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حــامــد فـارانی

"تفکر" از دید بزرگان
تقدیم به شما !
انسان هر وقتی از پیشامد آتیه درباره ی خود اندیشید و از آن بیم و هراس در خاطرش نشانید آنخطر زودتر او را تعقیب میکند
ابو علی سینا

آنکه با خودش تنهاست هنوز کامل نیست .تن
اختیار افکار ما نیز در دست خودمان نیست زیرا تقریبا همیشه بی اختیار فکر میکنیم
ولتر
از خواص طبیعت آدمیست که عاقالنه و منطقی فکر میکند اما پوچ و بی معنی رفتار می نماید
آناتول
فرانس
از همان لحظه ای که به فکر کردن خوی میگیرید ،در راه ترقی گام بر میدارید
پستالوژی
از اصطکاک دو سیم مثبت و منفی برق میجهد ،تقابل در اندیشه نیز فروغ میبخشد
از هیچ اندیشه تازه بدون فهم طرفداری نکنید ،بلکه خود با شک و انکار در آن وارد شده به حقیقتموضوع برسید
.دکارت
از این اندیشه بر خود میلرزم که اگر هر کس هر اندازه که میتوانست بد میکرد چه میشد
الماس را جز در قعر زمین نمیتوان پیدا کرد ،و حقایق را جز در اعماق فکر نمیتوان یافت
ویکتور هوگو
اندیشه ی خویش نگهدار زیرا که فکر مقدمه ی همه ی کارهاست؛ هر که را فکر صائب باشد در
همه افکار رستگار بود.
تذکرة االولیاء
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اندیشه و تخیل مرد را به سوی کمال میبرد .حکمت هندو
اندیشه انسان را از ارتکاب کارهای پست و زشت دور میکند و عمل را باو میآموزد
افکار هر انسانی دنیای اوست.
مثل آفریقائی
افکار بزرگ از دل بر میآید .رونارک
افکار بلند الهاماتی است که از مغزهای زنده تراوش میکند.
وده تارک
اگر همین افکار و اندیشه ی پریشان فالسفه نبود امروز هم بشر مانند هزاران سال پیش بحال توحشدر غارها میزیست
آناتول فرانس
اگر بدانم فکری و یا عملی برای رسیدن به مال و جاه ناشایست و نادرست است آن فکر و عمل بهقدر ابرهای آسمان از من دور خواهد بود
کنفوسیوس
انسان سراپا ضعف و مسکنت است و نمیتواند به کنه هیچ چیز پی ببرد اندیشه هایش او را به اشتباهمیاندازد و از خود بیزار میشود ،از طرف دیگر سراپای انسان عظمت است ،زیرا نیروی عقل و
امید و محبت دارد بنابراین انسان جمعی از اضداد است
پاسکال »
ای فتنه و فساد تو چه زود در اندیشه ی مردان نومید رخنه میکنی .شکسپیر
بتأنی فکر کن و بفوریت اجرانما .ناپلئون بوناپارت
برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید دیل کارنگی
برای درست فکر کردن باید اول دل را از کینه و بدی پاک کرد
محمد حجازی
بعقیده ی من تنها فکری که شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشهاین موضوع که چکار کند تا فرزندان خوشبخت شوند؟
افالطون
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دیل کارنگی
تفکر جوهر نبوغ است
ژان پل سارتر
تفکر در عاقبت هر کار باعث رستگاری است
سقراط
تمام شأن و عظمت انسان در فکر است
پاسکال
تو هر وقت بخواهی میتوانی بدرون خود پناه بری چه هیچ پناهگاهی برای آدمی آرامتر و امن تر ازآنچه در قلبش میتوان یافت ،نیست.
مارک اورل
حرف زدن بدن فکر مانند تیراندازی بدون هدف است
فیلسوف یونانی
 حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ی ما ایجاد کنندناپلئون بوناپارت
در تن نحیف میتواند اندیشه ای بزرگ مسکن گیرد
بودا
در گرفتاری باید فکر را بجنب و جوش در آورد ،نه اعصابرا
محمد حجازی
پدر محوطه افکار بشر یقین قطعی وجود ندارد
آناتول فرانس
در خاطری که نظم نباشد پیوسته طوفان استمحمد حجازی
درباره ی هر چه میگوئی فکر کن ولی هر چه را فکر میکنی مگو.
فیلسوف هندی »
.
دور اندیشی و پیش بینی وسیله ایست که با آن میتوان بدی و شر را در هسته خفه کرد و سوزاندکنفوسیوس
دو فکر بهتر از یک فکر است
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مثل آمریکائی
ده نفر دیدی ده فکر شنیدی
مثل ژاپنی
دیدن و حس کردن ،وجود داشتن است ،زندگی در اندیشه است
شکسپیر
زیاد فکر کن کم حرف بزن و کمتر بنویس
مثل فرانسوی
سرنوشت خود را با افکار تعیین کنید
کارالیل
صبح ما در حرف هاست و شب ما در اندیشه ها
مثل ایتالیائی
عقل در وجود ما قدرت حیرت آوری دارد پس چه بهتر که پیوسته اندیشه را حاکم وجود خود سازیم
گوته
عقل ناپخته از اندیشه ای باندیشه ی دیگری میجهد عقل پخته یک اندیشه را دنبال میکند
هاری
اورستریت
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