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 ۱۷/۰۵/۲۰۱۸         ارانی ـــد فــــامــحــ

 

 تدبیر واندیشه 
 

 استتقدیم  شما خدمت سخنا ن بزرگان درارتباط با تدبیر واندیشه 
 

       دیل كارنگي          براي زندگي فكر كنید، اما غصه نخورید

 كنند به اندازه كافي عاقلنددر بین تمامي مردم تنها عقل است كه عادالنه تقسیم شده، زیرا همه فكر مي  

  دكارترنه                                                                                                                      .

 .بشري كه حق اظهار عقیده و بیان اندیشه خود را نداشته باشد، موجودي زنده به شمار نمي رود

  مونتسكیو دو شارل                                                                                                            

زن و شوهر یك سال بعد از ازدواج به زیبایي صورت یكدیگر فكر نمي كنند، بلكه هر دو متوجه اخالق و رفتار هم 

  اسمایلز        مي شوند

انسان به بودن در هر جایي عادت مي كند و دیگر برایش سخت است كه از آنجا برود. نحوه فكر كردنش هم بعد از 

  بك اشتاین انج   مدتي عادت مي شود و عوض كردنش سخت است

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

  بیكن انسیسفر  به هم آمیخته است بال فشاني مي كند

به زودي روزگار انتقاد و عیب جویي به پایان مي رسد و به وسیله پیشرفت تمدن، آزادي اندیشه به تمام معني در 

 جهان حكمفرما مي شود و همه كس مي تواند به دلخواه خود راجع به فلسفه وجود بیاندیشد

  گوته                                                                                                                             

اندیشمند جهان، كسي را یافت كه داراي یك نوع احساس مذهبي مخصوص به  به سختي مي توان در بین مغز هاي

  انیشتین آلبرت   خود نباشد؛ این مذهب با مذهب یك شخص عادي تفاوت دارد

 

  ال هیز  زمان حال زندگي مي كنند اما همیشه به فكر آینده هستندمدیران اثر بخش در 

بگذارید هر كس بر مبناي باور، فكر، آرزو، مطالعه و دانسته هاي خود قضاوت كند، نه اینكه شخص طوطي صفت 

  دیل كارنگي)    گفته دیگران را بازگو كند

  سیوسكنفو    آنكه به فكر فردا نیست، به غم فردا گرفتار خواهد شد

  مثل چیني .كسي كه تنها به فكر سیر كردن شكم است، عقل را گرسنه گذاشته است

تمام سرمایه فكري و دانش باید تسلیم یك عظمت اخالقي و روحي گردد، وگرنه دانش مانند رودي خواهد بود كه 

         .زارها فرو مي رودنتوانسته خط سیر خود را بپیماید و به دریا بریزد و با وضعي اندوه بار در صحرا و ریگ
  مترلینگ موریس

دقایقي را كه به عیب جویي دیگران مي گذرانیم، اگر صرف اندیشیدن به عیبهاي خود كنیم، فایده هاي زیادي مي بریم 

  ((؟)).كوچكترین آن خودشناسي استكه 

         .به یاد آورید كه طرف شما صد برابر بیشتر به فكر گمانها و آرزوهاي خود مي باشد تا اندیشه و گمانهاي شما

  دیل كارنگي

 همیشه باید مراقب سه چیز باشیم : وقتي تنها هستیم مراقب افكار خود، وقتي با خانواده هستیم مراقب اخالق خود و

  مادام داستال  .زماني كه در جامعه هستیم مراقب زبان خود

  دو كلمه آري و نه كه تلفظ شان آسان است، كلماتي هستند كه براي اداي آنها اندیشه و مطالعه فراوان الزم است

  پتیاگور

اصالح كند، هر ماه تصور مي كنم كه اگر هر كس تنها یك ربع ساعت به فكر زندگي خویش باشد و بیاندیشد كه آن را 

  ولتر فرانسوا   زندگي او از ماه پیش بهتر خواهد شد
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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

 

ناشناسي خودداري كنیم و  اگر ما به دنبال سعادت و خوشبختي هستیم باید از فكر كردن درباره حق شناسي یا حق

  دیل كارنگي  محبت و خوبي را تنها براي شادي درون انجام دهیم

  افالطون  هر كس به فكر خیر و سعادت دیگران باشد، سرانجام سعادت خودش را هم به دست خواهد آورد

  دایر ینو  آنچه هستید نتیجه فكر شما است

زندگي، پدیده اي ایستا نیست؛ تنها دو گروه نمي توانند اندیشه هاي خود را عوض كنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان 

  اورت دیركسن  گورستان

  الرشفوكولد انسان هیچ وقت ] بیشتر [ از آن زمان خود را گول نمي زند كه فكر مي كند دیگران را فریب داده است

  

 خواهند بشریت را عوض كنند، ولي افسوس هیچ كس در این اندیشه نیست كه خود را عوض كندهمه مي 

   تولستوي نیكوالیویچ لئو                                                                                                     

  بناپارت ناپلئون.  رنجها و ناراحتي ها فكر انسان را قوي مي كند

ما داشتن فرصتهاي زیادي است كه صرف اندیشیدن درباره خوشبختي و بدبختي مي  علت بدبختي و بیچارگي

  شاو برنارد جرج     گردد

                                .ا فریب داده است، خود را گول نمي زندانسان هیچ وقت به اندازه آن زمان كه فكر مي كند دیگران ر

  الشفوركولد

 

تصور مي كنم كه اگر كسي یك ربع ساعت تنها به فكر زندگي خود باشد و بیندیشد كه آن را اصالح كند، هر ماه از 

  ولتر فرانسوا    زندگي او بهتر از ماه قبل خواهد شد

  

وقتي در زندگي به داشته هایمان فكر مي كنیم، خود را خوشبخت و زماني كه به نداشته مي اندیشیم، خود را بدبخت 

  تناجیو  حس مي كنیم؛ پس خوشبختي ما در تصور خود ماست

  مثل آفریقائي                 ارزنده تر از زور استتدبیر، 

 ((؟)).اندیشیدن یعني اینكه آدمي گاهي هم با شجاعت بگوید نه

                                اندیشه شاعرانه تنها خواب و خیال نیست، بلكه نتیجه مطالعه، تجربه، حافظه و شناخت جهان است

 هگل فریدریش ویلهلم گئورگ

پروفسور  زرنگي آن است كه شما یك كیك را طوري تقسیم كنید كه همه فكر كنند بزرگترین تكه به آنها رسیده است

  ارهارد

مستقیم حوادث زندگي خودش را انتخاب كند، ولي مي تواند افكار خود را انتخاب كند و با  انسان نمي تواند به گونه اي

  جیمز آلن این عمل به طور غیر مستقیم، شكل حوادث زندگي خود را تعیین نماید

  امرسون والدو رالف دوست، كسي است كه من مي توانم با او صمیمي باشم و جلو او با صداي بلند فكر كنم

دوستان دو گونه اند : یكي آنان كه همیشه شما را مي خندانند و از ایشان خیري نخواهید دید، دیگر آنان كه عیب شما 

  ابوالعالءُمعري  قدر ایشان را بدانید را مي گویند و شما را به اندیشه وا مي دارند؛

اگر مي بایست من از میان سیصد شعر حماسي یك جمله را برگزینم كه تمام آموزشهایم را در بر داشته باشد، این 

  كنفوسیوس   جمله را بر مي گزینم : هیچ اندیشه بدي را در سر یا در دل خود جاي مده

است. آنچه را زن با چشم دقت و بررسي مي بیند، مرد با دیده عقل و در زنان هوش و در مردان استعداد بیشتر 

  روسو ژاك ژان    اندیشه مي نگرد

   ساند، ولي سخنان نابهنجار به همه شنوندگان آسیب مي رسانداندیشه پلید تنها به دارنده آن زیان مي ر

  مونتسكیو دو     شارل                                                                                                        

  سعدي  اندیشه كردن كه چه گویم به از پشیماني خوردن كه چرا گفتم

  دیل كارنگي  .وستبگذار مخاطب خیال كند فكري كه تو به او تلقین كرده اي از خود ا

  

 .بهترین شكل خوش آمد گویي این است كه درباره هر كس حرفي را به زبان بیاورید كه او در مورد خود فكر مي كند

  دیل كارنگي
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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

 

انبوهي از برنامه هاي سازماني را كه من دیده ام همانند آیین هاي رقص بارانند، به هیچ وجه تأثیري بر هواي پس از 

اما كساني كه در آن شركت مي كنند فكر مي كنند دارد. افزون بر این، بسیاري از پیشنهادها و روش هاي آن ندارند، 

  ایكاف راسل مربوط به برنامه ریزي درباره بهتر كردن رقص است، نه تغییر هوا

من فكر مي كنم آدم باید وقت خود را تنها صرف خواندن كتاب هایي نماید كه با چنگ و دندان دل خواننده را ریش مي 

  كافكا فرانتس)).كنند

آفریدگار اگر كمي عاقالنه رفتار مي نمود، كافكا را در قاره آسیا خلق مي كرد تا میلیونها انسان سخنانش را آویزه 

  كافكا فرانتس   گوش قرار داده و تا ابد در احوالش به اندیشه و پژوهش بپردازند

  جي كي لیختنبرگ    .برخي از مردم با سرشان احساس مي كنند و با دلشان فكر مي كنند

 

 

  

یكي از بزرگترین اسرار عشق و محبت این است كه بیاموزید چگونه آرمانها و اندیشه هاي ناهماهنگ را از ذهن 

   .دقانه مي خواهید، نه آنچه كه فكر مي كنید شاید بتوان به دست آوردخود بزدایید و همواره آرزویي كنید كه صا

  كاترین پاندر

  امرسون والدو رالف.   رفتار و منش هر فرد، كتاب مصور اندیشه ها و باورهاي اوست

همچون اسفنج كه آب را در بر مي گیرد، شما هم اندیشه هاي خوب را در بر گیرید و آن را در خدمت هدف خویش 

  ادیسون توماس   قرار دهید

          بر صمیمیت این است كه فكر كنید دیگران نیز جهان را مانند شما نمي بینندبزرگترین سد در برا

  رابینز آنتوني                                                                                                                

  دایر وین   در پي هر دانشي، اندیشه اي نهفته است

  اگدستوس هیر   .اندیشه چون باد است، دانش چون بادبان و انسان چون كشتي

   كنفوسیوس   دانش بي اندیشه دام است و اندیشه ي بي دانش بال

  جورج ارول   همچنان كه اندیشه زبان را فاسد مي كند، زبان نیز اندیشه را فاسد مي سازد

 اما هنگامي كه زمان عمل رسید اندیشیدن را متوقف كنید و حركت كنیدبراي اندیشیدن وقت بگذارید، 

  بناپارت ناپلئون                                                                                                                  

  ادیسون توماس   تمام پیشرفت هاي جهانگیر خود را مدیون اندیشه منظم و یادداشت برداري دقیق هستم

  مایكروسافت   باید چالشها را شناخت و با اندیشه آنها را به فرصت تبدیل نمود

  چرچیل وینستون   امپراتورهاي آینده، امپراتورهاي فكر و اندیشه اند

   وانا میكر   تنها با اندیشیدن درباره مسایل، چیزي اتفاق نمي افتد

 یدیل كارنگ  اندیشه خوب، معمار و آفریننده است

  آلكس آزیورن   .رام كردن اندیشه هاي سركش، آسانتر از پیدا كردن اندیشه هاي نو است

  بناپارت ناپلئون   كساني كه بیش از اندازه فكر مي كنند، تهي از اراده و تصمیم اند

ت. اگر دگرگوني در زندگي انسان روي دهد، باید از دل و جان آغاز هر انساني آفریده اندیشه هاي روزانه خویش اس

  امرسون والدو رالف  شود تا اندیشه ها و احساسات، شخص را تحت تاثیر قرار دهد و دگرگون سازد

  ادیسون توماس  هر پیشرفت و موفقیتي از اندیشه سرچشمه مي گیرد

  انیشتین آلبرت بهتر آن است كه ذهن را براي اندیشیدن مورد استفاده قرار دهیم نه براي انبار كردن اطالعات

منتظر بمان،اما معطل نشو. تامل كن، اما توقف مكن، قاطع باش،اما گستاخ مباش. بگو آري، اما نگو حتما.بگو نه، اما 

  ((؟)).نگو ابدا

ندارند كه رهبر به چه میزان آگاه است، مگر اینكه مطمئن باشند رهبر به فكر آنها است. رهبري از كاركنان كاري 

   جان ماكسول قلب آغاز مي شود نه از مغز

تفكر، بیرون زدن است. عدم تفكر، درون زدن است. فكر كن و خواهي دید كه از خود دورتر و دورتر خواهي 

  اشو)).شد

  ادیسون توماس افكار من بلند، اما زمان من كوتاه است. امیدوارم خود را به حدود صد سالگي برسانم
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 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

 

آدم عادي منتظر مي ماند تا فرد دیگري در او انگیزه ایجاد كند و تصور مي كند كه شیوه تفكر او نتیجه شرایط و 

  جان ماكسول)).زندگي اوست

به هر قهرمان ورزش حرفه اي كه بنگرید، استعداد فراوان مي بینید. اما آنچه بهترین ها را به باالترین سطح مي 

  جان ماكسول  و ذهن استرساند، فكر 

فكر شما بیش از هر چیز دیگري در زندگي تان معنا دارد. بیش از درآمدتان، بیش از جایي كه زندگي مي كنید، بیش 

  جرج ماتیو آدامز   از موقعیت اجتماعي شما و بیش از آنچه دیگران درباره شما فكر مي كنند

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

  النور روزولت   مي كنید نمي توان انجام داد

  جان ماكسول   .عواطف انسان ناشي از افكار او است

 جان ماكسول   با تغییر الگوهاي فكري مي توان احساس و عاطفه را تغییر داد

  

  جیمز آلن  مي پندارد؛ سرشت او جمع كل اندیشه هاي او است انسان مو به مو همان چیزي است كه

  

گاهي وقتها مي توانیم طرز فكر خودمان را در ظاهر پرده پوشي كنیم و كساني كه ما را مي بینند گول بزنیم. اما عمر 

  ماكسولجان )).پرده پوشي چندان دراز نیست. نگرش انسان آنقدر با حجاب مي جنگد تا به طور طبیعي جلوه كند

  جان ماكسول   .وقتي طرز فكر ما به پنیر بدبو آغشته شود، تمام دنیا بوي بد مي دهد

 

  

بزرگترین خطاي پزشكان این است كه صرفاً به مداواي جسم بیمار اقدام مي كنند، بدون اینكه لحظه اي هم به فكر در 

نها را از هم تفكیك كرد و به طور جداگانه درمان مان روح برآیند. در حالي كه جسم و فكر با هم هستند و نمي توان آ

  افالطون  نمود

  مك كامفري حقیقت را بپذیر و نگراني را از خود دور كن و به فكر چاره باش

هم در جهت رفع و حل مشكل تالش كنیم نتیجه اي جز بهم ریختگي و اغتشاش فكري در بر  بدون درك مطلب هر قدر

  دیل كارنگي  نخواهد داشت

 توماس  در دنیا دیگر وسیله اي نیست كه بشر براي فرار از تحمل و زحمت فكر كردن، به آن متوسل نشده باشد

  ادیسون

طبق نظریه روانشناسي فرد هر چقدر هم كه داراي قدرت فكري باالیي باشد قادر نخواهد بود كه در یك زمان فكرش 

  دیل كارنگي   را متوجه دو موضوع كند

د و منفي مثل كینه، حسد، غم و غصه چنان با قدرت و سرعتي غیرعادالنه راه خود را در افكار آدمي باز حسهاي ب

  دیل كارنگي   مي كند كه به ناچار افكار خوب و خوشایند مجبور به عقب نشیني مي شوند

  بدبختي مي گذرانیمراز بدبختي و بیچارگي ما اوقات فراغتمان است كه آن را با فكر كردن در مورد خوشبختي و 

  شاو برنارد جرج
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