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 2تر 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 

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

 

 
 ۲۴/۰۸/۲۰۱۸          د فارانیــامــح

 انسانیت از دید بزرگان
 

 شودتقدیم شما  می 

 

 .انسانیت نیازمند حقیقت است

 فرانسیس بیكن                                   

 زینت انسان در سه چیز است: علم، محبت و آزادی

 افالطون                                                                    

لكه مانند پر دهد، بنسبت به همه مهربان و صمیمی باش و به یاد داشته باش كه جامه نو به انسان شخصیت نمی
 .دهدپوشاند و به آنها زیبایی میمرغان زیباست كه آنها را می

 جورج واشنگتن                                                       

 

 سازدغرور ما را تصنعی و انسانیت ما را واقعی می

 ماس مرتونتو                                                               

 .هر جا که هنر طبابت مورد عالقه باشد، در آنجا عالقه به انسانیت نیز وجود دارد

      بقراط                                                                                          

 .هر انسانی حق زندگی کردن دارد

 پاپ ژان بیست و سوم                              

 .هر انسانی خودش به تنهایی باید تصمیم بگیرد چه چیزی درست و چه چیزی غلط است

 مارک تواین                                                                                                           

سازی سیاست رخ های بشردوستانه، انسانیسازی کمککنم که احتماال با گذشت زمان، به جای سیاسیمن فکر می
 .خواهد داد

            آدری هپبورن                                            

 .ای مستقل هستمزد. من انسانی آزاد با ارادهتواند مرا به دام اندامن پرنده نیستم، و هیچ توری نمی

                        شارلوت برونته                                                                                               

     ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده نکنوسیلههمیشه هر انسانی را به عنوان هدف قبول کن، و از آنها به عنوان 
 امانوئل کانت

 .بر روی موضوعات دنیوی، محدود کردن روح انسانی است منحصر کردن تمرکزما

 هاوکینگاستیون                                                                                                       

 .ه خوشبختی انسانیت است كه هر انسانی فقط آنی هست كه هستمای

 فرناندو پسوا                                                                                   

خود  تواند مردی آزاد باشد، جبار وسازد. برده میسازد، بلكه انسان است كه مقام را میمقام نیست كه انسان را می
 .سازیمتواند برده باشد؛ این خود ماییم كه مقام و موقعیت را پست یا عالی میكامه و هم می

            ف او. رابرتسن                                                                                               

 .ن بکوشخواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگرااگر می

 نبتهوف                                                                                   
شناسیم، این حالت را انسان در حقیقت حیوانی وحشی و تنفرانگیز است که ما او را فقط در حالت رام و مهارشده می

 .اندتمدن نامیده

 آرتور شوپنهاور              

                                      ولتر .بر ناتوان خشمگین شوی دلیل بر این است که قوی نیستیاگر 
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 2تر 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

 

 .ارزدزحمتش نمیاگر عدالت از روی زمین محو شود، زندگی به 

 کانت  امانوئل                                                                             

 .کس که شهامت انجام کارهای شایسته دارد، انسان استآن

 ویلیام شکسپیر                                                                         

 .شدکس صاحب دنیا میداشت، همهکس را دوست میاگر هرکس همه

 شیلر                                                                                    

 .نمای انسان استوجدان قطب

            وینسنت ونگوگ                                

متحان کنی، به او خواهی شخصیت یک انسان را اتوانند فالکت را تحمل کنند، ولی اگر میتقریبا همه افراد می
                                                                                                                      .آبراهام لینکلن   قدرت بده

 .کندها کسی است که رویاهای خود را تبدیل به طال و نقره میرقت انگیزترین فرد میان انسان

 جبران خلیل جبران                                                                                                       

دهم به جای جواهرات، خود را با زیبایی شخصیت تزئین کنم. جواهرات حاصل ثروت هستند، در من ترجیح می
 .گیردحالیکه شخصیت از درون انسان نشأت می

 پلوتوس                                                       

 .کند در هر لحظه آماده مردن استترس از مرگ ناشی از ترس از زندگی است. انسانی که به درستی زندگی می

 مارک تواین                                                                                                     

گذارد، بیش از اندازه دهد، تخم نمیکند. او شیر نمیانسان تنها مخلوقی است که بدون تولید کردن مصرف می
ها را بگیرد. با این حال، او ارباب همه حیوانات تواند آنقدر سریع بدود که خرگوش، نمیضعیف است که شخم بزند

 .است

 جرج اورول                                                                                                      

 .ها قبل نابود شده بودندگر انسان بودند، مدتدستان طعمهاگر خورشید، ماه و ستارگان در تیررس 

 هاوالک الیس                                                                                                             

 .ها دوری کنندکنند تا از تماس با انسانها هر کاری میدر زندگی واقعی، گرگ

 

   لیام نیسون                                                                                                 
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