﹨︣﹤ در︋︀ره ︨︣ر︨﹫︡ ﹞﹢︠ ﹩ا﹨﹫︡
آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
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جمالت قصار
 1 .1به فرزندان خود احترام بگذارید و آنها را نیکو تربیت کنید  .حضرت محمد(ص)
2 .2هرکس مرتکب اشتباهی نشده  ،اکتشافی هم نکرده است  .گالیله
 3 .3تجربه درسی است گرانبها که ارزش آن ازکلیه دروس مهم اساتید عالیقدر باالتر است  .سیسرون
4 .4انسان هیچوقت بیشتر ازآن موقع خو را گول نمیزند که خیال میکند دیگرانرا فریب داده است  .الرشفوکو
5 .5هر گاه زندگی با عشق و شور را بر می گزینید زندگی نیز عشق و شور خود را برای شما بر خواهد گزید   .باربارا دی آنجلیس
6 .6اشخاص عاقل وبا اخالق هرگز کالمی برزبان نمی آورند که احساسات دیگران را جریحه دار سازند  .اسمایلز
7 .7اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباه دیگریست  .کنفوسیوس
8 .8هر چه بیشتر بربار حافظه بیفزائید حافظه تان قویتر میگردد و هرچه بیشتر بآن اعتماد کنید قابل اعتمادتر میگردد  .توماس دوکوئین
9 .9نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند ونه چندان درشتی که ا زتو سیر گردند  .سعدی
1 010به گونه ای از عشق و شور خود مراقبت و پاسداری کنید که گویی گرانبها ترین دارایی شماست    .باربارا دی آنجلیس
1 111اگر سخن چون نقره است  ،خاموشی چون زر پر بها ست   .لقمان حکیم
1 212مرد پرهیزکار  ،هرگز پارسایی خود را نمی سنجد  .پاسکال
1 313آنکه بیش ا ز اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام میدهد  .شیللر
1 414باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن  .ابوالعال
1 515آنجا که طبیعت توقف می کند هنر آغاز می شود  .ویل دورانت
1 616هرکس کار زشتی را نیک شمارد در آن کار شریک است  .امام جواد (ع)
1 717غیر ممکن ها را انجام دادن نوعی لذت است   .والت دیسنی
1 818انسانیت نیازمند حقیقت است    .بیکن
1 919صفات هر کس مربوط به محسنات و نقایص اخالقی دوستان اوست  .کارالیل
2020مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود انجام میدهد   .کنفوسیوس
2121عشق میوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش می رسد   .مادر ترزا
2222عشق نخستین سبب وجود انسانیست   وونارگ
2323توانگری آن است که آرزو کنی کم داشته باشی و به آنچه تو را بسند میکند خرسند باشی  .امام هادی(ع)
2424هرچه صبر بیشتر ،دقت و موفقیت بیشتر  .فارلو
2525به دوستان خود خوبی کن که محبتشان به تو بیشتر شود و به دشمنانت خوبی کن تا دوست شوند  .تولستوی
2626تبسم خرجی ندارد ولی سود بسیار میدهد  .ديل کارنگی
2727در دنیــا چیـز بـد وجـود ندارد ،تنها فـکر و انـدیشـه هاست که به یک چیز جامه خـوب یا بد می پوشاند   .فارلو
2828دقت بیش از حد وسواس است که آن نیز ناپسند است  .نیوتن
2929ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان خود شوی و به نیکان ملحق گردی  .سقراط
3030به گذشته خود هرگز نمی اندیشم مگر آنکه بخواهم ازآن نتیجه ای بگیرم  .نهرو
3131اگر شغلی داری که هیچ سختی درآن نیست پس بدان که اص ً
ال شغل نداری  .ماکلوم اس فوربس
3232سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم .بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم  .مارکوس گداویر
3333اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ،نمی شناسم  .ارد بزرگ
3434بیشتر بدبختی های ما قابل تحملتر از تفسیرهایی ست که دوستانمان درباره آنها میکنند  .کولتون
3535من فکر میکنم همه زندگی رویایی ست از عشق!  اوله پاسه
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آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
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جمالت قصار
3636جز نا امیدی وافسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست  .ارد بزرگ
3737اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی ،بدانکه صالحی  .جبران خلیل جبران
3838در میان ملکات ذهنی ،حافظه بیش از همه می شکفد و پیش از همه می میرد  .کولتون
3939خوشبختی میان خانه شماست .بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید  .مارک اورل
4040راز خوشبختی دراین است که بدانید دیگران دلیل خوشبختی شما هستند    .لرد تنیسون
4141ارزش استاد را دانستن هنر نیست بلکه بایستگی و وظیفه است  .ارد بزرگ
4242در زندگی هیچ چیز مهم تر از این نیست که با قلب خود در صلح باشی  .نینا کارین مونسن
 4343آن که درطلب کمال است باید خردورز و با دانش باشد  .بزرگمهر
4444تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند ،فاصله این دو را زندگی کنیم  .سانتا بان
4545خویشتن ومردم را هنگامی  میشناسی که تنها شوی  .ارد بزرگ
4646تغییر آن چیزی نیست که می آموزیم آن چیزهایی ست که از دست میدهیم  .جوستین گاردر
4747براي ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت كه این زیبا ترین آورد زندگی است  .ارد بزرگ
4848آنکه از دست روزگار به خشم می آید ،هر آنچه آموخته بیهوده بوده است  .کریستین
4949در دنیا جای کافی برای همه هست ،پس بجای اینکه جای کسی را بگیری سـعی کن جای خودت را پیدا کنی  .چارلی چاپلین
5050فضایی بین پندار و عمل وجود دارد که با پشتکار پیموده میشود  .جبران خلیل جبران
5151این که چقدر زمان داری مهم نیست ،چگونه میگذرانی مهم است  .لینکلن
5252انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد  .ادگار آلن پو
5353انسان نمی تواند به همه نیکی کند ولی میتواند نیکی را به همه نشان دهد  .رولــن
5454کـــار ریـشه هـای تـلخ و مــیوه شـیریـن دارد  .ضرب المثل آلمانی
5555هر که با بدان نشیند ،اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد به طریقت ایشان متهم گردد  .سعدی
5656کــلمـات حبــاب آبـند و اعــمال قـطــره طــال   ضرب المثل چيني
5757نگــارش انـدیشه ها ،سـرمــایه آینده است  .ضرب المثل اسپانیایی
5858به همه عشق بورز ،به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچکس بدی نکن  .شکسپیر
5959تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری به دست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است  .ارد بزرگ
6060چنـان بـاش که بتوانی به هرکـس بگـویی مثل من رفتار کن  .کـــانـت
6161برای پیشرفت و پیروزی سه چیز الزم است؛ اول پشتکار ،دوم پشتکار ،سوم پشتکار  لرد آدیبوری
6262کسی که به جلوی رویش نگاه نمی کند ،عقب میماند  .ضرب المثل اسپانیایی
6363کسی که فقط به کمک چشم دیگران می بیند گول می خورد  .ضرب المثل فرانسوي
6464همه کسـانی کــه بــا تـو مـی خندند دوستــان تـو نیستند  .ضرب المثل آلمانی
6565میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست  .شکسپیر
6666ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است  .کنفوسیوس
6767آن نعمت نصیب ماست که قدرش را میدانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل؟  ویلیام تن
6868اگر تاکنون به نصف آرزوهایتان رسیده اید .بدون تردید زحمت شما دو برابر شده است  .ایـبسن
6969خــوش بیـن بـاشید؛ امــا خـوش بین دیـر بـاور  .ساموئل اسمایلز
7070کسی کـه از مـرگ می تـرسد از زندگـی لـذت نتواند برد  .ضرب المثل اسپانیولی
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جمالت قصار
7171زینت انسـان در سـه چـیز است :عـلم ،مـحبت ،آزادی  افالطون
7272آنان که به علم خود عمل نکنند مریض را مانند که دوا دارد و بکار نبرد  .دیمقراطیس
7373دشـمن واال از دوست نـادان بـهـتـر اسـت  .ضرب المثل فارسی
7474دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان میشوی  .امام علی(ع)
7575جایی که بصیرت نباشد مردم هالک خواهند شد  .گفتار حکیمانه
7676با آنچه که داری و در هرکجا که هستی ،آنچه را که میتوانی انجام ده  .تئودور روزولت
7777اگر انسان چیزی را نیابد تا به خاطر آن بمیرد ،جامه زندگی برازنده اش نخواهد بود  .مارتین لوتر کینگ
7878هیچ چیز بطور مطلق بد یا خوب نیست این اندیشه است که آن را بد یا خوب می سازد  .شکسپیر
7979بشــر در اعـتـقــاداتـش خالصـه مـی شـود  .آنتوان چخوف
8080انسان مخلوق شرایط نیست شرایط دست پرورده انسانهاست  .سخن حكيمانه
8181جسـم ما بـاغـی است کـه اراده بـاغـبـان آن است  .شکسپیر
8282در معادله زندگی ،آینده هیچ وقت با گذشته برابر نیست  .آنتونی رابینز
8383با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنید که چشمهایشان چهره سالها را دیده وگوشهایشان نوای زندگی را شنیده است  .جبران خلیل جبران
8484زندگی آنقدر کوتاه است که بعضی ها فقط میرسند کارهای ضروری خود را انجام دهند  .فرد هند فاین
8585بدی را با عدالت پاسخ دهید ،مهربانی را با مهربانی  .کنفسیوس
8686انسـان آن چیـزی خـواهـد شـد کـه خـود بـاور دارد!  اودنه ساندرول
8787هرچیزی که بیرون از محدوده آبرو باشد جز شکست و تباهی نتیجه ای نخواهد داشت!  سامر سومروم
8888پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی  .مهاتما گاندی
8989اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی ،بی تردید رستگاری  جبران خلیل جبران
9090اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند صداقت است  .شوپنهاور
9191چون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد ،در کاستی و نادرستی بسته میشود  .بزرگمهر
9292بـدون بـاخـتـن بــرنـده نـمـی شـوی  .ضرب المثل روسی
9393انسان فرزند کار و زحمت خویش است  .داروین
9494درهـمـه چـیــز هـمـه چـیـز هـست!!  ضرب المثل فرانسوی
9595جایی که شمشیر است آرامش نیست  .ارد بزرگ
9696هرگز نمیتوانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه از آن بویی برده باشیم  .چینگ
9797اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلم ًا شخص دیگری هستید  .چاحیت
9898علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است  .الکس مکنزی
9999بدبختی انسان از جهل نیست از تنبلی است  .دیل کارنگی
10100آنچه ما بکاریم درو می کنیم و سرنوشت ما را به جزای کارهایمان خواهد رسانید  .اپیکوس فیلسوف
10101سر چشمه همه فساد ها بیکاری است ،شیطان برای دستهای بیکار ،کار تهیه میکند  .پاسکال
10102کار و کوشش ما را از سه عیب دور میدارد ،افسردگی ،دزدی و نیازمندی  .ولتر
10103بیش از حد عاقل بودن ،کار عاقالنه ای نیست  .ضرب المثل فرانسوی
10104جواهر بدون تراش و مرد بدون تالش ارزش پیدا نمی کنند  .ضرب المثل چینی
10105آنکه از داشتن دشمن میترسد ،هرگز دوست واقعی نخواهد داشت  .هزلت
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جمالت قصار
10106شاخ پربار سر بر زمین مینهد و عظمت آن همچنان در فروتنی او جلوه گر است  .گاندی
همت مردانه آن است که هیچ حادثه و عارضه ای ،مانع آن نگردد  .ابن عطا
ّ 10107

همت در پیچ و خمهای زندگی ،هیچگاه با یأس و نااميدي روبرو نخواهد شد  .ناپلئون
10108صاحب ّ
10109نــوابـغ بـزرگ زنـدگــینـامـه بسیـار کوتاهی دارند  .امرسـون
مصـمـم بـه نیـکـبختی بـاش ،نیـکـبخت میشوی  .لینکلن
11110
ّ

11111اگر میخواهی دربرابر قاضی نایستی ،قانونمند زندگی کن  .ولــتر
11112روزگار دشمن شما نیست ّاما طرز فکرتان میتواند دشمن شما باشد  .ريچارد کارسون
11113غذایی بخور که خود می پسندی ،لباسی بپوش که مردم می پسندند  .ادیبان
11114اول انــدیشـه ،آنــگاه گــفتـار  الئوسته
11115اگر سخن چون نقره است ،خاموشی چون زر پربها است  .لـقمان
11116زندگی کوتاه است اما طوالنی ترین چیزیست که در اختیار ما انسانها قراردارد  .فررد هاندهاین
11117در تصور من زندگی مانند نقطه ای روشن در تاریکی ست  .شل استاه
11118هیچگاه برای آغاز دیر نیست همین بس که به خود بگویم این بار کار ناتمام را پایان میدهم  .ارد بزرگ
11119آن که به خداوند پاک و مهربان بیش از ديگران امید و بیم بسته است ،بیش از همه درخور ستایش است  .بزرگمهر  
12120زکـــات دادن روزی را مـــی افــزایـد  .امام باقر (ع)
12121گاهی بی رنگی از هر رنگی زیباتر و مفید تر است  .شاتوبریان
12122ارزش هــرکسـی به قــدر خــرد اوسـت  .بزرگمهر
12123من خداوند را باور و قبول دارم مشکل اینجاست که آیا او هم مرا قبول دارد؟!  اووله پائوسه
12124در هر یک نفسی که میکشی هم آسمان موجود است هم زمین!  الیف اوترسن
12125تـا زمـانی که احسـاس مـی کنم نقـاشـی و نقش اصـلی را نیافته ام به کشیدن ادامه خـواهم داد!  پئر کیلوا
12126گــریـه چـرا؟ فــتح را آرزو کـنید  .استفن گرین
12127بسیــارند کســانی کــه قادر به انجام کاری هستند اما نمی توانند بیشتر از این که هستند باشند  جاکوب ولمان
12128از فالسفه میخواهم که دنبال حقیقت نروند چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد  .فردریش نیچه
12129اراده مــرد عــامل خـوشبـختی اوست  .شجدرین
13130اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست  .بودا
13131هدف زندگی باید براساس این باشدکه در پیری باسالمت از دنیا بروی اما یک عمر قلبی جوان داشته باشی!  اوسه ریتر اویدسن
13132گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است  .فردوسی خردمند
13133سر بر گریبان فروبر ،از دل خویش بپرس آنچه را که میداند  .شکسپیر
13134هیچکس به خردمندی نرسد مگر آن را در خود جستجو کند  .انیشتین
13135همانا صبور ترین شما در برابر بال ها ،زاهد ترین شماست  .امام کاظم (ع)
13136خاموشی دری از درهای حکمت است  .امام رضا(ع )
13137اگر قادر نیستی خود را باال ببری همانند اندیشه ای؛ همچون سیبي باش تا با افتادنت اندیشه ای را باال ببری  .دکتر شریعتی
13138به سه چیز تکیه نکن ،غرور ،دروغ و عشق؛ آدم با غرور می تازد ،با دروغ می بازد و با عشق می میرد  .دکتر شریعتی
13139هر اقـدامی اگـر بـزرگ باشد ابتدا محال به نظر می رسد  .کارالیل
14140به انسان تندرستی و ثروت بدهید ،او هر دو را در جستجوی سعادت از دست خواهد داد  .پوشه
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جمالت قصار
14141هیچ دوستی بهتر از تنهایی برای اهل  اندیشه نیست  .ارد بزرگ
14142آدمی ساخته افکار خویش است ،فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است  .موریس مترلینگ
14143به تــوانایی خـود ایـمان داشتن ،نیمی از کـامیـابی است  .روسو
14144اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری  .بزرگمهر
14145بـزرگــواری ،بـی مهـر و دوستی به دست نمی آید  .ارد بزرگ
14146دانایان باعمل زندگی می کنند نه با اندیشه عمل  .کارلوس کاستاندا
14147شغل تنها زمانی ارزش و اعتبار دارد که آزادانه پذیرفته شود  .آلبرکامو
14148تا چیزی را نپذیریم نمی توانیم تغییرش دهیم  .کارل یونگ
14149ما ندرت ًا درباره آنچه که داریم فکر می کنیم در حالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم  .شوپنهاور
15150خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند  .اسکاول شین
15151آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی ،بکوش که کمال آنچه هستی باشی  .دی سلز
15152اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد  .مارواکلینز
15153اگر ندانید که به کجا میروید ،چگونه توقع دارید به آنجا برسید؟  باسیل اس والش
15154خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد  .فیثاغورث
15155وقتی هدفمان را از دست میدهیم ،مجبور هستیم سعی خود را چند برابرکنیم  .مارک تواین
15156هیچ یک از تمایالت نفس انسانی خطرناک تراز تمایل به تنبلی نیست  .اسمایلز
15157زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است  .گوته
15158کسی که همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند آنها را از خود دور میکند  .ناپلئون هیل
15159اندیشیدن تا زمانی که با عمل همراه نباشد خالقانه نیست  .استون
16160انسان هر چه باالتر برود احتمال دیده شدن وصله شلوارش بیشتر میشود  .ادیسون
16161انسان هنوز خارق العاده ترین کامپیوتر است  .کندی
16162عشق ما را می کشد تا دوباره حیاتمان بخشد  .شکسپیر
16163انسـان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی زند که خیال می کند دیگران را فریب داده است  .الروشفکولد
16164آدم شجاع یکبار می میرد ولی ترسو هزار بار  .الین چانگ
16165یا چنان نمای که هستی یا چنان باش که مینمایی  .بایزید بسطامی
16166مرد آزاده پیوسته می کوشد که درگفتار آهسته و در کردار خود تند و سریع باشد  .کنفوسیوس
16167یکی از بزرگترین خوشبختی ها ،خدمت بیشتر به مردم است  .ارد بزرگ
16168مردان بزرگ تاریخ سرنوشت ملت ها را تعیین می کنند  .اشپنگلر
16169شادمانی اسطوره ایست که در جستجویش هستیم  .جبران خلیل جبران
17170هنرمندان ناب هر روز در برابر دیدگان مردم نیستند  .ارد بزرگ
17171سخاوت در زیاد دادن نیست در بموقع دادن است  .البرویر
17172اگر می خواهید خودتان شاد باشید ،اول دیگران را شاد کنید  .ویلیام مکبث
17173شر با شر خاموش نمی شود چنانکه آتش با آتش،بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب  .لقمان
17174درآئیـن خــرد ،در هـر کــاری اندیشه بــاید  .بزرگمهر
17175چهار چوب نگاه ما زمینی است ،اما برآیند اندیشه ما جنبه آسمانی نیز پیدا می کند  .نیچه
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جمالت قصار
17176آنچه را که با خوشی و لذت آموخته ایم هرگز فراموشش نمی کنیم  .سیسرون
17177آنکه کردار به سخاوت بیاراید وگفتار براستی دراین جهان نیک بخت است  .بزرگمهر
17178دعـا اتحـاد آگـاهانه با شعور کیهانی است؛ دعا التماس ،زاری نیست ،بلکه همدلی و یگانگی با خداست  .جولیاستن سیرز
17179در این جهان عمل کنید و فقط شنونده باقی بمانید  .رساله یعقوب
18180انسان هوشمندی که به هوشمندی اش می نـازد ،به زندانی می ماند که به بزرگی زندانش می بالد  .سیمون دیل
18181انسان عاقل همیشه از بدگویی هایی که از او میشود استفاده میکند  .ژرژ بانه
18182اگر برای انجام کاری بزرگ زمان نداری بهتر است بیدرنگ آن را به دیگران بسپاری  .فردوسی
18183اگر به موفقیت خود واقع ًا ایمان داشته باشید حتم ًا پیروز خواهید شد  .داوید شوارتز
18184آنـچه ناگزیر و حتمی الوقوع است مرا خشمناک نمیکند عشق به سرنوشت در اعماق دل من نهفته است  .فردریش نیچه
18185خـوشبختی شکل ظاهری ایمان است ،تا ایمان و امید سخت کوشی نباشد هیچ کــاری را نمی توان انجام داد   .هلن کلر
18186کسی که دارای عزمی راسخ است جهان را مطابق میل خویش عوض میکند  .گوته
18187یک زندگی مطالعه نشده ارزش زیستن ندارد  .سقراط
18188فکــر خـوب معمــار و آفــریـننده است  .دیل کارنگی
18189آدم بی مغز و پرگو ،چون آدم ولخرج و بی سرمایه است  .پاسکال
19190آنقدر شکست می خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم  .پطر
19191زیبا رویی که میداند ،زیبایی ماندنی نیست ،پرستیدنی است  .ارد بزرگ
19192مرا دوست بدار اندکی؛ ولی طوالنی  .کریستوفر مارلو
19193کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمیتوانی پنهان سازی  .ارد بزرگ
19194سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان میبخشد  .ارد بزرگ
19195حقیقتی بزرگتر از این سراغ ندارم که انسان میتواند با تالش زندگی خود را متعالی سازد  .تورئو
19196پرتگاه میتواند به وجد آورنده روان و یا کشنده جسم باشد  .ارد بزرگ
19197تـا زنده هستید دل خـود را زنده و شاداب نگه دارید فرصت برای دلتنگی و مرگ بسیار زیاد است  .اسکار وایلد
19198اگر دراولین قدم موفقیت نصیب ما می شد ،سعی و عمل دیگر معنی نداشت  .موریس مترلینگ
19199زیاد زیستن تقریب ًا آرزوی همه می باشد ولی خوب زیستن آرمان یک عده معدود  .هیوز
20200خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش میرویم و وقتی توقف میکند به آن لگد میزنیم  .شاتوبریان
20201هرگز نمی خواهیم به واسطه محدودیت هایم محدود شوم  .باربارا استراسیند
20202زمان برای هیچ کس نه متوقف میشود نه برمی گردد ونه اضافه میشود  .شیللر
20203کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد ،ارزشی برای شانس قائل نیست  .ضرب المثل ژاپنی
20204اگر مردم را به حال خود گذاشتی تو را به حال خودت خواهند گذاشت  .توماس
20205درعالم دو چیز از همه زیباتر است ،آسمانی پر ستاره  و وجدانی آسوده  .کانت
20206اگر میخواهی بنده کسی نباشی بنده هیچ چیز نشو  ژاک دوال
20207برروی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او  .همیلتون
20208دوست بدارید کسانی را که به شما پند میدهند نه مردمی که شما را ستایش می کنند  .دوروبل
20209میتوان حقیقتی را دوست نداشت اما نمی توان منکر آن شد  .روسو
21210تنبیه در هنگام خشم ،اصالح نیست بلکه انتقام است  .مونت نین
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جمالت قصار
21211لبخند حتی زمانی که بر لبان یک مرده می نشیند بازهم زیباست  .کریستیان بوبن
21212استعداد در فضای آرام رشد می کند و شخصیت درجریان کامل زندگی  .گوته
21213در زندگي همه چيز عادالنه نيست بهتر است با اين حقيقت كنار بيایید  .بيل گيتس
21214انسان به گفتارش سنجيده و به رفتارش ارزيابي مي شود  .حضرت علي( ع)
21215به جايي كه زمين خورده اي نگاه مكن ،به جايي نگاه كن كه پايت ُسر خورده است  .جمله خرد مندانه
21216اشخاصي كه هرگز وقت ندارند آنهايي هستند كه كمتر كار مي كنند  .جمله خرد مندانه

21217وقتي باد مي وزد عده اي به فكر ساخت ديوارند و عده اي ديگر آسياب بادي مي سازند  .وزير آموزش و پرورش آفريقاي جنوبي
21218وقتي صبح از خواب بيدار مي شويم ،دو انتخاب ساده داريم .بخوابيم و رويا ببينيم يا اينكه بلند شويم و به دنبال آن روياها باشيم.
21219وقتــي اين همه اشتباهات جديد وجود دارد كه مي توان مرتكب شد ،چرا بايد همان قديمي ها را تكرار كرد  .جمله خرد مندانه
22220اگر تنها ابزار شما چكش باشد با هر چيزي مانند ميخ رفتار ميكنيد  .ضرب المثل تركيه اي
22221موفقيت به سراغ كساني ميآيد كه آنقدر در تالشند كه وقت نميكنند دنبال آن بروند.
22222تمام ترس ها از ناداني نشأت ميگيرد.
22223حق را بگو اگرچه تلخ باشد  .حضرت محمد(ص)
22224عشق همانند مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند    .باربارا دی آنجلیس
22225مقام عالی انسانی در برابر شماست .آن را بدست آورید  شیللر
22226به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد  شیلون
22227اگرآنچه انجام می دهید،ناحق باشد،موفقیتی کسب نخواهید کرد  .توماس کارالیل .فیلسوف اسکاتلندی
22228لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید  .آستین فلپز
22229هرگز هیچ هدفی را رها مکنید ،مگر اینکه ابتدا قدم مثبتی درجهت تحقق آن برداشته باشید   .آنتونی رابینز
23230بد ترين مردم كسي است كه آخرت خويش را به دنياي خود بفروشد  .حضرت محمد(ص)
23231کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی  .کریستوفرمورلی
23232دانشگاه تمام استعدادهای افراد،ازجمله بی استعدادی آنهاراآشکارمیکند  .چخوف
23233معاشرت بر دانائی می افزاید ولی تنهائی مکتب نبوغ است  .گیبون
23234صرفه جوئی خود یکی از منابع مهم درآمد است  .الکساندردوما
23235بهترین چاره غضب  ،به تاخیر انداختن آن است  .سلیکا
23236فرصت از دست مده ودر کارسستی مکن که میوه آن ذلت است  .فیثاغورث
23237تسلیم ورضا در برابرحوادث عالج ناپذیر ،مهمترین توشه سفر زندگی است  .شوپنهاور
23238هر چه بیشتر تصمیم بگیرید ،قدرت تصمیم گیری شما بیشتر می شود   .آنتونی رابینز
23239کسانی که با افکار عالی و خوب دمسازند  ،هرگز تنها نیستند  .سیدنی
24240اگر بر ناتوان خشمگین شوی ،دلیل بر این است که قوی نیستی  .هرمان هسه
24241همچنان که عضالت بدن در اثر ورزش نیرومندتر می شوند  ،قدرت تصمیم نیز با تمرین افزایش می یابد   .آنتونی رابینز
24242شکست باید انرژی خفته را بیدار کند  .رومن روالن
24243ابله ترین دوستان ما ،خطرناک ترین دشمنان هستند  .سقراط
24244خود را بزرگ شمردن نشانه بدبختی است  .امرسون
24245هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد  .توماس کارالیل
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آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
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جمالت قصار
24246اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن  .اسپارت
24247از زندگی خود لذت ببرید ،بدون آنکه آنرا با زندگی دیگران مقایسه کنید  .کندورسه
24248وطن دوستي بخشي از ايمان است  .حضرت محمد(ص)
24249تصمیم بگیرید که چه می خواهید و مشخص کنید که چه عاملی مانع رسیدن به آن خواسته است  آنتونی رابینز
25250یکی از ناشناخته ترین لذتها در زندگی حرف زدن با خویشتن است  .فرانسیس رواتر
25251منشاء غم های گران را بیشتر در وجود خود جستجو کنید تا در وجود دیگران    .پل پوژه
25252اگر بدنبال فرصت ها بگردیم چند برابر می شوندو اگر آنها را نادیده بگیریم  ،از میان می روند  .جان ویکر
25253اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم ناراحت نشه و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی نا امید نشه   .چارلی چاپلین
25254قابلیت انعطاف  ،باعث می شود که نظرات تازه ای پیدا کنید و به نتایج تازه تری برسید  .آنتونی رابینز
25255انسان دانا به جای آنکه در انتظار رسیدن فرصت خوب در زندگی باشد ،خود آنرا به وجود می آورد  .فرانسیس بیکن
25256شکر گزاری نه تنها بزرگترین فضیلت است  ،بلکه منشاء سایر نیکی ها نیز هست  .سیسرو
25257گر یکی از مشتاقان کتاب هستید بزرگترین خوشبختی جهان را دارا هستید  .ژول کاراوتی
25258حافظه خوب  ،حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند  .کلیفتون فادیمن
25259بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد  .سالوبیل
26260آن کس که به کم خرسند است  ،بیش از دیگران دارد  .دیوژن
26261اگر سه چيز در فرزند آدم نبود هيچ چيزي سر او را فرود نمي آورد :بيماري ،فقر و مرگ  حضرت محمد(ص)
26262من اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند .بی مبارزه زندگی مرگ است    .هوگو
26263خنده  ،بزرگترین سالح در مبارزه زندگی است   .آناتول فرانس
26264هرگز بخاطر دوستت  ،از انجام وظیفه ای چشم مپوش  .سن النبر
26265نیروی رنج ،می تواند در خدمت شما باشد ،به شرط اینکه از آن به صورت صحیح استفاده کنید   .آنتونی رابینز
26266سعادتمند کسی است که بر مشکالت و مصائب زندگی لبخند بزند  .مارلو
26267سعی کن آنچه مقدر است  ،آرام تحمل کنی    .سقراط
26268دیدار کسانی که دوستشان داری همیشه شادی آور است حتی درخواب   .موتزارت
26269کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند   .سقراط
27270یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد    .ژاک دوال
27271مردی که فکر نو دارد مادام که فکرش به ثمر نرسیده است آرام و قرار ندارد  .ربرت اسپنسر
27272مشکالت بهرهوری ،ناشی از عملکرد بد کارکنان نیست بلکه ناشی از عملکرد بد مدیریت است  .دمینگ
27273طبیعت  ،آموزگار بزرگیست  ،خردمندان از آن درس ها می گیرند   .ارد بزرگ
27274هيچ خيري در اسراف نيست و در هيچ كار خيري اسراف نيست  .حضرت محمد(ص)
27275میان مؤثر بودن انجام کار درست و کارآیی انجام درست کار تفاوت وجود دارد  .پیتر دراکر
27276زیاد کار کردن مهم نیست ،درست کار کردن مهم است   .پاره تو
«27277تجربه» یک معلم سختگیر است :اول امتحان میکند ،بعد درس میدهد  .ورنون الو
27278برای آن کس که ایمان دارد  ،نا ممکن وجود ندارد   .رابینز
27279زندگی با عشق مستلزم جرات شهامت و تهور روحی بزرگی است    .باربارا دی آنجلیس
28280اراده بهترین راهنمای طبیعت است   .اسمایلز
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آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
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جمالت قصار
28281اتالف وقت  ،خودکشی واقعی است   .یونگ
28282زیبائی که با فضیلت توام نباشد ،گل بی عطر وبوئی را ماند   .ویکتورهوگو
28283با رسیدن به نقطه هدف  ،هدف دیگری آغاز می شود  .جان دیوئی
28284آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند   .سانتایانا
28285دنیا از آن کسانی است که حرارت و انرژی دارند  .ناپلئون
28286نرمی و مالیمت ،یار خوبی برای خوش رفتاری است .حضرت محمد(ص)
28287مردانگی تنها به مرد بودن نیست ؛ به همت و گذشت است  .هگل
28288تواضع بیجا  ،آخرین حد تکبر است   .البرویر
28289برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد  .پلوتارک
29290مرد بزرگ برخود سخت می گیرد و مردکوچک به دیگران  .کنفوسیوس
29291محبت را فراموش نکنیدو آن را ناچیز مشمارید   .افالطون
29292ارتباطات نه تنها جوهره حیات انسانی است بلکه مایملک حیاتی زندگی اوست  .جان پیس
29293بدون دانستن اینکه کیستم وچرا اینجا هستم  ،زندگی ناممکن است  .تولستوی
29294هرکه دو روز او مساوی باشد ،مغبون است .حضرت محمد(ص)
29295وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد  ،دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید   .مارسل پیره وو
29296آنچه بدست خواهی آورد فراتر از رنج و زحمتت نخواهد بود   .ارد بزرگ
29297با شالق اراده می توان اسبی وحشی و سرکش را رام کرد   .راسین
29298بسیار یاد کردن از سختی های زندگی  ،بردگی می آورد   .ارد بزرگ
29299انسان محل اشتباه و فراموشکاری است   .بنیامین فرانکلین
30300آدم ها فقط در یک چیز مشترکند  :متفاوت بودن   .رابرت زند
30301آنکه سختی نکشیده  ،نرمی و بهکامی نخواهد داشت   .ارد بزرگ
30302انسان در هر سنی که از کار بازماند بهتر است که بعد بی درنگ بمیرد   .ادیسون
30303طلوع و غروب عشق  ،خود را به وسیلۀ درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد   .البرویر
30304دشواری  ،به هدف ما ارزش می بخشد  .دشواری بیشتر  ،ارزش فزونتر   .ارد بزرگ
30305در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است  ،و بینوایی حقیقی خودخواهی   .وینه
30306آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است    .بزرگمهر
30307راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم   .سولون
30308وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست   .آلکس مک کنزی
30309با گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی   .سرنگ
31310یک مسافر خوب از خود هیچ ردی بر جا نمی نهد   .الئو تسه
31311علمی که با تقوا و پرهیزگاری همراه نباشد پشیزی ارزش ندارد    .لویی
31312اختراع پول  ،قاتل خوشبختی بشر شد    .سنگا
31313وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد  ،دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید  .مارسل پیره وو
31314توهین ها مانند سکۀ تقلبی اند  .ما ناگزیریم آنها را بشنویم  ،ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم  .رسورجن
31315آنچه بدست خواهی آورد فراتر از رنج و زحمتت نخواهد بود  .ارد بزرگ
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جمالت قصار
31316با شالق اراده می توان اسبی وحشی و سرکش را رام کرد  .راسین
31317انسان محل اشتباه و فراموشکاری است  .بنیامین فرانکلین
31318آدم ها فقط در یک چیز مشترکند  :متفاوت بودن  .رابرت زند
31319زیادی سخت نگیرید  .گاهی هم الزم است دست از کار بکشید و از سکوت لذت ببرید  .برایان تریسی
32320آنکه سختی نکشیده  ،نرمی و بهکامی نخواهد داشت  .ارد بزرگ
32321انسان در کنار دیگران عاقل تر است تا در کنار خویش  .الروشفوکولد
32322انسان در هر سنی که از کار بازماند بهتر است که بعد بی درنگ بمیرد  .ادیسون
32323طلوع و غروب عشق  ،خود را به وسیلۀ درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد  .البرویر
32324دشواری  ،به هدف ما ارزش می بخشد  .دشواری بیشتر  ،ارزش فزونتر  .ارد بزرگ
32325در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است  ،و بینوایی حقیقی خودخواهی  .وینه
32326موسیقی؛ صدای خداست .پور سینا
32327آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است   .بزرگمهر
32328راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم  .سولون
32329وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست  .آلکس مک کنزی
33330با گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی  .سرنگ
33331یک مسافر خوب از خود هیچ ردی بر جا نمی نهد  .الئو تسه
33332علمی که با تقوا و پرهیزگاری همراه نباشد پشیزی ارزش ندارد   .لویی
33333اختراع پول  ،قاتل خوشبختی بشر شد   .سنگا
33334بهترین درمان برای قلوب شکسته این است که دوباره بشکند  .سام منتز
33335برای ازدواج کردن بیش از جنگ رفتن شجاعت الزم است  .کریستین
33336باید بخواهیم تا بتوانیم!  .رنه دکارت
33337مسؤولیت دوش به دوش قدرت و لیاقت [ظرفیت] حرکت میکند .جوسیا گیلبرت هوالند
33338مسؤولیت قبول کن ،بگذار هرچه میخواهد پیش بیاید .آنتونی رابینز
33339می اندیشم پس هستم  ،هستم چون فکر می کنم  ،و فکر می کنم چون شک می کنم  .رنه دکارت
34340انسان از پیروی چیزی یاد نمیگیرد ولی از شکست خیلی چیزها فرا می گیرد  .کازوبون
34341انسان آن قدر وقت ندارد که نیمی از عمرش را صرف نزاع و ستیزه کند  .لرد آوی بوری
34342انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن  ,زیبا و آراسته باشد  .چخوف
34343نگران نباشید که مردم در مورد شما چه فکر می کنند  .آنها احتماال اصال در مورد شما فکر نمی کنند  .برایان تریسی
34344انسان باید خود را به دو چیز عادت دهد  ,جفای ایمان و ظلم بشریت  .بقراط
34345انسان نه آن طور است که می پندارد نه چنان است که او را می شناسد و نه آن است که می نماید  .وایلز
34346انسان وقتی در کار سیاست آسان فریب می خورد که تصور میکند دیگران را فریب داده است  .ژول سیمون
34347مى توانید انسانى را به کسب دانش رهنمون کنید ،اما نمى توانید او را وادار به اندیشیدن کنید .اف پى دانسى
34348برگرداندن تصاویر آویخته بر دیوار ،مسیر تاریخ را دگرگون نمى کند .جواهر نعل نهرو
34349با اندیشۀ آشفته دانش آموختن در گردباد آتش افروختن است  .رومارسس
35350اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند ،صداقت است .شوپنهاور
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﹨︣﹤ در︋︀ره ︨︣ر︨﹫︡ ﹞﹢︠ ﹩ا﹨﹫︡
آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡

جمالت قصار
 35351اگر سخن چون نقره است ،خاموشی چون زر پربهاست .لقمان
35352انسان! خودت به یاری خود برخیز!  .بتهوون
35353گاهی بی رنگی از هر رنگی زیباتر و مفیدتر است .شاتو بریان
35354ارزش هر کس به قدر خرد اوست  .بزرگمهر
35355پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی  ،یافتن  آرمان و خواسته ای هویدا است   .ارد بزرگ
35356اراده ی مرد عامل خوشبختی اوست .شچدرینر
35357بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم .بتهوون
35358زمان را بر کارهای خود تقسیم کنید تا کاری بر زمین نماند  .بطلیموس
35359آن که آرزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد .بزرگمهر
36360آدم فقیر حق بی شعور بودن و احمق بودن را ندارد  .الروشفوکولد
36361آدم بی مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بی سرمایه است  .پاسکال
36362آنقدر شکست میخورم تا راه شکست دادن را بیاموزم  .پطر
36363پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری ،آنستکه بعداز هر زمین خوردنی برخیزی .مهاتما گاندی
36364مرا دوست بدار،اندکی ولی طوالنی  .کریستوفر مارلو
36365آینده ها بنظر بزرگ جلوه میکنند ولی وقتیکه گذشتند می فهمیم که ناچیز بوده اند   .مترلینگ
36366سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم .بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم  .مارکوس گداویر
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