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 2تر1له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 
 ۰۲/۰۷/۲۰۱۹                                                                          فارانی    حامدسید : گیرد آورینده 

 
 حکیم  مشرق زمین   ،خنان حکیمانه و آموزنده ای از کنفسیوسس
 

  .  نامشروع به دست امده مانند ابري زودگذر استثروت و افتخاري كه از راه 

 كنفسیوس                                                                                

 آماده شدن برای دستگیری از پیران و وفاداری نسبت به دوستان 
 كنفسیوسو مهر ورزیدن به مردم آرزو من است. 

  

 دونۀ فرو مایشرافتمند هر چه را می خواهد در خود میجوید و 
  در دیگران! 

  كنفسیوس                   
 

 مي كوشد كه در گفتار آهسته و  همیشهمرد آزاده 
 كنفسیوس .تند و سریع باشد در كردار 

 

 ٬خود را به چیزهاي كوچك گرفتاركردن 

 كنفسیوسازكارهاي بزرگ بازماندن است . 
  

 كنفسیوس  .یددهن راه تانی بدی را در سر یا دل هیچ اندیشه
  

ای به زبان ی اوضاع عمومی و تکالیف اجتماعی خود کلمهآنکه دربارهنشینند، بیوار گرد هم می اغلب مردم گله
مردم را به راه  چنینخندند. شوند و میشاد میآرند، بلکه تنها از گفتن و شنیدن گفتارهای هزل و یاوه خوشحال و 

  آسانی نیست.کار راست آوردن، 
   كنفسیوس                               

توان ی است که نسبت به خودم مین از یاد دادن آنچه یادگرفته بودم، هرگز خسته نشدم. این یگانه خدمت ناچیزم
 انجام داد.
  كنفسیوس           

اگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می توانی سرور و شادمانی 
  را بیابی 
  كنفسیوس            

  کنفسیوس   .خطرناك استموفقیت به همان اندازه شكست 
 

 كنفسیوس  بردن همه چیز نیست ؛ اّما تالش برای بردن چرا .
  

  كنفسیوس اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویي.
 

ولي تقواي او كافي نیست. هر چه را كه او ممكن است بدست آورد  ست زمانیكه دانش یك مرد براي موفقیت كافي ا
  كنفسیوس       دوباره از دست خواهد داد. 

 

  كنفسیوس    مرد بزرگ با روی خوش رد می کند و مرد کوچک با روی ترش می پذیرد. 
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 2تر2له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه 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

 

  

 كنفسیوس       .رم ندانید از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را ج 
  

 كنفسیوس    اگر به خطا رفتي، از برگشتن واهمه نداشته باش . 
  

  كنفسیوس    به جاي اینکه به تاریکي لعنت بفرستید یک شمع روشن کنید.
 

کنند و اگر بدگویی کنی بیش از آنچه نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی. اگر از خودت تعریف کنی قبول نمی
 اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت...

  كنفسیوس.                                               

اگر یک سال ثمر از کاری خواستی گندم بکار، واگر دو سال خواستی درخت بکار ، و اگر صد سال ثمر خواستی 
  .مردم را تربیت نما
  كنفسیوس                       

 

     من است .زوج هر چیزي که در زندگي من یافت مي شود نتیجه همکاري و صیمیت 
 كنفسیوس                                                                                                  
  

ه چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی ـــــــــبنگر ک . میوه در هنگام کمال  برگ در هنگام زوال می افتد
 كنفسیوس     .سرخ 

 

 :دارد سه راهدر زندگی انسان 

 .این واالترین راه است ،گذشتناندیشه غم یا از  راه اول

 .ترین راه است، این آسانگذشتناز تقلید  راه دوم

 ترین راه است. ، این تلخگذشتنجربه از ت راه سومو 
  کنفسیوس                                                              

 

 .مي تواند در پس چهرهایي دوستانه مخفي شود ،عشق مي تواند در مكانهاي عجیب و غریب پنهان شود

 .گوشه اي تنگ و تاریك پنهان شودعشق مي تواند در  ،عشق درست وقتي كه تو انتظارش را نداري مي اید

 .عشق مي تواند در تاللو رنگین كمان مخفي شود ،عشق به سمت كساني كه در جوستجویش هستند مي اید

 كنفسیوسعشق حتي مي تواند در ساختار مولكولي هر چیز نیز رسوخ كند و عشق پاسخي به همه پرسشهاست. 
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