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نبـود،بلكه به متحول كردن و ادب كردن از
 1 .1آنچه شايسته نيست به آرزو مخواه،و بدان كه انتقام خدا از بنده ،به
ِ
خشم بي رحمانه و بي حرمتي و سرزنش ُ
فرط  عشق باشد .افالطون
2 .2در جهان یگانه مایه نیكبختی انسان محبت است .افالطون
3 .3نیرومند ترین مردم كسی است كه بر خشم خود غلبه كند .افالطون
4 .4زینت انسان به سه چیز است علم ،محبت ،آزادی .افالطون
5 .5عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را .افالطون
6 .6به عقیده من تنها موضو عی كه شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع كه چه كار كند تا فرزندان او خوشبخت
شوند ؟افالطون
7 .7كسی كه در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست  ،البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد كرد.
افالطون
8 .8سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد آورد تلخی دوا را و زیاد نخورد .افالطون
9 .9آنان كه می خواهند خوب زندگی كنند باید به حقیقت نزدیك بشوند زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است كه دست از غم و اندوه دنیا دست بر می
دارند .افالطون
1 010دروغگو از دروغگوی دیگر در حذر است  .افالطون
1 111با دوست طوری رفتار كن كه به حاكم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما كه اگر كار به محاكمه كشید ظفر تو را باشد .افالطون
1 212از نزدیكی به كسی كه قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما .افالطون
1 313رقت به سه كس واجب است  -1:عاقلی كه حكم جاهلی بر او روان باشد  -2.قویی كه گرفتار ضعیفی گردد -3.كریمی كه محتاج لئیمی باشد.افالطون
1 414بي صبري انسان را از هيچ رنجي نمي رهاند ،بلكه درد جديدي براي از پا درآوردن شخص بوجود مي آورد .افالطون
نفع آن منقطع ُبـود،و يقين داشته باش كه همه ي مواهب از حضرت  اوست،و از او نعمت هاي باقي و فوايدي كه از تو مفارقت
1 515از خدا چيزي مخواه كه ِ
نتواند كرد ،التماس كن.افالطون
حق او را نگه دار .افالطون
1 616معبود خويش را بشناس و ِ

 1 717هميشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش ،و توجه بر طلب  علم را مقدم دار .افالطون
اهل علم را به كثرت  علم امتحان مكن،بلكه اعتبار  حال  ايشان به دوري از شر و فساد كن.افالطون
ِ 1 818
1 919هميشه بيدار باش كه شرور را اسباب بسيار است،افالطون

2020بر خواب اقدام مكن،مگر بعد از آنكه محاسب نفس در سه چيز باشي :اول در آن روز هيچ خطا از تو واقع شده است؛ دوم هيچ خير اكتساب كرده اي يا نه؛
سوم كوتاهي كرده اي در عمل به نداي درونت .افالطون
معرض تغيیر و زوال است.افالطون
2121ياد كن كه چه بوده اي در اصل،و چه خواهي شد بعد از مرگ،و هيچكس را ايذا رنجور مكن،كه كارهاي عالم در
ِ
2222بدبخت آن كس ُب َود كه از تذكر ِ عاقبت غافل ُبود و از لغزش باز نايستد .افالطون
2323سرمايه ي خود را از چيزهايي كه از ذات تو خارج ُبود مساز.افالطون

2424در فعل خير با مستحقان ،انتظار ِ سؤال مدار  ،بلكه پيش از التماس افتتاح مكن افالطون
2525روزگاری  ،شأن و مقام تو پایین آمد  ،ناامید مشو  .آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر باال بیاید .افالطون
2626به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است زیرا جهالت ریشه همه بدبختی ها است  .افالطون
2727جان را فدای یاران موافق کنید .افالطون
2828از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما .افالطون
2929سخن اگر از دل خارج شود به دل هم وارد می شود و اگر با نیت متکلم نباشد توقع مدار که آن تأثیر کند  .افالطون
3030هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد  ،باالخره سعادت خودش را هم به دست خواهد آورد  .افالطون
3131کامل ترین نوع بی عدالتی آن است که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم .افالطون
3232عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت می برد .افالطون
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3434تمام طالهای روی زمین و زیر زمین به قدر یک فضیلت ارزش ندارند .افالطون
3535هیچ کوچک را حقیر مشمارید باشد که از شما فزونی یابد .افالطون
3636محبت را فراموش نکنید و آن را ناچیز مشمارید .افالطون
3737امتحان کن مرد را به فعل او و نه به قول او .افالطون
3838زیان رساننده تو معاشرت سه کس است  :آنکه ترا به طرب بدارد – آنکه به فریب مغرورت کند – آنکه همت او کوتاه تر از همت تو باشد .افالطون
3939موسیقی تاثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند  .افالطون
4040زندگی بدون عشق محال است  .برای مردم بی عشق دنیا حکم قبرستان وسیعی دارد .افالطون
4141لذتی که از علم حاصل می شود بی آالیش است .افالطون
4242فضیلت عبارت است مشابهت روح به مثال اعلی یعنی مشابهت او به خدا .افالطون
4343به دیدن کسی که با تو سر سنگین است مرو  .با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن  .برای کسی که گوش ندهد حرف نزن .افالطون
4444خردمندترین مردم قدرتمندترین است .افالطون
4545به هنگام لمس عشق ،هر كسی شاعر میشود.افالطون
4646همین که مرد از حد خود تجاوز کند ،یعنی بهآنجا رسد که محل او نبوده ،اخالق او زشت و خشن میگردد .افالطون
4747هرچیز را که نگهبان بیشتر بود ،استوارتر گردد مگر راز ،که نگهبانان آن هرچه بیشتر باشد آشکارتر گردد .افالطون
4848نیاز حاجتمند را پیش از اینکه استمداد طلبد ،شایسته است که با همت بلند خود نیازمندی او را رفع کنی.افالطون
4949نزدیک مباش به همنشینی مردمان شرور و بداخالق ،زیرا که طبع تو از طبیعت او شر را میدزدد ،در حالی که تو آگاه نباشی.افالطون
5050نادانی هرکس بهدو چیز دانسته میشود :اول ،بهچیزی که از او نپرسیدهاند خبر گوید .دوم ،سخنراندن بیش از ضرورت.افالطون
5151فقط عدالت است که میتواند موجد خوشبختی شود.افالطون
5252عالقهای در دنیا شدیدتر از عشق به وطن نیست.افالطون
5353عشق بالئی است که همه خواستارش هستند.افالطون
5454عزم بهمصاحبت اشرار نکنید ،چه همین که تو را اهانت نکنند ،بر تو منت نهند.افالطون
5555سعادت جامعه بهمراتب مهم تر از سعادت فرد میباشد.افالطون
5656سزاوار است حاکم را بر وفق و مدارا حد بر مجرم براند و خشونت نکند چه اگر کسی مجرم نبود ،حاکم بر مسند نمینشست.افالطون
5757سرعت و تندی کار را مجوی ،بلکه خوبی و برگزیدگی آن را سعی کن زیرا که مردم از تو نپرسند در چه مدت کار را انجام دادی بلکه خوبی و بی نقصی آن را
میجویند.افالطون
5858زمان ناخوشی را به حساب عمر مشمرید.افالطون
5959دنیا را آتش انگار ،چنان که برای معاش به کمی آتش کفایت توان کرد ،شما نیز با مقداری از نعمت دنیا اکتفا کنید.افالطون
6060مقابله با خصم ضعیف از مقام انسان در جامعه میکاهد و شخص را ناچیز میسازد.افالطون
6161در دنیا دو نیرو هست :شمشیر و تدبیر ،بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شدهاست.افالطون
6262در آئینه نگاه کن ،اگر صورت زیبا داری کاری مناسب جمالت انجام ده و اگر قیافهات نامتناسب است ،زشتی کردار را بهزشتی صورت میفزا.افالطون
6363خدا در راه فضیلت سدهایی از درد و رنج برپا کردهاند اما از طرف دیگر وقتی آدمی بر این مشکالت فائق آمد و از سدها گذشت ،فضیلت به دست آمده کار
آسانی به نظر میرسد.افالطون
6464حب مال سراسر وجود آدمیان را تسخیر میکند و هرگز بهآنان مجال نمیدهد که حتی لحظهای در باره چیزی جز اموال شخص خویش بیندیشند.
افالطون
6565چون کامیابی رو کند همه خوبند و چون ناکامی سررسد همه بد.افالطون
6666تندرستی ،زیبائی ،نیرومندی ،مالداری و همه چیزهای دیگری که در دست نیکمردان باعث و بانی خیر است ،بههمان اندازه پلید و عامل شرارت خواهد
بود ،اگر در دست نابکاران و اراذل قرار گیرد.افالطون
6767تمول و تقوی چون دو وزنه هستند که در کفههای یک ترازو قرار گرفته باشند ،باال رفتن یکی مستلزم پائین رفتن دیگری است.افالطون
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6868بهضرورت آمدم در این جهان و بهحیرت زیستم و بهکراهت میروم.افالطون
6969افراط ،عمومأ سبب پیدا شدن عکسالعمل است و تغییری در جهت مخالف پدید میآورد خواه در فصول سال باشد ،خواه در افراد و خواه در حکومت
.افالطون
7070اشرار ،کسانی را گویند که عیوب مردم را جستجو میکنند و بهآن میچسبند و نیکویی آنها را به دست فراموشی میسپارند .افالطون
7171مناعت  ،بین خود ستائی و خود هیچ انگاری است .ارسطوخردمند آنچه را که میداند نمیگوید و آنچه را که بگوید میداند .ارسطو
7272عشق انسان را از دیدن عیوب منع می كند.ارسطو
7373تجربه ميوه اي است که آن را نمي چينند مگر پس از گنديدن.ارسطو
7474خوشبخت و عاقل کسی است که هنگام بیدار شدن با خود می اندیشد .ارسطو
7575امروزسعی می کنم بهتر ازدیروز باشم.ارسطو
7676کسی که به امید شانس نشسته باشد،سالهاست ُمرده است.ارسطو

7777تمايالت خود را ميان دو ديوار محكم اراده و عقل حبس كنيد .ارسطو
7878از طرز دعوای زن و شوهر  ،به خوبی می توان فهمید كه میزان تربیت  ،فهم و فرهنگ آنها  ،تا چه اندازه است.ارسطو
7979برنده ترين سالح يك زن تقوا و نجابت اوست .ارسطو
8080دو چیز اندوه را از بین می برد یکی دیدار دوستان  ،دیگر سخن دانایان و عالمان .ارسطو
8181باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن .ارسطو
8282پیش از آن که کاری بکنی  ،باید کسی باشی .ارسطو
8383بيشترين تاثير افراد خوب زماني احساس ميشود كه از ميان ما رفته باشند.ارسطو
8484هیچ روح برتری نیست که آمیزه ای از دیوانگی و جنون را در خود نداشته باشد.ارسطو
8585هیچ چیز مانند بخشش و احسان انسان را سیر نمی کند.ارسطو
8686بزرگی در احترام داشتن نیست در شایستگی داشتن احترام است  .ارسطو
8787کارهای تکراری ما نشان دهنده شخصیت ماست .ارسطو
8888آموزش احمق عمر هدر بردن است.ارسطو
8989هر که از چیزی بترسد از آن می گریزد،اما  هر که از خدا بترسد به او پناه می برد.ارسطو
9090در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید  ،آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود .ارسطو
 9191اولين مرحله انجام کار خيرتمايل به آن است .ارسطو
9292شادمانی عبارت است از پروراندن عالیترین صفات و خصایص  انسانی.ارسطو
9393هميشه معياري باال تر از آنچه که ديگران از شما انتظار دارند ،برگزينيد.ارسطو
9494دانش پاك در دلهای ناپاك قرار نمی گیرد.سقراطاگر می خواهی هستی را بشناسی ،خود را بشناس.سقراط
9595تنها خوبی موجود در جهان ،شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی ،نادانی است .سقراط
9696تا زمانی كه انسان زنده است ،فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد .سقراط
9797من تا آنجا كه میتوان ،حقشناسی میكنم ،ولی چون پول ندارم ،جز ستایش ،كاری از دستم برنمیآید .سقراط
9898از مرگ نترسید كه تلخی آن ،از ترس از آن است .سقراط
آن كسانی است كه كارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است .سقراط
9999شیرینترین مرگها از ِ
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0100

1هیچ كس نمیداند ،شاید مرگی كه از او چون دشمنی سخت و زیانكار میگریزند ،براستی ،رهآوردی بزرگ است  .سقراط

0101

1گریز از مرگ ،دشوار نیست ،گریز از بدی دشوار است ،زیرا بدی تندتر از مرگ می رود .سقراط

0102

1مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان باشند ،نه آنكه دوستان از او بهراسند .سقراط

0103

1الزمه قضاوت ،شكیبایی به هنگام شنیدن ،اندیشیدن به هنگام گفتن ،بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.سقراط
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0104

1مردی نیك بخت است كه از هر كار نادرستی كه از او سر بزند ،تجربه ای تازه به دست آورد .سقراط

0105

1در لذتی كه آمیخته به فساد است ،خوشحال نباشید و [ به این ] فكر كنید كه لذت نمی ماند و فساد می ماند.سقراط

10106مرگ ترس ندارد ،زیرا خوابی آرام است كه خیاالت آشفته در آن وجود ندارد .سقراط
0107

1شیرین ترین مرگها متعلق به كسانی است كه كارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است .سقراط

0108

1با عاقل مشورت كن ،چون فكر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مكن ،زیرا كه او تابع هوای نفس باشد.سقراط

0109

 1مشورت مكن با آن كه محاط زمان است ،بلكه مشورت كن با آن كه محیط به زمان باشد.سقراط

1110

1جامعه زمانی حكمت و سعادت می یابد كه مطالعه ،كار روزانه اش باشد  .سقراط

1111

1یك زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد.سقراطزندگی كوتاه است و فانی ،اما هنر طوالنی و ماندگار .سقراط

1112

1با پدر و مادرت چنان رفتار كن كه از فرزندان خود توقع داری.سقراط

1113

1چیزی را كه در ذهنتان جای دارد ،خوب یا بد ،بر شما فرمانروایی خواهد كرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.سقراط

1114

1خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست .سقراط

1115

1اندیشیدن به سرانجام هر كار باعث رستگاری است .سقراط

11116داروی خشم ،خاموشی است .سقراط
1117

1خدمت خود را بی آنكه برای پاداش باشد به مردم عرضه كنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید .سقراط

1118

1هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.سقراط

1119

1اثر حكمت آنگاه در شخص حكیم پدیدار شود كه خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.سقراط

2120

1نخستین گام برای از میان برداشتن یك ملت ،پاك كردن حافظه ی آن است.سقراط

2121

1آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی.سقراط

2122

1انتقام ،دلیل سبكی عقل و پستی روح است .سقراط

1ازدواج كنید؛ اگر زن خوب داشته باشید خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بد؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب
2123
است.سقراط
2124

1ادب و حكمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیكان بپیوندی.سقراط

2125

1آن انسانی عاقل تر است كه می داند عقلش كمتر است.سقراط

12126باید بخوری تا زنده باشی ،نه آنكه زنده باشی تا بخوری .سقراط
2127

1نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان كنم كه بیندیشند .سقراط

2128

1زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد .سقراط

2129

1دانش حقیقی این است كه همه بدانیم كه نادانیم.سقراط

3130

1آنگونه باش كه می خواهی به نظر برسی.سقراط

3131

1من داناترین انسان ها هستم ،زیرا یك چیز می دانم كه دیگران نمی دانند ،و آن این كه هیچ چیز نمی دانم.سقراط

3132

1در دوستی درنگ كن ،اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.سقراط

3133

1تفاوت انسان با حیوان در كنترل هوای نفس و هوس ها است.سقراط

3134

1ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است .سقراط

3135

1ای مردم آتن ،چه مرا بی گناه شمارید و آزاد كنید و چه نكنید ،من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صدبار كشته شوم.سقراط

13136هرجا كه بشر را دوست بدارند ،فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.سقراط
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3137

1روح درونی خود را زیبا كنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یكی شود.سقراط

3138

1شیرینی یك بار پیروزی به تلخی صدبار شكست می ارزد.سقراط

3139

1هركسی كه بداند كه نداند از همه داناتر است .یك چیز را خوب می دانم و آن این است كه هیچ نمی دانم .هر كه بداند درست چیست ،دست به
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نادرست نمی زند .سقراط
4140

1فاش نكردن اسرار مردم دلیل كرامت و بلندی همت است .سقراط

4141

1مرد عاقل كسی است كه كم گوید و زیاد شنود.سقراط

4142

1من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را كشف كنم و كسب دانش نمایم.سقراط

4143

1هیچ كس حق ندارد راضی شود كه در گمراهی و نادانی بماند و نیز كسی نباید حقیقت را پنهان كند.سقراط

 1تنها هنر من این است كه مانند مادرم فن قابلگی می دانم ،مادرم زنها را در وضع حمل مدد می كرد و من ،عقلها و ذهنها را مدد می كنم كه زاینده
4144
شوند؛ سقراط
4145

1هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگوتر نیست .بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما ایشان را به خود نمی پذیرد ،دوری كنید.سقراط

14146مردم هر كدام آرزویی دارند؛ یكی مال می خواهد ،یكی جمال و دیگری افتخار .ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.سقراط
4147

1پیش تمام دشمنان به نزدیكترین دشمن خود كه زبان است توجه داشته باش.سقراط

4148

1ابله ترین دوستان ما خطرناكترین دشمنان هستند .سقراط

4149

1اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند ،بهتر كه سخن گویی تا دیگران خاموشت كنند .سقراط

5150

1خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست .سقراط

1هرگاه تمام بالها و سختی های بشر را در یك جا جمع كنند و در میان مردم تقسیم نمایند ،بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند ،از سهم
5151
نخستین خویش راضی شده ،لب از شكایت می بندند.سقراط
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5152

1سعادتمند كسی است كه از هر اشتباه و خطایی كه از او سر می زند ،تجربه ای جدید به دست آورد.سقراط

5153

1تمام محبت خود را به یكباره برای دوستت ظاهر مكن؛ زیرا هر وقت اندك تغییری مشاهده كرد تو را دشمن می پندارد .سقراط

5154

1در تكاپو ،تا بهتر از آن باشیم كه هستیم؛ بهتر از این شیوه ای برای زیستن نیست .سقراط

5155

1سخن گفتن به جا و سكوت نمودن به جا نشانه عقل است .سقراط
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