
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قدرت مطالعه 
 خواندن قصارهایی در مورد کتاب
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 (خواندن )قصارهایی در مورد کتاب قدرت مطالعه

 پیشگفتار

در سبد  !اندکتاب فی نفسه ارزشمند و دوست داشتنی است. کتابهایی که در مورد کتاب هستند، دیگر فوق العاده
خوانم. روزی که در ای برای آرامش و انگیزه میشود و هر روز جرعهیافت می ام اغلب از این کتابهامطالعه روزانه
ای این کتاب به ذهنم رسید: جمالت انگیزاننده و بودم، ایده« بخوان برای زندگی»این کتابها به نام حال یکی از 

 های کتابخوانجالب در مورد کتاب از انسان

تر است. بعضی از افرادی را که در اینجا حاال این خیلی مهم نیست که آن فرد کیست. برای ما تاثیر آن جمله مهم
توانم حدس بزنم یا حداقل امیدوار باشم که ام میای که خواندهشناسم . اما از جملهرا حتی نمیام از آنها نام برده

های خوب دنیای ما پر از آدمگوید :ای خوان است. جواد مجابی، نویسنده دوست داشتنی دیارمان میفردی حرفه
 باشند های خوب زدههای خوب را آدمهای خوب است ولی دلیلی ندارد که حرفو حرف

 

ز شما خواهشمندم لینک زیر را برای . اگرددمیتهیه شده و تقدیم شما  8931این کتاب به مناسبت سال نوی 
های ترا در کامناید یا خودتان به ذهنتان رسید ها خواندهجمالت زیبایی که در کتاب نفر دیگر ارسال کنید و5حداقل 

 :آن بنویسید
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 اید؟آماده در مورد کتاب و کتابخوانی برسیم. به هزار و یک جملهخواهم با همراهی شما تا سال آینده می

 

 و قسمت اول این کتاب جمالت ترجمه شده از سراسر دنیاست

 یزمان است.نویسان ایران عز کتاب دانان یاخوانان ، کتابتی از کتابجمالقسمت دوم، 

 

 .امیدوارم تاثیر شگرف این جمالت ناب را بر روی کیفیت زندگی، انگیزه مطالعه ، نرمش قلم، تراوش خالقیت و رشد شخصی خود حس کنید

 سید محمد حسینی

 7931اسفند
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 طنیوَناقصارهای 

 
 در مورد کتاب جهانیانهایی از جمله



 
 

 

 (خواندن )قصارهایی در مورد کتاب قدرت مطالعه

8 

 ها را شروعشویم به کتاب هایی بستگی دارد که پس از تمام شدن کار استادان، تازه آنآنچه در نهایت می
 های اوست.کنیم. بزرگترین دانشگاه هر فرد مجموعه کتابمی

 توماس کارالیل، نویسنده و ژورنالیست قرن نوزدهم

 

2 

های دانشگاه به نظر میرسد خواندن مهارت بسیار ساده ای باشد، اما بسیاری از دانشجویان را پشت نیمکت
 تحصیل خواهید داشت. نگاه میدارد. فقط آن زمان که بتوانید ماهرانه بخوانی، شانس

 جان مک کی، سرپرست سایق تیم فوتبال دانشگاه های کالیفرنیا

 

9 

زیون یها به مطالعه را نیز بهبود بخشد.در واقع، تلوعالقه ی آندر اولین سال های پیدایش تلوزیون،
ر بخواهیم وقفه و تمام نشدنی است. ما باید درک کنیم که حتی اگای از داستان ها و روایات بیمجموعه

 توانیم همه ی اخبار و حکایات دنیا را ببینیم. نمی

 نورمن میلر، نویسنده

 

4 

زیون نگاه کنید، شما را یاگر زیاد کتاب بخوانید، شما را کتاب خوانده به حساب می آورند؛ اما اگر زیاد تلو
 کنند.زیون دیده خطاب نمییتلو

 لی لی تاملین، کمدین مشهور

 

5 

عمق توانایی خواندن، فقط خواندن، توجه کرده اید؟ به اینکه خواندن کلید ورود ما به کل آیا تابه حال به 
دنیای تفکر، تخیل و تجسم خواهد بود؟ به مصاحبت قدیس و شیخ از خردمندانه ترین و ظریف ترین نکات در 



 
 

 

 (خواندن )قصارهایی در مورد کتاب قدرت مطالعه

یق تری ببینیم؟ دهد با چشم های عمخردمندانه ترین و شوخ طبع ترین لحظات؟ به  اینکه خواندن اجازه می
 با گوش های شنواتری بشنویم؟و به شیرین ترین آواهای زمان گوش دهیم؟

 جیمزراسل،شاعرو نویسنده قرن نوزدهم

 

6 

 .هدف حقیقی کتاب ها آن است که ذهن را به دام فکر کردن بیندازند

 مورلی،نویسنده و ویراستار قرن بیستمکریستوفر 

 

7 

مهارتی برای بازار کار نداشته باشند، بازوی اقتصادی جامعه به تنهایی اگر کودکان نتوانند بخوانند و هیچ 
بر ختواند کاری انجام دهد.اگر کودکان ندانند که چگونه از رایانه استفاده کنند و یا از دنیای فناوری بینمی

ش است ای برای آنان نخواهد داشت به جز حداقل درآمد ممکن. فقط و فقط آموز باشند؛ اقتصاد هیچ فایده
 توانند در این روزگار جایی داشته باشند.بخشد که آنان نیز میکه به کودکان ما اطمینان می

 کاولین پاول

 

1 

 گردد.همیشه به دنبال غذای شکم میانسان خرمند همواره تشنه دانش است، در حالی که بی خرد 

 ضرب المثل

 

3 

 هارا ورزش دهید.ارا سرزنده نگاه دارید؛ باید آنخواهید آن هذهن های پیر مانند اسب های پیرند! اگر می

 جان آدامز

 



 
 

 

 (خواندن )قصارهایی در مورد کتاب قدرت مطالعه

81 

سیصد کتاب در سال یعنی حدود روزی یک کتاب که برای بیشتر ما کمی فراتر از معمول است؛ اما همه ی ما 
باید برای خودمان یک هدف تعیین کنیم.چند کتاب در سال؟چند تا در ماه؟ یا هفته؟مهم نیست! فقط یک 

 .تخاب کنید و خود را به آن متعهد کنید. برتی عمل به قولتان تالش کنیدعددد را ان

 پت ویلیامز

 

88 

همه در همین دنیاست! اما تنها راهی که آدمیزاد بتواند نود و نه درصد  گردی،چیزهایی که به دنبال آن می
 هارا ببیند، در کتاب است.آن

 پروفوسر فابر 

 

82 

 توانیم فردا بیشتر از امروز بدانیم.ی ما میاما همه همه چیز را بدانیم؛ توانیماز ما نمی یکاگرچه هیچ

 پت ویلیامز

 

89 

 مردم نمیدانند چطور ممکن است کل زندگی انسان فقط با یک کتاب تغییر کند!

 مالکوم ایکس

 

84 

وه بکند؛ اما نح تواند کمکیترند.تماس مداوم با کلمات به خودی خود نمیخوانند؛ اجتماعیافرادی که کتاب می
دانند که قدرت دهد و همه میدهد.کالم ما را شکل میی ما از زبان را تحت تاثیر قرار میبرداشت و استفاده

 ید؟ کتاب ها پر از کلماتکالم کلید حیاتی موفقیت است. آیا دوست دارید دامنه لغات خود را افزایش ده
 پت ویلیامز  اند!رنگارنگ



 
 

 

 (خواندن )قصارهایی در مورد کتاب قدرت مطالعه

85 

بلکه  بار، کیبتوانیم بخوانیم، نه اگر  کر کنیم ما فقط یکبار فرصت زندگی کردن داریم؛این درست نیست که ف
 ک شکل بلکه به گونه های مختلف زندگی کنیم.یبارها و نه 

 مدرس و سیاستمداراس.آی هایاکو،

 

86 

به ذهن ما میخوانیم تا ذهن را آموزش دهیم؛ ذهن را پر کنیم؛ :»گویدهولبروک جکسون نویسنده معاصر می
 .«رها کنیمرمیم کنیم حتی ذهن را استراحت دهیم، ذهن را ت

 

87 

کند. خواندن شما را با آنچه در ذهنتان به آن نیاز چه مطمئنیم این است که خواندن راه را برای شما باز میآن
 سازد.کند و امکان دسترسی به آرمان های شما را فراهم میرو میبهدارید، رو

 اپراوینفری

 

81 

 تر از به هدر دادن پول است "هدر دادن ذهن به مراتب وحشتناک "

 شعار صندوق پول دانشگاه یونایتدنگرو

 

83 

کند. ماهیچه های مغز را ورزیده می و کند. قدرت تفکر را تقویتخواندن تار عنکبوت های ذهن را پاک می
 رد. بهای جدید باال میتحمل ما را برای حقایق تلخ و راهقدرت  ،خواندن

 .کندخواندن بزرگ شدن را جایگزین پیرشدن می

 چاک سوییندل
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21 

 ی مطمئن به قلب هر انسان نگاهی به فهرست مطالعات اوست.یک پنجره

 ماری بی دبلیو

 

28 

کند و این عامل دست کند خواندن ارتباط میان ما و دیگران را تقویت میدالیل زیادی وجود دارد که اثبات می
خوانیم به حقیقتی بزرگ و آرام بخش ی از بهترین دالیل کتاب خواندن است. ما وقتی کتاب میکم برای من، یک

 ابیم اینکه دیگر تنها نیستیم.یدست می

 پت ویلیامز

 

 

22 

 یک کتاب خوب باید در پایان کمی شما را خسته کند باید احساس کنید با خواندن آن، چند بار زندگی کرده اید.

 ویلیام استایرون

 

 

29 

. مخوانو کتاب می ممانها، تا پاسی از شب بیدار میاقسام کارها و مسئولیتپس از یک روز طوالنی با انواع و 
 .رددارا بیدار نگاه می مراهدفی بزرگ و عزمی راسخ 

 دوریس کرنز گودین
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24 

کارهایی پیشنهاد برایان تریسی سخنران و مربی موفقیت، برای گنجاندن کتاب بیشتر در برنامه روزانه راه 
گذارد استفاده کنید. همیشه کتاب و مجله از هر فرصت کوچکی که زمان در اختیار شما میگوید: کند، او میمی

نگام انتظار و غیره بیکار نمانید. اگر شما در هر ماه یک کتاب بخوانید، در طول یک همراه داشته باشید تا ه
ش شما یکی از بیست کتاب خوانده اید. با استفاده از این روو  سال، دوازده کتاب و تا ده سال آینده صد

های دنیا خواهید بود. اگر در روز پانزده دقیقه، فقط پانزده دقیقه آثار کالسیک جهان را خوانبهترین کتاب
 اید.های برجسته ادبی را خواندهدر عرض چند سال همه کتاب مطالعه کنید؛

 

25 

ها و ترینا نزدیکدوست ندارم، بلکه در همنشینی با دیگران حتی ب واقعیت این نیست که من مردم را
 شود.رسد که من دلم برای خواندن تنگ میهایی میهای خود نیز لحظهعزیزترین

 مائورین گوریگان، نویسنده و منتقد

 

26 

حظه که تلوزیون برای من بسیار آموزنده بوده است؛ درست همان لگوید: گروچومارکس اندیشمند بزرگ می
 خوانم .روم و کتابی میانه میکند من به کتابخی آن را روشن میکس

 

27 

 توانم زمانی را برای خواندن این همه خواندنی پیدا نکنم ؟چطور می

 کارل کراس، ناشر و ویراستار

 

21 

شیده اند؛ خوب مراقب لحظات آزاد خود باشید. آن لحظات مانند الماس های نتراگوید: امرسون می رالف والدو
دهند .اگر مراقب آن ها باشی؛ شفاف تر و اگر آن ها را بتراشید و خرد کنید؛ ارزش حقیقی خود را از دست می

 درخشنده تر جلوه خواهند کرد.
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23 

شنویم که بسیار گرفتارند و برای خواندن وقت ندارند کسی که بگوید اکنون برای خواندن گاهی از افرادی می
 نخواهد خواند.وقت ندارد، هیچگاه 

 پی سی فوریز سردبیر مجله فوریز

 

91 

آیا دوست دارید برای خواندن وقت پیدا کنید ؟ عاشق کتاب شوید؟در جستجوی کتاب هایی باشید که شور 
و فقط به ندای قلب و خرد خویش گوش فرادهید. آن وقت نیازی نیست به دنبال  عشق را در شما برانگیزاند

 شما را پیدا خواهد کرد.وقت بگردید، زمان، خود، 

 بینیماستیو لوین،از مجموعه کتاب های آنگاه که می

 

98 

رف حن بزرگ بهتر از اخواندن کتاب های اندیشمندان و نویسندگ»اسمیت سخنران محبوب اعتقاد دارد: فرد
تر و ها تبلور بسیار کاملنوشته های این افراد نسبت به صحبت های خودمانی آن زدن با آن هاست؛ زیرا

 .«از افکار و اعتقاداتشان خواهد بود تریدقیق

 

92 

خواند باید به طور کامل هوشیار و آگاه باشد و کتاب انسانی که می»گوید:ازرا پاوند شاعر معاصر آمریکایی می
 «. همچون گوی نوری در دستش

 

99 

ک ساعت خواندن آن را شناسم که ینمیمن دردی را » متفکر سیاسی فرانسوی،چارلز اسکوندات،گفته است:
 .«آرام نکرده باشد
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94 

ی گل ها را از ذهنی به ذهن کتاب ها مانند زنبورهایی هستند که گرده»گوید:جیمز راسل شاعر آمریکایی می
 .«کنددیگر منتقل می

 

 

95 

ر کتابی اگمان کند؛ هایی بخوانیم که زخمیکنم ما باید فقط کتابمن فکر می»نویسد:فرانتس کافکا در جایی می
ایم؟ کتاب باید خبری بیدار نکند، در اصل چرا آن را خواندهخوانیم ما را با ضربه ای محکم از خواب بیکه می

 .«را بشکند مانند تبری، یخ درون ما

 

 

96 

توانند زمان را متوقف کنند، آن را به عقب بکشند و حتی به من دریافته ام کتاب ها چنان قدرتی دارند که می
 ینده ببرند.سوی آ

 جیم بایشاب،روزنامه نگار آمریکایی قرن بیستم

 

 

97 

بهترین لحظات در زمان خواندن، همان لحظاتی »گوید:آلن بنت نمایش نامه نویس و هنرپیشه معروف می
کردی کنی؛ یک فکر، یک احساس یا نوعی نگاه که تا آن زمان فکر میاست که تو با چیزی آشنا برخورد می

ی. شورو میبهرو نی دیگر و از زبان شخصی دیگر با آمتعلق به خود تو بوده است. اکنون جایفقط منحصر و 
  ..شخصی که هرگز او را مالقات نکرده ای. شخصی که حتی شاید مدت ها پیش مرده باشد.

 .«گیردآید و دست های شما را میکه دستی بیرون می درست مانند آن
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91 

گران زنده این ارجحیت را دارند ای هستند که نسبت به موعظهن همیشه آمادهوعظه گران و مشاوراکتاب ها م
 ،دهیکه شما بخوا بار د؛ نیازی به گرفتن وقت مالقات ندارند و هر چندنکنشما بخواهید موعظه میکه هر وقت 

 کنندشان را تکرار میدرس

 اوسوالد چمبرز

 

93 

مانند قالیچه سلیمان است. ، بحر و مهارت نوشته شده استبا ت یک کتاب خوب که» گوید:کارولین گوردون می
توانستیم و به آنجا گاه و ازهیچ راهی نمیهایی سفر کنیم که هیچتوانیم روی آن بنشینیم و به سرزمینمی

 «برویم.

 

 

41 

جدا مرا دو سه ساعتی در روز از دنیا موقعیتی . مین کردأه تمام وسایل ترقی مرا تک است اماین کتابخانه
ام؛ که پدرم از من انتظار داشت؛ جبران کنم. مهم نبود کجا نشسته ایکمبود تحصیالتیباعث شد و  کندمی

دانستم. هیچ ذهنم به طور کاملی در اسارت کتاب بود. خواندن تنها تفریحی بود که برای خودم مجاز می
و به طرزی خستگی ناپذیر ادامه  سخزمانی برای مهمانی و شادمانی نگذاشته بودم.اما کارم را با عزمی را

 دادم.می

 فرانکلین
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48 

ها ذهن مرا ام. کتابیابم که خواندن بزرگترین مهارتی است که آموختهدر پایان هر روز، دوباره اطمینان می
 .دانتر آنکه به زندگی من اهداف بزرگی بخشیدهاند. از همه مهمتر کردههوشیارتر و درک مرا از حقیقت وسیع

 دام ویتیآ

 

42 

خوان شدن یک راه خوب برای کتاب» اولیور وندل هولمز نویسنده و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد:
سراغ دارم؛ اینکه همیشه و همه جا با خود یک کتاب همراه داشته باشید. اگر همیشه کتابی پیش شما باشد، 

 معطل نکنید؛ به ،بدون کتاب هستیدگر همین االن کنید که هرجایی را برای خواندن انتخاب کنید. اعادت می
 .«های مرا بخوریدفروشی بروید و یکی از کتابترین کتابنزدیک

 

49 

داشتیم. هیچ ها نگاه میترسیدیم فراموش شوند، در آنرا که می جاهایی بودند که ما آن چیزها ها فقط ازکتاب
ها که چطور بعضی از آن. اینگویندزی است که به ما میها وجود ندارد. جادو فقط در چیچیز جادویی در آن

قدر اهمیت ها آندانی چرا این کتابدهند. میدوزند و لباسی به ما تحویل میهای جهان را به هم میتکه
ان تودارند؟ زیرا، جان دارند. به عقیده من، جان یعنی کیفیت،  یعنی جنس، یعنی بافت. این کتاب ها را می

توانی زندگی را ببینی که با ی میکروسکوپ میسکوپ برد و دید که تار و پود دارند. از زیر شیشهزیر میکرو
 سرعتی بی پایان از گذشته تا به امروز در جریان است.

 

 درجه فارنهایت 458پروفوسورفابربه موناگ د ر
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ییر تغ، خوانیدبار آن را می ن است که هرنشانه یک کتاب خوب ایان گفته است:اناندرسون کوپر خبرنگار سی
 .ماگویم. بارها شاهد این تجربه بودهدانند چه میها میخوانکنید؛چیزی تازه بیابید. کتاب

 

45 

 هرگز چیزی یاد نخواهید گرفت. ،یزهایی بخوانید که با آن موافقیداگر شما چ

 جیمز دی هاگسون،معاون سابق وزارت کار ایالت متحده

 

46 

ممکن  چون هایی کنید که شاید روزی برای شما جالب باشد؛ود را صرف خواندن موضوعشما نباید وقت خ
 است آن روز هیچ وقت فرا نرسد.

 برایان تریسی

 

47 

یاد  ترین راه. سختتوانند بیشتر به شما کمک کنند که بیشتر شما را به فکر کردن وادارندکتاب هایی می
سته که از ذهن نویسننده ای متفکر آمده باشد، همچون گرفتن،سطحی خواندن است؛ اما، یک کتاب برج

 رود.کشتی افکار است که با حقیقت و با زیبایی به عمق دریا می

 

 تئودور پارکر، نظریه پردازد و متفکر قرن نوزدهم

 

 

 



 
 

 

 (خواندن )قصارهایی در مورد کتاب قدرت مطالعه

41 

های بقای داند چگونه و چه چیزی بخواند، این قدرت را دارد که خود را بزرگ نشان دهد، راهکسی که می
 اش را کامل، پربار و دلچسب کند.ویش را گسترش دهد زندگیخ

 آلدوس هاکسلی ، نویسنده

 

43 

فلسفه و مذهب مطالعات  ی تاریخ،رفت، در زمینهی علوم دینی میزمانی که مارتین لوترکینگ به مدرسه
اعتقادی  کرد که در قلبش چهای او از خود این سوال را میبسیاری داشت.با هر کتاب و در هر زمینه

ها و کرد. به ارزشه هایش را منعکس میگرفت و آموختخواند، یاد میکه می دارد. همان طور
 بخشید.شکل میی کشف حقیقت،اعتقاداتش نیز با خمیره

 

51 

ها بهترین دوست برای همنشینی، بهترین مشاور در زمان تردید، بهترین آرام بخش دوران افسردگی، کتاب
ترین مخدر برای خستگی، بهترین ورزش برای ذهن، ان بازنشستگی، مطمئنبهترین سرگرمی دور 

 زیباترین باغ طبیعت و زمینی بارور برای بقای ابدی هستند. 

 بالسترود وایت الک، عالم و دانشمند قرن هفدهم

 

58 

و به  کنند من عاشق کتاب ها هستم؛ چون آرامم میگفت:رنسانس، مایکل دمانتین، می یحکیم و ادیب دوره
 بخشند.دیگر میزندگی و مرگم جلوه ای 
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خواندم گویی که زمان در حال تمام شدن است. البته از لحاظ تخصصی هم همین طور من  طوری کتاب می
ی هایشد: کتابشدم، عطش من نیز برای کمی تفریح و لذت بیشتر میاست. همچنان که بزرگتر می

 و شهودم را به نگاهی دوباره وادارند.خواستم که نفسم را بند بیاورند می

 باربارا کینگ سولور،رمان نویس

 

59 

 لوئیس در اثر ادبی کوتاه خود به نام تجربهای در نقد نوشت:اسپروفوسر سی

تر های خودمان، وجود و هستی ما را وسیع ادبیات داستانی با شریک کردن ما در تجاربی غیر از تجربه
انتهای وجود خود را وسعت بی ،اندهای واقعی بودهخوانول عمر خود کتابآنان که در تمام ط. کندیم
ت کنید که با یک دوسبزرگ هستند.این وسعت را وقتی احساس می نو البته آن را مدیون نویسندگا ،بینندمی

کنید. ممکن است او پر از صفات نیک و احساسات لطیف باشد؛ اما  در دنیای خوان صحبت میغیر کتاب
 گ به هزاران مردزر ن نفس بکشیم...با خواندن آثار بتوانیم در آکند که شاید ما حتی نمیچکی زندگی میکو

شوم و باز خودم هستم؛ در ستایش، در عشق، در اخالقیات و در دانش همراه با آنها از خودم عبور تبدیل می
 ام.یچ گاه تا این اندازه خودم نبودهروم؛ اما هکنم و فراتر میمی

 

54 

 کند:ی ادبیات کالسیک مطرح میارهاورسون اسکات کارد، نویسنده معاصر، سوالی سازنده درب

 «به راستی چرا ما داستان میخوانیم؟

برانگیز و تاثیرگذار نویسنده نیست یا حداقل امیدوارم نباشد. تردید به خاطر زبان تحسینبیدهد:و پاسخ می
چون ، به نوع  خوانیم؛میدانیم حقیقت ندارند، ا را که میهکنم بیشتر ما این داستانمن فکر می

ی و خاص ئی طبیعت بشر، حقیقتی جزم دربارهحقیقت کلی و موهوگردیم.دیگری از حقیقت می
تر: داستان کنند و باالخره حقیقتی بزرگ و مهمهایی که هویت خود ما را روشن میی انساندرباره

ها درباره ی یک شخصیت حقیقی در دنیای واقعی نیستند؛  زندگی خودمان. از آنجا که داستان
 ود دارد که داستان خود ما باشند.همیشه این امکان وج
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 ، درباره ادبیاتترین نویسندگان و متفکران قرن بیستم استپروفوسر سی.اس.لوئیس که یکی از برجسته
یات کهن این روزها بسیار متداول جا و بی دلیل ادبیات معاصر بر ادبباین برتری نا گوید:کالسیک می

کنم شده است. از آنجا که من خودم در زمان معاصر یک نویسنده هستم، هیچ وقت آرزو نمی
ا ن آثار کالسیک ر را انتخاب کنند، من خواندها کتاب معاصر نخوانند؛ اما اگر قرار باشد یکی خوانکتاب

 کنم.پیشنهاد می

 

56 

هایی بخوانید که منبع الهام و ایمان های سازنده بخوانید. کتابخوانید. داستانهای بزرگ را بزندگینامه انسان
 باشند و از همه باالتر کتاب مقدس را بخوانید.

 مک آر داگالس، مربی اصول رهبری

 

57 

ذهب ، کتاب مقدس مهر فردی باشد ترین کتابی که باید در کلکسیون کتابخواهم پیشنهاد کنم اولین و مهمیم
 ها یکی است.داستان همه آن؛ نیدکنسخه و از کدام مترجم را انتخاب میمهم نیست کدام  اوست.

 پت ویلیامز

 

51 

نمادگرایی و مفهوم بسیار غنی است. من اعتقاد دارم هر علمی بدون این زیر بنا، ناقص  ظکتاب مقدس از لحا
اند. اما، حقیقت مذهبی نبوده که از نویسندگان ادبیات کالسیک ؛اماست. من کلمات بسیار زیادی خوانده

 کنیم.دانیم و در کتاب مقدس احساس میطنین انداز است. ما آن را در قلب های مان می

 پگی ماتیوس رز
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 شناخت کامل و حقیقی کتاب مقدس با ارزش تر از هر مدرک دانشگاهی است.

 تئودور رزولوت

 

61 

 ،تره ی شما هستند. بهترین راه برای داشتن چشم انداز وسیعهایی نخوانید که مرتبط با کار یا حرففقط کتاب
 ی جامع است.مطالعه

 بیل گیتس

 

68 

توانیم تصور کنیم، چیزی که زنی را به سوی آتش ها چیزی وجود داشته باشد، چیزی که ما نمیباید در کتاب
ماند تا میل آتش گرفتن است، ای که در حاکشد. باید چیزی آنجا باشد که زنی در خانهمی

 در آتش بمانی .« هیچ چیز»توانی برای بها را نجات دهد. تو نمیکتا

 گای مونتاگ آتش نشان داستان برادبری

 

62 

 هاعتماد به نفس و شوری بیکران ب ها آرامش، حقیقت، تعادل،آزادی،کنند. آنها ذهن شما را هوشیار میکتاب
 بخشند.زندگی شما می

 بیل آلیس
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 اند.ها به سراغ من آمدهتحول کننده همیشه از درون کتابطرح های م

 بل هوکس، پروفوسور زبان انگلیسی

 

64 

 ای هماهنگ تعیینکه بتوانید از زندگی خود با کتاب لذت ببرید، باید در هر مرحله برای خود مجموعه برای آن
رست پراکندگی د ین ناهماهنگی وکنید اکنید. وقتی از یک موضوع به موضوع دیگر بپرید، پس ازمدتی فکر می

بسیار اشتباه است. کمی نظم بخشیدن به مطالعات الزم و خوشایند است و شما  ؛برعکس و طبیعی است؛ اما
مانید که موارد و مصالح ای بسازید آیا منتظر میهید. برای مثال اگر بخواهید خانهباید این کار را انجام د

رای ساختتن ذهن باید خودتان مطالب را پیوسته و هماهنگ کنار هم پس، ب خودشان کنار هم قرار بگیرند؟
 .جمع کنید

 استیو لوین

 

65 

جنگ با خردمندان و مبلغان، همه و همه  ،هان و مقام، نابودی آرامگاهأز بین رفتن معابد، از دست دادن شا
 ماند، کتاب ها هستند.شوند؛  اما آنچه باقی میفراموش می

 ویلیام تی.ورنون

 

66 

های فرد متخصص و مهارت حرفه ای او، نظام فکری اوست؛ این است که در از نشانه گوید:تریسی می
 چه کتاب هایی مطالعه کرده است ی خودحرفه
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 نه باید مانند اتاقایک کتابختوان تعبیر کرد:ونه میگتر اینسقراط استعاره ای معروف دارد که به زبان ساده
 .گیریدآید و جان میها باشد، جایی که تاریخ به دنیا میعملی برای تولد طرح

 نورمن کازینز، نویسنده و ویراستار

 

61 

یک کتاب خیلی خوب باید در سه مرحله از زندگی خوانده » رابرتتسون دیویس نویسنده کانادایی قرن بیستم:
ور که یک بنای خوب را باید در طشود : یک بار در جوانی، بار دوم در میان سالی و بار دیگر در پیری. همان
 .«نور صبح،  هنگام ظهر ونیمه شب بازدید کرد

 

63 

کسی  های خود را تعریف کنید. اهداف خود را بشناسید و بدانید در واقع چهتوانید ارزشها میبا کمک کتاب
اما  بینیم،ها  میآن ای هستند که ما تصویر خودمان را درها ماننند آینهتوان گفت کتابهستید. به تعبیری، می

 این تصویرند. گربیش از آن که بازتاب تصویر ما باشند؛ هدایت

 

71 

 .«بزرگ ترین عامل تاثیرگذار در زندگی شما، تصویر خود شماست»ریک وارن گفته است:

 

78 

ای بر  ثر باشد.ؤتواند در تحقق بخشیدن به آن ممیخواندن  ،خواهید انجام دهیدکاری که می در زندگی هر
 بهتر از خواندن چیز زیادی سراغ ندارم. ،پرورش ذهن

 پل آلن از موسسان مایروسافت
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کند تا با اشتیاقی بیشتر، درخواندن نیست،  بلکه در زیستن است. خواندن به شما کمک می ناهمیت خواند
 دهد.ثیر قرار میأت تح، رفتار و اعمال شما را به شدت تخواندن .تر و آگاهی واالتری زندگی کنیدنگاهی عمیق

 استیو لوین ، نویسنده

 

79 

توانید از آنها درس است. شما می یجدید های شما برای دیگران چیزهای دیگران برای شما و تجربهتجربه
ی برخورد توان نحوهآید. بلکه میهای تلخ و ناگوار برای شما پیش نمید و این بدان معنا نیست که تجربهبگیری
ها به کمک کتاب اند.رمشق گرفتن از کسانی را آموخت که در برابر این حوادث سربلند بیرون آمدهها و سبا آن
اند و چگونه موانع غیرممکن را از میان توانیم بفهمیم که دیگران چگونه درد، رنج و مصیبت را ساختهمی

 اند.برده

 پت ویلیامز
 

74 

دهد که را پند می گر خود، جان ترمبتی، دوست موعظهای، جان وسلی، بنیانگذار مکتب قاعده گر 8761در سال 
رساند و من از آن روز چه که در گذر زمان به تو آسیب بسیار میآن :از بی تفاوتی و زندگی یکنواخت پرهیز کند

شود و این موهبت خدادادی را از تو در موعظه گری تقویت نمیترسم؛ نخواندن است. اگر نخوانی استعداد می
بخشد. با حذف کردن آن دهی . حال آنکه خواندن همراه با عبادت روزانه و مراقبه آن را قدرت میدست می

 نی را برای تعالیم شخصی مقرر کن.اشتباه بزرگی خواهی کرد. هر روز زما

75 

صلی زار ااگر سالح خواندن را به عنوان ابگوید: اش به عنوان گزارشگر رادیو میی اولین تجربهاپرا وینفری درباره
توانم تصور کنم کجا و چه کسی بودم. پس از سال ها خواندن و خواندن زندگی خود در اختیار نداشتم؛ نمی

نو بخوانم. کسی دستمزد انجام دادن  توانستم دستم را باال ببرم و شعرهایی را که خوانده بودم برای همه ازمی
 بلند بخوان:  داد که عاشق آن بودمکاری را به من می
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شویم؛ مان نزدیک میهرچه بیشتر خود را به خداوند بسپاریم؛ بیشتر به خود واقعیسی اس لویس گفته است:
زیرا، او ما را ساخته است. خداوند افراد مختلفی را که من و شما باشیم، خلق کرده است. یکی از دالیلی که 

با افکار و نظریات دیگر اعضای خلقت خود،  آن است که ما رامن اعتقاد دارم خداوند مالک و هدایتگر ماست، 
ها کنار یکدیگر است. کتاب یکی از وسایل در ارتباط قرار داده است و کتاب ها بهترین راه گردآوری آن طرح

خواهیم باشیم. من که هرگز خداوند بر روی زمین است، برای کمک به من و شما در جهت رسیدن به آنچه می
را برای پیوستن به جاودانگی ترک کنم، تازه متوجه شوم بسیاری چیزهای مهم را  دوست ندارم روزی این جهان

 ام. شما چطور؟جا گذاشته

 

77 

نامه خوب نباشد: هم جذابیت داستان را دارد و تر از یک زندگیها، چیزی جالب شاید برای بسیاری از ذهن
تواند حقیقت محض را بنویسد.کس نمیگویم واقعی و نه حقیقی، چرا که هیچهم مسرت واقعی بودن را. می  

 ویلیام لیون، استاد زبان انگلیسی

 

71 

 کندبابید که بزرگی،بزرگ میید، به زودی درمیزندگی نامه افراد بزرگ را مطالعه کنگوید:اسمیت می فرد

 

73 

سانی که شد. انآن اندیشیده باام که پشت هرکتاب انسانی ایستاده است. انسانی که باید بسیار به من فهمیده
 هایش صرف کرده باشد و این زمان ممکن است تمام عمر او باشد.زمان زیادی برای به قلم آوردن اندیشه یدبا

 درجه فارنهایت 458موتاگ در 

 

 



 
 

 

 (خواندن )قصارهایی در مورد کتاب قدرت مطالعه

11 

گذرد و ه از آن مییماکند، تهیبخشد؛ عاقل آن را تمنا میخواندن به شما شعف، آگاهی، شوق و توانایی می
 گیرد.دیده مینادان آن را نا

 هادون رابینسون، نویسنده

 

18 

خواندم، فقط برای لذت صرف خواندن، ام برای انتخاب. میتسلی ام، انگیزه خواندن فرار من بود و قرارم. مایه
شنوی و طنین آن را در سر گیرد،  وقتی کالم نویسنده را در ذهن میبرای آرامش دل انگیزی که تو را فرا می

 نی.کخود احساس می

 پاول استر، نویسنده

 

12 

  نویسد:ودوین درباره ی لینکلن میدوریس کرنز گ

ها دانشگاه او بودند. کلمات، ذهن او را با اذهان بزرگ نسل های گذشته، یکی و یکپارچه کرده بود. کتاب
به دستش  که آبراهام همه جا در به در به دنبال کتاب بود هر کتابی که گوینددوستان و خویشاوندان او می

به طبقه مرفه بود، لینکلن به سختی . در زمانی که کتاب مانند جنسی نفیس فقط منحصر خواند، میرسیدمی
هایی از انجیل کینگ جیمز، سیر و سلوک عرفانی جان بانین، کرد. وقتی که به سختی نسخهکتاب تهیه می

سلوک عرفانی بانین را در دست  و ای هیجان خود را مخفی نگاه دارد. وقتی که کتاب سیرهای افسانهداستان
زد که گویی باور ندارد. آن روز هیچ چیز نخورد و آن شب تا صبح بیدار گرفته بود، چشمانش چنان برق می

 ماند.

یافت، فرصتی می رفت، کتابی با خود داشت. هنگام کار در مزرعه به محض آن کهلینکلن به هرجا که می
خواند و باالخره بارها و بارها خواندن کتاب مقدس و داد و میبه درختی تکیه میزد کتابی با خود ورق می

 م لینکلن رئیس جمهوری شاعر ساخت.اشعار شکسپیر، روزی ثمر داد و از آبراها

 



 
 

 

 (خواندن )قصارهایی در مورد کتاب قدرت مطالعه

19 

 ماز کتاب داشتی ای پرمیشه خانهکه ه بار؛ چرا حوصله شده باشم حتی یکآورم کسل و بیمن هرگز به یاد نمی

 هریت رومن

 

14 

 آیند و طرح های بزرگ اغلب در کتاب ها پیدا میشونددیدگاه های بزرک از طرح های بزرگ می

 چرچیل

 

 

15 

رونالد ریگان رنج های بسیاری داشت او  آموخته بود برای فرار از هرچیز به خواندن روآورد عشقی که از 
مایک مادرم به من گفت که اگر یادبگیری عاشق خواندن شوی »به من گفت:مادرش آموخته بود روزی 

 .«هیچگاه تنها نخواهی بود 

 مایکل دیور ، مشاور ریگان

 

 

16 

فروشید مشتی کاغذ و جوهر و چسب نفروخته اید؛ بلکه زندگی صد درصد وقتی شما به فردی یک کتاب می
 .ایدجدیدی به او فروخته

 ده و ویراستار اوایل قرن بیستمکریستوفر مورلی ، نویسن

 

 



 
 

 

 (خواندن )قصارهایی در مورد کتاب قدرت مطالعه

17 

کنی خواهم این یکی را هم بخرم فکر میکتاب دیگر برای خواندن دارم اما می 52از دوستم پرسیدم: من هنوز 
 این یک بیماری است ؟

 .دوستم: بله فکر میکنم هست  

 من: باشد ولی بیماری خوبی است .

 نانجوکوئی

11 

یق تجربه مهمترین کلید موفقیت است. من از جمله افرادی که همیشه آموزش چه از راه کتاب و چه از طر 
خوانم تا یادبگیرم کتابهای خودباوری و رشد فردی میخوانم. خیلیها داستان می خوانند و من چیزهایی می

 . چگونه به جای سه دستگاه ورزشی چهارتا بفروشم

 آرت مورنو، تاجر

13 

کنید این کار به شما چشم انداز دیگری از ریات و عقاید دیگران میخوانید افکار خود را تسلیم نظوقتی می
خوانید با فراز و نشیب های زندگی آشنا دهد تا بتوانید نوعی دیگر فکر کنید وقتی میدهد اجازه میزندگی می

 چشید.شوید سرما وگرمای آن را میمی

 

 فیل جکسون

 

 



 
 

 

 (خواندن )قصارهایی در مورد کتاب قدرت مطالعه

31 

تواند آن هارا به جایی برساند که به تنهایی اندن میآموزند خوبچه ها چیزهای زیادی از خواندن می
توانستند به آن دست یابند. خواندن در عین حال که سرگرمی لذت بخشی است بچه ها را باهوش تر نمی

 کند.می

 ری آلن

38 

 دندگی بیرون خواهد آمد و هدایتگر دیگری خواهز دارید جایی در ه در ذهن نگاه میبخوانید و بدانید کلماتی ک
 تگزار بخوانید.قلب یک خدم تواضع و با شد زندگی باید ادامه یابد با

 پت ویلیامز

32 

خواهید از خواندن بهره ای نصیبتان شود با تواضع ، ساده و صادقانه بخوانید نه به شوق آنکه احترام و اگر می
 اعتبار کسب کنید.

 توماس کمپس از کتاب درس های مسیح

39 

کنید ، هیچ بهانه ای یا دو دست دارید که کار میکند و در دنیای امروز زندگی میاگر شما دو چشم دو گوش 
یی باشید که از فرصت محدود خود روی این زمین با کتاب ها برای کتاب نخواندن ندارید. پس به دنبال راه ها

 نهایت استفاده را ببرید.

 پت ویلیامز 

 

 

 

 



 
 

 

 (خواندن )قصارهایی در مورد کتاب قدرت مطالعه

34 

گذارید، چه باری از روی ی کتابخانه میا برای همیشه در قفسهکنید و آن ر دانید وقتی کتابی را تمام مینمی
کنید که میان کتاب ها جایی رفته و نشسته است گویی به شود. وقتی به آن نگاه میتان برداشته میدوش
شود؛ چرا که بخشی از تان تبدیل میی زندگیکنید. هر کتاب به بخشی از خاطرههای خود نگاه میپیروزی

 را با آن گذرانده اید. زندگی خود

 پت ویلیامز

 

35 

 ی یک انسان نشان موهبت است، نه نشان افتخار.کتابخانه

 مارتین لوتر کینگ

 

36 

کنیم که خواندن سخت شده است، در فرهنگی که با بمباران ورق نزنید، بخوانید. امروز در روزگاری زندگی می
ادت شده است. با وجود این، باید بدانید درک و فهم اطالعات و بی نیازی به تفکر عمیق، سطحی خواندن ع

 «آید.عمیق مسائل فقط با خواندن عمیق به دست می

 مارک اپلر نویسنده و سخنران موفقیت

 

 

 

 

 



 
 

 

 (خواندن )قصارهایی در مورد کتاب قدرت مطالعه

37 

برای کار پیش دبلیو کلمنت استون رفتم، مرا در مصاحبه ای یک ساعتی نشاند  9191هنگامی که من در سال 
 کنید ؟تلوزیون نگاه می آیا شما» اولین سوالش این بود:

 «کنید؟ کنید روزی چند ساعت تلوزیون نگاه میفکر می»بعد پرسید: 

 «حدود روزی سه ساعت. »من پس از حساب و کتابی کوتاه پاسخ دادم: 

خواهم یک ساعت از آن را بزنید و زمان از شما می»آقای استون مستقیم در چشم های من نگاه کرد و گفت:
دن خود را به روزی دوساعت کاهش دهید. اگر شما این کار را بکنید سیصد و شصت و پنج تلوزیون نگاه کر 

ساعت در سال پس انداز کرده اید و اگر آن زمان را به چهل ساعت کار هفتگی تقسیم کنید، خواهید دید که 
« ار کرده اید.حدود نه هفته به بهره وری زندگی خود افزوده اید. مثل این است که در سال دو ماه اضافه ک
ین یک کنند با امن قبول کردم که این جایگزین بسیار قدرتمندی است و سپس از آقای استون پرسیدم فکر می

من نصیحت او را « ی کارم مطالعه میکنم...من در زمینه» ساعت اضافه باید چکار کنم؟ او پیشنهاد داد:
 د.پذیرفتم و این کار تفاوت عمده ای در زندگی ام ایجاد کر 

 کنفیلد ، قدرت تمرکزجک 

 

31 

دنیای ما از تلوزیون، فیلم، دی وی دی، سایت های اینترنتی و بازی های یارانه ای تشکیل شده است. همه 
ام در حالی که پی« مرا سرگرم کن! نذار مغزم زیاد کار کنه.» آورند که این وسایل چنین ذهنیتی را به دنبال می

 .«ه بزن، منو هول بده، مغزم رو بساز، وادارم کن فکر کنم با من سرو کل»خواندن این است:

 

 پت ویلیامز

 



 
 

 

 (خواندن )قصارهایی در مورد کتاب قدرت مطالعه

33 

 زمینه به کارشناسی جهانی نکتاب به راستی خوب بخوانید؛ در آاگر شما در هر زمینه ای پنج 

 تبدیل خواهید شد. 

 پت ویلیامز

811 

مام خواهید کرد و در عمل اگر شما روزی یک ساعت کتاب بخوانید، در عرض ده سال، پانصدو بیست کتاب ت
کنید از امروز تا ده سال آینده، در بیش از صد رشته مختلف کارشناس جهانی خواهید شد. آیا شما فکر می

ی مختلف تاثیری در زندگی شما خواهد داشت؟ در روابط شما چطور؟ کارشناس جهانی شدن در صد رشته
د تصور کنید که مردم فقط  برای یک قرار شام یا نهار با توانیکنید؟ میراجع به میزان درآمدتان چطور فکر می

 شما سرو دست میشکنند؟

 جی گوتری، اعضای تیم بازیگران والت دیسنی

818 

 کردم که به همه دانشجویان سه مهارت مهم آموزش داده شود:اگر من مسئول دانشگاه بودم، تاکید می

 .مهارت حفظ کردن9

 .تندخوانی5

 ها استفاده کنند.یص دهند و از آن.چطور فرصت هارا تشخ3

 ریچ ولف، نویسنده

812 



 
 

 

 (خواندن )قصارهایی در مورد کتاب قدرت مطالعه

یک کتابفروشی مانند گنجینه ای بزرگ است که گنج معرفت و خرد دوران را در خود ذخیره کرده است، همه 
مخاطرات زندگی و همه ی لذت های شیرین لحظات را؛چرا که فقط در کتابفروشی است که تجربیات همه 

جود است و برای آنان که چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن و ذهنی برای درک مردان فرهیخته یکجا مو
 «شود.کردن دارند، اشاعه می

 پت ویلیامز

819 

او  «بخش کتاب های خودشناسی و خودیاری کجاست ؟»به یک کتابفروشی رفتم و از خانم فروشنده پرسیدم:
 !«ه اگر بگم که ازهمون اول هدف ما نقش بر آب شد» جواب داد:

 جورج کارلین ، کمدین

814 

ها جاست که درباره آنکنم. کتاب های زیادی آنشوم، احساس بی کفایتی میوقتی وارد یک کتابفروشی می
 آموزد. ایندهد که بتوانید بخوانید و خواندن، تحصیل کردن را میچیزی نمیدانم. تحصیالت به شما یاد می

 که جامعه در حال تغییر است.موضوع امروزه اهمیت باالیی دارد؛ چرا 

 فیشر دی بری، مربی تیم فوتبال نیروی هوایی

815 

ها موجوداتی هستند فرهیخته، با آنان که به کلمات مکتوب عالقمندند وجود دارد. آن چیزی خاص درباره
 معلومات و انسان .

 

 ناتان پاین ، کتابفروش
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816 

 زیادی برای همیشه ارتباط برقرار کنیم.توانیم با افراد کتابفروشی جایی است که ما می

 استفان ریگو، مدیر مسئول انتشارات بارنز.اند.نوبل

817 

 کنیم.کنیم، درواقع، شادی و مسرت جمع میوقتی ما کتاب جمع می

 وینسنت استارت، نویسنده و کلکسیونر کتاب

811 

هات بسیاری رشد کرده ام. خواندن کاری درست و شایسته است. من با خواندن کتاب های ارزشمند در ج
کنم باید هدفی تعیین کنم و دست کم روزی یک ساعت را به کتاب خواندن اختصاص داده ام. اما اعتراف می
 «شاید اگر هدفی داشتم بسیار بیشتر از این خوانده بودم.

 

813 

قت آن ووش دهید. خوانید گبرای کودکان با صدای بلند بخوانید و خودتان یک کودک شوید. به کلماتی که می
ببینید که به راستی چه کسی کتاب خوانده است؟ شاید صدای مادرتان را بشنوید که همان داستان را زمانی 

کنند؛ به اعماق آب ها را. کلمات از میان نسل ها عبور میبرای شما خوانده است و یا حتی صدای پدربزرگتان 
و  خوانیدکنند. داستانی که میت، راه خود را به گذشته پیدامیسازند . در نهایروند، تمدن ها را میو فراتر می

 سازد.قصه داستان خواندن شما، پل میان نسل ها را می

 راجرروزنبالت، مقاله نویس
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881 

شما ممکن است ثروت مادی بی حد و حصری داشته باشید صندوقچه ای جواهرات و کیفی پر از طال اما هرگز 
 خواند.بود من مادری داشتم که برایم کتاب میثروتمند تر از من نخواهید 

 پیت ویلیامز

888 

 ی خود شکل نداده اند. بزرگترها واسطه ای برای معرفی کتاب های خوب کودکان کتابخوان هنوز ذائقه

 به بچه ها هستند.

 مجله ی وال استریت

882 

 شوند.بچه ها در دامن پدر و مادرانشان کتابخوان می

 سندهامیلی باچوالد، نوی

889 

را قبل از دیگری بگذارید. اما وقتی  گیرید چطور یک پاآموزید یاد میشما از پدر ومادرتان عشق و شادی می
 گیرید که دو بال دارید.شوند، شما یاد میکتاب ها باز می

 هلن هایز ، هنر پیشه
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884 

عالقمندترین  کتابخوان ها  معلمان با گذاشتن بار سنگین کتاب های درسی به دوش دانش آموزان، آتش عشق
 را نیز خاموش می کنند .

 پاتریک ولش، دبیر انگلیسی دبیرستان

885 

 خواندن را فقط توصیه نکنید، عشق به آن را برانگیزید.

 پت ویلیامز

886 

 فرستیم که نخواهیم دید.بچه های ما پیام های زنده ای هستند که ما آن ها را به زمانی می

 آرت لینکتر

887 

کنم، به تصادفی کوچک که کتاب های خاص را پیش پایم قرار داد و این که ن با حیرت به گذشته نگاه میاکنو
چگونه در کودکی با کتاب ها بزرگ شدم، گویی در دست های قدرتمند پدر و مادری که هرگز نشناختم و جای 

 درون کتاب ها. رفتم. بهکردم، به جایی امن و گرم میها را بسیار زیاد احساس میخالی آن

 

 وینس پاسارو ، نویسنده
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881 

 هاست. من برای فرزندانم بیش از ده هزار یک راه آموزش نسل های بعد، کتاب خواندن برای آن

 جلد کتاب به جا خواهم گذاشت.

 ریک وارن ، نویسنده و کشیش

883 

ها عدها وقتی بزرگ شدند، آندر دنیا هیچ چیز شیرین تر از آن نیست که برای کودکانتان کتاب بخوانید و ب
 برایتان کتاب بخوانند.

 دیورا نورویل

821 

بهترین سرمایه گذاری ای که میتوانید در زندگی بکنید، یادگیری دائم و همیشگی است؛ و خواندن بهترین راه 
 دنیا برای فعال، هوشیار و مشتاق نگاه داشتن مغز است.

 پت ویلیامز

828 

 کنید.د و باالخره راهی برای دوست داشتن آن پیدا میوقتی شما مجبور شوید بخوانی

 پت ویلیامز
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822 

 هر کتاب یک حرکت است و هر حرکت بزرگ یک کتاب .

 مارتین لوتر کینگ

829 

دهد و به همان زند، آب با راکد ماندن خلوص خود را از دست میآهن در صورت استفاده نشدن زنگ می
 کشد.یی ذهن را مترتیب تنبلی و سکون شیره

 لئوناردو داوینچی

824 

رود، تان را ممکن است بدزدند یا از دست بدهید، قدرت و سالمتی تحلیل میبهترین چیزها آموختن است. پول
 تان بسپارید، برای همیشه متعلق به شما خواهد بود.اما آنچه که اختیارش را به ذهن

 لوئیس المور

825 

 گردد.ی خود باز نمیگاه به ابعاد اولیهیابد، دیگر هیچش میهنگامی که ذهن انسان با طرحی جدید گستر 

 اولیور وندل هولمز، نویسنده و فیزیکدان
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826 

 توانند از آنچه اکنون هستند، بهتر شوند:مردم فقط با انجام دادن یک چیز می

به  راب هایشان خواندن! این فعالیت فراموش شده، گذرگاه رسیدن به بزرگی است. مردم با خواندن دریچه قل
ی شد. سشان نصیبشان نمیوقت افتخار مالقات ایها هیچکنند که شاید به خاطر فاصلهسوی افرادی باز می

ه گشایم که بهر وقت کتابی را میگویند می ام و همین طور بسیاری از بزرگانسقراط، بیلی گراه،اس لوئیس
 گویند.ها گوش دهم، با من سخن میآن

 یک معلم مدرسه

827 

د . اما کند، فکر کنیتوانید مکث کنید و درباره آنچه شخصیت داستان تجربه میخوانید میوقتی شما کتاب می
 توانید این کار را بکنید.با فیلم نمی

 دوستی جوان

821 

بخشد؛ و ما را به گشت و گذار سرزمین های کند؛ زخم های عمیق درون ما را التیام میخواندن ما را بزرگتر می
 شان کنیم.کشفتوانستیم برد که هرگز نمیکری میب

 چاک سوئیندل، نویسنده و کشیش

823 

 ی رایانه بیست و پنج درصد کندتر از خواندن از روی کتاب است.خواندن از روی صفحه

 پت ویلیامز
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891 

 توانیم داشته باشیم.ست که در زندگی میا هائیآموختن یکی از با ارزش ترین چیز آموختن چگونه

 جان نایسبیت ، نویسنده

898 

یابد یاد گرفتن مبدا یا مقصد نیست، رسد و هرگز پایان نمیدرک کنید که زمان یادگیری شما هرگز از راه نمی
بلکه جریانی همیشگی است؛ یک سفر. خود را برای افکار جدید، طرح های جدید و فناوری جدید آماده کنید. 

 شود.کنار رانده میبه کند به سرعت با پیشرفت های جدید علم، رهبری توقف 

 موریس

892 

من همیشه اعتقاد داشته ام که خواندن بهترین راه یادگیری اصول رهبری و مدیریت است. من همیشه تیم 
 کتاب های بازرگانی و رشد  مدیریت خود را در وال _مارت تشویق کرده ام تا برای خود کتابخانه ای از

 کنند. تهیه

 مدیر داخلی وال_مارت دن سودر کوئیست ،

899 

 کند؛کس به آن فکر نمیهر روز فکر کنید که هیچ خواند؛کس آن را نمیهر روز چیزی بخوانید که هیچ

برای ذهن خوب نیست که همواره بخشی از وحدت  دهد.کس آن را انجام نمیهر روز کاری انجام دهید که هیچ
 جمع باشد.

 کریستوفر مورلی، نویسنده و ویراستار

894 
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اگر ما اسیر خودمان هستیم؛ کتاب ها وسایل فرار در اختیارمان خواهند گذاشت و اگر در حال فرار از 
 .خواهند دادمان خودمانیم، کتاب ها راه برگشت را نشان

 هلبروک جکسون ، نویسنده و روزنامه نگار

 

895 

تواند آن را از شما بگیرد. س نمیتان، محتویات ذهنتان را پر کنید، هیچ کاگر سعی کنید به جای کیف پول
 سرمایه گذاری روی دانش و معرفت همیشه بهترین سود را خواهد داشت.

 بنیامین فرانکلین

 

896 

 اگر مجبور شدی از یک وعده خوراکت بگذری، بگذر؛ اما از کتاب نه!

 جیم ران

 

897 

 !بدون حکومت می شود زندگی کرد ولی بدون کتاب و مطبوعات نه

 آبرهام لینکن

 

891 

 .رای نابودکردن یک فرهنگ نیازی نیست کتابها را سوزاند؛ کافی است کاری کنید مردم آن ها را نخوانندب

 ویکتور هوگو
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893 

آدم تنها در بهشت هم باشد به او خوش نمی گذرد ولی کسی که به کتاب یا تحقیق عالقه مند است هنگامی که 
 او بهترین بهشت است.به مطالعه یا تفکر مشغول است جهنم به تنهایی برای 

 موریس مترلینگ

 

841 

 .آنچه را می توان بعد از بیست سال تجربه آموخت، مطالعه صحیح در یک ساعت به ما می آموزد

 کاردیل

 

848 

افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار 
ر مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیونها انسان را بر مبنای جدید و یا د

 .انسان رادر راه مخصوصی بیندازد

 انیشتین

842 

پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند . تمام افکار خود را روی کاری که در حال انجام آن هستید، متمرکز کنید 
 .نمی سوزانند

 گراهام بل
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849 

کند؛ رنج و ه را به سرور و شادمانی تبدیل میوقات حزن و خستگی است که غم و اندوخوار اکتاب، مونس و غم
 .کندذهن را پر از گوهرهای گرانبها میی ی خاطر زدوده و گنجینهغم را از آینه

 سموئل اسمایلز

 

844 
 .کنید خوانید و انسانهایی که مالقات مییز تعیین می کند: کتابهایی که میکیفیت زندگی شما را دو چ

 مک لوهان

 

845 

خواندن کتاب مشکل برای اولین بار آن را بخوانید بدون آن که هرگز برای پیدا کردن لغات یا تفکر برای  هنگام
 .فهمیدن مطلبی که در آن لحظه نمی فهمید توقف کنید

 مورتیمر جی آدلر

846 

اندن را افزایش دهیم، بلکه یک دوره کالس سریع خوانی خوب، فقط نباید آموزش دهد که چگونه سرعت خو
باید سرعتهای متفاوت خواندن را تعلیم دهد. این کالسها باید خواننده را به شکلی بار آورد که سرعت خواندن 

 .را بر اساس کیفیت موضوع تغییر دهد

 مورتیمر جی آدلر
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847 

 کسی که مطالعه نمی کند نسبت به کسی که خواندن بلد نیست هیچ برتری ندارد.

 مارک تواین

 

841 

  ام، كرده زندگى را چيز همه من
 .هزار ساله ام و اين را مديون کتاب ها هستم

 

 فردریک دگل

 

941 

کتاب است. حتی  ی تملک ذهنی شما برنگاری گفتگوی شما با نویسنده و بیان کنندهنویسی و خالصهحاشیه
 .اگر از نظر مادی آن کتاب را از دست بدهید

 
 مورتیمر جی آدلر
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 قصارهای وطنی

 
 هایی از ایرانیان در مورد کتابجمله
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851 

برای یک ملت خسارت بزرگی است که افراد آن با کتاب ارتباط نداشته باشند و برای یک فرد توفیق عظیمی 
 آن یعنی آموختن چیزهای تازه باشد. است که با کتاب مانوس و درحال بهره گیری از

 ایسید علی خامنه

 

 

858 

ی معنوی و فرهنگی تروتازه بماند جز رابطه با کتاب که مثل کنم که اگر انسان بخواهد در زمینهاحساس می
ه البت ای نیست.گذارد چارههایی را در اختیار انسان میرابطه با جویبار،دایمی و در جریان است و مرتب تازه

ی میل و شوق و یک چیز اجتناب ناپذیر برای کسی لهئمس چاره داشتن یا نداشتن نیست؛ یلهئله مسئمس
 است که اهل کتاب باشد.

 ایسیدعلی خامنه

 

 

852 

االن کتاب جزء کاالهای لوکس و تشریفاتی است. جزء چیزهای خوبی است که اگر بود بهتر است و اگر هم 
نبود، آسمان به زمین نمی آید! باید از این حالت خارج شود و جزء لوازم زندگی به حساب آید. کتاب خریدن 

 صلی خانواده به حساب آید.باید جزء یکی از مخارج ا

 ایسید علی خامنه

 

859 

ی افراد خانه ی ما تقریبا،یعنی شاید بگویم هیچ استثنایی ندارد،شب همیشه درحال مطالعه خوابشان همه
 اشند،من توقعم این است.میبرد.من فکر میکنم که همه ی خانواده های ایرانی باید اینطوری ب

 ایسید علی خامنه
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854 

کیفیت روحی و وضع فکری،نسبت به آنجایی که این هرجا که با کتاب سروکاری هست،می بینید که از لحاظ 
 وضعیت وجود ندارد،تفاوت محسوسی هست.

 ایسید علی خامنه

 

855 

به نظر من کتاب بیش از درس و معلم به انسان می آموزد. من نه دهم معلومات خود را از کتاب آموخته ام و 
 .یک دهم را از معلم و درس

 محمد حسین طباطبایی

856 

این تنها یک کتاب خوب است که می تواند در دشوارترین لحظه ها زندگی تان را غرق احساس  باور کنید
 .کند. معجزه کتاب را جدی بگیریدبینظیر آزادگی 

 محمود معظمی

857 

اگر او  .ستان تنهایت نهند می توانی به آن سرگرم شویوبهترین سخن گویان و یاران، کتاب است و آن گاه که د
را هم راز خویش قرار دهی، سر تو را فاش نمی کند و با کتاب است که می توان به دانش و نیکی ها دست 

 .یافت

 بیهقی
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851 

ها ای نداشت. اما تو یکی از صفحهتازهفروش خواستم برام بیاره؛ ورق زدم، حرف های جدید رو از کتابکی از کتابی
رفتم بهم یادآوری کرد. کتابو نخریدم. ولی اجرای اون ایده درخشان رو مدیون موضوع مهمی رو که هی ازش طفره می

 .زدن کتاب هستمهمون چند لحظه ورق
 

 شاهین کالنتری

 

191 

 .های باهوش استتلویزیون آدم کتاب
 

 طاهره شفیعی

 

069 

 .کندهایش اعماق وجودم را زنده میتک کلمهزنم تکها را که ورق میکتاب
 

 جوردی حانیه

 

909 

 .کتاب هم اینطور باشید انتخاب در کنیدمی عمل گیرانهسخت خود غذای انتخاب برای که همانطور

 سیدمحمدحسینی

 

901 

شان ایجاد شود، ت مثبت در بینش و زندگیکتاب هایی بخوانند که تغییرا تا کنید کمک بیشتری افراد به بتوانید هرچه
 .میزان موفقیت شما هم بیشتر است

 سیدمحمدحسینی
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901 

 .بشود خوب کتاب یکی عهتواند صرف مطالمی ،رودن هدر میکردای که با چتهر یک ثانیه
 

 شاهین کالنتری

 

904 

لی خی که حاال. کرد سیاه را روزگارم بینیرگخودبز این. هستم مطالعه اهل کردم می فکر و بودم خوانده کتاب چند زمانی
 . امهایی هستم که هنوز نخواندهام، مثل مادری که نوزاد گرسنه اش را شیر نداده، مدام نگران انبوه کتاببیشتر خوانده

 
 رسول والی

 

901 

 کتاب پرواز کرد چرا باید به قدم زدن در آن قانع بود؟ صفحات بین در شودمی وقتی
 

 د حسینیسید محم

 

900 

  .ب خوانده, از کسی بترس که یک کتاب را صدها بار خوانده استکتا صدها که نترس کسی از
 

 محمدرضا معاشرتی

 

901 

 .گیرد می قرار اختیارمان در رایگان به تقریبا که است اش نویسنده زیسته های تجربه و مطالعات حاصل کتاب یک
 

 علی مهدی زاده
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890 

انتهای اینترنت از مزایای خواندن کتاب صل شویم به دنیای بیو و دهیم فشار کاغذ روی را انگشتمان یمتواننمی کههمین
تر رویم و رمزگشایی کلمات هم برایمان شیرینتر پیش میتر و آهستهتر، عمیقجانبه، غنیجهت که همهچاپی است. ازاین

 .شودمی
 

 زهرا شریفی

 

 

190 

 !بخواب بگیر قسم جدت سر رو تو: یدبگو کتاب که باشید طوری لکن
 

 مائده عفتی

 

169 

 .بردها کتاب راه را به جایی نمیخواندن هزاران و خروار گاهی
 .ای از کتاب قدیمی و کم فروش، ما را به هدفمان برساندای کوتاه در گوشهدر عوض ممکن است، خواندن جمله

 
 مجید تکلی

 

 

199 

اکثریت فرصتی برای شود " مغز من را برای دریافت هزاران کلمه در لحظه آماده کرد و به من فهماند که " نمیتندخوانی 
 است برای اقلیت

 

 جورحانیه دی
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119 

 جنس کار این. دارم دوست بیشتر را شده خوانده های کتاب به روزه یک سفر مراسم کتابخوانی های آیین تمام بین از
 .دارد لذت از دیگری

 
 مائده عفتی

 

119 

 کنم؟لعه میمطا چرا دونیدمی راستش
 .کنهمی چون کتاب آدمو نترس

 .ترسیتر از مرگ و زندگی میخونی کمهر چی بیشتر می
 

 شاهین کالنتری

 

149 

 رهبیا وجود به هامون خواسته و ما بین رو ارزشی با و مفید پیوندهای تونه می روزانه های نوشتن و خواندن کتاب روزانه
  .ببرهای سست و بی فایده رو از بین پیونده همینطور کنه، ترش محکم مرور به و

 
 زهرا قاسمی

 

 

119 

 خوانم شناور استهایی که میی ذهنم در اقیانس متالطم واژهاما گویام نشسته پشت میزم
 

 منشدمزهرا مق
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109 

 :کتاب خواندن باعث میشه که بفهمیم
 

 .زندگی آنقدر که فکر میکنیم سخت نیست، مگر آنکه خودمان سخت بگیریم .1
 .داریم همیشه با بقیه افراد یکی نیستدیدگاهی که ما از دنیای اطراف  .2

 .ما فقط جزء کوچکی از این کره خاکی هستیم و غرور درباره داشته هایمان در این دنیا واقعا معنا ندارد .3
 

 علی اردکانی

 
 
911 
 

 .اش، جرأت و فرصِت اعتراف آن را یافته استآیتی است از جهلی که نویسنده، کتاب  هر
 

 طاهره شفیعی

 

891 

  .برد فراسوی زمانما را به دنیایی می کتاب
 

 پریسا حسینی

 

873 

 کتاب خوب + کار و تالش هدفمند = نتایج ارزشمند
 

 عباس کاشانی
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 .انداند کتاب بهترین دوست انسان است، راست گفتهوقتی گفته
هیچ وقت به آدم پشت نمی کند. البه الی سطرهایش گم ام را پر می کند. چون هر وقت احساس تنهایی کنم، کتاب تنهایی

 .می شوم و حس تنهایی ام را فراموش می کنم
 

 مائده حوایی

 

 

899 

   .ر آدم می کشدنشاط ، انگیزه ، خالقیت و روح پیشرفت را د   .روزمرگی قاتل است
  !هر گاه چیزی برای مبارزه با آن نداشتی، کتاب بخوان

 فاطمه بابکی

 

 

819 

کتاب التیامِ زخم هاییست که بر جانمان نشسته، این روزها که جای خود دارد، روزهایی بود که کتاب مرا از مرگ حتمی 
 .نجات داد

 
 اخوت بهارسیده  

 

 

819 

 .دهدمیقِ روزمرگی بیرون می کشد و حیوانیتم را به انسانیت ارتقاء میکتاب خواندن و کتاب نوشتن مرا از چاهِ ع
 

 اخوت بهارسیده 
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 از کتاب برای خودت چتری بساز 
   !و در روزهای بارانی زندگی با خیال راحت قدم بزن

 
 فاطمه بابکی

 

 

815 

 .وندکه به کناری افکنده شاگر بخواهم با شما روراست باشم باید بگویم، بهترین کتاب ها هم الیق این هستند 
 .کتاب برای به کار بستن است نه فقط خواندن

 

 مائده عفتی

 

 

816 

  .سرشار کتاب   خواندن با و شود،می تهی اجتماعی هایرسانه مصرف با آدمی
 

 علی قزوینی

 

 

819 

 .های خوب استد خواندن کتاب های بد و سطح پایین، قدردانی از وجود کتابکاربر  حداقل
 

 عفتی مائده
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گیری کتاب خواندن، مقدار صفحه یا دقیقه در روز نیست. بلکه میزان تغییری جایی خواندم: واحد اندازه
 شوداست که در نوع نگرش، شناخت از هویت خویش و ماهیت جهان اطرافمان ایجاد می

 
 سید محمد حسینی

 

981 

 .دانو در عوض آنها را در کاغذ ثبت کرده د بیانشان کنندانکه نتوانسته تاس درونگرا هایآدم هایصحبت حاصل کتاب،
 .ها بسیار قدرتمندترندنوشته ها از گفته

 
 مائده حوایی

 

831 

 .نیست عملگرایی مقابل ینقطه یادگیری
 «خونم تا بیشتر عمل کنمتر کتاب میمن کم» یعنی هرگز نباید بگی: 

 !کنی« عمل»یشتر هزار تا کار دیگه هست که میتونی بذاری کنار و ب
 پس چرا اصرار داری از کتاب خوندنت بزنی؟

 
 شاهین کالنتری

 

919 

 .هانویسنده جاودانگی به کمک یعنی خواندن کتاب
 

 شاهین کالنتری
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 ابکت از نیازی بی احساس که هستند آنهایی مشکل خوانند،نمی کتاب که نیستند آنهایی ما اصلی مشکل
 !ها بیرون از باغ در حال سیر کردن هستندها کیلومترماین دسته از آد !دارند

 
 مائده عفتی

 

911 

  .نویسنده مانند بازیکن تیم حریف است بان وی یک کتاب مانند دروازهخواننده
 ای باشندو چه دیدنی است رقابت این دو نفر وقتی هر دو حرفه

 
 سید محمد حسینی

 

914 

 .استزندگی شما بشقاب یک بار مصرف شکننده 
 !خواهید با کتاب ظرف محکم تری برای زندگی به وجود بیاورید؟چرا نمی

 
 مائده عفتی

 

911 

 .کنیکتاب این است که هر بیشتر بخوانی، بیشتر احساس جهل می معجزات از
 

 سید محمد حسینی
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 .دن خود را باالتر ببرنددانند چگونه سطح خوانخوانند ولی نمیکتاب می مدرسه هایآموزه اساس بر آدمها اکثر
 

 سید محمد حسینی

 

837 

 بسیار اریدد فرصت تا. کنید زندگی توانیدمی بار یک طفق اما بیاندیشید توانیدمی نهایتبی تا و انسانید شما
 .نهایتیدبی شما: کنممی تاکید. کنید تجربه نیز را دیگری هایزندگی تا بخوانید کتاب

 
 

 سید محمد حسینی

 

 

918 

حاصل است .به همین دلیل ها در قالب پست و بحث و حتی مقاله بیام بسیاری از ایدههاست که متقاعد شدهمدت
 ...ام سراغ مجموعه مقاله و کتابهاست رفتهسال

 

 )کارگردان(سعید عقیقی

 

191 

 کتاب شاید دست شما را بند کند،
 !کندتان را باز میاما ذهن

 
 طاهره شفیعی
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