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مي گويد؟ اساس و شالوده ي تفكر نيچه چيست؟ نيچه بعد از گذشت يك قرن ذهن خيل چه نيچه  نيچه كيست؟
بهتر ي اعظيمي رابخود مشغول كرده است و متفكراني را وا داشته تا در ژرفاي او به كنكاش و جستجو بپردازند بر

انديشه اي كه در زمان بودنش آنچنان كه مي بايد مورد توجه قرار . فهميده شدن و درك انديشه هاي ناب و توفنده ي او
پيشگويي نيچه به . و خود آينده اش را پيش بيني كرده بود كه بعد از مرگش خوانده مي شود و چنين شد نگرفته بود

حتي . ز او در انديشه او فرو افتاده كه هرگز نتوانستد از انديشه اش بگريزندانسان هاي بسياري بعد ا .واقعيت پيوست
متفكراني چون فرويد و ديگران قادربه فرار از انديشه ي او نشدند و خود به اين امر اعتراف كرده اند كه نيچه آنان را 

نيچه اي كه هر كس را وسوسه  !براستي نيچه كيست كه اينگونه جهان را تحت الشعاع قرار داده است. سحركرده است
كمتر كسي هست كه . حتي براي نسل جوان. نيچه براي اين قرن ديگر نامي آشناست.مي كند براي يكبار خوانده شدن

از نيچه به اندازه ي كافي نوشته اند، تفسير كرده اند، او را به قضاوت نشسته اند، . با نيچه و عقايدش آشنايي نداشته باشد
مهمتر اينكه . نيچه بعد از مرگش يكباره عالمگير شد !بوده است و انديشه اش باور ، داور منصفي براي او اما كدام يك از

خود ! خود نيچه! بودا! ابر مرد نيچه كيست؟ زرتشت. انديشه اش را به بهترين و زيباترين نثر به نمايش گذاشته است
در ) خدا مرده است. (با شهامت مرگ خدا را اعالم كرده استانساني تمام عيار كه نيچه نويدش را داده است و ! انسان

را محوريت تفكر خويش  نو انسا هحقيقت بعد از دوره رنسانس به اينطرف كه فسلفه خدا را پس زده و به انسان پرداخت
خدا را جار  قرار داده است ، جرات اعالم چنين خبر تكان دهنده اي را نداشتند كه نيچه طغيان كرده و رسما و علنا مرگ

نيچه خود را فداي فرهنگ . نيچه تاثير شگرفي بر تاريخ انديشه و هنرمندان و انديشمندان  بعد از خود گذاشته است .زد 
او دغدغه نسل بشر دارد و مهمتر اينكه رهانيدن انسان از بند ايمان هاي واهي و فريبنده كه همين امر . بشري كرده است

نيچه پنهاني ترين رنج هاي بشر را به . است هنيچه انسان را به انسان ارزاني داشت. مي شودموجب به خفت افتادن انسان 
نيچه انسان را وا مي دارد كه خويشتن . ر به تحمل آن بوده استدردهايي كه بشر ندانسته مجبو. بشر نشان داده است

  . حتي با رنج. خويش را بايد بپروراند

سنت كهنه فلسفه را در هم ريخت و بناي انديشه اي نو را به ! ويرانگري آبادگر! ه استنيچه آيا عاصي عصيانگر بود
  . تنهايي و جسارت چيد

نيچه را بايد چون شوپنهاور بدبين دانست؟ آيا آنچه نيچه مي ديد حقيقتي از زندگي نبوده است كه در نظر ديگران 
در شكل گيري شخصيت و انديشه  )وضعيت جسماني ،اجتماعخانواده ، ( ني بوده است؟آيا شرايط زيست محيطي يبدب

   نيچه موثر بوده است؟ آيا بايد بپذيريم كه نيچه نابغه بوده است ؟

  !فليسوف اخالق يا فرهنگ! نيچه شاعر است يا فيلسوف

  :نوشته بود نيچه
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  )، موسيقي و سرانجام قدم زدن در تنهاييسه چيز مايه تسالي خاطر من است، شوپنهاور ( 

حتي واگنري . شدنيچه اي كه هيچ چيز را بر نمي تابيد و بر هر چيز عصيان مي كرد اين سه چيز موجب آرامش وي مي 
  .پس زده است كه مي ستاييد را 

  :نيچه مي نويسد

هيچ چيز به جز حقيقت هر اندازه هم كه شرآميز و وحشتناك باشد . در جستجوي چه هستيم؟ آرامش و خوشحالي؟ نه(
  )هستند روش هايي كه بزرگان خاطر نشان كرده اند اين ها

اين روز مقارن با روز تولد فدريش ويلهلم چهارم كه . اكتبر در روكن واقع در اليپزيك پروس بدنيا آمد 15نيچه در  
خود بعدها كه . به همين علت پدرش به احترام وليهم چهارم نام فرزندش را فردريش ولهلم گذاشت. اه پروس بودشپاد
  :زرگ شد گفته بودب

  )من بود، زيرا در سراسر ايام كودكي روز تولد من با جشني عمومي همراه بود هر حال به نفع هاين مقارنت ب(

 .فردريش اولين ثمره ازدواج آنها بوده است. پدرفردريش از كشيشام لوتري بود و اجداد مادري او نيز همگي كشيش بودند
وقتي پنج ساله بود پدرشبر اثر شكستگي جمجمه در گذشت و او . اليزابت و ژوزف. آنها د وفرزند ديگر به دنيا مي آورند
اين محيط زنانه و ديندارانه بعد ها تاثير عميقي بر نيچه . زندگي مي كردعمه اش دوبه همراه مادر ، خواهر و مادربزرگ و 

نيچه در همان . دن و نوشتن و در دوازده سالگي شروع به سرودن شعر كردوي از چهارسالگي شروع به خوان. گذاشت
رشته الهيات  او پس از تحصيالتش در مدرسه پفورتا در دانشگاه بن به تحصيل در. محل تولد به تحصيل پرداخت

ز دست نيچه ايمان را نسب به خداو مسيحيت ا. در تحصيل در رشته الهيات رها مي كند 1865در عيد پاك . پرداخت
  :در جاي مي نويسد. داد

  )در حقيقت تنها يك مسيح واقعي وجود داشته است كه او نيز بر باالي صليب كشته شد( 

او در دانشگاه . اوت بن را ترك گفته و رهسپار اليپزيك مي شود تا تحت ريتسل به مالعه واژه شناسي بپردازد 17در 
) جهان به مثابه اراده(  اثر شوپنهاور اكتبر و شروع نوامبر يك نسخه ازدر پايان . اليپزيك به فلسفه يوناني آشنا گرديد

         اين كتاب را بدون پيش زمينه فكري و بر حسب اتفاق از كتابفروشي كوچك و قديمي مي خرد ، . دستش مي رسد
متحول مي شود  چنان مي ريزد و بعد از خوانش اين اثر تمام  نظام فكري اش در هم. بي آنكه با اين اثر آشنا بوده باشد

    .كه خود را شوپنهاوري قلمداد كرده بود

بعنوان يك سواركار  سالگي به خدمت نظام براي جنگ با فرانسه و پروس  فرا خوانده شد، در سرباز خانه 23نيچه در 
  :آنجا نيچه به نتيجه ي بزرگ فسلفي رسيده است كه مي نويسد. ماهر شناخته مي شود
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بار فهميدم كه اراده زندگي برتر و نيرومندتر در مفهوم براي زندگي نيست، بلكه در اراده جنگ  در اينجا بود نخستين(
  )ه مافوق قدرت استدااراده قدرت و ار

بدليل مجروحيت ، تربيت نظاميش پايان يافت و در نتيجه بعنوان پرستار در پشت جبهه گماشته 1868در ماهمارس 
بمدت ده سال به استادي كرسي واژه شناسي كالسيك در دانشگاه بارل و ) 1879-1869(سالگي  24نبيچه از . شد

مارس مدرك دكتري را بدون امتحان از جانب دانشگاه  23در . بعنوان آموزگار زبان يوناني در دبيرستان منصوب شد
رنساس در تمدن ( او در اين دوران آشنايي نزديك با جاكوب برك هارت نويسنده كتاب  . اليپزيك دريافت مي كند

او مرديد و طرفدار آرتور شوپنهاور فيلسوف شهير آلماني بود و با واگنر آهنگساز آلماني دوستي نزديك . داشت) ايتليا
ول دوران تدريس در دانشگاه بازل با واگنر ااو در . دشوي بعدها گوشه انزوا گرفت و از همه دوستانش رويگردان . داشت 

نيچه از عشق به لوسالومه . نيز سروكار دارد) واگنر(دي تا حدي با دنياي موسيقي قسمت دوم كتاب تراژ. آشنايي داشت
اين شكست عشقي براي نيچه دردناك و تلخ و شكننده . سرخورده شده بود و اين ديدش را نسبت به زنها تغيير داده بود

  . بوده است

فلسفي و فرهنگي و سياسي قرن بيستم ثار نيچه در زمان حياتش و پس از آن تاثيرات بسيار جدي بر جنبشهاي آ
نيسچه . بوده است 188- 1872آثار مكتوب منتشر شده نيچه نشان مي دهد كه حيات خالق او بين سالهاي . گذاشت

نيچه بر خالف ديگران كه سعي داشتند .شوريده سري است كه در شوريدگي آفرينشگري اش بي مانند و بي همتا است
درنظر نيچه .بر عكس در پي آن بود كه انديشيدن را نهادينه كند و به انديشيدن را بياموزاندانديشه را نهادينه كنند، او 

  :خود مي نويسد. نگاه نيچه به هر چيز تازه است. فسلفه يعني آفريدن ارزشهاي نو

  )جهان چيزي جز آنچه هست نيست، و دنياي حقيقي ، دروغي بيش نيست( 

به نظر نيچه . اط فرهنگي را در قالب داستان مرد ديوانه اي بازگو مي كندنيچه در كتاب حكمت شادان چگونگي انحط
حقيقت به لذا . هنر در مقابل حقيقت قرار داد ، زيرا او مي پندارد كه در طول تاريخ ، دروغ، حقيقت ناميده شده است

ت را افسانه و افسون اگر چه نيچه حقيق. اساس همواره زندگي پيش پاي حقيقت ذبح شده است.انسان زيان مي رساند
  .مي داند، اما آن را براي زندگي، كه عين سيالن است و به خودي خود از هرگونه ثباتي عاري است

به دليل ضعف سالمت و سردردهاي شديدش مجبور به استعفا از دانشگاه و رها كردنت  1889نيچه در سرانجام در سال 
نيچه معتد بود . وايمار بر اثر سكته مغزي درگذشت در 1900اوت سال  25كرسي استادي شد و باالخره در 

  . سردردهايشنتيجه ي درد زايش افكار نو مي باشد

  :آخرين جمله ي نيچه قبل از مرگش چنين بود

  )حرفت را بزن و معدوم شو( 
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  آثار نيچه

  

  تولد تراژدی

  انسانی بيش از حد انسانی

  آواره و سايه اش

  سپيده دم

  حکمت شادان

  نيک و بدفراسوی 

  شامگاه بتان

  دجال

  تبارشناسی اخالق

  چنين گفت زرتشت

  اينک انسان
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  سخنانی از نيچه 

  

  

  

  .پرواز را با پرواز آغاز نمي كنند. آنكه مي خواهد روزي پريدن آموزد، نخست مي بايد ايستادن، راه رفتن ، دويدن وباال رفتن آموزد*

  .مي كنيد بازگشت دوباره در سراسر ابديت خواهد داشت باشيد، چرا كه هر چه اكنوندر پي تحقق ارزشمندترين و بدترين اهداف خود *

  جهان حقيقي جز آنچه كه هست نيست و دنياي حقيقي دروغي بيش نيست* 

  .وقتي به كاري مصمم شدي ديگر درهاي ترديد وشكست را از هر سو ببند* 

  اگر نمي تواني پرواز كني، بر بلنديها آشيانه مساز* 

  اگر نمي تواني در زمين با غرور زندگي كني، با غرور بمير*

  اگر طالب آرامش روح و خوشحالي هستي اعتقاد داشته باش، ولي اگر طالب حقيقتي وارسي كن* 

  آدمي بايد با جسم و جانش خواستار تجربه مسايل بزرگ باشد*

  .تواند اين خود دليل است بر اين كه او از روي جديت اراده نمي كندانسان هر چه را مي بايد مي تواند و هر گاه كسي مي گويد كه نمي * 

  .هيچ هنرمندي نمي تواند حقيقت را تحمل كند* 

  زيربار منت هاي بزرگ بودن، فرد را كينه توز مي كند*

  آنچه زخمان است مرهمان بايد*

سرشت نامعقول تري داشته و به سمت چيزهاي استثنايي جذب آدم هاي حقير انسان هاي واال را ديوانه مي پندارند، چرا كه اين انسانها * 
  .مي شوند، چيزهايي كه هيچ جذابيتي براي بسياري از مردم ندارند

 آن كه با اهريمنان به نبرد بر مي خيزد بايد بر حذر باشد كه در اين فرايند خود به اهريمني تبديل نشود در هنگامه اي كه تو به خاك مي* 
  ه تو مي نگردنگري ، خاك نيز ب

  براي اينكه بت پرست نباشي، بايد خوي بت پرستي را ترك گفته باشي* 

  .چون راه رفتن آموختم به ديودن پرداختم* 
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او از نگاه هاي شما تغذيه ميك ند و از دست هاي شما تعريف و . خودستايي مايل است كه هب وسيله شما عاتقاد به خود را بياموزد* 
  مي بلعدتجميد نسبت به خود را 

  ازبارها و دشمنان. سياستمداران انسان ها را دو طبقه تقسيم مي كنند* 

  آنان كه ميخ واهند دير زمان در دل ها جاي داشته باشند اين را مي دانند. آن زمان خوش ترين مزه ها را داري مگذار تمام تو را بخورند*

  آنچه هستي باش* 

  .مردم اين نمايشگران را بزرگ مي خوانند. انكه نخست كسي آنها را به نمايش گذارددرجهان بهترين چزيها را ارجي نيست تا آن* 

  .اين تعليم من و تنها كار آموختن فن آفريدن خواهد بود. اراده موجب آزادي است، زيرا خواستن آفريدن است* 

  .فراموش نكندانسان بايد حافظه ي بسيار قوي اي داشته باشد تا قول هايي را كه به ديگران مي دهد * 

  بي حق دانتسن خويش ، بزرگوارانه تر است از بر حق دانستن، بويژه آنگاه كه حق با تو باشد*

  درك خون انسان نيست.نوشته اي را دوست دارم كه نويسنده با خون خود نوشته باشد*

. برد كه ناچار از اختراع خنده بوده است تنها اوست كه چنان عميقا رنج مي. شايد من بهتر ازهر كس بدانم چرا انسان تنها مي خندد* 
  بدبخت ترين و غمگين ترين جانور  حتي شادترين جانور است

  انسان بر گذشتن از حد انسان است* 

  زندگي با مردم دشوار است چون سكوت دشوار است* 

  بزرگ بودن يعني جهت فكري دادن* 

  آنكه واپس بنگرد، مي كوشد تا همان جايي كه هست بماند درد پيوسته درصدصد يافتن علل و اسباب و حال آنكه خوشي بي*

  هر چيز بزرگ باشد، چه نوشته ها و چه كرده ها چون به پايان برسد بي درنگ به مقابله با صاحب خود بر مي خيزد*

  از زندگي بزرگترين لذت را بردن خطرناك زندگي كردن است* 

نخست استعدادي را كه امروزه پي از هم هيا ستعداد هاي ديگر فراموش كرده ايم دوباره  براي اينكه خواندن را مرتبه ي هنر برسانيم بايد* 
استعدادي كه مستلزم داشتن طبيعت گاو است و به هر . بدست آوريم و از همين رو هنوز سالها بايد بگذرد تا نوشته هاي من خواندني شود

  ن اسن استغرضم استعداد نشخواركرد. حال مطلقا در انسان امروزي نيست

براي اولين بار احساس كردم كه قوي ترين و واالترين خواست در زندگي تالش براي بودن نيست بلكه همانا خواست قدرت، يعني ميل به 
  جنگ وتسلط است

  هاي اساسي مي توانند از وجه خيز و شر نشات بگيرندانگيزه . هر آرماني وجوه عشق و نفرت و عزت و ذلت را همزمان داراست*
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  واقعيت را براي خود انكار مي كند در حاليكه دروغگو واقعيت را نزد ديگران انكار مي كند) تخيلي( انسان خيال آفرين  *

  مادر ِ زياده روي سرور و شادماني نيست، بلكه نبود آن است* 

  همه شاعران و نويسندگان گرفتار اين وسوسه واال هستند كه از مرزهاي تونايي عبور كنند* 

  لطيف هاي است از احساس مرده نشات مي گيرد شوخي* 

. سعادت و خوشبختي در آگاهي پيرزومندانه از قدرت و پيروزي است. حس لذت جايي ظاهر مي شود كه حس قدرت وجود داشته باشد* 
  هر چيز ديگري، بدفهمي خطرناكي است. ترقي در تقويت نوع است، در آمادگي استفاده ي نيرومند از خواست

  مي خواهد وجدان ناارام داشته باشد براي اين منظور مي بايست بيشترين و درست ترين دانايي نسبت به آن داشته باشد فليسوف* 

  سرانجام هيچكس نمي تواند از اشياء و اموري كه در كتابها گنجانده و منظور شده اند، چيزي بيشتر از آنچه خود مي داند، بشنود* 

  .انديشه هايي كه با خرام كبوتران مي آيند و جهان را راه مي برند. بپا مي كنندآرامترين سخنان اند كه توفان * 

تو بايد سرور خويش شوي و همچنين سرور فضايل خود ، بيشتر از انها سرورانت بودند، اما اكنون فقط مي توانند بازيچه اي باشند در * 
  .كناربازيچه هاي ديگرت

  گاز خويشتن هيچ نگفتن ريايي ست بس بزر* 

  نمي خواهم كسي در چيزي اداي مرا در بياورد و پس از من پيروي ام كند، مي خواهم هر كسي پي خود برود و خود را بفريبد*

  يك انسان زماني از شور و حرارتش پيروي مي كند معموال بسيار با شخصيت تر جلوه مي كند تا زماني كه از اصول پر نسيب هاي اش* 

  نو محراب كهنه بايد نابود گردد اين قانون استبراي برپا داشتن محرابي * 

كسي جز اين ميك ند مدار چرخ خود را نمي داند جز فرقه بي پروايي . يا آدمي عقايدش را پنهان مي كند، يا خود را پشت سر آنها* 
  مقدس است) مجنونان(

  زير چرخهايش برويد؟مي خواهيد به سيستمي وارد شويد كه يا بايد چرخ آن باشيد، به تمام كمال ، يا * 

  قطعه هنرمندانه ي حكمت زندگي همانا دانستن اين است كه خواب را به هر يوه ي ممكن به وقت مساعدش موكول كنيم* 

  خواهم دميد بر خود تا نسوزم؟* 

  آن كه بسيار مي انديشد، براي حزبي شدن مناسب نيست زيرا چنين كسي زود از انديشه حزب فراتر مي رود* 

  گ نفسانيت چه نيك مي داند گدايي كردن پاره اي از جان را اگر تكه اي گوشت از وي دريغ بداريمماده س* 

  معموال هر مادر در پسرش بيشتر از خود پسر، خود را دوست مي دارد* 

  كنش مي ورزد) غير فرد/ حسابگر( در اخالق، انسان ن هدر مقام فرد بلكه در مقام مقسم * 
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ت ، ما آدميا نرا به عنوان موجوداتي همسان خود بنگرند كه به شويه اي سخت خطرناك عقل سليم انديشه ها، نمي بيم آن دارم كه حيوانا*
  تواندد پياده بروند

  مادر ِ بي بندو باري سادماني نيستف بلكه ناشاد بودن است* 

  اگر فضليت خفته باشد، سرحال تر وقبراق تر بيدار خواهد شد*

  بهترين همسر را مي يابد، زيرا زناشويي موفق بر استعداد دو طرف استوار استبهترين دوست احتماال * 

  )ياد عشق( هنوز كه هنوز است عليه عشق در بيشتر موارد همان دواري تند و اساسي قديمي كارساز است، بي اعتنايي * 

، كوتاهترين راه معطوف به برابري و برادري خستگي . ساعاتي چند كوهنوردي از يك رذل و يك قديس دو مخلوق تقريبا يكسان مي سازد* 
  .ست

  قاعدتا نبايد بگذاريد كسي در حالت عاشقي تصميمي مهم در مورد زندگي اش بگيرد* 

  به من بگو قبل از تولد كجا بوده اي تا به تو بگويم پس از مرگ به كجا خواهي رفت* 

  رات تنهايي مي آموزندآموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بينش را در تفك*

 آنچه واال بودن يك فرد را ثابت مي كند، كرده هاي او نيست چون بيخ و بن آنها روشن نيست و معاني گوناگوني دارند؛ وااليي در ايمان به*
  هدف و آرمان است

ه در بين تمام آنها تنها او مي تواند بهترين دليلش هم اين است ك. بشر در اين دنيا بيشتر از همه موجودات، گرفتاري و عذاب كشيده است*
 بخندد

  آنچه در انسان بزرگ است، اين است كه او پل است نه غايت*

  آن كه بر فراز بلندترين كوه رفته باشد، خنده مي زند بر همه نمايش هاي غمناك و واقعيت هاي غمناك*

مي كنند كه جهان ديگري بسازند؛ در حقيقت جهان افالطوني  اينها ضعفا هستند كه اراده به سوي قدرت خودشان را به اين صورت مخفي*
  همين است

  در حقيقت نكته جالب هر نظريه، همان كمترين محركي است كه مي توان بر آن اساس اين نظريه را مردود شمرد*

 زن نفرت را تا به آن پايه مي آموزد كه دلبري را از ياد مي برد*

  هر جا درخت معرفت است، همانجا بهشت است«: ي گويند پيرترين و جوانترين مارها چنين م*

بايد آن را از سر تجربه دانست يا بايد به اين ناآگاهي افتخار . آموختن آنچه فيلسوف است، كار دشواري است، زيرا نمي توان آن را ياد داد*
  كرد

 ب مي گويد بلند پروازي من آنست كه در ده جمله چيزي را بگويم كه كسي ديگر در يك كتا * 
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 آينده از آن كساني است كه به استقبالش مي روند  * 

كردن آنها را به   نادرستي يك حكم باعث نمي شود كه آن حكم را رد كنيم ، احكام نادرست براي زندگي بشري ضروري است و رد * 
 معناي رد كردن زندگي است

شدن توسط ديگران در *فرد واال از فهميده . فيلسوف آن را پنهان مي كندفرد خلوت نشين مي گويد كه واقعيت در كتاب هاي نيست و   *
 .هراس است نه از بد فهميده شدن چون مي داند كه كساني كه او را بفهمند به سرنوشت او يعني رنج كشيدن در دنيا دچار خواهند شد

 معلوم نيست و معاني مختلف دارند بلكه ايمان اوست آنچه واال بودن يك فرد را ثابت مي كند كرده هاي او نيست چون بيخ و بن آنها*

 كه گرايش به آنها سبب پاكي مي شود  دليري ،درون بيني ، همدلي و تنهايي: چهار فضيلتي انسان واال عبارت است از  * 

 د را پنهان مي كنندانسان هاي آزاده دل شكسته و پر غرور خو. با رنج عميق دروني آدمي از ديگران جدا مي شود و واال مي شود  *

لذت بيرحمي در ديدن رنج ديگران است اما فردي كه بيرحم است اين بيرحمي گريبانگير خودش هم مي شود و به ايشان نيز آزار   *
 رسيد  خواهد

مي  يعني درد مي كشند و! كساني كه در خود احساس حقارت مي كنند به ديگران رحم مي كنند اما به دليل غرورشان دم نمي زنند*
 كساني كه با ديگران همدردي مي كنند به دليل دردمند بودن خودشان است.خواهند با ديگران هم دردي كنند

به عنوان مثال انكار نفس و افتادگي سزاوار يك فرمانده . آنچه براي يك نفر سزاوار است نمي توان گفت براي فرد ديگر هم سزاوار است* 
 حكم يكسان صادر كردن براي همه غير اخالقي ست .نيست و برايش فضيلت محسوب نمي شود

به صاحبان اخالق ياد مي كنند اگر ما اشتباهشان را ببينيم از ما به بدي ياد خواهند كرد حتي اگر دوست ما   كساني كه مردم از آنها  *
 باشند

 كسي كه دلش را به بند بكشد جانش را آزاد كرده است*

 ار كند ، وقتي از خطر جاني دور شود دوباره به غرايزش برمي گرددانسان نمي تواند از غرايز خود فر*

اگر حقيقت آدمي تحريف شود مثل آب شور دريا  .آب دريا زياد است تشنگي را رفع نمي كند  حقيقت مانند دريا است كه چون نمك*
 خواهد بود كه تشنگي اش را رفع نخواهد كرد

 بلكه نسبت به فرد برابر با خود يا بهتر از خودنسبت به فرد پايين تر از خود نفرت نداريم *

 آدمي به خاطر نياز به مراقبت و كمك ديگران با آنها ارتباط برقرارمي كند*

 كسي كه آرمان نداشته باشد كمتر الابالي ست تا كسي كه راه رسيدن به آرمانش را نمي داند*

 با خودش درگير خواهد شدكسي كه جنگجوست بايد همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح *

 خير نبايد همگاني باشد وگرنه ديگر خير نيست زيرا چيزهاي همگاني ارزشي ندارند*
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   .در انتقام و عشق، زن وحشي تر از مرد است*

   بايد بدانيم كه بزرگترين آزمون استقالل، همان حفظخويشتن است *

   پاداش عشق به حقيقت هم در آسمان است و هم در زمين *

  زماني انسان مي خواهد همگام با نظم جاودانه باشد كه خودش خوب است * 

     زن هنوز قابل دوستي نيست؛ او تنها عشق را مي شناسد *

   آن كه پرنده نيست نبايد بر پرتگاهها آشيان سازد  *

   پرواز را با پرواز آغازنمي كنند . ياد بگيردآنكه مي خواهد روزي پريدن را بياموزد، نخست بايدايستادن، راه رفتن، دويدن و باالرفتن را * 

   برخي از طاووس ها دم خويش را از ديد ديگران پنهان ميدارند و اين كار را غرور مي نامند *

   سپاسگزاري و پاكي : تحمل انسان داراي نبوغ ناممكن است، مگر آنكه در وجودشدست كم دو ويژگي وجود داشته باشد * 

هر چقدر هم كه اعمال شما فراموش و . همواره پرتو اعمال نيك، شما را مي پيمايد؛ حتي اگر مدتزيادي از انجام آن عمل گذشته باشد *

   دفع شود، اشعه آن هميشه فروزان خواهد ماند 

   در زمان صلح، انسان جنگجو به جان خودش مي افتد *

    .يرگر به خويشتن احترام مي گذاردآن كس كه خويشتن را تحقير مي كند، در مقام تحق* 

   هنري جدي است خنديدن؛ بايد كه فردا نكوتر به انجامشرسانم  *

اگر بت ها را واژگون كرده باشي كاري نكرده اي، وقتيواقعاً شهامت خواهي داشت كه خوي بت پرستي را در درون خويش از ميان  *

   برداشتهباشي 

   ايش داده اند مردان بزرگ فقط آرمانهاي خودرا نم* 

    .آنچه هستي باش*
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   ، بلكه بيطرف است ]او [ دنيانه موافق انسان است و نه مخالف *

   مرغان ديگري هم هستند كهباالتر مي پرند  *

   غم خودش ما را پيدا مي كند، بايد دنبال شاديها گشت *

   بس نيك و عالي است كه مخالفان خاص خويش را داشتهباشيم  *

   فيلسوف چنان كه ما، جانهاي آزاده، دركش مي كنيم،انساني است كه بيشترين مسئوليت و وجدان را براي تكامل كلي انسان دارد *

   آن كس كه از اساس آموزگار باشد، تمام امور را تنها دررابطه با شاگردانش جدي مي پندارد، حتي خودش را * 

  ي است كهاخالق مي گسترد و آدمي نيز سراپا اسير آن مي شودشناخت به خاطر خود شناخت؛ اين واپسين دام*

   اگر مجبور نبوديم در راه شناخت بر بسياري از شرم هاچيره شويم، كشش آن بسيار اندك بود *

اه ميĤيد سرانجام حافظه كوت. “امكان ندارد چنين كاري كرده باشم”: غرورم سرسختانهمي گويد . “من چنين كرده ام”: حافظه ام مي گويد * 

   

بهتر است كه با عقايد خودمان يكابله كم عقل باشيم، تا آنكه با . بهتر است انسان چيزي نداند، تااينكه بسياري چيزها را نيمه تمام بداند* 

   عقايد ديگران يك مرد دانشمند به حساب آييم 

   خلقت زن اشتباه دوم خدا بود ! دلتنگي از بين رفتخدا زن را خلق كرد و از آنزمان دلتنگي رخت بربست، ولي چيزهاي ديگر هم با  *

   زمستان بدون بهار، قلب عاشق شكست خورده است  *

   زيبايي جز اينكه نعمت خداست، دام شيطان نيز هست * 

شور است حال، اراده يك *در عين . اراده يك احساس نيست، بلكه شامل احساس هاي گوناگون استو نمي توان آن را از انديشه جدا كرد *

   و كسيكه اراده مي كند، به اشتباه اراده را با عمل يكسان مي شمرد 

   خطر خوشبختي در اين است كه آدمي در هنگام خوشبختيهر سرنوشتي را مي پذيرد و هركسي را نيز *
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   ميسازد » وضعيتي«براي زيستن دارد، با هر » دليلي«كسي كه * 

   ي به نهايت وااليي هستند كه رنج و درماندگي آنان را از سر تصادف شاهد خواهيم بودنبايد وابسته به ترحم شد، زيراانسانها *

   نبايد به علم وابسته شد، حتي اگر با ارزشمندترين يافتههاي خاص خود، قصد فريفتن ما را داشته باشد*

   آموزش را در خانواده، دانش رادر جامعه و بينش را در تفكرات تنهايي مي آموزند *

آنچه واال بودن يك فرد را ثابت مي كند، كرده هاي اونيست چون بيخ و بن آنها روشن نيست و معاني گوناگوني دارند؛ وااليي در ايمانبه * 

   هدف و آرمان است

او مي بهترين دليلش هم اين است كه در بين تمام آنها تنها . بشر در اين دنيا بيشتر از همه موجودات، گرفتاري و عذابكشيده است* 

   تواندبخندد

   آنچه در انسان بزرگ است، اين است كه او پل است نهغايت *

   آن كه بر فراز بلندترين كوه رفته باشد، خنده مي زند برهمه نمايش هاي غمناك و واقعيت هاي غمناك *

بسازند؛ در حقيقت جهان افالطوني اينها ضعفا هستند كه اراده به سوي قدرت خودشان را بهاين صورت مخفي مي كنند كه جهان ديگري  *

   هميناست

   در حقيقت نكته جالب هر نظريه، همان كمترين محركياست كه مي توان بر آن اساس اين نظريه را مردود شمرد*

   زن نفرت را تا به آن پايه مي آموزد كه دلبري را از يادمي برد*

   ت است، همانجا بهشت استهر جا درختمعرف«: پيرترين و جوانترين مارها چنين مي گويند *

بايد آن را از سر تجربه دانست يا بايد به اين ناآگاهي افتخار . آموختن آنچه فيلسوف است، كار دشواري است، زيرا نميتوان آن را ياد داد*

   كرد

   امكان ندارد شما به راه خطا نرفته باشيد، اما چرا بازهم آن را حقيقت مي پنداريد*

   ، در وجودش به ديگري فرماني ميدهد كه اطاعت مي كنند يا او باور مي كند كه از اين فرمان پيروي كردهاند… هر انساني كه بخواهد*
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   با آن پديد مي آيد“ زندگي”اخالق، در حقيقت همان آموزهروابط حاكمي است كه پديده * 

   عيف وجود داردزيرا در زندگي حقيقي،تنها اراده هاي قوي و ض. اراده ناآزاد، همان اسطوره است *

   .به طور مطلق، هيچ قانوني وجود ندارد* 

   كل روانشناسي تاكنون وابسته به پيشداوري ها و هراس هاياخالقي مانده و هرگز بي پروا به ژرفاها نرفته است 

   روانشناسي بار ديگر راهي است براي رسيدن به مسايل بنيادين*

از ! اي امور سطحيو انديشه خويش را شهوتي خدايي براي جهش ها و خطاها بدانيمچه نيك مي توانيم حواس خويش را گذرگاهي بر* 

   همان سرمنزل كار دريافته ايم كه ناآگاهي خويش را پاس بداريم تا از خود زندگي لذتببريم

   هيچ كس به اندازه فردي خشمگين دروغ نمي گويد *

   اينامتياز افراد قدرتمند استبسيار انگشت شمارند كساني كه مستقل باشند، زيرا * 

   و ده سالبعد مي فهمد كه اين كار نيز از روي جواني بوده است …“ جواني”جوان جبهه مي گيرد، جبهه بر ضد *

   بايد خويشتن را بيازماييم تا دريابيم مهياي استقالل وفرماندهي هستيم يا خير و اين كار را بايد به هنگام انجام دهيم*

   را نبينيم كه بامهرباني مي كشد، نگرش ما به زندگي نادرست استاگر آن دستي * 

 درك منظور دشوار است، به ويژه هر بار كه بسان رود كنگبينديشيم و ميان انسانهايي زندگي كنيم كه دگرگونه مي انديشند و به شيوه *

   راه مي روند“ قورباغه ها“

گوشكساني برسد كه براي آنها مهيا و معين نشده اند، بايد و مقرر چنين است كهبسان واالترين نگرش هاي ما، هر بار كه غير منتظره به * 

   حمايت و شايد هم جنايت طنين انداز شود

احساس خشم و احترام كه از ويژگيهاي جواني است، به نظرمي رسد تا زماني كه انسانها و اشياء را به درستي جعل كند و راه گريزي * 

   ا راحت نمي گذارد، زيرا جواني در حقيقت همان جعل و فريباستبرايخويش بيابد، فرد ر
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حقيقت را براينيكوكاري ”و جستجوي حقيقت، نكته اي نهفته است واگر انسان در اين كار، رفتاري انساني داشته باشد، يعني “ حقيقت”در *

   ، شرط مي بندم كه هيچ نخواهد يافت“نخواهد

   نجورترين و نيازمندترين پاره از جهان باشد؛ زيرا دل كندن از وطنيپيروز چندان دشوار نيستنبايد به وطن وابسته شد، حتياگر ر *

در نهايت، جهان بايد همان وضعيرا داشته باشد كه هميشه داشته است؛ يعني امور سترگ براي بزرگان مي ماند وپرتگاهها براي ژرف * 

   تمام امور نادر براي نادرانانديشان، ظرافت و هراس براي ظريف انديشان و در نهايت،

اين غريزه حفظ . آن كس كه به گونه اي ژرف بهجهان نگريسته باشد، بي ترديد مي داند چه حكمتي در سطحي بودن انسانها نهفتهاست *

   خويشتن است كه به او مي آموزاند، سطحي، آسان نگر ودروغين باشد

   يم كهپيوسته تكرار مي شوداگر داراي شخصيت ثابتي باشيم، تجربه اي معمول دار* 

   حكيم در مقام منجم، مادام كه ستارگان را بر فراز سرخويش حس نمي كند، نگرش اهل شناخت را ندارد*

   نه قدرت، بلكه احساس تعالي، انسان هاي متعالي را پديدمي آورد *

   آن كس كه به آرمان خويش دستيابد، از آن نيز فراتر خواهد رفت *

   داند دوستش دارند، اما خودش كسي را دوستندارد، ژرفاي وجودش را آشكار مي كند، يعني آن رسوبها باال مي آيندرواني كه مي *

   هر امري كه روشن شده باشد، ديگر براي ما جذاب نيست *

   فع نكند؟آياناگزيريد بر حقيقت چنان نمك بپاشيد كه ديگر تشنگي را ر. مردن در اقيانوس از شدت تشنگي هراس انگيز است*

   آنچه از سر عشق انجام مي شود، فراسوي نيك و بد است*

   ايراد، خيانت، سوءظني شادمانه و ميل به تمسخر، همگينشاني از سالمت است و هر امر بي قيد و شرطي، نشاني از بيماري* 

   ري معمول استديوانگي به ندرت در فردي تنها پديد مي آيد، اما درگروه، احزاب، جمعيت ها و دوره ها ام* 

   فكر به خودكشي راهي موثر براي تسلي خاطر است و با آنمي توان به خوبي از پس برخي شبهاي سخت برآمد* 
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   در برابر قويترين رانه ي وجودي ما، آن ستمگر وجود ما،نه تنها خرد، بلكه وجدان هم تسليم مي شود* 

   هدر حق ما نيكي يا بدي روا كرده است؟بايد نيك و بد را جبران كنيم، اما چرا در حق آن كس ك* 

   همين كه معرفت خويش را به ديگري منتقل كنيم، ديگر آنرا به كفايت دوست نداريم *

رفتار ش عشق، ويژگي واال و پنهان عاشق را آشكار مي كند، يعنيهمان ويژگي هاي نادر و استثنايي را و به اين ترتيب، معشوق به آساني * 

   عمول او مرتكب اشتباه مي شوددر بابويژگي هاي م

   در باب هر حزبي، هر چوپاني به قوچي راهنما نيازدارد، يا خودش بايد گاه و بيگاه به قوچي بدل شود*

   با دهان دروغ مي گوييم، اما با شكل و پوزه خويش بههنگام بيان دروغ، حقيقت را بر زبان مي آوريم *

   است، اماباارزشبراي انسانهاي سرسخت، همدلي شرم آور *

   زياده از خويش سخن گفتن، راهي است براي پنهان كردنخويشتن *

   در ستايش، گستاخي بيش از سرزنش است*

   .دلسوزي، خنده بر لب پوينده ي راه شناخت مي نشاند، درستمانند دستاني ظريف كه به بدن غولها مي خورد* 

چوننمي شود تمام انسانها را در آغوش گرفت، اما نبايد اين نكته را بر آن كسيفاش (گاهي از سر انسان دوستي، كسيرا در آغوش مي گيريم *

  كنيم كه در آغوش گرفته ايم

   تا زماني كه امري يا كسي را كم ارزش مي پنداريم، نفرتنمي ورزيم، بلكه تازه زماني چنين مي كنيم كه آن را همسان يا برتر ميدانيم* 

   هستيم و نه آنچه هوس كردهايمدر نهايت، عاشق هوس خويش * 

   خودپسندي ديگران زماني خالف ذوق ما است كه خالفخودپسندي ما باشد*

 

   ، شايد تاكنون هيچ كس به كفايتراستگو نبوده است“راستگويي”در باب *
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   حماقت هاي هوشمندان را باورنمي كنيم؛ چه لطمه هايي به حقوق بشر* 

آيا شما نيز از سر و صداي چرخهاي آنناراحت . فايده اي را به مثابهارابه خواست خويش دوست مي داريداي فايده باوران، حتي شما نيز هر *

   نيستيد؟

   كرده ايم “ اصالح”پيامد رفتارهاي ما گلوي ما را مي گيرد و توجهي به آنندارد كه در اين بين، ما خود را * 

    .رنيك استنوعي بي گناهي در دروغ نهفته است كه نشانه اي از باو* 

   سخن گفتن در جايي كه كسي ما را نفرين مي كند، كاري غيرانساني است *

   دوستي با افراد برتر تلخ است، زيرا نمي توان چيزي درقبال اين دوستي به فرد داد *

   تنه اينكه ديگر به من دروغ نمي گويي، بلكه چون ديگر بهتو اعتماد ندارم، اين موضوع برايم تكان دهنده اس* 

   گونه اي از نخوت در نيكي وجود دارد كه همانند بدي،موردي استثنايي است *

   ؛ آياانساني تاكنون چنين پاسخ داده است؟»من همسان او نيستم«چرا؟ . »از چشم من افتاد* 

   اخالقيات گوناگون زبان اشاره عواطف است *

براي مثال، فضيلت، هنر، موسيقي، رقص، . ين ارزشمند شده استپيوسته در طول زمان امري پديد آمده كه براي آن، زندگيبر زم* 

   خرد،معنويت؛ خالصه امري درهم، متعالي، عالي و الهي 

  خود را به همان گونه كه هست، با سترگي بخشنده وبي تفاوت نشان مي دهد، يعني خشمگين و در عين حال با بزرگ منشي “ طبيعت*“ 

   اري است شكوه اصلي نژادهاي كوشا تحمل بيك* 

   هر جا كه مي خواهي مالك چيزي شوي، نبايد ديگران رابفريبي * 

   را بر آن مي گذارند “ تربيت”پدر و مادر ناخواسته فرزند خويش را شبيه خود مي كنند ونام * 

   عشق به همنوع در مقايسه باهراس از همنوع پيوسته امري بي اهميت، تا حدودي قراردادي و ظاهري بودهاست  *
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ناخودآگاه هنگام شنيدن سخنان فردي به زبان ديگر ميكوشيم آواهاي شنيده را در قالب عبارتهايي درآوريم كه براي ما طنين آشناتر * 

   ومعمول تري دارد 

تكرار شود، هر آنچه در رويا مي بينيم، به شرط آنكه بارها. آنچه در روشنايي رخ مي دهد، در تاريكي نيز ادامه ميبابد، يا شايد هم برعكس *

   خواهد شد  ”حقيقي”در نهايت بخشي از اقتصاد كلي روان ما و مانند تجربه اي 

هيچ مادري هرگز در ژرفاي دل خويش ترديد نمي كند كه باكودك خود صاحب كسي شده است و هيچ پدري نيست كه از حق خويش  *

   بگذرد و فرزند راتسليم ارزش گذاري و مفاهيم خويش نكند 

   ها، مكانيزمي آنقدر رايج است كه تقريباًاز نظر پوشيده مي ماند خواستن تن*

  يك قاضي حتي اگر بخشنده هم باشد مورد عشق قرار نميگيرد *

  بر فرض كه من تو را دوست داشته باشم؛ اين به تو چهربطي دارد؟ *

   به گونه و مفهومي ديگر بود، زيراديوانه اي ترجمان حقيقت بود “ حقيقت”در گذشته،  *

تا زماني كه چشم تنها به حفظامت دوخته شده باشد و رفتار غير اخالقي را دقيقا و صرفا در اموري جستجوكنند كه موجوديت امت را به * 

   خطر مي اندازد، اخالق نوعدوستي ديگر وجود نخواهدداشت 

  مجازات، كاري بس هراس انگيز است  *

ه باشيم وحس كنيم انساني فوق العاده از راه خويش منحرف و به تباهي كشيده مي شود دردي شديدتر از آن نيست كه زماني شاهد و آگا* 

   

آن كسي بزرگترين است كه بتواند تنهاترين باشد، پنهانترين، رهپويي متفاوت از ديگران، انساني فراسوي نيك و بد، سرور فضيلت *

   هايخويش و لبريز از اراده 

   نظر سرعت متفاوت است وبه همين دليل، سوء ظن بين زن و مرد هرگز پايان نخواهد پذيرفت احساس هاي عاطفي بين زن و مرد از *

   را تحقير مي كنند “ زن“ زنان در پس تمام غرور خويش باز هم امور غير شخصي و *
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حرف مرا باور نميكند، كسي . هر بار دل خويش را سخت به بند كشيم و اسير كنيم،مي توانيم به جان خويش، آزادي هاي فراواني بدهيم*

   مگر آنكه از پيش آن را بداند 

   

   هر بار كه انسان هاي بس هوشمند دستخوش پريشاني ميشوند، بدبيني ديگران به سخن آنان آغاز مي شود *

انسان هاي سنگين جان و سختگير دقيقا با آنچه ديگري راسنگين تر مي كند، يعني عشق و نفرت، سبكتر مي شوند و گاهي به سطح مي  *

   آيند 

و مردم به همين دليل او را شعلهور ! هر دستي كه بر آن بخورد، مي هراسد! چنان سرد و يخ زده است كه انگشت در برخورد با آن ميسوزد *

   د مي پندارن

   كيست كه تاكنون خويشتن را براي نيك نامي خويش قربانينكرده باشد؟* 

   در مردم داري هيچ نشاني از نفرت انساني نيست، اما بههمين دليل هم تحقير انسانها بسيار است *

    .پختگي مرد يعني كشف دوباره همان جديتي كه در كودكي وبه هنگام بازي داشته ايم*

   القي، پله اي از پلكاني است كه درپايان آن از اخالق گرايي خود شرم مي كنيم شرم از كاري غير اخ*

   اگر وجدان خويش را همانند اسبان آموزش داده باشيم، بههنگام گاز گرفتن، بوسه اي نيز بر ما خواهد زد * 

   ا از شر ديگران راحت مي كنيم ما همگي در پيشگاه خويش خود را ساده تر از آنچه هستيم،مي انگاريم و با اين كار، خود ر*

   به بركت موسيقي، شورها نيز از وجود خويش كامياب ميشوند *

   اعران با تجربه هاي خويش بي شرمانه است، زيراآنها را استثمار مي كنند*

  به زندگي عشق مي ورزيم نه به اين بخاطر كه زيستن عادتمان شده، بلكه به آن علت كه به عشق خو كرده ايم*

نتيجه گيري آنان خطاست، هديه و بخشش هيچ حقي . آدم هايي كه به ما اعتماد كامل دارند گمان مي كنند حقي به گردن ما دارند* 
  بوجود نمي آورد
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  آيا خرد در زمين همچون زاغي است كه بوي مردار تحريكش كرده؟* 

  كه علت هاي ديگر لطفي ندارندآدم بيش تر به يك علت مومن باقي مي ماند و آن تنها از اين قرار  است * 

  زن مي تواند دوستي خيلي خوبي با مرد بر قرار كند، اما اگر بخواهد اين دوستي دوام آورد، بايد كمي چاشني بيزاري جسماني به آن بزند* 

اي خيره شوي، آن ورطه اگر زياد در ورطه . هر كس با هيوالها مي جنگد بايد مراقب باشد در طول اين نرد، خودش به هيوال تبديل نشود* 
  هم به تو خيره خواهد شد

  سعي ات را بكن تا همه چيز را ويران كني*  

. ما بيش از آنكه دغدغه ي غلبه بر ديگران را داشته باشيم، بايد به نياز فردي خود براي غلبه بر غرايز حيواني و بازسازي خود توجه كنيم*
  فس وشكل دادن به شهوات و اميال و شخيتفرايند رسيدن به كمال همين است، كسب اقتدار ن

  زياده از خود حرف زدن مي توان دوسيله اي باشد براي پنهان كردن خويشتن* 

  حقيقتي وجود نمدارد، هر چه هست تاويل است* 

  انسان معموال وقتي با عقيده اي مخالفت مي ورزد كه لحن بيان آ نبرايش نامطبوع بوده است* 

  سمج، تكراري وآزارنده است، مثل يك كاغذ ديواري زشتعشق خانوادگي مزخرف، * 

  عزم راسخ مسيحيت براي زشت و بد ديدن دنيا ، آن را زشت و نامطبوع كرده است* 

  به ياد داشتن داليلم براي آن ها پيش كش. به ياد داشتن عقايد من به اندازه ي كافي دشوار است* 

ويم، يا به نقطه اي بلندتر از امروز مي رسيم يا نيروهايمان را چنان مي پرورانيم كه فردا هيچ گاه بيهوده از كوه هاي حقيقت باال نمي ر* 
  بتوانيم باالتر برويم

  هر گونه بسط دامنه ي معرفت از آگاهانهكردن امر ناآگاهانه نشات مي گيرد* 

  بازي است حماقت در افراد نادر، اما نزد گروه ها، دسته ها، ملت ها و در طي دوران ها يك قاعده*

  خرد حتي بر معرفت هم حد مي گذارد* 

  وقتي قريحه ي شخص فروكش كند، وقتي دست از نشان داد تواناي هايش بردارد، آن وقت است كه هويتش معلو م مي شود* 

  در سرايط صلح؛ سرباز به خودش حمله مي كند*

  از ياد بردن مقصود شايع ترين شكل حماقت است*

  اميد ندارندبي نوايان دارويي جز *  

  تنها آن كس كه عمل مي كند، مي آموزد* 
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  ايمان اين نيست كه بخواهي حقيقت را بداني* 

  بهترين دوست احتماال بهترين همسر را هم اختيار مي كند، چرا كه پايه و اسا ازدواج خوب و قريحه دوست يابي است* 

  موفقيت هميشه دروغگوي بزرگي بوده است* 

   .شناسند و آن هم دشمن است يعني فقط يك طبقه را مي. ابزار و دشمن: كند را به دو دسته تقسيم ميها  سياستمدار انسان*

  . بلند پروازي من آنست كه در ده جمله چيزي را بگويم كه كسي ديگر در يك كتاب مي گويد *

  . با ديگران بودن آلودگي مي آورد*

ه اين تضادهاي دوگانه اصال وابسته به هم و يكي نباشند؟ در فلسفه معين ارزشي بيشتر از كجا معلوم ك. بايد در تضادهاي دوگانه شك كرد*
  . از نامعين دارد همان طور كه ارزش نمود كمتر از حقيقت است

نادرستي يك حكم باعث نمي شود كه آن حكم را رد كنيم ، احكام نادرست براي زندگي بشري ضروري است و رد كردن آنها را به معناي *
  . د كردن زندگي استر

   .حرف كساني كه مي گويند عشق بري از خودخواهي ست خنده دار است زيرا همه چيز طبق خواست قدرت ما است*

به عنوان مثال انكار نفس و افتادگي سزاوار يك فرمانده . آنچه براي يك نفر سزاوار است نمي توان گفت براي فرد ديگر هم سزاوار است*
  . حكم يكسان صادر كردن براي همه غير اخالقي ست. لت محسوب نمي شودنيست و برايش فضي

 .  آينده از آن كساني است كه به استقبالش مي روند *

فرد واال از فهميده شدن توسط ديگران در . فرد خلوت نشين مي گويد كه واقعيت در كتاب هاي نيست و فيلسوف آن را پنهان مي كند*
 .  شدن چون مي داند كه كساني كه او را بفهمند به سرنوشت او يعني رنج كشيدن در دنيا دچار خواهند شدهراس است نه از بد فهميده 

د و همه به چيزي دلبستگي دارند و افراد واالتر به چيزهاي واالتر اما افراد فرومايه فكر مي كنند كه افراد واالتر به چيزي دلبستگي ندارن*
 .  نگري و رياكاري آنهاست و برپايه هيچ شناخت اخالقي نيستظاهربيني افراد فرومايه از سطحي 

   .با رنج عميق دروني آدمي از ديگران جدا مي شود و واال مي شود*

 .  انسان هاي آزاده دل شكسته و پر غرور خود را پنهان مي كنند*

يعني درد مي كشند و مي ! كساني كه در خود احساس حقارت مي كنند به ديگران رحم مي كنند اما به دليل غرورشان دم نمي زنند*
 .  كساني كه با ديگران همدردي مي كنند به دليل دردمند بودن خودشان است.خواهند با ديگران هم دردي كنند

ه بيرحم است اين بيرحمي گريبانگير خودش هم مي شود و به ايشان نيز آزار خواهد لذت بيرحمي در ديدن رنج ديگران است اما فردي ك*
 .  رسيد

 .  دكساني كه مردم از آنها به صاحبان اخالق ياد مي كنند اگر ما اشتباهشان را ببينيم از ما به بدي ياد خواهند كرد حتي اگر دوست ما باشن*
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 .  ل اشتياق به پرورش حالت هاي واالتر كمياب تر دورتر و عامل چيرگي بر نفس مي شوداختالف طبقاتي از ضروريات جامعه است چون عام*

 .  هر اخالق و دستور اخالقي طبيعت بردگي و حماقت را پرورش مي دهد زيرا روح را با انضباط تحميلي خود خفه و نابود مي كند*

او فردي بي . سرآغاز هم نيست.او كمال بخش نيست .ه فرمانبرداراو نه رهبر است ن! يك دانشمند حتي براي عشق زميني هم وقت ندارد*
 .  خويشتن است

 .  كسي كه دلش را به بند بكشد جانش را آزاد كرده است*

 .  دانستن و از مسئوليت فروگذار نكردن و آن را به ديگران محول نكردن از نشانه هاي واال بودن است*

 .  كرده هاي او نيست چون بيخ و بن آنها معلوم نيست و معاني مختلف دارند بلكه ايمان اوستآنچه واال بودن يك فرد را ثابت مي كند *

 .  مرد خواهان حقيقت است اما زن موجودي سحطي نگر مي باشد*

 .  پاكي نفس جدايي مي آورد*

 .  گرددانسان نمي تواند از غرايز خود فرار كند ، وقتي از خطر جاني دور شود دوباره به غرايزش برمي *

 .  نسبت به فرد پايين تر از خود نفرت نداريم بلكه نسبت به فرد برابر با خود يا بهتر از خود*

   .كسي كه بخواهد به سمت معرفت برود از خدا فاصله مي گيرد*

اجحاف نكردن و آسيب نرساندن به ديگران براي رسيدن به برابري اصل بنيادي جامعه است ولي اين خواست نفي زندگي ست چون *
 .  زندگي بهره كشيدن از ديگران است كه ناتوان ترند

 .  آدمي به خاطر نياز به مراقبت و كمك ديگران با آنها ارتباط برقرارمي كند*

 .  ه اين معناست كه نيت اعمال را منشاء آنها مي دانيمپيشداوري درباره اخالق ب*

 از فالسفه مي خواهم كه به دنبال حقيقت نروند چون حقيقت نياز به پشتيبان ندارد  نيچه*

   .هيچ پديده اي اخالقي نيست بلكه ما آن را اخالقي تفسير مي كنيم*

همه به فلسفه اش ايمان بياورند و اين همان روا داشتن استبداد بر  فيلسوفي كه درصدد آفرينش جهان بنابر تصور خويش است مي خواهد*
 .  ديگران است

اگر حقيقت آدمي تحريف شود مثل آب شور دريا . حقيقت مانند دريا است كه چون نمك آب دريا زياد است تشنگي را رفع نمي كند*
 .  خواهد بود كه تشنگي اش را رفع نخواهد كرد

 .  كه آدمي در هنگام خوشبختي هر سرنوشتي را مي پذيرد و هركسي را نيز خطر خوشبختي در اين است*

 .  خير نبايد همگاني باشد وگرنه ديگر خير نيست زيرا چيزهاي همگاني ارزشي ندارند*
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طبيعت زيرا طبيعت بي رحم است و اگر آدمي بخواهد مطابق با . نمي توان از همساز با طبيعت بودن يك اصل اخالقي براي خود ساخت*
   . زندگي كند بايد بي رحم باشد

 .  فلسفه همان خواست قدرت است همان خواست علت نخستين*

 !.  كسي كه جنگجوست بايد همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگير خواهد شد*

 .  استعداد آدمي را مي پوشاند و وقتي استعدادش كاهش يافت آنچه هست نمايان مي شود*

 .  بايد بر فريب حواس خود پيروز شويم *

  شدشد، با خنده مي  ككبا غضب نمي  آدم*

  در بين مردمان كوچك دروغگويي فراوان است* 

  در كوهستان كوتاه ترين راه، از قله اي به قله ديگر است اما براي گذشتن از آن بايد پاهاي دراز داشت* 

  دليري كنيد و به خود ايمان داشته باشيد، به خود * 

  نداشته باشد هميشه دروغ مي گويد هركه به خود ايمان! دليري كنيد و به خود ايمان داشته باشيد به خود اندرونه ي خود * 

  سعي مكن بر ضد جريان باد آب دهن اندازي*

  شهامت كسي دارد كه ترس را بشناسد و آن را مغلوب خود سازد*

  مردمان خودشا نرا با هر چيز خسته مي كنند مگر با فهم و انديشه*

  مي شوند   والني به چيزي ژرف خيره شوي، ژرفا نيز به تو خيره طتو اگر براي مدتي * 

  مردم آزادي را زماني طلب مي كنند كه هيچ قدرتي ندارند *

  نمي توانم تو را باور كنم   از اين آشفته ام كه ديگرآشفتگي من از اين نيستكه تو به من دروغ گفته اي، *

  مرغان ديگري هم هستند كه باالتر مي پرند* 

  مي شد اين ها را به اميد عمر جاوداني از اين جهان كرد  زمين پر از اشخاص زايد و بي فايده است كه سد راه واقعي مي باشند، كاش * 

  دالورترين كسان هم كمتر دل  آن چيزي را دارد كه به راستي مي داند *

  مرد خواهان حقيقت است، اما زن سطحي نگر مي باشد *

  مردان بزرگ فقط آرمان هاي خود را نمايش داده اند*

  مرد فرودست برتر از زن فرادست است*
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  بشر موجودي است كه بايد بر خود غلبه كند* 

  ما نبايد چنين چيزي را اقرار كردتحمل زندگي سخت استا* 
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