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حــامــد فارانی

انسانیت از دید بزرگان
تقدیم شما می شود
انسانیت نیازمند حقیقت است.
فرانسیس بیكن
زینت انسان در سه چیز است :علم ،محبت و آزادی
افالطون
نسبت به همه مهربان و صمیمی باش و به یاد داشته باش كه جامه نو به انسان شخصیت نمیدهد ،بلكه مانند پر
مرغان زیباست كه آنها را میپوشاند و به آنها زیبایی میدهد.
جورج واشنگتن
غرور ما را تصنعی و انسانیت ما را واقعی میسازد
توماس مرتون
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
من فکر میکنم که احتماال با گذشت زمان ،به جای سیاسیسازی کمکهای بشردوستانه ،انسانیسازی سیاست رخ
خواهد داد.
آدری هپبورن
من پرنده نیستم ،و هیچ توری نمیتواند مرا به دام اندازد .من انسانی آزاد با ارادهای مستقل هستم.
شارلوت برونته
همیشه هر انسانی را به عنوان هدف قبول کن ،و از آنها به عنوان وسیلهای برای رسیدن به اهداف خود استفاده نکن
امانوئل کانت
منحصر کردن تمرکزما بر روی موضوعات دنیوی ،محدود کردن روح انسانی است.
استیون هاوکینگ
مایه خوشبختی انسانیت است كه هر انسانی فقط آنی هست كه هست.
فرناندو پسوا
مقام نیست كه انسان را میسازد ،بلكه انسان است كه مقام را میسازد .برده میتواند مردی آزاد باشد ،جبار و خود
كامه و هم میتواند برده باشد؛ این خود ماییم كه مقام و موقعیت را پست یا عالی میسازیم.
ف او .رابرتسن
اگر میخواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش.
بتهوفن
انسان در حقیقت حیوانی وحشی و تنفرانگیز است که ما او را فقط در حالت رام و مهارشده میشناسیم ،این حالت را
تمدن نامیدهاند.
آرتور شوپنهاور
اگر بر ناتوان خشمگین شوی دلیل بر این است که قوی نیستی .ولتر
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اگر عدالت از روی زمین محو شود ،زندگی به زحمتش نمیارزد.
امانوئل کانت
آنکس که شهامت انجام کارهای شایسته دارد ،انسان است.
ویلیام شکسپیر
اگر هرکس همهکس را دوست میداشت ،همهکس صاحب دنیا میشد.
شیلر
وجدان قطبنمای انسان است.
وینسنت ونگوگ
تقریبا همه افراد میتوانند فالکت را تحمل کنند ،ولی اگر میخواهی شخصیت یک انسان را امتحان کنی ،به او
آبراهام لینکلن.
قدرت بده
رقت انگیزترین فرد میان انسانها کسی است که رویاهای خود را تبدیل به طال و نقره میکند.
جبران خلیل جبران
من ترجیح میدهم به جای جواهرات ،خود را با زیبایی شخصیت تزئین کنم .جواهرات حاصل ثروت هستند ،در
حالیکه شخصیت از درون انسان نشأت میگیرد.
پلوتوس
ترس از مرگ ناشی از ترس از زندگی است .انسانی که به درستی زندگی میکند در هر لحظه آماده مردن است.
مارک تواین
انسان تنها مخلوقی است که بدون تولید کردن مصرف میکند .او شیر نمیدهد ،تخم نمیگذارد ،بیش از اندازه
ضعیف است که شخم بزند ،نمیتواند آنقدر سریع بدود که خرگوشها را بگیرد .با این حال ،او ارباب همه حیوانات
است.
جرج اورول
اگر خورشید ،ماه و ستارگان در تیررس دستان طعمهگر انسان بودند ،مدتها قبل نابود شده بودند.
هاوالک الیس
در زندگی واقعی ،گرگها هر کاری میکنند تا از تماس با انسانها دوری کنند.
لیام نیسون
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