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۲۶/۰۱/۲۰۱۹                                                                              حامد فارانی                    

          

 

 از نگاه بزرگان  "عشق"

  

 جمالتی زیبا ی درمورد عشق از بزرگان تقدیم شما می  کنم  

  .آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد

 کلینبنیامین فران                                                                                                            

  .در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصیری ندارد

 آلبرت اینشتین                                                                    

دهد، هایش پناه میراهش گام نه! هرچند راهی پرنشیب. آنگاه که تورا زیر گستره بالخواند، بهگاه که عشق تورا میآن

گاه که باتو سخن آغاز کند، بدو ایمان آور! حتی اگر آوای او رؤیای شیرینت را کن! هرچند تیغ پنهانش جانکاه. آنتمکین 

  .کوبد، مانند باد شرطه که بوستانی رادرهم

 جبران خلیل جبران                                                                                          

ای ای است تا پیوند را تثبیت کنی. اما عشق چنان پدیدهای است برای فرار از ترس تغییر، ازدواج وسیلهدواج وسیلهاز

است که به محض تالش برای تثبیت آن، خواهد مرد. ایستایی در عشق همان و نابودی عشق همان. عشق واقعی تنهایی 

سازدرا به یگانگی مبدل می  

                                                                                                                                                       

اوشو                                                                

« ورزند تا به معشوقبیشتر عشق میبعضی اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود   

فرانسوا الرشفوکو                                                                                               

 

« که بدون عشق تو تن به ذلت زندگی تسلیم کنمها نابود گردم، تاایندهم در آتش کین آنترجیح می  

 ویلیام شکسپیر

 

 تجربه به ما میآموزد که عشق آن نیست که به هم خیره شویم؛ عشق آن است که هردو به یکسو بنگریم

اگزوپریآنتوان دو سنت       

 .با زنی ازدواج کنید که اگر مرد بود بهترین دوست شما میشد  

 بردون 
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 .عشق عینک سبزی است که انسان با آن کاه را یونجه میبیند

 مارک تواین 

 عشق نبود عاقبت،ننگی بود    کز پی رنگی بود عشق هایی 

 موالنا                                                                 

 .منظور از دوست داشتن یک فرد،دیدن اوست به همان شکلی که خدا خواسته

 تئودور داستایوفسکی 

بدارد نه علیرغم آنها؛و )آن وقت( تو عاشقی برای طول عمر پیدا کسی را پیدا کن که تو را به خاطر اختالفهایت دوست 

 .کرده ای

 لئو بوسکالیا              

 .عشق موجودی نیست که آن را بیابند.عشق یک هنر است؛باید آن را آموخت و آن را آفرید

 :دکتر شریعتی                                                                                                

 .عشق خطای فاحش فرد در تمایز یک آدم معمولی از بقیه آدم های معمولی است

 برنارد شاو                                                                                      

 .هت معینی نگاه کردن استعشق تنها به چشمان یکدیگر خیره شدن نیست،بلکه متفقا به بیرون،به ج

 تامس.آ. هریس                                                                                                          

 .مشکل ازدواج این است که ما عاشق شخص میشویم،اما باید با شخصیت او زندگی کنیم

                 

پیتر دو وری                                                                                                

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

