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بهترین کتاب های فلسفی ؛ 
چند دقیقه با افالطون و دوستان!

ــخ  ــتیم در پاس ــخ را داش ــوفان تاری ــی از فیلس ــا یک ــی ب ــم صحبت ــانس ه ــر ش اگ
ــه  ــرا ک ــم. چ ــت نمی کردی ــکوت دریاف ــز س ــزی ج ــت چی ــفه چیس ــوال فلس ــه س ب
 Philosophy ”ــان ــا هم ــفه ی ــدارد. فلس ــف ن ــت تعری ــفه قابلی ــا فلس ــر آنه از نظ
ــل  ــی و عق ــن، زندگ ــا ذه ــه ب ــش هایی در رابط ــه پرس ــت و در کل ب ــی اس “واژه یونان
ــوال های  ــران س ــه از دیگ ــت ک ــی اس ــان کودک ــن هم ــفه در ذه ــردازد. فلس می پ
ــا  ــتان ها و ی ــه داس ــد ک ــر کنی ــاید فک ــد. ش ــز می پرس ــش برانگی ــب و چال عجی
ــه  ــه ب ــرادی ک ــد و اف ــود را دارن ــاص خ ــب خ ــفی مخاط ــای فلس ــاب ه ــن کت بهتری
ــا  ــند ،ام ــته باش ــط داش ــی از وس ــد درک عمیق ــا بای ــد حتم ــا می رون ــمت کتاب ه س
بــه هیــچ وقــت بــا ایــن دیــد بــه ایــن کتاب هــا نــگاه نکنیــد. شــازده کوچولــو یکــی از 
قابــل درک تریــن کتاب هــای فلســفی اســت کــه بــرای همــه مــا آشناســت و بارهــا 
از جمالتــش بــرای صفحــات مجــازی خــود اســتفاده کردیــم .ایــن کتــاب کــه یکــی از 

قابــل درک تریــن و موفق تریــن کتاب هــای فلســفی دنیاســت.
ــا یکدیگــر چنــد کتــاب فلســفی پرطرفــدار را  ــرار اســت ب ــه ق حــال در ایــن مقال

ــیم. ــتر بشناس بیش

           اهمیت مطالعه بهترین کتاب های فلسفی

ــی  ــن چیزهای ــش برانگیزتری ــال چال ــن ح ــیرین ترین و در عی ــی از ش ــفه یک فلس
اســت کــه می توانیــم بــه آن فکــر کنیــم. احتمــاال همــه مــا تجربــه ایــن را داشــته ایم 
ــدف  ــدم؟ ه ــا اوم ــن از کج ــیم: “م ــان بپرس ــوال هایی از خودم ــن س ــو چنی ــه یکه ک
مــن تــو زندگــی چیــه؟ قــراره بــه کجــا بــروم و چــه اتفاقــی بــرام بیفتــه؟” هــر کــدوم 
ــد.  ــغول کنن ــود مش ــه خ ــما را ب ــن ش ــاعت ها ذه ــد س ــوال ها می توانن ــن س از ای
ــا چــه کمکــی  ــه م ــای فلســفی ب ــس کتاب ه ــرار اســت اینطــور باشــد، پ ــر ق ــا اگ ام

؟ می کننــد
ــه ســواالت  ــاده ای ب ــه پاســخ آم ــرار نیســت ک ــای فلســفی ق ــاب ه ــن کت بهتری
ــن  ــردن ذه ــن ک ــا روش ــا ب ــن کتاب ه ــه ای ــد. بلک ــما بدهن ــن ش ــود درون ذه موج
شــما، کمــک خواهنــد کــرد تــا راحتتــر بتوانیــد جــواب یــا جواب هــای قابــل قبولــی 
بــرای ایــن ســواالت بنیــادی پیــدا کنیــد. هــر چقــدر هــم کــه در عمــر خود بهتریــن 
ــن  ــه ای ــد ب ــه نتوانی ــی ک ــا زمان ــید، ت ــرده باش ــه ک ــای انگیزشــی را مطالع ــاب ه کت
ــدار  ــان را بی ــود در درونت ــزه موج ــد انگی ــد نمی توانی ــح بدهی ــخ صحی ــواالت پاس س

کنیــد. 

۱- دنیای سوفی اثر یوستین گردر

ــو  ــود. ت ــی ش ــه م ــه خالص ــه در دو کلم ــوالی دارم ک ــما س ــروع از ش ــل از ش قب
ــد؟ ــورد کرده ای ــوال برخ ــن س ــه ای ــال ب ــه ح ــا ب ــا ت ــتی؟ آی کیس

ــاب  ــد، کت ــان بخوانی ــفه کل جه ــخ فلس ــاره تاری ــی درب ــد کتاب ــر می خواهی اگ
ــخنان  ــدی از س ــوان جمع بن ــاب را می ت ــن کت ــد. ای ــت ندهی ــوفی را از دس ــای س دنی
مهــم فیلســوفان تاریــخ فلســفه دانســت. از از ایــن کتــاب می تــوان بــه عنــوان کتابــی 
ــه  ــی ب ــه چندان ــر عالق ــرد. اگ ــاد ک ــد ی ــش را جــذب می کن ــه همیشــه خوانندگان ک
فلســفه نداریــد هــم ایــن کتــاب برایتــان جــذاب خواهــد بــود. نویســنده ایــن کتــاب 
بــا تبحــر خــاص خــود فلســفه را بــا زبانــی بســیار قابــل فهــم و ســاده بــرای خواننــده 
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ــه و  ــاوت ترجم ــان متف ــش از ۶۰ زب ــه بی ــال ب ــه ح ــا ب ــاب ت ــن کت ــد. ای ــان می کن بی
ــده اســت. منتشــر ش

ــردد.  ــی گ ــام ســوفی م ــه ن ــرژی ب ــر ان ــری پ ــی دخت ــاب حــول محــور زندگ کت
ســوفی نوجوانــی اســت کــه همچــون تمــام نوجوانــان در ابتــدای ایــن دوران ســواالت 
متعــددی ذهنــش را درگیــر کــرده اســت و بــه دنبــال پاســخ بــه ســواالت خــود مــی 
گــردد. داســتان از دریافــت نامــه ای بــا مضمــون دو کلمــه تــو کیســتی؟ شــروع مــی 
شــود ســوفی بــا دریافــت ایــن نامــه شــروع بــه تفکــر و یافتــن مفهــوم کیســتی مــی 
پــردازد امــا داســتان نامــه هــای صوفــی پایــان نــدارد و هــر بــار بــا نــام هــای جدیــد 
ــا رازی  ــتنده نامه ه ــود و فرس ــرو می ش ــدی روب ــز جدی ــش برانگی ــواالت چال و س
ــاب  ــن کت ــر اســت. داســتان ســوفی را یکــی از بهتری ــا آن درگی ــه ســوفی ب اســت ک
ــه  ــد نیســت بدانیــد ایــن کتــاب ب ــان می داننــد. البتــه ب ــرای نوجوان هــای فلســفی ب
ــاب  ــی از کت ــی یک ــدن آن، مدت ــس از خوان ــوز پ ــک دانش آم ــی ی ــل خودکش دلی

ــد.  ــاب می آم ــه حس ــران ب ــای ممنوعه ای ه
ــد بســتگی  ــا نحــوه دی ــی بخشــی از جهــان پیرامــون توســت ام “هــر چــه می بین

ــه اینکــه بــه چشــم مــی زنیــد” دارد ب

۲- چنین گفت زرتشت اثر فردریش نیچه

ــب  ــا را جل ــه م ــه هم ــت توج ــام زرتش ــاب ن ــن کت ــا ای ــا ب ــورد م ــن برخ در اولی
ــه  ــت ک ــت اس ــه زرتش ــاب نیچ ــی کت ــخصیت اصل ــت، ش ــت اس ــد. درس می کن
ــی از  ــوان یک ــاب را می ت ــن کت ــت ای ــتان اس ــران باس ــر ای ــه از پیامب ــش برگرفت نام
ــان دانســت.  ــای فلســفی در جه ــاب ه ــن کت ــال بهتری ــن ح ــن و در عی ــر بحث تری پ
نویســنده آن نیچــه،  تفکــرات و عقایــد خــود از زبــان شــخصیت داســتان بیــان کــرده 
ــن  ــد ای ــفی کرده ای ــای فلس ــاب ه ــدن کت ــه خوان ــروع ب ــی ش ــه تازگ ــر ب ــت. اگ اس
ــت  ــتان در واقعی ــن داس ــرار دهید. زرتشــت ای ــای لیســت خــود ق ــاب را در انته کت
ــه کمــال و جاودانگــی  ــی خــود در انتظــار رســیدن ب خــود نیچــه اســت کــه در تنهای
اســت. زرتشــت در بــاالی کوهــی بــه تنهایــی زندگــی مــی کنــد امــا بعــد از مدتــی 
ــا پاییــن بیایــد و روش هــای روزمــره زندگــی افــراد پاییــن کــوه  تصمیــم می گیــرد ت

ــد. ــد کن را نق
 

۳- تسلی بخشی های فلسفه آلن دوباتن 

اگــر بــه دنبــال کتابــی جامــع بــرای درس گرفتــن از زندگــی فیلســوفان بــزرگ 
هســتید،کتاب تســلی بخشــی های فلســفه یکــی از کتاب هایــی اســت کــه حتــی اگــر 
ــن  ــرد. ای ــد ب ــذت را خواهی ــت ل ــش نهای فلســفه دوســت نداشــته باشــید از خواندن
ــا اســتفاده  ــم و جمــالت ســخت و ســنگین فلســفی ب ــدون اســتفاده از مفاهی ــاب ب کت
از زندگــی چنــد فیلســوف بــزرگ بــه مــا مــی آمــوزد کــه چگونــه در مقابــل چالــش 
ــن کتــاب شــش بخــش اصلــی دارد کــه هــر بخــش  ــم. ای هــای زندگــی دوام بیاوری

ــزرگ اســت: ــه یــک فیلســوف ب ــوط ب مرب
تسلی بخشی در مواجهه با عدم محبوبیت به کمک سقراط  .1

تسلی بخشی در مواجهه با کم پولی به کمک اپیکور  .2
تسلی بخشی در مواجهه با ناکامی به کمک سنکا  .3

تسلی بخشی در مواجهه با ناتوانی به کمک مونتنی  .4
تسلی بخشی در مواجهه با قلب شکسته به کمک شوپنهاور  .5

تسلی بخشی در مواجهه با سختی ها به کمک نیچه  .۶
ــلی  ــت. تس ــنده اش دانس ــار نویس ــن آث ــی از آخری ــوان یک ــاب را می ت ــن کت ای
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بخشــی هــای فلســفه تــا امــروز بیــش از 2۰۰ هــزار نســخه فروختــه اســت. در ایــن 
 کتــاب بــا ســقراط مــی آموزیــم کــه محبــوب نبــودن آن قدرهــا هــم مهــم نیســت.
ــبختی  ــم خوش ــه بدانی ــم شکســته، تســلی بخــش اســت ک ــا را در ه ــی عشــق م وقت
هرگــز بخشــی از برنامــه نبــوده اســت و فقــط یــک اشــتباه مــادرزادی وجــود دارد، آن 

ــا خوشــبخت شــویم. هــم ایــن اســت کــه مــی پنداریــم زندگــی مــی کنیــم ت

۴- دختر پرتقالی اثر یوستین گردر 

 تصــور کنیــد همــه چیــز تــازه بــه وجــود آمــده بــود در آســتانه حیــات بودیــم 
ــروع  ــی را ش ــد زندگ ــت بای ــه وق ــه چ ــا نمی دانســتیم ک ــتیم ام ــق انتخــاب داش و ح
ــات را  ــم حی ــاز ه ــا ب ــرایطی آی ــن ش ــه؟ در چنی ــدت و چگون ــه م ــرای چ ــم و ب کنی
ــی ســاده تبحــر هــر نویســنده اســت.  ــه زبان انتخــاب می کردیــم؟ نوشــتن فلســفه ب
ــای  ــام دنی ــه ن ــروف ب ــی مع ــه کاری اش کتاب ــنده در کارنام ــن نویس ــه ای ــال آنک ح
ــای  ــاب دنی ــنده کت ــری از نویس ــر دیگ ــی اث ــر پرتقال ــد. دخت ــته باش ــوفی را داش س

ــت. ــوفی اس س
ــار  وی در ایــن اثــر قصــد دارد از عشــق و زندگــی ســخن بگویــد. نویســنده ایــن ب
هــم بــرای پیــش بــردن داســتانش از نامــه اســتفاده کــرده اســت. داســتان از جایــی 
شــروع مــی شــود کــه پســری 15 ســاله کــه در کودکــی پــدر پزشــکش را بــه علــت 
ــدر  ــن پ ــی یابد.ای ــدرش م ــه ای از پ ــاری صعب العــالج از دســت داده اســت نام بیم
در زمــان کوتاهــی کــه بــرای تربیــت و فرزندانــش داشــته اســت موفــق بــه آمــوزش 
ــه  ــه ای ک ــا نام ــوده در نتیجــه ســعی دارد ب ــدش نب ــه فرزن ــی ب ــام اصــول زندگان تم

ــه او آمــوزش دهــد. ــه جــا گذاشــته مفاهیــم اصلــی زندگــی را ب ــرای او ب ب

۵- در ستایش دیوانگی اثر اراسموس

ــه شــما در ســتایش دیوانگــی  ــد پیشــنهاد مــا ب ــه داری ــان طنــز عالق ــه زب اگــر ب
ــته شــده اســت. ــه توســط نویســنده اش نوش ــک هفت ــا در ی ــاب تنه ــن کت اســت. ای
ــد  ــه نق ــز شــروع ب ــد و تی ــا تن ــز ام ــی طن ــا زبان ــاه ب ــان کوت ــن زم ــا نویســنده در ای ام
ــخن  ــی س ــان دیوانگ ــاب از زب ــن کت ــموس در ای ــد. اراس ــی کن ــزرگ م ــوفان ب فیلس
می گویــد و گوینــده کتــاب بــه هیــچ وجــه یــک انســان نیســت. نویســنده ایــن کتــاب 
ــادی  ــداد زی ــا تع ــاب ب ــن کت ــه در ای ــت در نتیج ــاال اس ــیار ب ــش بس ــا دان ــردی ب ف
ــویم.  ــنا می ش ــی آش ــای یونان ــطوره ه ــندگان و اس ــه نویس ــهور از جمل ــراد مش از اف
ــا  ــد ام ــاط مثبــت خــود می کن ــردن نق ــام ب ــه ن ــاب شــروع ب ــدای کت دیوانگــی از ابت
ــا  ــاب ب ــن کت ــراد مختلــف آغــاز می شــود. خوشــبختانه ای ــد اف ــاب نق در اواســط کت

ــه اســت. ــل تهی ــران قاب ــازار ای ــوب در ب ــه بســیار خ ترجم
  

۶- سرگذشت فلسفه اثر براین مگی

اگــر شــما نیــز مثــل مــن عالقــه بیشــتری بــه کتاب هــای مصــور داریــد کتــاب 
ــری بســیار  ــاب اث ــن کت ــرای شماســت. ای سرگذشــت فلســفه پیشــنهاد مناســبی ب
ــنا  ــدگان آش ــه خوانن ــوری ک ــه ط ــت ب ــوم اس ــرای عم ــم ب ــل فه ــمندانه و قاب هوش
ــد.  ــذت می برن ــدن آن ل ــوح از خوان ــه وض ــه دور از آن ب ــی ب ــا حت ــفه و ی ــه فلس ب
نویســنده ایــن کتــاب بــه ســراغ فیلســوفان بــه نــام جهــان رفتــه و بــه زندگــی آن هــا 
ــی  ــث اصل ــه مباح ــاب ب ــن کت ــز در ای ــان گیگ ــور رای ــنده پروفس ــردازد نویس می پ
ــد. ــل کنن ــفه را تحلی ــزرگان فلس ــف ب ــار مختل ــعی دارد آث ــردازد و س ــفه می پ فلس
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۷- الفبای فلسفه اثر نایجل واربرتون

ــا  ــاب ب ــن کت ــای فلســفه مشــخص اســت در ای ــاب الفب ــام کت ــه کــه از ن همانگون
مســائل ابتدایــی و مقدماتــی فلســفه آشــنا مــی شــوید. این کتــاب بســیار هوشــمندانه 
تــالش کــرده اســت کــه مســائل مهــم و تاثیــر گــذار فلســفه را بــه زبــان گویــا و ســاده 
ــه تاریــخ فلســفه اشــاره دارنــد خســته  بیــان کند.اگــر از خوانــدن کتاب هایــی کــه ب
شــده اید ایــن کتــاب انتخــاب درســتی بــرای شماســت. اگــر کتــاب دنیــای ســوفی 

را کــه در ابتــدای مقالــه بــه آن اشــاره کردیــم خوانــده باشــید متوجــه 
ــتان  ــتفاده از داس ــا اس ــته ب ــعی داش ــنده س ــه نویس ــد ک ــد ش خواهی
ــدون  ــای فلســفه ب ــا الفب ــرد. ام ــش بب ــاب را پی ــزرگ کت فیلســوفان ب
اســتفاده از داســتان های ایــن چنیــن بــه زبــان عامیانــه رونــد کتابــش 
ــای  ــاب را از کتاب ه ــن کت ــه ای ــی ک ــی از دالیل ــش می برد.یک را پی
ــده  ــاب خوانن ــنده کت ــه نویس ــت ک ــن اس ــد ای ــز می کن ــر متمای دیگ
ــد و در  ــی می کن ــیر راهنمای ــول مس ــور در ط ــای ت ــون راهنم را همچ

ــد. ــی نمای ــاز م ــش ب ــه روی ــدی از فلســفه را ب جدی
 

۸- تاریخ فلسفه اثر ویل دورانت

ایــن کتــاب یکــی از معــدود کتاب هایــی بــود کــه بــه شــخصه در طــول 
خواندنــش بارهــا از خــود پرســیدم کــه چــرا زودتــر از این هــا شــروع بــه خواندنــش 
ــه  ــی اســت ک ــت از آن دســت کتاب های ــل دوران ــخ فلســفه نوشــته وی نکــردم. تاری
ــار خــود مــی  ــا خواندنــش دنیایــی از مفاهیــم و اطالعــات هیجــان انگیــز را در اختی ب
ــه  ــروع ب ــان و روان ش ــیار آس ــات بس ــا کلم ــادگی و ب ــه س ــاهکار ب ــن ش ــد. ای گذاری
بازگــو کــردن مباحــث فلســفه کــرده اســت.همانطور کــه مــی دانیــد تاریــخ فلســفه 
ــا  ــاب را ب ــن کت ــل اول ای ــت فص ــل دوران ــت. وی ــل اس ــته آن متص ــان گذش ــه یون ب
ــا شــما  ــام را ب افالطــون شــروع می کنــد و در ادامــه ســقراط و دیگــر فیلســوفان بــه ن
ــاب  ــن کت ــن و بهتری ــی از جامع تری ــوان یک ــفه را می ت ــخ فلس ــازد. تاری ــنا می س آش

ــت. ــان دانس ــفی جه ــای فلس ه

۹- لذات فلسفه اثر ویل دورانت

همانطــور کــه در قســمت قبــل اشــاره شــد ویــل دورانــت از نویســندگانی اســت 
ــذت فلســفه شــامل 5۰۰  ــد. ل ــن نحــو ممکــن بازگــو می کن ــه بهتری کــه فلســفه را ب
صفحــه اســت کــه در ۹ فصــل متفــاوت تقســیم بنــدی شــده اســت. ایــن کتــاب بــه 
ــرد  ــر ف ــی ه ــاره زندگ ــت درب ــل دوران ــاص وی ــف و خ ــای مختل ــه ای، نظریه ه گون
ــب  ــا و شــاعرانه مطال ــدازه ای زیب ــه ان ــذت فلســفه ب و سرنوشــت انســان هاســت. ل
ــاب می شــود و  ــب کت ــه غــرق در مطال ــده اش ب ــد کــه خوانن فلســفی را بازگــو می کن

نمــی توانــد حــس کنــد کــه در حــال خوانــدن کتابــی فلســفی اســت. 

۱۰- بار هستی اثر میالن کوندرا

اگــر بــه دنبــال داســتانی جــذاب و فلســفی هســتید امــا در عیــن حــال از رمانهــای 
عاشــقانه خوشــتان می آیــد کتــاب بــار هســتی را می تــوان یکــی از بهتریــن 
ــج  ــان دارای پن ــن رم ــرد. ای ــام ب ــتم ن ــرن بیس ــفی ق ــقانه فلس ــای عاش ــاب ه کت
ــاط  ــود نق ــام جســارت خ ــا تم ــاب ب ــن کت ــی اســت. نویســنده در ای شــخصیت اصل
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تاریــک شــخصیت هــر یــک از مــا را در شــخصیت هــای داســتان خــود بــه نمایــش 
می گــذارد. بســیاری از ایــن ابعــاد شــخصیتی تنهــا در قالــب رمــان قابــل بیــان مــی 
باشــند.هر یــک از مــا بــا خوانــدن کتــاب بــار هســتی نقــاط مختلــف شــخصیتی خــود 

ــیم. ــود را می شناس ــخصیت خ ــک ش ــی و تاری ــاط منف ــام نق ــم و تم ــی یابی را در م
  

۱۱- جهانی که من می بینم اثر آلبرت اینشتین

ــرت انیشــتین مجموعــه  ــم ،آلب ــی کــه مــن می بین ــاب جهان در کت
ــگان  ــار هم ــای ســخنرانی خــودش را در اختی ــن ه ــا و مت ــه ه ای از نام
ــه ســوی  ــه ای روشــن ب ــوان روزن ــاب را می ت ــن کت گذاشــته اســت. ای
ــا هشــت ســال  ــه تقریب ــرت انیشــتین دانســت ک ــده آلب ــان پیچی جه
ــمت های  ــی از قس ــد. در برخ ــر ش ــش منتش ــش از مرگ ــس از پی پ
ــرده  ــی پ ــح و ب ــح و واض ــدری صری ــه ق ــتین ب ــرت انیش ــاب، آلب کت
ــش شــده و  ــه برخــی از کشــورها نســخه ویرای ــه اســت ک ســخن گفت

ــد. ــاپ می کنن ــاب را چ ــن کت ــده ای ــه ش خالص

           بهترین کتاب های فلسفی ؛ کالم آخر

ــا  ــه اشــاره شــد فلســفه همچــون کودکــی اســت کــه ب همانطــور کــه در اول مقال
ــه  ــد در نتیج ــگفت زده می کن ــان را ش ــره انس ــر منتظ ــب و غی ــوال عجی ــزاران س ه
ــا را  ــک از م ــر ی ــه ه ــواب ک ــی ج ــواالت ب ــر از راز و س ــت پ ــی اس ــفه علم ــم فلس عل
ــاب  ــن کت ــا بهتری ــه ســعی داشــتیم ت ــن مقال ــد. در ای ــدن می کن ــاب خوان ــر کت درگی
ــدن  ــم خوان ــن عل ــای ای ــرای رازه ــا ب ــم ام ــی کنی ــما معرف ــه ش ــفی را ب ــای فلس ه

ــت. ــم اس ــز ک ــاب نی ــزاران کت ه


