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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۱۶/۰۴/۲۰۱۸          حامد فارانی

 
 

 در مورد انسان ! مشاهیر  نظر
 

 گفته های مشاهیر جهان درمورد انسان می باشد تقدیم شما میکنم
 

 .من تنها به یک چیز اعتقاد دارم: قدرت اراده انسان
 

 ژوزف استالین                                                                     
 باید حیوان خوبي باشدانسان قبل از هر چیز 

   هربرت اسپنسر                                                               
 .انسان موجودي است كه به همه چیز عادت مي كند

                                                                                داستایوسكي                  
 در كل، چیزي جز كودكان بزرگ نیستندانسانها 
                                                            ناپلئون بناپارت              

 
 

انساني كه با اجتماع تكامل پیدا كرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگي كند، 
 خطرناكترین جانور است

 ارسطو                                
 

انسانها با دو چشم و یك زبان به دنیا مي آیند تا دو برابر آنچه كه مي گویند ببینند، ولي از رفتارشان این طور 
بیشتر حرف مي زنند و استنباط مي شود كه با دو زبان و یك چشم تولد یافته اند، زیرا همان افرادي كه كمتر دیده اند 

 .آنها كه هیچ ندیده اند درباره همه چیز اظهار نظر مي كنند
                                                                                                                                  كولتون

 
 

 به وجود مي آورد : قدرت بیان و دروغگویيدو چیز تفاوت فاحشي را بین انسان و حیوان 
       آناتول فرانس                                                                                                    

 .زینت انسان ]در[ سه چیز است : علم، محبت و آزادي
   افالطون                                                                 

 
 

مهم نیست كه انسان چه اندازه مي داند، چه چیز كسب كرده و چگونه پرورش یافته، مهم این است كه دانسته خود را 
  ((چگونه بكار مي برد، خودش چیست و چه مي تواند بكند.))؟

 
 

زد، بلكه انسان است كه مقام را مي سازد. برده مي تواند مردي آزاد باشد، جبار و مقام نیست كه انسان را مي سا
 خود كامه ] هم [ مي تواند برده باشد؛ این خود ماییم كه مقام و موقعیت را پست یا عالي مي سازیم

   ف او.رابرتسن                 
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 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
جامه نو به انسان شخصیت نمي دهد، بلكه مانند پر نسبت به همه مهربان و صمیمي باش و به یاد داشته باش كه 

 .مرغان زیباست كه آنها را مي پوشاند و به آنها زیبایي مي دهد
                                                                 جورج واشنگتن                                                                                                     

 هر انساني براي خود لحظه هاي شیطاني دارد
                                                   الواتر            

 
 .شخصیت زیبا براي انسان در حكم عطر براي یك گل است

                                                                             چارلز شواب
 

 . بشریت به ظاهر نیست، به باطن است
                                             لئو نیكوالیویچ تولستوي

 
 
 

 كسي كه از سرنوشت خود شكایت كند، از حماقت و ناچیزي روح خویش شكایت كرده است
                                                                                             موریس مترلینگ  
 

 .بدبیني نشانه ناتواني است. زیرا كسي كه شایستگي تسلط بر زندگي خود را ندارد، احساس بدبیني مي كند
 هاریو                    

 
مانند خفاش در میان پرندگان است كه همیشه در سپیده دم یا هنگام غروب كه نور و ظلمت بد گماني در افكار انسان 

 به هم آمیخته است بال فشاني مي كند
                                                                                 فرانسیس بیكن

 
ممكنه بسر مي بریم و شخص بدبین بیمناك است كه نكند سخن فرد خوشبین اظهار مي دارد كه ما در بهترین دنیاي 

 .او راست باشد
                 برانچ كامل                                            

 .مغز بشر در زمان خود مي تواند بهشتي از جهنم و دوزخي از بهشت به وجود بیاورد
  آیزاك نیوتن                                                                                                         

 .همه مردم از خوشبختي حرف مي زنند، اما كمتر كسي معناي آن رامي داند
                                                                                                 مادام اوالن                                                    

یك بطري كه تا نیمه آب داشته باشد، از نظر یك فرد خوشبین نیمه پر است، اما از نظر یك فرد بدبین نیمه خالي به 
 .شمار مي رود

                     جرج برنارد شاو                                             
 

 .را كه از انجام آن ناتوان است بر عهده گیردبزرگترین عمل غیر اخالقي این است كه انسان شغلي 
 ناپلئون بناپارت                                                                                           

 
 هیچ انسانی آنقدر ماهر نیست که بتواند بر انسان دیگری بدون رضایت وی حکمرانی کند

آبراهام                                                                    
                                                                                                                                     لینکلن
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 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 شوندها بین ما هم تبدیل به انسان خوبی میل از یک عادت بد دست بکشیم، در درازمدت بدتریناگر هر سا
   بنجامین فرانکلین                                

 
 .کندیک انسان خردمند با استفاده از خطاهای دیگران، خطاهای خود را تصحیح می

پوبلیوس    
                                                                                                                           سیروس

                                                          
  

     چه چیزی است دهد، نه اینکه قادر به دریافتارزش انسان باید در این دیده شود که چه چیزی می
      آلبرت انیشتین                                                                                                                   

 .خیز رفتن قانع باشد اگر در درونش میل شدیدی به پرواز کردن داشته باشدتواند به سینهانسان نمی
 لن کلره            

 .هاستسازی انسانتعلیم و تربیت به معنای هنر اخالقی
 گئورگ ویلهلم فردریش هگل                                                                       

 
 .بزرگترین وسوسه انسانی این است که برای چیزی بیش از اندازه کم قانع شویم

 توماس مرتون                                                                                                         
 .شود که خودش بخواهدای آزاد میانسان در لحظه

 ولتر                                                                             
 سرنوشت اوست شخصیت انسان،

 هراکلیتوس                                                         
 
 
 

دهد انسان محکوم به آزاد بودن است؛ چرا که به محض اینکه وارد جهان شود، مسئول هر اقدامی که انجام می
 .است

 
 ژان پل سارتر                             

 
 .که با دستان خداوند نوشته شده است ای استزندگی هر انسانی، قصه

 
 هانس کریستین اندرسن                                                                        

 .عشق و کار، سنگ بنای انسان بودن ما هستند
 

 موند فرویدزیگ                                                                    
 .انسان هیچوقت کامل و یا خرسند نیست

 ژول ورن                                                                 
 
 

 .دهی استپذیر و قابل شکلرفتار انسانی بسیار انعطاف
 

 زیمباردوفیلیپ                                                                          
 

 .تر نیستکند دروغگو است، باصداقتوقت بیشتر از زمانی که اعتراف میانسان هیچ
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
                                                              مارک تواین                                                                                       

در قانون، انسان وقتی مجرم است که حقوق دیگران را نقض کند. در اخالقیات، او وقتی مقصر است که تنها به 
 .انجام این عمل فکر کند

 امانوئل کانت                                                         
 

 .چشم پوشی از آن، او مقامی باالتر دارد در انتقام گرفتن، انسان با دشمن خود برابر است؛ ولی در
 
 فرانسیس بیکن                                                                                          

 
را با دیگری کند. هیچ سگی استخوانش کند: هیچ حیوان دیگری این کار را نمیانسان جانوری است که معامله می

 .کندمعاوضه نمی
    آدام اسمیت                                                              

 .کنندها هرگز تغییر نمیترین انسانترین و احمقتنها عاقل
 سکنفوسیو                                                                        

 
 

ها زندگی کردن است، نه وجود داشتن. من روزهای خود را هدر نخواهم داد تا آنها را طوالنی کارکرد درست انسان

 .کنم. من از زمان خود استفاده خواهم کرد

 جک لندن                                                                    

 .کست ساخته نشده استانسان برای ش

  ارنست همینگوی                                               

 

 .تمام خرد انسان در دو کلمه خالصه شده است؛ صبر و امید

 

 الکساندر دوما                                                                         

 .ذاتاً میل به دانش دارندها همه انسان

               ارسطو                                                         

 رسد که انسان را بیشتر تبدیل به شیطانی مستعد کندها، با اینکه بسیار مفید است، به نظر میتحصیالت بدون ارزش

 سی. اس. لوئیس                                          

خواهد انسانی را بکشد، اسم آن را درنده گذارد، ولی وقتی ببری میکشد، اسم آن را تفریح میوقتی انسانی ببری را می

 .گذاردخویی می

 جرج برنارد شاو                         

 

 .تواندکشد که میطور عذاب میهاست. هر کس همانرنج به گستردگی انسان

 

     ویکتور هوگو                                                                                    
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