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آشنایی با بهترین رمان های نوجوانان
 در ادبیات ایران و جهان

بــا پیشــرفت حیرت انگیــز تکنولــوژی در دنیــای امــروز هدایــت کــردن 
ــاب و  ــه کت ــراه هوشــمند ب ــای هم ــی و تلفن ه ــای ویدیوی ــان از ســمت بازی ه نوجوان
مطالعــه کــردن کار بســیار ســختی اســت. امــا اگــر بــا معرفــی بهتریــن رمــان هــای 
نوجوانــان بــه آن هــا بتوانیــم نوجوانــان را بــه کتــاب خوانــدن مشــتاق کنیــم، تاثیــر 
بزرگــی در آینــده ی آن هــا خواهیــم داشــت. چــرا کــه نوجوانــی یکــی از مهم تریــن و 

ــود. ــوب می ش ــنین محس ــن س ــش برانگیزتری چال
ــد و  ــاب مناســب خــود می گردی ــال کت ــه دنب ــی هســتید کــه ب پــس اگــر نوجوان
ــی تشــویق کنیــد  ــه کتــاب  خوان ــد کــه می خواهیــد او را ب ــه داری ــی در خان ــا نوجوان ی
حتمــا بــه ادامــه ی مقالــه توجــه کنیــد. در ایــن مقالــه بهتریــن کتاب هــای هــر ژانــر 
ــلیقه  ی  ــه و س ــه روحی ــد مناســب ب ــا بتوانی ــم ت ــدی کرده ای ــته بن ــما دس ــرای ش را ب

ــد. ــاب را انتخــاب کنی ــن کت ــان بهتری خودت
 

           چرا مطالعه ی نوجوانان اهمیت زیادی دارد؟

مطالعــه ی زیــاد در دوران نوجوانــی می توانــد خیلــی ســریع تر و راحت تــر 
ــه  ــت ک ــان داده اس ــات نش ــد. تحقیق ــرار ده ــت ق ــیر موفقی ــان را در مس نوجوان
ــای  ــان ه ــه ی رم ــه مطالع ــان ب ــای مدرسه ش ــار درس ه ــه در کن ــی ک نوجوانان
ــه  ــه در مدرس ــر اینک ــاوه ب ــد ع ــی می پردازن ــر درس ــای غی ــان و کتاب ه نوجوان
ــم  ــوند ه ــر بش ــده موفق ت ــه در آین ــال اینک ــه احتم ــد بلک ــری دارن ــرد بهت عملک

ــت. ــتر اس بیش
ــره ی  ــودآگاه دای ــورت ناخ ــه ص ــتر ب ــای بیش ــدن کتاب ه ــا خوان ــان ب نوجوان
ــوش  ــاال بردن ه ــر ب ــاوه ب ــن کار ع ــه ای ــد ک ــش می دهن ــود را افزای ــات خ کلم
ــر  ــده بهت ــد در آین ــه بتوانن ــد ک ــک می کن ــان کم ــه نوجوان ــا ب ــی در آن ه کام
ایده هــای خــود را بیــان کننــد. هم چنیــن نوجوانــان بــا خوانــدن کتاب هــای 
ــد  ــده بتوانن ــوند و در آین ــی آگاه ش ــف زندگ ــای مختل ــد از جنبه ه ــیار می توانن بس

ــد. ــرم کنن ــه ن ــت و پنج ــان دس ــا مشکاتش ــر ب راحت ت
 

           رمان های نوجوانان در ژانرهای مختلف

نوجوانــان بــرای شــروع کتــاب  خوانــی بایــد بداننــد کــه بــه چــه ژانــری بیشــتر 
عاقــه دارنــد و از خوانــدن چــه کتابــی بیشــتر لــذت می برنــد تــا بــا خوانــدن کتابــی 
خــوب در همــان ژانــر کتاب خوانــی را شــروع کننــد. بــه  همیــن علــت در ایــن مقالــه 
ــع آوری  ــما جم ــرای ش ــاب را ب ــر کت ــواع ژان ــان در ان ــای نوجوان ــان ه ــن رم بهتری

ــم. ــان تر کنی ــه آس ــما هرچ ــرای ش ــاب را ب ــا انتخ ــم ت کرده ای
 

           رمان های نوجوانان در ژانر عاشقانه و کالسیک
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اگــر نوجوانــی هســتید کــه از خواندن بهتریــن رمان  هــای عاشــقانه لذت 
ــن  ــد ای ــتان می آی ــا خوش ــر ویکتوری ــای عص ــوای رمان ه ــال و ه ــا از ح ــد و ی می بری
ــاهده  ــی را مش ــر کتاب های ــت زی ــت. در لیس ــود شماس ــه خ ــوص ب ــمت مخص قس
ــیک  ــقانه و کاس ــر عاش ــان در ژان ــای نوجوان ــان ه ــن رم ــزو بهتری ــه ج ــد ک می کنی

ــد. ــاب کنی ــا را انتخ ــی از آن ه ــت یک ــا کافیس ــوند. تنه ــوب می ش محس
 

۱- آرزوهای بزرگ
کتــاب آرزوهــای بــزرگ یکــی از مهم تریــن و مشــهور ترین آثــار دیکنــز 
ــاره ی  ــزرگ درب ــای ب ــد. آرزو ه ــول انجامی ــه ط ــاه ب ــتن آن ۸ م ــه نوش ــت ک اس
ــردی  ــه م ــر و شــوهر خواهــرش ک ــا خواه ــه ب ــپ اســت ک ــام پی ــه ن پســر یتیمــی ب
ــت.  ــوب نیس ــا خ ــا اص ــی آن ه ــع مال ــا وض ــد. ام ــی می کن ــت زندگ ــان اس مهرب
ــم و  ــی رح ــی ب ــه زن ــام ک ــم هاویش ــود خان ــروع می ش ــی ش ــی از جای ــتان اصل داس
ــه اش  ــه خان ــا او  ب ــرای هم نشــینی ب ــه ب ــد ک بداخــاق اســت از پیــپ دعــوت می کن
بیایــد. خانــم هاویشــام کــه در جوانــی توســط نامــزدش تــرک شــده اســت، کینــه ی 
زیــادی نســبت بــه مردهــا در ســینه اش دارد. او دختــری بــه نــام اســتا را بــه فرزنــد 
ــزرگ  ــا ب ــرت از مرد ه ــا نف ــودش ب ــد خ ــا او را مانن ــرده اســت ت ــول ک ــی قب خواندگ

ــد. کن
ــتا  ــه ی اس ــر دلباخت ــام پس ــم هاویش ــپ و خان ــینی های پی ــن هم نش ــا در ای ام
کــه تربیــت  شــده ی خانــم هاویشــام اســت، می شــود. اســتا بــا تحقیــر پیــپ قلــب 
ــه  ــا ب ــد ت ــر کاری کن ــرد ه ــم می گی ــپ تصمی ــه پی ــت ک ــکند. آن جاس او  را می ش
آرزوهــای بــزرگ خــودش برســد. او وارد مســیر پــر مشــقتی می شــود کــه انتهــای 
آن مشــخص نیســت. در ایــن کتــاب دیکنــز مــا را از کودکــی تــا بزرگســالی پیــپ بــا 
ــه  خــود همــراه می کنــد. در ایــن مســیر مــا متوجــه می شــویم کــه بهــای رســیدن ب
ــز  ــت فرســا باشــد. دیکن ــد ســنگین و طاق ــدر می توان ــان چق خوشــبختی و آرزوهایم
از بزرگتریــن نویســندگان تاریــخ انگلیــس اســت و همــواره آثــار او در لیســت کتاب 

ــد.  ــرار دارن ــد خواند ق ــه بای ــی ک های

۲- بابا لنگ دراز
احتمــاال بــا دیــدن نــام کتــاب شــما هــم بــه یــاد دختــری بــا موهــای قرمــز بــه 
ــده  ــزرگ ش ــه ب ــم خان ــه در یتی ــا اینک ــه ب ــری ک ــد. دخت ــوت افتادی ــودی اب ــام ج ن
اســت ولــی بســیار شــاد و ســرزنده و پرتــاش اســت. جــودی ابــوت یــا همان جروشــا 
ابــوت روزی توســط یــک فــرد ناشــناس و خیــر بــه مدرســه ی خصوصــی فرســتاده 
ــر  ــن  کار ه ــرد ناشــناس از جــودی خواســته اســت کــه در عــوض ای ــا ف می شــود ام
ــد و تنهــا  ــرای او نامــه ای بنویســد. جــودی کــه اســم قهرمــان خــود را نمی دان ــاه ب م
ــا لنــگ دراز می نامــد. جیــن وبســتر  ــده اســت، او را باب ــار ســایه ی او را از دور دی یک ب
ــا شــخصیت  پروری هــای  نویســنده ی ایــن رمــان عاشــقانه و کاســیک اســت کــه ب

ــزوده اســت. ــه جذابیــت آن اف ــاب ب ــی نظیــرش در کت ب
 

۳- زنان کوچک
همانطــور هــم کــه از نــام کتــاب مشــخص اســت کتــاب دربــاره ی زنانــی اســت 
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ــان  ــد. زن ــام می دهن ــی انج ــای بزرگ ــا کاره ــند ام ــته باش ــنی نداش ــاید س ــه ش ک
کوچــک اثــر لوییــزا آلکــوت نویســنده ی آمریکایــی اســت. زنــان کوچــک دربــاره ی 
ــی  ــی و ایم ــودی، بت ــی، ج ــارچ مگ ــواده ی م ــران خان ــم دخت ــر بگویی ــا بهت ــان ی زن
اســت. از آن جایــی کــه خــود لوییــزا ۳ خواهــر دارد می شــود گفــت کــه ایــن کتــاب 

ــی خــودش اســت. ــه از زندگ ــی برگرفت ــه نوع ب
خــط اصلی داســتان بــا جــودی جلــو مــی رود. دختــر دوم خانــواده کــه بــرای حفظ 
آزادیــش خــود را بــه شــکل پســرها درمــی آورد. مگــی فرزنــد اول خانــواده اســت و 
ــن  ــی کوچکتری ــت و ایم ــو اس ــق پیان ــوم و عاش ــد س ــت فرزن ــت. ب ــم بچه هاس معل

ــد. ــان ده ــش نش ــن خواهران ــودش را هم س ــت دارد خ ــه دوس ــر ک خواه
ــوده  ــوردار ب ــی برخ ــی خوب ــته از وضــع مال ــه در گذش ــارچ ک ــواده ی م ــدر خان پ
ــان کوچــک  ــه جنــگ رفتــه اســت. در کتــاب زن اســت، ثروتــش را از دســت داده و ب
ــان  ــرای بهبــودی اوضــاع بخوانیــم. زن قــرار اســت تاش هــای خواهــران مــارچ را ب
کوچــک از جملــه رمــان هــای نوجوانــان اســت کــه بــه طــور کل شــما را بــا خــود بــه 

ــرد. ــر می ب ــی دیگ دنیای

۴- آنه شرلی
ــم کــه ناخــودآگاه  ــه گذشــت؟ می دان ــه ی روزهایــت چگون ــه  تکــرار غریبان آن
ــه شــرلی همــان  ــان تکــرار شــد. آن ــه در ذهنت ــن جمل ــه شــرلی ای ــام آن ــدن ن ــا دی ب
دختــر مــو قرمــز و کک و مکــی اســت کــه شــاید از چهــره ی خیلــی زیبایــی برخــوردار 
ــه وجــد  ــه را ب ــه هم ــق و شــاداب اســت ک ــا احساســات عمی ــری ب ــا دخت نباشــد ام

ــی آورد. م
ــان ال ام  ــا هم ــری ی ــاد مونتگوم ــی م ــاب لوس ــه ی کت ــن مجموع ــنده ی ای نویس
مونتگومــری اســت. او زمانــی نوشــتن ایــن داســتان را شــروع کــرد کــه در روزنامه ای 
ــه  ــه ب ــم خان ــری را از یتی ــواده ای پس ــه خان ــد. اینک ــه رو ش ــی رو ب ــب جالب ــا مطل ب
سرپرســتی قبــول کــرده بودنــد ولــی اشــتباها دختــری بــه خانــه ی آن هــا فرســتاده 

ــت. ــه شــرلی شــکل گرف ــده ی آن ــا ای ــن ج شــد. در ای
ــد  ــه می توانی ــت ک ــان اس ــای نوجوان ــان ه ــن رم ــی از بهتری ــرلی یک ــه ش آن
ــه از  ــری ک ــوض پس ــه در ع ــتند ک ــرادری هس ــر و ب ــو خواه ــا و متی ــد. ماری بخوانی
یتیــم خانــه بــه سرپرســتی گرفتــه بودنــد، آنــه شــرلی بــه خانــه ی آن هــا فرســتاده 
شــد. آن هــا ابتــدا از ایــن موضــوع ناراحــت می شــوند امــا بعــد از مدتــی وجــود آنــه 

ــی آورد. ــا م ــه آن ه ــه مزرع ــدی را ب ــرزندگی جدی ــرلی روح و س ش

           رمان های عاشقانه ی معاصر برای نوجوانان

ــه  ــا در ادام ــم. ام ــاره کردی ــیک اش ــقانه ی کاس ــای عاش ــه رمان ه ــاال ب در ب
بــه رمان هــای عاشــقانه ای می پردازیــم کــه خیلــی بــه زمان هــای گذشــته 
ــاید  ــت و ش ــناتر اس ــا آش ــرای م ــقانه ها ب ــن عاش ــتان ای ــای داس ــد. فض برنمی گردن
ــتان  ــخصیت های داس ــکار و ش ــا اف ــر ب ــم و بهت ــا را درک کنی ــم آن ه ــر می توانی بهت
ــروزی  ــقانه در فضــای ام ــای عاش ــه رمان ه ــر ب ــس اگ ــم. پ ــداری می کنی ــزاد پن هم

ــم. ــنهاد می کنی ــما پیش ــه ش ــر را ب ــای زی ــد کتاب ه ــه داری عاق
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۵- نحسی ستاره های بخت ما
 اگــر دردی وجــود نداشــت، چگونــه می شــد لذت هــا را درک کــرد.

ــی  ــد. نحس ــو کن ــاب را بازگ ــن کت ــتان ای ــی داس ــه  خوب ــد ب ــاال می توان ــه ی ب جمل
ــن اســت کــه در ســال  ــی جــان گری ــر نویســنده ی آمریکای ــا اث ســتاره های بخــت م
ــاره ی دو نوجــوان ســرطانی اســت کــه در  ــن کتــاب درب ــه چــاپ رســید. ای ۲۰۱۲ ب
ــر داســتان هیــزل اســت  اوضــاع و شــرایط ســختی عاشــق یکدیگــر می شــوند. دخت
ــد  ــت و امی ــدن اس ــاب خوان ــغول کت ــه و مش ــودش را در خان ــان خ ــر زم ــه اکث ک

ــدارد. ــی ن ــه زندگ ــادی ب زی
ــی رود  ــرطانی م ــراد س ــروه اف ــک گ ــه ی ــواده اش ب ــار خان ــزل از روی اجب ــا هی ام
ــت  ــه عل ــته ب ــه در گذش ــری ک ــد. پس ــات می کن ــتوس را ماق ــع آگوس و در آن جم
ســرطان یــک پــای خــود را از دســت داده اســت. آگوســتوس برخــاف هیــزل عشــق 
ــا عــوض  ــزل را کام ــی هی ــل زندگ ــن دلی ــه همی ــی دارد ب ــه زندگ ــادی ب ــد زی و امی
ــرطان  ــه س ــه ب ــد در مواجه ــن دو می توان ــق ای ــه عش ــد ک ــد دی ــا بای ــد. ام می کن
ــاب  ــه حس ــان ب ــای نوجوان ــان  ه ــهورترین رم ــه از مش ــاب ک ــود.این کت ــروز ش پی
ــر  ــس اگ ــد. پ ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــما را تح ــات ش ــی احساس ــه راحت ــد ب می آی
ــب  ــا تعج ــد اص ــس دیدی ــمان خی ــا چش ــاب ب ــن کت ــدن ای ــن خوان ــود را در حی خ

نکنیــد.

۶- النور و پارک
النــور و پــارک اثــر رینبــو راول اســت کــه نامــش در بهتریــن رمان هــای عاشــقانه 
ــاظ  ــه از لح ــت ک ــوان اس ــق دو نوج ــتان عش ــارک داس ــور و پ ــت. الن ــده اس ــز آم نی
ــواده ای  ــتان از خان ــر داس ــور دخت ــتند. الن ــر هس ــل یکدیگ ــه ی مقاب ــی نقط خانوادگ
ــر  ــارک پس ــر پ ــرف دیگ ــدی دارد. از ط ــار ب ــا او رفت ــدری اش ب ــت و ناپ ــر اس فقی
ــواده ای ثروتمنــد و آرام می آیــد. خانــه ی  دورگــه ی  نیمــه کــره ای اســت کــه از خان

ــد. ــچ مشــکلی ندارن ــار از عشــق اســت و هی ــا سرش آن ه
ــوس  ــارک در اتوب ــور و پ ــه الن ــت ک ــی اس ــتان زمان ــف داس ــه ی عط ــا نقط ام
ــا  ــد. آن ه ــی را می زن ــق بزرگ ــه ی عش ــن جرق ــینند و همی ــر می نش ــار یکدیگ کن
ــر  ــا یکدیگ ــیقی ب ــه موس ــع ب ــرف زدن راج ــک و ح ــاب کمی ــدن کت ــا خوان ــدا ب ابت
ــار  ــی در انتظ ــق بزرگ ــه عش ــه چ ــد ک ــدام نمی دانن ــچ ک ــا هی ــد ام ــاط می گیرن ارتب

آن هاســت.
 

۷- پنج قدم فاصله
پنــج  همیشــه  بودیــد  مجبــور  اگــر  داشــتید  احساســی  چــه 
باشــید؟ داشــته  فاصلــه  هســتید  عاشــقش  کــه  کســی  از   قــدم 
کتــاب پنــج قــدم فاصلــه بــه نویســندگی ریچــل لیپنیــک قصــه ی عشــق دو نوجــوان 
در بیمارســتان را بازگــو می کنــد. دو نوجــوان بــه اســم های اســتا و ویــل کــه 
ــه  ــت و پنج ــروز کیستیک دس ــه نام فیب ــی ب ــی خطرناک ــاری تنفس ــا بیم ــردو ب ه

نــرم می کننــد.
امــا ویــل عــاوه بــر ایــن بیمــاری بــه مریضــی واگیــردار خطرناکــی نیــز مبتــا 
ــه  ــه ب ــدم فاصل ــر از ۵ ق ــد کمت ــچ گاه نمی توانن ــن دو هی ــت ای ــن عل ــه همی ــت. ب اس
یکدیگــر نزدیــک شــوند. چــرا کــه اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد سرنوشــت هــردوی آن هــا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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مــرگ خواهــد بــود. پنــج قــدم فاصلــه از بهتریــن رمــان هــای نوجوانــان اســت کــه 
ــد. ــان می کن ــوزناک را بی ــا و س ــقی زیب ــه ی عش قص

 
           کتاب های روانشناسی و انگیزشی برای نوجوانان

ــک  ــی یکــی از حســاس ترین دوره هــای زندگــی ی ــی کــه دوران نوجوان از آن  جای
ــرای  ــای روانشناســی ب ــا لیســتی از کتاب ه ــن ج ــا در ای ــرد می باشــد الزم اســت ت ف
نوجوانــان داشــته باشــیم کــه بتوانــد بــه آن هــا کمــک کنــد. اکثــر نوجوان هــا در طــی 
ــان  ــد برنامه ش ــه نمی دانن ــا اینک ــد و ی ــم می کنن ــود را گ ــیر راه خ ــن مس ــور از ای عب
ــوب و  ــی خ ــای روانشناس ــزو کتاب ه ــر ج ــای  زی ــت. کتاب ه ــده چیس ــرای آین ب

ــد. ــی کنن ــه کمــک فراوان ــن زمین ــه شــما در ای ــد ب ــه می توانن مطــرح هســتند ک
 

۸- کیمیاگر
ــی  ــه زندگ ــر ب ــت. کیمیاگ ــو اس ــو کوئلی ــرح پائول ــروف و مط ــر مع ــر اث کیمیاگ
چوپــان ســاده ای بــه نــام ســانتیاگو می پــردازد کــه اهــل اندلــس اســت. خانــواده ی 
ــی را  ــدام رویای ــانتیاگو م ــا س ــود ام ــیش ش ــه او روزی کش ــد ک ــانتیاگو آرزو دارن س
می بینــد کــه مســیر زندگــی او را تغییــر می دهــد. او در خــواب می بینــد کــه 
ــا  ــود ت ــرار می ش ــدر تک ــا آنق ــن روی ــت. ای ــرده اس ــدا ک ــج پی ــر گن ــرام مص دراه

ــی رود. ــود م ــای خ ــال روی ــه دنب ــد و ب ــا می زن ــه دری ــانتیاگو دل ب س
پائولوکوئلیــو در مســیر رســیدن ســانتیاگو بــه گنــج رویایــی اش مــا را بــا او همــراه 
ــد مســیر  ــه اســت و می توان ــای بســیاری در آن نهفت ــه درس ه ــد. مســیری ک می کن
ــای  ــن کتاب ه ــی از بهتری ــر یک ــد. کیمیاگ ــر ده ــور کل تغیی ــه ط ــما را ب ــی ش زندگ
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــیاری کن ــک بس ــان کم ــه نوجوان ــد ب ــه می توان ــت ک انگیزشی اس
ایــن موضــوع داســتان ایــن کتــاب بــه قــدری جــذاب و گیــرا اســت کــه همــواره از 

ــرد. ــد ب ــذت خواهی ــدن آن ل خوان
 

۹- هفت عادت نوجوانان موفق
پیــش از ایــن دربــاره ی تاثیــر عادت هــا در مقاله بهتریــن کتاب هــای 
روانشناســی صحبت مفصلــی کرده ایــم. کتــاب ۷ عــادت نوجوانــان موفــق 
ــادت  ــدرت ع ــادت و ق ــاره ی ع ــرا درب ــذاب و گی ــری ج ــا نث ــم ب ــون کاوی ه از ش
ــا  ــا ی ــد! عادت ه ــادت کنی ــد: ع ــاب می گوی ــن کت ــون در ای ــد. ش ــت می کن صحب
ــن  ــن س ــه در ای ــان ک ــت! نوجوان ــث شکس ــا باع ــوند ی ــما می ش ــت ش ــث موفقی باع
ــه  ــن کتــاب و ب ــدن ای ــا خوان ــه می زننــد می تواننــد ب ــادی ســر و کل ــا مشــکات زی ب
ــه رو  ــکات رو ب ــا مش ــر ب ــان راحت ت ــوب در خودش ــادت خ ــد ع ــود آوردن چن وج

ــد. ــر بگذارن ــت س ــا را پش ــوند و آن ه ش
 

۱۰- شازده کوچولو
ــا محســوب  ــن کتاب هــای روانشناســی دنی ــو یکــی از معروف تری شــازده کوچول
ــد.  ــیاری می ده ــای بس ــا درس ه ــودش به م ــذاب خ ــتان ج ــا داس ــه ب ــود ک می ش
ــراه گل  ــه هم ــر ب ــیاره ای دیگ ــه در س ــت ک ــری اس ــه پس ــع ب ــو راج ــازده کوچول ش
ــرد  ــم می گی ــا روزی تصمی ــد. ام ــی می کن ــوش زندگ ــان خام ــرخش و دو آتشفش س
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ــو در  ــازده کوچول ــرود. ش ــر ب ــیارات دیگ ــه س ــرده و ب ــا ک ــودش را ره ــیاره ی خ س
ــی دارد. او در  ــخصیت متفاوت ــه ش ــد ک ــورد می کن ــخصی برخ ــا ش ــیاره ای ب ــر س ه
ــرای او  ــد و داســتان ســفرش را ب ــی را می بین ــن اســت خلبان ــم کــه زمی ســیاره ی هفت

تعریــف می کنــد.
ــش  ــقوط هواپیمای ــت س ــه عل ــه ب ــت ک ــان اس ــن خلب ــتان همی ــه راوی داس البت
ــور مســلم در  ــه ط ــو ب ــازده کوچول ــود. ش ــنا می ش ــو آش ــازده کوچول ــا ش ــر ب در کوی
ــازده  ــنده ی ش ــم. نویس ــد بخوانی ــه بای ــرد ک ــرار می گی ــی ق ــته ی کتاب های دس
ــاب را هــم خــودش  ــر داخــل کت ــری اســت کــه تصویرگــری تصاوی ــو اگزوپ کوچول

ــت. ــام داده اس انج
 

           رمانی درباره ی تبعیض نژادی

کتابــی کــه در ادامــه نامــش را خواهیــد دیــد یکــی از بهتریــن رمان هــا در زمینــه 
ــت  ــا الزم اس ــروزه ی دنی ــرایط ام ــر ش ــود. بناب ــوب می ش ــژادی محس ــض ن تبعی
ــه  ــاز ب ــا ذهنــی ب ــان از ایــن موضــوع آگاهــی کامــل داشــته باشــند و بتوانندب نوجوان
ایــن موضــوع نــگاه کننــد تــا شــاید بتواننــد بــه عنــوان نســل بعــدی در جامعــه تاثیــر 
ــد  ــل بع ــان و نس ــه نوجوان ــی ب ــای اینچنین ــد. کتاب ه ــان بگذارن ــری در جه مثبت ت

ــد. ــری کنن ــژادی جلوگی ــض ن ــا حــد ممکــن از تبعی ــه ت ــد ک کمــک می کن
 

۱۱- کشتن مرغ مینا ) مرغ مقلد (
ــندگان  ــن نویس ــی از بهتری ــی یک ــر ل ــر هارپ ــا اث ــرغ مین ــتن م ــاب کش کت
ــض  ــاره ی تبعی ــا درب ــن رمان ه ــی از تاثیرگذارتری ــا یک ــاب زیب ــن کت ــت. ای زن اس
ــاب  ــن کت ــتان ای ــا داس ــت. ام ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــیار م ــه بس ــت ک ــژادی اس ن
دربــاره ی دختــر بچــه ای ســفید پوســت بــه نــام اســکاوات فینــچ اســت. او در بخــش 
ــد.  ــف می کن ــهروندان را توصی ــای ش ــهر و رفتاره ــی ش ــه  خوب ــاب ب ــی کت ابتدای
ــتانه نســبت  ــی نژادپرس ــردم نگاه ــر م ــد و اکث ــوج  می زن ــر در آن م ــه فق ــهری ک ش

ــد. ــتان دارن ــیاه پوس ــه س ب
ــپز  ــی آش ــد و حت ــی ندارن ــن دیدگاه ــچ همچی ــواده ی فین ــان خان ــن می ــا در ای ام
خانــه ی آن هــا زنــی سیاه پوســت اســت. حتــی اتیکــوس پــدر اســکاوات کــه وکیــل 
اســت، وکالــت مــردی ســیاه پوســت کــه بــه اشــتباه بــه تجــاوز محکــوم شــده اســت 
را بــر عهــده می گیــرد. امــا ایــن موضــوع اصــا در شــهر آن هــا مــورد قبــول نیســت. 
ــه  ــا را نســبت ب ــد م ــه می توان ــی اســت ک ــن کتاب ــا بهتری ــرغ مین داســتان کشــتن م

ــد. ــژادی آگاه کن ــض ن تبعی

           کتاب های ماجراجویی برای نوجوانان

از آن جایــی کــه نوجوانــان در ایــن ســن همگــی بــه دنبــال هیجــان و 
ــه از  ــن مقال ــته ای در ای ــن دس ــود همچی ــتند وج ــف هس ــای مختل ماجراجویی ه
ــتید  ــو هس ــکاو و ماجراج ــان کنج ــته از نوجوان ــر از آن دس ــس اگ ــود. پ ــات ب واجب
ــذت  ــر بســیار ل ــای لیســت زی ــه خصــوص کتاب ه ــاب ب ــر کت ــن ژان ــدن ای از خوان

https://soheilamani.com/best-women-authors/
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خواهیــد بــرد.
 

۱۲- جزیره ی گنج
گنــج پیــدا کــردن از ابتــدا یکــی از ماجراجویانه تریــن کارهــای دنیــا بــوده اســت. 
کتــاب جزیــره ی گنــج نوشــته ی رابــرت استیونســون اســت کــه در ایــن کتــاب بــه 
خوبــی ایــن ماجراجویــی را بــه قلــم در آورده اســت. داســتان کتــاب درباره ی پســری 
بــه نــام جیــم هاوکینــز اســت. او  روزی بــه ماقــات یکــی از افــراد بــزرگ خانــواده اش 
مــی رود امــا تــا قبــل از ایــن نمی دانســت کــه آن فــرد روزی دزد دریایــی بــوده اســت 
و در وســایلش نقشــه ی گنجــی عظیــم وجــود دارد کــه ایــن گنــج عظیــم متعلــق بــه 

دزد دریایــی دیگــری بــه نــام کاپیتــان فلیــپ اســت.
جیــم پــس از دیــدن نقشــه ی گنــج بــه همــراه دوســتانش قایقــی اجــاره می کنــد 
ــه  ــج ب ــردن گن ــدا ک ــچ گاه پی ــا هی ــود. ام ــه می ش ــج روان ــردن گن ــدا ک ــی پی و در پ
ــه  ــان ب ــن رمــان هــای نوجوان ــج از بهتری ــره ی گن ــوده اســت. جزی ــی نب ــن راحت همی
ــذاب  ــیار ج ــا بس ــرای آن ه ــاب را ب ــان بســیارش کت ــا هیج ــه ب ــد ک حســاب می آی
ــت  ــان اس ــب نوجوان ــه مناس ــون ک ــرت استیونس ــای راب ــر اثره ــد. از دیگ می کن

ــرد. ــاره ک ــد اش ــای های ــل و آق ــر جکی ــه دکت ــوان ب می ت
 

۱۳- دور دنیا در ۸۰ روز
ــودن اســت  ــدن و ســاکن ب از آن جایــی کــه ذات ماجراجویــی مخالــف یکجــا مان
ــا در ۸۰ روز  ــی اســت. دور دنی ــردن عضــوی جدانشــدنی از ماجراجوی ــفر ک ــس س پ
ــا را بازگــو می کنــد.  ــه دور دنی ــر ژول ورن اســت کــه داســتانی جــذاب از ســفری ب اث
ایــن کتــاب دربــاره ی مــردی مرمــوز و ثروتمنــد بــه نــام فیــاس فــاگ اســت کــه در 
ــا در ۸۰ روز می شــود. ــا تنه ــه دور دنی ــاده ی ســفر ب ــا کســی آم ــدی ب ــی شــرط بن پ

ــد  ــر برس ــه نظ ــادی ب ــن و ع ــا ممک ــال ۲۰۲۱ کام ــوع در س ــن موض ــاید ای  ش
امــا در ســال ۱۸۷۲ قطعــا غیــر ممکــن بــوده اســت. امــا فیــاس فــاگ ادعــا می کنــد 
ــکارش ژان  ــاگ همــراه خدمت ــن کار را انجــام دهــد. شــروع ســفر ف ــد ای کــه می توان
ــم و  ــای مه ــر کتاب ه ــاب اســت. از دیگ ــن کت ــای ای ــپارتو شــروع ماجراجویی ه پاس
ــز  ــه مرک ــه ســفر ب ــوان ب ــا باشــد می ت ــه مناســب نوجوان ه ــی ژول ورن ک ماجراجوی

ــا پیشــنهاد می شــود. ــم حتم ــدن آن ه ــه خوان ــرد ک ــن اشــاره ک زمی

           ژانر فانتزی و تخیلی در رمان های نوجوانان

ــدا  ــان ج ــای نوجوان ــت از دنی ــچ  وق ــب هی ــب و غری ــتان های عجی ــل و داس تخی
ــرد  ــل م ــتا ن هایی مث ــا داس ــه ب ــروزی ک ــای ام ــا نوجوان ه ــود. مخصوص نمی ش
ــا  ــد کام ــی می توانن ــای تخیل ــده اند. کتاب ه ــزرگ ش ــا ب ــال این ه ــی و امث عنکبوت
ــرای  ــد و تمــام غیــر ممکن هــا را ب ــی جــذاب و کامــا متفــاوت ببرن ــه دنیای شــما را ب
ــاره  ــا اش ــزی دنی ــای فانت ــن کتاب ه ــه بهتری ــر ب ــت زی ــد. در لیس ــن کنن ــما ممک ش

ــرد. ــد ب ــذت خواهی ــدن آن هــا ل خواهیــم کــرد کــه مســلما از خوان
 

۱۴- مجموعه ی هری پاتر
ــه  ــر را نشــنیده باشــید. کســی ک ــه  حــال اســم هــری پات ــا ب ــه ت محــال اســت ک
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ــن  ــنده ی ای ــد. نویس ــکیل می ده ــا را تش ــی م ــرات نوجوان ــی از خاط ــمت مهم قس
مجموعــه کتــاب ۷ جلــدی جــی کــی رولینــگ یکــی از بهتریــن نویســندگان زن اســت 
کــه مــا را بــا دنیــای جــذاب و جادویــی هــری پاتــر آشــنا کــرد. هــری پاتــر داســتان 
ــه و شــوهرخاله ی بدجنــس خــودش  ــا خال ــرا ب ــه هم پســر بچــه ی یتیمــی اســت ک
ــز  ــز همــه چی ــه ای از مدرســه ی جــادو هاگوارت ــا آمــدن نام ــا ب ــد. ام زندگــی می کن

تغییــر می کنــد.
ــه  ــود ک ــنا می ش ــدی آش ــای جدی ــا دنی ــز ب ــه هاگوارت ــن ب ــا رفت ــر ب ــری پات ه
ــر و  ــی گرنج ــی اش هرماین ــت صمیم ــت. او و دو دوس ــناخته اس ــال نمی ش ــه ح ــا ب ت
ــی  ــیاه یعن ــرد س ــا ل ــد و ب ــه می کنن ــیاری را تجرب ــای بس ــی ماجراجویی ه رون ویزل
ــان  ــای مخصــوص نوجون ــان ه ــر از رم ــری پات ــد. ه ــگ می رون ــه جن ــورت ب ولدرم
اســت کــه جزو پرفروش تریــن کتاب هــای تاریخ  هــم محســوب می شــود. از 
روی ایــن مجموعــه ی ۷ جلــدی ۸ فیلــم هــم ســاخته شــده اســت کــه همچنــان جــزو 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــا ب ــن فیلم ه ــر بیننده تری پ
اسامی مجموعه های هری پاتر در زیر آمده است:

۱- هری پاتر و سنگ جادو
۲- هری پاتر و تاالر اسرار

۳- هری پاتر و زندانی آزکابان
۴- هری پاتر و جام آتش

۵- هری پاتر و شاهزاده ی دو رگه
۶- هری پاتر و محفل ققنوس

۷- هری پاتر و یادگاران مرگ

۱۵- ارباب حلقه ها
ــی  ــت. ج ــزی دانس ــات فانت ــای ادبی ــی در دنی ــوان تحول ــا را می ت ــاب حلقه ه ارب
ــای  ــه نام ه ــا ب ــاب حلقه ه ــدی ارب ــه جل ــه ی س ــنده ی مجموع ــن نویس آر آر تالکی
ــع  ــا راج ــاب حلقه ه ــتان ارب ــت. داس ــاه اس ــت پادش ــرج و بازگش ــه، دو ب ــاران حلق ی
ــردن  ــود ک ــرای ناب ــه ب ــز اســت ک ــرودو بگین ــام ف ــه ن ــت ب ــژاد هابی ــردی از ن ــه ف ب
ــد. ــاب تاریکی هــا ســارون، ســفری را آغــاز می کن ــه ارب ــق ب ــه ای شــیطانی متعل حلق

ــت  ــه دس ــاره ب ــر دوب ــیاری دارد اگ ــیطانی بس ــای ش ــه قدرت ه ــه ک ــن حلق ای
ــرودو  ــت ف ــن عل ــه همی ــد. ب ــود می کن ــی را ناب ــای میان ــام دنی ــد تم ــارون برس س
ــی  ــه محل ــه را ب ــد حلق ــکار بای ــرای این ــرد. او  ب ــن بب ــرد آن را از بی ــم می گی تصمی
ــری  ــا اث ــاب حلقه ه ــد. ارب ــی می کن ــا زندگ ــی آن ج ــاب تاریک ــه ارب ــرد ک خــاص بب

ــد. ــد آن را بخوانی ــه بای ــت ک ــزی اس ــای فانت ــاده در دنی ــذاب و فوق الع ج
 

۱۶- سپید دندان
ــت.  ــک لندن اس ــروف ج ــنده  ی مع ــر نویس ــذاب اث ــتانی ج ــدان داس ــپید دن س
ــدان  ــه گرگ هــا اســت. ســپید دن ــاری شــبیه ب ــا رفت ــاره ی ســگی ب ــن کتــاب درب ای
ــا  ــد ام ــرده می ش ــه ای ب ــی بی رحمان ــای حیوان ــه مبارزه ه ــش ب ــط صاحب ــدا توس ابت
ســرانجام توســط شــخصی بــه نــام وایــدن اســکات نجــات پیــدا می کنــد و از آن بــه 

ــد. ــادار می مان ــکات وف ــدن اس ــه وای ــد ب بع
ــای  ــا و مصیبت ه ــتان تاش ه ــت. داس ــا اس ــتان بق ــدان داس ــپید دن ــتان س داس
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ــذاب و  ــی بســیار ج ــد. کتاب ــدن می کن ــده مان ــرای زن ــدان ب ــپید دن ــه س ــی ک فراوان
ــرد. ــذت خواهنــد ب ــدن آن ل ــان از خوان هیجــان انگیــز کــه نوجوان

 
۱۷- مسابقات گرسنگی

مســابقات گرســنگی یــا عطــش یکــی از بهتریــن رمــان هــای نوجوانــان در بخــش 
ــت.  ــده اس ــته ش ــز نوش ــوزان کالین ــط س ــه توس ــد ک ــاب می آی ــه حس ــزی ب فانت
ــت.  ــدار اس ــیار پرطرف ــز بس ــاب نی ــه کت ــن مجموع ــده از ای ــاخته ش ــای س فیلم ه
مســابقات گرســنگی دربــاره ی کشــوری بــه نــام پانــم اســت. پانــم ۱۳ بخــش اســت 
کــه ۱ بخــش آن را افــراد ثروتمنــد و ۱۱ بخــش آن را افــراد فقیــر تشــکیل می دهنــد. 
ــر از آن جــان  ــک نف ــا ی ــه تنه ــزار می شــود ک ــن کشــور ســاالنه مســابقاتی برگ در ای

ــرد. ــه در می ب ــالم ب س
ــر و  ــک دخت ــور ی ــر کش ــش فقی ــر ۱۲ بخ ــت از ه ــکل اس ــن ش ــه ای ــابقات ب مس
ــا  ــوند. ام ــدوم انتخــاب می ش ــه صــورت رن ــار ب ــابقات مرگب ــرای مس ــک پســر ب ی
ــرای مســابقه انتخــاب  ــی کــه پریــم خواهــر کنتیــس کــه تنهــا ۱۶ ســال دارد ب زمان
می شــود. کنتیــس داوطلــب می شــود کــه بــه جــای او  بــه مســابقات بــرود. 
ــن  ــد آن را زمی ــان نمی توانی ــدت هیج ــه از ش ــت ک ــی اس ــنگی کتاب ــابقات گرس مس

بگذاریــد.

۱۸- ناهمتا
ــه  ــذاب و ب ــتانی ج ــه داس ــه ب ــت ک ــکا راث اس ــر از ورونی ــری بی نظی ــا اث ناهمت
ــه ای  ــا منطق ــا تنه ــود شــدن کل دنی ــد از ناب ــردازد. بع ــی پســا آخرالزمانی می پ دنیای
ــت کــردن آن جــا  ــرای مدیری ــد ب ــم گرفته ان ــه ســاکنان آن تصمی ــد ک ــی می مان باق
ــه  ــود و ب ــه می ش ــک فرق ــو ی ــردی عض ــر ف ــد. ه ــت کنن ــه درس ــا فرق ــته ی ۵ دس
آن خدمــت می کنــد. راســتگویان، بی بــاکان، از خودگذشــتگان، صلح طلبــان و 

ــد. ــکیل می دهن ــور را تش ــن کش ــته ی ای ــج دس ــدان پن خردمن
ــته ی از  ــه در دس ــت ک ــس اس ــام بیاتری ــه ن ــری ب ــاره ی دخت ــتان درب ــا داس ام
خــود گذشــتگان بــه دنیــا آمــده اســت. ولــی او بایــد بــا فــرا رســیدن ۱۸ ســالگی اش و 
بــا انجــام یــک آزمایــش فرقــه ی خــودش را انتخــاب کنــد. امــا نتیجــه ی آزمایــش او 
بســیار شــگفت آور اســت حــاال بیاتریــس بایــد از همــه رازش را پنهــان کنــد. امــا آیــا 
ــام ســاخته شــده  ــن ن ــه همی ــا فیلمــی ب ــد؟ از ناهمت ــر می مان ــاه پشــت ای همیشــه م

ــه شــما پیشــنهاد می شــود. ــا ب ــه تماشــای آن حتم اســت ک

۱۹- گرگ و میش
اگــر بــه نظــر شــما هــم خون آشــام ها و گرگینه هــا جــذاب هســتند ایــن 
کتــاب بــرای خــود شماســت. گــرگ و میــش اثــر اســتفنی مه یــر دربــاره  ی 
ــش  ــه شــهر فورکــس و پی ــه در ۱۷ ســالگی ب ــا ســوان اســت ک ــام ب ــه ن ــری ب دخت
پــدرش نقــل مــکان می کنــد. بــا بافاصلــه بعــد از وارد شــدن بــه مدرســه نظــرش 
ــن اصــا شــخصی  ــا ادوارد کال ــود. ام ــب می ش ــن جل ــام ادوارد کال ــه ن ــردی ب ــه ف ب

ــت. ــرد نیس ــر می ک ــه او فک ک
ــام  ــک خون آش ــق ی ــه عاش ــود ک ــه می ش ــانه هایی متوج ــدن نش ــس از دی او پ
ــمن و  ــا ادوارد دش ــه ب ــت ک ــه ای اس ــوب گرگین ــر جیک ــرف دیگ ــت. از ط ــده اس ش
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ــد آن  ــا می افت ــرای ب ــه ب ــی ک ــر و اتفاقات ــه نف ــن س ــتان ای ــت. داس ــا اس ــق ب عاش
ــن  ــه پرفروش تری ــان در ســال ۲۰۰۸ ب ــن رمــان نوجوان ــان جــذاب اســت کــه ای چن
رمــان ســال تبدیــل شــد. مجموعــه فیلمــی بــه همیــن نــام از کتــاب گــرگ و میــش 
ــل شــد. ــای ســینمایی تبدی ــن فیلم ه ــه یکــی از پرفروش تری ــم ب ــه آن ه ســاختند ک

 
۲۰- آلیس در سرزمین عجایب

ــزی  ــات فانت ــدگار در ادبی ــار مان ــر از آث ــب یکی دیگ ــرزمین عجای ــس در س آلی
ــن  ــنده ی ای ــت. نویس ــر اس ــودش بی نظی ــوع خ ــه در ن ــد ک ــاب می آی ــه حس ب
ــن  ــس کارول اســت. ای ــام لویی ــه ن ــتاد ریاضــی دانشــگاه و نویســنده ای ب ــاب اس کت
کتــاب دربــاره ی دختــری بــه نــام آلیــس اســت کــه روزی خیلــی اتفاقــی بــه دنبــال 
ــه  ــباهتی ب ــچ ش ــه هی ــی ک ــود. دنیای ــر می ش ــی دیگ ــفیدی وارد دنیای ــوش س خرگ

ــدارد. ــا ن ــا آدم ه ــای م دنی
ولــی ســرزمین عجایــب توســط ملکــه ای ظالــم اداره می شــود. آلیــس در آن جــا 
ــه  ــم ب ــا ه ــود و ب ــنا می ش ــه آش ــون کاه دوز دیوان ــدگاری چ ــخصیت های مان ــا ش ب
ماجراجویــی در ایــن ســرزمین می رونــد. از آن جایــی کــه نویســنده ایــن رمــان اســتاد 
ریاضــی بــوده اســت، بســیاری اعتقــاد دارنــد کــه در ایــن کتــاب از کدهــای ریاضــی 
زیــادی اســتفاده شــده اســت. امــا حتــی اگــر ایــن کدهــا را هــم ندانیــم خوانــدن ایــن 

کتــاب بســیار لــذت بخــش اســت.
 

۲۲- چارلی و کارخانه ی شکالت سازی
کــدام کــودک یــا نوجوانــی هســت کــه عاشــق شــکات نباشــد؟ چارلــی  پســر 
ــر  ــواده ای فقی ــه در خان ــی او ک ــت عاشــق شــکات اســت ول ــم بی نهای ــن قصــه ه ای
ــار در ســال شــکات  ــک ب ــی ی ــدش یعن ــد در روز تول ــد فقــط می توان زندگــی می کن
ــازی  ــکات س ــه ش ــک کارخان ــب ی ــکا صاح ــی وان ــر ویل ــرف دیگ ــورد. از ط بخ
ــرار  ــه ی شــکات هایش ق ــی در جعب ــط طای ــه ۵ بلی ــرد ک ــم می گی ــروف تصمی مع
ــدن  ــه شــکات ســازی دی ــد از کارخان ــد بتوان ــدا کن ــه آن را پی ــا هرکــس ک ــد ت ده

ــد. کن
ــا پدربزرگــش  ــراه ب ــه هم ــی اســت ک ــر خــوش شــانس چارل ــن ۵ نف  یکــی از ای
بــه دیــدن کارخانــه شــکات ســازی می رونــد. در ایــن کتــاب مــا شــاهد  اتفاقــات 
جالــب و خنــده دار چارلــی و ۴ بچــه ی دیگــر را می افتــد هســتیم. رولــد دال 
ــر  ــان را در ه ــش نوجوان ــم زیبای ــا قل ــه توانســته ب ــاب اســت ک ــن کت نویســنده ی ای

ــد. ــویق کن ــدواری تش ــه امی ــی ب موقعیت
 
 

           رمان های نوجوانان در ژانر فلسفی
 

ــدارد چــرا  ــادی ن ــداران زی ــان طرف ــان نوجوان ــای فلســفی در می ــا رمان ه عموم
کــه آن را خســته کننــده می داننــد. امــا کتابــی کــه در ایــن بخــش بــه شــما معرفــی 
ــا  ــد در رابطــه ب ــرا اســت کــه می توان ــا داســتانی گی ــی جــذاب ب ــم کــرد رمان خواهی

ــه مــا بدهــد. فلســفه ی جهــان اطاعــات خیلــی خوبــی ب
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۲۳- دنیای سوفی
 شــاید بهتــر اســت بــا ایــن جملــه شــروع کنــم: چگونــه جهــان بــه وجــود آمــد؟
ــای ســوفی  ــه رو می شــود. دنی ــا آن رو ب ــتان ب ــر داس ــا ســوالی اســت دخت ــن دقیق ای
اثــر یوســتین گاردر نویســنده ی نــروژی اســت. کتــاب دربــاره ی دختــری ۱۵ ســاله 
بــه نــام ســوفی اســت کــه روزی نامــه ای دریافــت می کنــد کــه متعلــق بــه شــخص 
ــی بــه آدرس او ارســال شــده اســت. امــا محتویــات نامــه اســت کــه  دیگریســت ول

ــد. ــوض می کن ــوفی را ع ــی س زندگ
ــان و  ــدن جه ــود آم ــه وج ــی ب ــاره ی چگونگ ــدی درب ــوال های کلی ــه س در نام
ــه خــود مشــغول  زندگــی پــس از مــرگ وجــود دارد کــه ذهــن ســوفی را حســابی ب
ــع  ــم راج ــا ه ــد و ب ــات می کن ــا ماق ــتنده ی نامه ه ــا فرس ــوفی ب ــا س ــد. بعده می کن
ــتین  ــه یوس ــت ک ــن اس ــاب در ای ــن کت ــی ای ــد. زیبای ــت می کنن ــفه صحب ــه فلس ب
ــب  ــارت و روان در قال ــا مه ــان ب ــفه را چن ــته کننده ی فلس ــخت و خس ــم س مفاهی

ــرد. ــذت می ب ــده از آن ل ــه خوانن ــد ک ــف می کن ــتان تعری داس
دنیــای ســوفی یکــی از بهتریــن کتــاب هــای فلســفی برای کــودکان و 
ــان ســاده  ــه زب ــا فرزندانتــان را ب ــد شــما ی ــان اســت کــه خوانــدن آن می توان نوجوان

ــازد. ــنا س ــفه آش ــای فلس ــا دنی ب
 

           رمان های نوجوانان به زبان فارسی

ــان  ــه نوجوان ــص ب ــه مخت ــادی ک ــای زی ــی کتاب ه ــات فارس ــفانه در ادبی متاس
ــدن کتاب هــای مناســب  ــرای خوان ــرا ب ــان اکث ــم. نوجوان نوشــته شــده باشــد، نداری
ــی  ــه کتاب ــه ب ــا در ادام ــد. ام ــی می رون ــای خارج ــراغ رمان ه ــه س ــان ب ســن خودش
ــان پیــدا کنــد و آن هــا را  می پردازیــم کــه توانســته محبوبیــت زیــادی میــان نوجوان

ــد. ــه خــود جــذب کن ب

۲۳-  ماهی سیاه کوچولو
ــن  ــی از تاثیرگذارتری ــوان یک ــی را می ت ــد بهرنگ ــر صم ــو اث ــیاه کوچول ــی س ماه
ــم  ــژه  ای ه ــگاه وی ــاب جای ــن کت ــه ای ــرد. البت ــی ک ــران تلق ــی ای ــای انگیزش کتاب ه
ــی  ــم حجم ــاب ک ــو کت ــیاه کوچول ــی س ــی دارد. ماه ــای فارس ــن رمان ه در بهتری
دربــاره ی ماهی  اســت کــه همــراه بــا خانــواده و دیگــر ماهی هــا در جویبــاری 

زندگــی می کننــد.
ــوس را  ــا و اقیان ــدن روی ــای دی ــش روی ــو در ذهن ــیاه کوچول ــی س ــن ماه ــا ای ام
می پرورانــد. او روزی تصمیــم می گیــرد بــه دنبــال رویایــش پــا بــه مســیری 
ناشــناخته و ســخت بگــذارد. صمــد بهرنگــی بــا نثــری ســاده و جــذاب از 
ــاب  ــن کت ــدن ای ــد. خوان ــت می کن ــاز صحب ــت س ــم و سرنوش ــای مه تصمیم ه

بــرای نوجوانــان می توانــد بســیار ثمربخــش و تاثیرگــذار باشــد.
 
 

۲۴- قصه های مجید
قصه هــای مجیــد مجموعــه ای پنــج جلــدی از هوشــنگ مــرادی کرمانــی اســت 
ــر  ــد پس ــید. مجی ــی رس ــهرت خوب ــه ش ــام ب ــن ن ــه همی ــریالی ب ــش س ــا پخ ــه ب ک

https://soheilamani.com/best-philosophical-books/
https://soheilamani.com/best-iranian-novels-and-books/


آشنایی با بهترین 
رمان های نوجوانان  در 
ادبیات ایران و جهان

SOHEILAMANI.COM

ــا بــی بــی اش )مادربزرگــش( زندگــی می کنــد. آن هــا زندگــی  بچــه ای اســت کــه ب
ــوردار نیســتند. ــی برخ ــی خوب ــد و از وضــع مال ــاده ای دارن س

ــده  ــه دل خوانن ــه ب ــی رود ک ــش م ــینی پی ــز دلنش ــا طن ــراه ب ــتان هم ــا داس ام
ــه درس  ــت ک ــذاب اس ــخصیت ج ــک ش ــا ی ــه ای ب ــر بچ ــد پس ــیند. مجی می نش
ــود.  ــنده ش ــت دارد روزی نویس ــوده و دوس ــا ب ــه انش ــه اش در مدرس ــورد عاق م
ــوش  ــزرگ دوســت داشــتنی اش جــزو خاطــرات فرام ــد و مادرب داســتان های مجی

نشــدنی دهــه ی ۶۰ و ۷۰ هســتند.

           رمان های نوجوانان ؛ سخن آخر

ــه  ــی فاصل ــاب و کتاب خوان ــتر از کت ــه بیش ــان هرچ ــان نوجوان ــت زم ــا گذش ب
ــه  ــا را ب ــان آن ه ــای نوجوان ــان ه ــن رم ــی بهتری ــا معرف ــوان ب ــا می ت ــد. ام می گیرن
ــش  ــذت بخ ــا ل ــه تنه ــردن ن ــه ک ــه مطالع ــرا ک ــرد. چ ــویق ک ــاب تش ــدن کت خوان
ــد. ــته باش ــد داش ــه و نســل بع ــک جامع ــده ی ی ــر بســزایی در آین ــه تاثی اســت بلک
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