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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

 

 
 ۱۹/۰۷/۲۰۱۸                                                                                                      حـــامـــد فــارانی 

 

 سخن های  ارزشمند  از بزرگان  درباره  اعتماد
 

 تقدیم شما می کنم  که  می باشد  جمالتی پند آموز درباره  اعتماد  از بزرگان  
 اعتماد یعنی اخالق  یعنی شرافت یعنی  انسانیت .

 پیامبر اسالم )ص( 
 ر شخص نیست  که به ان  اعتماد کنیمنیست این طوکسی در جهان باشد که اعتماد کر د اما متاسفانه گر ا

 سزار ژیلیوس   
از ارسطو پرسیدند بهترین سخن كدام است؟ در پاسخ گفت : آنچه موافق عقل باشد، گفتند پس از آن چیست؟ گفت : سخني كه 

ضرري متوجه ما نخواهد ساخت، شنونده بپذیرد، گفتند بعد از آن چه؟ گفت : سخني كه از سرانجام آن اطمینان داشته باشیم كه 
از صداي چهارپایان پست تر است. اگر سخن یكي از این سه شرط را نداشته باشد : گفتند بعد از آن چیست؟ گفت

 ارسطو  
   ه اعتماد نیست، سخن بیهوده است.جایي ك

 فرانتس كافكا                                                           
  بدي نكن. بورز، به تعداد كمي اعتماد كن و به هیچ كسبه همه عشق 

 ویلیام شكسپیر                                                                                      
مردم ل اعتماد است، اما عشق همیشگي است، این ما هستیم كه ناپایداریم. عشق متعهد است و مردم عهد شكن، عشق همیشه قاب

 .نیستند
 لئوبوسكالیا                            

 .به تدریج مي آید و یكجا مي روداعتماد 
 دفاست  موار                                                   

 .به هیچ دسته كلیدي اعتماد نكنید بلكه كلید سازي را فرا بگیرید
 آنتوني رابینز                                                                          

  بزرگترین توانایي، قابل اعتماد بودن است.
 كورت برگ وال                                                 

اما  .او را در حال رشد و بالندگي ببینند، مي بخشند كاركنان لغزش هاي اتفاقي را به شرطي كه بر اساس توانایي رهبر باشد و
 به كساني كه در منش خود مرتكب لغزش مي شود اعتماد نمي كنند.

 جان ماكسول                                                                               
دشان آسیب برسانید، دیگر به سختي مي توانید اعتماد آنها را كاركنان لغزش هاي صادقانه را تحمل مي كنند، اما اگر به اعتما

 به دست آورید. مي توان سر رئیس را شیره مالید، اما نمي توان سر همكاران و زیردستان را شیره مالید.
 امل پپسي كوالمدیر ع                                                                                                  

 اگر خود به خویشتن اعتماد ندارید، دیگران هم به شما اعتماد نخواهند كرد.
 جان ماكسول                                                                                

كاري را انجام دهید كه فكر مي كنید هر بار كه در برابر ترس مي ایستید، قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پیدا مي كنید. باید 
   نمي توان انجام داد.
 النور روزولت                                      

زندگي براي هیچ كس آسان نیست. اما كه چه؟ باید پشتكار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشیم. باید باور كنیم كه هر 
  آن كار باید انجام شود. یك براي انجام كاري استعداد داریم و

 ماري كوري                                                                                                     
 

                                                                                         .زیانبارترین احساس پس از شكست، از دست دادن اعتماد به نفس و مشكوك شدن به توانایي و صالحیت خویش است
 جان ماكسول

 قابل اعتماد بودن فراتر از توانمندي تنها است.
 جان ماكسول                                                      
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

خودش را مقدم بر منافع تیم بداند، غیر قابل اعتماد بودن خود را ثابت مي اگر كسي پیوسته دستور كارش این باشد كه منافع 
  كند.

 جان ماكسول                               
قابل اعتماد بودن چیزي فراتر از پذیرش مسئولیت است. پذیرش مسئولیت باید با قضاوت درست همراه 

 جان ماكسول                                                                                                                       باشد.
  هرگز فواید بلندمدت قابل اعتماد بودن را دست كم نگیرید.

 ن ماكسولجا                                                                      
 به آدم اعتماد كنند، بهتر از آن است كه به آدم محبت كنند.

 جرج مك دونالد                                                                     
 گوته                به خویشتن اعتماد كن، آنگاه راه زندگي را خواهي یافت.

   .بي خبري و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمي است تمام چیزي كه در این زندگي الزم دارید
                                                                     

 مارك تواین                                                                                                               
   عبارت است از اعتماد یا سازش كامل بین اشخاص صمیمي. بزرگترین موفقیت

 رالف والدو امرسون                                                                                          
   .هیچ كس به تصویر نقاش اعتماد نمي كند، اما مردم عكس را باور مي كنند

 انس آدام                                                                                          
پنج چیز است كه پنج چیز از آن نزاید: دلي كه خانه ي غرور است كانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگي، نكوخویي 

ننگرند و دروغگویان از كسي وفا و ندانند و تنگ نظران ره به بزرگي نبرند. حسودان بر جمال و كمال جز به چشم كین 
 گوته           اعتماد نبینند

با رشد یقین و اطمینان، شادماني رشد مي یابد و با رشد شك و تردید، تنش، بي قراري و بدبختي. شك و تردید در نهایت به 
 اشو                                 .رنج و عذاب و نگراني مي انجامد

 كه مي توانیم با دوست خود ببندیم این است: "بیا تا ابد اعتماد بین ما حاكم باشد."باالترین پیماني 
 رالف والدو امرسون                                                                                                                    

 حال را غنیمت دان كه دیر نپاید.دي رفت و باز نیامد، فردا را اعتماد نشاید، 
 خواجه عبداله انصاري                                                                                                 

آنچه فرد تحصیلكرده را از فرد خودآموخته مشخص مي سازد، وسعت دانش نیست، بلكه مراتب گوناگون نیروي حیات و 
 به نفس است.اعتماد 

 میالن كوندرا                          
زندگي، رنج به همراه دارد. رنج، دلشوره مي آفریند. دلشوره، جرات مي  .عشق، عشق مي آفریند. عشق، زندگي مي بخشد

عشق، عشق راه دارد و زندگي، عشق به هم .جرات، اعتماد مي آورد. اعتماد، امید مي آفریند. امید، زندگي مي بخشد .بخشد
 مي آفریند.

  ماركوس بیكل                                       
نشاط و خوشدلي، اعتماد به نفس شما را تقویت و زندگي را 
دلپذیرتر مي سازد و باعث مي شود كه اطرافیان شما شادي 

بیشتري را احساس كنند. خوشدلي به معني خوش خیالي و فرار 
 نشانه ي هوش و ذكاوت شما است.ه از مشكالت نیست، بلك

 آنتوني رابینز                         
 اعتماد كن تا با تو صادق باشند.به آدمها 

 رالف والدو امرسون                                             
 
 

 بر هرکس  دقت الزم را ملزوم استاعتماد 

  الادری    
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