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بوس��تان  باغ و  کت��اب، 
دانشمندان است.

ع���ل���ي(ع) ح���ض���رت    

دردنیا لذتي نیست که با لذت مطالعه برابري کند .
تولستوی

اتاق بدون کتاب مثل روح بي جسم است .
س������ي������س������رون    

قرائت کتاب هاي خوب، مصاحبت با مردان شرافتمند گذشته 
است . 

دك�����������������ارت    
انسان آن چیزي است که مطالعه مي کند .

ب�����رودس�����ک�����ي    
هر که مدرسه اي ایجاد کرد، زنداني را خراب کرده است . 

وي���ک���ت���وره���وگ���و    
کتاب بنیاد تمدن است و بر عالم تمدن فرمانروایي مي کند . 

ول����������ت����������ر    
تنهایي جهنم است، اما با مطالعه این جهنم به بهشت تبدیل 

مي شود. 
مت��رلينگ م��وري��س     

برخي کتاب ها را باید چشید، بعضي دیگر را باید بلعید و قلیلي را هم 
باید جوید و هضم کرد. 

فرانسيس بيکن
هرگز غصه اي نداشته ام که یک ساعت مطالعه آن را برطرف 

نکرده باشد . 
مونتسکيو

کتاب هاي من دوس��تاني هس��تند که هرگز مرا ترک 
نمي کنند . 

توماس كاراليل
کتاب بوس��تان مزیني است که گل هاي 

آن از سینة بزرگان مي روید. 
جاحظ

مطالعه، ق��درت بیان و 
منطق و تفسیر 

را 
زی��اد مي کند و 

مرد را پخته و در گفت و گو 
حاضرالذهن مي سازد.  

بيک�ن فرانس��یس       
کتاب ها از کتاب ها به وجود مي آیند . 

ول��������ت��������ر   
مردمان را هوس بسي به سر است 

هوس من بدین دو مختصر است
گه نشینم به باغ، بر لب آب

گه به گل بنگرم، گهي به کتاب 
شاخ گل ساغر شراب من است
یار من دفتر و کتاب من است

م���ل���ك ال���ش���ع���راي ب��ه��ار   
آن یار که خاموش و سخنگوست، کتاب است 

آن کس که نکوخواه و نکوخوست، کتاب است 
آن دوست که بي  رنج و تمنا و توقع 

باشد به جهان از دل و جان دوست، کتاب است
پژمان بختياری

اي بي خبر، دمي بگشا دیده بر کتاب 
تا سوي زندگي شودت راهبر کتاب

ف��������������ت��������������ي   
خم��وش کنج��ي  در  افت��اده  کت��اب  چ��ون  ب��ودم  کاش 
م��را  دان��ا  م��ردم  ج��ز  روب��ه رو  نگ��ردد  ت��ا 

غ����الم����رض����ا ق���دس���ي   
* وقتي درِ خانه هاي مداین آتش در گرفت، سلمان جز مصحف 
و شمشیر چیزي نداشت. هر دو را برداشت وبیرون رفت و 

فرمود: »سبکباران چنین سفر کنند.«
س�����ي�����ر س���خ���ن   

* آورده اند که شاعري در جایي نشسته بود و کتابي 
مي خواند. جاهلي نزد او آمد، سالم کرد و گفت: 

»خواجه تنها نشسته اي«.
گفت: »اکنون تنها شدم که تو آمدي، زیرا 

که به خاطر تو از مطالعة کتاب باز 
ماندم.«
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