>>>> برگزيده پند بزرگان <<<<
اشخاصي كه از تعصب ھمگاني پيروي نكنند مورد نفرت و انزجار واقع ميشوند .اين مسئله از وقايع
حتمي و غير قابل اجتناب مي باشد.
راسل )جھاني مي شناسم ،ج(2
آدم ھاي بزرگ در باره ايده ھا سخن مي گويند
آدم ھاي متوسط در باره چيزھا سخن مي گويند
آدم ھاي كوچك پشت سر ديگران سخن مي گويند
آدم ھاي بزرگ درد ديگران را دارند
آدم ھاي متوسط درد خودشان را دارند
آدم ھاي كوچك بي دردند
آدم ھاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند
آدم ھاي متوسط به دنبال عظمت خود ھستند
آدم ھاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند
آدم ھاي بزرگ به دنبال كسب حكمت ھستند
آدم ھاي متوسط به دنبال كسب دانش ھستند
آدم ھاي كوچك به دنبال كسب سواد ھستند
آدم ھاي بزرگ به دنبال طرح پرسش ھاي بي پاسخ ھستند
آدم ھاي متوسط پرسش ھائي مي پرسند كه پاسخ دارد
آدم ھاي كوچك مي پندارند پاسخ ھمه پرسش ھا را مي دانند
آدم ھاي بزرگ به دنبال خلق مسئله ھستند
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آدم ھاي متوسط به دنبال حل مسئله ھستند
آدم ھاي كوچك مسئله ندارند
آدم ھاي بزرگ سكوت را براي سخن گفتن برمي گزينند
آدم ھاي متوسط گاه سكوت را بر سخن گفتن ترجيح مي دھند
آدم ھاي كوچك با سخن گفتن بسيار ،فرصت سكوت را از خود مي گيرند
فرياد را ھمه می شنوند ،ھنر واقعی شنيدن صدای سکوت است.
ھميشه درست می گويم ،اما نمی دانم چرا حق با ديگران است.
چقدر سخت است ھمرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش ھزار رنگ است.
بعضی ھا برای سربلندی ديگران تا کمر خم می شوند.
اعداد درشت ،با صفرھا رشد می كنند.
آدم خوش بين ،شيطان را ھم فرشته می بيند.
وقتی خوابيدم ،حقيقت را در خواب ديدم.

لشگر گوسفنداني كه توسط يك شير اداره ميشود ميتواند لشكر شيران را كه توسط يك گوسفند اداره
ميشود شكست دھد.
نارسيس

از نـظـر انسـانھـا  ،سـگھـا حيـوانـاتـی بـاوفـا و مـفـيد ھسـتنـد ...ولــی از نظــر گـرگھـا ،
سـگھـا گـرگھايـی بــودند كـه تــن بـه بــردگـی دادنــد تــا در آسـايـش و رفــاه زنــدگی كننـــد!!

وقتي پروانه در تاري بيفتد كه عنكبوتش سير باشد تازه قصه زندگي آغاز ميشود چون نه ميتواند
پرواز كند و نه بميرد.
دانته
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خوبي ،بدي ،زيبائي ،زشتي ... ،اگر اينھا واقعا وجود دارند سوال اين است كه آيا اين اختالفات ناشي
از اراده خداوند است يا خير .آيا خوب و بد قبل از خداوند وجود داشته اند؟ خداوند خوب را خلق كرد
و يا اينكه ھيچ چيزي از نظر خداوند نا مطلوب و بد نيست؟
راسل

من مدعي نيستم كه خدائي نيست ،آنچه كه ادعا ميكنم اين است كه ما نميدانيم كه خدائي است.
راسل

من ميتوانم احترام عميقي به كساني قائل شوم كه ميگويند بايد به مذاھب اعتقاد داشت زيرا مفيد ھستند
اما اينكه راجع به درستي و راستي آنھا صحبت شود فكر ميكنم كاري عبث باشد) .خواندن كتاب
قھرمان افسانه اي(
راسل

تا زماني كه دشمناني نداشته باشي نمي تواني رھبري بزرگ بشوي حتي اگر دشمناني ھم نداري
وانمود كن كه كشورت در خطر است زيرا وقتي مردم بترسند براي برده شدن آماده مي شوند.
ھيتلر ديوانه

يارب تو گلم سرشته ای من چه کنم

پشم و قصبم تو رشته ای من چه کنم

ھر نيک و بدی که آيد ار من به وجود

تو بر سر من نبشته ای من چه کنم

قانع به يک استخوان چو کرکس بودن

به زانکه طفيل خوان ناکس بودن

با نان جوين خويش حقا که به است

کالوده به پالوده ھر خس بودن

ای ديده اگر کور نئی گور ببين

وين عالم پر فتنه و پر شور ببين
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شاھان و سران و سروران زير گلند

روھای چو مه در دھن مور ببين

چه بسا اشخاصی که تنھا با طنين کلنگ گورکن از خواب بيدار ميشوند
ناپلئون بناپارت

روزنامه ھا بايد خبرگزار باشند نه خبر ساز ،نشر خبر دروغ خيانت به حقيقت است
سايمونز

آزادی دريائی متالطم است و مردان ترسو آرامش استبداد را بر اين طوفان ترجيح ميدھند
توماس جفرسن

آزادی باده ای است که ھزاران نفر آن را برای بدمستی می نوشند و يک تن برای سرمستی
سعيد نفيسی

در دنيا خفتگانی ھستند که بيداريشان ھمچو بيداری اژدھا وحشتناک است
ناپلئون

وقتی خودخواھی يک فرد برای جامعه ای بصورت قانون درآمد فانوس برداريد و روز روشن بدنبال
عدالت و انسانيت بگرديد.
ھر آموزشگاھی را که باز کنيد در زندانی را بسته ايد
ويکتور ھوگو
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رشد يا عدم رشد افراد را ميتوان با ميزان دير باوری يا زود باوری آنھا تشخيص داد
گراسيان

خدا را ھرکس به تناسب شعور خود می شناسد
اميل ناگه

رياکار آن کسی است که جامه خدمتگزاران را می دزدد تا آن را بر تن شيطان بپوشاند
پولوک

محققی که در جستجوی خداست ايمانش صد برابر محکمتر از آنھائيست که بخدائی نديده ،نشناخته و
تحقيق نکرده ايمان دارند ،خدای آنھا خدا نيست بلکه اسباب دلگرمی است
موريس مترلينگ

اگر پاداش نيک و بد محقق بود ارواح بزرگ و جانبازان راه خدمتگزاری بخلق در روی زمين
بندرت يافت ميشدند ،بلکه اصال وجود نداشتند.
موريس مترلينگ

افسوس که ھرچه را خواستم بفھمند فقط خنديدند!!
چارلی چاپلين
بزرگترين مصائب ما آنھائيست که در نتيجه غفلت برای خويش پديد آورده ايم.
لرد اويبوری
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گل را ميتوان زير پا له کرد ولی عطر آنرا نميتوان در فضا کشت
ولتر

ھر کس برای ديگران چاه بکند خود در آن افتد
زرتشت

ديوانگي يعني انجام كاري دو باره و دوباره و انتظار نتيجه اي متفاوت داشتن.
ھرگز كاري بر خالف وجدان خود نكنيد حتي اگر قانون از شما بخواھد.
خيلي بايد مواظب باشيم كه عقل را تبديل به خدا نكنيم.
براي اينكه كسي عضوي معصوم از يك گله گوسفند باشد بايد قبل از ھر چيز خودش ھم گوسفند باشد.
سوالي كه مرا گيج ميكند اين است كه آيا من ديوانه ام يا ديگران.
ھيچ کاری برای انسان سخت تر از فکر کردن نيست
اگر انسان ھا در طول عمر خويش ميزان كاركرد مغزشان يك ميليونيوم معده شان بود اكنون كره
زمين تعريف ديگري داشت
يک فرد باھوش يک مسئله را حل میکند ا ما يک فرد خردمند از رو در رو شدن با آن دوری می
کند
اگر از من بپرسيد می گويم گناه در خلوت را به تظاھر به تقوا ترجيح می دھم
اگر واقعيات با نظرات نمی خوانند واقعيات را تغيير دھيد
تخيل )بی انتھا است و( مھمتر از دانش است )دانش محدود است(
وقتی محدوديت ھای خود را بپذيريم می توانيم از آنھا عبور کنيم
سعی نکنيد موفق شويد بلکه سعی کنيد با ارزش شويد
تالش برای ترکيب عقل و قدرت به ندرت موفقيت آميز بوده است
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فرق بين حماقت و نبوغ اين است که نبوغ حدی دارد
ارزش آدمی با آنچه که ميدھد معلوم ميشود نه آنچه که ميگيرد
دنيا جای خطرناکی برای زندگی است ،نه بخاطر مردمان شرور بلکه بخاطر کسانی که آن شرارت
ھا را می بينند اما در مقابل آن کاری انجام نمی دھند
خيلی بايد مواظب باشيم که عقل را تبديل به خدا نکنيم
حيات آدمی وقتی آغاز ميشود که او از خودش بيرون بيايد
واقعيت فقط يک توھم است
شھرت باعث ھرچه بيشتر احمق شدن من ميگردد که البته پديده متوالی است
اگر مجبور شوم نظريه نسبيت را در يک جمله خالصه کنم ميگويم زمان ،فضا و جاذبه ھويتی جدا
از ماده ندارند
به استاندارد ساختن اتومبيل اعتقاد دارم اما به استاندارد ساختن مردم نه
به رياضيات اعتقاد ندارم.
آلبرت اينشتين

نه در ھوا نه در قعر دريا و نه در ھيچيک از اجزای ھستی جائی وجود ندارد که انسان گريبان خود
را از نتيجه اعمالش برھاند
بودا

اگرچه دريا آرام است اما ممکن است تمساحی در زير آن کمين کرده باشد
مثل آفريقائی
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حوادث مشھور دوران گذشته را مرور کنيد تا شما ھم چون من دريابيد که ھميشه بزرگترين جنايت
ھا به کوچکترين دست ھا انجام گرفته است
آگارادو

چه سنگ را به کوزه بزنی و چه کوزه را به سنگ زنی در ھر حال شکست با کوزه است
مثل يوگوسالوی

اگر پول در جيب نداری عسل در دھان داشته باش
مثل يونانی

با ثروت ميتوان بر شيطان فرمانروائی کرد ،بدون ثروت حتی نميتوان بره ای را احضار کرد
مثل چينی

به ھرقيمتی بخری از ھديه ارزانتر تمام ميشود
مثل مراکشی

پستی عيبی است که با پول و مقام پوشيده نميشود
حيوان به پايش بسته ميشود و انسان به قولش
مثل انگليسی

عيوب ديگران را نبايد با انگشت کثيف نشان داد
مثل ايتاليائی
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من به قضاوت کسی که پای منافع خود در ميان است اعتقاد ندارم
ولئکيتون

محک طال آتش است و محک انسان طال
مثل چينی

ميمون ھرگز ميمون ديگری را مسخره نميکند
مثل آفريقائی

شک حالت مطبوعی نيست ولی ادعای يقين مسخره آميز است
ولتر

ترسو ھا بی رحمند
گی

از ديگران تقليد نکن و خود را بشناس و بدان در دنيا کسی مثل تو نيست
ديل کارنگی

چقدر بزرگ است آنکس که به نادرستی خود اعتراف ميکند
مثل انگليسی
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شايد قرن ھا بگذرد و در کره زمين متفکری مانند مترلينگ بوجود نيايد
انيشتين

کسانی شايسته بنای يادبود ميباشند که احتياجی به آن ندارند
ھازلت

انسان ھای با افتخار ھرگز نميميرند زيرا که گورشان قلب ھای نسل ھای آينده است
تولستوی

آدم عاقل وقتی افعی را کشت بچه اش را نمی پرورد
تن

عقل اين نيست که انسان در موارد عاجل بداند چه ميکند بلکه آن است که بداند بعدا چه بايد بکند
ھوور

عاقل در ابتدا ھمان کاری را انجام ميدھد که نادان در آخر
مثل ھندی

کسيکه خارج از محيط خانه خود را عاقلتر از محيط داخلی خانه نشان ميدھد احمقی بيش نيست
مثل آلمانی

کسيکه فقط در فکر سير کردن شکم است عقل را گرسنه کذاشته است
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مثل چينی

ھرکس چيزی را می بيند که در قلب خود آنرا حمل ميکند
گوته

آخرين درجات فساد بکار بردن قوانين برای ظلم است
ولتر

آدم تبھکار ميميرد ولی شرش بعد از او باقی ميماند
شکسپير

آنجا که قدرت پا ميگذارد قانون ضعيف خواھد شد
ناپلئون

تو فقط پوست گرگ را به پشت من بينداز من خود ميدانم چه کنم
مثل آفريقائی

کسيکه قدرت را با پول بخرد عدالت را ھم به پول می فروشد
مثل انگليسی

کاری را که گرگ به زور انجام ميدھد روباه به حيله انجام ميدھد
مثل انگليسی
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ھيزم شکن قبل از اينکه قدرت الزم داشته باشد به مھارت نيازمند است
ھومو

ارزش يک دولت وابسته با ارزش افرادی است که آن را تشکيل ميدھند
جان ميل

اگر فرمانروا خود راست و صديق باشد کارھا حتی بدون راھنمائی او نيز به سرانجام خواھد رسيد
کنفوسيوس

حداکثر قوانين در فاسدترين حکومت ھا ديده ميشود
تاسيتوس

حکومت مردم بر مردم و برای مردم ھرگز محکوم به زوال نخواھد بود
لينکن

از پيروزی تا سقوط فقط يک گام فاصله است
ناپلئون

فرق دزد و پولدار آن است که دزد مال اغنيا را ميدزدد و پولدار مال فقرا را
برنارد شاو
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فقر و مسکنت مردان را به جنايت و زنان را به فحشا سوق ميدھد
ھوگو

تمام حيوانات بجز انسان به اين حقيقت واقفند که ھدف اصلی در زندگی لذت بردن از آن است
سموئل باتلو

چرخ يک گاری در حسرت واماندن اسب ،اسب در حسرت خوابيدن مرد گاری چی ،مرد گاری چی
در حسرت مرگ،
سھراب سپھری

من رقص دختران ھندي را بيشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم .چون آنھا از روي عشق و عالقه
مي رقصند ولي پدر و مادرم از روي عادت نماز مي خوانند
دکتر علي شريعتي

اعتقاد به بخت و قسمت بدترين نوع بردگی است
اپيگتت

وقتي با انگشت به كسي اشاره مي كنيم  ،به ياد داشته باشيم كه سه انگشت ديگر به طرف خودمان بر
گشته اند
فن لوبرتيس
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درياھا نماد فروتنی ھستند  .در نھاد خود کوه ھايی بلندتر از خشکی دارند ولی ھيچ گاه آن را به رخ
ما نمی کشند
اُرد بزرگ

جستجوی حقيقت ديوانگی مطلق است  ،چه موقعيکه به حقيقت رسيديد ممکن نيست به کسی بگوييد و
دشمن شما نشود
برنارد روسن پی ير

وقتی که شما به بدبينی عادت کنيد  ،بدبينی به اندازه خوشبينی مطلوب و دوست داشتنی است
آرنالد بنت

تملّق خوراک ابلھان است
شکسپير

اگر پنداری توان پيش بردن ما را نداشته باشد ھمان به که زودتر رھايش کنيم
ارد بزرگ

حقيقت گفت مرا برھنه بگذاريد و پيرايه بر من مبنديد زيرا من ھيچگاه از برھنگی خود شرمسار
نيستم
اعتصام الملک

اگر قرار است برای چيزی زندگی خود را خرج کنيم  ،بھتر آن است که آنرا خرج لطافت يک لبخند
و يا نوازشی عاشقانه کنيم
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شکسپير

وقتی ديوانساالران از نزديکان فرمانروايان شدند ديگر اميدی به رشد کشور نيست
ارد بزرگ

پيش از آن كه بخواھي كسي باشي ؛ بايد كاري كني
گوته

خداوند آزادي را آفريد و بشربندگي را
آندره شينه

بھتر است دھانت را ببندي و احمق بنظر برسي  ،تا اينکه بازش کني و ھمه بفھمند که واقعا ً احمقي
مارک تواين

مرگ يك نفر تراژديه  ،مرگ يك ميليون نفر آمار
استالين

کمر بند سلطنت نشان نوکری برای سرزمينم است نادرھا بسيار آمده اند و باز خواھند آمد اما ايرا ن
و ايرانی بايد ھميشه در بزرگی و سروری باشد اين آرزوی ھمه عمرم بوده است
نادر شاه افشار
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بی سوادان قرن  21کسانی نيستند که نمی توانند بخوانند و بنويسند بلکه کسانی ھستند که نمی توانند
بياموزند ،آموخته ھای کھنه رادور بريزند ،ودوباره بياموزند .
الوين تافلر

اگر کشوری توقع داشته باشه که ھم نادان باشه و ھم آزاد چيزی رو انتظار دارد که نه بوده و نه ھيچ
وقت خواھد بود
توماس جفرسون

ادمي اگر فقط بخواھد خوشبخت باشد به زودي موفق ميگردد ولي او مي خواھد خوشبخت تر از
ديگران باشد و اين مشگل است زيرا او ديگران را خوشبخت تر از انچه ھستند تصور ميکند
مونتسکيو

موفقيت براي اشخاص کم ظرفيت مقدمه گستاخي است
ضرب المثل ايتاليايي

با احساس مي شود پند و اندرز داد اما سامان دھي به کشور نياز به ھنجار و چھارچوبي توانمند دارد
ارد بزرگ

ھرچه فکر شما بزرگ باشد به ھمان اندازه بيشتر به افکار ديگران احترام مي گذاريد
پاسکال

بسيار نادر ھستند کلماتي که ارزششان بيشتر از سکوت باشد
16
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ھانري دونومتر

اگر سوار پلنگ شدي ،پياده شدنت مشكل خواھد بود
مثل چيني

احمق ھا از گذشته حرف مي زنند  ،ديوانه ھا از آينده و عقال از حال
ناپلئون بناپارت

در اين دنيا از دو راه مي توان موفق شد ؛ يا از ھوش خود و يا از ناداني ديگران
البروير

ارزش پيمان شکن  ،باندازه کفن ھم نيست
ارد بزرگ

درختان بارور خم مي شوند و مردان بزرگ متواضع ميگردند ،اما شاخه ھاي خشک و مردم نادان
مي شکنند وخم نمي شوند
يوستين گوردر

بھتر است براي چيزي که ھستي ,منفور باشي تا اينکه براي چيزي که نيستي محبوب باشي
آندره ژيد
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حقيقت انکارناپذير است .بدخواھي ممکن است به آن حمله کند .ممکن است ناداني آن را به استھزا
بگيرد .اما سرانجام حقيقت پايدار خواھد بود
وينستون چرچيل

بيچاره مردمي که فرمانروايانش رايزن !  ،و رايزنانشان فرمانروا ھستند
ارد بزرگ

در زندگي نادان سرانجام يک گره ،صدھا گره باز نشدني است
ارد بزرگ

تا چھل سالگي که مغزم خوب کار ميکرد به رياضيات و پژوھش پرداختم .از چھل تا شصت سالگي
که ذھنم ضعيف شدهبود به فلسفه روي آوردم و در اواخر که بهکلي کلهام کار نميکرد به سياست!
برتراند راسل

من خداوند را باور و قبول دارم مشکل اينجاست که آيا او ھم مرا قبول دارد
أوله پأئوسه

فرومايگان پس از پيروزي  ،ھمآورد شکست خورده خويش را به ريشخند مي گيرند
ارد بزرگ

نوابغ بزرگ زندگي نامه بسيار كوتاھي دارند
امرسون
18
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حاضر نيستم در را ِه اعتقاداتم كشته َش َوم ،چون ممكن است برخطا باشم
برتراند راسل

جاييکه در آن خوش بيني بيش از ھر جاي ديگر رواج و رونق دارد  ،تيمارستان است
ھاوالک اليس

انسان وقتي در كار سياست آسان فريب مي خورد كه تصور ميكند ديگران را فريب داده است
ژول سيمون

برگرداندن تصاوير آويخته بر ديوار ،مسير تاريخ را دگرگون نمى كند
جواھر نعل نھرو

بھترين درمان براي قلوب شکسته اين است که دوباره بشکند
سام منتز

تبھکار ھميشه نگران کيفر خويش است حتي اگر بر زر و زور لميده باشد و اين بسيار درد آور است
چرا که سايه کيفر ھمواره در برابر ديدگانش است
ارد بزرگ

براي اراضي کشورم ھيچ وقت گفتگو نمي کنم بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست مي آورم
نادر شاه افشار
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فتح ھند افتخاري نبود  ،براي من دستگيري متجاوزين و سرسپردگاني مھم بود که بيست سال کشورم
را ويران ساخته و جنايت و غارت را در حد کمال بر مردم سرزمينم روا داشتند  .اگر بدنبال افتخار
بودم سالطين اروپا را به بردگي مي گرفتم  .که آنھم از جوانمردي و خوي ايراني من بدور بود
نادر شاه افشار

من اگر در بھشت باشم ولي به من بگويند تو حق نداري جھنم را به اين بھشت ترجيح بدھي از آن
بھشت بيرون مي روم .
ژان روستان

کمربند سلطنت  ،نشان نوکري براي سرزمينم است نادرھا بسيار آمده اند و باز خواھند آمد اما ايران
و ايراني بايد ھميشه در بزرگي و سروري باشد اين آرزوي ھمه عمرم بوده است
نادر شاه افشار

گناھکاران ھميشه در دادگاه وجدان خويش مبرا ھستند
ژورنال

اگر بتھا را واژگون كرده باشي كاري نكردهاي ،وقتي واقعاْ شھامت خواھي داشت كه خوي
بتپرستي را در درون خويش از ميان برداري
نيچه

انتقام دليل سبکي عقل و پستي روح است
سقراط
20
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انسان ھمچون رودخانه است ؛ ھر چه عميق تر باشد  ،آرام تر و متواضع تر است
منتسكيو

الماس را جز در قعر زمين نمي توان يافت و حقايق را جز در اعماق فكر نمي توان كشف كرد
مارك تواين

آنان كه آزادى را فداى امنيت مى كنند ،نه شايستگى آزادى را دارند و نه لياقت امنيت را
بنيامين فرانكلين

بي شرم ترين فرامانروايان آنھايي ھستند که ناکارامدي و اشتباھات خود را به مردم نسبت مي دھند
ارد بزرگ

مھار دريا غير ممکن است .کساني که فکر مي کنند مردم را با امکانات خود مھار کرده اند دير يا
زود گم مي شوند
ارد بزرگ

يکي از صحبت ھايي که مرا سرگرم مي نمايد اظھارات دانشمندان مذھبي و ديني است که به طرزي
موثر در خصوص اراده و پيش بيني و مقصد و نقشه ھاي خدا صحبت مي کنند و چنان به گفته خود
اعتقاد دارند که گويي ظھر آن روز با خدا ناھار خورده اند
موريس مترلينگ
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به من بگو قبل از آمدن به اين دنيا کجا بودي؟ تا بگويم بعد از مرگ کجا ميروي
شوپنھاور

آن چه انسان ھرگز نخواھد فھميد اين است که چگونه در مقابل کسي که ما را آفريده و ھمه چيز ما از
اوست مسوول خواھيم شد و او از ما بازخواست خواھد کرد
موريس مترلينگ

انسان در يک صورت مي تواند در اين جھان اختيار داشته و ھر چه دلش مي خواھد بکند و آن در
صورتي است که خداوند يعني کسيکه دانا و تواناي مطلق است وجود نداشته باشد! و ھمين که اين دانا
و تواناي مطلق وجود داشت ديگر من و شما اختيار نداريم و تمام کارھا بدست او انجام مي گيرد!
موريس مترلينگ

ابله ترين دوستان ما ،خطرناک ترين دشمنان ھستند
سقراط

گاه الزم است که انسان ديدگان خود راببندد  ،زيرا اغلب خود را به نابينايی زدن نيز نوعی خوشبختی
است
نيوتون

فرمانروايانی که يک شبه دارای توان می شوند  ،با تلنگری فرو می ريزند
اُرد بزرگ
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اگر برای رسيدن به آرزوھای خويش زور گويی پيشه کنيم  ،پس از چندی کسانی را در برابرمان
خواھيم ديد که ديگر زورمان بدانھا نمی رسد
اُرد بزرگ

ھر ملتی دو نوع دشمن خونی دارد  .دسته ای که به قانون پشت پا می زنند و دستۀ ديگر کسانی که با
دقت بيش از حد آن را اجرا می کنند
آلفرد کاپو

مغز ما يک دينام ھزار ولتی است که متاسفانه اکثرمان بيش از يک چراغ موشی از آن استفاده نمی
کنيم
ويليام جيمز

تا وقتی که من و شما دارای مغز ھستيم محال است که بتوانيم دانائی خداوند را با اختيار خودمان در
زندگی وفق بدھيم! يعنی ھمينکه ما گفتيم خداوند دانا و تواناست و ھمه کار را می توانست و می تواند
بکند و قادر به پيش بينی ھمه چيز بوده و ھست ديگر نمی توانيم بگوئيم که ما در کار خود اختيار
داريم و ھر چه دلمان بخواھد خواھيم کرد! زيرا ھر فکری که شما برای امروز و يا آينده بکنيد و ھر
کاری را که امروز و يا در آتيه انجام بدھيد قبال از طرف خدا پيش بينی شده و اگر پيش بينی نمی شد
و او قادر نبود که وقايع آينده را ادراک نمايد خدا نبود و ھمين که پيش بينی کرد ناچار آن کار اتفاق
خواھد افتاد وديگر اختيار از دست شما خارج است! تمام وسائل و کتابھائی که علمای مذھبی در اين
خصوص نوشته اند و خواسته اند که موضوع آزادی انسان را با علم وتوانائی خداوند وفق بدھند جز
يک سلسله کلمات پوچ و ميان تھی چيزی نيست و فاقد معنی می باشد!
کسانيکه بين خدا و جھان فرق ميگذارند و عقيده دارند که اين دو باھم متفاوت ھستند می گويند اين
جھان است که نادان و ناتوان می باشد و در نتيجه نمی تواند وقايع آينده ما را پيش بينی نمايد بنابراين
ما در جھان آزاد ھستيم وھرچه دلمان بخواھد می کنيم ! ولی اين اشخاص خود بخويشتن جواب رد
23
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می دھند زيرا ھمين که بين جھان و خداوند فرق گذاشتند الزمه اش اين است که خداوند آفريننده جھان
باشد و اگر جھان چيزی نمی داند خدا ناچار بايد ھمه چيز را بداند وگرنه خدا نيست! پس ما فرضا
جھان را نادان بدانيم نمی توانيم خداوند را نادان بدانيم و او حتما دانای مطلق است و با اين سمت و
توانائی خويش تمام اعمال ما را برای ھميشه مشاھده و پيش بينی نموده و چيزی را ھم که او ديد و
پيش بينی کرد حتما اتفاق خواھد افتاد اعم از اينکه ما بخواھيم يا نخواھيم و به عبارت صريح ما در
کارھای خود اختيار نداريم بلکه مجبور می باشيم!.
موريس مترلينگ

تنھا با از خودگذشتگی برای ديگران می توان جاودانه شد .
ارد بزرگ

قسمت ھايى از انجيل را که من نمى فھمم ناراحتم نمى کنند ،قسمت ھايى از آن را که مى فھمم معذبم
مى کنند.
"مارک تواين"

حتی خدا ھم که عين ھستی است نمی تواند نيستی را به وجود بياورد .ھمانگونه که آفريننده قادر
نيست پايان خود را ببيند زيرا اگر پايان خود را می ديد آنوقت بی پايان نبود .
موريس مترلينگ

من بعضی از اشعار شعرای ايرانی را در ترجمه ھای فرانسوی خوانده ام و بعضی از ابيات
فريدالدين عطار نيشاپوری تاثير زيادی در من کرده است .فريدالدين در يکی از اشعار خود می گويد
" :خداوندا اگر چه گناھکار ھستم و خود را درخور مجازات می بينم .ليکن از درگاه تو نااميد نيستم
برای اينکه می دانم که اگر من در اين جھان بر طبق پيروی از طبيعت خود رفتار کرده ام تو در آن
جھان

نسبت

به

من

بر

طبق

طبيعت
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خود

رفتار

خواھی

نمود".

انصاف بدھيد که آيا از آغاز زندگی بشر تاکنون در جھان چيزی گفته شده است که از حيث عمق
معنی باالتر از اين گفته عطار نيشاپوری باشد و به اين اندازه اميدبخش باشد ؟؟؟ .
موريس مترلينگ

ما ھيچ دليلی در دست نداريم که بتوانيم وجود فھم و شعور را در سنگ و درخت و غيره منکر بشويم
و در اين صورت بعيد نيست دنياھائی وجود داشته باشد که در آنھا سنگ ھا و ساير مادات مثل ما
زندگی کنند و بلکه زندگی فکری آنھا از ما باالتر باشد .
موريس مترلينگ

روحانى نسبت به برھنگى و رابطه طبيعى دو جنس حساسيت دارد ،اما از کنار فقر و فالکت مى
گذرد
"سوزان ارتس"

کشيش ھا مى گويند که آنھا به مردم بخشيدن و خيريه را مى آموزند ،اين طبيعى است ،چون آنھا خود
از پول صدقه مردم زندگى مى کنند ،ھمه گداھا مى آموزند که مردم بايد به آنھا پول بدھند
"رابرت گرين اينگر سول"

انديشمندان را شايد بتوان ناديده گرفت و يا بزور خفه شان نمود ! اما تاريخ  ،گواه ھزاران سال فرياد
رسای آنان بوده و ھست
ارد بزرگ

شواھدی که نمايشگر ماندگاری و جوانی نظام سياسی ھستند :

25

www.ketabha.org

-1ھمبستگی و از خود گذشتگی ملی بين توده
 -2ھمراھی اھل فرھنگ و انديشه با دستگاه اداره کشور -3بالندگی و پيدايش اھل خرد
 -4گردش نخبگان در اداره کشور بدون چالش گسترده داخلی
 -5مھم بودن رخدادھای درونی کشور برای مردم
 -6رشد سرودھای حماسی و ملی
 -7اميد به آينده نزد توده مردم
 -8مردم اداره کنندگان کشور را پيشرو و پاک می بينند
 -9بھا دادن به ھم ديگر برای اداره کشور بر اساس تواناييھا
 -10در انديشه جوانان  ،قھرمانان زنده و در زمان حال ھستند .
 -11دلگرمی ھمگانی نسبت به گذشتن از چالش ھای پيش روی کشور
 -12پرھيز جوانان از گوشه نشينی و انزوا
 -13ھمراھی مردم با نخبگان دستگاه فرمانروايی

شواھدی که نمايشگر فروپاشی و پيری نظام سياسی ھستند :

 -1رشد ھزل و جک بين مردم
 -2رشد بی تفاوتی بين ھنرمندان و اھل فرھنگ نسبت به دستگاه اداره کشور
 -3منزوی شدن خود خواسته اھل خرد
 -4سردی ھمگانی نسبت به رخدادھای سياسی کشور
 -5مھم شدن تحوالت برون مرزی برای مردم
 -6پناه بردن به غزليات و شعر ھای بی بنياد و سکر آور
 -7عدم اميد به آينده نزد توده
 -8لکه دار شدن بزرگان و سروران توده ملت ) آنھايی که زمانی توانايی بسيج ھمگانی را داشته اند
(
 -9رشد طايفه گری در درون سيستمھای اداری و خصوصی کشور
 -10پناه بردن جوانان به ابرمردان تاريخ برای پوشش ضعفھای زمان خودشان
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 -11نگاه شک آلود و تيره مردم به رخدادھای کشور
 -12رشد گسترده صوفی منشی
 -13سير قھقرايی و دشمنی بين نخبگان مورد تاييد ساختار سياسی و توده مردم
ارد بزرگ

اگر از شما بپرسند که در اين جھان در انتظار چه ھستيد چه پاسخ خواھيد داد؟ اگر از اشخاص عادی
باشيد "که نود و نه درصد مردم از اشخاص عادی ھستند" خواھيد گفت که من دراين دنيا انتظار دارم
که پس از مرگ مستقيما وارد بھشت شده ودر حالی که عمر جاويدان خواھم داشت تا پايان عالم اغذيه
لذيذ بخورم و از لذت عشق و شھوت برخوردار شوم و آھنگ ھای طرب انگيز بشنوم و  ...ولی غافل
از اين ھستيد که پس از رفتن در بھشت و داشتن عمر و جوانی ھميشگی که ھرگز دچار خزان پيری
و بيماری نخواھيد گرديد ديگر از خوردن و نوشيدن و خوابيدن و شھوترانی لذت نخواھيد برد و
بزودی زندگی يک نواخت بھشت شما را خسته و کسل خواھد کرد زيرا چيزی که در اين دنيا خوردن
و خوابيدن و غيره را برای شما لذت بخش کرده ترس از مرگ و از دست دادن اين لذات است و
روزی که اين لذات جاويد شد يعنی مرگ برای شما وجود نداشت ھمه چيز عادی خواھد گرديد! در
جای ديگر گفته ام که اگر شما را به بھشت ببرند پس از يکسال اقامت کسل شده و از در بھشت خارج
گرديده و در جستجوی نقطه ديگری ھستيد که تغييری در زندگی شما بدھد
موريس مترلينگ

اگر بزرگی و عظمت را آرزو ميکنی آنرا فراموش کن و دنبال حقيقت برو آنگاه بھر دو خواھی
رسيد ھم حقيقت و ھم عظمت....
سنگا

وقتي مروجين مذھبي به سرزمين ما آمدند ،در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمين
ھايمان را داشتيم پنجاه سال بعد ،ما در دست کتاب ھاي مقدس داشتيم و آنھا در دست زمين ھاي ما را
داشتند
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" جومو کيانتا"

انسان در ھمان لحظه که تصميم می گيرد آزاد باشد ؛ آزاد است
ولتر

حاشا که آواز آزادی از پس ميله و زنجير به گوش تواند رسيد و از گلوگاه مرغان اسير
جبران خليل جبران

ما انسانھا اينطور آفريده شده ايم که اگر بدانيم ميليونھا سال در جھان باقی خواھيم ماند ولی قرين
اندوه و بدبختی خواھيم بود راضی می شويم و حتی خوشحال می گرديم ليکن اگر بفھميم که از بين
می رويم و در عوض ھيچ شکنجه و رنج نخواھيم کشيد اندوھگين و مايوس می شويم
موريس مترلينگ

سخن ھای پست  ،آدمھای حقير را جذب و خردمندان را فراری می دھد
ارد بزرگ

رھبری يعنی رساندن افراد به اوج شايستگی
کورش بزرگ

اگر بخواھی ملتی را به بردگی بکشی ،فرھنگ او يعنی ھويت او را درھم بشکن .و اگر فرھنگ او
غير قابل خرده گيری بود ،تا آنجا که بتوانی از ابزار دروغ استفاده کن و با دروغ آنرا از پای در
بياور ،چون زمانی که ابزار »راستی« را در دست نداری ،دروغگوئی بزرگترين عامل پيروزی
است«
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مکياول سياستمدار معروف ايتاليائی سده  16در کتاب »ھنر جنگ«

ميان انسان و شرافت رشته باريکي وجود دارد و اسم آن قول است
توماس براس

فيلسوف تابحال ھرگز يک روحاني را نکشته است ،در حاليکه روحانيون فالسفه زيادي را کشته اند
"دنيس ديروت"

قسمتی از دست نوشتهھای مھاتما گاندی:
من میتوانم خوب ،بد ،خائن ،وفادار ،فرشتهخو يا شيطان صفت باشم ،
من می توانم تو را دوست داشته يا ازتو متنفر باشم،
من میتوانم سکوت کنم ،نادان و يا دانا باشم،
چرا که من يک انسانم ،و اينھا صفات انسانى است.
و تو ھم به ياد داشته باش:من نبايد چيزى باشم که تو میخواھى  ،من را خودم از خودم ساختهام،
تو را ديگرى بايد برايت بسازد و تو ھم به ياد داشته باش
منى که من از خود ساختهام ،آمال من است،
تويى که تو از من می سازى آرزوھايت و يا کمبودھايت ھستند.
لياقت انسانھا کيفيت زندگى را تعيين میکند نه آرزوھايشان
و من متعھد نيستم که چيزى باشم که تو میخواھى
و تو ھم میتوانى انتخاب کنى که من را میخواھى يا نه
ولى نمیتوانى انتخاب کنى که از من چه میخواھى.
میتوانى دوستم داشته باشى ھمين گونه که ھستم ،و من ھم.
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میتوانى از من متنفر باشى بىھيچ دليلى و من ھم ،
چرا که ما ھر دو انسانيم.
اين جھان مملو از انسانھاست ،
پس اين جھان میتواند ھر لحظه مالک احساسى جديد باشد.
تو نمیتوانى برايم به قضاوت بنشينى و حکمی صادر کنی و من ھم،
قضاوت و صدور حکم بر عھده نيروى ماورايى خداوندگار است
دوستانم مرا ھمين گونه پيدا می کنند و میستايند،
حسودان از من متنفرند ولى باز میستايند،
دشمنانم کمر به نابوديم بستهاند و ھمچنان میستايندم،
چرا که من اگر قابل ستايش نباشم نه دوستى خواھم داشت،
نه حسودى و نه دشمنى و نه حتی رقيبى،
من قابل ستايشم ،و تو ھم.
يادت باشد اگر چشمت به اين دست نوشته افتاد
به خاطر بياورى که آنھايى که ھر روز میبينى و مراوده میکنى
ھمه انسان ھستند و داراى خصوصيات يک انسان ،با نقابى متفاوت،
اما ھمگى جايزالخطا.
نامت را انسانى باھوش بگذار اگر انسانھا را از پشت نقابھاى متفاوتشان شناختى،
و يادت باشد که کارى نه چندان راحت است…

دو چيز تفاوت فاحشی بين انسان و حيوان بوجود می آورد :قدرت بيان و دروغگوئی
لوبد جرج
معتقدم که تنھا محبت سرنوشت آدم را تعيين می کند و بس
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شکسپير

مقام نيست که انسان را می سازد بلکه انسان است که مقام را می سازد
روسو

آنجا که حقيقت نباشد ھمه چيزش زشت و پست و مبتذل است
سقراط

باور کردن دروغی که انسان آن را صد بار شنيده آسان تر از باور حقيقتی است که حتی يک بار ھم
نشنيده باشد
ميرابو

حقيفت را بگوئيد و مردم را آگاه کنيد و مطمئن باشيد کشته خواھيد شد
ولتر

ھرگاه در گوشه ای از زمين خونی به ناحق ريخته شود ھمه مردم جھان دستشان بدان آلوده است
داستايوسکی

آن چيزی که بيش از ھمه به دنيا روشنی بخشيده است رنگ سياه است
مرکب چاپ

اغلب مردم نيمی از عمر خود را صرف بدبخت کردن نيم ديگر می کنند
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شان فور

در دنيا ھيچ چيز به اندازه بدبختی کامی نيست
بالزاک

به دوست خود دروغ بگو ،اگر آن را افشا نکرد می توانی حقيقت را بعدا به او بگوئی
مورا

دوستان در زندان بکار آيند که بر سر سفره ھمه دشمنان دوست نمايند
سعدی

دوست ھمه کس دوست ھيچ کس نيست
يوردالو

خطا کردن يک کار انسانی است اما تکرار آن يک کار حيوانی است
آناتول فرانس

وقتی انسان به بطالن عقيده ای پی برد و با اين وجود آن را حفظ کرد دليل بر حماقت اوست
موريس مترلينگ

اراده ھای ضعيف و دروغين جز در گفتار و اراده ھای قوی جز در کردار خودنمائی نمی کنند
گوستاولوبون
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آنان که نمی نوانند خود را اداره کنند ناچار از اطاعت ديگرانند
ويکتور ھوگو

به ھر طرف که ارده متمايل گردد طبيعت نيز به ھمان سمت می کردد
کوکرل

کسانيکه بيش از اندازه فکر ميکنند فاقد اراده و تصميم می باشند
ناپلئون

اگر آفتی برای عقل باشد ھمانا خودپسندی است
ابن مقفع

به کسی انسان می توان گفت که در نکبت و خوشبختی خود را گم نکند
ناپلئون

بعضی اشخاص چنان مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بيشتر عشق می ورزند تا به معشوق
الرشفوگولد

کسيکه پشت االغ باد در غبغب اندازد چون سوار اسب شود ديوانه گردد
)احتماال وينه(
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تملق خوراک ابلھان است
شکسپير

رگ خواب ايرانی تملق است
مثل ايرانی

آنکه درباره ھمه چيز می انديشد در مورد ھيچ چيز تصميم نمی گيرد
مثل چينی

جامه کھنه را از خود دور می کنی ،چرا انديشه کھنه را از خود دور نمی کنی
سعيد نفيسی

افتخار در خشک کردن قطره اشک است نه در جاری کردن سيل خون
بايرون
خانه ات را برای ترساندن موش آتش نزن
مثل فرانسوی

روزگاری فرا خواھد رسيد که فتوحات بدون توپ و سرنيزه بدست آيد )و امروز قرن  21ھمان روز
است(
ناپلئون

ما برای صلح شايستگی نخواھيم داشت مگر اينکه ضعيفان دليری و گستاخی آموزند
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تاگور

مرد شکست خورده طالب جنگ بيشتری است
مثل فرانسوی

وقتی انسان ببری را بکشد نامش را دليری و مردانگی می گذارند اما وقتی ببری انسان را بکشد نام
آن را توحش و آمخواری ميگذارند و اختالف جنايت و عدالت ھم در قاموس بشری از اين بيشتر
نيست
برناردشاو

مگسی گفت کيست چھار درھم گرفته و مرا به عسل برساند ،چون به عسل رسيد در آن فرو رفت و
گفت کيست چھل درھم گرفته و مرا از اين ھالکت برھاند
سازنده بت ھرگز بت پرست نمی شود
مثل چينی

کسی که فقط يک دين را می شناسد دين دار نيست
مولر

يک پرنده کوچک که زير برگ ھا نغمه سرائی می کند برای اثبات خدا کافی است
ويکتور ھوگو

کسی اليق ستايش است که از آن بگريزد
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فنلون

پستی عيبی است که با پول و مقام پوشيده نمی شود
حجازی

روباه نبايد ھنگام محاکمه مرغ قاضی در دادگاه باشد
مثل چينی

شک حالت مطبوعی نيست اما ادعای يقين مسخره آميز است
ولتر

آدمی را امتحان به کردار بايد کرد نه به گفتار چرا که اکثر مردم زشت کردار نيکو گفتارند
فيثاغورث

ابر پر صدا باران ندارد
مثل ايرانی

احمق در ھمه کار دخالت می کند بجز کار خود
مثل آلمانی

ھرگز نمی توان با آدم ھای کوچک کارھای بزرگ انجام داد
سيدرون
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اگر ميخواھی اندازه تمدن و پيشرفت ملتی را بدانيد به زنان آن ملت بنگريد
ناپلئون

اگر ملتی چيزی را بر آزادی ترجيح دھد ھمه چيز را از دست خواھد داد
سامرست موام

ای آزادی با کمال تاسف ميگويم بشر سزاوار تو نيست
تورگر

حقيقت چون روغن بادام است ،ھميشه به خورد ديگران می دھيم بدون اينکه بخواھيم خود قطره ای
بخوريم
مثل نروژی

ما گاھی کارھای احمقانه ای که در زندگی انجام داده ايم به نام تجربه به رخ ديگران ميکشيم
اسکاروايلد

براستی که ابلھان انسان ھای خوشبختی ھستند زيرا که ھرگز پی به تنھائی خود نمی برند
ژان يل توله

ھرگز ملتی نمی تواند وحشی گری ،خشونت و بی پروائی را با نجابت و آرامش پاسخ دھد
گوستاولوبون
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آدم ھاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند ،آدم ھاي متوسط به دنبال عظمت خود ھستند وآدم ھاي
كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند

داد درويشي از ره تمھيد = سر قليان خويش را به مريد
گفت از دوزخ اي نكو كردار = قدري اتش به روي ان بگذار
بگرفت و ببرد و باز اورد = عقد گوھر ز درج راز اورد
گفت در دوزخ انچه گرديدم = دركات جحيم را ديدم
ھيچ جا اتش و ذغال نبود = اخگري بھر انتقال نبود
ھيچكس اتشي نمي افروخت = زآتش خويش ھر كسي مي سوخت

روزگارتان خرم
گردآورنده:
مصطفی امينی والشانی
1388-90
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