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 از مجموعۀ جمالت قصار

 

 

  زبان از یاد رفته 

 م اریک فرو

 : م. بوذریانتخاب

 

( ما واقع بینانی هستیم که برای هر نوع اتومبیل خود نام ویژه ای برگزیده ایم اما برای بیان 13)ص -1

 استفاده می کنیم.  "عشق"پردامنه ترین تجربه عاطفی خود تنها از واژه ء 

( برای درک رویاهای خود، اساطیر باستان و قصه های پیشینیان تنها یادگیری دستور و نحو یک 13)ص -2

 تصاصی مشترک و سمبولیک کافی است.زبان اخ

 ( همه سمبل ها یا متعارف یا تصادفی و یا همگانی نو جهانی اند. 19)ص -3
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( رؤیا تظاهری است بیان کننده و با معنی از فعالیت روانی انسان که در حالت خواب ظاهر می 34)ص -4

 شود.

اخودآگاهمان جلوه گر می ( افکار و احساسات ما تابع رفتار و کردار ما هستند که در ضمیر ن38)ص -5

 شوند. 

 ( طبیعت به همان صورتی که وجود دارد نه خوب است و نه بد.42)ص -6

 ( ابتدایی ترین عامل موجود در هر تمدن زبان است. 43)ص -7

( در عالم رؤیا، انسان عاقل تر و باهوش تر و دارای قضاوت و درک هشیارانه تری است تا در 44)ص -8

 زمان بیداری. 

 ک جامعه به یکدیگر محتاج اند و وابسته.( افراد ی44)ص -9

( این کامال صحیح است که برای تفکر صحیح احتیاج به چنان تمرکز حواسی داریم که در 58)ص -10

 هنگام بیداری برایمان مقدور نیست ولی گاه در هنگام خواب و رؤیا بدست می آید. 

 ( آرزوها و امیال نامنطقی ما، نیروی انگیزه ای رؤیا را تشکیل می دهند. 59)ص -11

 ( مذهب و عشق نباید از هم جدا باشند. 125)ص -12

 ( رؤیا مظهری است، از همه نوع فعالیت روانی انسان، خواه غیرمنطقی خواه موافق با اخالق.126)ص -13
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حیوانی از قسمت های معقول و  ( وظیفه هنر تعبیر رؤیا تشخیص قسمت های نامعقول و132)ص -14

 عالیتر آن است.

( ما همه فراموش می کنیم که موجود دیگری در درون ما زندگی می کند که تعیین مسیر 169)ص -15

 بسیاری از احساسات و اعمال ما را به عهده دارد. 

 ( هرچند سمبل های انتخاب شده در رؤیا در دنیای واقعیات غیر قابل حصول باشند اما بی184)ص -16

 معنی نیستند. 

( برای تعبیر رؤیای خود به دنبال گرایش های غریزی سرکوب شده و ترس ها باید گشت و 187)ص -17

 نیز نیروهای قوی تر عشق و مهربانی. 

( مطالبی به ظاهر بی ارزش در متن اسطوره و رؤیا هستند که تأکید عناصر محتوای پیام آنرا 237)ص -18

 آشکار می کنند. 

است یعنی هرکس باید بداند که جواب مشکل ترین  "انسان"معمای ابوالهول ( اینکه جواب 237)ص -19

 سؤاالت درونی اش در خود او است.  

 خواه سازنده و خواه مفهوم کننده در دنیای مادری است.  –( کار هرنوع تداخل انسان 270)ص -20

 ر باشد.( استراحت حالتی است که طی آن بین انسان و طبیعت صلح و آرامش کامل برقرا271)ص -21
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 ( انسان یک روز در هفته خود را از زنجیرها و قیود طبیعی زمان و مکان آزاد می کند. 272)ص -22

 ( یک روز استراحت در هفته اصوال نمودگاری است از آزادی و نجات بشریت. 274)ص -23

( هرقدر خلقت جهان کار بزرگی باشد، ایجاد صلح و آرامش در دنیای خلقت از آن مهم تر 274)ص -24

 است. 

( انسان صرفا هنگامی انسان کامل به شمار میرود که از اشتغاالت دنیایی دست کشیده و با 275)ص -25

 طبیعت و همنوعانش  به حال صلح درآمده باشد. 

 

 تایپ برای وبسایت چیستی ها: زهره
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