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کتاب برای شروع کتابخوانی ؛
معرفی  ۱۰کتاب خواندنی برا همه سنین
کتابخــوان شــدن یکــی از آرزوهــا و اهدافــی اســت کــه خیلــی از مــا در ســر داریم.
بــرای اینــکار احتمــاال بارهــا هــم تــاش کردهایــم امــا هــر بــار اکام بودیــم .دلیــل
اصلــی شکســت مــا در پشــت انتخــاب کتــاب بــرای شــروع کتابخوانــی نهفته اســت.
خیلــی از مــا هنــوز نمیدانیــم کــداک کتــاب بــرای شــروع مســیر مناســب اســت.
بــرای همیــن هــم همچنــان در پاســخ بــه ســوال چگونه کتابخــوان شــویم عاجز
ماندیــم .در ایــن مقالــه ابتــدا از اهمیــت انتخــاب صحیــح صحبــت میکنیــم و
ســپس بــه معرفــی  ۱۰کتــاب بــرای شــروع کتابخوانــی میپردازیــم.
چرا انتخاب کتاب درست برای شروع
کتابخوانی اهمیت دارد؟
خیلــی از مــا تصــور میکنیــم کــه بــرای شــکل دادن عــادت بــه مطالعــه در
خــود ،تنهــا کافــی اســت کــه کتابــی را برداشــته و مطالعــه کــردن را شــروع کنیــم.
امــا ایــن موضــوع بــرای اینکــه کتابخــوان شــویم کافــی نیســت .در واقــع بــرای اینکــه
بــه یــک فــرد کتابخــوان تبدیــل شــویم ،بــه چیــزی بیشــتر از صرفــا یــک کتــاب نیــاز
داریــم .در واقــع مــا بایــد بدانیــم کــدام کتــاب بــرای مــا مناســب اســت و بایــد آن
را انتخــاب کنیــم .انتخــاب کتــاب صحیــح میتوانــد نقــش پررنگــی را در موفقیــت
یــا عــدم موفقیــت مــا بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک فــرد کتابخــوان ایفــا کنــد .پــس
بهتــر اســت کــه قبــل از اینکــه صرفــا خوانــدن را شــروع کنیــم ،بــا دقــت کتــاب
مــورد نظرمــان را انتخــاب کنیــم .امــا ایــن کتــاب بایــد چــه ویژگیهایــی داشــته
باشــد؟ در ادامــه برخــی از ایــن ویژگیهــا را بررســی خواهیــم کــرد.
 -۱خوشــخوان بــودن :از انتخــاب کتابهایــی کــه نثــر ســختی دارنــد
بپرهیزیــد .بــرای اینکــه ککتابخــوان شــویم ابتــدا بایــد بــه خوانــدن متنهــا عــادت
کنیــم .پــس کتابــی را انتخــاب کنیــد کــه نثــری روان و ســاده دارد.
 -۲انــدازه کتاب :انتخــاب کتابهــای قطــور بــرای شــروع کتابخوانــی خیلــی
خــوب نیســت .چــرا کــه بــا انتخــاب ایــن کتابهــا مــا مــدام اســترس و تــرس
ناتوانــی در اتمامشــان را بــا خــود خواهیــم داشــت .شــما حتــی میتوانیــد بــا
داســتانهای کوتــاه شــروع کنیــد.
 -۳توجــه بــه ژانــر کتاب :هــر کــدام از مــا بــه یــک یــا چنــد مــورد از انــواع
ژانــر کتاب عالقهمنــد هســتیم .پــس بهتــر اســت کتابــی انتخــاب کنیــم کــه بــا
ســلیقه مــا جــور دربیایــد.
 -۴گفتههــای دیگران :کمــک گرفتــن از دیگــران اصــا کار اشــتباهی نیســت.
برعکــس اگــر دوســتان کتابخوانــی داریــد کــه بــه نظــر شــما میتواننــد بــا
پیشنهادهایشــان بــه شــما کمــک کننــد ،بهتــر اســت کــه از آنهــا کمــک بگیریــد.
فقــط مراقــب باشــید کــه بعــد از شــنیدن هــر پیشــنهادی ،آن را بــا  ۳نکتــه قبلــی
بســنجید.
فهرست پیشنهادی کتاب برای شروع کتابخوانی
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امــا حــاال نوبــت بــه آن میرســد تــا تعــدادی از بهتریــن کتــاب هــا بــرای شــروع
کتابخوانــی را بــه شــما معرفــی کنیــم .ایــن لیســت برگرفتــه از بهتریــن کتــاب هایــی
کــه بایــد خواند اســت .البتــه تمــام کتابهــای موجــود در آن جــزو شــاهکارهای

ادبــی تاریــخ نیســتند .دلیلــش هــم ایــن اســت کــه مطالعــه و درک برخــی از آثــار
مهــم و کالســیک ادبیــات کمــی بــرای افــراد عــادی مشــکل اســت .پــس ســعی
کردیــم تــا در ایــن مقالــه ترکیبــی از برخــی کتابهــای جدیــد و کالســیک را از
ایــران تــا اروچــه و از آفریقــا تــا آمریــکا بــه شــما معرفــی کنیــم .شــما میتوانیــد ایــن
کتابهــا را بــه تدریــج و بــه مــرور زمــان بخوانیــد تــا کــم کــم بــه یــک کتابخــوان
حرف ـهای تبدیــل شــوید .پــس تــا پایــان ایــن مقالــه همــراه مــا باشــید.
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 -۱کیمیاگر ،اثر پائولو کوئیلو
تـا ابـد اگـر قـرار باشـد کتابهایـی را بـرای مطالعـه کـردن بـه کسـی پیشـنهاد
کنـم ،بـی شـک کیمیاگـر یکـی از آنهـا خواهـد بـود .رمـان فوقالعـاده پائولـو کوئیلو
نـه تنها یـک انتخـاب خوب بـرای شـروع کتابخوانـی اسـت ،بلکـه میتواند با داسـتان
زیبـای خود شـما را به آینـده امیـدوار کنـد .داسـتان چوپانی اهـل آندلس ،که بـه رویا
و سـودای گنجـی بـزرگ گله خـود را رهـا کرده و سـفری پـر ماجـرا را شـروع میکند.
داسـتان کیمیاگـر به قـدری جذاب اسـت کـه کمتر پیـش میآیـد خواننـدهای جذب
آن نشـود .همچنیـن نثـر روان ایـن کتـاب هـم از دیگر نـکات مثبـت آن اسـت .تمامی
ایـن عوامل کیمیاگـر را به یکـی از رمان هـای محبـوب نوجوانان و بزرگسـاالن تبدیل
کرده اسـت .آرش حجـازی نیز بـه خوبـی و زیبایی ایـن کتـاب را ترجمه کرده اسـت.
 -۲مردی به نام اوه ،فردریک بکمن
اوه ،مـردی عبـوس و بداخلاق اسـت کـه بشـدت زندگـی قانونمنـد و خشـکی
دارد .همسـایههای او بـه قـدری از چهـره و رفتـارش متنفر هسـتند کـه اوه را همسـایه
جهنمـی نامگـذاری کردهانـد .امـا یـک روز ،وقتـی خانـوادهای جدیـد به همسـایگی او
نقـل مـکان میکننـد ،تقریبـا همه چیـز تغییـر پیـدا میکند .مـردی به نـام اوه ،نوشـته
فردریـک بکمـن نویسـنده سـوئدی اسـت .ایـن رمـان بـا نثـری سـاده و روان روایت
زندگـی پیرمـردی را روایـت میکند ،که بـا یافتن همسـایگان جدیـد کاملا تغییر پیدا
میکنـد .بکمـن در این کتـاب از عشـق و نفرت تا دوسـتیهای غیـر منتظـره را به خوبی
بـه تصویر کشـیده و مـا را همـراه قصه خـود تـا انتها میبـرد .اگر قصـد دارید بـه تازگی
کتابخوانـی را شـروع کنیـد کتـاب مردی بـه نـام اوه انتخاب جذابـی برای شـما خواهد
بود.
 -۳جین ایر ،شارلوت برونته
اگرچـه ایـن کتـاب یکـی از بهترین رمـان هـای کالسـیک تاریخ اسـت ،امـا نثر و
شـیوه داسـتان سـرایی شـارلوت برونتـه بـه قدری جـذاب اسـت کـه شـما میتوانید
بـرا شـروع کتابخوانـی آن را انتخـاب کنیـد .جیـن ایـر داسـتان دختـری اسـت کـه
علیرغـم فشـارهایی کـه در زندگی تحمـل میکنـد ،همچنان اسـتوار باقی مانده اسـت.
ایـن کتـاب بـه خوبـی قـدرت یـک زن مسـتقل را در اجتمـاع مـردان نشـان میدهد.
شـارلوت برونتـه بـه زیبایـی رنجهـا و محدودیتهـای زنـان در دوران جین ایـر را در
ایـن رمان بـه تصویر کشـیده اسـت.
 -۴قصههای خوب برای بچههای خوب ،مهدی آذر یزدی
اگـر قصـد دارید بـرای کـودک یـا نوجوانـی کـه در منـزل داریـد کتابـی بخرید و
او را کتابخـوان بـار بیاوریـد ،ایـن مجموعـه داسـتان بـدون شـک انتخاب خوبـی برای
شـما خواهنـد بـود .مجموعـه قصههـای خـوب بـرای بچههـای خـوب  ۸جلد بـوده و
داسـتانهایی از منابـع مختلـف را بـرای کـودکان و نوجوانـان روایـت میکنـد .مهدی
آذر یـزدی کـه او را پـدر ادبیـات کـودک و نوجـوان ایـران مینامنـد در ایـن مجموعه
کتـاب داسـتانهایی را از مثنوی ،قرآن ،کلیلـه و دمنه و گلسـتان و برخی منابـع دیگر به
زبان سـاده بـرای کـودکان و نوجوانان بیـان کرده اسـت .خوانـدن این داسـتانها قطعا
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میتوانـد میـل بـه مطالعـه و کتابخوانـی را در کـودکان و نوجوانان افزایـش دهد.
 -۵شازده کوچولو ،آنتوان دو سنت اگزوپری
کتابـی کـه آنهـم ابتدا قـرار بـود بـرای کـودکان و نوجوانـان باشـد ،اما بـه قدری
محبـوب شـد که امـروزه همـه افـراد آنرا مطالعـه میکننـد .شـازده کوچولو کـه یکی
از پرفـروش تریـن کتـاب هـای جهان اسـت یکـی دیگـر از کتابهایـی اسـت کـه
میتوانیـد بـرای شـروع مطالعـه انتخاب کنیـد .راوی داسـتان کـه در یک صحـرا تنها
گرفتار شـده اسـت ،بـا شـازده کوچولو روبـرو میشـود .آنها با یکدیگر دوسـت شـده
و سـایر بخشهـای داسـتان در قالـب مکالمـات ایـن دو بیان میشـود.
 -۶بادبادک باز ،خالد حسینی
قصه رفاقـت ،خیانت و افغانسـتان .رمـان بادبادک باز اثر نویسـنده مشـهور افغان،
خالد حسـینی اسـت .داسـتان این کتـاب از قـول امیر کـه نویسـندهای اهل افغانسـتان
اسـت روایـت میشـود .او بـرای نجات یـک کودک راهی کشـورش میشـود کـه حاال
کاملا تحـت سـلطه طالبـان اسـت .امیـر در طول ایـن مسـیر داسـتان زندگی خـود را
روایـت میکنـد .روایتـی که مـا را با خـود به افغانسـتان بـرده و بـرگ سـیاهی از تاریخ
ایـن کشـور را ورق میزنـد .خالد حسـینی اگـر چه در حاشـیه داسـتان اصلی ،اما سـعی
کـرده تـا در نکوهـش ظلـم و جنایاتی کـه علیه قـوم هـزاره در افغانسـتان اتفـاق افتاده
اسـت بنویسـد .بادبـادک بـاز از آن دسـت کتابهایـی اسـت که احساسـات شـما را
برمیانگیـزد و بـرای همیشـه در یاد شـما خواهـد ماند.
 -۷سال بلوا ،عباس معروفی
“می دانی اولین بوسه ی جهان ،چطور کشف شد؟
دستهاش تا آرنج گلی بود.
گفـت کـه در زمان هـای بسـیار قدیـم ،زن و مردی پینـه دوز ،یـک روز هنـگام کار،
بوسـه را کشـف کردند.
مـرد دسـتهاش بـه کار بـود .ت ّکـه نخـی را بـه دنـدان َکند .بـه زنـش گفت بیـا این
را از لـب مـن بـردار و بیانـداز .زن هـم دسـتهاش بـه سـوزن و وصلـه بـود .آمـد نـخ را
از لـب هـای مـرد بـردارد ،دیـد دسـتش بند اسـت .گفـت چـه کار کنـم و ناچـار با لب
برداشت…شـیرین بـود ،ادامـه دادنـد …”
سـال بلـوا اثـری عاشـقانه ،جـذاب و البتـه غمگیـن از عبـاس معروفـی اسـت .این
کتاب بدون شـک از بهترین رمان های عاشـقانه ایرانی اسـت و داسـتان نـوش آفرین
را روایـت مینـد .دختـر یکـی از فرماندهـان رضاشـاه که حـال گرفتـار عشـق ممنوع
جوانـی به نام حسـینا شـده اسـت .معروفی در سـال بلوا سـعی کرده تـا ظلـم و رنجی که
زنـان در ایران قدیـم متحمل شـده بودنـد را به خوبـی به تصویر بکشـد .معرفـی کتاب
سـال بلوا برای شـروع کتابخوانی اصلا کار سـختی نبود .چرا کـه تقریبا هـر خوانندهای
از مطالعـه آن لذت خواهـد برد.
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 -۸کافکا در کرانه ،هاروکی موراکامی
اگـر بـه فضـای رازآلـود عالقـه داریـد و دوسـت داریـد تـا انتهـای یـک قصـه به
دنبـال کشـف حقیقت باشـید ،کافـکا در کرانـه رمانـی بینظیر بـرای شماسـت .این اثر
هاروکـی موراکامـی نویسـنده مشـهور ژاپنی یکـی از مشـهورترین آثار وی به حسـاب
میآیـد .کافـکا نوجوانـی  ۱۵سـاله اسـت کـه از خانـه فـرار میکنـد و در ایـن راه بـا
ماجراهایـی روبرو میشـود که بسـیار جـذاب هسـتند .از طرفی مـوازی با این داسـتان،
قصه مـردی به نـام ناکاتـا را میخوانیم کـه با داسـتان اصلی در یـک نقطه تالقـی دارد.
کافـکا در کرانـه کتابی با نثر بسـیار روان و خوشـخوان اسـت و خوانـدن آن به خصوص
بـه کسـانی کـه بـه دنبـال داسـتانهای چنـد الیـه هسـتند و از فضای سـورئال لذت

میبرنـد توصیه میشـود  .
 -۹غرور و تعصب ،جین آستن
یـک اثر کالسـیک دیگـر که خوانـدن آن نـه تنها کار مشـکلی نیسـت ،بلکه بسـیار
هـم لذت بخش اسـت .غـرور تعصـب داسـتان خانـواده بنت اسـت .دختر بـزرگ این
خانـواده الیزابـت بنـت ،با آقـای دارسـی وارد یک رابطه عاشـقانه میشـوند .اما سـوال
اینجاسـت کـه آیـا عشـق باعث میشـود کـه الیزابـت بـه راحتـی دارسـی را بپذرید؟
فاصلـه طبقاتـی ،ازدواج و خانـواده همگی از تمهـای اصلی این داسـتان هسـتند .این اثر
کالسـیک هـم کتابی خوشـخوان اسـت که ما بـرای شـروع کتابخوانـی به شـما معرفی
کردیم.

کتاب برای
شروع کتابخوانی

 -۱۰ماهی سیاه کوچولو ،صمد بهرنگی
“مرگ خیلـی آسـان میتوانـد االن به سـراغ من بیایـد ،اما من تـا میتوانـم زندگی
کنـم نباید به پیشـواز مـرگ بروم”.
آخریـن اثری که در لیسـت معرفـی کتاب بـرای کتابخوان شـدن قـرار دادیم ،یک
کتـاب ایرانـی دیگر اسـت .ماهـی سـیاه کوچولو روایـت بچهماهی اسـت کـه برخالف
سـایر ماهیهـا دوسـت نـدارد تنها بـه جایـی کـه در ان زندگی میکنـد محدود باشـد.
او رویای سـفر کـردن بـه دور دسـتها و دیـدن سـایر ماهیهـا را در سـر دارد .اگرچه
ماهیهـای دیگر سـعی میکننـد وی را از تصمیم خـود منصرف کننـد .امـا او در نهایت
تصمیمـش را گرفتـه و راهی سـفر خـود میشـود .ایـن اثـر بهرنگـی را میتـوان یکی از
بهتریـن آثـار ایرانی دانسـت چرا کـه او بـه زیبایی و با نمادسـازیهای بسـیار توانسـته
معنـای آزادی و آزادگـی را به تصویر بکشـد.
کتاب برای شروع کتابخوانی ؛ سخن پایانی
انتخابهــای مــا نقــش مهمــی را در زندگیمــان ایفــا میکننــد .پــس اگــر قصــد
داریــد کتابخوانــی را شــروع کنیــد ،بایــد حتمــا کتــاب خــوب یانتخــاب کنیــد .شــما
میتوانیــد بــا مراجعــه بــه صفحه کتابخوانــی ،بــا ســایر پیشــنهادهای مــا در
ژانرهــای مختلــف آشــنا شــوید و از بیــن آنهــا کتــاب مــورد نظــر خــود را انتخــاب
کنیــد.
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