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 ۱۲کتاب
حال خوب کن

 ۱۲کتاب حال خوب کن ؛
کتاب هایی که حال آدم را خوب می کنند
اگــر اهــل کتــاب خوانــدن باشــید ،مطالعــه کتابهــای موردعالقهتــان حــال
شــما را خــوب میکند.همانطــور کــه در مقاله تاثیــر مطالعــه بــر افســردگی هم
گفتیــم ،مطالعــه میتوانــد خلــق و خــوی مــا را تغییــر دهــد .امــا زمانــی کــه از حــال
بــد بــه کتــاب پنــاه میبریــم ،بایــد دنبــال کتــاب حــال خــوب کــن باشــیم .بــرای
همیــن هــم تصمیــم گرفتیــم در ایــن مقالــه بــه معرفــی برخــی از ایــن کتابهــا
بپردازیــم .کتابهــای مختلــف روانشناســی ،داســتانی و علمــی کــه بــا خواندنشــان
هــم حالمــان خــوب میشــود و هــم یــاد میگیریــم کــه چطــور میتــوان حــال
بهتــری داشــت .پــس بــه شــما توصیــه میکنیــم حتمــا ایــن کتابهــا را در برنامــه
مطالعــه خــود قــرار دهیــد .حــال بــه ســراغ ایــن  ۱۲کتــاب میرویــم.
کتاب های غیر داستانی حال خوب کن
خوانــدن کتابهــای غیــر داســتانی حــال خــوب کــن بــرای زمانــی خــوب
اســت کــه بــه دنبــال مســیر تــازهای در زندگــی میگردیــم .مســیری کــه بتوانــد
مــا را بــه ســمت داشــتن زندگــی بهتــر هدایــت کنــد .از زندگینامــه تــا کتابهــای
خودیــاری ،همگــی میتواننــد حــال مــا را بــه مــرور بهتــر کننــد .البتــه ایــن موضــوع
بــه انتخــاب کتــاب خــوب هــم بســتگی دارد .کتابهایــی کــه در ادامــه معرفــی
میشــوند چنیــن خاصیتــی دارنــد.
 -۱هنر عشق ورزیدن  -اریک فروم
عشــق متناقضتریــن حالتــی اســت کــه بشــر هــزاران ســال بــا آن درگیــر
بــوده .گاهــی بــا عشــق ورزیــدن میتــوان حــال خــوب را در زندگــی تجربــه کــرد و
گاهــی هــم مثــل ورتــر جــوان (شــخصیت اصلــی کتــاب رنجهــای ورتــر جــوان) بــه
تحمــل رنــج و غمــی پایــان ناپذیــر افتــاد .کتــاب هنــر عشــق ورزیــدن نوشــته اریــک
فــروم جامعــه شــناس و روانشــناس بــزرگ آلمانــی اســت .فــروم در ایــن کتــاب
عشــق را بــه هنــری تعبیــر کــرده اســت کــه بایــد طریقــه عمــل بــه آن را آموخــت .از
نظــر او عشــق و عاشــقی یعنــی از خودگذشــتگی و در اختیــار دیگــری بــودن .دنیــای
ایــدهآل او در کتــاب ،متفــاوت از دنیــای بــده بســتان عشــقی اســت کــه در آن دو
فــرد عاشــق در عشــق بــه معاملــه بــا یکدیگــر میپردازنــد.
بــا خوانــدن ایــن کتــاب الفبــای عاشــقی را یــاد میگیریــد .انتخــاب این کتــاب
بــرای هدیه بــه دوســت محبوبتــان هــم میتوانــد گزینــه جذابــی باشــد .کتــاب
هنــر عشــق ورزیــدن بــه شــما آمــوزش میدهــد کــه چطــور بــا عشــق ورزیــدن
میتــوان حــال خوبــی داشــت .نشــر مرواریــد ایــن اثــر اریــک فــروم را بــا ترجمــه
پــوری ســلطانی بــه چــاپ رســانده اســت.
  
 -۲هنر شفاف اندیشیدن  -رولف دوبلی
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بســیاری از اوقــات حــال بدمــان در زندگــی بــه دلیــل تصمیمهــای اشــتباه و
افــکار ســیاهی اســت کــه داریــم .یــک تصمیــم اشــتباه ممکــن اســت حتــی یــک
عمــر پشــیمانی بــه بــار بیــاورد .در هنــر شــفاف اندیشــیدن رولــف دوبلــی بــه همیــن
اشــتباهاتی میپــردازد کــه در تصمیــم گیریهــا و فکــر کــردن پیــش میآیــد .در
ایــن کتــاب خطاهــای شــناختی مختلــف انســان در  ۹۹فصــل گــردآوری شــدهاند.

همچنیــن نویســنده ایــن کتــاب هفــت گام را بــرای یــک زندگــی بــی خطــا معرفــی
کــرده اســت .هنــر شــفاف اندیشــیدن میتوانــد یــک دایــره المعــارف جامــع
دربــاره خطاهــا باشــد و بــا دانســتن ایــن مــوارد میتــوان زندگــی بهتــر و خوبتــری
را تجربــه کــرد .اگــر حــال بدتــان ناشــی از یــک تصمیــم اشــتباه بــوده ،خوانــدن ایــن
کتــاب بــرای شــما ضــروری اســت .نشــر چشــمه ترجمــه عــادل فردوســیپور از
ایــن کتــاب را بــه چــاپ رســانده اســت.
  

 ۱۲کتاب
حال خوب کن

 -۳تئوری انتخاب  -ویلیام گلسر

کتــاب تئــوری انتخــاب بــه عنــوان یــک منبــع بــی نظیــر بــرای روان درمانــی
اســتفاده میشــود .در بدتریــن زمانهــای زندگــی و حتــی زمانــی کــه احســاس
خودکشــی و پوچــی از زندگــی داریــد ،تئــوری انتخــاب میتوانــد یــک دریچــه
روشــن بــه ســوی یــک زندگــی بهتــر بــا حــال خوبتــر باشــد .ایــن کتــاب را ویلیــام
گلســر روانشــناس مطــرح نوشــته اســت کــه کتــاب ازدواج بــدون شکســت او را
در مقاله بهتریــن کتــاب هــا دربــاره ازدواج معرفــی کردیــم .در تئــوری انتخــاب
گالســر منشــاء رفتارهــا ،احساســات و انگیزههــای انســانها ،انتخابهــا و
رفتارهــای هــر فــرد و تحلیلهــای درونــی او در نظــر گرفتــه میشــود .از نظــر ایــن
روانشــناس نیازهــا و احساســات بنیادیــن انســان شــامل زنــده مانــدن و بقــا ،عشــق
و تعلــق خاطــر ،قــدرت ،آزادی و تفریــح میشــود .انســان براســاس ایــن نیازهــا
دســت بــه انتخابهــای مهمــی در زندگــیاش میزنــد.
بــا شــناخت ایــن نیازهــا و احساســات میتوانیــد شــناخت بهتــری نســبت
بــه خودتــان پیــدا کنیــد و ببینیــد کــه هدفتــان از زندگــی چیســت و براســاس ایــن
اهــداف دســت بــه انتخابهــای بعــدی بزنیــد و بــرای زندگیتــان اولویــت بنــدی
کنیــد .دکتــر علــی صاحبــی ایــن کتــاب را ترجمــه و نشــر ســایه ســخن آن را بــه
چــاپ رســانده اســت.
 -۴انسان در جستجوی معنا  -ویکتور فرانکل
بســیاری از افــراد بــه علــت پشــت کنکــور مانــدن ،از دســت دادن یــک کار
خــوب ،پذیرفتــه نشــدن در مصاحبــه کاری ،شکســت عشــقی ،تنهایــی ،دور شــدن
از خانــواده و هــزاران اتفــاق مشــابه دیگــر حــال بــد را تجربــه میکننــد .امــا در
همــه ایــن اتفاقــات فردایــی وجــود دارد و میتــوان راه حلــی پیــدا کــرد .ویکتــور
فرانــکل در انســان در جســتجوی معنــا تجربــه متفاوتــی را بــا شــما بــه اشــتراک
میگــذارد .او از دنیایــی میگویــد کــه در آن فــردا بــی معنــی اســت .فــردا بــرای
دکتــر فرانــکل و یارانــش در اردوگاه کار اجبــاری نازیهــا بــه دو مســیر خالصــه
میشــد ،مســیر رفتــن بــه ســر کاری بیهــوده بــرای حفــر کــردن و مســیری بــه ســوی
حمامهــای گاز و کورههــای آدم ســوزی .دکتــر در ایــن زندگــی بــی فــردا بــه شــما
یــاد میدهــد کــه چطــور میتــوان معنــای زندگــی را پیــدا کــرد .او از تجربههــای
خــودش و بیمارانــش میگویــد کــه بــا روش تخصصــیاش یعنی لوگوتراپی یــا
معنــا درمانــی درمــان شــدهاند.
دکتــر فرانــکل در ایــن کتــاب توضیــح میدهــد کــه چطــور میتــوان در هــر کار
ســختی معنایــی پیــدا کــرد و چطــور در هــر شــرایطی دســت بــه انتخــاب زد .از نظــر
او هیچــگاه نمیتــوان آزادی را از انســانها گرفــت .خوانــدن ایــن کتــاب میتوانــد
حــال شــما را در ســخت تریــن شــرایط زندگــی هــم خــوب کنــد .در ایــران نشــر
جامــی ایــن اثــر را بــا ترجمــه امیــر الهوتــی منتشــر کــرده اســت.
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 ۱۲کتاب
حال خوب کن

 -۵تسلی بخشی های فلسفه  -آلن دو باتن
کتــاب تســلی بخشــیهای فلســفه نوشــته آلــن دوباتــن ،فیلســوف و مجــری
بریتانیایــی اســت .دوباتــن در ایــن کتــاب بــا پرداختــن بــه آثــار شــش فیلســوف
بــزرگ بــه شــما یــاد میدهــد کــه در ســختیهای متفــاوت چطــور حــال خوبــی
داشــته باشــید .بــا ایــن کتــاب یــاد میگیریــد کــه مثــل ســقراط در برابــر محبــوب
نبــودن تــاب بیاوریــد .مثــل ســنکا بــا یــاس و ناامیــدی کنــار بیاییــد .هماننــد
اپیکــور در برابــر بــی پولــی و مشــکالت مالــی ســرتان بــاال باشــد .بــا آثــار مونتنــی از
ناکارآمــدی خــود ناامیــد نشــوید .اگــر عاشــقید و دلشکســته بــا شــوپنهاور همیشــه
مغمــوم آشــنا شــوید و بــا آثــار نیچــه ســختیهای زندگــی را راحتتــر تحمــل
کنیــد.
ایــن کتــاب حــال خــوب کــن میتوانــد یــک انتخــاب بــی نظیــر بــرای
زمانهایــی باشــد کــه بــه دنبــال راهــی بــرای فــرار از مشــکالت هســتید .ایــن
کتــاب کــه قبــا آن را در مقاله بهتریــن کتــاب هــای فلســفی هم معرفــی کردیــم،
توســط عرفــان ثابتــی ترجمــه و در نشــر ققنــوس بــه چــاپ رســیده اســت.
  
 -۶شفای زندگی  -لوئیز هی

لوئیــز هــی نویســند ه کتــاب شــفای زندگــی در ابتــدای ایــن کتــاب میگویــد:
«امیــدوارم ایــن هدیــه یاریتــان کنــد تــا آن جایــگاه درونــی را کــه خان ـه حرمــت و
عشــق خالــص و پذیــرش خــود اســت ،بیابیــد ».بــا همیــن جملــه ابتدایــی میتــوان
فهمیــد کــه شــفای زندگــی یــک کتــاب حــال خــوب کــن بــه تمــام معناســت.
نویســنده در ایــن کتــاب ســعی کــرده مراحــل و مشــکالت مختلــف زندگــی
را معرفــی کنــد و بــه شــما یــاد بدهــد کــه چطــور در ایــن زندگــی حــال بهتــری
داشــته باشــید .اگــر قصــد داریــد نــگاه تــازهای نســبت بــه زندگــی پیــدا کنیــد حتمــا
پیشــنهاد میکنیــم ایــن کتــاب را بخوانیــد .گیتــی خوشــدل ایــن اثــر را ترجمــه و
نشــر پیــکان آن را بــه چــاپ رســانده اســت.
 -۷از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم
هاروکی موراکامی
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هاروکــی موراکامــی داســتان نویــس موفــق ژاپنــی کــه پیشــتر کتــاب کافــکا
در کرانــه او را در مقاله کتــاب هایــی کــه بایــد خواند معرفــی کردیــم ،در کتــاب
از دو کــه حــرف میزنــم از چــه حــرف میزنــم شــرحی جــذاب از زندگــیاش
میدهــد .زندگــی ســاده مثــل همــه انســانهای دیگــر کــه موراکامــی در آن
دســت بــه کارهــای عجیــب و متفــاوت زده اســت .زندگــی شــاید شــبیه بــه همــه
رمانهــای موراکامــی ،معمولــی و عجیــب و تــا حــدی فانتــزی .او در ایــن کتــاب
توضیــح میدهــد کــه چطــور اولیــن کتابــش را مینویســد و پــس از موفقیــت آن
کتــاب ،کافــهاش را کــه شــبها در آن مینوشــت تعطیــل میکنــد و نوشــتن را بــه
عنــوان شــغل اصلــیاش انتخــاب میکنــد .موراکامــی از روزهایــی میگویــد کــه
 ۶۰نــخ ســیگار میکشــیده و سرانگشــتانش زرد میشــده .او از داســتان موفقیتــش
در تــرک ســیگار میگویــد و در نهایــت توضیــح میدهــد کــه چطــور بــه صــورت
حرفــهای دونــده مســابقات دوی ماراتــن میشــود.
از نظــر موراکامــی دوی ماراتــن بهتریــن رشــته ورزشــی بــرای خودســازی در

زندگــی اســت .در دوی ماراتــن رقیبــی وجــود نــدارد و رقیبتــان فقــط رکوردی اســت
کــه میزنیــد .اگــر در زندگــی موفقیــت دیگــران حــال شــما را بــد میکنــد و
احســاس میکنیــد کــه از دیگــران عقــب هســتید ،بایــد در دوی ماراتــن موراکامــی
بــا او هــم قــدم شــوید .پــس از خوانــدن ایــن کتــاب میبینیــد کــه چطــور میتــوان
بــا حــال خوبتــری در زندگــی تــاش کــرد و موفــق شــد .نشــر چشــمه ایــن اثــر
موراکامــی را بــا ترجمــه مجتبــی ویســی بــه چــاپ رســانده اســت.
کتاب های داستانی حال خوب کن
در کنــار کتابهــای غیــر داســتانی کــه بیشــتر روشهــای خــوب کــردن حــال
را آمــوزش میدهنــد ،کتابهــای داســتانی حــال خــوب کــن میتواننــد بهتریــن
گزینــه بــرای زمانهایــی از شــبانه روز باشــند کــه میخواهیــم حــال بهتــر و ذهنــی
آرامتــر داشــته باشــیم .خوانــدن یــک رمــان کــه داســتان یــا حتــی متــن آن بــرای
مــا لذتبخــش اســت ،میتوانــد حــال مــا را خــوب کنــد .آثــار ادبــی چــون بیشــتر
در خاطــر مــا باقــی میماننــد ،انتخابهــای بهتــری بــرای تجربــه حــال خــوب
هســتند .در ایــن لیســت ســعی شــده کتــاب هایــی معرفــی شــوند کــه داســتانی
حــال خــوب کــن داشــته باشــند.

 ۱۲کتاب
حال خوب کن

 -۸یک عاشقانه آرام  -نادر ابراهیمی
نــادر ابراهیمــی بــا قلــم شــاعرانهای کــه دارد در یــک عاشــقانه آرام در ســه فصــل
بــه روایتــی عاشــقانه از دوران قبــل از انقــاب  ۵۷پرداختــه اســت .در ایــن کتــاب
داســتان گیلــه مــرد زندانــی سیاســی را دنبــال میکنیــد کــه بــا همــه مصایبــی
کــه دارد در کنــار معشــوقهاش عســل عاشــقانهای آرام را تجربــه میکنــد .نــادر
ابراهیمــی ایــن کتــاب را بــه همســرش فرزانــه تقدیــم کــرده و از ایــن نظــر برخــی
معتقدنــد در ایــن کتــاب تــا حــدی بــه تجــارب شــخصی خــودش هــم پرداختــه
اســت .خوانــدن ایــن کتــاب میتوانــد ســاعاتی حــال شــما را خــوب کنــد و شــما را
از افــکار منفــی و مصایــب زندگــی دور نگــه دارد .انتشــارات روزبهــان ایــن اثــر نــادر
ابراهیمــی را در ایــران منتشــر کــرده اســت.
 -۹قلعه سفید  -اورهان پاموک
کتــاب قلعــه ســفید یــک رمــان بســیار جــذاب از اورهــان پامــوک نویســنده
تــرک اســت .ایــن نویســنده برنــده جایــزه نوبــل در قلعــه ســفید یــک داســتان
تاریخــی عجیــب را روایــت میکنــد کــه در آن بــا تاریــخ دوران عثمانــی و
همچنیــن روابــط ترکهــای مســلمان و مســیحیان و جنگهــای بیــن آنهــا آشــنا
میشــوید .نوشــتههای پامــوک بــه دلیــل نزدیــک بــودن بافــت ســنتی ترکیــه
بــه ایــران بــرای خواننــدگان کشــورمان همــذات پنــداری زیــادی خواهــد داشــت.
روایــت شــیرین و جــذاب ایــن کتــاب میتوانــد حــال شــما را خــوب کنــد.
قلعــه ســفید داســتان دانشــمندی ایتالیایــی در قــرن هفدهــم میــادی اســت
کــه در ســفری دریایــی از ونیــز بــه ناپــل اســیر نــاوگان امپراطــوری عثمانــی
میشــود .او کــه بــه دلیــل مســیحی بــودن در خطــر اعــدام قــرار گرفتــه اســت ،از
ســوی اســتادی مســلمان کــه شــباهت زیــادی از نظــر ظاهــری بــه او دارد بــه بردگــی
گرفتــه میشــود .داســتان تقابــل ایــن دو فــرد غیــر هــم کیــش فضــای جالبــی را
بــرای بازگــو کــردن مســائل جامعــه شناســانه ،تاریخــی و دینــی پاموکــی ایجــاد
کــرده اســت .نشــر ققنــوس ایــن اثــر را بــا ترجمــه ارســان فصیحــی کــه از بهتریــن
مترجــم هــای کتــاب در ایران اســت بــه چــاپ رســانده اســت.
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 ۱۲کتاب
حال خوب کن

 -۱۰شازده کوچولو  -آنتوان دوسنت اگزوپری
داســتان شــازده کوچولــو ایــن شــاهکار بــزرگ دوســنت اگزوپــری را حداقــل
یکبــار بایــد در زندگــی خوانــد .انســانهای بزرگــی بــا ایــن کتــاب حــال خــوب
کــن در طــول زندگیشــان همــراه بودهانــد .اگزوپــری در ایــن کتــاب بــه شــیوهای
سورئالیســتی از دوســت داشــتن و عشــق و هســتی میگویــد .کتــاب از دیــدگاه یــک
کــودک روایــت میشــود یعنــی همــان شــازده کوچولــو معــروف .ســال ،۱۹۳۵
هواپیمــای ســنت اگزوپــری ،کــه بــرای شکســتن رکــورد پــرواز بیــن پاریــس و
ســایگون تــاش میکــرد ،در صحــرای بــزرگ آفریقــا دچــار نقــص فنــی شــد و
بــه ناچــار در همانجــا فــرود آمــد .ایــن اتفــاق باعــث شــد تــا اگزوپــری بــه فکــر
نــگارش شــازده کوچولــو بیفتــد .اثــری کــه امــروزه یکــی از پرفــروش تریــن کتــاب
هــای جهان بــه حســاب میآیــد.
در خالصــه کتــاب آمــده اســت :خلبانــی بینــام ،پــس از فــرود در کویــر بــا پســر
کوچکــی آشــنا میشــود .پســرک بــه خلبــان میگویــد کــه از ســیارکی دوردســت
میآیــد و آنقــدر آنجــا زندگــی کــرده کــه روزی تصمیــم میگیــرد بــرای اکتشــاف
ســیارههای دیگــر ،دیــار خــود را تــرک کنــد .او همچنیــن بــرای خلبــان از گل رز
محبوبــش میگویــد کــه دل در گــرو عشــق او دارد .از دیگــر اخترکهــا تعریــف
میکنــد و از روباهــی کــه او را اینجــا ،روی زمیــن مالقــات کردهاســت .خوانــدن
ایــن داســتان زیبــا و پــر از عشــق و دوســتی حــال شــما را خــوب خواهــد کــرد .در
میــان ترجمههــای متنوعــی کــه از ایــن کتــاب وجــود دارد ،مــا ترجمــه ابوالحســن
نجفــی را بــه شــما پیشــنهاد میکنیــم .انتشــارات نیلوفــر ایــن ترجمــه را بــه چــاپ
رســانده اســت.
 -۱۱دختر پرتقالی  -یوستین گوردر
کتــاب دختــر پرتقالــی مثــل اثــر معــروف یوســتین گــوردر یعنــی دنیــای ســوفی
تعریفــی از فلســفه بــه زبــان ســاده و داســتانی اســت .ایــن کتــاب حــال خــوب کــن
بــا روایــت عاشــقانه و پــر از معنــای زندگــی کــه دارد میتوانــد شــما را از روزمرگــی
زندگــی بیــرون کــرده و بــا مفاهیــم جدیــد و پیچیــده فلســفی و بــا زبانــی ســاده بیــان
شــده آشــنا کنــد .دختــر پرتقالــی داســتان نوجوانــی بــه نــام جــورج اســت کــه پــدر
خــود را در کودکــی از دســت میدهــد .جــورج بــا نامــهای روبــرو میشــود کــه
پــدرش در زمــان بیمــاری بــرای او نوشــته اســت .ایــن پــدر و پســر از طریــق ایــن
نامــه در دو زمــان مختلــف بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار میکننــد .در ایــن نام ـه پــدر
از دختــری میگویــد کــه تعــداد زیــادی پرتقــال بــه همــراه دارد و توجــه پــدر را بــه
خــود جلــب میکنــد.
شــرح ایــن داســتان عاشــقانه قدیمــی بهانــهای میشــود بــرای بیــان مفاهیــم
فلســفی پیچیــدهای کــه یوســتین گــوردر در بیــان ســاده آنهــا بــه زبــان داســتان
اســتادی ماهــر اســت .نشــر تندیــس ایــن کتــاب را بــا ترجمــه مهــوش خرمیپــور
بــه چــاپ رســانده اســت.
  
 -۱۲پیرمرد و دریا  -ارنست همینگوی
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آخریــن کتابــی کــه قصــد داریــم در ایــن لیســت بــه عنــوان کتــاب حــال خــوب
کــن معرفــی کنیــم از آثــار برتــر ارنســت همینگــوی نویســنده مطــرح آمریکایــی

اســت .همینگــوی بــا نوشــتن پیرمــرد و دریــا توانســت آکادمــی نوبــل و کل دنیــا را
متقاعــد کنــد کــه بهتریــن نویســنده دنیاســت .همینگــوی در ایــن کتــاب بــه شــرح
ســفر دریایــی ماهــی گیــر پیــری میپــردازد کــه قصــد دارد بــا صیــد یــک ماهــی
بــزرگ بــه همــه ماهــی گیــران نشــان بدهــد کــه پیــر نشــده اســت .ایــن ســفر بــا
شکســتهای مختلفــی مواجــه میشــود و شــرح ایــن ماجراهــا داســتانی جــذاب و
پــر از کشــمکش را پیــشروی شــما قــرار میدهــد.
بســیاری معتقدنــد ایــن کتــاب شــرح زندگــی ارنســت همینگــوی در آن زمــان
اســت .زمانــی کــه همــه فکــر میکردنــد دیگــر همینگــوی پیــر نمیتوانــد یــک
داســتان خــوب مثــل وداع بــا اســلحه بنویســد .داســتان ایــن کتــاب غــم انگیز اســت،
امــا اگــر اهــل خوانــدن باشــید بــا پیرمــرد همینگــوی و هنــر داســتان پــردازیاش
حــال خوبــی پیــدا خواهیــد کــرد .ترجمــه نجــف دریابنــدری از ایــن کتــاب کــه
توســط نشــر خوارزمــی بــه چــاپ رســیده ،بیشــک خواندنــی اســت.

 ۱۲کتاب
حال خوب کن

کتاب حال خوب کن ؛ سخن پایانی
کتــاب خوانــدن یــک راه بســیار عالــی و بــی دردســر بــرای داشــتن حــال خــوب
اســت .امــا شــاید هــر کتابــی را نتــوان در هــر حالــی خوانــد .مــا در ایــن مقالــه ســعی
کردیــم کتابهایــی کــه حــال آدم را خــوب میکننــد بــه شــما معرفــی کنیــم .بــا
خوانــدن ایــن کتابهــا میتوانیــد حــال بهتــری را تجربــه کنیــد و همچنیــن یــاد
بگیریــد کــه چطــور در شــرایط ســخت و حــال بــد ،حــال خودتــان را خــوب کنیــد.
شــما هــم میتوانیــد کتابهایــی را کــه حالتــان را خــوب میکنــد در قســمت
نظــرات معرفــی کنیــد و بــه کامــل شــدن ایــن فهرســت کمــک کنیــد.
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