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حامد فارانی

فواید مطالعه ازنگاه بزرگان
چند جمله ناب و زیبا درارتباط با مطالعه از سخنان
بزرگان تقدیم شما می کنم.
جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که مطالعه ،شامل
کار روزانه اش باشد
.
افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط
خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید
یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر
سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصی بیندازد.
اینشتین
از مطالعه دانایی و از دانایی توانایی بدست می آید  .توانایی شما
وجامعه شما را از خطرات می رهاند( .الادری ؟ )

سقراط

توانا بود هرکه دانا بود بدانش دل پیر برنا بود
فردوسی
آدم تنها در بهشت هم باشد ،به او خوش نمی گذرد ،ولی کسی که
به کتاب یا تحقیق عالقه مند است ،هنگامی که به مطالعه یا تفکر
مشغول است ،جهنم ،به تنهایی برای او بهترین بهشت هاست.
موریس مترلینگ
خوشبخت ،کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد ،یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.
ویکتور هوگو
کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند :کتابهایی که میخوانید و انسانهایی که مالقات میکنید
مک لوهان
کتاب ،سفینهای است که اقیانوس بیکران زمان را درمینوردد.
فرانسیس بیکن
کتاب ،مونس و غمخوار اوقات حزن و خستگی است که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل میکند؛ رنج و
غم را از آینهی خاطر زدوده و گنجینهی ذهن را پر از گوهرهای گرانبها میکند.
ساموئل اسمایلز
من هیچ غمی نداشتم که خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشد .کتاب ،عمر دوباره است .در دنیا لذتی که با
لذت مطالعه برابری کند ،نیست.
ُم ْنتِسکیو
بدون حکومت ،می شود زندگی کرد ،ولی بدون کتاب و مطبوعات نمی شود.
آبراهام لینکلن
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

برگ های کتاب به منزله بال هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند.
ُولتر

مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعات سالمت بار به ساعات لذتبخش.
مونتسکیو
مطالعه همان اثری را در وجود آدمی میگذارد که ورزش در بدن انسان ایجاد میکند.

ریچارد استیل
کتابخوانی از جمله صفاتی است که بسیاری از ما عالقه داریم واجد آن باشیم ،اما اکثر ما وقت و حوصله کافی را
به خواندن کتاب اختصاص نمیدهیم.
اینشتین
دانشگاه واقعی ،جایی است که مجموعه ای از کتاب در آن جمع آوری شده باشد
کارالیل
آدم تنها در بهشت هم باشد ،به او خوش نمی گذرد ،ولی کسی که به کتاب یا تحقیق عالقه مند است ،هنگامی که
به مطالعه یا تفکر مشغول است ،جهنم ،به تنهایی برای او بهترین بهشت هاست
موریس مترلینگ
بدون حکومت ،می شود زندگی کرد ،ولی بدون کتاب و مطبوعات نمی شود.
آبراهام لینکلن
برگ های کتاب به منزله بال هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند.
ُولتر
.
خوشبخت ،کسی است که به یکی از این دو چیز دست رسی دارد ،یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب
باشند
ویکتور هوگو
.
کتاب آسمانی ما (قرآن) ،گذشته از جنبه الوهیت و تقدیس ،از باارزش ترین شاهکارهای ادبی جهان است
سهراب سپهری
.
کتاب را زیاد مطالعه کنید تا بفهمید که هیچ نمی دانید.
ُم ْنتِسکیو
.

خیام
هـــرگز دل من ز عــــــــلم محروم نشد
کــــــــم ماند ز اسرار کــــه معلوم نشد
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز
معلومم شــــد کــــــه هیچ معلـوم نشد.

زگهواره تا گور دانش بجوی
سعدی

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

