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آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
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1 .1جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند،خانه اش خراب می شود و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در ویرانی
مملکتش بکوشد.پروفسور حسابی
2 .2هرچه انسان ،وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است.پروفسور حسابی
3 .3فعال باشیم ،ولی مالیم ،عادل باشیم ،ولی با گذشت .پروفسور حسابی

4 .4سادگی و عشق از عوامل پیشرفت است ،که در قلب ما ایرانیان است .پروفسور حسابی
5 .5زندگی ،یعنی پژوهش ،و فهمیدن چیزی جدید .پروفسور حسابی

6 .6چهار اصل پیشرفت :مردانگی ،عدالت ،شرم و عشق است .پروفسور حسابی

7 .7بزرگترین خوشحالی من در زندگی  :هوش و استعداد جوانان ایرانی است.پروفسور حسابی

8 .8راه پیشرفت ،ارزش نهادن به علم و تحقیق ،احترام به معلمین ،اساتید ،دانش آموزان و دانشجویـان است.پروفسور حسابی
 9 .9تقلید (از غرب) ،خطری است جدی ،که چشمه های نبوغ را ،خشک می کند.پروفسور حسابی

 1 010یک عمل درست ،بهتر است از هزار نصیحت.پروفسور حسابی
 1 111احساس اجبار به فداکاری ،الزمه زندگیست.پروفسور حسابی

 1 212انجام وظیفه ،الزمه جهش بسوی پیشرفت است.پروفسور حسابی

 1 313کار کنیم ،زحمت بکشیم ،از سرمایه چیزی کم نداریم.پروفسور حسابی

 1 414حفظ سنن اعتقادی ،ملی و نبوغ نژادی ،واجب است.پروفسور حسابی
1 515

 1 616نظامی که ،دارای سازمان باشد ،چارچوبی استوار دارد.پروفسور حسابی

 1 717باید جوانان ،حفظ سازمان را ،آموزش داد.پروفسور حسابی

 1 818سازماندهی ،الزمه و خواسته الگوی پیشرفت است.پروفسور حسابی

 1 919دولت ،وظیفه دارد ،خوشحال کنندگان مردم را ،تشویق کند.پروفسور حسابی

 2020داشتن هدف ،و رفتن به دنبالش ،خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است .پروفسور حسابی
2121با بچه ها ،با اطمینان رفتار کنید تا قابل اطمینان بار بیایند ،و قابل اطمینان شوند .پروفسور حسابی
2222طنز در مملکت ما ،یک مقاومت ملی است ،و همیشه حافظ ایران بوده است.پروفسور حسابی

 2323موسیقی خوب ایرانی ،یک طرز تفکر است .یک فلسفه است ،و بیان یک آرزوست.پروفسور حسابی

2424ایران ،جزیره هوش و ذکاوت است .پروفسور حسابی

 2525شخصیت یک ملت را ،ادبای آن ملت می سازند.پروفسور حسابی
 2626هنر ،چاشنی زندگیست.پروفسور حسابی

 2727هنر ،با احساسات آدمی بازی می کند.پروفسور حسابی

 2828عشق ،به وجود آورنده اعمال زیباست.پروفسور حسابی

2929هیچ چیز واقعا خراب نیست ! حتی ساعتی كه از كار افتاده است  ،دو بار در روز زمان را درست نشان می دهد .توماس ادیسون

3030انسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند .توماس ادیسون

3131انسان هر چه باالتر برود احتمال ديده شدن وصله ی شلوارش بيشتر می شود .توماس ادیسون
3232ایمان باور کردن چیزی است که می دانی حقیقت ندارد.توماس ادیسون

3333نبوغ يعني يک درصد الهام گرفتن ونود ونه درصد عرق ريختن.توماس ادیسون

3434تمام پيشرفتهاي عالمگير خود را مديون تفكر منظم و يادداشت برداري دقيق هستم .توماس ادیسون
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3535من هفتصد بار اشتباه نكردم .من یك بار اشتباه نكردم من زمانی موفق شدم كه هفتصد راهی را كه موفقیت آمیز نبود اصالح كردم .هر گاه راهی را كه
عمل نمی كرد حذف كردم راهی را پیدا كردم كه كار می كرد.توماس ادیسون
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3636هیچ چیز در دنیا به اندازه عصمت و عفت زن را باال نمی برد .توماس ادیسون

3737اگر هر یک از ما کارهایی را که قابلیت انجام آن را داریم انجام می دادیم جدا شگفت زده می شدیم .توماس ادیسون

 3838افکار افراد متفکر خود به خود می اندیشد .توماس ادیسون

3939امید همان قدر برای انسانها اهمیت دارد که بال برای پرندگان .توماس ادیسون

4040انسان در هر سنی که از کار بازماند بهتر است که بعد بی درنگ بمیرد.توماس ادیسون

4141بسیاری از ناکامیها ناشی از این است که هنگام تسلیم شدن نمیدانید که تا چه حد به موفقیت نزدیکید .توماس ادیسون
4242اگر می خواهید در زندگی موفق باشید ،استقامت و پشتکار را همراه صمیمی خود سازید.توماس ادیسون

4343حجب و حیا نه تنها آرایش است ،بلكه نگهبان فضیلت است .توماس ادیسون

4444مهم اين نيست که در کجاي اين جهان ايستاده ايم  ،مهم اين است که در چه راستايي گام بر مي داريم .توماس ادیسون

4545الزمه موفقیت ،در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی وبدون وقفه بر روی یک مسئله است بی آنکه احساس خستگی کنید.توماس ادیسون
4646انسان هنوز خارق العاده ترین کامپیوتر است  .توماس ادیسون

4747من در زندگيم حتي يك روز هم كار نكرده ام .آنچه انجام داده ام ،تفريح بوده است.توماس ادیسون

4848آنان كه در زندگي پيروز و كامياب شده اند ،نخست از نظر فكر و روح ،پيروز و كامياب بوده اند.توماس ادیسون

4949نيايش اگر به گونه ي تهاجمي و با پافشاري و پي در پي انجام گيرد ،به اجابت مي رسد.توماس ادیسون

5050همچون اسفنج كه آب را در بر مي گيرد ،شما هم انديشه هاي خوب را در بر گيريد و آن را در خدمت هدف خويش قرار دهيد.توماس ادیسون
5151نام نيك پيراهني است كه هرگز كهنه نمي شود.توماس ادیسون

5252زنها اختراعهاي بزرگي نكرده اند ،اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند.توماس ادیسون

5353طعم بسياري از شكست هاي زندگي را كساني چشيده اند كه در دو قدمي كاميابي از تالش خود دست كشيده اند.توماس ادیسون

5454من شكست نخورده ام ،تنها هزار راه حل پيدا كرده ام كه به كار نمي آيند.توماس ادیسون
5555هر پیشرفت و موفقیتی از اندیشه سرچشمه میگیرد .توماس ادیسون

5656من کار را از همان جایی که دیگران رهایش کرده اند،آغاز کرده و دنبال میکنم .توماس ادیسون
5757هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده .فیثاغورث

5858آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند.فیثاغورث
5959بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم .فیثاغورث
6060فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه آن ذلت است.فیثاغورث
 6161انسان ،معیار همه ی چیزها است.فیثاغورث

6262بهترین زمان برای تربیت اراده  ،ایام جوانی است.فیثاغورث

6363اراده انسانی در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره میکند.فیثاغورث
6464دوست تو کسی است که هرگاه کلمه حق از تو بشنود  ،خشمناک نشود.فیثاغورث
6565تا میتوانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت.فیثاغورث
6666اصل حاکم بر زندگی ما انسانها احساس است.فیثاغورث

6767خشم با دیوانگی آغاز میشود و با پشیمانی پایان میپذیرد.فیثاغورث

6868اگر دوست تو مرتکب خطایی شد  ،از دوستی او صرف نظر مکن ،زیرا که انسان در معرض خطاست .فیثاغورث
6969در برابر یک قدرت متشکل و منظم،فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد! آلبرت انیشتن
7070این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمیکند ولی همگان مرا می پذیرند! آلبرت انیشتن

7171اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند ،واقعیتها را تغییر بده .آلبرت انیشتن
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7272تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد ،هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت .آلبرت انیشتن

7373تخیل مهمتر از دانش است.علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میگیرد .آلبرت انیشتن
7474سعی نکن انسان موفقی باشی ،بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی .آلبرت انیشتن
7575سختترین کار در دنیا درک [فلسفهٔ] مالیات بر درآمد است .آلبرت انیشتن

7676سه قدرت بر جهان حکومت میکند-1:ترس -2حرص-3حماقت .آلبرت انیشتن

7777علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشودآلبرت انیشتن

7878متوجه هستید که تلگراف سیمی بهنوعی یک گربهٔ بسیار بسیار درازی است که وقتی دماش را در نیویورک میکشید ،سرش در لوسآنجلس میومیو
میکند .این را میفهمید؟ و رادیو هم دقیق ًا به همین شکل کار میکند؛ شما پیامهایی را از اینجا میفرستید و آنها در جایی دیگر دریافتشان میکنند .تنها
تفاوت در این است که دیگر گربهای وجود ندارد .آلبرت انیشتن

7979مسائلی که بدلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود میآیند ،نمیتوانند با همان سطح تفکر حل گردند .آلبرت انیشتن

8080من با شهرت بیشتر و بیشتر احمق شدم.البته این یک پدیدهٔ نسبی است .آلبرت انیشتن

8181مهم آن است که هرگز از پرسش باز نهایستیم .آلبرت انیشتن

8282هیچ کاری برای انسان سختتر از فکرکردن نیست .آلبرت انیشتن

8383دین بدون علم کور است و علم بدون دین لنگ است .آلبرت انیشتن

8484در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار است و اگر این خط کوچکی که در نظرما مستقیم جلوه میکند در فضا
امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است .آلبرت انیشتن
8585به آینده نمیاندیشم چون به زودی فرا خواهد رسید .آلبرت انیشتن

8686بهسختی میتوان در بین مغزهای متفکر جهان کسی را یافت که دارای یکنوع احساس مذهبی مخصوص بهخود نباشد ،این مذهب با مذهب یک
شخص عادی فرق دارد .آلبرت انیشتن
8787خدا ،شیر یا خط؟ نمیکندآلبرت انیشتن

8888خداوند زیرک است اما بدخواه نیست .آلبرت انیشتن

8989نگران مشکالتی که در ریاضی دارید نباشید .به شما اطمینان میدهم که مشکالت من در این زمینه عظیمتر است .آلبرت انیشتن

9090همزمان با گسترش دایرهٔ دانش ما ،تاریکیای که این دایره را احاطه میکند نیز گسترده میشود .آلبرت انیشتن

9191یک فرد باهوش یک مسئله را حل میکند اما یک فرد خردمند از رودررو شدن با آن دوری میکند .آلبرت انیشتن
9292اگه نمرهٔ تستت تک شد ناراحت نشو! آلبرت انیشتن

9393در دنیایی که دیوارها و دروازهها وجود ندارند چه احتیاجی به پنجره و نرده است؟آلبرت انیشتن

9494از وقتی که ریاضیدانان از سرو کول «نظریه نسبیت» باالرفتهاند ،دیگر خودم هم از آن سر در نمیآورم .آلبرت انیشتن

9595دوچیز بیپایان هستند :اول «منظومه شمسی» ،دوم «نادانی بشر» ،در مورد اول زیاد مطمئن نیستم .آلبرت انیشتن

9696من نمیدانم انسانها با چه اسلحهای در جنگ جهانی سوم با یکدیگر خواهند جنگید ،اما در جنگ جهانی چهارم ،سالح آنها سنگ و چوب و چماق
خواهد بود .آلبرت انیشتن
9797اگر كسي احساس كند كه هرگز در زندگي دچار اشتباه نشده ،اين بدان معني است كه هرگز به دنبال چيزهاي تازه در زندگيش نبوده است .آلبرت انیشتن

9898زندگي مثل دوچرخه سواري مي مونه  ...واسه حفظ تعادلت هميشه بايد در حركت باشي آلبرت انیشتن

9999اگر انسانها در طول عمر خویش فعالیت مغزشان به اندازه یک میلیونیوم معدهشان بود ،اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت .آلبرت انیشتن

10100غذايي كه مردم را سالم نگه مي دارد آن نيست كه مي خورند ،بلكه آن غذايي است كه خوب هضم مي كنند .آلبرت انیشتن
10101من هرگز به آينده فكر نمي كنم ،چرا كه خودش به زودي خواهد آمد .آلبرت انیشتن

10102به يقين بر اين باورم كه پول نمي تواند كاروان بشري را به سوي پيشرفت هدايت كند؛ حتي اگر در دست فداكارترين فرد بشر براي اين مقصود باشد.
آلبرت انیشتن
10103دانش چيز شگفت انگيزي است ،مشروط بر آنكه كسي مجبور نباشد از راه آن امرار معاش كند .آلبرت انیشتن
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