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بهترین کتاب های فلسفی ؛
چند دقیقه با افالطون و دوستان!
اگــر شــانس هــم صحبتــی بــا یکــی از فیلســوفان تاریــخ را داشــتیم در پاســخ
بــه ســوال فلســفه چیســت چیــزی جــز ســکوت دریافــت نمیکردیــم .چــرا کــه
از نظــر آنهــا فلســفه قابلیــت تعریــف نــدارد .فلســفه یــا همــان” Philosophy
“واژه یونانــی اســت و در کل بــه پرســشهایی در رابطــه بــا ذهــن ،زندگــی و عقــل
میپــردازد .فلســفه در ذهــن همــان کودکــی اســت کــه از دیگــران ســوالهای
عجیــب و چالــش برانگیــز میپرســد .شــاید فکــر کنیــد کــه داســتانها و یــا
بهتریــن کتــاب هــای فلســفی مخاطــب خــاص خــود را دارنــد و افــرادی کــه بــه
ســمت کتابهــا میرونــد حتمــا بایــد درک عمیقــی از وســط داشــته باشــند ،امــا
بــه هیــچ وقــت بــا ایــن دیــد بــه ایــن کتابهــا نــگاه نکنیــد .شــازده کوچولــو یکــی از
قابــل درکتریــن کتابهــای فلســفی اســت کــه بــرای همــه مــا آشناســت و بارهــا
از جمالتــش بــرای صفحــات مجــازی خــود اســتفاده کردیــم .ایــن کتــاب کــه یکــی از
قابــل درکتریــن و موفقتریــن کتابهــای فلســفی دنیاســت.
حــال در ایــن مقالــه قــرار اســت بــا یکدیگــر چنــد کتــاب فلســفی پرطرفــدار را
بیشــتر بشناســیم.
اهمیت مطالعه بهترین کتاب های فلسفی
فلســفه یکــی از شــیرینترین و در عیــن حــال چالــش برانگیزتریــن چیزهایــی
اســت کــه میتوانیــم بــه آن فکــر کنیــم .احتمــاال همــه مــا تجربــه ایــن را داشــتهایم
کــه یکهــو چنیــن ســوالهایی از خودمــان بپرســیم“ :مــن از کجــا اومــدم؟ هــدف
مــن تــو زندگــی چیــه؟ قــراره بــه کجــا بــروم و چــه اتفاقــی بــرام بیفتــه؟” هــر کــدوم
از ایــن ســوالها میتواننــد ســاعتها ذهــن شــما را بــه خــود مشــغول کننــد.
امــا اگــر قــرار اســت اینطــور باشــد ،پــس کتابهــای فلســفی بــه مــا چــه کمکــی
میکننــد ؟
بهتریــن کتــاب هــای فلســفی قــرار نیســت کــه پاســخ آمــادهای بــه ســواالت
موجــود درون ذهــن شــما بدهنــد .بلکــه ایــن کتابهــا بــا روشــن کــردن ذهــن
شــما ،کمــک خواهنــد کــرد تــا راحتتــر بتوانیــد جــواب یــا جوابهــای قابــل قبولــی
بــرای ایــن ســواالت بنیــادی پیــدا کنیــد .هــر چقــدر هــم کــه در عمــر خود بهتریــن
کتــاب هــای انگیزشــی را مطالعــه کــرده باشــید ،تــا زمانــی کــه نتوانیــد بــه ایــن
ســواالت پاســخ صحیــح بدهیــد نمیتوانیــد انگیــزه موجــود در درونتــان را بیــدار
کنیــد.
 -۱دنیای سوفی اثر یوستین گردر
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قبــل از شــروع از شــما ســوالی دارم کــه در دو کلمــه خالصــه مــی شــود .تــو
کیســتی؟ آیــا تــا بــه حــال بــه ایــن ســوال برخــورد کردهایــد؟
اگــر میخواهیــد کتابــی دربــاره تاریــخ فلســفه کل جهــان بخوانیــد ،کتــاب
دنیــای ســوفی را از دســت ندهیــد .ایــن کتــاب را میتــوان جمعبنــدی از ســخنان
مهــم فیلســوفان تاریــخ فلســفه دانســت .از از ایــن کتــاب میتــوان بــه عنــوان کتابــی
کــه همیشــه خوانندگانــش را جــذب میکنــد یــاد کــرد .اگــر عالقــه چندانــی بــه
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

بیــان میکنــد .ایــن کتــاب تــا بــه حــال بــه بیــش از  ۶۰زبــان متفــاوت ترجمــه و
منتشــر شــده اســت.
کتــاب حــول محــور زندگــی دختــری پــر انــرژی بــه نــام ســوفی مــی گــردد.
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
و ســواالت چالــش برانگیــز جدیــدی روبــرو میشــود و فرســتنده نامههــا رازی
اســت کــه ســوفی بــا آن درگیــر اســت .داســتان ســوفی را یکــی از بهتریــن کتــاب
هــای فلســفی بــرای نوجوانــان میداننــد .البتــه بــد نیســت بدانیــد ایــن کتــاب بــه
دلیــل خودکشــی یــک دانشآمــوز پــس از خوانــدن آن ،مدتــی یکــی از کتــاب
هــای ممنوعه ایــران بــه حســاب میآمــد.
“هــر چــه میبینــی بخشــی از جهــان پیرامــون توســت امــا نحــوه دیــد بســتگی
دارد بــه اینکــه بــه چشــم مــی زنیــد”
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 -۲چنین گفت زرتشت اثر فردریش نیچه
در اولیــن برخــورد مــا بــا ایــن کتــاب نــام زرتشــت توجــه همــه مــا را جلــب
میکنــد .درســت اســت ،شــخصیت اصلــی کتــاب نیچــه زرتشــت اســت کــه
نامــش برگرفتــه از پیامبــر ایــران باســتان اســت ایــن کتــاب را میتــوان یکــی از
پــر بحثتریــن و در عیــن حــال بهتریــن کتــاب هــای فلســفی در جهــان دانســت.
نویســنده آن نیچــه ،تفکــرات و عقایــد خــود از زبــان شــخصیت داســتان بیــان کــرده
اســت .اگــر بــه تازگــی شــروع بــه خوانــدن کتــاب هــای فلســفی کردهایــد ایــن
کتــاب را در انتهــای لیســت خــود قــرار دهید .زرتشــت ایــن داســتان در واقعیــت
خــود نیچــه اســت کــه در تنهایــی خــود در انتظــار رســیدن بــه کمــال و جاودانگــی
اســت .زرتشــت در بــاالی کوهــی بــه تنهایــی زندگــی مــی کنــد امــا بعــد از مدتــی
تصمیــم میگیــرد تــا پاییــن بیایــد و روشهــای روزمــره زندگــی افــراد پاییــن کــوه
را نقــد کنــد.
 -۳تسلی بخشی های فلسفه آلن دوباتن
اگــر بــه دنبــال کتابــی جامــع بــرای درس گرفتــن از زندگــی فیلســوفان بــزرگ
هســتید،کتاب تســلی بخش ـیهای فلســفه یکــی از کتابهایــی اســت کــه حتــی اگــر
فلســفه دوســت نداشــته باشــید از خواندنــش نهایــت لــذت را خواهیــد بــرد .ایــن
کتــاب بــدون اســتفاده از مفاهیــم و جمــات ســخت و ســنگین فلســفی بــا اســتفاده
از زندگــی چنــد فیلســوف بــزرگ بــه مــا مــی آمــوزد کــه چگونــه در مقابــل چالــش
هــای زندگــی دوام بیاوریــم .ایــن کتــاب شــش بخــش اصلــی دارد کــه هــر بخــش
مربــوط بــه یــک فیلســوف بــزرگ اســت:
 .1تسلی بخشی در مواجهه با عدم محبوبیت به کمک سقراط
 .2تسلی بخشی در مواجهه با کم پولی به کمک اپیکور
 .3تسلی بخشی در مواجهه با ناکامی به کمک سنکا
 .4تسلی بخشی در مواجهه با ناتوانی به کمک مونتنی
 .5تسلی بخشی در مواجهه با قلب شکسته به کمک شوپنهاور
 .6تسلی بخشی در مواجهه با سختیها به کمک نیچه
ایــن کتــاب را میتــوان یکــی از آخریــن آثــار نویســندهاش دانســت .تســلی

SOHEILAMANI.COM

بهترین کتاب های
فلسفی

بخشــی هــای فلســفه تــا امــروز بیــش از  ۲۰۰هــزار نســخه فروختــه اســت .در ایــن
کتــاب بــا ســقراط مــی آموزیــم کــه محبــوب نبــودن آن قدرهــا هــم مهــم نیســت.
وقتــی عشــق مــا را در هــم شکســته ،تســلی بخــش اســت کــه بدانیــم خوشــبختی
هرگــز بخشــی از برنامــه نبــوده اســت و فقــط یــک اشــتباه مــادرزادی وجــود دارد ،آن
هــم ایــن اســت کــه مــی پنداریــم زندگــی مــی کنیــم تــا خوشــبخت شــویم.
 -۴دختر پرتقالی اثر یوستین گردر
تصــور کنیــد همــه چیــز تــازه بــه وجــود آمــده بــود در آســتانه حیــات بودیــم
و حــق انتخــاب داشــتیم امــا نمیدانســتیم کــه چــه وقــت بایــد زندگــی را شــروع
کنیــم و بــرای چــه مــدت و چگونــه؟ در چنیــن شــرایطی آیــا بــاز هــم حیــات را
انتخــاب میکردیــم؟ نوشــتن فلســفه بــه زبانــی ســاده تبحــر هــر نویســنده اســت.
حــال آنکــه ایــن نویســنده در کارنامــه کاریاش کتابــی معــروف بــه نــام دنیــای
ســوفی را داشــته باشــد .دختــر پرتقالــی اثــر دیگــری از نویســنده کتــاب دنیــای
ســوفی اســت.
وی در ایــن اثــر قصــد دارد از عشــق و زندگــی ســخن بگویــد .نویســنده ایــن بــار
هــم بــرای پیــش بــردن داســتانش از نامــه اســتفاده کــرده اســت .داســتان از جایــی
شــروع مــی شــود کــه پســری  ۱۵ســاله کــه در کودکــی پــدر پزشــکش را بــه علــت
بیمــاری صعبالعــاج از دســت داده اســت نامــهای از پــدرش مــی یابد.ایــن پــدر
در زمــان کوتاهــی کــه بــرای تربیــت و فرزندانــش داشــته اســت موفــق بــه آمــوزش
تمــام اصــول زندگانــی بــه فرزنــدش نبــوده در نتیجــه ســعی دارد بــا نامــهای کــه
بــرای او بــه جــا گذاشــته مفاهیــم اصلــی زندگــی را بــه او آمــوزش دهــد.
 -۵در ستایش دیوانگی اثر اراسموس
اگــر بــه زبــان طنــز عالقــه داریــد پیشــنهاد مــا بــه شــما در ســتایش دیوانگــی
اســت .ایــن کتــاب تنهــا در یــک هفتــه توســط نویســندهاش نوشــته شــده اســت.
امــا نویســنده در ایــن زمــان کوتــاه بــا زبانــی طنــز امــا تنــد و تیــز شــروع بــه نقــد
فیلســوفان بــزرگ مــی کنــد .اراســموس در ایــن کتــاب از زبــان دیوانگــی ســخن
میگویــد و گوینــده کتــاب بــه هیــچ وجــه یــک انســان نیســت .نویســنده ایــن کتــاب
فــردی بــا دانــش بســیار بــاال اســت در نتیجــه در ایــن کتــاب بــا تعــداد زیــادی
از افــراد مشــهور از جملــه نویســندگان و اســطوره هــای یونانــی آشــنا میشــویم.
دیوانگــی از ابتــدای کتــاب شــروع بــه نــام بــردن نقــاط مثبــت خــود میکنــد امــا
در اواســط کتــاب نقــد افــراد مختلــف آغــاز میشــود .خوشــبختانه ایــن کتــاب بــا
ترجمــه بســیار خــوب در بــازار ایــران قابــل تهیــه اســت.
  
 -۶سرگذشت فلسفه اثر براین مگی
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اگــر شــما نیــز مثــل مــن عالقــه بیشــتری بــه کتابهــای مصــور داریــد کتــاب
سرگذشــت فلســفه پیشــنهاد مناســبی بــرای شماســت .ایــن کتــاب اثــری بســیار
هوشــمندانه و قابــل فهــم بــرای عمــوم اســت بــه طــوری کــه خواننــدگان آشــنا
بــه فلســفه و یــا حتــی بــه دور از آن بــه وضــوح از خوانــدن آن لــذت میبرنــد.
نویســنده ایــن کتــاب بــه ســراغ فیلســوفان بــه نــام جهــان رفتــه و بــه زندگــی آنهــا
میپــردازد نویســنده پروفســور رایــان گیگــز در ایــن کتــاب بــه مباحــث اصلــی
فلســفه میپــردازد و ســعی دارد آثــار مختلــف بــزرگان فلســفه را تحلیــل کننــد.

 -۷الفبای فلسفه اثر نایجل واربرتون
همانگونــه کــه از نــام کتــاب الفبــای فلســفه مشــخص اســت در ایــن کتــاب بــا
مســائل ابتدایــی و مقدماتــی فلســفه آشــنا مــی شــوید .این کتــاب بســیار هوشــمندانه
تــاش کــرده اســت کــه مســائل مهــم و تاثیــر گــذار فلســفه را بــه زبــان گویــا و ســاده
بیــان کند.اگــر از خوانــدن کتابهایــی کــه بــه تاریــخ فلســفه اشــاره دارنــد خســته
شــدهاید ایــن کتــاب انتخــاب درســتی بــرای شماســت .اگــر کتــاب دنیــای ســوفی
را کــه در ابتــدای مقالــه بــه آن اشــاره کردیــم خوانــده باشــید متوجــه
خواهیــد شــد کــه نویســنده ســعی داشــته بــا اســتفاده از داســتان
فیلســوفان بــزرگ کتــاب را پیــش ببــرد .امــا الفبــای فلســفه بــدون
اســتفاده از داســتانهای ایــن چنیــن بــه زبــان عامیانــه رونــد کتابــش
را پیــش میبرد.یکــی از دالیلــی کــه ایــن کتــاب را از کتابهــای
دیگــر متمایــز میکنــد ایــن اســت کــه نویســنده کتــاب خواننــده
را همچــون راهنمــای تــور در طــول مســیر راهنمایــی میکنــد و در
جدیــدی از فلســفه را بــه رویــش بــاز مــی نمایــد.

بهترین کتاب های
فلسفی

 -۸تاریخ فلسفه اثر ویل دورانت
ایــن کتــاب یکــی از معــدود کتابهایــی بــود کــه بــه شــخصه در طــول
خواندنــش بارهــا از خــود پرســیدم کــه چــرا زودتــر از اینهــا شــروع بــه خواندنــش
نکــردم .تاریــخ فلســفه نوشــته ویــل دورانــت از آن دســت کتابهایــی اســت کــه
بــا خواندنــش دنیایــی از مفاهیــم و اطالعــات هیجــان انگیــز را در اختیــار خــود مــی
گذاریــد .ایــن شــاهکار بــه ســادگی و بــا کلمــات بســیار آســان و روان شــروع بــه
بازگــو کــردن مباحــث فلســفه کــرده اســت.همانطور کــه مــی دانیــد تاریــخ فلســفه
بــه یونــان گذشــته آن متصــل اســت .ویــل دورانــت فصــل اول ایــن کتــاب را بــا
افالطــون شــروع میکنــد و در ادامــه ســقراط و دیگــر فیلســوفان بــه نــام را بــا شــما
آشــنا میســازد .تاریــخ فلســفه را میتــوان یکــی از جامعتریــن و بهتریــن کتــاب
هــای فلســفی جهــان دانســت.
 -۹لذات فلسفه اثر ویل دورانت
همانطــور کــه در قســمت قبــل اشــاره شــد ویــل دورانــت از نویســندگانی اســت
کــه فلســفه را بــه بهتریــن نحــو ممکــن بازگــو میکنــد .لــذت فلســفه شــامل ۵۰۰
صفحــه اســت کــه در  ۹فصــل متفــاوت تقســیم بنــدی شــده اســت .ایــن کتــاب بــه
گونــه ای ،نظریههــای مختلــف و خــاص ویــل دورانــت دربــاره زندگــی هــر فــرد
و سرنوشــت انســان هاســت .لــذت فلســفه بــه انــدازه ای زیبــا و شــاعرانه مطالــب
فلســفی را بازگــو میکنــد کــه خواننــدهاش بــه غــرق در مطالــب کتــاب میشــود و
نمــی توانــد حــس کنــد کــه در حــال خوانــدن کتابــی فلســفی اســت.
 -۱۰بار هستی اثر میالن کوندرا
اگــر بــه دنبــال داســتانی جــذاب و فلســفی هســتید امــا در عیــن حــال از رمانهــای
عاشــقانه خوشــتان میآیــد کتــاب بــار هســتی را میتــوان یکــی از بهتریــن
کتــاب هــای عاشــقانه فلســفی قــرن بیســتم نــام بــرد .ایــن رمــان دارای پنــج
شــخصیت اصلــی اســت .نویســنده در ایــن کتــاب بــا تمــام جســارت خــود نقــاط
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بهترین کتاب های
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تاریــک شــخصیت هــر یــک از مــا را در شــخصیت هــای داســتان خــود بــه نمایــش
میگــذارد .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
را در مــی یابیــم و تمــام نقــاط منفــی و تاریــک شــخصیت خــود را میشناســیم.
  
 -۱۱جهانی که من میبینم اثر آلبرت اینشتین
در کتــاب جهانــی کــه مــن میبینــم ،آلبــرت انیشــتین مجموعــه
ای از نامــه هــا و متــن هــای ســخنرانی خــودش را در اختیــار همــگان
گذاشــته اســت .ایــن کتــاب را میتــوان روزنــه ای روشــن بــه ســوی
جهــان پیچیــده آلبــرت انیشــتین دانســت کــه تقریبــا هشــت ســال
پــس از پیــش از مرگــش منتشــر شــد .در برخــی از قســمتهای
کتــاب ،آلبــرت انیشــتین بــه قــدری صریــح و واضــح و بــی پــرده
ســخن گفتــه اســت کــه برخــی از کشــورها نســخه ویرایــش شــده و
خالصــه شــده ایــن کتــاب را چــاپ میکننــد.
بهترین کتاب های فلسفی ؛ کالم آخر
همانطــور کــه در اول مقالــه اشــاره شــد فلســفه همچــون کودکــی اســت کــه بــا
هــزاران ســوال عجیــب و غیــر منتظــره انســان را شــگفت زده میکنــد در نتیجــه
علــم فلســفه علمــی اســت پــر از راز و ســواالت بــی جــواب کــه هــر یــک از مــا را
درگیــر کتــاب خوانــدن میکنــد .در ایــن مقالــه ســعی داشــتیم تــا بهتریــن کتــاب
هــای فلســفی را بــه شــما معرفــی کنیــم امــا بــرای رازهــای ایــن علــم خوانــدن
هــزاران کتــاب نیــز کــم اســت.
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