عنوان :کتابهای پرفروش در جهان عرب
مترجم  :بهروز عباس زاده
متن:
معت في عالم الكتب والكتابة؛
هناك العديد من األسماء العربية التي سطعت ول َ
فكتبوا القصص العظيمة ،التي أثرت في العديد من الناس ولمست حياتهم ،وكانت جزءاً من الحياة
اليومية والتي تعبر عنهم وعن معاناتهم.
وال شك أن هذه الكتب التي اشتهرت ،وكانت من أكثر الكتب طلباً من قبل الناس في العالم العربي،
تشير إلى توجه العالم العربي وكيفيّة تفكيره.
وهذه بعض الكتب األكثر مبيعاً في العالم العربي ،وفقاً لموقع"goodreads":
بسياری از نام های عربی وجود دارد که در جهان کتاب و نويسندگي می درخشند  .آنها داستانهای
عالی نوشتند  ،که بسياری از مردم را تحت تأثير قرار داده و تبديل به بخشی از زندگی روزمره آنها
شده که اين تاثير بيانگر رنج و زحماتي است كه آنهاكشيده اند.
شکی نيست که این کتابهایی که مشهور شدند و بيشترین درخواستها را در جهان عرب داشتند ،
نشانگر جهت گيری جهان عرب و طرز تفکر آن است.
این كتاب ها به گفته سايت  ، goodreadsاز پرفروش ترین کتاب ها در جهان عرب هستند:
الكتب األكثر مبيعاً في العالم العربي
کتاب های پرفروش در جهان عرب
تاريخ نشر اين مقاله به زبان عربي 2020/01/30 :

كتاب (چهل) از احمد الشقيري

أنجز أحمد الشقيري هذا الكتاب خالل خلوة دامت أربعين يوماً ،اعتزل خاللها الناس والتكنولوجيا،
وانتهى بأربعين خاﻃرة في كل محور من المحاور التالية« ،وهي تقسيمات الكتاب»:
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احمد الشغيری این کتاب را در طی دوره ای خلوتگزيني که چهل روز به طول انجاميد  ،و در طی آن
نويسنده از مردم و تكنولوزي دوري بر گزيد  ،به پایان رساند و با چهل ايده در هر یک از محورهای زیر ،
پایان یافت:
 ٤0روز با زندگی من. ٤0روز با قرآن ٤0روز با خودم. ٤0روز با پيشرفت های خودم. ٤0روز با داستان های خودم ٤0روز با خدای خود ٤0روز با کتابهای خودم ٤0روز با حكمت هاي مردم. ٤0روز با خاطرات خودم. ٤0-روز با حکمت های خودم.

خوارق الالشعور لـ علي الوردي(فراروانشناسي)

كتاب خوارق الالشعور هو دراسة للنفس البشرية ،يركز على مجال العبقرية البشرية وكيفية الوصول
إليها ،كما يهتم بدور العقل الباطن في العملية الفكرية وكيفية استغالله.
فراروانشناسی از علی الوردی
موضوع کتاب( فراروانشناسی)  ،مطالعه روح انسان است که بر زمينه نبوغ انسان و چگونگی
دستيابی به آن و همچنين نقش ذهن ناخودآگاه در روند فکری و نحوه بهره برداری از آن متمرکز است.
ألنك هللا لـ علي بن جابر الفيفي
(چونكه تو هللا هستي )از علي بن جابر الفيفي

كتاب ديني خفيف ذو نفحات مليئة بالطمأنينة والسالم ،يشرح عدداً من أسماء هللا الحسنى.
ينبه قارئه إلى أمور كثيرة يغفل عنها ،ويسلط الضوء على نعم مهمة جداً قد ال ينتبه لها اإلنسان.
کتابي است مذهبی و با نگارشي ساده و مضاميني مملو از آرامش و صلح  ،در توضيح تعدادی از
نام های نيكوي خدا.
او خواننده خود را نسبت به موارد زیادی که از آن غافل است آگاه می کند و نعمت های بسيار
مهمی را روشن و برجسته می کند که ممکن است فرد متوجه آن نباشد.

نظرية الفستق لـ فهد عامر األحمدي(نظريه ي پسته)

كتاب تطوير ذاتي يحتوي على مجموعة مقاالت ،يتحدث بعضها عن أشياء مثل :البرمجة اللغوية
العصبية ،وطرق التفكير والسلوك اإلنساني.
کتاب در خصوص توسعه فردي است كه شامل مجموعه مقاالتی است در اين موارد :برنامه ريزي
عصبي كالمي ،روشهای تفکر و رفتار انسان.

مهزلة العقل البشري لـ علي الوردي (لودگي ذهن انسان)

يتناول البحث االجتماعي في محاولة لفهم الطبيعة البشرية المترفة ،كما يحلل بعض المواضيع ذات
الطابع االجتماعي ،وأحداث التاريخ اإلسالمي في نظر المنطق االجتماعي الحديث.

این كتاب در جستجوی درک ماهيت انسان تجملگرا است  ،همانطور كه تحقيقات اجتماعی در آن
بررسي مي شود و برخی موضوعات با ماهيت اجتماعی و رویدادهای تاریخ اسالم از نظر منطق
اجتماعی مدرن نيز مورد تحليل قرار مي گيرد.

الرقص مع الحياة لـ مهدي الموسوي (رقصيدن با زندگي )

كتاب فكري يحاول فيه الكاتب شرح أسرار وأسباب السعادة اإلنسانية األبدية ،ويحث فيه على تعل ّم
أسلوب «الرقص مع الحياة» والتناغم معها؛ ليتمكن اإلنسان من تحقيق نصيبه من السعادة ،وتجاوز كل
العراقيل.
کتابی فکری است که در آن نویسنده به اسرار و علل خوشبختی ابدی انسان مي پردازد و در آن
اصرار دارد که روش "رقصيدن با زندگی" و هماهنگی با آن را آموزش دهد ؛ به طوری که فرد می تواند
به سهم خود از خوشبختی دست یابد و از همه موانع عبور کند.
منبع https://www.sayidaty.net:
مالحظات :
ممکن است این سوال مطرح شود که اصال دانستن کتاب های پرفروش چه سودی دارد ؟
جواب :شناخت و تحليل کتاب های پرفروش در هر جامعه این موارد را برای ما به ارمغان می
آورد:
-1شناخت سليقه و مذاق فکری افراد کتابخوان جامعه ی هدف و توانایی برنامه ریزی بر اساس این
سالیق
-2آشنایی با جریان های فکری تاثير گزار که توانسته اند در بازار محتوی (کتاب)سهم قابل توجهی را
به خود اختصاص دخند
-3شناسایی نویسندگان و ارتباط گرفتن با آنها برای معرفی فرهنگ خودمان
 -٤ترجمه ی کتاب های مناسب بعضی از این کتاب ها که موجب غنی تر شدن فرهنگ ما می شود

