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1 .1به کسی عشق بورز که الیق عشق تو باشد نه تشنه عشق  ...چون تشنه عشق روزی سیراب می شود.ویکتور هوگو

2 .2بیش از آنکه خزان از راه برسد  ،از هر بهار بهره مند شو .ویکتور هوگو

3 .3چقدر باشکوه است که دوستت بدارند و به مراتب باشکوه تر است که دوست بداری!ویکتور هوگو
4 .4بدون دادگری هیچگونه پیش داوری درست نیست.ویکتور هوگو

5 .5در نوشتن از آنچه دیگران نوشته اند  ،نباید یاری خواست ،بلکه از جان و دل خویشتن است که باید یاری جست.ویکتور هوگو

6 .6اگر انسان بتواند رنج را نیز به مانند شهری ترک گوید،می تواند خوشبختی را از سر گیرد.ویکتور هوگو

7 .7جان آدمی چه اندوهگین است ،هنگامی که اندوهش از عشق است.ویکتور هوگو
8 .8عشق  ،زیبا و زشت نمیشناسد.ویکتور هوگو

9 .9هر زن پاکدامنی ،زیبا و دلپسند است .ویکتور هوگو

1 010هر کس ارزش خود را خود تعیین میکند .ویکتور هوگو

1 111اگر چشم و هم چشمی در زندگی بشر نبود ،نه نوآوری میشد نه کشفی.ویکتور هوگو

1 212از البه الی شدیدترین تاریکی ها  ،نور راستی برافروخته می شود.ویکتور هوگو

1 313آنچه میگویی بکن و آنچه میکنی بگو! ویکتور هوگو

1 414لغزش انسان تدریجی است  .بدیها در وجود ما ،پای حاضر و آماده و نامرئی دارند .حتی کسانی که از ما با ظاهر پاک و آراسته  ،چنین ویژگیهایی
دارند .ویکتور هوگو
1 515اگر نمیخواهی تو را بیازمایند  ،کار خود را درست انجام بده  .ویکتور هوگو

1 616بزرگترین آزمون گیرنده  ،خداست و کوچکترین آزمون دهنده  ،بنده ی خدا.ویکتور هوگو

1 717روزی جهانیان ،همه دست برادری به یکدیگر خواهند داد و آن روزی است که بدبختی و تیره روزی در گستره جهان یافت نخواهد شد.ویکتور هوگو
1 818هرچه خدایی نیست  ،فرو ریختنی است.ویکتور هوگو

1 919عذاب وجدان  ،بدتر از مرگ در بیابان سوزان است.ویکتور هوگو

2020هر چه از کوه باالتر می رویم  ،چشم انداز گسترده تری می بینیم.ویکتور هوگو

2121چقدر عاقلند آنهایی که در عشق احمق اند.ویکتور هوگو

2222برایت آرزو میکنم که عاشق شوى،و اگر هستی ،کسی هم به تو عشق بورزد،و اگر اینگونه نیست ،تنهاییت کوتاه باشد،و پس از تنهاییت ،نفرت از کسی
نیابی  ،ويکتور هوگو
2323من نمیگویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد اما اعتقاد دارم باید بار دوم هم نگاه کرد  .ويکتور هوگو

2424در زندگی یک مرد  2روز ارزش دارد  :روزی که با زنی آشنا میشود و روزی که او را به خاک می سپارد .ويکتور هوگو

2525خوشبخت کسي است که به يکي از دو چيز دسترسي دارد  :يا کتابهاي خوب يا دوستاني که اهل کتاب باشند .ويکتور هوگو

2626تمام جهنم در يک کلمه وجود دارد:تنهايي .ويکتور هوگو

2727خداوندا! اگر بخواهم آنچه در ذهن دارم با تو بگويم ،هزاران جلد کتاب مي شود ولي آنچه در دل دارم يک جمله بيش نيست .ويکتور هوگو

2828کینه و تنفر را به کسانی واگذار کنید که نمی توانند دوست بدارند .ويکتور هوگو

2929انسان ،انسان است چون که می گرید ،ولی به حال کسی که هرگز نمی گرید باید گریست .ويکتور هوگو

3030هستی جز احساس پایان قریب الوقوع ،و هم گاهی کیفیت بودن با نبودن ،رفتن در بوته آزمایش ،و خطر دائمی لغزش احتمالی چیزی نیست  .ويکتور
هوگو
3131عشق عبارت است از وجود يک روح در دو کالبد .عامليست که دو تن را مبدل بفرشته ی واحدی می کند .ويکتور هوگو
3232آزادی ما از نقطهای شروع می شود که آزادی دیگران پایان مییابد .ويکتور هوگو
3333بهمرگ راضی شدن ،بهفتح نائل شدن است .ويکتور هوگو

3434تعارف و خوش آمدگوئی ،چیزی مانند بوسیدن از روی چادر است .ويکتور هوگو
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3535جسد دشمنی را که تشییع میکنی سنگین نیست .ويکتور هوگو

3636در بینوائی همچنان که در سرما نیز دیده میشود ،آحاد به یکدیگر فشرده میگردند .ویکتور هوگو

3737شاید بتوان از هجوم سیلآسای یک ارتش ممانعت کرد ،اما از هجوم افکار و عقاید نمیتوان جلوگیری نمود .ويکتور هوگو

3838فکر کردن ،شغل ذهن است ،خواب دیدن ،تفریح آن .ويکتور هوگو
3939فلسفه ،میکروسکوپ افکار است .ويکتور هوگو

4040گاهی کار فقر و بیچارگی به جائی میرسد که رشتهها و پیوندها را میگسلد ،این مرحلهای است که تیرهبختان و سیاهکاران چون بدانجا رسند درهم
آمیخته و در یک کلمه که «شومی» است شریک میشوند ،این کلمه بینوایان است .ويکتور هوگو

4141وقتی نتیجه انتخابات اعالم شد ،یعنی رأی باالترین مرجع اعالم شده است .ويکتور هوگو
4242همهجا شادمانی قشر نازکی است که روی رنج و بیچارگی کشیدهاند .ويکتور هوگو

4343هیچ چیز مثل بدبختی کودکان را ساکت نمیکند.ويکتور هوگو

4444آنانکه نمیتوانند خود را اداره کنند ،ناچار از اطاعت دیگرانند .ويکتور هوگو
4545آینده کودکان بسته بهتربیت پدر و مادر است .ويکتور هوگو

سر مکتوم آمال است.ويکتور هوگو
4646ادبیات ،راز پنهانی تمدن است ،شعرّ ،

4747از کوچکی میل داشتم بزرگ باشم .ويکتور هوگو

4848امید در زندگانی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان .ويکتور هوگو

4949انسان در این عالم چون شبح سرگردانی است که هنگام عبور از این راه ،حتی سایهای از خود به یادگار نمیگذارد .ويکتور هوگو
5050باید درهای علم به روی همه باز باشد ،هرجا مزرعه هست ،هرجا آدم هست ،آنجا کتاب هم باید باشد .ويکتور هوگو
5151بدتر از مرگ چیست؟ آنچه بعد از آمدنش مرگ را میطلبی .ويکتور هوگو

5252بهترین دوستان من کسانی هستند که پیشانی و ابروهای آنها باز است .ویکتور هوگو

5353خدمت بهوطن نیمی از وظیفه است و خدمت بهانسانیت ،نیم دیگر آن .ويکتور هوگو

5454هيچ چيز به اندازه رويا در ساختن آينده موثر نيست ،مدينه هاي فاضله ي امروز ،واقعيت هاي فردا هستند.ویکتور هوگو

5555الماس را جز در ژرفاي زمين نمي توان يافت و حقايق را جز در اعماق انديشه نمي توان کشف کرد.ویکتور هوگو

5656بديهاي اجتماع به دست ما ساخته شده است و به جاي ناله بهتر است درصدد رفع آن برآييم.ویکتور هوگو

5757در ميان جانداران ،هيچ حيواني که براي کبوتر شدن به دنيا آمده ،کرکس نخواهد شد؛ مگر انسان که کبوتر زاده مي شود و ممکن است کرکس شود.
ویکتور هوگو

5858لبخند زن در دو جا آسماني و فرشته مانند است :هنگامي که براي اولين بار با لبخند به معشوق خود مي گويد دوستت دارم و هنگامي که براي اولين بار
به روي نوزادش لبخند مي زند.ویکتور هوگو
5959شعر ،ارکستر پرهيجاني است که آواز طبيعت و بشر و حوادث را به هم آميخته است.ویکتور هوگو
6060آزادي ما از نقطه اي شروع مي شود که آزادي ديگران پايان مي يابد.ویکتور هوگو
6161هر آموزشگاهي را که باز کنيد ،در زنداني را بسته ايد.ویکتور هوگو

6262خوشبخت کسي است که خداوند دلي پر احساس به او ارزاني کرده باشد.ویکتور هوگو
6363بهشت دولتمندان از دوزخ فقرا پديد آمده است.ویکتور هوگو
6464لطف زن مانند ماسه خطرناک است.ویکتور هوگو

6565آدم ها تهي از توانايي نيستند ،تهي از اراده اند.ویکتور هوگو

6666کينه و تنفر را به کساني واگذار کنيد که نمي توانند دوست بدارند.ویکتور هوگو
6767بدبختي ،مربي استعداد است.ویکتور هوگو

6868خدا فقط آب را آفريد ،انسان شراب را.ویکتور هوگو
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6969فقر و مسکنت ،مردها را به جنايت و زنها را به فحشا سوق مي دهد.ویکتور هوگو

7070وقتي نتيجه ي انتخابات آشکار شد ،يعني رأي باالترين مرجع آشکار شده است.ویکتور هوگو
7171آينده ي کودکان بسته به تربيت پدر و مادر است.ویکتور هوگو

7272ادبيات ،راز پنهاني تمدن و شعر ،راز پوشيده ي آرزوها است.ویکتور هوگو

7373از آن در شگفتم که در سينه دلي دارند و مي پندارند که آسايش و سعادت بشر جز مهر و صفا راه ديگري هم دارد.ویکتور هوگو

7474دانشمندان ،علماء و بزرگان ،هر يک نردباني براي پيشرفت دارند ،اما شاعران و هنرمندان ،اين مدارج را پروازکنان مي پيمايند.ویکتور هوگو
7575دروغ جلوه اي از شيطان است زيرا شيطان دو نام دارد :يکي شيطان و ديگري دروغ.ویکتور هوگو

7676در هر ملت چراغي هست که به همه ي افراد نور مي دهد و آن ،آموزگار است.ویکتور هوگو

7777صالح ترين فرزندان آنهايي هستند که با اعمال خود باعث افتخار پدر و مادر خود شوند.ویکتور هوگو

7878علت اينکه ما از موسيقي خوشمان مي آيد اين است که در دنياي رؤياهاي خود فرو مي رويم .سرشت هاي عالي ،موسيقي را دوست مي دارند ،اما
بهتر مي دانند که از آن به عنوان ابزاري براي رسيدن به رؤياهاي خويش استفاده کنند.ویکتور هوگو
7979خشک سالي و بيماري در مقام مقايسه با جنگ ،چيزي نيست زيرا خود اين دو نيز ناشي از پيامدهاي دشوار و ناهنجار جنگ هستند.ویکتور هوگو
8080کتاب ،جام جهان نما است.ویکتور هوگو

8181گسيختن رشته ي عاليق فرزندي ،غريزه ي برخي از خانواده هاي بينوا است.ویکتور هوگو

8282مانند پرنده باش که روي شاخه سست لحظه اي مي نشيند و آواز مي خواند و احساس مي کند که شاخه مي لرزد ،اما به آواز خواندن خود ادامه مي دهد
زيرا مطمئن است که بال و پر دارد.ویکتور هوگو
8383مرگ مهم نيست ،خوشبخت نبودن مهمترين چيزها است.ویکتور هوگو

8484مسافرت به منزله ي هر لحظه مردن و زنده شدن است.ویکتور هوگو
8585وقتي که کيسه خالي شد ،دل پر مي شود.ویکتور هوگو

8686هدف هنر امروز ،زندگي است نه زيبايي.ویکتور هوگو

8787يک پرنده ي کوچک که زير برگها آواز مي خواند براي اثبات خدا کافي است.ویکتور هوگو
8888يک زن کامل کسي است که بداند چگونه فرمانروايي کند.ویکتور هوگو

8989دانشمند کسي است که بکوشد تا از درد و رنج خود بکاهد.ویکتور هوگو
9090مردم ،توان و نيرو دارند؛ اراده ندارند.ویکتور هوگو

9191هر قدر روح آدمي لطيف تر و منش او عالي تر باشد ،ميزان ياري بيشتر خواهد بود.ویکتور هوگو

9292ايمان داشته باش که کوچکترين محبت ها از ضعيف ترين حافظه ها پاک نمي شوند.ویکتور هوگو

9393هميشه با زير دستان خود با مهرباني و دوستي رفتار کنيد ،زيرا قلب بخشنده و مهربان ،بزرگترين سرمايه است.ویکتور هوگو
9494آنان که نمي توانند خود را اداره کنند ،ناچار به پيروي از ديگرانند.ویکتور هوگو

9595من اشخاص زنده را کساني مي دانم که مبارزه مي کنند؛ بدون مبارزه ،زندگي ،مرگ است.ویکتور هوگو
9696هيچ چيز مثل بدبختي ،کودکان را ساکت نمي کند.ویکتور هوگو
9797زندگي ،گلي است که عشق ،شهد آن است.ویکتور هوگو

9898سراسر وجود انسان طرحي از خداست که در زمين گام برميدارد.ویکتور هوگو
9999هرچه خدايي نيست ،فرو ريختني است.ویکتور هوگو

10100کمک زميني ،ممکن است کمک آسماني باشد.ویکتور هوگو

10101يکي از دشوارترين کارها ،بيرون کشيدن پيوسته ي ناپاکي از روح است [و اين] کاري است بس دشوار.ویکتور هوگو
10102زماني که دريچه ي قلب را باز کنيد ،روح ،روشن و تابناک ميگردد.ویکتور هوگو
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10104انديشه به سقوط [ =ريزش ] ،انديشيدني ،غمگينتر از اين نيست.ویکتور هوگو

10105انديشه ها بايد هميشه به سوي آينده پيش رود .اگر خدا ميخواست که انسان به گذشته بازگردد ،يک چشم ،پشت سر او مي گذاشت.ویکتور هوگو
10106انسان انديشمند ،بيشتر ،انساني بردبار است.ویکتور هوگو

10107در تاريخي که خوبي ،مرواريد کميابي است ،کسي که خوب بوده است از کسي که بزرگ بوده است ،کمابيش ،پيش ميافتد.ویکتور هوگو

10108روزي جهانيان ،همه ،دست برادري به يکديگر خواهند داد و آن ،روزي است که بدبختي و تيره روزي در گسترهي جهان يافت نخواهد شد.ویکتور
هوگو
10109برخي از افراد ،هر چيز پاک و ناب و شاديآفرين را به پستي ميکشانند.ویکتور هوگو
11110دليري ،به کارگيري مثبت زور است و ستم ،به کار بردن منفي آن.ویکتور هوگو
11111هميشه مردم بدکار ،خودشان سبب وجود بدبختي ميشوند.ویکتور هوگو

11112آزمندي ،زنجيري است که دست و پاي هر آزادهاي را خواهد بست.ویکتور هوگو

11113اختيار آيندهي آدمي هنوز بسي بيشتر بهدست دلهاست تا به دست جانها .دوست داشتن ،يگانه چيزي است که ميتواند ابديت را فراگيرد و سرشار
سازد.ویکتور هوگو
11114شکست ،دايهي غرور است.ویکتور هوگو

11115بايد به طبقهي پست جامعه کمک کرد ،از ُخرد کردن و بيزاري از آنها دست شست و به ويژه بايد در آموزش و پرورش اين گروه کوشيد.ویکتور هوگو
11116رشک بردن را ناديده بگيريد و به کلي آن را فراموش کنيد؛ زيرا اين حس ،هميشه شما را شکنجه خواهد داد.ویکتور هوگو

11117ناسازگاريهاي برآمده از دشمني و خيرهسري که به نادرست «دست تقدير» و «مشيت الهي» ناميده ميشود بسيار پيش ميآيد.ویکتور هوگو
11118هنگامي که بيش از اندازه به زشتي مي گراييم ،سنگيني وجودمان ،ترازمندي ،از دست داده و ما را به ژرفاي پرتگاه ميکشاند.ویکتور هوگو
11119بزرگترين آزمون گيرنده ،خداست و کوچکترين آزمون دهنده ،بندهي خدا.ویکتور هوگو
12120اي انسان ،آيا ميخواهي راستي را بيابي؟ راستي را جست و جو کن.ویکتور هوگو
12121از البهالي شديدترين تاريکي ها ،نور راستي برافروخته مي شود.ویکتور هوگو

12122براي کسي که در تصور زندگي ميکند ،راستي ،بدبو است .آن که تشنهي چاپلوسي است ،حيرت ميآشامد و راستي ،قي مي کند .ویکتور هوگو
12123زندگي بر اين پايه است« :نگاه مستقيم به پيش».ویکتور هوگو

12124کسي که در زندگي ،هدف واال و ارجمند دارد ،هرگز به دامن تسليم و ناپاکي نخواهد غلتيد.ویکتور هوگو

12125مردن ،ناگوار نيست ،بلکه راه زندگي را ندانستن ناگوارتر از مرگ است.ویکتور هوگو
12126نميدانيد تا چه اندازه ،خودباوري سبب باور به هر چيز ديگر ميشود.ویکتور هوگو

12127اگر چشم و هم چشمي در زندگي بشر نبود ،نه نوآورياي ميشد و نه کشفي.ویکتور هوگو

12128چشم و هم چشمي درست ،سبب درست کردن افراد و در نتيجه ،سامان يافتن جامعه است.ویکتور هوگو

12129سرافرازي ،ستارهاي است که نورش دير به زمين ميرسد ،ماهي است که اشعهي آرام و کمرنگ آن تنها بر گورها ميتابد.ویکتور هوگو

13130انسان راستگو ،خوش سيماتر است ،سرنوشت ،او را چنين نقش کرده و خورشيد شامگاهي تا حد خداوندي ،سزاوار ستايش.ویکتور هوگو
13131من مردي انديشندهام که درد را ميشناسد.ویکتور هوگو

13132در نوشتن از آنچه ديگران نوشتهاند ،نبايد ياري خواست ،بلکه از جان و دل خويشتن است که بايد ياري جست.ویکتور هوگو
13133تاريخ ميآيد و ميرود ،ولي هنر باقي ميماند.ویکتور هوگو

13134از ديده ي هنر ،هيچ چيزي زشت نيست.ویکتور هوگو

13135زندگي ،بدبختي ،گوشه نشيني ،سرگرداني و تهيدستي ،ميادين کارزارياند که قهرمانان آن ،قهرمانان ناديدني آن ،گاه به مراتب نيرومندتر از قهرمانان
نامي هستند.ویکتور هوگو
13136زيبايي که با دانش همراه نباشد ،به گلي بيعطر و بو ميماند.ویکتور هوگو
13137بدون زشتي ،زيبايي معنايي [ =چمي ] ندارد.ویکتور هوگو
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13138ستاره را مينگريد :براي آنکه درخشان و نفوذناپذير است .نزديک به خود؛ درخشندگياي دلنوازتر و رازي بزرگتر داريد و آن ،زن است.ویکتور
هوگو

13139زندگي بدون زن در نظر من گلستاني بدون گل و عطري بدون بو و خواب آسودهاي بدون روياي خوش ،بيش نيست.ویکتور هوگو
14140هر زن پاکدامني ،زيبا و دلپسند است.ویکتور هوگو

14141زندگاني ،گل است و عشق ،عسل آن.ویکتور هوگو

14142عشق ،يک نفس آسماني از هواي بهشت است.ویکتور هوگو

14143خدا پايان شکوه جهان آفرينش است ،عشق ،پايان شکوه آدمي.ویکتور هوگو
14144انسان ،نيازمند عشق است.ویکتور هوگو

14145خالصه [ =کوتاه ] کردن جهان آفرينش در يک نفر و بزرگ کردن يک نفر تا مقام خدايي ،عشق يعني اين.ویکتور هوگو

14146عشق ،قانون و شهوت ،دام است.ویکتور هوگو

14147براي عشق هيچ چيز کفايت نميکند .عاشق ،نيک بختي دارد ،بهشت ميخواهد ،بهشت دارد ،آسمان ميخواهد.ویکتور هوگو
14148عشق پاک ،مي تواند نيکبختترين و دلانگيزترين زندگي را به وجود آورد.ویکتور هوگو
14149جان آدمي چه اندوهگين است ،هنگامي که اندوهاش از عشق است.ویکتور هوگو

15150عشق راستين هرگز فرو نمينشيند .روي هيزم سوخته را خاکستر ميگيرد ،ولي ستارگان ،تابناکي خود را از دست نميدهند.ویکتور هوگو
15151ازدواج چيز شگفت آوري است ،گاه شيران را روباه و گاه روبهان را شير ميکند.ویکتور هوگو

15152گل شاديبخش زندگي ،تنها با تبسم ملکوتي [ =آسماني ] کودک شکفته ميشود.ویکتور هوگو
15153ما فرزندان خود را بسيار بيش از آنکه آنها ما را دوست ميدارند ،دوست داريم.ویکتور هوگو
15154بهترين دوستان من کساني هستند که پيشاني و ابروهاي آنها باز است.ویکتور هوگو

15155کسي که مورد توجه مردم قرار گيرد ،ممکن نيست سبب برانگيختن خشم و کينه ي دشمنان نشود.ویکتور هوگو

15156درد و رنج ،کوتاه است و زودگذر؛ براي فراموشي ،اينها الزمهي زندگياند و گرانترين گورها جز حفرهاي تاريک نيست.ویکتور هوگو

15157سرمشق [ =نمونهي ] چکامه سرا يکي است ،طبيعت و رهبر او يکي است ،راستي.ویکتور هوگو

15158دوستان از ستايش بسيار زود خسته ميشوند ،ولي دشمنان از دشنام دادن هرگز خسته نميشوند.ویکتور هوگو
15159هنر ميتواند نگهدار و نگهبان هر گوهري باشد.ویکتور هوگو

16160بدون دادگري ،هيچ گونه پيشداوري درست نيست.ویکتور هوگو

16161هر چکامه سراي راستين بايد با ديدگاههايي که از حقايق ابدي در او به وجود ميآيد ،بر همهي انديشههاي زمان خود ،چيره و توانا باشد.ویکتور هوگو
16162هنر ،سرافرازي و شادماني است.ویکتور هوگو

16163هنر ،آتشي است که در طوفان ،برافروخته است و آسمان آبي را روشن ميسازد.ویکتور هوگو
16164خنده ،خورشيدي است که زمستان را از نژاد انساني دور ميکند.ویکتور هوگو
16165بدون اميد ،هزار آسمان فراواني هم ديناري نمي ارزد.ویکتور هوگو

16166تالش دروني ،انديشيدن است و تالش بيروني ،کردار است .اين دو چيز همراه با يکديگر ،انسان را به نتيجه ي دلخواه مي رساند.ویکتور هوگو
16167زندگي شما از زماني آغاز ميشود که افسار سرنوشت خويش را در دست گيريد.ویکتور هوگو
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