزید عشق ، اند گرفته شما از را آن که کسانی به حتی کنید هدیه را شادي

  . نده اشکست را دلتان که آنان

22/6/93  
 می گریه که روزهایی به خندیم می اوقات گاهی ، هستند عجیب خیلی خاطرات

  ! خندیدیم می که روزهایی یاد به کنیم می گریه اوقات گاهی و ، کردیم
  .دارند بزرگ هاي کتابخانه ثروتمند افراد:  اما دارند، بزرگ هاي تلویزیون فقیر افراد  23/6/93

24/6/93  
 در ، باشد داشته دوستتان تواند می کسی هر درخشد می خورشید وقتی ، باشد یادتان
  . دارد عالقه شما به واقعا کسی چه شوید می متوجه که است طوفان

25/6/93  
 شکایت آن خارهاي از همیشه ، دانند می سرخ هاي گل از بستري را زندگی آنانکه
  ... دارند

    

26/6/93  
 را خودتان ، نکنید سرزنش شوند می شما ناامیدي باعث اینکه خاطر به را ها آدم

  . دارید انتظار آنها از حد از بیش که کنید سرزنش

27/6/93  
 کمی هاي آدم فقط ، باشید کنید می باز برایشان را دلتان سفره که کسانی مراقب
 سخن براي اي سوژه خواهند می فقط بقیه ، هستید مهم برایشان واقعا که هستند

  . باشند داشته چینی
 هیچ در و نیست کتابی هیچ در که آموزد می هایی درس ، است بزرگی معلم زندگی  29/6/93



 مغرور و کردند بسنده ها نوشته و ها کتاب به که آنها.  شود نمی تدریس دانشگاهی
  . دیدند آسیب بسیار و شدند محروم زندگی بزرگ هاي درس از شدند

30/6/93  
 عظمت به بلکه ، اندیشند نمی کار دشواري به که است این بزرگ هاي انسان هنر

  . کنند می فکر یافت خواهند آنچه

31/6/93  
 با که است کسى از بیشتر تازد مى اى ستاره سمت به اراده با که کسى رسیدن احتمال
  ... دارد مى بر قدم خانه سمت به تردید

1/7/93  
هرگز به داشته هاي دیگران چشم نداشته .اگر بخواهیم درونی آرام داشته باشیم

که  یماین را بدان.هستند را نخوریم هرگز حسرت آنچه دیگران داراي آن.باشیم
 .د، هر طور که هست ، خود را به ما خواهد رسان ما باشدآنچه حق 

2/7/93  
شما امروز محصولی را برداشت  کاشت و برداشت ، اصل اساسی زندگی بشر است ؛

  .می کنید که در گذشته بذر آنرا کاشته اید
  .قضاوت می کنند ، به آینده تان تعلق ندارندکسانی که از روي گذشته تان شما را   3/7/93

5/7/93  
 که میرسی آنجا کنی که پرواز. است آسمان تا زمین از تفاوت پرتاب تا پرواز میان

 را پرواز پس ، خواهند می آنان که روي می آنجا کنند پرتابت ، خواهی می خودت
  ... بیاموز

6/7/93  
امروز است و براي دیگران هفت روز براي انسان هاي موفق هفت روز هفته ، هفت 

  هفته ، هفت فردا

7/7/93  
 .تفاوت انسان هاي موفق با دیگران کمبود استعداد، یا اطالعات نیست

  .بلکه کمبود اراده است

8/7/93  
که دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمى  یمدر مقابل سختی ها همچون جزیره اى باش

  . تواند سر او را زیر آب کند

9/7/93  
تمدن، تنها زاییده اقتصاد برتر نیست، در هنر و ادب و اخالق هم باید متمدن بود و 

  "لویی پاستور". برتري داشت

10/7/93  
دانیم ،  گنجی که در اعماق نامحدود ما حبس شده است ، در لحظه اي که خود نمی

  "جبران خلیل جبران".خواهد شد کشف

12/7/93  
 .عارف عاشق می خواهد نه مشتري بهشت ، دوستدار آشناست خدا

  "دکتر شریعتی"
کودك که بودم هر روز را که کشورم عید اعالم می داشت من نیز آن روز را عید می   13/7/93



پنداشتم ،اما اکنون آموخته ام تنها روزهایی را عید بدانم که بتوانم خودم را کمی 
ز سر بلندي انسان در امتحانات شکوه قربان و رو عید پر انسان تر از روز قبل بدانم
  الهی بر عالمیان مبارك باد

  .حرفهایمان رویم می وقتی و است ما معرف لباسمان شویم می وارد وقتی  14/7/93
  .بدانیم را قدرشان ، گردند نمی بر هرگز که هستند مهاجرانی تنها ها لحظه  15/7/93

16/7/93  
براى پر رنگ شدن حاضرند  سخت است یک رنگ ماندن در دنیایى که مردمانش

  .هزار رنگ باشند

17/7/93  
 جاي آن در چه هر که دانش ظرف جز شود می پر آن در چیزي ریختن با ظرفی هر
  . شود می بیشتر وسعتش ، مدهی

  .گیرد می خود به عدالت منش ، افتد می اتفاق مکرر که جهت این به اغلب عدالتی بی  19/7/93

20/7/93  
بلکه ماییم  وقتی به دستشان می آوریم دیگر از آن ما نیستند هستند کهخیلی چیز ها 

  .که در دست آنهاییم

20/7/93  
 پیشاپیش) ع( علی حضرت والیت. درخشد می نامش ، است انسانیت از سخن جا هر
  .مبارك عالمیان بر

22/7/93  
 و ماند می آن کیفر و رود می لذتش که عملی:  است دور عمل دو بین فاصله چقدر
  . است ماندگار آن پاداش و گذرد می آن رنج که عملی

23/7/93  
در راه راست از کمی روندگان نترسید چون اکثر مردم گرد سفره اي جمع شده اند 

  )ع(حضرت علی .که سیري آن کوتاه و گرسنگی آن طوالنی است

24/7/93  
 می کمک ما به و شویم بیدار و بخوریم تکانی تا شوند می باعث ها ستگیدلشک گاهی
  ... بودیم داده رضایت آن به که است چیزي از بیشتر ارزشمان چقدر بفهمیم کنند

26/7/93  
در مقابل بندگان خداوند هرگز و هرگز افتادگی نیاموزیم که حقیر و ،  در این زمانه

د ، فقط و فقط در مقابل پروردگارمان افتادگی آموزیم که مارا از نکوچکمان می کن
  .تا آسمان بلندمان می کندزمین 

27/7/93  
اگر به کسى خوبى کردى در واقع با این کار خود را گرامى داشته اى و به خودت 
آبرو داده اى ، پس به سبب خوبى اى که به خودت کرده اى از دیگران خواهان 

  )ع(حضرت علی . تشکر مباش
  )ع(حضرت علی .مالانسان عاقل در جستجوي کمال است و جاهل در جستجوي   28/7/93
از کسانى مباشید که بر گناه بندگان بیم دارند و خود از عقوبت گناه خویش آسوده   29/7/93



  )ع(امام حسین .دخاطرن

30/7/93  
و مشوق فرداي  پشتیبان امروز پذیراي گذشته یک رابطه خوب زمانی است که کسی

  .ما باشد

1/8/93  
هر چه بیشتر اوج بگیریم کوچک تر می در نگاه کسی که درکی از پرواز ندارد ، 

  .شویم

3/8/93  
 ...دندانم شکست ، براي شن ریزه اي که در غذایم بود

  "حسین پناهی".درد کشیدم ، نه براي دندانم ، براي کم شدن سوي چشمان مادرم

4/8/93  
ارزش انسان به اندازه آن چیزي است که به آن دل می بندد ، پس مواظب باشیم که 

  .از بی نهایت دلبسته نشویمبه کمتر 

5/8/93  
 ، دهیم اهمیت کنند می ما مورد در فکري چه دیگران اینکه به حد از بیش اگر

  . بود خواهیم آنها زندانی همیشه

6/8/93  
ماهیان از تالطم دریا به خدا شکایت بردند و چون دریا آرام شد ، خود را اسیر تور 

از خداوند است ، پس از خدا بخواهیم  تالطم هاي زندگی حکمتی. صیادان یافتند
  .دلمان آرام باشد نه دریاي دور و برمان

7/8/93  
جایی برویم که بودنمان را جشن  .جایی نمانیم که مجبور باشند ما را تحمل کنند

  .بگیرند
 .زیباترین ستایش نثار کسی که کاستی هایم را می داند و باز هم دوستم دارد  8/8/93

10/8/93  
روح از سطح زمان خویش بیشتر اوج می گیرد و از ظرف تحمل مردم زمان  وقتی یک

  "دکتر علی شریعتی".، بیشتر رشد می کند ، تنها می شود
  )ع(حضرت علی . دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان می شوي  11/8/93

14/8/93  
کار تهیه می سرچشمه همه فسادها بیکاري است ، شیطان براي دست هاي بیکار ، 

  "پاسکال".کند
  "ولتر".سخت است آزاد کردن نادان هایی که زنجیر هاي خود را می پرستند  15/8/93

17/8/93  
 .خواستم بگویم تنهایم ، اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد...خدایا

  ...چه کسی بهتر از تو
  .بگذاریم باال می رویماگر زیر پا  .اگر به دوش بکشیم خم می شویم گذشته را  18/8/93

19/8/93  
تا در طوفانی ترین ایام روزگار سوار بر امواج  آرامشمان را با اقیانوس الهی گره بزنیم

 . باشیم نه در مقابل آن



  .ولی وقتمان را براي اثباتش به دیگران تلف نکنیم انسان خوبی باشیم  20/8/93

21/8/93  

 ...ساده لباس بپوشیم

 ...ساده راه برویم

 .اما در برخورد با دیگران ساده نباشیم

  "حسین پناهی".زیرا سادگیمان را نشانه می گیرند براي در هم شکستن غرورمان

22/8/93  
امروز کار مهمی انجام  شود  اگر کار دیروز به نظرمان بزرگ می رسد ، معلوم می

  .نداده ایم
 "حکیم ارد بزرگ". نیستهیچ آموزگاري ، سخت گیر تر و راستگو تر از زمان   24/8/93

25/8/93  
هرگز متوجه قدرت واقعیمان نخواهیم شد ، تا زمانی که کسی به ما ضربه اي بزرگ 

 .بزند

26/8/93  
 .گاهی باید ساکت شویم ، غرورمان را ببلعیم و بپذیریم که اشتباه کرده ایم

   .این تسلیم شدن نیست ، یعنی بزرگ شدن
  .نسوزاند سیاه می کند تهمت مثل زغال است اگر  27/8/93

28/8/93  
 .انسان نمی تواند اقیانوس هاي جدید را کشف کند

  .مگر اینکه شجاعت از دست دادن دید ساحل را داشته باشد
 .بیاییم در موردش کمی بیشتر فکر کنیم .صداقت، مهمترین اصل یک رابطه موفق است  29/8/93

1/9/93  
  .نیست داشتن زیبا صورت معناي به زیبایی

  .است زیبا روح و قلب ، ذهن داشتن معناي به بلکه

2/9/93  
آنها اشتباهات ما را به خوبی  .از گوش دادن به سخنان دشمنان خود غافل نباشیم

  "شکسپیر" . بیان میکنند

3/9/93  
  :خوشبختی به رسیدن مسیر

 -3  داریم نگه خالی نگرانی از را ذهنمان -2 داریم نگه خالی کینه از را قلبمان - 1
  .ببخشیم دیگران به زیاد -5  باشیم توقع کم - 4 کنیم زندگی ساده

  .اولین نشانه ضعف است "میل به انتقام"و باالترین درجه قدرت "مدارا  "  4/9/93

5/9/93  
زمانی رشد می کنیم  اما.ما در زندگی آسایش را با کسانی داریم که با ما موافق هستند

 .ما اختالف نظر دارندکه کسانی که کنارمان هستند با 

 .طوطی صحبت میکند ، اما اسیر قفس است  6/8/93



  .کند و داراي اراده پرواز اما عقاب سکوت می

8/8/93  
  : اگر شد می محو دنیا در مشکالت از بسیاري

  .یکدیگر سر پشت نه ، زدیم می حرف یکدیگر روي در رو

9/8/93  
 مردم فقط به یک طریق با ما برخورد می کنند

  .آن طریقی است که ما اجازه می دهیمو 
  "عباس معروفی".دنیا بی ارزش نیست ، فقط انسانی زندگی کردن خیلی سخته  10/8/93

11/8/93  
و آن هم در تمام عمر ، بیش از یک مرتبه  صاحب اراده فقط پیش مرگ زانو می زند

  .نیست
  "گاندي". داردثمرات شیرینی حقیقت داروي تلخی است که   12/9/93

13/9/93  
 .هویت و ماهیت خودمان را براي هیچ کس تغییر ندهیم

 اگر خدا با خرَد بی انتهاي خود ما را اینگونه که هستیم خلق کرده

  .حتماً علتی داشته است

15/9/93  
 یادگیري یعنی تغییر رفتار

 .پس تا آن چه را آموخته ایم ، به کار نبریم یعنی هیچ نمی دانیم

16/9/93  
که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند ما را  آن اندازه

  .فریب دهد
  .کسی که به خود اطمینان دارد به تعریف کسی احتیاج ندارد  17/9/93

18/9/93  
زمانی فرا می رسد که می فهمیم کسانی که حتی حاضر نیستند به خاطر ما از گودالی 

  .که به خاطرشان از اقیانوس ها عبور کنیمرد شوند ، لیاقت آن را ندارند 

19/9/93  
یک لحظه سوء تفاهم می تواند باعث شود هزاران لحظه شیرین و خاطره انگیزي که 

  .با هم سپري کرده ایم را فراموش کنیم

20/9/93  
 ...براي چراغ همسایه هم نور آرزو کنیم

  .بی شک حوالیمان روشن تر خواهد شد
 .انتخاب افکار و اعمال بر اساس ارزش ها ، نه منافع شخصی :شرافت یعنی  23/9/93

24/9/93  
 .تواضع نتیجه ادراك حقیقت است

  .در جایگاهی که خورشید اندر مثال ذره است خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد
که  زندگیمان در آدمهایی یعنی خانواده. نیست بودن خون هم همیشه خانواده  25/9/93



 .پذیرند می هستیم که همانگونه را ما که آنهایی .هستند زندگیشان در ما خواهان
 در که ببینند و کسی لبانمان بر را لبخند تا دهند انجام کاري هر حاضرند که کسانی

  .دارد دوستمان شرایطی هر

26/9/93  
 .عقالنیت یعنی دانستن اینکه از کدام مشاجرات دوري کنیم

  .وقار و شخصیت خود را قربانی کنیمهیچ بردي ارزش آن را ندارد که 
  .بود "فرشته"هم یک زمان  "شیطان".مراقب باشیم به چه کسی اعتماد می کنیم  27/9/93

29/9/93  
سخن راستی که براي مقاصد شوم باشد ، بدترین دروغی است که می تواند گفته 

  .شود

1/10/93  
 :درآییمبه خودمان اجازه ندهیم توسط این سه چیز تحت کنترل 

  پول ،مردم ، گذشته مان
  .پولهایمان را براي یک تجربه جدید خرج کنیم و نه براي مالکیت  3/10/93

4/10/93  
 .چه ساختن هایی که مرا سوخت و چه سوختن هایی که مرا ساخت

  .خداي من مرا فهمی عطا فرما که از مقصد سوختنم ، ساختنی آباد از من به جا ماند

6/10/93  
بیشتر  اگر می دانیم لیاقتمان.که چرا فالنی با ما درست رفتار نمی کند گله نکنیم

  چرا با او رابطه داریم؟ است،
  "بزرگمهر".تقدیر، ارباب مردان ترسو و برده مردان شجاع است  7/10/93

8/10/93  
ترسناك ترین تنهایی ، بزرگترین فقر بی خردي، قطعاً ارزشمندترین بی نیازي عقل

  ")ع(حضرت علی". گرامی ترین ارزش خانوادگی، اخالق نیکو استو ، خود پسندي

9/10/93  

  برایمان مهم نباشد از بیرون چگونه به نظر می آییم 
 .کسانی که درونمان را می بینند برایمان کافی هستند 

  ...براي آن هایی که از روي ظاهرمان قضاوت می کنند ، حرفی نیست
  .بگذار همان بیرون بمانند

 

10/10/93  
 اعتماد بدون ندارد، وجود عشقی احترام بدون ندارد، وجود اي رابطه گفتگو بدون
  .ندارد وجود ادامه براي دلیلی

11/10/93  
چه اندك هستند کسانی که با چشم خود می بینند و با ذهن خود تفکر می 

  "آلبرت انیشتین".کنند
 .بشناسیمهرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران   13/10/93



  .مگر اینکه از آن بویی برده باشیم

14/10/93  
بشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت می کند خیلی 

  .زود هم فراموش می کند که خوشبخت است
  .آرامش ، رهایی ازطوفان نیست بلکه آرام زندگی کردن در میان طوفان است  15/10/93

16/10/93  
را براي کسی که ارزشی براي صرف وقت با ما قائل نیست صرف  هیچگاه وقتمان

  .نکنیم

17/10/93  
دردها . صاحب همت در پیچ و خم هاي زندگی ، هیچ گاه با یاس رو به رو نخواهد شد

  .و رنج ها فکر انسان را قوي می سازد

18/10/93  
که به آن این تنها چیزي است  .آدم از هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند مطمئن باشد

  .مطمئن هستم

20/10/93  
  .هستند سکوتمان سزاوار که نکنیم کسانی تلف بیهوده را خود هاي حرف
  .نگوییم چیزي اصالً که است این بزنیم توانیم می که حرفی قدرتمندترین گاهی

21/10/93  
آسان ترین روش برخورد با کسانی که دوستشان نداریم ، این است که اصالً 

  .ها نداشته باشیمبرخوردي با آن 

22/10/93  
به کسانی که خوبی دیگران را بی ارزش یا از روي توقع می دانند خوبی نکنیم ، اما 

  .اگر خوبی کردیم انتظار قدردانی نداشته باشیم

23/10/93  
 .انسان نباید هیچوقت از این که در اشتباه بوده است ، خجل و شرمسار باشد

  .از گذشته شده استتر  هر چه که باشد ، امروز عاقل

24/10/93  
سخت کوشی براي رویایی که هیچ کس جز خود ما قادر به : گاهی زندگی یعنی

  .دیدنش نیست

25/10/93  
براي اینکه به طریق خود ایمان داشته باشیم، الزم نیست که ثابت کنیم طریق دیگران 

  .کسی که چنین می پندارد، به گام هاي خود ایمان ندارد . نادرست است
  "حکیم ارد بزرگ".آدم هاي کوچک ، باور خویش را بهترین اندیشه می دانند  27/10/93

28/10/93  
فریب همان کسانی را خورده ایم که  چیزي ویرانگرتر از این نیست که دریابیم

  . باورشان داشته ایم
  .خودباوري نخستین راز رسیدن به کامیابی است  29/10/93

30/10/93  
عمرت به هدر رفته اگر دست نگیري                   میخانه بگیريصدسال ره مسجد و   

هر دست که دادي به همان دست بگیري                    بشنو از پیر خرابات تو این پند  



1/11/93  
خودش هم نیازمند کسی است تا کنارش  گاهی کسی که همیشه کنار دیگران است،

 .باشد

  )ع(حضرت علی . با خرج کردن تمام نمی شود علم گنج بزرگی است که  2/11/93
  .هنوز هم می توانید مطمئن شوید که گاهی باید تنها بایستید تا  4/11/93

5/11/93  
پنهان  زیر لباسی کهنه شاید قلبی بزرگ ،منکنی ظاهرشان قضاوت آدمها را از روي

  .شده باشد

6/11/93  
ام خود را انسانی می توانیم ناوتشان بشناسیم ، اگر انسان ها را از پشت نقاب هاي متف

  "مهاتما گاندي".باهوش بگذاریم و یادمان باشد که کار چندان راحتی نیست

7/11/93  
 .نه موانع می توانند شما را متوقف کنند، نه مشکالت و نه آدم ها

  .تنها کسی که شما را متوقف می کند خودتان هستید
  .رهگذرند ، سپس میهمان می شوند و بعد صاحبخانه اابتداشتباهات انسان در   8/11/93
  ! خداوند می بیند و می پوشاند، مردم نمی بینند و فریاد می زنند  9/11/93

11/11/93  
براي نه با همه مؤدبانه رفتار کنیم  حتی با کسانی که با ما گستاخانه برخورد می کنند ، 

  .ما خود را خوب می دانیم ه به این خاطر کهبلک. اینکه آن ها خوب هستند

12/11/93  
تجربیات یک انسان شکست خورده باارزشتر از موفقیت هاي یک انسان بی تجربه 

  .است
  !...نه در ابتدا ،انسان موفق کسی است که در انتها پیروز شود  13/11/93

14/11/93  
گرنه  براي شنا کردن به سمت مخالف جریان رودخانه قدرت و جرأت الزم است و

  "اسپانس".هر ماهی مرده اي هم می تواند موافق جریان آب حرکت کند
  .، سکوت گزینه اي طالیی استمی توانیم پاسخی مناسب پیدا کنیموقتی ن  15/11/93

16/11/93  
دیگر پناه  " آدم "به  " آدم "مشکل اینجاست که همیشه براي فرار از دست یک 

  . نوع اعتیاد است اعتیاد به آدم ها بدترین.  برده ایم

18/11/93  
کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده باشد ، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی 

  )ع(امام حسن عسگري. ندارد
  المامام علی علیه الس. سالمت انسان در نگهداري زبان است  19/11/93

20/11/93  
از امروز به بعد وقتی به گذشته ام نگاه می کنم لبخند زده و به خودم خواهم گفت، 

من بر تمام ... هرگز فکرش را نمی کردم که بتوانم از عهده اش بر آیم،اما توانستم"
  ."آنهایی که سعی کردند مرا از پاي درآورند چیره شده ام



21/11/93  
شکست خورده ایم ابلهی در آنچه ما هیچ چیز خفت آورتر از این نیست که ببینیم 

  .موفق شده است

23/11/93  
همیشه دنبال افرادي که کمترین اهمیت را در زندگی به ما می دهند می دویم، چرا به 

  م چه کسانی دنبال ما می دوند؟نگاه نکنیم تا ببینی را  اطرافمان این کار پایان ندهیم و
  .در واقع هیچکس فکر نمی کند جایی که همه مثل هم فکر می کنند  25/11/93

26/11/93  
 .دنی ماقانون مثل تار عنکبوت م

  .دشکار کن امگس هاي کوچک ر تواند فقط می

27/11/93  
هیچ کار  "ن است که تقریباآدهنده  شوید نشان یدچار اشتباه نم اگر گهگاهی

  "وودي الن" .دهید اي انجام نمی مبتکرانه

28/11/93  
کس چنین قدرتی را  به هیچ. کند کنترل میشود، شما را  میکسی که باعث خشمتان 

  .دهد مخصوصاً کسی که این کار را عمداً انجام می.ندهید
  .ترس از مرگ ماللی نیست ، اگر رویاهاي انسان زائیده افکار عاقالنه و منطقی باشد  29/11/93

30/11/93  
 .شاید کارهاي بزرگ از دست ما برنیاید

  " مادر ترزا " .عشقی بزرگ کارهاي کوچکی انجام دهیمتوانیم با  اما می

2/12/93  
به نانی نان بده از در . نانی اند و جانیو زبانی اند  . دال یاران سه قسمند گر بدانی

نگه دار، به پایش جان بده تا  برانش، محبت کن به یاران زبانی، ولیکن یار جانی را
  .توانی می

3/12/93  
 دیگران را مورد پسند خدا باشد، در سختیها از خودت بگذر،گر می خواهی اعمالت ا

  .نکن قربانی
  .از خاك ، انسان می سازد، و تواضع می سازد شیطان ، از فرشته، غرور  4/12/93

5/12/93  
هرگز  ،اگر شما به یک سري اصول پایبند باشید .دنکن اصول همانند قطب نما عمل می
  .همواره راه را از بیراهه باز می شناسیدو  راه زندگی را گم نخواهید کرد

  .اي انسان بمان براي ساختن و نساز براي ماندن  6/12/93
  .کند ا  زیر آب ماندن انسان را خفه میکند ام آب افتادن انسان را خفه نمی داخل  7/12/93

9/12/93  
 جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده اي

  . . . آوردن آنچه به گفتن از دست داده ايآسان تر است از به دست 
هیچ چیزي از هیچ  از دلشکستگی ها این است که بهترین راه براي در امان ماندن  10/12/93



  .توقع نداشته باشید کسی
  امام حسن علیه السالم. نادانی بزرگترین دشمن انسان است  11/12/93

12/12/93  
 و چشمهایتان ندیدهنگذارید گوشهایتان گواه چیزي باشد، که 

  .صادقانه زندگی کنید. نگذارید زبانتان چیزي را بگوید ، که قلبتان باور نکرده

13/12/93  
معموال چیزهاي گران را رد . اگر کسی شما را نپذیرفت، احساس بدي نداشته باشید

  .توانند از پس قیمت آنها بر بیایند کنند بخاطر اینکه نمی می

14/12/93  
پنجره ها را ببندي و اتاقت را تاریک کنی یا می توانی پنجره ها را باز کنی تا می توانی 

ذهن تو ، اتاق توست و این تصمیم توست که آن را تاریک نگه ! نور به اتاق بتابد
  رمز ساسون. داري یا بگذاري نور امید به آن بتابد

  .اگر خالف کردند بزرگترها را ادب کنید، کودکان خوبند  17/12/93

18/12/93  
یاوه گویی را از یاد می بري و سخن گفتن را می  اگر یک سال تمام خاموشی گزینی ،

  .آموزي
  .اگر در آن واحد به دنبال چند خرگوش بروي به هیچ کدام نخواهی رسید   19/12/93
 .موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن  20/12/93

21/12/93  
 اشتباهات همیشه قابل بخشش هستند 

 .اگر شخص شجاعت اعتراف بـه آن را داشته باشد

 .چاله شکست پر است از انسان هاي تندرو  23/12/93

24/12/93  
چون صمیمیت در قلوب آنها بیشتر . ددوستان خود را از بین طبقه فقرا برگزینی

  . رماسـتحکمف
  .دنیا کارخانه مجسمه سازي نیست. نیامد، نیامدکسی هم خوشش اگر  ...خودت باش  25/12/93

26/12/93  
 ، خوب باشه، چون تو باهاش خوبی وت اینکه توقع داشته باشی زندگی با

و ر اون هم  گرگ تورو نخوره چون تو ککه توقع داشته باشی ی است مثل این
  " آل پاچینو ".خوري نمی

  ...کرد نه عاشقانهبین این آدم ها فقط باید عاقالنه زندگی   27/12/93
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