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۱۲   کتاب حال خوب کن ؛
 کتاب هایی که حال آدم را خوب می کنند

ــال  ــان ح ــای موردعالقه ت ــه کتاب ه ــید، مطالع ــدن باش ــاب خوان ــل کت ــر اه اگ
ــردگی هم  ــر افس ــه ب ــر مطالع ــه در مقاله تاثی ــور ک ــوب می کند.همانط ــما را خ ش
ــی کــه از حــال  ــد خلــق و خــوی مــا را تغییــر دهــد. امــا زمان گفتیــم، مطالعــه می توان
ــرای  ــاب حــال خــوب کــن باشــیم. ب ــال کت ــد دنب ــم، بای ــاه می بری ــاب پن ــه کت ــد ب ب
ــا  ــن کتاب ه ــی از ای ــی برخ ــه معرف ــه ب ــن مقال ــم در ای ــم گرفتی ــم تصمی ــن ه همی
ــا خواندنشــان  ــم. کتاب هــای مختلــف روانشناســی، داســتانی و علمــی کــه ب بپردازی
ــال  ــوان ح ــور می ت ــه چط ــم ک ــاد می گیری ــم ی ــود و ه ــوب می ش ــان خ ــم حالم ه
ــه شــما توصیــه می کنیــم حتمــا ایــن کتاب هــا را در برنامــه  بهتــری داشــت. پــس ب

ــم. ــاب می روی ــن ۱۲ کت ــراغ ای ــه س ــال ب ــد. ح ــرار دهی ــود ق ــه خ مطالع
کتاب های غیر داستانی حال خوب کن

ــوب  ــی خ ــرای زمان ــن ب ــوب ک ــال خ ــتانی ح ــر داس ــای غی ــدن کتاب ه خوان
ــد  ــه بتوان ــم. مســیری ک ــی می گردی ــازه ای در زندگ ــال مســیر ت ــه دنب ــه ب اســت ک
ــا کتاب هــای  ــد. از زندگینامــه ت ــر هدایــت کن ــه ســمت داشــتن زندگــی بهت مــا را ب
خودیــاری، همگــی می تواننــد حــال مــا را بــه مــرور بهتــر کننــد. البتــه ایــن موضــوع 
ــی  ــه معرف ــه در ادام ــی ک ــتگی دارد. کتاب های ــم بس ــوب ه ــاب خ ــاب کت ــه انتخ ب

ــد. ــی دارن ــن خاصیت ــوند چنی می ش

           ۱- هنر عشق ورزیدن  -  اریک فروم

ــر  ــا آن درگی ــال ب ــزاران س ــر ه ــه بش ــت ک ــی اس ــن حالت ــق متناقض تری عش
ــه کــرد و  ــا عشــق ورزیــدن می تــوان حــال خــوب را در زندگــی تجرب ــوده. گاهــی ب ب
گاهــی هــم مثــل ورتــر جــوان )شــخصیت اصلــی کتــاب رنج هــای ورتــر جــوان( بــه 
تحمــل رنــج و غمــی پایــان ناپذیــر افتــاد. کتــاب هنــر عشــق ورزیــدن نوشــته اریــک 
ــاب  ــن کت ــروم در ای ــت. ف ــی اس ــزرگ آلمان ــناس ب ــناس و روانش ــه ش ــروم جامع ف
عشــق را بــه هنــری تعبیــر کــرده اســت کــه بایــد طریقــه عمــل بــه آن را آموخــت. از 
ــودن. دنیــای  نظــر او عشــق و عاشــقی یعنــی از خودگذشــتگی و در اختیــار دیگــری ب
ــه در آن دو  ــت ک ــقی اس ــتان عش ــده بس ــای ب ــاوت از دنی ــاب، متف ــده آل او در کت ای

ــد. ــر می پردازن ــا یکدیگ ــه ب ــه معامل ــق در عشــق ب ــرد عاش ف
ــاب  ــد. انتخــاب این کت ــاد می گیری ــای عاشــقی را ی ــاب الفب ــن کت ــدن ای ــا خوان ب
ــاب  ــد. کت ــی باش ــه جذاب ــد گزین ــم می توان ــان ه ــت محبوبت ــه دوس ــرای هدیه ب ب
ــدن  ــا عشــق ورزی ــه چطــور ب ــد ک ــوزش می ده ــما آم ــه ش ــدن ب ــر عشــق ورزی هن
ــا ترجمــه  ــروم را ب ــر اریــک ف ــن اث ــد ای ــی داشــت. نشــر مرواری ــوان حــال خوب می ت

پــوری ســلطانی بــه چــاپ رســانده اســت. 
  

           ۲- هنر شفاف اندیشیدن - رولف دوبلی

ــتباه و  ــای اش ــل تصمیم ه ــه دلی ــی ب ــان در زندگ ــال بدم ــات ح ــیاری از اوق بس
ــک  ــی ی ــن اســت حت ــتباه ممک ــم اش ــک تصمی ــم. ی ــه داری ــیاهی اســت ک ــکار س اف
عمــر پشــیمانی بــه بــار بیــاورد. در هنــر شــفاف اندیشــیدن رولــف دوبلــی بــه همیــن 
ــد. در  ــش می آی ــردن پی ــر ک ــا و فک ــم گیری ه ــه در تصمی ــردازد ک ــتباهاتی می پ اش
ــاب خطاهــای شــناختی مختلــف انســان در ۹۹ فصــل گــردآوری شــده اند.  ــن کت ای
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ــی خطــا معرفــی  ــرای یــک زندگــی ب همچنیــن نویســنده ایــن کتــاب هفــت گام را ب
ــع  ــارف جام ــره المع ــک دای ــد ی ــیدن می توان ــفاف اندیش ــر ش ــت. هن ــرده اس ک
ــر و خوبتــری  ــوان زندگــی بهت ــن مــوارد می ت ــا دانســتن ای ــاره خطاهــا باشــد و ب درب
را تجربــه کــرد. اگــر حــال بدتــان ناشــی از یــک تصمیــم اشــتباه بــوده، خوانــدن ایــن 
ــی پور از  ــادل فردوس ــه ع ــمه ترجم ــر چش ــت. نش ــروری اس ــما ض ــرای ش ــاب ب کت

ایــن کتــاب را بــه چــاپ رســانده اســت. 
  

           ۳- تئوری انتخاب  -  ویلیام گلسر

ــی  ــرای روان درمان ــر ب ــی نظی ــع ب ــک منب ــوان ی ــه عن ــوری انتخــاب ب ــاب تئ کت
ــاس  ــه احس ــی ک ــی زمان ــی و حت ــای زندگ ــن زمان ه ــود. در بدتری ــتفاده می ش اس
ــه  ــک دریچ ــد ی ــاب می توان ــوری انتخ ــد، تئ ــی داری ــی از زندگ ــی و پوچ خودکش
روشــن بــه ســوی یــک زندگــی بهتــر بــا حــال خوب تــر باشــد. ایــن کتــاب را ویلیــام 
ــت او را  ــدون شکس ــاب ازدواج ب ــه کت ــت ک ــته اس ــرح نوش ــناس مط ــر روانش گلس
ــاب  ــوری انتخ ــم. در تئ ــی کردی ــاره ازدواج معرف ــا درب ــاب ه ــن کت در مقاله بهتری
گالســر منشــاء رفتارهــا، احساســات و انگیزه هــای انســا ن ها، انتخاب هــا و 
ــن  ــه می شــود. از نظــر ای ــی او در نظــر گرفت ــای درون ــرد و تحلیل ه ــر ف ــای ه رفتاره
روانشــناس نیازهــا و احساســات بنیادیــن انســان شــامل زنــده مانــدن و بقــا، عشــق 
ــا  ــن نیازه ــاس ای ــان براس ــود. انس ــح می ش ــدرت، آزادی و تفری ــر، ق ــق خاط و تعل

ــد. ــی اش می زن ــی در زندگ ــای مهم ــه انتخاب ه ــت ب دس
ــبت  ــری نس ــناخت بهت ــد ش ــات می توانی ــا و احساس ــن نیازه ــناخت ای ــا ش ب
ــن  ــان پیــدا کنیــد و ببینیــد کــه هدفتــان از زندگــی چیســت و براســاس ای ــه خودت ب
ــان اولویــت بنــدی  ــرای زندگی ت ــه انتخاب هــای بعــدی بزنیــد و ب اهــداف دســت ب
ــه  ــخن آن را ب ــایه س ــر س ــه و نش ــاب را ترجم ــن کت ــی ای ــی صاحب ــر عل ــد. دکت کنی

چــاپ رســانده اســت. 
 

           ۴- انسان در جستجوی معنا  -  ویکتور فرانکل

ــک کار  ــت دادن ی ــدن، از دس ــور مان ــت کنک ــت پش ــه عل ــراد ب ــیاری از اف بس
ــی، دور شــدن  ــه کاری، شکســت عشــقی، تنهای ــه نشــدن در مصاحب ــوب، پذیرفت خ
ــا در  ــد. ام ــه می کنن ــد را تجرب ــال ب ــر ح ــابه دیگ ــاق مش ــزاران اتف ــواده و ه از خان
ــور  ــرد. ویکت ــدا ک ــی پی ــوان راه حل ــود دارد و می ت ــی وج ــات فردای ــن اتفاق ــه ای هم
ــتراک  ــه اش ــما ب ــا ش ــی را ب ــه متفاوت ــا تجرب ــتجوی معن ــان در جس ــکل در انس فران
ــرای  ــردا ب ــت. ف ــی اس ــی معن ــردا ب ــه در آن ف ــد ک ــی می گوی ــذارد. او از دنیای می گ
ــه  ــیر خالص ــه دو مس ــا ب ــاری نازی ه ــش در اردوگاه کار اجب ــکل و یاران ــر فران دکت
می شــد، مســیر رفتــن بــه ســر کاری بیهــوده بــرای حفــر کــردن و مســیری بــه ســوی 
ــه شــما  ــردا ب ــی ف ــی ب ــن زندگ ــر در ای ــای آدم ســوزی. دکت ــای گاز و کوره ه حمام ه
ــای  ــرد. او از تجربه ه ــدا ک ــی را پی ــای زندگ ــوان معن ــور می ت ــه چط ــد ک ــاد می ده ی
ــا  ــی اش یعنی لوگوتراپی ی ــا روش تخصص ــه ب ــد ک ــش می گوی ــودش و بیماران خ

ــده اند. ــان ش ــی درم ــا درمان معن
دکتــر فرانــکل در ایــن کتــاب توضیــح می دهــد کــه چطــور می تــوان در هــر کار 
ســختی معنایــی پیــدا کــرد و چطــور در هــر شــرایطی دســت بــه انتخــاب زد. از نظــر 
ــد  ــاب می توان ــن کت ــدن ای ــت. خوان ــان ها گرف ــوان آزادی را از انس ــگاه نمی ت او هیچ
ــر  ــران نش ــد. در ای ــوب کن ــم خ ــی ه ــرایط زندگ ــن ش ــخت تری ــما را در س ــال ش ح

جامــی ایــن اثــر را بــا ترجمــه امیــر الهوتــی منتشــر کــرده اســت. 
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           ۵- تسلی بخشی های فلسفه  -  آلن دو باتن

ــری  ــوف و مج ــن، فیلس ــن دوبات ــته آل ــفه نوش ــی های فلس ــلی بخش ــاب تس کت
ــار شــش فیلســوف  ــه آث ــن ب ــا پرداخت ــاب ب ــن کت ــن در ای ــی اســت. دوبات بریتانیای
ــی  ــال خوب ــور ح ــاوت چط ــختی های متف ــه در س ــد ک ــاد می ده ــما ی ــه ش ــزرگ ب ب
ــا ایــن کتــاب یــاد می گیریــد کــه مثــل ســقراط در برابــر محبــوب  داشــته باشــید. ب
ــد  ــد. همانن ــار بیایی ــدی کن ــاس و ناامی ــا ی ــنکا ب ــل س ــد. مث ــاب بیاوری ــودن ت نب
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 
ــل  ــر تحم ــی را راحت ت ــختی های زندگ ــه س ــار نیچ ــا آث ــوید و ب ــنا ش ــوم آش مغم

کنیــد.
ایــن کتــاب حــال خــوب کــن می توانــد یــک انتخــاب بــی نظیــر بــرای 
ــن  ــتید. ای ــکالت هس ــرار از مش ــرای ف ــی ب ــال راه ــه دنب ــه ب ــد ک ــی باش زمان های
ــم،  ــی کردی ــای فلســفی هم معرف ــاب ه ــن کت ــال آن را در مقاله بهتری ــه قب ــاب ک کت

ــت.  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــوس ب ــر ققن ــه و در نش ــی ترجم ــان ثابت ــط عرف توس
  

           ۶- شفای زندگی  - لوئیز هی

ــد:  ــاب می گوی ــن کت ــدا ی ای ــی در ابت ــفای زندگ ــاب ش ــی نویســنده  کت ــز ه لوئی
»امیــدوارم ایــن هدیــه یاری تــان کنــد تــا آن  جایــگاه درونــی را کــه خانــه  حرمــت و 
ــوان  ــا همیــن جملــه ابتدایــی می ت عشــق خالــص و پذیــرش خــود اســت، بیابیــد.« ب
ــت.  ــام معناس ــه تم ــن ب ــوب ک ــال خ ــاب ح ــک کت ــی ی ــفای زندگ ــه ش ــد ک فهمی
ــی  ــف زندگ ــکالت مختل ــل و مش ــرده مراح ــعی ک ــاب س ــن کت ــنده در ای نویس
ــری  ــال بهت ــی ح ــن زندگ ــور در ای ــه چط ــد ک ــاد بده ــما ی ــه ش ــد و ب ــی کن را معرف
داشــته باشــید. اگــر قصــد داریــد نــگاه تــازه ای نســبت بــه زندگــی پیــدا کنیــد حتمــا 
ــه و  ــر را ترجم ــن اث ــدل ای ــی خوش ــد. گیت ــاب را بخوانی ــن کت ــم ای ــنهاد می کنی پیش

ــت. ــانده اس ــاپ رس ــه چ ــکان آن را ب ــر پی نش
 

۷- از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم 
هاروکی موراکامی

ــکا  ــاب کاف ــه پیشــتر کت ــی  ک ــق ژاپن ــس موف ــتان نوی ــی داس ــی موراکام هاروک
ــاب  ــم، در کت ــی کردی ــد خواند معرف ــه بای ــی ک ــاب های ــه او را در مقاله کت در کران
ــی اش  ــذاب از زندگ ــرحی ج ــم ش ــرف می زن ــه ح ــم از چ ــرف می زن ــه ح از دو ک
می دهــد. زندگــی ســاده مثــل همــه انســان های دیگــر کــه موراکامــی در آن 
ــه همــه  ــی شــاید شــبیه ب ــاوت زده اســت. زندگ ــب و متف ــای عجی ــه کاره دســت ب
ــاب  ــن کت ــزی. او در ای ــدی فانت ــا ح ــب و ت ــی و عجی ــی، معمول ــای موراکام رمان ه
ــت آن  ــس از موفقی ــد و پ ــش را می نویس ــن کتاب ــور اولی ــه چط ــد ک ــح می ده توضی
ــه  ــتن را ب ــد و نوش ــل می کن ــه شــب ها در آن می نوشــت تعطی ــه اش را ک ــاب، کاف کت
ــه  ــد ک ــی می گوی ــی از روزهای ــد. موراکام ــاب می کن ــی اش انتخ ــغل اصل ــوان ش عن
ــش  ــتان موفقیت ــده. او از داس ــتانش زرد می ش ــیده و سرانگش ــیگار می کش ــخ س ۶۰ ن
ــه صــورت  ــور ب ــه چط ــد ک ــح می ده ــت توضی ــد و در نهای ــیگار می گوی ــرک س در ت

ــود. ــن می ش ــابقات دوی مارات ــده مس ــه ای دون حرف
ــازی در  ــرای خودس ــی ب ــته ورزش ــن رش ــن بهتری ــی دوی مارات ــر موراکام از نظ
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زندگــی اســت. در دوی ماراتــن رقیبــی وجــود نــدارد و رقیبتــان فقــط رکوردی اســت 
ــد و  ــد می کن ــما را ب ــال ش ــران ح ــت دیگ ــی موفقی ــر در زندگ ــد. اگ ــه می زنی ک
احســاس می کنیــد کــه از دیگــران عقــب هســتید، بایــد در دوی ماراتــن موراکامــی 
ــوان  ــدن ایــن کتــاب می بینیــد کــه چطــور می ت ــا او هــم قــدم شــوید. پــس از خوان ب
ــر  ــن اث ــق شــد. نشــر چشــمه ای ــرد و موف ــالش ک ــی ت ــری در زندگ ــا حــال خوب ت ب

ــه چــاپ رســانده اســت. ــی ویســی ب ــا ترجمــه مجتب موراکامــی را ب
کتاب های داستانی حال خوب کن

در کنــار کتاب هــای غیــر داســتانی کــه بیشــتر روش هــای خــوب کــردن حــال 
ــن  ــد بهتری ــن می توانن ــوب ک ــال خ ــتانی ح ــای داس ــد، کتاب ه ــوزش می دهن را آم
ــر و ذهنــی  ــم حــال بهت ــی از شــبانه روز باشــند کــه می خواهی ــرای زمان های ــه ب گزین
ــا حتــی متــن آن بــرای  آرام تــر داشــته باشــیم. خوانــدن یــک رمــان کــه داســتان ی
ــی چــون بیشــتر  ــار ادب ــد. آث ــا را خــوب کن ــال م ــد ح ــا لذتبخــش اســت، می توان م
ــوب  ــال خ ــه ح ــرای تجرب ــری ب ــای بهت ــد، انتخاب ه ــی می مانن ــا باق ــر م در خاط
ــتانی  ــه داس ــوند ک ــی ش ــی معرف ــاب های ــده کت ــعی ش ــت س ــن لیس ــتند. در ای هس

ــن داشــته باشــند. حــال خــوب ک

           ۸- یک عاشقانه آرام  - نادر ابراهیمی

نــادر ابراهیمــی بــا قلــم شــاعرانه ای کــه دارد در یــک عاشــقانه آرام در ســه فصــل 
ــاب  ــن کت ــت. در ای ــه اس ــالب ۵۷ پرداخت ــل از انق ــقانه از دوران قب ــی عاش ــه روایت ب
ــی  ــه مصایب ــا هم ــه ب ــد ک ــال می کنی ــی را دنب ــی سیاس ــرد زندان ــه م ــتان گیل داس
ــادر  ــد. ن ــه می کن ــقانه ای آرام را تجرب ــل عاش ــوقه اش عس ــار معش ــه دارد در کن ک
ــن نظــر برخــی  ــم کــرده و از ای ــه تقدی ــه همســرش فرزان ــاب را ب ــن کت ابراهیمــی ای
ــه  ــم پرداخت ــودش ه ــخصی خ ــارب ش ــه تج ــدی ب ــا ح ــاب ت ــن کت ــد در ای معتقدن
ــد و شــما را  ــد ســاعاتی حــال شــما را خــوب کن ــاب می توان ــن کت ــدن ای اســت. خوان
از افــکار منفــی و مصایــب زندگــی دور نگــه دارد. انتشــارات روزبهــان ایــن اثــر نــادر 

ــت. ــرده اس ــران منتشــر ک ــی را در ای ابراهیم

           ۹- قلعه سفید  -  اورهان پاموک

ــنده  ــوک نویس ــان پام ــذاب از اوره ــیار ج ــان بس ــک رم ــفید ی ــه س ــاب قلع کت
ــتان  ــک داس ــفید ی ــه س ــل در قلع ــزه نوب ــده جای ــنده برن ــن نویس ــت. ای ــرک اس ت
تاریخــی عجیــب را روایــت می کنــد کــه در آن بــا تاریــخ دوران عثمانــی و 
ــنا  ــا آش ــن آن ه ــای بی ــای مســلمان و مســیحیان و جنگ ه ــط ترک ه ــن رواب همچنی
ــه  ــنتی ترکی ــت س ــودن باف ــک ب ــل نزدی ــه دلی ــوک ب ــته های پام ــوید. نوش می ش
بــه ایــران بــرای خواننــدگان کشــورمان همــذات پنــداری زیــادی خواهــد داشــت. 

ــد. ــوب کن ــما را خ ــال ش ــد ح ــاب می توان ــن کت ــذاب ای ــیرین و ج ــت ش روای
ــت  ــالدی اس ــم می ــرن هفده ــی در ق ــمندی ایتالیای ــتان دانش ــفید داس ــه س قلع
ــی  ــوری عثمان ــاوگان امپراط ــیر ن ــل اس ــه ناپ ــز ب ــی از ونی ــفری دریای ــه در س ک
ــه اســت، از  ــرار گرفت ــدام ق ــودن در خطــر اع ــل مســیحی ب ــه دلی ــه ب می شــود. او ک
ســوی اســتادی مســلمان کــه شــباهت زیــادی از نظــر ظاهــری بــه او دارد بــه بردگــی 
ــی را  ــای جالب ــش فض ــم کی ــر ه ــرد غی ــن دو ف ــل ای ــتان تقاب ــود. داس ــه می ش گرفت
ــاد  ــی ایج ــی پاموک ــی و دین ــانه، تاریخ ــه شناس ــائل جامع ــردن مس ــو ک ــرای بازگ ب
کــرده اســت. نشــر ققنــوس ایــن اثــر را بــا ترجمــه ارســالن فصیحــی کــه از بهتریــن 

ــت. ــانده اس ــاپ رس ــه چ ــت ب ــاب در ایران اس ــای کت ــم ه مترج
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           ۱۰- شازده کوچولو  - آنتوان دوسنت اگزوپری

ــل  ــری را حداق ــنت اگزوپ ــزرگ دوس ــاهکار ب ــن ش ــو ای ــازده کوچول ــتان ش داس
ــوب  ــال خ ــاب ح ــن کت ــا ای ــی ب ــان های بزرگ ــد. انس ــی خوان ــد در زندگ ــار بای یکب
ــه شــیوه ای  ــاب ب ــن کت ــری در ای ــد. اگزوپ ــراه بوده ان ــن در طــول زندگی شــان هم ک
سورئالیســتی از دوســت داشــتن و عشــق و هســتی می گویــد. کتــاب از دیــدگاه یــک 
ــال ۱۹۳۵،  ــروف. س ــو مع ــازده کوچول ــان ش ــی هم ــود یعن ــت می ش ــودک روای ک
ــس و  ــن پاری ــرواز بی ــورد پ ــتن رک ــرای شکس ــه ب ــری، ک ــنت اگزوپ ــای س هواپیم
ــد و  ــی ش ــص فن ــار نق ــا دچ ــزرگ آفریق ــرای ب ــرد، در صح ــالش می ک ــایگون ت س
ــه فکــر  ــری ب ــا اگزوپ ــاق باعــث شــد ت ــن اتف ــد. ای ــرود آم ــه ناچــار در همان جــا ف ب
نــگارش شــازده کوچولــو بیفتــد. اثــری کــه امــروزه یکــی از پرفــروش تریــن کتــاب 

هــای جهان بــه حســاب می آیــد. 
در خالصــه کتــاب آمــده اســت: خلبانــی بی نــام، پــس از فــرود در کویــر بــا پســر 
ــد کــه از ســیارکی دوردســت  ــان می گوی ــه خلب کوچکــی آشــنا می شــود. پســرک ب
می آیــد و آنقــدر آنجــا زندگــی کــرده کــه روزی تصمیــم می گیــرد بــرای اکتشــاف 
ــان از گل رز  ــرای خلب ــن ب ــد. او هم چنی ــرک کن ــود را ت ــار خ ــر، دی ــیاره های دیگ س
ــف  ــا تعری ــر اخترک ه ــق او دارد. از دیگ ــرو عش ــه دل در گ ــد ک ــش می گوی محبوب
ــدن  ــت. خوان ــات کرده اس ــن مالق ــا، روی زمی ــه او را این ج ــی ک ــد و از روباه می کن
ــرد. در  ــد ک ــوب خواه ــما را خ ــال ش ــتی ح ــر از عشــق و دوس ــا و پ ــتان زیب ــن داس ای
ــا ترجمــه ابوالحســن  ــاب وجــود دارد، م ــن کت ــه از ای ــای متنوعــی ک ــان ترجمه ه می
ــه چــاپ  ــن ترجمــه را ب ــر ای ــم. انتشــارات نیلوف ــه شــما پیشــنهاد می کنی ــی را ب نجف

ــت. ــانده اس رس
 

           ۱۱- دختر پرتقالی  - یوستین گوردر

کتــاب دختــر پرتقالــی مثــل اثــر معــروف یوســتین گــوردر یعنــی دنیــای ســوفی 
ــان ســاده و داســتانی اســت. ایــن کتــاب حــال خــوب کــن  ــه زب تعریفــی از فلســفه ب
بــا روایــت عاشــقانه و پــر از معنــای زندگــی کــه دارد می توانــد 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 
ــه  ــود ک ــرو می ش ــه ای روب ــا نام ــورج ب ــد. ج ــت می ده ــی از دس ــود را در کودک خ
ــن  ــق ای ــدر و پســر از طری ــن پ ــرای او نوشــته اســت. ای ــاری ب ــان بیم ــدرش در زم پ
نامــه در دو زمــان مختلــف بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار می کننــد. در ایــن نامــه  پــدر 
از دختــری می گویــد کــه تعــداد زیــادی پرتقــال بــه همــراه دارد و توجــه پــدر را بــه 

ــد. ــب می کن ــود جل خ
ــم  ــان مفاهی ــرای بی ــود ب ــه ای می ش ــی بهان ــقانه قدیم ــتان عاش ــن داس ــرح ای ش
ــان داســتان  ــه زب ــا ب ــان ســاده آن ه ــوردر در بی ــه یوســتین گ ــده ای ک فلســفی پیچی
ــور  ــا ترجمــه مهــوش خرمی پ اســتادی ماهــر اســت. نشــر تندیــس ایــن کتــاب را ب

بــه چــاپ رســانده اســت. 
  

           ۱۲- پیرمرد و دریا  -  ارنست همینگوی

آخریــن کتابــی کــه قصــد داریــم در ایــن لیســت بــه عنــوان کتــاب حــال خــوب 
ــی  ــر ارنســت همینگــوی نویســنده مطــرح آمریکای ــار برت ــم از آث ــی کنی ــن معرف ک
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ــا توانســت آکادمــی نوبــل و کل دنیــا را  ــا نوشــتن پیرمــرد و دری اســت. همینگــوی ب
متقاعــد کنــد کــه بهتریــن نویســنده دنیاســت. همینگــوی در ایــن کتــاب بــه شــرح 
ــک ماهــی  ــد ی ــا صی ــه قصــد دارد ب ــردازد ک ــری می پ ــر پی ــی ماهــی گی ســفر دریای
ــا  ــه همــه ماهــی گیــران نشــان بدهــد کــه پیــر نشــده اســت. ایــن ســفر ب ــزرگ ب ب
ــذاب و  ــتانی ج ــا داس ــن ماجراه ــرح ای ــود و ش ــه می ش ــی مواج شکســت های مختلف

ــد. ــرار می ده ــما ق ــش روی ش ــمکش را پی ــر از کش پ
ــد ایــن کتــاب شــرح زندگــی ارنســت همینگــوی در آن زمــان  بســیاری معتقدن
ــک  ــد ی ــر نمی توان ــوی پی ــر همینگ ــد دیگ ــر می کردن ــه فک ــه هم ــی ک ــت. زمان اس
داســتان خــوب مثــل وداع بــا اســلحه بنویســد. داســتان ایــن کتــاب غــم انگیز اســت، 
ــردازی اش  ــر داســتان پ ــا پیرمــرد همینگــوی و هن ــدن باشــید ب ــا اگــر اهــل خوان ام
ــه  ــاب ک ــن کت ــدری از ای ــف دریابن ــه نج ــرد. ترجم ــد ک ــدا خواهی ــی پی ــال خوب ح

ــت. ــی اس ــک خواندن ــیده، بی ش ــاپ رس ــه چ ــی ب ــر خوارزم ــط نش توس
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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 
ــا  ــم. ب ــی کنی ــما معرف ــه ش ــد ب ــوب می کنن ــال آدم را خ ــه ح ــی ک ــم کتاب های کردی
ــاد  ــن ی ــد و همچنی ــه کنی ــری را تجرب ــال بهت ــد ح ــا می توانی ــن کتاب ه ــدن ای خوان
ــد.  ــان را خــوب کنی ــد، حــال خودت ــد کــه چطــور در شــرایط ســخت و حــال ب بگیری
ــمت  ــد در قس ــوب می کن ــان را خ ــه حالت ــی را ک ــد کتاب های ــم می توانی ــما ه ش

ــن فهرســت کمــک کنیــد. ــه کامــل شــدن ای نظــرات معرفــی کنیــد و ب


