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1 .1رفتار هر انسان آیینه ای است که او چهره خود را در آن نشان میدهد .گوته
2 .2رویاهای کوچک را آرزو نکن  ،زیرا برای تکان دادن قلبت به اندازه کافی قدرت ندارند .گوته
3 .3خدایا! چه خوشبختی باالتر از این  ،که هم عاشق و هم معشوق بودن .گوته
4 .4دارو بسیار است  ،اما تعداد کمی از آنها تاثیر گذارند.گوته
5 .5اخالق را طوفان های روزگار تقویت میکند.گوته
6 .6شیفتگی آن است که چشمان زنی را دوست بدارید ،بی آنکه رنگ آنرا بیاد آورید.گوته
7 .7چه شادیهایی که زیر پای انسان سرکوب شدند ،زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه را که زیر پاهایشان است نادیده میگیرند !گوته
8 .8زندگی را هرگونه که نگاه میکنی زیباست.گوته
9 .9شوهر مغز خانه است و زن ،قلب آن.گوته
1 010تا مرد خاموش است براو خطری نیست  ،زیرا سرنوشت او به زبانش بسته است.گوته
1 111از خود مپرس که از نکویی تو چه کس بهره خواهد برد  .نان خود را به آب فکن ،باالخره کسی آنرا خواهد خورد.گوته
1 212نیکی را فقط برای نفس نیکوکاری انجام بده  ،اگر هم به فرزندانت پاداشی نرسد  ،به یقین نوادگانت از آن بهره خواهند برد.گوته
1 313اگر خواهی همیشه خرسند باشی همیشه راضی باش.گوته
1 414دلی که خانه غرور است کانون محبت نشود .گوته
1 515آنجا که آتش فروزان است  ،ظلمت شب را یارای بقا نیست .گوته
1 616جوانی خود  ،مستی بی شراب است .گوته
1 717گاه خاموشی بهتر از سخن از راز دل خبر میدهد.گوته
1 818تا راز «بمیر تا زنده شوی» را در نیابی  ،میهمان گمنامی در سرزمین ظلمت بیش نخواهی بود .گوته
1 919زبان به ستایش آنکس میگشایم که در پی آتشی است تا خویشتن را پروانه وار بسوزاند.گوته
2020زیاده روی در گفتار برای زنان خیلی طبیعی تر از راستگویی است.گوته
2121مرد عمل وجدان ندارد  ،تنها مرد اندیشه است که با وجدان است .گوته
2222آنجا که نور بیشتر است سایه های سیاه تری می توان یافت .گوته
2323قله ها را مگر با پیمودن راه های پیچ در پیچ نمی توان فتح کرد.گوته
2424سخن گفتن یک نوع نیاز است  ،ولی گوش دادن هنر است .گوته
2525اگر مردم زبان یکدیگر را میفهمیدند  ،اختالف از میان برداشته میشد.گوته
2626کسی که میخواهد رازی را حفظ کند باید این واقعیت را که رازی دارد  ،پنهان کند .گوته
2727دوستی مثل اسناد کهنه است ،قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند.گوته
2828خوشبخت ترین فرد کسی است که خوشبختی را در خانه خود جستجو کند.گوته
2929برخی نومیدانه در قید بندگی هستند و به غلط چنین میپندارند که آزادند.گوته
3030روحی که زیبایی را میبیند گاهی تنها می ماند .گوته
3131بزرگترین مشکل ها جایی نهفته است که ما هرگز انتظارش را نداریم.گوته
3232اگر وجود خار در گل مایه اندوه ماست  ،وجود گل در کنار خار باید مایه شادی ما باشد.گوته
3333نگاه که خویشتن را فراموش کنیم  ،همه چیز مارا فراموش میکند.گوته
3434برای بیشتر داشتن نخست باید بیشتر بشوید.گوته
3535اگر میخواهید نزدیکان از دیدن شما لذت ببرند  ،باید از دیدن افرادی که میشناسید،شاد شده و شادمانی خود را نشان دهید.گوته
3636اشخاص بزرگ مانند کوه هستند ،هر چه به آنان نزدیکتر شوی  ،بزرگی و شکوه آنان روشن تر میگردد .گوته
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 3737مردم پست و کم تالش مانند سراب هستند ،کمی که به آنان نزدیک شوی  ،زود پستی و نا چیزی خود را بر شما آشکار میسازند.گوته
ا﹞﹊︀ن ︔︊️ ︨﹀︀رش ︗︡︡ و ︎﹫﹍﹫︣ی ﹞︣ا﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ︵︣﹅ ︨︀﹞︀﹡﹤ ︎﹫︀م ﹋︀︑﹢ه و وب ︨︀️
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3838من در تولد خود نقشی نداشتم و در مرگ خود نیز نقشی ندارم  ،نقش من فقط در زندگی من است .گوته
3939عاشق تنها زیبایی چهره را می بیند ،دانا زیبایی سیرت و عارف هر دو زیبایی را .گوته
4040به وظیفه خود آنگونه که است عمل کنید،زیرا در این صورت راه شما مشخص می شود و در آن تاریکی وجود نخواهد داشت.گوته
4141یا کاری را آغاز نکن یابرای انجام آن از همه نیروی خود استفاده کن.گوته
4242پر اهمیت ترین کارها هرگز نباید قربانی کارهای کم اهمیت شود.گوته
4343هیچ چیز ارزشمندتر از همین امروز نیست.گوته
4444مهمترین چیز در زندگی آنست که انسان هدفی داشته و برای رسیدن به هدف خود دارای استعداد کافی باشد.گوته
4545کسی که از مرگ میترسد از زندگی هم میترسد ،زیرا مرگ و زندگی از یکدیگر جدا نیستند و هر دو جلوه یک حقیقت به شمار میروند.گوته
4646زندگی اندک اندک به هر کس میفهماند چه کاره است.گوته
4747آنچه فرزند درباره پدر می اندیشد مهم نیست  ،چگونه پدر بودن مهم است.گوته
4848اگر نمیتوانید قهرمان باشید  ،دست کم مرد باشید.گوته
4949عشق ،پریشانی زندگی است.گوته
5050زیبایی به هر جایی که وارد شود مهمان عزیزی است و پذیرایی خواهد شد.گوته
 5151پرپر کردن یک گل ستم به همه طبیعت است.گوته
5252گل  ،شادی آفرین است  .بگذار همه از این شادی سهمی داشته باشند.گوته
5353تشویق پس از نکوهش  ،همچون آفتاب پس از رگبار است.گوته
5454هیچ دلبستگی نیست که روزی به نفرت مبدل نشود  ،حتی مهر مادری.گوته
5555با زبان شعر بهتر میتوان در دلها نفوذ کرد.گوته
5656طمع ،همچون آب شوری است که هر چه بیشتر خورده شود  ،تشنگی را افزونتر میکند.گوته
5757اندیشیدن آسان است و عمل کردن سخت و دشوار .گوته
5858خوشبخت ترین افراد کسی است که از خوشبختی دیگران احساس خوشحالی کند.گوته
5959اگر هنری داری بیاور  .در غیر اینصورت هنرنمایی نکن که باعث رسوایی می شود.گوته
6060طبیعت تنها کتابی است که تمام صفحاتش پر از معنی است .گوته
6161از اینکه در کنارم هستی بسیار شادم  ،بودنت به من کمک میکند که دریابم دنیا چقدر زیباست.گوته
6262هر کسی نمیتواند انسان باشد.گوته
6363در درون جسارت  ،نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است  .گوته
6464اگر آدم خوبی با تو بدی کرد،چنان وانمود کن که نفهميدهای .او توجه خواهد کرد و مدت زيادی مديون تو خواهد بود.گوته
6565اگر میدانستند تا كنون چند بار حرفهای ديگران را بد فهميدهاند ،هيچكس در جمع اينهمه پر حرفی نمیكرد....گوته
6666من معماری را موسیقی یخ زده می نامم .گوته
 6767آنكسي كه از رنج زندگي بترسد  ،از ترس در رنج خواهد بود .گوته
6868اگر به مهمانی گرگ می روید  ،سگ خود را به همراه ببرید .گوته
6969استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی .گوته
7070سخن های پست  ،آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .گوته
7171انسان ها شکست نميخورند بلکه تنها تالش کردن شان را متوقف مي سازند.گوته
7272كسي شايسته آزادي است كه هرروز بتواند به هوسهاي خود چيره شود.گوته
7373مادامی که به خود اطمینان دارید ،می دانید چگونه زندگی کنید.گوته
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7474هیچ چیز به اندازه وقتی که آدمی مطلبی خنده دار می گوید  ،شخصیت اش را نشان نمی دهد .گوته
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7575زن شریک زندگی و یار لحظات درماندگی است.گوته
7676زيبايي ناپايدار و فضيلت جاودانه است.گوته
7777مردان كامياب غالبا از شكست ميوه ي پيروزي چيده اند  .گوته
7878مردان مقاوم و باتجربه هميشه فرصت دارند كه كارها را از اول شروع كنند .گوته
7979همه زیبایی های بی پیرایه ازعشق سرچشمه می گیرند،اماعشق از چه چیز سرچشمه می گیرد؟ گوته
8080هيچ شعری شاعر ندارد ،هر خواننده ی شعری شاعر آن لحظه ای شعر است .گوته
 8181يك كار نيك گاهي يك شخص .يك ده .يك شهر وگاهي يك ملت را رستگار مي كند.گوته
8282يك زندگي مطالعه نشده ،ارزش زيستن ندارد .گوته
8383فاصله گرفتن از آدمایی که دوستشان دارید بی فایده است.زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نخواهد بود.گوته
8484اشخاص بزرگ و با همت به كوه مانند ،هر چه به ايشان نزديك شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند كه چون
كمي به آنان نزديك شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشكار سازند.گوته
8585از استثنائـات است كه كسي را بـه خاطر آنچه كه هست دوست بدارند  .اكثر آدمها چيزي را در ديگران دوست دارند كه خود به آنها امانت مي دهند :
خودشان را  ،تفسير و برداشت خودشان را از او گوته
8686نياسائيد  ،زندگی در گذر است  .برويد و دليری کنيد  ،پيش از آنکه بميريد  ،چيزی نيرومند و متعالی از خود بجای گذاريد  ،تا بر زمان غالب شويد .گوته
پیشرفت،ملک بالمنازع کسانی است که دارای استقامت و ثبات باشند.گوته
8787پیروزی و
ُ
8888مردان شجاع فرصت مي آفرينند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مي نشينند .گوته

8989هيچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد  .گوته
9090زن تاج سر آفرینش است  ،او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است.گوته
9191هرکس باید روزانه یک آواز بشنود  ،یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند .گوته
9292آنها که غائب اند  ،کمال مطلوب اند و حاضرین معمولی و پیش و پا افتاده اند .گوته
9393عقل دروجود ما قدرت حيرت آوري دارد پس بهتراست که فکر را حاکم وجود خود قرار دهيم .گوته
9494حتی کودکان نیز آرزو دارند و اگر ما خبر نداریم برای این است که نمی توانند حرف بزنند.گوته
9595مادر شاهکار طبیعت است.گوته
9696هیچچیز حس حرمت و تقدیس ما را هنگام تماشای مادری که بچههایش وی را احاطه کردهاند ،بیدار نمیکند.گوته
9797نابغه در بند حدود و تعينات ديگران نيست.قانون او در وجود خود اوست .گوته
9898وقتی انسان آرامش را در خود نیابد  ،جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است.گوته
9999سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست.گوته
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0100

1دریای بی تالطم ،هیچ گاه دریانورد ورزیده تربیت نمی کند.گوته

0101

1اگر از انسان اميد و خواب گرفته شود بدبخت ترين موجود روي زمين است .گوته

0102

1روح زن ،ما مردها را باال مي برد و به پيش مي راند.گوته

0103

1آدمهاي آرمانگرا هنگاميکه به نادرست بودن آرزويي پي مي برند بر ادامه آن پافشاري نمي کنند .گوته

0104

1تنها آرزو کردن شرط نيست،تالش براي تحقق آن هم شرط است.گوته

0105

1مرد خشمگين پر از زهر است و زندگي را زهرآگين مي كند .گوته

10106

پيش از آنکه بميريد  ،چيزي نيرومند و متعالي از خود بجاي گذاريد  ،تا بر زمان غالب شويد .گوته

0107

1مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف  ،یک آن هم نمی ایستند.گوته

0108

1عقل دروجودما قدرت حيرت آوری دارد پس بهتر است که فکر را حاکم وجود خود قرار دهيم .گوته

0109

1خوشبخت کسی است که راه قدر دانی از خدمت دیگران را بلد است و شادی دیگران را به قدر شادی خود حس میکند .گوته
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1110

1کسی به فرجام زندگی آگاه نیست خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد .گوته

1111

1کسي که کتاب مي خواند به وقت بيش از پول احتياج دارد .گوته

1112

1با داشتن اراده قوي صاحب همه چيز هستيد.گوته

1113

1کسی که دارای عزمی راسخ است جهان را مطابق میل خویش عوض می کند  .گوته

1114

1هر کسی که راه می رود  ،می تواند گم شود.گوته

1115

1فرق انسان و سگ در آنست كه اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.گوته

11116ما همیشه وقت کافی داریم به شرط آن که هم بخواهیم و هم درست از آن استفاده کنیم.گوته
1117

1كسي كه بر ديگران حكومت مي كند بايد نخست حاكم بر خود باشد .گوته

1118

1هر چه نور بيشتر باشد  ،سايه عميق تر است .گوته

1119

1لحظه ای که شخصی مصمم به کاری می شود امدادهای غیبی به کمک او می آیند .گوته

2120

1انسان نمیتواند به همه نیکی کند ..ولی میتواند نیکی را به همه نشان دهد.گوته

2121

1جوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد .گوته

2122

1كسي كه سعي مي كند بطرف هدف نهايي قدم بردارد مانند مسافري است كه شب هنگام از كوه باال مي رود .گوته

2123

1دو چیز است که بچه ها می بایست از والدینشان به ارث برند :ریشه و باال گوته

2124

1همه چیز ساده تر از آن چیزی است که تو فکر می کنی ،و در عین حال پیچیده تر از آنی که تو تصور می کنی .گوته

2125

1يك كار نيك گاهي يك شخص .يك ده .يك شهر وگاهي يك ملت را رستگار مي كند.گوته

پیشرفت،ملک بالمنازع کسانی است که دارای استقامت و ثبات باشند.گوته
12126پیروزی و
ُ
2127

1هيچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد  .گوته

2128

1آنها که غائب اند  ،کمال مطلوب اند و حاضرین معمولی و پیش و پا افتاده اند .گوته

2129

1عقل دروجود ما قدرت حيرت آوري دارد پس بهتراست که فکر را حاکم وجود خود قرار دهيم .گوته

3130

1دریای بی تالطم ،هیچ گاه دریانورد ورزیده تربیت نمی کند.گوته

3131

1اگر از انسان اميد و خواب گرفته شود بدبخت ترين موجود روي زمين است .گوته

3132

1آدمهاي آرمانگرا هنگاميکه به نادرست بودن آرزويي پي مي برند بر ادامه آن پافشاري نمي کنند .گوته

3133

1تنها آرزو کردن شرط نيست،تالش براي تحقق آن هم شرط است.گوته

3134

1کسی که دارای عزمی راسخ است جهان را مطابق میل خویش عوض می کند  .گوته

3135

1ما همیشه وقت کافی داریم به شرط آن که هم بخواهیم و هم درست از آن استفاده کنیم.گوته

13136كسي كه سعي مي كند بطرف هدف نهايي قدم بردارد مانند مسافري است كه شب هنگام از كوه باال مي رود .گوته
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3137

1در درون جسارت  ،نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است  .گوته

3138

1آنكسي كه از رنج زندگي بترسد  ،از ترس در رنج خواهد بود .گوته

3139

1استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی .گوته

4140

1كسي شايسته آزادي است كه هرروز بتواند به هوسهاي خود چيره شود.گوته

4141

1مادامی که به خود اطمینان دارید ،می دانید چگونه زندگی کنید.گوته

4142

1مردان كامياب غالبا از شكست ميوه ي پيروزي چيده اند  .گوته

4143

1مردان مقاوم و باتجربه هميشه فرصت دارند كه كارها را از اول شروع كنند .گوته

4144

1هيچ شعری شاعر ندارد ،هر خواننده ی شعری شاعر آن لحظه ای شعر است .گوته

4145

1اخالق را طوفان های روزگار تقویت میکند.گوته

14146دلی که خانه غرور است کانون محبت نشود .گوته
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4147

1سخن گفتن یک نوع نیاز است  ،ولی گوش دادن هنر است .گوته

4148

1خوشبخت ترین فرد کسی است که خوشبختی را در خانه خود جستجو کند.گوته

4149

1برخی نومیدانه در قید بندگی هستند و به غلط چنین میپندارند که آزادند.گوته

5150

1روحی که زیبایی را میبیند گاهی تنها می ماند .گوته
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