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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social  اجتماعی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و انتخاب از

  ٢٠١۶ می ٠٧

  

  چند نکتۀ آموختنی
  .آنچه را می دانيم ، يک قطره است، آنچه را نمی دانيم، يک بحر است

*********** 

 .که قدرت را زير سؤال می برند دانائی قدرت است، نه تنھا فقط برای کسانی که قدرت دارند، بلکه برای آنانی

************  

  .از بين بردن يک پيشداوری مشکلتر است  تا از بين بردن يک اتوم

********** 

  .چيزی ست که انسان آن را می دھدعشق و محبت چيزی نيست که انسان انتظار به دست آوردنش را داشته باشد ، بلکه 

*********  

  آموزش کليديست برای شناخت جھان

********** 

انسان موقعی می تواند برای زندگی کوتاه مدت و پر خطر معنی قايل شود که خويشتن را وقف خدمت به اجتماع کرده 

  .باشد

***********  

انا ميل به فرار از محيط يأس آور زندگی خشن و دردناک شوپن ھاور معتقد است که يکی از عوامل ايجاد علم و ھنر ھم

اما ھمين عوامل درونی، . روزمره است که در عين حال دوری و رھائی از قيد آرزو ھای شخصی را ھمراه دارد

نيروئی که شاخص بارز انديشۀ خود اوست به کمک نيروی تواناتر تقويت می گردد، به کمک يک نيروی يک نقاش، 

فيلسوف و يا يک دانشمند را برمی انگيزد تا به قصد غالب آمدن بر جھان ماديات و تبديل کردن آن به يک شاعر، يک 

  .جھان انديشه از دستگاه ھستی صورت روشن و قابل فھم ترسيم نمايد

**********  

زندگی از ديدگانش ھرآن که شناخت و نتوانست محو تماشايش گردد و در حيرت شود، مرده ای را می ماند که فروغ 

  .يکسره زايل شده باشد
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***********  

اطاعت از فرمان اخالقی به سادگی عبارت از .فرمان اخالقی گرانبھا ترين امانتی است که به بشر سپرده شده است

گذشت شخص او از لذت ھای زندگی نيست، بلکه بيشتر درين است که چنين اطاعتی را در جھت بھتر شدن زندگانی 

  .ز خود نمايان کندديگران ا

**********  

 ساخته می شد، پيشنھاد انشتين بود که بر ١٩٢٩زمانی که که کاخ اتحاديۀ ملل که در حقيت گورستان ملتھا بود، در سال 

  .از زورمندان پشتيبانی می کنيم و دھان ناتوانان را بدون خونريزی می بنديم: سر دروازۀ آن بنويسند

**********  

  .ر محض ميسر استدرک حقيت به تفک

*********  

  .تفکر مدام تا غلبۀ معرفت بر جھل

*********  

  تحول انديشه ھا به مفھوم خاص، گريز ھای پی در پی است از شگفتی ھا

**********  

آسايش و خوشی ھرگز تنھا آرزوی من نبوده است، و آنگھی اين پستی اخالق را من باالترين آرزوی رمۀ خوکان می 

  .خوانم

*********  

ملتی که در او شوق دانش پژوھشی پژمرده گردد، زندگی معنوی اش را گرو می گذارد و در پيشرفت و نيکبختی به 

  .رويش بسته می شود

 

 

 
 


