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هيچ چيز در دنيا ارزش آن ندارد كه به خاطرش به ماتم بنشيني و هيچ چيز در دنيا لياقت آن ندارد 

 كه به خاطرش مستانه فرياد شادي سر كني ! امام علي )ع(

 ميدوني وقتي خدا داشت بدرقه ام مي كرد چي گفت؟گفت:جايي كه ميري مردمي داره كه

 !ميشكننت

نكنه غصه بخوري.من همه جا باهاتم،تو تنها نيستي.تو كوله بارت عشق ميتارم كه بگتري،قلب 

 .ميگتارم كه جا بدي،اشك ميدم كه همراهيت بكنه و مرگ كه بدوني برميگردي پيشم

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

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

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

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

هيچكس فكر نكرد كه شايد من يك دستم بوي گل ميداد، مرا به جرم چيدن گل محكوم كردند، اما 

 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

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

 در عالم دو چيز است كه از همه زيباتر است : آسمان پر ستاره و وجدان آسوده

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

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

 لحظه است .

هر كس دو بار مي ميرد، يكبار آنگاه كه عشق از دل  بيرون مي رود و بار ديگر آنگاه كه زندگي را 

 بدرود مي گويد، اما مرگ زندگي در برابر مرگ عشق ناچيز است . ) ولتر (



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

 دروغ نگوييد .

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

 نه مرگ آنقدر ترسناك است و نه زندگي آنقدر شيرين، كه آدمي پاي بر شرافت خود بگتارد.

 امام علي )ع( 

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

 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 بي 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 

... 

 .خدايا...كمكم كن ديرتر برنجم،زودتر ببخشم،كمتر قضاوت كنم و بيشتر فرصت دهم

 .ماه رمضان بر شما و خانواده محترمتان مبارك و پر بار باد ت *رمضان ماه فرصت هاس *

هنگامي كه دري از خوشبختي به روي ما بسته مي شود،در ديگري باز مي شود ولي ما اغلب چنان به 

 .ميدوزيم كه درهاي باز را نمي بينيمدر بسته چشم 

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

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

ان ، هميشه در جلو ديدگان مردم هرگز خوشبختي خود را نمي شناسند اما خوشبختي ديگر

 . آنهاست

 شخصي كه از هيچ كس خوش  نمي آيد بدبخت تر از كسي است كه هيچ كس دوس  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 . 

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

 ...آشنا شوند



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

كوچك ، اين تو نيستي كه بزرگ ميشوي و كوچك ... خدايا ... گاهي تو را بزرگ مي بينم و گاهي 

 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 

 ، كاش قطعه اي آسمان مي خريدم ...مبادايي 

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

خدايا گناهان مرا ببخ  نه بر حسب اليق بودنم ، فقط مرا ببخ  تا بتوانم شايسته باشم كه بگويم 

 من بنده همچون تو خدايي هستم . 

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

و فراموش   قطاري سوي خدا ميرفت همه مردم سوار شدند ، به بهشت كه رسيدن همه پياده شدند ،

 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 بخش  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 . 

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

 بيشتر آرام و بي صدا باشيد ...

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

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

 چيزهايي مي گتاريم ... 

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

 باور نداري!

زندگي كن حتي اگر بهترين هايت را از دست دادي چون اين زندگي كردن خواهد بود كه:برايت 

 سازد!بهترين هاي ديگر م

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

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

 كنجكاوي!



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

 .ديدن اشتباهات ديگران آسان است،اشتباهات خود را ببين

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

 !ديدن لبخند كساني كه رنج مي كشند از ديدن اشك هاشون دردناك تره

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

 دومي شخصيت

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

 آشكار كند.

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

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

 !خدايا من اگر بد كردم،تو را بنده ديگر بسيار است

 !...با من مدارا نكني،مرا خداي ديگر كجاستتو اگر 

خداوندا...اگر روزي بشر گردي،ز حال ما خبر گردي،پشيمان ميشوي از قصه خلقت،از اين بودن،از 

 .اين بدعت

خداوندا...نمي داني كه انسان بودن و ماندن در اين دنيا چه دشوار است،چه زجري مي كشد آنكس 

 .تكه انسان است و از احساس سرشار اس

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

 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.

 شود.   سفيد مي ماند،ولي قلب  سياه ميكند پرهايوقتي كبوتري شروع به معاشرت با كالغها مي 

 .دوست داشتن كسي كه اليق دوست داشتن نيست اسراف محبت است

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

ساده ترين كار جهان اين است كه خود باشي و دشوار ترين كار جهان اين است كه كسي باشي كه 

 اهند.ديگران مي خو

شكوه دنيوي همچون دايره اي است بر سطح آب كه لحظه به لحظه به بزرگي آن افزوده مي شودو 

 سپس در نهايت بزرگي هيچ مي شود.ويليام شكسپير

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

 .مي گيريد  اختيار سرنوشت خوي  را در دست عمر شما از زماني شروع مي شود كه



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

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

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

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

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

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

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

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

 شوند. رشيد كمتر باشد،درختان بلندتر ميشرايط سخت فرصت هايي براي پيشرفتند،هر جا نور خو

 اوشو

ديگران درباره شما آنچه شما در مورد خود فكر مي كنيد، بسيار مهم تر از انديشه هايي است كه 

 .دارند

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

 .ساختن چهره اي كاذب آسان است ، تنها به يك چيز نياز داريد ، خودفريبي

 .مي ماند رنگين كمان پاداش كسي است كه ،تا آخرين قطره زير باران 

تجربه از ديروز ، استفاده از امروز ، اميد به فردا ولي ما با سه جمله خوشبختي ما در سه جمله است: 

 .ديگر زندگيمان را تباه مي كنيم: حسرت ديروز ، اتالف امروز ، ترس از فردا

 مشكالت ، انسان هاي بزرگ را متعالي مي سازد و انسان هاي كوچك را متالشي.

 ))دكتر علي شريعتي

بار خدايا تو كه بشر را اينقدر دوست داري غم را ديگر چرا  : فرشتگان روزي از خدا پرسيدند

آفريدي؟ خداوند گفت:غم را به خاطر خودم آفريدم چون اين مخلوق من كه خوب مي شناسم  تا 

 .ي افتدمغمگين نباشد به ياد خالق خود ن

در وطن شخص بي نياز در غربت هم كه باشد ، گويا در وطن خود به سر مي برد ، ولي نيازمند ، 

 (خودش نيز غريب و بي كس است.)ارسطو

هواپيما  دنيا هم به آدم هاي خوش بين نياز دارد هم به آدم هاي بدبين ، چون افراد خوش بين

 ! سازند ، افراد بدبين چتر نجات مي

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

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



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

خدايا ، راهي نمي بينم ، آينده پنهان است ، اما مهم نيست ، همين كافيست كه تو راه را مي بيني و 

 ... من تو را

نيست ، چون اون فقط وسوسه ات مي كند تا تو ويترين زندگي به عروسكي نگاه نكن كه مال تو 

 اوني رو كه داري از دست بدهي...

 ... راحت تر مي خوابند 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..!

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

 موقع خسته شدن به دو چيز فكر كن :

 .آنهايي كه منتظر شكست تو هستند تا )به تو( بخندند .1

 .آنهايي كه منتظر پيروزي تو هستند تا )با تو ( بخندند .2

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

 نمي كرديد...

 شب ، آنگاه زيباست كه نور را باور داشته باشيم .

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

خاكي خدايا پستي و ناپايداري روزگار را هميشه در نظرم جلوه گر ساز تا فريب زرق و برق عالم 

 مرا از ياد تو دور نكند. ) دكتر چمران (

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

 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 زندگي ،مطمئن ترين اصل در طول 

 كلي نتيجه دو نهايت در ، كنيد مي اعتماد ترديدي و شك هيچ بدون و كامل طور به كسي به وقتي

 :داشت خواهيد

 (زندگي براي درسي) يا( زندگي براي شخصي)

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

 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 گتشته 

احساس كرده است ، شايد مقداري از سرگتشتتان را شنيده باشند اما ، هرگز آنچه كه در قلب خود 

 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 بگترد !

سم و نه جاه و جالل دنيايت را ، نه به بهشتت دل بسته ام و نه از دوزخ مي تر اي پروردگار من

خواهم ، تو فقط مرا شايسته بندگيت بدان و انسانيت را نيز به من بياموز.عيد سعيد غدير خم بر  مي

 عالميان مبارك باد .

 عبداهلل انصاريتا تو مرا بد خواهي و خود را نيك ، نه مرا بد آيد و نه تو را نيك . خواجه 

 تا مردم تو را از آنچه كه هستي باالتر بدانند.  خود را از آنچه كه هستي پايين تر بدان ،

 )امام حسن )ع

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

 .انسان مانند رودخانه است ، هر چه عميق تر باشد ، آرام تر است

 . مردي مي دانند بودنت را قدر نمي دانند ، رفتنت را ، ناآنان كه 

بنده ي من ، تو هنگامي كه به نماز مي ايستي ، من آنچنان گوش فرا ميدهم كه گويي همين يك 

 ...بنده را دارم ، ولي تو چنان غافلي كه گويا صدها خدا داري

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

ارزش زندگي خوي  را نيافته  انساني كه حاضر است يك ساعت از وقت خوي  را هدر دهد ،

 است.كارلس داروين

   !كسي كه به شما تملق مي كند ، يا سر شما كاله مي گتارد و يا اميدوار است كه بگتارد

 . موفقيتي كه غرور به بار بياورد از شكست بدتر است

چرا وقتي همه چيز هست  نمي دانم چرا آنقدر بزرگ نشده ام كه تو را تنها در مواقع سختي نخوانم؟

كمتر تو را صدا مي كنم؟و چرا وقتي سالم و شاداب هستم كمتر تو را شكر مي گويم؟پروردگارا! 

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

  !صدا كرد

خيلي ها   همين كه باران بند آمد ،  آدم ها خيلي زود همراهان صميمي را فراموش مي كنند ،



 .چترهايشان را جا مي گتارند

مرض ، مرگ نمي بود ، بني آدم در برابر هيچ چيز سر فرود نمي آوردند   اگر حوادث سه گانه فقر ،

 . امام حسين )ع(

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

 !ابر گفت:قطره اي دريا شد ، چه صعودي كرد

 . آنانكه مي دانند رنج مي برند و آنانكه نمي دانند به ديگران رنج مي دهند

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

 پرداخت.ويليام شكسپير

بياييد در ماه محرم زنجير نزنيم!اما زنجير از پاي آزاد مردي باز كنيم.سينه نزنيم!اما سينه دردمندي 

را از غم و آه پاك كنيم.اشكي نريزيم!اما اشك از چهره ي مظلومي پاك كنيم.آن وقت با افتخار 

 .بگوييم:يا حسين

خودت...و چه بزرگت مي كند آن سيلي  هي بايد بي رحم بود...نه با دوست...نه با دشمن...بلكه باگا

  ...كه خودت مي خواباني بر صورتت

وقتي خدا بخواهد براي شما هديه اي بفرستد آن را در مشكل مي پيچد ، هر چه مشكل بزرگتر 

 ...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

مال من موجهاي  خدا را گفتم بگتار جهان را قسمت كنيم ، آسمان مال من ابرهاي  مال تو ، دريا  

مال تو ، ماه مال من خورشيد مال تو... خدا خنديد و گفت: تو بندگي كن ، همه ي دنيا مال تو ، من 

 !هم مال تو

 . با يك اراده قوي ، شرايط ديگر چندان اهميت ندارد 

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

 .اين فكر كن كه اون چقدر به تو اعتماد داشته است

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

 .اگر بوي گلي را دوست نداري شاخه هاي  را نكن

من اگر در بهشت باشم ولي به من بگويند تو حق نداري جهنم را به اين بهشت ترجيح بدهي از آن 



  روم.ژان روستان بهشت بيرون مي

  بودا يچ كس جز خود ما مسئول بد بختي و خوشبختي هاي ما نيست.ه

محبوبترين برادرانم نزد من ، كساني هستند كه عيب هايم را به من اهدا مي كنند.)امام صادق عليه 

 (السالم

خودش كسي است كه براي مردم از عدالت سخن بگويد ، اما   پشيمان ترين شخص در روز قيامت ،

 )به ديگران عدالت روا ندارد.امام صادق )ع

به خاطر بسپاريد كه تنها راه بدست آوردن خوشبختي اين است كه توقع تشكر و تقدير از ديگران 

  نداشته باشيد بلكه نيكي را فقط به خاطر لتتي كه دارد در حق ديگران انجام دهيد.ديل كارنگي

شديم ، روزي مي رسد كه بدترين گناهان را هم بدون اگر با خونسردي گناهان كوچك را مرتكب 

 خجالت و پشيماني مرتكب مي شويم. شوپنهاور

كسي است كه براي مردم از عدالت سخن بگويد ، اما خودش   پشيمان ترين شخص در روز قيامت ، 

 )به ديگران عدالت روا ندارد.امام صادق )ع

عاطفي و معنوي كنيم ، اين غتايي است كه روح ما به آن همه ي ما نياز داريم كه دائما احساس رشد 

 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 ي ارائه 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

آري خورشيد ثابت كرد:حتي طوالني ترين شب نيز با اولين تيغ درخشان نور به پايان مي رسد ، 

راه است. شب يلدا بر شما حتي اگر به بلنداي شب يلدا باشد... بيدار و اميدوار باش ، خورشيدي در 

 مبارك باد

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

 عقل دارد و هم عاطفه. ويليام تن

پروردگارا به من دانشي عطا فرما تا دريابم ارزش وجودي و كالمم بي  از ماديات دنيا مي ارزد و 

  .گردان تا هرگز ارزش وجودي و كالمم را به ماديات دنيا نفروشم ايمانم را چنان قوي

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



سال  شد ،  21سال  بود ، باباش زد زير گوش  ، هيچي نگفت... 11سالمتي اون پسري كه ، 

گوش  ، زد زير گريه!!! سال  شد ، باباش زد زير  91باباش زد زير گوش  ، هيچي نگفت...

 ...باباش گفت چرا گريه مي كني...؟ گفت آخه اون وقت ها دستت نمي لرزيد

الهي!نه من آنم كه ز فيض نگهت چشم بپوشم،نه تو آني كه گدا را ننوازي به نگاهي.در اگر باز 

چه نگردد،نروم باز به جايي.پشت ديوار نشينم،چو گدا بر سر راهي.كس به غير از تو نخواهم،

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

 .اگر مي دانيم روزي پروانه مي شويم ، بگتار روزگار هر چه مي خواهد پيله كند

 اشك هايي كه پس از هر شكست مي ريزيم ، همان عرقيست كه براي پيروزي نريخته ايم! هيتلر

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

هرگز به كودكانتان نگوييد پيشه آينده شان چه باشد ، همواره به آنان ادب و احترام به ديگران را 

آموزش دهيد ، چون با داشتن اين ويژگيها هميشه آنان نگار مردم و شما در نيكبختي خواهيد بود ، 

 .ه اي نمي تواند به آنها و شما بزرگواري بخشدو اگر اينگونه نباشند هيچ پيش

  من خداوند را باور و قبول دارم ، مشكل اينجاست كه آيا او هم مرا قبول دارد؟! أوله پائوسه

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

 .ممكن نيستبراي كسي كه تصميم دارد موفق شود هيچ چيز غير 

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

 ...دست  پر است

دوستان و سروران گرامي، تعدادي از دوستان به علت ارسال پيامك از طرف ما بدون هماهنگي گله  

خالي به شماره فوق ارسال نماييد. با مند هستند. لطف بفرمائيد جهت لغو ارسال پيامك يك پيامك 

 تشكر

  .برايت آرزو مي كنم: كه اي كاش خدا بگيرد از تو هر آنچه كه خدا را از تو مي گيرد

 .آدم هاي پر توقع ، هميشه ناراضي اند.براي راضي كردنشان خود را به آب و آت  نزن

خود مي تواند زندگي  را تغيير بزرگترين كشف نسل من آن است كه انسان با تغيير شيوه نگرش 

 دهد. ويليام جيمز

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

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

 (خوي  بنا نمود...)ارد بزرگآنچه رخ داده را بايد پتيرفت اما آنچه را رخ نداده ، مي توان به ميل 

 درباره درخت ، براساس ميوه اش قضاوت كنيد؛ نه براساس برگهاي 



باران كه مي بارد همه ي پرنده ها به دنبال سر پناهند ، اما عقاب براي اجتناب از خيس شدن باالتر 

 .از ابرها پرواز مي كند ، اين ديدگاه است كه تفاوت را خلق مي كند

اگر روزگار آبت كرد روز به روز طرح هاي زيباتري از تو ساخته شود...سنگ نباش تا طال باش تا 

 .اگر زمانه خردت كرد ، تيپا خورده هر بي سر و پايي بشوي

 .پرستويي كه مقصدش را در كوچ مي بيند ، از ويران شدن النه اش نمي هراسد 

كسي بودي؛ اما هنگاميكه در زندگي  هنگاميكه در زندگي اوج مي گيري ، دوستانت مي فهمند تو چه

به زمين مي خوري ، آن وقت تو مي فهمي كه دوستانت چه كساني بودند يا هستند.آري شكست از 

 .پيروزي مفيد تر است

هميشه بهترين راه را براي پيمودن مي بينيم ، اما فقط راهي را مي پيماييم كه به آن عادت كرده 

 ايم.پائولو كوئليو

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

فراد سست اراده هميشه منتظر معجزه ها و رويدادهاي شگفت انگيزند ، اما افراد قوي ، خود ، ا

 آفريننده ي معجزه ها و رويدادهاي شگفت انگيز هستند.ژان ژاك روسو

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

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

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

 .با دروغ خيلي چيزها را مي شود به دست آورد ، ولي نمي شود نگهشون داشت

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

 .آنهايي كه به بيداري خداوند ايمان دارند ، راحت تر مي خوابند

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

مي خندند ولي وقتي گفتم خدايا سوالي دارم...گفت بپرس.پرسيدم : چرا وقتي شادم همه با من 

 ناراحتم كسي با من نمي گريد؟

 .جواب داد : شادي ها را براي جمع كردن دوست آفريدم ولي غم را براي انتخاب بهترين دوست

قدرت نعمتهاي پروردگار تا موقعي كه پابرجاست مجهول و ناشناخته است و زماني شناخته مي شود 

 م كه از دست رفته باشد . حضرت علي عليه السال

انسان هاي بزرگ درد ديگران را دارند ، انسان هاي متوسط درد خودشان را دارند ، انسان هاي 

 .كوچك بي دردند

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



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

 .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

پرواز را فراموش و آسمان را از ياد مي برند ،  گاه پرندگان آنقدر سرگرم دانه چيدن مي شوند ، كه

 ...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 

  .اطرافمانتالطم هاي زندگي حكمتي نهفته ، از خدا بخواهيم دلمان آرام باشد نه 

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

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

آنها هر دم به آرماني بزرگتر مي انديشند و براي   مردمان توانمند در ميان جشن ها و بزم نيستند ،

  بزرگرسيدن به آن در حال پي كارند . ارد 

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

 ماندن زنده اليق فردا كه ، ايم كرده 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 تاب  خود را بر ديگران تظيم كن ، خداوند خورشيد را در جايي نهاد كه گرم كند ولي 

 .نسوزاند

بي جهت به خطر نمي اندازد ، زيرا اشيايي كه واقعا نظر او را جلب مي كند خيلي  مرد كامل خود را

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

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

چه شيرين است آن لحظه از زندگي كه از همه دنيا نا اميد مي شوي چون تنها در آن لحظه است كه 

 .مي فهمي تمام دنياي تو خداي توست

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



 

 

 

 

 

 

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

 .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

گتشت زمان آدمي را پير نمي سازد ، بلكه ترك آرمان ها و كمال مطلوب هاست كه ما را فرتوت و 

  افتاده مي كند

 را آن ارتفاعات در كني مي احساس كه بگيرد را دستت كسي عشق هاي كوهپايه در مگتار هيچگاه

 .كرد خواهد رها

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

 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(

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

به دست آوردن موفقيت : از ديگران بيشتر بدان ، بيشتر از ديگران كار كن ، كمتر از سه جمله براي 

 (ديگران انتظار داشته باش.)ويليام شكسپير

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

 . استبشر به آسمان احترام مي گتارد ، چون هنوز به آن دست نيافته 

 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 گتاشته است . بعضي ديگر 

  !...خدا را ستاي  مي كنند كه كنار خارها گل سرخ گتاشته است



 به نام خدا

 بدبختي ما اين حسن را دارد كه دوستان واقعي را به ما مي شناساند . 41/4/4931

41/4/4931 
براي به دست آوردن شهرت به بيست سال زمان نياز است اما براي از دست دادن 

 آن پنج دقيقه هم كافي است.

41/4/4931 
اينكه درباره شما چه  اگر بدانيد مردم چقدر به ندرت فكر مي كنند هيچ گاه از

 فكر مي كنند نگران نمي شويد .

41/4/4931 
خدايا ، چه راه هايي رفتم تا فهميدم جز تو راهي نيست ، خالصم كن از عشق هايي 

 كه گاهي هست و گاهي نيست .

43/4/4931 
جاده زندگي نبايد صاف و مستقيم باشد ، وگر نه خوابمان مي گيرد.دست انداز ها 

 ...نعمت اند

12/4/4931 
آنان كه در جمع شما ، بد ديگران را مي گويند ، بدانيد براي شما هم كارت نوبت 

 .زده اند

 .هيچ ورزشي براي قلب ، مفيدتر از خم شدن و گرفتن دست افتادگان نيست 14/4/4931

11/4/4931 

حضرت محمد )ص( مي فرمايند : ) كودكان ( را به پنج دليل دوست دارم . اول : 

بسيار گريه مي كنند و ديده اي گريان ، كليد بهشت است . دوم : با خاك بازي مي 

كنند ، چون غرور و تكبر ندارند . سوم : قهر مي كنند ولي زود آشتي مي كنند 

ند مي خورند و براي فردا نگه چراكه دلي بي كينه دارند . چهارم : هر چه دار

دارند . پنج : چيزي را كه مي سازند دارند ، چون آرزوهاي دراز و غم فردا ن نمي

 .زود خراب مي كنند ، چون دلبستگي به دنيا ندارند

11/4/4931 
مردم شهري كه همه در آن مي لنگند ، به كسي كه راست راه مي رود مي خندند ! 

 ) ) انسان عادت دارد چيزي را كه نمي فهمد مسخره كند

 .ايمان را ببنديدجاده جواني لغزنده است ، زنجير  11/4/4931

 .انسان بايد خود را به دو چيز عادت دهد ، جفاي ايمان و ظلم بشريت 11/4/4931

11/4/4931 
 تمام محبتت را به پاي دوستت بريز نه تمام اعتمادت را.

 حضرت علي عليه السالم

13/4/4931 
 . اگر حس روئيدن در تو باشد ، حتي در كوير هم رشد خواهي كرد

 دكتر بهشتي



94/4/4931 
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

4/1/4931 
هماي بخت بر شانه ات نخواهد نشست ، مگر آنكه شانه اي به گستره و پهناي 

 .كوهستان داشته باشي

1/1/4931 

زندگي دريافتم ، چه دويدنهايي كه فقط پاهايم را از من گرفت در  در هياهوي

حاليكه گويي ايستاده بودم ، چه غصه هايي كه فقط باعث سپيدي مويم شد ، در 

ريافتم كسي هست كه اگر بخواهد حاليكه غصه هايي كودكانه بيش نبودند.د

و نه غصه شود و اگر نخواهد نمي شود ، به همين سادگي!كاش نه مي دويدم  مي

 .خوردم فقط او را مي خواندم مي

 .كاميابي تنها در اين است كه بتواني زندگي را به شيوه خود سپري كني 9/1/4931

 . ، موفقيت نصيب ما ميشد ، سعي و عمل ديگر معني نداشت  اگر در اولين قدم  1/1/4931

1/1/4931 
مي توان به ميل خويش آنچه رخ داده را بايد پذيرفت اما آنچه روي نداده را 

 .ساخت

1/1/4931 
در سرزميني كه سايه آدم هاي كوچك بزرگ شد ، در آن سرزمين آفتاب در حال 

 دكتر شريعتي ! ! ! غروب است

 . اگر مراقب لحظه حال باشي مراقب تمامي آينده خود خواهي بود 1/1/4931

 .گذرنامه و ويزايي نيستبراي پناهندگي به درگاه خدا ، نياز به هيچ  3/1/4931

42/1/4931 

چيزي كه در زن ، قلب مرا تسخير مي كند ، مهرباني اوست نه روي 

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

 .باد

41/1/4931 
بزرگ ترين خيانت به خويش ، محبت و دلسوزي براي انسان هاي بي لياقت 

 .است

41/1/4931 
 ! بگذار هرچه از دست ميرود برود!آنچه را طالب باش كه به التماس آلوده نباشد

 ."زندگي"هرچه باشد،حتي... 

41/1/4931 
براي ثروتمند شدن ، تنها دانستن راه درآمد كافي نيست ، بايد راه خرج كردن را 

 هم به خوبي دانست.بنيامين فرانكلين

41/1/4931 
بردار و عيب خود نگر ، هر كس عيب خود بيند ، از چشم عيب جويي از مردمان 

 .همه بيناتر است



 . پيشرفت هر مذهب بستگي به پيشرفت پيروان آن مذهب دارد 41/1/4931

43/1/4931 
اميد براي كساني وجود دارد كه از آرزو برخوردارند و عشق براي كساني وجود 

 .دارد كه برايشان دادن به معناي گرفتن است

14/1/4931 
 تو ثروتمند نيستي مگر آنكه چيزي داشته باشي كه با پول نتوان خريد.

 كارت بروكس

11/1/4931 
كساني كه بهترين نصيحت ها را مي كنند معموال آنهايي هستند كه بدترين شرايط 

 .زندگي را تجربه كرده اند

 .باشدبسيار نادر هستند كلماتي كه ارزششان بيشتر از سكوت  19/1/4931

11/1/4931 

ما غريبه اي بيش نبود ، امسال جالب است كه چگونه كسي كه پارسال براي ش

تواند همه دنيايتان باشد.وحشتناك است كسي كه پارسال همه دنيايتان بود ،  مي

امسال غريبه اي بيش نمي تواند باشد.شگفت آور است كه يكسال چه ها مي تواند 

 !انجام دهد

11/1/4931 
زندگي پرسيدم چرا اينقدر سختي؟ لبخندي زد و پاسخ داد:شما آدم ها هيچگاه از 

 !قدر راحتي را نمي دانيد

11/1/4931 
آنكس كه از آزمايش ها و تجربه هاي خدادادي سودي نبرد ، از هيچ پند و 

 (حضرت علي )ع اندرزي سود نخواهد برد.

 ، ديده نمي شوي.حكيم ارد بزرگتا هنگامي كه از برتري خويش سخن مي گويي  11/1/4931

13/1/4931 
 كه است آن بلكه ، شويد تنها سرانجام كه نيست اين زندگي در چيز بدترين

 .كنيد تنهايي احساس شوند باعث كه شويد هايي آدم گرفتار سرانجام

92/1/4931 
را انسان بايد در دنيا مانند مهماني باشد كه او را به ضيافت دعوت كرده اند ، آنچه 

 .پيش روي او آوردند بخورد و آنچه ندهند مطالبه نكند

4/9/4931 
مردماني كه آرزو و هدف دارند ، فقر نمي شناسند ، زيرا شخص به اندازه هدف 

 هايش ثروتمند است . كيم ووجونگ

1/9/4931 
چه زشت است كوچكي به هنگام نياز و سركشي به هنگام بي نيازي.امام علي )ع( 

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

 .شيريني يكبار پيروزي به تلخي صدبار شكست مي ارزد 1/9/4931

1/9/4931 
عقل بي عاطفه خطرناك است و عاطفه بي عقل قابل اعتماد نيست ، انسان كامل آن 

 است كه هم عقل دارد و هم عاطفه.ويليام تن



1/9/4931 

هستند كه تو را مي آزارند ، با اين حال همواره به ديگران اعتماد هميشه افرادي 

كن و فقط مواظب باش به كسي كه تو را آزرده ، دوباره اعتماد نكني.گابريل 

 گارسيا ماركز

 يك عمل درست بهتر است از هزار نصيحت. پروفسور محمود حسابي 1/9/4931

1/9/4931 
آنها آمده اند تا ما را نيرومندتر  ارزش سختي هاي روزگار را بايد دانست ،

 سازند.ارد بزرگ

44/9/4931 
راه و رسم دوست داشتن هر چيز اين است كه احتمال از دست دادنش را 

 .بپذيري

41/9/4931 
 ت.بداني هر جا كه هستي خدا با توس برترين نوع ايمان آن است كه

 

49/9/4931 
 .نتوان با بال و پر دگران در جهان بال و پر خويش گشودن آموز ، كه پريدن

 

41/9/4931 
هميشه هر چيزي را كه دوست داريم به دست نمي آوريم ، پس بياييم آنچه را كه 

 .به دست مي آوريم ، دوست بداريم

 .با ادب با همه سر كن كه دل شاه و گدا ، در ترازوي مكافات برابر باشد 41/9/4931

43/9/4931 
بنگر در اين فاصله  !است و مرگش خاموشي آنتولد انسان روشن شدن كبريتي 

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

12/9/4931 
هر وقت از لطف كسي به خويش احساس لذت و غرور نداشتي بدان كه حقيقتا آن 

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

 .بر ثروت دنيا مقدم است پاكدامني و شرافت هميشه 14/9/4931

11/9/4931 

 ! الهي

هر چه مرااز دنيا نصيب است ، به كافران ده ! و آنچه مرا از عقبي نصيب است ، به 

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

 بس ! خواجه عبداهلل انصاري

 .كسي را امتحان كنيد ، به او قدرت دهيداگر مي خواهيد اخالق  11/9/4931

11/9/4931 

انسان سه راه دارد : راه اول از انديشه مي گذرد ، اين واالترين راه است. راه دوم 

از تقليد مي گذرد ، اين آسان ترين راه است و راه سوم از تجربه مي گذرد ، اين 

 (تلخ ترين راه است.)كنفسيوس



 )يك عمر لياقت اندوختن است.)مادام دامبرمحترم بودن نتيجه  11/9/4931

 حكومت طاليي آنجاست كه نتوان قوانين را با پول خريد. برنارد شاو 13/9/4931

92/9/4931 
قبل از آنكه كودك را كتك بزنيد ، يقين حاصل كنيد كه خود سبب خطاي او نبوده 

 .ايد

 .فراوان مي برندافراد پست و فرومايه از خطاهاي اشخاص بزرگ لذت  4/1/4931

 در هستي جنبش حشرات هم چهار چوبي دارد.ارد بزرگ 1/1/4931

 ناپلئون من در جهان يك دوست داشته ام و آن خودم بوده ام! 1/1/4931

1/1/4931 
چشم ديگران چشمي است كه ما را ورشكست مي كند ، اگر همه بغير از خودم 

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

 .مثل خردمندان فكر كنيد اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنيد 1/1/4931

3/1/4931 
موفقيت به سراغ كساني مي آيد كه آن قدر در تالشند كه وقت نمي كنند دنبال آن 

 هنري تورئو . بروند

 .بدبختي را نداردخوشبختي سراغ كسي مي رود كه فرصت انديشه درباره  42/1/4931

44/1/4931 
حتي اگر همه  ؛ حق،حق است حتي اگر همه عليه آن باشند و اشتباه،اشتباه است

 . موافق آن باشند

41/1/4931 
شخصيت آدمها را از طريق كردارشان توصيف كنيد تا هرگز فريب گفتارشان را 

 .نخوريد

49/1/4931 
ارزش هاي انساني را زير پا آدم خودباور هيچگاه براي رسيدن به ماديات ، 

 (گذارد.)ارد بزرگ نمي

41/1/4931 

خداوندا به من بياموز :دوست بدارم كساني را كه دوستم ندارند،عشق بورزم به 

كساني كه عاشقم نيستند،محبت كنم به كساني كه محبتي در حقم نكردند،بگريم 

شاديهايشان را با با كساني كه هرگز غمم را نخوردند و بخندم با كساني كه هرگز 

 .من قسمت نكردند

41/1/4931 
انسان هميشه براي چيزهايي كه آرزو مي كند قدرت كافي دارد ، فقط سستي اراده 

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

41/1/4931 
از انجام آن شرم اساس مردانگي اين است كه :در پنهان،كاري نكني كه در آشكار 

 )داشته باشي. امام علي)ع

 .تالش كنيم نديده ها را ببينيم ، ديدن آنچه كه همه مي بينند هنر نيست 41/1/4931



 .آن چه وحشتناك است ارتفاع نيست ، بلكه افتادن از ارتفاع است 43/1/4931

12/1/4931 
داد و پايان نمي توان برگشت و آغاز خوبي داشت ، ولي مي توان تغيير مسير 

 .خوبي ساخت

 .آنتوني رابينزبه هيچ دسته كليدي اعتماد نكنيد ، بلكه كليد سازي را فرا بگير 11/1/4931

19/1/4931 
مگر آنكه خود قايق سوراخ  ، كل آب اقيانوس هم نمي تواند يك قايق را غرق كند

 !باشد

 .انسان هاي بزرگ اراده دارند و انسان هاي ضعيف آرزو 11/1/4931

11/1/4931 

آن كس كه تورا شناخت جان را چه كند ، فرزند و عيال و خانمان را چه كند ، 

 ديوانه كني هر دو جهانش بخشي ، ديوانه تو هر دو جهان را چه كند!؟

 ))خواجه عبداهلل انصاري

11/1/4931 
هيچگاه مگذار در كوهپايه هاي عشق كسي دستت را بگيرد كه احساس مي كني 

 .ارتفاعات آن را رها خواهد كرددر 

11/1/4931 
 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 13/1/4931

 !...شدنت شروع شده استزمانيكه خاطره هايت از اميدهايت قوي تر شدند پير  92/1/4931

94/1/4931 
اگر كفشت پايت را ميزند و از ترس حرف مردم پا برهنه نشدي و درد را تحمل 

 "آلبركامو" ديگر در مورد آزادي شعار نده!  كردي،

4/1/4931 
بهتر است كه از تو متنفر شوند به خاطر آنچه كه هستي ، تا آنكه دوستت داشته 

 .نيستيباشند به خاطر آنچه كه 

1/1/4931 
ترجيح ميدم پول سيگاري رو بدم كه صادقانه روش نوشته:سرطان زا ، تا پول 

 !% طبيعي422آبميوه اي رو كه روش به دروغ نوشته:

9/1/4931 
 .ام هرگز درباره چيزي نگو آن را از دست داده ام ، بلكه فقط بگو آن را پس داده

 اپيكتوس

1/1/4931 

همه شب نماز گرفتن ، همه ساله حج نمودن ، سفر حجاز همه روزه روزه بودن ، 

كردن ، به خداي راز گفتن ، به خدا كه هيچ كدام را : ثمر آنقدر نباشد كه به روي 

 .نااميدي در بسته باز كردند



1/1/4931 
خدايا ! ببخشاي مرا...آنقدر كه حسرت نداشته هايم را خوردم ، شاكر داشته هايم 

 ...نبودم

1/1/4931 

خسته ام ، از تظاهر به دين و ديانت خسته ام ، از تظاهر به آدم بودن خسته ام ، از 

اين جماعت كه در ذلت خدا را مي جويند و در نعمت خود را خدا مي پندارند 

خسته ام ، خدايا گر معرفت در اين است كه در ذلت جوياي تو باشيم ، همان بهتر 

 .كه در اين شبهاي عزيز ذلت از تو خواهيم

1/1/4931 
بنام خداوندي كه داشتن او جبران همه نداشته هاي من است ، ميستايمش چون 

 .اليق ستايش است

3/1/4931 
خدايا بفهمانم كه بي تو چه مي شوم ، اما نشانم نده ، مهربانا هم بفهمانم و هم 

 ...نشانم بده كه با تو چه خواهم شد

 .خواهيم ، ما را آنچنان كن كه تو مي خواهيخدايا ! تو آنچناني كه ما مي  42/1/4931

41/1/4931 
انسان ها كفش و لباس پنج سال پيش خود را استفاده نمي كنند ، اما با باورهاي 

 هزار سال قبل زندگي مي كنند. دكتر فرهنگ هالكوئي

49/1/4931 
گياه از !!! اين باران است كه باعث رويش  نه صدايت را  قدرت كلماتت را باال ببر ،

 ...دل خاك مي شود نه رعد و برق

41/1/4931 
نه صدايت را!!! اين باران است كه باعث رويش گياه از   قدرت كلماتت را باال ببر ،

 ..دل خاك مي شود نه رعد و برق

 يك كلمه محبت آميز مي تواند همه زمستان انسان را گرم كند.ضرب المثل ژاپني 41/1/4931

41/1/4931 
همه دردناكتر است فقر و بيماري نيست ، بيرحمي مردم نسبت به يكديگر آنچه از 

 است. رومن روالن اژان كريستف

41/1/4931 
در دنيا عده اندك شماري يافت مي شوند كه مي توان به آنها اعتماد كرد ، بايد 

 گشت و اينها را يافت.آندره موروا

43/1/4931 
رخ د خيانت نبوده اند ، معجزه آنگاه كودكان اعتماد مي كنند ، زيرا هرگز شاه

 ندهد كه اين اعتماد را در نگاه پيري فرزانه ببينيم.بوي مي

12/1/4931 
گاه پرندگان آنقدر سرگرم دانه چيدن مي شوند كه پرواز را فراموش و آسمان را 

از ياد مي برند ، پرتاب سنگ كودكي بازيگوش مي تواند يادآور پرواز باشد.پرواز 



 .را بخاطر بسپاريم.عيد سعيد فطر بر عالميان مبارك بادو آسمان 

14/1/31 
از آنچه شنيده ، ديده و خوانده ايد ، هيچ چيز را قبول نكنيد ، مگر آنكه درستي و 

 صحت آن بر خودتان آشكار شده باشد.)دكارت(

11/1/31 
ياد عدالت ، صداقت و مهرباني  به گونه اي زندگي كنيد كه وقتي فرزندانتان به

 (افتند ، شما در نظرشان جلوه گر شويد.)جكسون براون مي

19/1/31 
مرد آزاده شرم دارد از اينكه سخنانش از حدود اعمال او تجاوز كند،يعني گفتار او 

 با كردار او راست نيايد.كنفوسيس

11/1/31 

قرار مي گيريم، بسيار وقتي درباره كسي كه مهربان ، مودب و مبادي آداب است 

دشوار است كه همه حرفهايش را دروغ تصور كنيم و درستي و راستي در او 

 )نبينيم.)ميالن كندرا

 از وقتي شوخي اختراع شد ، ديگه هيچ حرفي تو دل كسي نموند 11/1/31

11/1/31 
خدا خشمگين شدن،مانند اين است كه زهر بنوشيم و انتظار داشته باشيم ديگري 

 بميرد

11/1/31 
به فرزاندانتان چگونه خوشبخت شدن را بياموزيد،نه چگونه ثروتمند شدن 

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

13/1/31 
باد با چراغ خاموش كاري ندارد ، اگر در سختي بسر مي بري ، بدان كه روشني 

 (.)ويليام شكسپير

92/1/31 
داشته باشيد و به گفته هايش كه جز دارويي شفابخش نيست به پزشك خود ايمان 

 اعتماد كنيد وجرعه ي تلخ او را با خاطري آسوده سر كشيد .جبران خليل جبران



94/1/31 
در وجود مردم به دنبال عيب نگرد كه رسوايشان كني وخودت را بي اعتماد . 

 سعدي

1/1/31 
ت ، اما عدم اعتماد بنفس به اعتماد به نفس ضرورتا تضمين كننده موفقيت نيس

 يقين باعث شكست ميشود.آلبرت بندورا

9/1/31 
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

1/1/31 
زيرا خشنودي خدا جايگزين هر خدا را در را ضي نگه داشتن مردم به خشم نياور 

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

1/1/31 
دانش كم خطرناك است ، يا بايد آب چشمه را تا قطره آخر بنوشيد يا هرگز لب 

 (نزنيد.)الكساندر پوپ

1/1/31 
در و آن طوفان ، وقتي كه تندر مي غرد و طوفان مي وزد ، نهراس . در پس اين تن

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

1/1/31 

 ... خدايا

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

 .ميكنم پيدا بودن تو

 د.به نفع شما راي ده دادگاه وجدان ، برتر از هر دادگاهي است ، مراقب باشيد كه 3/1/31

42/1/31 
بزرگترين اشتباه زندگي هر كس اين خواهد بود كه از اشتباه بترسد.)آلبرت 

 هوبارد

41/1/31 
عجيب است كه گوش بشر در مقابل نصيحت كر شود ، ولي نسبت به چاپلوسي 

 (شنوا . )ويليام شكسپير



49/1/31 
مجرم ترين روي زمينم.  اگر غبطه خوردن به عزت و شرافت گناه است ، پس من

 ()ويليام شكسپير

 )من در قيد خوشنودي تو ، با جوابي كه ميدهم، نيستم.)ويليام شكسپير 41/1/31

 (تريسي برايان) است نفس به واعتماد شهامت يك شماره دشمن ، طلبي راحت 41/1/31

41/1/31 
هايش  كند ريشههايش زيبايي نور را لمس به درخت نگاه كن ، قبل از اينكه شاخه 

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

41/1/31 
 كسي نه كه ، دهيد انجام متعددي جزئي كارهاي است الزم شويد موفق اينكه براي

 ميشود قائل ارزشي آنها براي نه ، بيند مي را آنها

43/1/31 
بردباري تان ، وقتي هيچ چيز نداريد ! و نحوه ي دو چيز شما را تعريف مي كند : 

 رفتارتان ، وقتي همه چيز داريد

 .هيچ وقت حسرت زندگي آدمهايي را كه از درونشان خبر نداريد ، نخوريد 12/1/31

14/1/31 

 ...دانم نمي من كه را آنچه داني مي تو خدايا

 تالطمم آرامشت با خود تو ، ها تالطم من ندانستن در و آرامشيست تو دانستن در

 . ساز آرام را

 .انسان خوبي باش ، ولي وقتت را براي اثباتش ، به ديگران تلف نكن 19/1/31

11/1/31 
گاهي اشتباهمان در زندگي اين است كه به برخي آدم ها جايگاهي را مي بخشيم 

 كه هرگز لياقت آن را ندارد.

11/1/31 

اعتماد مي كنيم ، بعد از گذشت چند عجيب است كه پس از يك دقيقه به پزشكي 

ساعت به كالهبرداري! بعد از چند روز به دوستي ، بعد از چند ماه به همكاري ، 

 ! بعد از چند سال به همسايه اي...اما بعد از يك عمر به خدا اعتماد نمي كنيم

 )اگر من به ياد كسي هستم ، اين هنر اوست نه هنر من...!)ويليام شكسپير 11/1/31



11/1/31 

روي پرده كعبه ، اين آيه حك شده است :)بندگانم را آگاه كن كه من بخشنده ي 

 مهربانم !(و من ... هنوز و تا هميشه به همين يك آيه دلخوشم. والدت امام رضا

 ! )ع( بر عالميان مبارك باد

11/1/31 
زشت مردمي كه آدمي را امتحان به كردار بايد كرد نه به گفتار ، چه بسيارند 

 كردار و نيكو گفتارند. فيثاغورث

11/1/31 
آن فرد كه بي جهت و بي مورد از تو تعريف ميكند ، خيال گرفتن آن چيزي را كه 

 )داري دارد. )خوان مانوئل

92/1/31 
من كه با جرعه اي آب سيراب مي شوم ، چه نادان بودم كه عمري در پي وعده ي 

 .درياها رفتم

94/1/31 
آسان است ، اما اينكه بتوان دوباره به او اعتماد كرد ، داستان كسي را بخشيدن 

 .كامال متفاوتي است

4/1/31 

امانت داري ، روزي را ، وخيانت ، فقر را فراهم مي سازد.)زيرا به انسان امانت دار 

، اعتماد زيادي مي شود وكارهاي مهم واساسي و پر درآمد به او سپرده مي شود ، 

 ((هيچ جايي ، اعتبار ندارد.()حضرت محمد)صولي انسان خائن در 

 دكارت .مطالعه ي كتاب هاي خوب ، گفتگو با مردان شرافتمند گذشته است 1/1/31

 روشن بيني ، بهتر از صد سال عمر در تاريكي است. بودابا يك روز  9/1/31

 )جايي كه اعتماد نيست ، سخن بيهوده است . )فرانتس كافكا 1/1/31

 به كسي اعتماد نداري از او دوري كناگر  1/1/31

 )فقط به پيروزي فكر نكن ، به راه رسيدن به آن فكر كن. )نوبل 1/1/31

 يك فكر مثبت كوچك در صبح ميتواند : كل روزتان را تغيير دهد ... 1/1/31



3/1/31 
 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

 . وقتي چيزي را از دست مي دهيد ، درس گرفتن از آن را از دست ندهيد 42/1/31

 )براي آن كس كه ايمان دارد ، ناممكن وجود ندارد.)رابينز 44/1/31

49/1/31 
حقيقي است همه ادعاي رفاقت ميكنند ... اما كسي كه آن را ثابت ميكند... رفيق 

 (...)ماكسيم گوركسي

 .دريا به مرداب نمي ريزد و اگر ريخت دريا نيست ، مرداب است 41/1/31

41/1/31 

خدايا...مرا ببخش...تو را مي پرستم ولي هنوز از بت پرستي دست بر نداشته ام ، 

هنوز نتوانسته ام خودم را به تو قانع كنم ، هر لحظه بتي مي سازم و تصورات 

 . مي پرستم ، مرا ببخش خويش را

 .به جان خودت بيفت ! خودت را بساز ! وگرنه )ديگران( به تو )شكل( مي دهند 41/1/31

41/1/31 
برنامه ريزي ، آوردن زماني آينده به حال است ، تا بتوانيد اكنون براي آن كاري 

 )آلن الكيس(انجام دهيم.

 درد مي كشد و پنهان استانسان هاي بزرگ دو دل دارند ، دلي كه  41/1/31

 .روياي شما تاريخ انقضاء ندارد ، نفسي عميق بكشيد و دوباره تالش كنيد 12/1/31

14/1/31 
اي انسان تا در فكر آني كه چه بخوري كه حلق را خوشايند و چه بگويي كه مخلق 

 را خوشاييند ، به مقصود نخواهي رسيد

 تاريكي به فراموشي نسپارآنچه را در روشنايي ديده اي در  11/1/31

19/1/31 
كوچك كه بودم فكر مي كردم آدم ها چقدر بزرگند و ترس برم مي داشت! 

 ...بزرگ كه شدم ديدم چقدر بعضي از آدم ها كوچكند و باز ترسيدم



11/1/31 
 ، آورند مي شادي برايتان خوب آدمهاي ، نكنيد مالمت زندگيتان در را هيچكس

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

11/1/31 
 روزي آئينه ، خويش گريبان به بر فرو ديده ، خويش احسان و منگر كسان عيب

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

11/1/31 

 ادعاي باشد كمتر انسان توان چه هر ، است ثابت مقداري ادعا در توان حاصلضرب

 .گردد مي كمتر ادعايش شود بيشتر انسان توان چه هر و!  است بيشتر او

 ( حسابي دكتر)

13/1/31 

من كه تمام عمر شاهد قرباني شدن و پايمال شدن حقيقت ها به وسيله انسانهاي 

مصلحت پرست بوده ام ، در مورد مصلحت عقده پيدا كرده ام و اعتقاد يافته ام كه 

 (مصلحت نيست .)دكتر شريعتي : هيچ چيز غير از حقيقت

92/1/31 
بعضي براي رسيدن به جايي و بعضي ها بعد از رسيدن به جايي همه چيز را زير پا 

 .مي گذارند

 تو ثروتمند نيستي مگر آنگه چيزي داشته باشي كه با پول نتوان خريد. 4/1/31

1/1/31 
)ع( بر  هر جا سخن از انسانيت است ، نامش مي درخشد. واليت حضرت علي

 احمد نيك فرمان مطلق عالميان مبارك

1/1/31 
جواني كه از آرمانهاي بزرگ فاصله گرفت نه تنها كمك جامعه نيست بلكه باري 

 به دوش هموطنانش است.)نادر شاه

1/1/31 
مهم نيست كه بيرون چه طور به نظر ميايم ، كساني كه درونم را مي بينند برايم 

 .كافي هستند

1/1/31 
وقت ، هيچ وقت براي نگه داشتن كسي كه فرق تو را با بقيه نمي فهمد تالش هيچ 

 .نكن

 .فقير ترين مردم كسي است كه شخصيت او در ثروتش خالصه شود 1/1/31



3/1/31 
با هيچ كس بر سر باورش نمي جنگم چرا كه خداي هر كس همان است كه 

 )درونش مي گويد!)كورش كبير

 .دروغي نشنوي ، اصراري براي شنيدن حقيقت مكناگر مي خواهي  44/1/31

 ...هر پرهيزكار گذشته اي دارد و هر گناهكار آينده اي ، پس ، قضاوت نكن 41/1/31

49/1/31 
بچه دار شدن تصميم خطيري است ، با اين كار مي گذاريد كه قلبتان تا ابد جايي 

 )در بيرون و دوروبر تنتان به سر برد. )اليزابت استون

41/1/31 
! است آور درد صدم طبقه از سقوط كه است آور درد همانقدر سوم طبقه از سقوط

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

41/1/31 
من هيچ راه مطمئني به سوي خوشبختي نمي شناسم ، اما راهي را مي شناسم كه به 

 گرايش به خوشنود ساختن همگان.افالطوننا كامي منجر مي شود ، 

41/1/31 
سكه ها هميشه سروصدا ميكنند ، اما پول هاي كاغذي همواره ساكت اند ، پس 

 .وقتي ارزش شما زياد مي شود ، ساكت و فروتن باقي بمانيد

41/1/31 

 روز يك براي اگر.بزنيد چرت ، خواهيد مي ساعت يك براي را خوشبختي اگر

 تعطيالت به خواهيد مي هفته يك براي اگر.برويد نيك پيك به خواهيد مي

 خواهيد مي سال يك براي اگر.كنيد ازدواج ميخواهيد ماه يك براي اگر.برويد

 بياموزيد خواهيد مي عمر يك براي را خوشبختي اگر اما.ببريد ارث به ثروت

 (جابز استيو.)باشيد داسته دوست دهيد مي انجام كه را كاري

43/1/31 
زماني كه به قدرت نرسيده اي فرمانبردار باش و چون به آن رسيدي ، فروتن . تا 

 ) ) آناتول فرانس

 .براي رسيدن به روزهاي خوب بايد چند روزي را بد گذراند 12/1/31

14/1/31 

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

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

 چيست؟



11/1/31 
مروز چيزي نسازيد..! يقينا فردا هم چيزي براي تماشا كردن نخواهيد  اگر ا

 .داشت

11/1/31 
هرگز كار نيك را به منظور خودنمايي انجام مده و به خاطر شرم آن را ترك نكن. 

 ص( )پيامبر اكرم

111/31 

، با قوانين خودت ...!!! مردم دلشان مي خواهد  زندگي كن به شيوه خودت

موضوعي براي گفتگو داشته باشند ، برايشان فرقي نمي كند چگونه هستي ، چه 

خوب ، چه بد ، موضوع صحبتشان خواهي شد ..! پس زندگي كن به شيوه خودت ، 

 .چه خوب ، چه بد

 ..آينده اي بساز، كه گذشته ات جلويش زانو بزند 11/1/31

13/1/31 
خداي خوب من ، زندگي به سختي اش مي ارزد ، اگر تو در انتهاي هر قصه 

 ... ايستاده باشي

92/1/31 

پسر خاله : يه روز رفتم نونوايي ، نونوا گفت : هر كسي اومد بگو پشت سرت وا 

نسته بهش نون نمي رسه ، منم هر كي اومد گفتم بيا جلوي من واسا پشت سرم 

 ... نون نميرسه

 ! درجه اي آدم هاست 412دليل سرگيجه هايم چرخش زمين نيست ، چرخش  1/3/31

9/3/31 
هميشه يادمون باشه كه نگفته ها رو مي تونيم بگيم ، اما گفته هامون رو نمي تونيم 

 !...پس بگيريم

1/3/31 
وقتي آدم ها فقط هنگام نياز به ياد شما مي افتند ناراحت نشيد ، به خودتان بباليد 

 .مانند يك شمع در هنگام تاريكي به ذهن آنها خطور مي كنيد كه

1/3/31 
مرد را سرزنش نكنند كه چرا حقش را با تاخير مي گيرد ، بلكه سرزنش در 

 .آنجاست كه آنچه حقش نيست را بگيرد

 (در يك جامعه ي بيمار ، سالم ها بيمار محسوب مي شوند.)فردريش نيچه 1/3/31



 كند مي آسان را آن از رفتن باال ، كند نمي كوچك را ها كوه خدا به اعتماد 1/3/31

 ! خدا تنها اسمي است كه هر كجا صدايش زدم گفت : جانم 3/3/31

42/3/31 
 آنچه به دل:  گفت ؟ شوي نمي غمگين هرگز چرا:  پرسيدند كبير كوروش از

 . بندم نمي ماند نمي

 ، اما تفريح نكردن باعث مي شود پير شويدپير شدن باعث نمي شود تفريح نكنيد  44/3/31

41/3/31 
 مرا نكني مدارا من با اگر تو ، است بسيار ديگر ي بنده را تو كنم بد اگر من خدايا

 ؟؟؟ كجاست ديگر خدايي

 شود نمي ديگران عصاي محتاج ، ايستد مي خود پاي روي كه كسي 49/3/31

41/3/31 
 كوتاهي ما!  نيست كوتاه عمر ، نكن بهانه را عمر كوتاهي نكردن زندگي زيبا براي

 (شكيبايي خسرو.)ميكنيم

 .هميشه حقيقت را بگوييد ، حتي اگر صدايتان بلرزد 41/3/31

41/3/31 
از نشانه هاي ذهن فرهيخته آن است كه در عين مخالفت با عقيده اي ، به آن 

 .احترام بگذارد

41/3/31 
دليل بياوريد ، در واقع هزار و يك اشتباه از اگر براي يك اشتباه هزار  :ابن سينا

 .شما سر زده

43/3/31 

روابط مانند پرندگان هستند ، اگر آنها را خيلي محكم نگهداريد ، ميميرند ، اگر 

خيلي سست نگهداريد ، مي پرند ، اما اگر آنها را با مراقبت و دقت نگهداريد ، 

 .براي هميشه كنارتان خواهند ماند

 .هيچگاه كليد خوشبختي خود را در جيب ديگران قرار ندهيد 12/3/31



14/3/31 

حقيقت انسان به آنچه اظهار مي دارد نيست بلكه حقيقت او نهفته در آن چيزي 

است كه از اظهار آن عاجز است ، بنابراين اگر خواستي اورا بشناسي نه به گفته 

 هايش بلكه به نا گفته هايش گوش كن .. !!زيگموند فرويد

19/23/31 

 اصل چهار فرمود كردي؟ استوار اصل چند بر را خود زندگي:  پرسيدند زرتشت از

 مرا خدا دانستم-1. كردم تالش پس دهد نمي انجام ديگري مرا كار دانستم-4: 

 آرام پس دهد نمي ديگري به مرا رزق دانستم-9. كردم حيا پس بيند مي

 .شدم مهيا پس است مرگ كارم پايان دانستم-1.شدم

11/23/31 
هر كس بخواهد كاري انجام دهد راهش را پيدا ميكند ، و هر كس نخواهد كاري 

 .را انجام دهد ، بهانه اش را

11/23/31 
چه حقير و كوچك است آن كس كه به خود مغرور است ، چرا كه نمي داند بعد از 

 .بازي شطرنج ، شاه و سرباز همه در يك جعبه قرار ميگيرند

11/23/31 
فلسفه زندگي امروز در اين جمله خالصه مي شود : فدا كردن آسايش زندگي 

 ! براي ساختن وسايل آسايش زندگي

11/3/31 

از آن زمان كه متوجه عواقب نگراني شده ام ، اگر همه ثروتم را نيز از دست 

بدهم هر گز نگران نخواهم شد ، آنچه را كه مي توانم انجام مي دهم و بقيه را به 

 (مي سپارم . )جي.سي.بنيخدا 

 .تا زماني كه خواسته اي از كسي نداري ، خواستني هستي 92/3/31

4/42/31 
تغيير دهندگان اثر گذار در جهان ، كساني هستند كه بر خالف جريان شنا 

 (كنند. )والترنيس مي

 ارسطو .معلم نفست و شاگرد وجدانت باش ، تا به سعادت برسي 9/42/31



1/42/31 
لي وقتي بزرگ بين كساني كه با ما هم عقيده اند، احساس آرامش داريم، و ما در

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

1/42/31 

عد از مرگ و ب من ترجيح مي دهم به گونه اي زندگي كنم كه انگار خدايي هست

زندگي كنم كه انگار خدايي متوجه شوم كه خدا نيست به جاي اينكه به گونه اي 

 نيست و بعد از مرگ متوجه شوم كه خدايي هست.

 ا مي داند.ر "من مي پندارم"و  "من مي دانم"دانشمند كسي است كه فرق ميان  1/42/31

1/42/31 
عهده گرفته خونسردي، بزرگترين صفت براي كسي است كه امر فرماندهي را بر 

 است. )آندره موروا(

 او شوزماني كه انسان قادر به نه گفتن نباشد، آري او بي معني است.  3/42/31

44/42/31 
چ بپنداري به اگر خود را كسي بپنداري، راه را گم مي كني، ولي اگر خود را هي

 مقصد مي رسي. اوشو

41/42/31 

زياده از حد فكر نكنيد زيرا فكر هميشه به گذشته يا آينده مربوط مي شود و 

جاي اينكه به قوه احساس معطوف شود، منحرف شده و صرف فكر  انرژي شما به

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

41/42/31 
يك دروغ كوچك با خود هزار و يك دروغ ديگر مي آورد، زيرا شما مجبور 

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

41/42/31 
 هم زندگي ارزش يك ثانيه اندوه را ،گورستان با سكوتش ميگويد سخت نگير

 ...ندارد



41/42/31 
 براي. گيرد نمي قاب كسي باشد، تميز و سفيد كه هم چقدر هر را سفيد كاغذ يك

 ...داشت گفتن براي حرفي بايد ماندگاري

 .رنگ استجماعت خودش هزار وقتي  چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن 41/42/31

43/42/31 
پيروزمندان! فراموش نكنيد كه پيروزي هاي بشري هميشه نسبي و موقتي 

 )آندره موروا(است.

14/42/31 

كفش كودكي را دريا برد. كودك روي ساحل نوشت: درياي دزد... آن طرف تر 

مردي كه صيد خوبي داشت روي ماسه ها نوشت: درياي سخاوتمند... جواني غرق 

نوشت: درياي قاتل... پيرمردي مرواريدي صيد كرد، نوشت: درياي شد مادرش 

بخشنده. موجي نوشته ها را شست. دريا آرام گفت: به قضاوت ديگران اعتنا نكن 

 !اگر ميخواهي دريا باشي

11/42/31 
 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 دارد تن

19/42/31 

انسان تا وقتي فكر مي كند نارس است به رشد و كمال خود ادامه مي دهد و به 

محض آنكه گمان كرد رسيده شده است، دچار آفت مي شود. گابريل گارسيا 

 ماركز

11/42/31 
. كرد فكر بايد نطق يك از بيشتر خيلي "خير" يا "بله" كلمه كوتاهترين تلفظ براي

 پتياگور

11/42/31 
 شكايت خود روح ناچيزي و كوچكي از كند، مي شكايت خود سرنوشت از كه كسي

 مترلينگ. است كرده



11/42/31 
 را قهرماني مدال تا شوم خم بيشتر بايد كه فهميدم آنگاه شدم جهان قهرمان وقتي

 تختي پهلوان جهان. بياويزند گردنم به

11/42/31 
 تغيير قابل و شده تعيين قبل از همه سرنوشت هستند معتقد كه افرادي حتي

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

92/42/31 
 را ديروز كارهاي اگر ولي... كردم نمي را ديروز كارهاي داشتم را امروز عقل اگر

 ...نداشتم را امروز عقل كردم، نمي

 ...است دوشنبه روز زباله يكشنبه، روز روزنامه كن، فراموش رو بودن مهم 4/44/31

1/44/31 
 زندگي در كردن زندگي با را زمانمان پس... است محدود ما زمان باشد يادمان

 !ندهيم هدر ديگران

9/44/31 
 خيانت تو به دوبار كسي اگر اوست، از اشتباه اين كرد خيانت تو به يكبار كسي اگر

 شكسپير! توست از اشتباه اين كرد

1/44/31 
 در بودن خوب ولي داريم، زيبايي و خوب نگرش و برخورد پادشاه، برابر در همه

 ...ست ا هنرمندي گدا، برابر



1/44/31 
  ناي كس هر به احترام ترين بزرگ كه است وحشتناكي كار چه زدن حرف ببينيد

 !كنند سكوت دقيقه يك برايش كه است

1/44/31 
 براي مرا كه شود سپري كاري دادن انجام در عمرم روزهاي كه كن چنان خدايا،

 اي!!! آفريده آن

1/44/31 
هرگز زانو نخواهم زد، حتي اگر سقف آسمان كوتاهتر از قامتم باشد... كوروش 

 كبير

3/44/31 
 شنيده گوييد، مي آنچه كه است بلند قدري به دهيد، مي انجام آنچه صداي

 امرسون والدو رالف. شود نمي

42/44/31 
 هراس پستي از هم كمي ترسيدند مي ارتفاع از كه قدر همان انسانها كاش اي

 ...اشتندد

41/44/31 
 كند، ياري را او كه كسي هر به نسبت كار طمع شخص اما دارد، آقا يك فقط برده

 امرسون والدو رالف. است برده

49/44/31 
 پرواز به كه ايست پرنده( باور) پريدن،!!! نيست( پر) پرواز دليل كنيم، باور بياييد

 .شدياند مي



 .كند مي آشكار را ها آدم حقيقت زمان كند، نمي عوض را ها آدم زمان 41/44/31

41/44/31 
 كن دقت!! نمياره ميوه واست بريزي، كود و آب كه هم قدر هر هرز علف يه پاي

 !!!ميذاري وقت چي و يك براي

41/44/31 
 عقايدشان و باورها زيرا بشنوند، را حقيقت كه ندارند دوست ها انسان اوقات گاهي

 .كرد خواهد رو و زير را

41/44/31 

 پيوند را بشكسته ي شيشه است، مشكل كردن خرسند كسي، از رنجيد كه دل

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

 .است مشكل كردن هموار

43/44/31 
 رنگ تازه كه ديواري به باشيد، رسيده دوران به تازه هاي آدم مراقب رفاقت در

 ...كرد تكيه نبايد شده

 !است نقشه بدون كردن دريانوردي مانند زندگي، در هدف نداشتن 12/44/31

14/44/31 
... نرود فراتر سكوت از نادان، كردن مجازات در كه است كسي مردم عاقلترين

 (ع) علي حضرت



 ...نيست شنيدني ما هاي حرف گاهي اند، بهانه سنگين هاي گوش 19/44/31

 .كرد خواهد ايستادگي مشكالت همه برابر در ،زند مي زانو خدا برابر در كه كسي 11/44/31

11/44/31 
 اوج، در ولي ،ريزد مي پر كشيدن، پر آغاز در عقاب ؛ است دشوار راه آغاز هميشه

 ...است نياز بي هم زدن بال از حتي

 ... شد نخواهد زيبا تنديس ، نداره رو تيشه هاي ضربه طاقت كه سنگي 11/44/31

11/44/31 
 دليلي صبح نه و دارد خوابيدن براي اي بهانه شب نه كه است زماني انسان مرگ

 ... شدن بيدار براي

 ... است كوشش و سعي ديگر نام معجزه 13/44/31

92/44/31 
 لحظه هر به بهايي چه مرگ، دانستن حتمي و نزديك كه ميدانستيم كاش

 !بخشد مي



4/41/31 
 پيروزي براي كه عرقيست همان ريزيم مي شكست هر از پس كه هايي اشك

 هيتلر. ايم نريخته

9/41/31 

 

 ، كشند مي پايين خودشان سطح تا را شما آنها ، نكنيد بحث ها احمق با هرگز

 تواين مارك.  دهند مي شكست را شما ، خود تجربه با سپس

 ... طالبش نه ، هستند اليقش كه است كساني براي احترام 1/41/31

1/41/31 
 بيهوده را آن ، دارند دوست حال همه در را شما كه كنيد كساني صرف را وقتتان

 . نكنيد ، دارند دوستتان ، طلبد مي منفعتشان هرگاه فقط كه افرادي تلف

1/41/31 

 چه و گويند مي چه موردم در ديگران كه ندارد ربطي من به:  است اين ام فلسفه

 ضرري ديگران به و كند شاد مرا كه كاري هر و هستم خودم من ، كنند مي فكري

 اينگونه ، پذيرم مي را چيز همه و ندارم توقعي هيچ ،  دهم مي انجام را نرساند

 هاپكينز آنتوني . شود مي آسانتر بسيار زندگي

 ... نيست هنر ، بينند مي همه كه آنچه ديدن ببينيم را ها نديده كنيم تالش 1/41/31

1/41/31 

:  گفت ؟ ميروي كجا پرسيدند!  دارد دست در آب جام و مشعل ديدند را زرتشت

 مردم تا كنم خاموش را جهنم آب اين با و بسوزانم را بهشت آتش اين با ميروم

 از ترس و بهشت در عياشي بخاطر نه ، بپرستند او به عشق بخاطر فقط را خدا

 ! جهنم



42/41/31 
 دوست كه آنچه بر صبر با مگر ، رسند نمي دارند دوست كه چيزي آن به انسانها

 (ع) مسيح عيسي...  ندارند

44/41/31 
 كه كنيم مي زندگي زميني بر ما ، مانيم نمي حرفهايمان روي بر كه نيست ما تقصير

 ... زند مي دور را خودش روز هر

41/41/31 
 توانايي معناي به ، نيست اندوه و غم نداشتن حضور معني به خندان هاي چهره

 ... است آن با برخورد

 ... چرا سخت هاي انسان اما ، آورند نمي دوام سخت روزهاي 49/41/31

41/41/31 

 ، لرزد مي شاخه كه كند مي احساس ، نشيند مي شاخه روي كه...  باش پرنده مانند

 توان و دارد پر و بال هست مطمئن كه چرا...  دهد مي ادامه خواندن آواز به ولي

 ... پرواز

41/41/31 
 در اما ، خراشند مي را شما ، هستند سمباده كاغذ مثل آزارند مي را شما كه آنهايي

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

41/41/31 

 سوي به او اميد به و خدا خاطر به اما هستند بسته درها تمام دانست مي يوسف

 هم دنيا درهاي تمام اگر...  شد باز برايش بسته درهاي تمام و دويد بسته درهاي

 ! يكيست يوسف و تو خداي ، بدو بسته درهاي دنبال شدند بسته رويت به



 ماندال نلسون.  است ناپذير شكست هميشه خوب قلب و خوب مغز تركيب 41/41/31

43/41/31 
 كه است اين مهم بلكه برسيد زندگيتان آل ايده به كه نيست اين مهم زندگي در

 اي قمشه الهي.  كنيد حركت زندگيتان آل ايده به رسيدن مسير در

12/41/31 

 بي كه صبحي هر بابت ، گذاشتم بالين بر سر شكر بي كه شبي هر بابت...  اياخد

 شانس به من و شد باز تو دست به كه گره هر بابت ، كردم آغاز تو به سالم

 ببخش مرا!  دانستم تو را مقصر و شد كور مدست به كه گره هر بابت ، دادم نسبتش

... 

14/41/31 
 دل زيرا ، پاك هاي دل به ها انسان و آورند مي پناه آرام هاي بركه به پرندگان

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

11/41/31 
 گوش آنها به كه هست يكي ، باشند تكراري چقدر هر حرفهايت ، باش مطمئن

 ... خدا جز نيست كسي آن و دهد مي

11/41/31 
 ترك را تو تاريكي هنگام ات سايه حتي ، نباش وابسته دنيا اين در هيچكس به

 ... كند مي

11/41/31 
 و ديروز يكي!  دهيد انجام كاري هيچ توانيد نمي كه هست سال در روز دو تنها

 ... فردا يكي



11/41/31 
 بدي يك با را ها خوبي تمام انسان كه است اين خدا با انسان هاي فرق از يكي

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

11/41/31 
 ديگران آرامبخش وجودت كه كند عزيزت آنقدر خداوند اينكه يعني خوشبختي

 ... باشد

11/41/31 

 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 . 4939بهار 

 



 به نام خدا

5/1/39 

 ، درمان بي درد از ترس چه ، مستي عالم صفاي ، هستي قاطع دليل تويي من خداي اي

 و اولين تو ، ايماني نور من در تو ، اهريمن كفر از باك چه ، درماني تو چون دارم كه

 . دقايقم ي همه در همسفري عزيزترين ، عاشقم كه من براي آخرين

 شكسپير.  نكنيد بدي هيچكس به و كنيد اعتماد كمي تعداد به ، بورزيد عشق همه به 6/1/39

 . شد نخواهد بهتر چيز هيچ ، نكنيم فكر بهتر كه زماني تا 3/1/39

 . ايستند نمي ، هم آن يك ، آرمان به رسيدن راه در ، كهن زنان و مردان 11/1/39

11/1/39 
 تحقيرم مخفيانه كه دوستي به دهم مي ترجيح را كند ورزي كينه صادقانه كه دشمني

 . كند مي

16/11/39 
 ، نياموزيد اگر ، آموزيد نمي ، نخوريد شكست اگر ، است زندگي از بخشي شكست

 . كرد نخواهيد تغيير هرگز

11/1/39 

 كند مي گريه كه است كسي قوي فرد  ، كند نمي گريه هرگز كه نيست كسي قوي فرد

 آنچه براي دوباره و...  ايستد مي دوباره و كند مي پاك خودش را هايش اشك اما ،

 . جنگد مي خواهد مي كه

 .. است آموخته شدن مشت از بهتر را شدن باز كه يدبپذير را دستي 11/1/39

13/1/39 
 را ماه بوسيدن كه نكنيد ستارگان شمردن سرگرم آنقدر را خودتان ، زندگي در

 ... كنيد فراموش

 . كنند مي ديگران نصيب را روز آسايش كه كن كساني نصيب را شب آرامش! خدايا 01/1/39

 . شود محتاج خاك جنس از اي بنده نگاه به نگاهم مبادا كه مگذار تنها مرا خدايا 01/1/39

09/1/39 
 صائب.  نداريم سيالب غم دوشان به خانه ما ، قصرنشينان خود به لرزند حادثه از

 تبريزي

02/1/39 
 آينه به نگاهي...  دهد تغيير را شما زندگي كه هستيد نفري يك آن دنبال به اگر

 . بيندازيد

05/1/39 
 محبت حد از بيش و يدنكن اعتماد حد از بيش ، يدنباش عاشق حد از بيش وقت هيچ

 . رساند مي آسيب( حد از بيش) شما به( حد از بيش) همين چون...  يدنكن

06/1/39 
 ، هستيد عصباني وقتي. 0 ندهيد قول ، هستيد خوشحال وقتي. 1:  آسان نكته چند

 . نگيريد تصميم ، هستيد ناراحت وقتي. 9 ندهيد جواب

 ! نوازيد مي كه شنويد مي را چيزي همان زندگيتان در ، ساز يك نواختن مثل 01/1/39



01/1/39 
 اما ، خورند مي بهتر ها گيرنده ، گيرنده و بخشنده ، هستند نوع دو مردم:  گفت پدرم

 (ارلوم توماس... ) خوابند مي بهتر بخشندگان

 ... فروختند مي پياز ها دواخانه در ، ساخت مي دوا را دردي ريختن اشك اگر 91/1/39

91/1/39 

تابلوي آفريدگار است ، تار و پود مادر را از مهرباني بافته اند ، عشق مادر هديه مادر 

را بدانيم.والدت با سعادت حضرت بزرگ خدا به انسان ، پس قدر اين هديه بزرگوار 

 .فاطمه )س( و روز بزرگداشت زن را به عالميان تبريك عرض مي نمايم

1/0/39 
 ؛ آورند مي شادي برايتان خوب هاي آدم ؛ نكنيد مالمت زندگيتان در را هيچكس

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

 .بميريم ثروتمند اينكه تا كنيم زندگي ثروتمند است بهتر 0/0/39

 . است فكر بدون كردن عمل ، شكست هر علت 9/0/39

 ناپلئون.  است بزرگي مانع ، موفقيت راه در صبري بي 2/0/39

6/0/39 
 زانو جلويش مان گذشته كه بسازيم اي آينده ؟ چرا غصه ، خداست ما نويس قصه تا

 . بزند

1/0/39 
 آن انكار مشغول حد از بيش اگر ، آموختند مي اشتباهاتشان از بيشتر ها سانان

 . نبودند اشتباهات

1/0/39 
 من ، بگو زيست چون نكرد گنه كه كس آن ، بگو كيست جهان اين در گنه ناكرده

 (خيام عمر) بگو چيست تو و من ميان فرق پس ، دهي مكافات بد تو و كنم بد

 . دارد پي در رسوايي  ، گويي بد 3/0/39

11/0/39 
 و شكوه به آنها ، نيستند ديگران زدن كف بدنبال باور خود و فرهمند هاي انسان

 . دارند باور خود كار ارزش

 . است بيمار و ناتوان دهد مژده را زيبا اي آينده نتواند كه اي انگاره و انديشه 11/0/39

 ... را بزرگ هاي انسان اخالقيات و كند مي كنترل را كوچك هاي انسان ، قوانين 19/0/39

 . يابيد مي را نور ، باشيد نور جستجوي در 12/0/39

15/0/39 
 بلكه نيست وظيفه  ، دهيد مي انجام ديگران براي كه نيكي كار:  زرتشت گفت چنين

 . آورد مي ارمغان به خاطر آرامش و سالمتي شما براي كه است لذت نوع يك

16/0/39 
آزاد و تهي از هر گونه نفرت است كاري را كه بايد بكنيد، بهتر  هنگامي كه ذهن شما

  .انجام مي دهيد



11/0/39 
 .مردم هيچ گاه يك ميليون باري كه آنها را ياري كرده ايد را، به خاطر نمي آورند

 !يكبار سر باز زنيد ...اما فقط كافي است

11/0/39 
نه يك خبر منفي پذيرفتيد ، شما از هرگاه خبرهاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير و 

 س(.بيل گيت) يزهاي تازه اي از آن آموخته ايدآن شكست نخورده ايد ، بلكه چ

 كوئيلو پائولو.  اند ساخته تو از ديگران كه آني نه هستي، كه است همان حقيقي من 01/0/39

01/0/39 

 اگر كنند مهيا برايم بخواهند ديگران و روزگار ، شرايط ، سرنوشت كه را اي آينده

 براي خود كه خواهانم را اي آينده فقط من ، خواهم نمي باشد كه هم نشيني قصر

 . نيست آن از بيشتر شايستگيم دارم ايمان كه چرا.  سازم مي خود

00/0/39 
خوشبختي و آرامش فقط شايسته افرادي است كه پندار، كردار، گفتار و ظاهرشان به 

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

00/0/39 
هرجا سخن از انسانيت است نامش مي درخشد. والدت با سعادت مرد مردان علي 

  .ابن ابيطالب بر عالميان مبارك باد

02/0/39 
 باهوش انساني را اننامت ، شناختيد متفاوتشان هاي نقاب پشت از را ها انسان اگر

 گاندي.  يدبگذار

05/0/39 
 و خشك هاي شاخه اما ، ميگردند متواضع بزرگ مردان و شوند مي خم بارور درختان

 . شوند نمي خم و شكنند مي نادان مردم

01/0/39 
 دهد مي اجازه نه و  ، كنند خوشبختش ماند مي منتظر نه ، كه است كسي قوي

 براندو مارلون.  كنند بدبختش

 . شود مي مدت كوتاه هاي گيري تصميم بهبود باعث ، مدت بلند فكر طرز 01/0/39

03/0/39 
 ، پايم از محافظت براي ، دهم مي تغيير را خود بلكه ، كنم نمي شكايت ديگران از

 . است زمين كل كردن فرش از تر آسان كفش پوشيدن

91/0/39 
 دهيد مي اجازه چرا پس ، كنيد نمي دعوت خود ي خانه به را دزد يك هرگز شما

 ؟ گزينند سكنا ذهنتان در دزدند مي را شما شادي كه افكاري

91/0/39 
!!!  اند خورده فريب كه كنيد متقاعد را آنها كه است آن از آسانتر مردم دادن فريب

 تواين مارك

1/9/39 
 . رسيدم خودم به كردم دنبال بود گرفته را آرامشم كه كسي پاي رد هرگاه

 ژيد آندره 

 كه انساني اما ، باشد خوبي انسان است ممكن است خدا به خدمت هدفش كه انساني 9/9/39



 رازي زكرياي.  است خوبي انسان حتماً باشد انسان به خدمت هدفش

2/9/39 
 كه اند نشده ساخته اين براي ولي  ، است تر امن بسيار زمين روي بر ها بالن جاي

 . بمانند باقي زمين روي

5/9/39 
.  ناياب دانند مي را محبت قدر كه هايي آدم ، كميابند كنند مي محبت كه هايي آدم

 پاچينو آل

1/9/39 
 مشغول سكوت شريف ذكر به فرمود.  فرماييد عنايت را ذكري:  گفتند را بزرگي

 . باشيد

1/9/39 

 هيچ خوردن و است حرام هم غصه خوردن ، است حرام شراب خوردن كه طور همان

 ديگر اوست عالم دار جهان كه فهميديم ما اگر.  نيست حرام غصه خوردن مثل چيز

 اي قمشه الهي دكتر ؟ بخوريم بايد اي غصه چه

11/9/39 
 در چه شما براي روزگار گردش دانيد نمي كه ، مشويد شاد كسي خوردن زمين از

 (ع) علي ماما...  دارد آستين

11/9/39 
 را خودتان ، نكنيد سرزنش شوند مي شما نااميدي باعث اينكه خاطر به را ها آدم

 . داريد انتظار آنها از حد از بيش كه كنيد سرزنش

 . اشيا نه و دهند مي معنا زندگي به كه هستند ها انسان اين 10/9/39  

19/9/39 
 انساني كه ديدم ها لباس بسيار چه و ، نبود لباس تنشان ديدم ها انسان بسيار چه

 ... نبود درونش

11/9/39 
 من پروردگار تو كه بس مرا افتخار اين و باشم تو بنده كه بس مرا عزت اين خدايا

 ... خواهي مي تو كه آنچنان مرا بده قرار پس خواهم مي من كه آنچناني تو ، باشي

11/9/39 

 را  (من) نخست:  داد پاسخ بودا( خواهم مي خوشبختي من) گفت بودا به شخصي

 از حكايت كه كن حذف را( خواهم مي) سپس ؛ دارد نفس از حكايت كه كن حذف

 ! است خوشبختي ماند مي باقي تو با آنچه اكنون...  دارد خواسته و ميل

 ... باشد كودك يك از اگر حتي ، زيباست اشتباه از بعد كردن خواهي عذر 13/9/39

 (ارسطو. ) است احترام داشتن شايستگي در بلكه ، نيست داشتن احترام در بزرگي 01/9/39

 . نيستند شما شخصيت ، هستند شما تجربيات ، شما تجربيات 00/9/39

00/9/39 
تاثير عمل يك نفر روي هزار نفر ، بيشتر از تاثير حرف هزار نفر روي يك نفر است 

 سعادت حضرت مهدي )عج( پيشاپيش بر عالميان مبارك باد . ... ميالد با

 افسوس ولي ، باشند مي داشتن دوست براي ها انسان و شدن استفاده براي اشيا 02/9/39



 ! شوند مي داشته دوست اشيا و شود مي استفاده ها انسان از امروزه

 ... او فكر از بزرگتر چيزي انسان در و نيست انسان از بزرگتر چيزي زمين روي بر 05/9/39

 . نزنيم آتش را مان خانه ، موش ترساندن خاطر به 06/9/39

01/9/39 
 را قدرتي چنين هيچكس به.  كند مي كنترل را شما ، شود مي خشمتان باعث كه كسي

 . دهد مي انجام عمداً را كار اين كه كسي خصوصاً  ، ندهيد

 . است تر بلند فريادي هر از صدايش ، خط ترين رنگ كم و ترين بد و ترين ريز 01/9/39

03/9/39 
 نحوه درصدش نود و افتد مي اتفاق شما براي كه است چيزي آن درصدش ده زندگي

 ... اتفاق آن به نسبت شما واكنش و پاسخ

 .يك روز زندگي به روشن بيني ، بهتر از صد سال عمر در تاريكي است 91/9/39

 .زرگترين درس زندگي اينست كه گاهي احمق ها درست مي گويندب 1/2/39

 زيبايي ها لذت ببرد.از ني خواهد مرد كه نمي خواهد و نمي تواند آدمي زما 9/2/39

2/2/39 
انجام كارهاي بزرگ كند چه بسا كه توانايي  نكه خود را به امور كوچك سرگرم ميآنا

 را ندارند.

   5/2/39 
تمام موفقيت هايي كه نصيب بشر شده اند عموما در سايه ي تحمل و بردباري بوده 

 است. 

1/2/39 

سرعتتان كم مي كند، اما از جاده صاف مشكالت مانند دست اندازهاي جاده كمي از 

بعداز آن لذت خواهيد برد .زياد روي دست اندازها توقف نكنيد. به حركتتان ادامه 

 .دهيد

 ., ايمان استمي است كه در آن تنها قطب نماي مازندگي بيابان پر پيچ و خ 1/2/39

 آرامش اولين نشانه اثبات حضور خداوند در درون شماست .  3/2/39

 آسايش پاداشي ست كه بعد از هر كار و تالش در انتظار بشر است. 11/2/39

 به دنبال آرامش همه ي دنيا را گشتم ولي آن را در خانه ي خود يافتم.  11/2/39

 )كنفوسيوس(مرد يزرگ هميشه آرام است و مرد كوچك مضطرب . 10/2/39

 .آورند محكوم به تكرار اشتباهند نميهاي گذشته را به خاطر  آنانكه تجربه  12/2/39

 . اي رسي بنگر كه در ازاي آن از چه گذشته وقتي به چيزي مي 15/2/39

 آدم هاي بزرگ شرايط را خلق مي كنند و انسان هاي كوچك از آن تبعيت مي كنند.  16/2/39

 خدا ي من در ميان اين همه چشم نگاه تو مرا بي نياز مي سازد از هر نگاهي .  11/2/39



11/2/39 
اگر ذره بين نگاه قوي باشد ، در تمام صفحه هاي ورق خوره ي زندگي اثر انگشت 

 .خدا ديده مي شود

 ..اميد سرابي ست كه اگر ناپديد شود، همگي از تشنگي خواهيم مرد 13/2/39

 طالهاي زير زمين و روي زمين به قدر يك فضيلت اخالقي ارزش ندارد.تمام  01/2/39

 چنان باش كه به هر كس بتواني بگويي مانند من رفتار كن .  00/2/39

 خويشتن را نگاه دار از كرداري كه اگر از تو بپرسند شرمگين شوي و انكار كني.  09/2/39

 تربيت پس از نان نخستين احتياج بشر است.  02/2/39

05/2/39 
يتيم آن نيست كه پدرش مرده باشد بلكه يتيم كسي است كه از عقل و ادب بي بهره 

 باشد. 

06/2/39 

آن كس كه لذت بندگي پروردگار را درك كرد فارغ از لذت شاهي بر دو عالم شد  

اما... او بنده بود و من در بند... و چه تفاوت نام او را بنده نهادند و نام من را نيز بنده  

هاست ميان بنده و در بند ...! شهادت بنده حقيقي خداوند حضرت علي )ع( را به شما 

 و به تمام انسان هاي جهان تسليت عرض مي نماييم.

 )ناپلئون(بي صبري در راه موفقيت مانع بزرگي است.  03/2/39

 فرمانده است. )ناپلئون( خونسردي بزرگترين صفت يك 91/2/39

91/2/39 
در جهان تنها كسي موفق مي شود كه به انتظار ديگران ننشيند و همه چيز را از خود 

 بخواهد. 

 ولتر. دارد نمي باز تاختن از را چابك اسب هرگز مگس نيش چند 1/5/39

 (ص) محمد حضرت.  گردد مي معلوم افراد توانايي و روح عظمت ، مصيبت روز در 0/5/39

 شكسپير.  است گريبان به دست بدبختي با عمر تمام در اراده بي شخص 2/5/39

 . دارند پشتكار كه است اشخاصي آن از زمين كره 5/5/39

 افالطون.  يدمدار شرم آن آموختن از دداني نمي آنچه 6/5/39

6/5/39 

 كردم مي سيراب و سير را خود چنان افطار هنگام گرچه روز سي اين در پروردگارم

 ناني بي و آبي بي رنج و درد اما ، سپاردم مي فراموشي به را گرسنگي و تشنگي باز كه

 و دهند مي بندگانت كه ناني و آب در است دردي چه آموختم و كردم درك كمي را

 فطر سعيد عيد.  بخشي مي حساب بي تو كه ناني و آب آن در است عزتي و لذت چه

 . باد مبارك عالميان بر



3/5/39 

 ارتباط ، او تكبر با مقابله براي ، بيند مي تر كوچك و كمتر خودش از را تو كه كسي

 برابري پادشاهي جاه و حشمت با انسان نفس عزت كه چرا ، كن قطع وي با را خودت

 (ع) علي حضرت.  كند مي

11/5/39 

پدر از بزرگي پرسيدند كه چرا احترام آموزگار را از پدر بيش مي داري؟ گفت: 

فراهم سازنده ي زندگي فنا پذير من است و آموزگار سبب حيات جاوداني من.لوامح 

 االشرف

10/5/39 
 ژاك ژان.  رود مي دست از شكست اولين با و آيد مي دست به پيروزي هزار با اعتبار

 رسو

 . يدكن پرهيز او از دنداري اعتماد كسي به اگر 19/5/39

 سقراط.  باشيد داشته اعتماد انتظار بعد ، كنيد ثابت را خودتان شايستگي اول 12/5/39

 . زند مي محكش بيشتر اطمينان براي هم باز اما ، بشناسد خوب را طال هرچند زرگر 15/5/39

 هگوت.  بياموزيد را زندگي راه تا كنيد اعتماد خود بر تنها 16/5/39

 . دارد اعتبار ديگران نزد عملش و لياقت اندازه به كس هر 11/5/39

13/5/39 
خوب باش ، حتي اگر جواب خوبي هايت را با بدي دادند، خوب باش ، همين خوب ها 

 .هستند كه زمين را براي زندگي زيبا مي كنند

01/5/39 
 گيريم مي ياد كه وقتي درست اما گردند برمي روز يك رفته دست از چيزهاي همه

 . كنيم زندگي آنها بدون

01/5/39 
 مي تو آنوقت!  بدهند خبر هم به را اين رود مي يادشان و شوند مي عوض ها آدم

 ...! سئوال عالمت عالم يك و ماني

00/5/39 
 ديگران به دادن توضيح به را زندگيمان اينكه تا بميريم و نكنند دركمان است بهتر

 . بگذرانيم

09/5/39 
 چيزي زبانتان نگذاريد نديده، هايتان چشم كه باشد چيزي گواه هايتان گوش نگذاريد

 .مكني زندگي صادقانه بهتر است نكرده، باور قلبتان كه بگويد را

 . دهند جواب كه دهند مي گوش آنها ، دهند نمي گوش  فهميدن نيت به مردم اغلب 05/5/39

06/5/39 
 دو اما ، دهند مي بزرگتر قطره يك تشكيل ، شوند نزديك هم به كه آب قطره دو

 ... شوند نمي يكي هم با هيچگاه سنگ تكه

01/5/39 
 ، بگيريد امروز همين زندگي شادي از را سهمتان نباشيد خيالي فرداي منتظر هرگز

 از بردن لذت مقصد ، نيست مسير انتهاي در جايي هميشه مقصد نكنيد فراموش



 . داريم برمي كه قدمهاييست

01/5/39 

بدهيم... نگه داريم، مي توانيم هيچ وقت نمي توانيم چيزي را كه قرار است از دست 

چيزي را كه داريم... قبل از آنكه از دست بدهيم، عاشقانه دوست بداريم و قدرش را 

 .بدانيم

03/5/39 
 ، باشيم داشته نظر در را مردم به خدمت و خداوند به نياز زديم دست كه كاري هر به

 . است چنين آفرينان معجزه زندگي ي شيوه زيرا

 . دهيد قرار خويش هاي سرگرمي جزء را خود شغل كه است آن موفقيت راز 91/5/39

1/6/39 
انسان منفي به دنبال مشكل است در هر فرصت و يك انسان مثبت به دنبال يك 

 ...فرصت است در هر مشكل

0/6/39 
 به را سنگ زغال توده ، فشار باشيد داشته ياد به.  نترسيد زندگي فشار از هرگز

 . كند مي تبديل الماس

9/6/39 

 به كه زماني و خوشبخت را خود كنيم مي فكر خود هاي داشتني به زندگي در وقتي

 خود تصور در خوشبختي پس.  كنيم مي حس بدبخت را خود انديشيم مي ها نداشته

 . ستا ما

2/6/39 
 از اي مجموعه بعد ها سال اما ، هستند دردناك وقوع هنگام اشتباهات هميشه

 . ميرساند موفقيت به را شما كه است شما همراه اشتباهات

5/6/39 
 چيزها ترين هزينه پر از يكي ، شخصيت گسترش...  است هزينه پر خوب چيز هر

 . است

 . كنند مي فكري چه ما مورد در ديگران كه ندهيم اهميت:  يعني خوشبختي 6/6/39

1/6/39 
 كه است ثوابي از بهتر كند فروتن و پشيمان را تو كه خطايي:  فرمودند( ع) علي امام

 . كند خودبين و سركش را تو

3/6/39 
 ؟ داري كه به اميد نيست تو با خداي اگر و داري كه از بيم توست با خداي چون

 (عطار)

 . نيست بعيد كس هيچ از چيز هيچ كه آموخت من به زندگي 11/6/39

 كليد هر در بسته اي است.  ري و كوشش،اپايد 11/6/39

10/6/39 
فتيم زير پاي كسي كه يه روز او را به ازيادي كه خودمان را دست پايين بگيريم ، مي 

 ه ايم.اوج رساند

  



19/6/39 
.  طلبد مي گدا ز حاجت كه گداييست او ، طلبد مي خدا غير از خود منظور كه هر

 اصفهاني خادم

15/6/39 
 ، خودمان خطاهاي به بردن پي...  است آسان ديگران اشتباهات درباره قضاوت

 . دشوار

16/6/39 
 ما از بهتر هيچكس چون.  ندهيم تغيير را خود اصالت ، ديگران خاطر به هرگز

 . باشيم بهترين كنيم تالش و باشيم خودمان پس.  كند بازي را ما نقش تواند نمي

11/6/39 
 دوست بهترين او چون ، مپنداريد كوچك را خويش دشمن و هماورد هيچگاه

 . دهد مي پويش و پيشرفت انگيزه شما به كه چرا ، شماست

11/6/39 
 دهد مي قرار مسيري در مستقيماً را ما افتد مي زندگيمان در كه بدي اتفاقات گاهي

 . آيد پيش برايمان توانست مي كه شود مي چيزي بهترين به منتهي كه

13/6/39 
 ها انسان از بعضي درون در:  كه آموزد مي ما به زندگي هاي تجربه ، زود يا دير

 ... شناسيم نمي هرگز را او:  كه است ديگري انسان گاهي

01/6/39 
 به حتي بورزيد عشق ، اند گرفته شما از را آن كه كساني به حتي كنيد هديه را شادي

 . نده اشكست را دلتان كه آنان

00/6/39 
 گريه كه روزهايي به خنديم مي اوقات گاهي ، هستند عجيب خيلي خاطرات

 ! خنديديم مي كه روزهايي ياد به كنيم مي گريه اوقات گاهي و ، كرديم مي

 .دارند بزرگ هاي كتابخانه ثروتمند افراد:  اما دارند، بزرگ هاي تلويزيون فقير افراد 09/6/39

02/6/39 
 در ، باشد داشته دوستتان تواند مي كسي هر درخشد مي خورشيد وقتي ، باشد يادتان

 . دارد عالقه شما به واقعا كسي چه شويد مي متوجه كه است طوفان

05/6/39 
 شكايت آن خارهاي از هميشه ، دانند مي سرخ هاي گل از بستري را زندگي آنانكه

 ... دارند

  

06/6/39 
 را خودتان ، نكنيد سرزنش شوند مي شما نااميدي باعث اينكه خاطر به را ها آدم

 . داريد انتظار آنها از حد از بيش كه كنيد سرزنش

01/6/39 

 كمي هاي آدم فقط ، باشيد كنيد مي باز برايشان را دلتان سفره كه كساني مراقب

 سخن براي اي سوژه خواهند مي فقط بقيه ، هستيد مهم برايشان واقعا كه هستند

 . باشند داشته چيني

 هيچ در و نيست كتابي هيچ در كه آموزد مي هايي درس ، است بزرگي معلم زندگي 03/6/39



 مغرور و كردند بسنده ها نوشته و ها كتاب به كه آنها.  شود نمي تدريس دانشگاهي

 . ديدند آسيب بسيار و شدند محروم زندگي بزرگ هاي درس از شدند

91/6/39 
 عظمت به بلكه ، انديشند نمي كار دشواري به كه است اين بزرگ هاي انسان هنر

 . كنند مي فكر يافت خواهند آنچه

91/6/39 
 با كه است كسى از بيشتر تازد مى اى ستاره سمت به اراده با كه كسى رسيدن احتمال

 ... دارد مى بر قدم خانه سمت به ترديد

1/1/39 

هرگز به داشته هاي ديگران چشم نداشته .اگر بخواهيم دروني آرام داشته باشيم

كه  يماين را بدان.هستند را نخوريم هرگز حسرت آنچه ديگران داراي آن.باشيم

 د.، هر طور كه هست ، خود را به ما خواهد رسان ما باشدآنچه حق 

0/1/39 
شما امروز محصولي را برداشت  كاشت و برداشت ، اصل اساسي زندگي بشر است ؛

 .مي كنيد كه در گذشته بذر آنرا كاشته ايد

 .قضاوت مي كنند ، به آينده تان تعلق ندارندكساني كه از روي گذشته تان شما را  9/1/39

5/1/39 

 كه ميرسي آنجا كني كه پرواز. است آسمان تا زمين از تفاوت پرتاب تا پرواز ميان

 را پرواز پس ، خواهند مي آنان كه روي مي آنجا كنند پرتابت ، خواهي مي خودت

 ... بياموز

6/1/39 
امروز است و براي ديگران هفت روز براي انسان هاي موفق هفت روز هفته ، هفت 

 هفته ، هفت فردا

1/1/39 
 .تفاوت انسان هاي موفق با ديگران كمبود استعداد، يا اطالعات نيست

 .بلكه كمبود اراده است

1/1/39 
دريا هم با تمام عظمت و قدرت كه  يمدر مقابل سختي ها همچون جزيره اى باش

 . تواند سر او را زير آب كند نمى

3/1/39 
تمدن، تنها زاييده اقتصاد برتر نيست، در هنر و ادب و اخالق هم بايد متمدن بود و 

 "لويي پاستور"برتري داشت. 

11/1/39 
دانيم ،  گنجي كه در اعماق نامحدود ما حبس شده است ، در لحظه اي كه خود نمي

 "جبران خليل جبران".خواهد شد كشف

10/1/39 
 .عارف عاشق مي خواهد نه مشتري بهشت ، دوستدار آشناست خدا

 "دكتر شريعتي"

كودك كه بودم هر روز را كه كشورم عيد اعالم مي داشت من نيز آن روز را عيد  19/1/39



پنداشتم ،اما اكنون آموخته ام تنها روزهايي را عيد بدانم كه بتوانم خودم را كمي  مي

روز سر بلندي انسان در امتحانات شكوه قربان و  عيد پر انسان تر از روز قبل بدانم

 الهي بر عالميان مبارك باد

 .حرفهايمان رويم مي وقتي و است ما معرف لباسمان شويم مي وارد وقتي 12/1/39

 .بدانيم را قدرشان ، گردند نمي بر هرگز كه هستند مهاجراني تنها ها لحظه 15/1/39

16/1/39 
مردمانش براى پر رنگ شدن حاضرند سخت است يك رنگ ماندن در دنيايى كه 

 .هزار رنگ باشند

11/1/39 
 جاي آن در چه هر كه دانش ظرف جز شود مي پر آن در چيزي ريختن با ظرفي هر

 . شود مي بيشتر وسعتش ، مدهي

 .گيرد مي خود به عدالت منش ، افتد مي اتفاق مكرر كه جهت اين به اغلب عدالتي بي 13/1/39

01/1/39 
بلكه ماييم  وقتي به دستشان مي آوريم ديگر از آن ما نيستند ها هستند كهخيلي چيز 

 .كه در دست آنهاييم

01/1/39 
 پيشاپيش( ع) علي حضرت واليت. درخشد مي نامش ، است انسانيت از سخن جا هر

 .مبارك عالميان بر

00/1/39 
 و ماند مي آن كيفر و رود مي لذتش كه عملي:  است دور عمل دو بين فاصله چقدر

 . است ماندگار آن پاداش و گذرد مي آن رنج كه عملي

09/1/39 
در راه راست از كمي روندگان نترسيد چون اكثر مردم گرد سفره اي جمع شده اند 

 )ع(حضرت علي .كه سيري آن كوتاه و گرسنگي آن طوالني است

02/1/39 
 كمك ما به و شويم بيدار و بخوريم تكاني تا شوند مي باعث ها ستگيدلشك گاهي

 ... بوديم داده رضايت آن به كه است چيزي از بيشتر ارزشمان چقدر بفهميم كنند مي

06/1/39 

در مقابل بندگان خداوند هرگز و هرگز افتادگي نياموزيم كه حقير و ،  در اين زمانه

د ، فقط و فقط در مقابل پروردگارمان افتادگي آموزيم كه مارا از نكوچكمان مي كن

 .زمين تا آسمان بلندمان مي كند

01/1/39 

اگر به كسى خوبى كردى در واقع با اين كار خود را گرامى داشته اى و به خودت 

آبرو داده اى ، پس به سبب خوبى اى كه به خودت كرده اى از ديگران خواهان 

 (تشكر مباش. حضرت علي )ع

 (جستجوي مال.حضرت علي )عانسان عاقل در جستجوي كمال است و جاهل در  01/1/39

از كسانى مباشيد كه بر گناه بندگان بيم دارند و خود از عقوبت گناه خويش آسوده  03/1/39



 ))عامام حسين د.خاطرن

91/1/39 
و مشوق فرداي  پشتيبان امروز پذيراي گذشته يك رابطه خوب زماني است كه كسي

 .ما باشد

1/1/39 
چه بيشتر اوج بگيريم كوچك تر  ندارد ، هردر نگاه كسي كه دركي از پرواز 

 .شويم مي

9/1/39 
 ...دندانم شكست ، براي شن ريزه اي كه در غذايم بود

 "حسين پناهي"درد كشيدم ، نه براي دندانم ، براي كم شدن سوي چشمان مادرم.

2/1/39 
ارزش انسان به اندازه آن چيزي است كه به آن دل مي بندد ، پس مواظب باشيم كه 

 .به كمتر از بي نهايت دلبسته نشويم

5/1/39 
 ، دهيم اهميت كنند مي ما مورد در فكري چه ديگران اينكه به حد از بيش اگر

 . بود خواهيم آنها زنداني هميشه

6/1/39 

ماهيان از تالطم دريا به خدا شكايت بردند و چون دريا آرام شد ، خود را اسير تور 

زندگي حكمتي از خداوند است ، پس از خدا بخواهيم تالطم هاي . صيادان يافتند

 .دلمان آرام باشد نه درياي دور و برمان

1/1/39 
جايي برويم كه بودنمان را جشن  .جايي نمانيم كه مجبور باشند ما را تحمل كنند

 .بگيرند

 .زيباترين ستايش نثار كسي كه كاستي هايم را مي داند و باز هم دوستم دارد 1/1/39

11/1/39 
وقتي يك روح از سطح زمان خويش بيشتر اوج مي گيرد و از ظرف تحمل مردم زمان 

 "دكتر علي شريعتي"، بيشتر رشد مي كند ، تنها مي شود.

 )ع(دنيا خوابي است كه اگر آن را باور كني پشيمان مي شوي. حضرت علي  11/1/39

12/1/39 
كار تهيه سرچشمه همه فسادها بيكاري است ، شيطان براي دست هاي بيكار ، 

 "پاسكال"كند. مي

 "ولتر"سخت است آزاد كردن نادان هايي كه زنجير هاي خود را مي پرستند. 15/1/39

11/1/39 
 .خواستم بگويم تنهايم ، اما نگاه خندانت مرا شرمگين كرد...خدايا

 ...چه كسي بهتر از تو

 .اگر زير پا بگذاريم باال مي رويم .اگر به دوش بكشيم خم مي شويم گذشته را 11/1/39

13/1/39 
تا در طوفاني ترين ايام روزگار سوار بر امواج  آرامشمان را با اقيانوس الهي گره بزنيم

 . باشيم نه در مقابل آن



 .تلف نكنيمولي وقتمان را براي اثباتش به ديگران  انسان خوبي باشيم 01/1/39

01/1/39 

 ...ساده لباس بپوشيم

 ...ساده راه برويم

 .اما در برخورد با ديگران ساده نباشيم

 "حسين پناهي"زيرا سادگيمان را نشانه مي گيرند براي در هم شكستن غرورمان.

00/1/39 
امروز كار مهمي انجام  ٬شود  اگر كار ديروز به نظرمان بزرگ مي رسد ، معلوم مي

 .نداده ايم

 "حكيم ارد بزرگ"هيچ آموزگاري ، سخت گير تر و راستگو تر از زمان نيست.  02/1/39

05/1/39 
هرگز متوجه قدرت واقعيمان نخواهيم شد ، تا زماني كه كسي به ما ضربه اي بزرگ 

 .بزند

06/1/39 
 .كه اشتباه كرده ايم گاهي بايد ساكت شويم ، غرورمان را ببلعيم و بپذيريم

  .اين تسليم شدن نيست ، يعني بزرگ شدن

 .تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سياه مي كند 01/1/39

01/1/39 
 .انسان نمي تواند اقيانوس هاي جديد را كشف كند

 .مگر اينكه شجاعت از دست دادن ديد ساحل را داشته باشد

 م.اييم در موردش كمي بيشتر فكر كنيبي .موفق استصداقت، مهمترين اصل يك رابطه  03/1/39

1/3/39 
 .نيست داشتن زيبا صورت معناي به زيبايي

 .است زيبا روح و قلب ، ذهن داشتن معناي به بلكه

0/3/39 
آنها اشتباهات ما را به خوبي  .از گوش دادن به سخنان دشمنان خود غافل نباشيم

 "رشكسپي" بيان ميكنند. 

9/3/39 

 :خوشبختي به رسيدن مسير

  داريم نگه خالي نگراني از را ذهنمان -0 داريم نگه خالي كينه از را قلبمان -1

 .ببخشيم ديگران به زياد -5  باشيم توقع كم -2 كنيم زندگي ساده -9

 .اولين نشانه ضعف است "ميل به انتقام"و باالترين درجه قدرت "مدارا  " 2/3/39

5/3/39 
زماني رشد مي كنيم  اما.را با كساني داريم كه با ما موافق هستند ما در زندگي آسايش

 .كه كساني كه كنارمان هستند با ما اختالف نظر دارند

 .طوطي صحبت ميكند ، اما اسير قفس است 6/1/39



 .كند و داراي اراده پرواز اما عقاب سكوت مي

1/1/39 
 : اگر شد مي محو دنيا در مشكالت از بسياري

 .يكديگر سر پشت نه ، زديم مي حرف يكديگر روي در رو

3/1/39 
 مردم فقط به يك طريق با ما برخورد مي كنند

 .و آن طريقي است كه ما اجازه مي دهيم

 "عباس معروفي"دنيا بي ارزش نيست ، فقط انساني زندگي كردن خيلي سخته. 11/1/39

11/1/39 
تمام عمر ، بيش از يك مرتبه و آن هم در  صاحب اراده فقط پيش مرگ زانو مي زند

 .نيست

 "گاندي"دارد. ثمرات شيريني حقيقت داروي تلخي است كه  10/3/39

19/3/39 

 .هويت و ماهيت خودمان را براي هيچ كس تغيير ندهيم

حتماً علتي داشته  اگر خدا با خِرَد بي انتهاي خود ما را اينگونه كه هستيم خلق كرده

 .است

15/3/39 
 تغيير رفتار يادگيري يعني

 .پس تا آن چه را آموخته ايم ، به كار نبريم يعني هيچ نمي دانيم

16/3/39 
آن اندازه كه ما خود را فريب مي دهيم و گمراه مي كنيم، هيچ دشمني نمي تواند ما را 

 .فريب دهد

 .كسي كه به خود اطمينان دارد به تعريف كسي احتياج ندارد 11/3/39

11/3/39 
رسد كه مي فهميم كساني كه حتي حاضر نيستند به خاطر ما از گودالي  زماني فرا مي

 رد شوند ، لياقت آن را ندارند كه به خاطرشان از اقيانوس ها عبور كنيم.

13/3/39 
يك لحظه سوء تفاهم مي تواند باعث شود هزاران لحظه شيرين و خاطره انگيزي كه 

 .با هم سپري كرده ايم را فراموش كنيم

01/3/39 
 ...براي چراغ همسايه هم نور آرزو كنيم

 .بي شك حواليمان روشن تر خواهد شد

 .انتخاب افكار و اعمال بر اساس ارزش ها ، نه منافع شخصي :شرافت يعني 09/3/39

02/3/39 
 .تواضع نتيجه ادراك حقيقت است

 .در جايگاهي كه خورشيد اندر مثال ذره است خود را بزرگ ديدن شرط ادب نباشد

كه  زندگيمان در آدمهايي يعني نيست. خانواده بودن خون هم هميشه خانواده 05/3/39



 .پذيرند مي هستيم كه همانگونه را ما كه آنهايي .هستند زندگيشان در ما خواهان

 در كه ببينند و كسي لبانمان بر را لبخند تا دهند انجام كاري هر حاضرند كه كساني

 .دارد دوستمان شرايطي هر

06/3/39 
 .عقالنيت يعني دانستن اينكه از كدام مشاجرات دوري كنيم

 .هيچ بردي ارزش آن را ندارد كه وقار و شخصيت خود را قرباني كنيم

 .بود "فرشته"هم يك زمان  "شيطان".مراقب باشيم به چه كسي اعتماد مي كنيم 01/3/39

03/3/39 
دروغي است كه مي تواند گفته سخن راستي كه براي مقاصد شوم باشد ، بدترين 

 .شود

1/11/39 
 :به خودمان اجازه ندهيم توسط اين سه چيز تحت كنترل درآييم

 پول ،مردم ، گذشته مان

 .پولهايمان را براي يك تجربه جديد خرج كنيم و نه براي مالكيت 9/11/39

2/11/39 
 .چه ساختن هايي كه مرا سوخت و چه سوختن هايي كه مرا ساخت

 .من مرا فهمي عطا فرما كه از مقصد سوختنم ، ساختني آباد از من به جا ماندخداي 

6/11/39 
بيشتر  اگر مي دانيم لياقتمان.گله نكنيم كه چرا فالني با ما درست رفتار نمي كند

 چرا با او رابطه داريم؟ است،

 "بزرگمهر"تقدير، ارباب مردان ترسو و برده مردان شجاع است. 1/11/39

1/11/39 
ترسناك ترين تنهايي ، بزرگترين فقر بي خردي، قطعاً ارزشمندترين بي نيازي عقل

 "(حضرت علي)ع"و گرامي ترين ارزش خانوادگي، اخالق نيكو است. ، خود پسندي

3/11/39 

 برايمان مهم نباشد از بيرون چگونه به نظر مي آييم 

 .كساني كه درونمان را مي بينند برايمان كافي هستند 

 براي آن هايي كه از روي ظاهرمان قضاوت مي كنند ، حرفي نيست...

 .بگذار همان بيرون بمانند

 

11/11/39 
 اعتماد بدون ندارد، وجود عشقي احترام بدون ندارد، وجود اي رابطه گفتگو بدون

 .ندارد وجود ادامه براي دليلي

11/11/39 
ذهن خود تفكر د مي بينند و با چه اندك هستند كساني كه با چشم خو

 "آلبرت انيشتين"كنند. مي

 .هرگز نمي توانيم صفت خوبي را در ديگران بشناسيم 19/11/39



 .مگر اينكه از آن بويي برده باشيم

12/11/39 
بشر به خوشبختي خيلي زود عادت مي كند و چون خيلي زود عادت مي كند خيلي 

 .زود هم فراموش مي كند كه خوشبخت است

 .، رهايي ازطوفان نيست بلكه آرام زندگي كردن در ميان طوفان است آرامش 15/11/39

16/11/39 
هيچگاه وقتمان را براي كسي كه ارزشي براي صرف وقت با ما قائل نيست صرف 

 .نكنيم

11/11/39 
صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي ، هيچ گاه با ياس رو به رو نخواهد شد. دردها 

 .مي سازد و رنج ها فكر انسان را قوي

11/11/39 
اين تنها چيزي است كه به آن  .آدم از هيچ چيز و هيچ كس نمي تواند مطمئن باشد

 .مطمئن هستم

01/11/39 
 .هستند سكوتمان سزاوار كه نكنيم كساني تلف بيهوده را خود هاي حرف

 .نگوييم چيزي اصالً كه است اين بزنيم توانيم مي كه حرفي قدرتمندترين گاهي

01/11/39 
آسان ترين روش برخورد با كساني كه دوستشان نداريم ، اين است كه اصالً 

 .برخوردي با آن ها نداشته باشيم

00/11/39 
به كساني كه خوبي ديگران را بي ارزش يا از روي توقع مي دانند خوبي نكنيم ، اما 

 .اگر خوبي كرديم انتظار قدرداني نداشته باشيم

09/11/39 
 .نبايد هيچوقت از اين كه در اشتباه بوده است ، خجل و شرمسار باشدانسان 

 .تر از گذشته شده است هر چه كه باشد ، امروز عاقل

02/11/39 
گاهي زندگي يعني: سخت كوشي براي رويايي كه هيچ كس جز خود ما قادر به 

 .ديدنش نيست

05/11/39 
نيست كه ثابت كنيم طريق ديگران براي اينكه به طريق خود ايمان داشته باشيم، الزم 

 .كسي كه چنين مي پندارد، به گام هاي خود ايمان ندارد . نادرست است

 "حكيم ارد بزرگ"آدم هاي كوچك ، باور خويش را بهترين انديشه مي دانند. 01/11/39

01/11/39 
فريب همان كساني را خورده ايم كه  چيزي ويرانگرتر از اين نيست كه دريابيم

 . باورشان داشته ايم

 .خودباوري نخستين راز رسيدن به كاميابي است 03/11/39

91/11/39 
عمرت به هدر رفته اگر دست نگيري                   صدسال ره مسجد و ميخانه بگيري  

هر دست كه دادي به همان دست بگيري                    بشنو از پير خرابات تو اين پند  



1/11/39 
خودش هم نيازمند كسي است تا كنارش  كسي كه هميشه كنار ديگران است،گاهي 

 .باشد

 علم گنج بزرگي است كه با خرج كردن تمام نمي شود. حضرت علي )ع( 0/11/39

 .هنوز هم مي توانيد مطمئن شويد كه گاهي بايد تنها بايستيد تا 2/11/39

5/11/39 
پنهان  زير لباسي كهنه قلبي بزرگ شايد ،منكني ظاهرشان قضاوت آدمها را از روي

 .شده باشد

6/11/39 
ام خود را انساني مي توانيم ناوتشان بشناسيم ، اگر انسان ها را از پشت نقاب هاي متف

 "مهاتما گاندي"باهوش بگذاريم و يادمان باشد كه كار چندان راحتي نيست.

1/11/39 
 .نه آدم ها نه موانع مي توانند شما را متوقف كنند، نه مشكالت و

 .تنها كسي كه شما را متوقف مي كند خودتان هستيد

 .رهگذرند ، سپس ميهمان مي شوند و بعد صاحبخانه ااشتباهات انسان در ابتد 1/11/39

 ! خداوند مي بيند و مي پوشاند، مردم نمي بينند و فرياد مي زنند 3/11/39

11/11/39 
براي نه با همه مؤدبانه رفتار كنيم  حتي با كساني كه با ما گستاخانه برخورد مي كنند ، 

 .ه به اين خاطر كه ما خود را خوب مي دانيماينكه آن ها خوب هستند. بلك

10/11/39 
تجربيات يك انسان شكست خورده باارزشتر از موفقيت هاي يك انسان بي تجربه 

 است.

 !نه در ابتدا... ،كسي است كه در انتها پيروز شودانسان موفق  19/11/39

12/11/39 
گرنه  براي شنا كردن به سمت مخالف جريان رودخانه قدرت و جرأت الزم است و

 "اسپانس"هر ماهي مرده اي هم مي تواند موافق جريان آب حركت كند.

 است.، سكوت گزينه اي طاليي مي توانيم پاسخي مناسب پيدا كنيموقتي ن 15/11/39

16/11/39 
ديگر پناه  " آدم "به  " آدم "مشكل اينجاست كه هميشه براي فرار از دست يك 

 . . اعتياد به آدم ها بدترين نوع اعتياد است برده ايم

11/11/39 
كسي كه مزه رنج و سختي را نچشيده باشد ، نيكي و احسان در نزد او جايگاهي 

 )ع(ندارد. امام حسن عسگري

 المسالمت انسان در نگهداري زبان است. امام علي عليه السّ 13/11/39

01/11/39 

از امروز به بعد وقتي به گذشته ام نگاه مي كنم لبخند زده و به خودم خواهم گفت، 

... من بر تمام هرگز فكرش را نمي كردم كه بتوانم از عهده اش بر آيم،اما توانستم"

 ."چيره شده ام آنهايي كه سعي كردند مرا از پاي درآورند



01/11/39 
شكست خورده ايم هيچ چيز خفت آورتر از اين نيست كه ببينيم ابلهي در آنچه ما 

 موفق شده است.

09/11/39 
هميشه دنبال افرادي كه كمترين اهميت را در زندگي به ما مي دهند مي دويم، چرا به 

 كساني دنبال ما مي دوند؟ م چهنگاه نكنيم تا ببيني را  اطرافمان اين كار پايان ندهيم و

 .جايي كه همه مثل هم فكر مي كنند در واقع هيچكس فكر نمي كند 05/11/39

06/11/39 
 .دني ماقانون مثل تار عنكبوت م

 .دشكار كن امگس هاي كوچك ر تواند فقط مي

01/11/39 
هيچ كار  "ن است كه تقريباآدهنده  شويد نشان يدچار اشتباه نم اگر گهگاهي

 "وودي الن" .دهيد اي انجام نمي مبتكرانه

01/11/39 
كس چنين قدرتي را  كند. به هيچ كنترل ميشود، شما را  كسي كه باعث خشمتان مي

 .دهد ندهيد.مخصوصاً كسي كه اين كار را عمداً انجام مي

 ترس از مرگ ماللي نيست. ، اگر روياهاي انسان زائيده افكار عاقالنه و منطقي باشد 03/11/39

91/11/39 
 .شايد كارهاي بزرگ از دست ما برنيايد

 " مادر ترزا " .توانيم با عشقي بزرگ كارهاي كوچكي انجام دهيم اما مي

0/10/39 

. به ناني نان بده از در ناني اند و جانيو زباني اند  . دال ياران سه قسمند گر بداني

نگه دار، به پايش جان بده تا  وليكن يار جاني را برانش، محبت كن به ياران زباني،

 .تواني مي

9/10/39 
 ديگران را گر مي خواهي اعمالت مورد پسند خدا باشد، در سختيها از خودت بگذر،ا

 .نكن قرباني

 .از خاك ، انسان مي سازد، و تواضع مي سازد شيطان ، از فرشته، غرور 2/10/39

5/10/39 
هرگز  ٬اگر شما به يك سري اصول پايبند باشيد .دنكن عمل مياصول همانند قطب نما 

 .و همواره راه را از بيراهه باز مي شناسيد راه زندگي را گم نخواهيد كرد

 .اي انسان بمان براي ساختن و نساز براي ماندن 6/10/39

 كند. ا  زير آب ماندن انسان را خفه ميكند ام آب افتادن انسان را خفه نمي داخل 1/10/39

3/10/39 
 جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نياورده اي

 . . . آسان تر است از به دست آوردن آنچه به گفتن از دست داده اي

هيچ چيزي از هيچ  از دلشكستگي ها اين است كه بهترين راه براي در امان ماندن 11/10/39



 .توقع نداشته باشيد كسي

 دشمن انسان است. امام حسن عليه السّالمناداني بزرگترين  11/10/39

10/10/39 
 و نگذاريد گوشهايتان گواه چيزي باشد، كه چشمهايتان نديده

 .صادقانه زندگي كنيد. نگذاريد زبانتان چيزي را بگويد ، كه قلبتان باور نكرده

19/10/39 
رد  معموال چيزهاي گران را. اگر كسي شما را نپذيرفت، احساس بدي نداشته باشيد

 .توانند از پس قيمت آنها بر بيايند كنند بخاطر اينكه نمي مي

12/10/39 
مي تواني پنجره ها را ببندي و اتاقت را تاريك كني يا مي تواني پنجره ها را باز كني تا 

نور به اتاق بتابد! ذهن تو ، اتاق توست و اين تصميم توست كه آن را تاريك نگه 

 آن بتابد. رمز ساسونداري يا بگذاري نور اميد به 

 .اگر خالف كردند بزرگترها را ادب كنيد، كودكان خوبند 11/10/39

11/10/39 
ياوه گويي را از ياد مي بري و سخن گفتن را مي  اگر يك سال تمام خاموشي گزيني ،

 .آموزي

 .اگر در آن واحد به دنبال چند خرگوش بروي به هيچ كدام نخواهي رسيد  13/10/39

 موفقيت پيش رفتن است، نه به نقطه پايان رسيدن. 01/10/39

01/10/39 
 اشتباهات هميشه قابل بخشش هستند 

 .اگر شخص شجاعت اعتراف بـه آن را داشته باشد

 .چاله شكست پر است از انسان هاي تندرو 09/10/39

02/10/39 
آنها بيشتر چون صميميت در قلوب . ددوستان خود را از بين طبقه فقرا برگزيني

 . رماسـتحكمف

 ت.مد. دنيا كارخانه مجسمه سازي نيسكسي هم خوشش نيامد، نيااگر  ...خودت باش 05/10/39

06/10/39 

 ، خوب باشه، چون تو باهاش خوبي وت اينكه توقع داشته باشي زندگي با

و ر اون هم  گرگ تورو نخوره چون تو ككه توقع داشته باشي ي است مثل اين

 " آل پاچينو ".خوري نمي

 ...بين اين آدم ها فقط بايد عاقالنه زندگي كرد نه عاشقانه 01/10/39
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