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بهترین کتاب های زندگینامه ؛
 ۱۶ کتابی که نباید از دست داد

ــخ همــواره سرشــار از درس هــای مهــم  ــزرگ تاری ــراد ب مطالعــه سرگذشــت اف
ــد  ــاب می خوان ــه کت ــی ک ــن ” کس ــرج آر.آر مارتی ــول ج ــه ق ــت. ب ــرای زندگیس ب
ــر  ــال اگ ــد.” ح ــه می کن ــی را تجرب ــزاران زندگ ــرگ ه ــل از م ــا قب ت
ــات  ــد، تجربی ــان ها باش ــایر انس ــت س ــم سرگذش ــه می خوانی آنچ
ــه  ــن مقال ــم. در ای ــود افزوده ای ــی خ ــه زندگ ــز ب ــادی را نی ــیار زی بس
ــاب  ــن کت ــی از بهتری ــم برخ ــم گرفتی ــان تصمی ــر ایرانی ــوش برت از ه
هــای زندگینامــه را بــه شــما معرفــی کنیــم. پیشــنهاد می کنیــم حتمــا 
مطالعــه ایــن آثــار را جــدی بگیریــد، چــرا کــه تجربــه و خــرد باالیــی 

درون آن هــا نهفتــه اســت.  

چرا نباید از بهترین کتاب های زندگینامه 
غافل شویم؟

“بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی”
یکــی از مهمتریــن دالیلــی کــه باعــث اهمیــت کتاب هــای زندگینامــه 
می شــود، تجاربــی اســت کــه در دل آن هــا نهفتــه اســت. زندگینامــه افــراد مختلــف 
ــا  ــا آن ه ــی ب ــه در زندگ ــد ک ــنا می کن ــی آش ــتی و بلندی های ــی از پس ــا برخ ــا را ب م
ــه  ــی ک ــات طالی ــا لحظ ــه، ت ــوار گرفت ــیاه و دش ــای س ــویم. از روزه ــرو ش ــد روب بای
ــگاه  ــا ن ــوان ب ــوارد را می ت ــن م ــی ای ــد. همگ ــم می خورن ــا رق ــا در آن ه ــت م موفقی
ــن  ــی از ای ــه برخ ــوان ب ــن می ت ــت. همچنی ــاد گرف ــق ی ــراد موف ــه اف ــه زندگینام ب
کتــاب هــای بــه چشــم راهنمایــی بــرای رشــد و توســعه فردی نــگاه کــرد. در واقــع 
مطالعــه ایــن آثــار دیــد مــا را نســبت بــه زندگــی بــاز کــرده و مــا را بــرای پذیــرش 
هــر چالشــی آمــاده می کننــد. حــال نوبــت آن اســت کــه بــه ســراغ بهتریــن کتــاب 
هــای زندگینامــه در هــر بخــش برویــم. امــا قبــل از آن بگذاریــد ببینیــم چنــد مــدل 

ــود دارد؟ ــدی وج ــته بن ــن دس ــاب در ای کت

           انواع زندگینامه

به طور کلی زندگینامه ها به دو دسته تقسیم بندی می شوند:
ــی  ــاره زندگ ــری درب ــرد دیگ ــط ف ــا Biography: توس ــه ی 1. زندگینام

ــود.  ــته می ش ــی نوش ــخصیت اصل ش
ــه اش را  ــرد زندگینام ــود ف ــا Autobiography: خ ــه ی ــود زندگینام 2. خ

می نویســد. 
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           بهترین کتاب های زندگینامه انگیزشی

1- والتر آیزاکسون – استیو جابز

ــه  ــد ک ــا می دانی ــد، حتم ــورده باش ــتان خ ــه گوش ــون ب ــر آیزاکس ــام والت ــر ن اگ
ــت.  ــته اس ــهور را نوش ــراد مش ــه اف ــی نام ــای زندگ ــاب ه ــن کت ــی از بهتری او برخ
ــدارد.  ــن نابغــه اختصــاص ن ــه موفقیت هــای ای ــا تنهــا ب ــز ام زندگینامــه اســتیو جاب
ــیده  ــر کش ــه تصوی ــز ب ــخصی و کاری او را نی ــی ش ــک زندگ ــای تاری ــه بخش ه بلک
ــا  ــه ت اســت. از تعهــد و خالقیــت او کــه موجــب موفقیــت کــم نظیــرش شــده گرفت
ــد.  ــود دارن ــون وج ــت آیزاکس ــی در روای ــی او همگ ــخصیتی منف ــای ش ویژگی ه
خوانــدن ایــن کتــاب نــه تنهــا شــما را وادار بــه تحســین ایــن مــرد بــزرگ می کنــد، 
ــاب در  ــن کت ــود. ای ــز الهــام بخــش خواهــد ب ــرای زندگــی شــخصی شــما نی بلکــه ب
ایــران توســط منیــژه شــیخ جــواد و ارمغــان جزایــری ترجمــه شــده و در نشــر پیــکان 

ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ب
 

2- مالله یوسف زی – منم مالله 

ــه فکــر نوشــتن یــک  ــه جــای او بودیــم، هیــچ گاه ب شــاید اگــر هــر کــدام از مــا ب
ــه  ــت ک ــتانی اس ــری پاکس ــف زی دخت ــه یوس ــم. مالل ــه نمی افتادی خودزندگی نام
ــرور  ــان ت ــط طالب ــان، توس ــل زن ــرورت تحصی ــاره ض ــرش درب ــار نظ ــس از اظه پ
ــن اتفــاق جــان  ــود و او توانســت از ای ــز نب ــروری کــه البتــه موفقیــت آمی می شــود. ت
ــلیم  ــای تس ــه ج ــت ب ــم گرف ــود. او تصمی ــان راه نب ــن پای ــا ای ــرد. ام ــه در بب ــالم ب س
شــدن، بــه مبــارزه علیــه ظلــم ادامــه دهــد. کتــاب منــم ماللــه عــالوه بــر ایــن کــه 
ــاب  ــی از کت ــد، یک ــاب می آی ــه حس ــه ب ــی نام ــای زندگ ــاب ه ــن کت ــی از بهتری یک
ــم در  ــاب ه ــن کت ــی رود. ای ــمار م ــه ش ــم هم ب ــان و فمینیس ــوزه زن ــم ح ــای مه ه
ایــران بارهــا ترجمــه شــده اســت امــا پیشــنهاد مــا ترجمــه صداقــت حیاتــی اســت 

ــه چــاپ رســیده اســت. ــگاه ب ــه در نشــر ن ک
  

۳- معصومــه آبــاد – مــن زنــده ام )از بهتریــن کتــاب هــای زندگینامــه دفــاع 
ــدس( مق

 
ــن  ــاب م ــی می رســیم. کت ــگ تحمیل ــه جن ــم، ب ــه بگذری ــی دوم ک ــگ جهان از جن
ــد کــه در دوران  ــان می کن ــاد و ۴ اســیر دیگــر را بی ــده ام سرگذشــت معصومه آب زن
ــگام  ــاد کــه در هن ــه آب ــد. معصوم ــش بعــث عــراق درآمدن ــه اســارت ارت جنــگ ب
اســارت تنهــا ۱۷ ســال داشــته، بــه خوبــی داســتان پــر رنــج و ســختی اســرای دوران 
جنــگ را بــه تصویــر کشــیده اســت. در کنــار تمــام ایــن رنج  هــا بــاور و اعتقــادی کــه 
ــه آزادی داشــته اســت بی شــک بزرگتریــن درســی اســت کــه از ایــن  ایــن دختــر ب
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ــیده  ــاپ رس ــه چ ــروج ب ــارات ب ــی در انتش ــاب خواندن ــن کت ــم. ای ــاب می گیری کت
ــاب را  ــن کت ــا ای ــد، حتم ــدس عالقه مندی ــاع مق ــای دف ــه کتاب ه ــر ب ــت. اگ اس

ــد. ــه کنی مطالع
 

۴- اشلی ونس – ایالن ماسک

ــای  ــن روزه ــی ای ــن و چهــره جنجال ــن کارآفری ــن شــما و ای ــان، ای ــا و آقای خانم ه
ــالن  ــه ای ــی نام ــاب زندگ ــس در کت ــلی ون ــک. اش ــالن ماس ــال، ای ــازار ارز دیجیت ب
ماســک ســعی کــرده زندگــی وی را از کودکــی تــا زمــان حــال روایــت کنــد. از زمانــی 
ــت مســتبد زندگــی می کــرد،  ــی و تحــت حکومــت یــک دول ــای جنوب کــه در آفریق
تــا ســفر بــه آمریــکا و شــروع ماجراجویــی هایــش در دنیــای علــم و فنــاوری همگــی 
در ایــن کتــاب آورده شــده اند. نویســنده اغلــب رویدادهــای مهــم زندگــی ماســک 
را در زندگینامــه او گنجانــده اســت. بــرای مثــال داســتان شــد و فــروش پــی پــل بــه 
قیمــت یــک و نیــم میلیــارد دالر هــم در ایــن زندگینامــه آورده شــده اســت. شــروین 
صولتــی ایــن کتــاب را در ایــران ترجمــه کــرده و انتشــارات گوتنبــرگ هــم آن را بــه 

ــانده اســت. ــاپ رس چ
 

۵- فیل نایت – کفش باز

ــاز  ــش ب ــت رســید؟ کف ــه موفقی ــه ب ــا چگون ــی ورزشــی دنی مشــهورترین کمپان
ــیدن  ــت رس ــه موفقی ــا ب ــک، از شــروع ت ــی نای ــت، موســس کمپان ــل نای ــت فی روای
ــت  ــل نای ــی کــه فی ــا چالش های ــاب شــما را ب ــن کت ــوب اســت. ای ــی محب ــن کمپان ای
در طــول ایــن دوران بــا آن هــا دســت و پنجــه نــرم کــرده آشــنا می کنــد. کتابــی کــه 
ــد.  ــش ده ــت افزای ــرای موفقی ــده را ب ــزه خوانن ــد انگی ــت، می توان ــر جذابی ــالوه ب ع
انتشــارات میلــکان ایــن کتــاب را بــا ترجمــه شــورش بشــیری منتشــر کــرده اســت.

  
۶- والتر آیزاکسون – لئوناردو داوینچی

ــت کار  ــرده اس ــی می ک ــش زندگ ــا پی ــه قرن ه ــی ک ــه کس ــتن زندگینام نوش
آســانی نیســت. حتــی اگــر آن فــرد لئونــاردو داوینچــی باشــد. مشــهورترین نقاشــی 
ــا  ــده ب ــق ش ــال آیزاکســون موف ــن ح ــا ای ــا ب ــده اســت. ام ــود دی ــه خ ــخ ب ــه تاری ک
نوشــتن ایــن اثــر یکــی از بهتریــن کتــاب هــای زندگینامــه را خلــق کنــد. آیزاکســون 
ــازه  ــافات ت ــی و اکتش ــود داوینچ ــده از خ ــی مان ــته های باق ــک دست نوش ــه کم ب
ــا تقویــت مهارت هایــی  ــه مــا نشــان می دهــد کــه حتــی خــود مــا هــم ب ــاره او، ب درب
ــای  ــم ظرفیت ه ــه، می توانی ــگاه متفکران ــی، کنجــکاوی و ن ــازی ذهن ــد تصویرس مانن
ــر  ــن اث ــد: “ای ــاب می گوی ــن کت ــاره ای ــس درب ــل گیت ــم. بی ــف کنی ــان را کش پنهانم
ــا  ــرای م ــاد گوناگــون شــخصیتی او را ب ــای داوینچــی ابع ــر از تمــام زندگی نامه ه بهت
ــی  ــات و چیزهای ــام اتفاق ــری تم ــه درک و یادگی ــادر ب ــا ق ــد. او تقریب ــان می کن نمای
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ــوده اســت.” ــه در اطــراف وجــود داشــتند ب ک
در واقــع نویســنده توانســته بــا اســتفاده از تمــام اطالعــات موجــود، هنــر و دانــش 
ــون از  ــه آیزاکس ــم زندگینام ــوع ه ــن موض ــد. همی ــد بزن ــم پیون ــه ه ــی را ب داوینچ
داوینچــی را بــه کتابــی بســیار پرفــروش تبدیــل کــرده اســت. متاســفانه ایــن کتــاب 

ــه نشــده اســت. ــران ترجم در ای

۸- آن فرانک – خاطرات یک دختر جوان

ــر  ــک دخت ــاب خاطــرات ی ــد. کت ــخ بوده ان ــر از خاطــرات تل ــا همیشــه پ جنگ ه
جــوان یکــی از بهتریــن و تاثیرگذارتریــن کتــاب هــای زندگینامــه در سراســر جهــان 
ــال  ــر ۲ س ــده، روایتگ ــته ش ــک نوش ــود آن فران ــط خ ــه توس ــاب ک ــن کت ــت. ای اس
ــه  ــواده اش ب ــدی کــه همــراه خان ــری هلن ــک اســت. دخت ــه آن فران زندگــی مخفیان
ــازی بــه صــورت پنهانــی زندگــی کردنــد.  مــدت ۲۵ مــاه از تــرس ارتــش آلمــان ن
فرانــک وقایــع ایــن دو ســال را در دفترچــه خاطــرات خــود یادداشــت کــرده اســت. 
ــو  ــازی ل ــش آلمــان ن ــان توســط ارت ــگاه آن ــت مخفی ــد کــه متاســفانه در نهای هرچن
ــن  ــاری برگ ــه اردوگاه کار اجب ــال ب ــس از انتق ــد پ ــی بع ــز مدت ــود او نی ــت و خ رف

ــت. ــالگی درگذش ــن ۱۵ س ــه و در س ــه حصب ــال ب ــر ابت ــر اث بلزن ب
ــرش  ــد از آزادی خاطــرات دخت ــود بع ــواده او ب ــده خان ــا بازمان ــه تنه ــدر وی ک پ
ــه زبان هــای  ــا بســیار مشــهور اســت و ب ــاب در تمامــی دنی ــن کت را منتشــر کــرد. ای
مختلفــی ترجمــه شــده اســت. همچنیــن چندیــن فیلــم و نمایشــنامه هــم از داســتان 
آن اقتبــاس شــده اند. در ایــران هــم شــهال طهماســبی ایــن کتــاب را ترجمــه و نشــر 

ــانده اســت. ــاپ رس ــه چ ــه آن را ب پارس
 

           بهترین کتاب های زندگینامه چهره های سیاسی

۹- نلسون ماندال- راه طوالنی به سوی آزادی

ایــن کتــاب کــه بــا نــام راه دشــوار آزادی هــم شــناخته می شــود، یــک 
ــد در  ــام آپارتای ــه نظ ــارزات علی ــر مب ــت. رهب ــون ماندالس ــه از نلس خودزندگینام
ایــن کتــاب دوران کودکــی، تحصیــالت و در نهایــت ۲۷ ســال اســارت خــود را بیــان 
ــه چــاپ رســید، باعــث  ــار در ســال ۱۹۹۴ ب ــاب کــه اولیــن ب ــن کت کــرده اســت. ای
ــی  ــا نقــش او در بازســازی آفریقــای جنوب شــد جامعــه بیــن الملــل بیــش از پیــش ب
ــه  ــاب برگرفت ــن کت ــم از ای ــینمایی ه ــاس س ــک اقتب ــن ی ــر ای ــالوه ب ــنا شــود. ع آش
ــای  ــا و آفریق ــترک بریتانی ــول مش ــه محص ــی ک ــال ۲۰۰۹ فیلم ــت. در س ــده اس ش
ــوار آزادی  ــاب راه دش ــد. کت ــاخته ش ــه س ــن زندگی نام ــاس ای ــر اس ــود ب ــی ب جنوب
در ایــران توســط ســیما رفیعــی ترجمــه و در انتشــارات عطائــی منتشــر شــده اســت.

1۰- رویاهای پدرم و سرزمین موعود، باراک اوباما
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ــش  ــه از زندگی ــه دو خودزندگینام ــت ک ــرادی اس ــدود اف ــا از مع ــاراک اوبام ب
ــه  ــزده ســال پیــش از انتخــاب او ب ــدرم پان منتشــر کــرده اســت. کتــاب رویاهــای پ
عنــوان رئیــس جمهــور آمریــکا نوشــته شــده اســت. اوبامــا در ایــن کتــاب کودکــی 
ــه،  ــزی گرفت ــی و اندون ــر کشــیده اســت. از دوران زندگــی در هاوای ــه تصوی خــود را ب
ــدرش وجــود  ــاره پ ــه درب ــی ک ــا حقیقت ــرو شــدن ب ــرای روب ــا ب ــه کنی ــا ســفرش ب ت
ــاره  ــش  هایی درب ــا پرس ــا را ب ــت م ــن روای ــول ای ــن در ط ــت. او همچنی ــته اس داش
ــو  ــط ریت ــال ۱۳۸۸ توس ــاب در س ــن کت ــد. ای ــرو می کن ــم روب ــت ه ــت و عدال هوی

ــت. ــده اس ــر ش ــش منتش ــارات در راه دان ــه و در انتش ــری ترجم بح
کتــاب دوم امــا جدیدتریــن اثــری اســت کــه از وی منتشــر شــده اســت. 
ــالش وی  ــا اســت. از ت ــی اوبام ــی سیاس ــت زندگ ــی روای ــه نوع ــود ب ــرزمین موع س
ــن  ــه اولی ــدن ب ــل ش ــش در تبدی ــا موفقیت ــه، ت ــنا گرفت ــس س ــه مجل ــرای ورود ب ب
ــاله او در  ــات ۸ س ــار تجربی ــه در کن ــکا، هم ــخ آمری ــت تاری ــور سیاه پوس رئیس جمه
ــد  ــال ۲۰۲۰ منتشــر ش ــه در س ــاب ک ــن کت ــد. ای ــاب آمده ان ــن کت ــفید در ای کاخ س
تــا بــه حــال توســط چنــد انتشــارات در ایــران ترجمــه و بــه چــاپ رســیده اســت. در 
ــه  ــش ب ــه در نســل نواندی ــه داغســتانی ک ــریف و فاطم ــام ش ــه اله ــن ترجم ــن بی ای
ــاپ  ــه چ ــر ب ــر امیرکبی ــه نش ــان ک ــد معماری ــه محم ــت و ترجم ــیده اس ــاپ رس چ

ــد. ــا بهترن ــایر ترجمه ه ــانده  از س رس
 

11- آدولــف هیتلــر – نبــرد مــن )از بهتریــن کتــاب هــای زندگینامــه 
سیاســی(

یکــی از مشــهورترین کتاب هــای ممنوعــه جهان متعلــق بــه مــردی اســت کــه 
ــن نوشــته  ــرد م ــاب نب ــا شــد. کت ــر آدم در سراســر دنی ــا نف باعــث مــرگ میلیون ه
خــود آدولــف هیتلــر اســت. ایــن کتــاب بــه خوبــی ایدئولــوژی هیتلــر را بــه تصویــر 
ــی  ــن کتــاب را در ســال ۱۹۲۳ شــروع کــرد. زمان ــگارش ای ــر ن کشــیده اســت. هیتل
کــه او بــه خاطــر خیانــت بــه زنــدان افتــاد. دیــری نگذشــت کــه او تمــام وقــت خــود 
ــن موضــوع باعــث شــد بفهمــد  ــن اختصــاص داد. ای ــرد م ــاب نب ــگارش کت ــه ن را ب
ــس  ــد. پ ــد ش ــه نخواه ــد خالص ــک جل ــت، در ی ــتن اس ــال نوش ــه او در ح ــی ک کتاب
ــی  ــه خوب ــر دو جلــدی تبدیــل کنــد. ایــن کتــاب ب ــه یــک اث تصمیــم گرفــت آن را ب
ــد.  ــت می کن ــازی را روای ــزب ن ــیدن ح ــدرت رس ــه ق ــش از ب ــر پی ــت هیتل ذهنی

ــد. ــازی می دانن ــزب ن ــت ح ــی مانیفس ــه نوع ــم آن را ب ــن ه ــرای همی ب
کتــاب نبــرد مــن اگرچــه بعــد از انتشــار در ســال ۱۹۳۳ بــه یــک اثــر پرفــروش 
تبدیــل شــد، امــا پــس از مــرگ هیتلــر تــا ۷۰ ســال ممنــوع بــود. جالــب اینکــه بعــد از 
اتمــام ممنوعیــت، کتــاب نبــرد مجــددا بــه یــک اثــر پرفــروش تبدیــل شــد. اگرچــه 
انتشــار و فــروش ایــن اثــر هنــوز در برخــی کشــورها ماننــد اتریــش ممنــوع اســت. 
ــه  ــگاه ب ــارات ن ــه و در انتش ــور ترجم ــته اکبرپ ــط فرش ــران توس ــاب در ای ــن کت ای

چــاپ رســیده اســت.  
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12- جانگ چنگ، جان هالیدی – مائو: داستان ناشناخته

داســتان چیــن، کمونیســم و حاکمــی قدرتمنــد مســتبد. مائو:داســتان ناشــناخته 
ــت  ــا مــرگ او روای ــد ت ــان تول ــگ را از زم ــو تســه تون ــی اســت کــه زندگــی مات کتاب
ــت.  ــندگان آن اس ــت نویس ــه، دق ــن زندگی نام ــت ای ــکات مثب ــی از ن ــد. یک می کن
ــن رخ  ــر چی ــی او ب ــی در دوران حکمران ــام اتفاقات ــاب تم ــگام کت ــه هن ــوری ک ــه ط ب
داده انــد بــه شــکل کامــال دقیــق و جــذاب روایــت شــدند. البتــه ایــن کتــاب تنهــا در 
ــا اطرافیــان وی و حتــی  ــو، مــا ب ــر مائ ــو نیســت. عــالوه ب مــورد خــود شــخصیت مائ
ــندگان  ــویم. نویس ــنا می ش ــن آش ــم در چی ــزب کمونیس ــری ح ــکل گی ــی ش چگونگ
ــد. ۱۰ ســالی کــه در  ــاب ۱۰ ســال از عمــر خــود را صــرف نوشــتن آن کردن ــن کت ای
ــت.  ــته اس ــتن را داش ــت گذاش ــی ارزش وق ــدازه کاف ــه ان ــد ب ــخص ش ــت مش نهای
بیــژن اشــتری ایــن کتــاب را بــه فارســی ترجمــه کــرده اســت و نشــر ثالــث نیــز آن 

ــت. ــانده اس ــاپ رس ــه چ را ب
 

1۳- سایمون سیبگ مانتیفوری – استالین: دربار تزار سرخ

ــند؟  ــدرت می رس ــه ق ــد ب ــان های ب ــران و انس ــی رهب ــد وقت ــی می افت ــه اتفاق چ
ــن  ــنده ای ــرد؟ نویس ــت ک ــران حکوم ــر دیگ ــم ب ــا ظل ــد ب ــا اب ــوان ت ــا می ت آی
ــش  ــر لحظــه از زندگی ــه ه ــد ک ــردی را نشــان می ده ــی ف ــا زندگ ــه م ــه ب زندگینام
ــع  ــود. در واق ــد نب ــم از او بعی ــال ه ــزی اص ــن چی ــه چنی ــی داد. البت ــرگ م ــوی م ب
ــه  ــا تکی ــود. ب ــه دســت آورده ب ــزی ب ــا قتــل و خونری اســتالین قــدرت خــود را هــم ب
بــر همین قــدرت هــم بیــش از ۳۰ ســال بــه عنــوان رهبر حــزب کمونیســت شــوروی 
ــم کــه اســتالین  ــا می بینی ــاب م ــن کت ــر آن کــه در طــول ای ــب ت فعالیــت کــرد. جال
ــا  ــته ی ــار گذاش ــد را کن ــف بودن ــداف او مخال ــر و اه ــا نظ ــه ب ــتانی ک ــه دوس چگون

حــذف می کــرد.
ــم  ــوف و بی رح ــخصیت مخ ــن ش ــه ای ــا زندگینام ــه حتم ــم ک ــنهاد می کنی پیش
ــه دارد،  ــم عالق ــه کمونیس ــه تاریخچ ــه ب ــد ک ــتی داری ــم دوس ــر ه ــد. اگ را بخوانی
ــاب را  ــن کت ــث ای ــر ثال ــود. نش ــد ب ــب خواه ــه او مناس ــرای هدیه ب ــاب ب این کت

ــانده اســت.  ــاپ رس ــه چ ــتری ب ــژن اش ــه بی ــا ترجم ــم ب ه
 

           بهترین کتاب های زندگینامه ورزشی

1۴- سر الکس فرگوسن – زندگینامه من
چــه چیــزی بهتــر از تجربیــات و داســتان زندگــی فــردی کــه در بســیاری وی را 
ــی افســانه ای  ــد؟ ســر الکــس فرگوســن مرب ــخ می نامن ــال تاری ــی فوتب ــن مرب بهتری
ســال های نــه چنــدان دور منچســتر یونایتــد، در ایــن کتــاب داســتان موفقیــت خــود 
ــای  ــن روایت ه ــه او در حی ــی ک ــد. نکات ــت می کن ــوب را روای ــگاه محب ــن باش در ای
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ــک  ــما کم ــد و پیشــرفت ش ــه رش ــد ب ــی می توانن ــد، همگ ــان می کن ــود بی ــی خ واقع
ــری” را هــم  ــی “رهب ــاب دیگــر او یعن ــه کت ــن اســت ک ــا ای ــه پیشــنهاد م ــد. البت کنن
ــی  ــی درس های ــال تخصص ــورت کام ــه ص ــاب ب ــن کت ــه ای ــرا ک ــد. چ ــه کنی مطالع
ــه  ــد را ب ــاز داری ــک نی ــه ی ــر درج ــر و رهب ــک مدی ــه ی ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــه ب ک
ــران توســط نشــر  ــه ســر الکــس فرگوســن در ای ــد. زندگینام ــوزش می ده شــما آم
ــاب  ــت. کت ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــری ب ــا صف ــاهلل و طاه ــه ماش ــا ترجم ــت ب گلگش
ــت. ــرده اس ــر ک ــعادت منتش ــایان س ــه ش ــا ترجم ــکان ب ــر میل ــم نش ــری را ه رهب

 
1۵- محمدعلی کلی – روح یک پروانه

مارســلوس کاســیوس کلــی کــه بعد هــا مســلمان شــد و بــا نــام محمدعلــی کلــی 
ــه ای  ــه در دوران حرف ــت. او ک ــخ اس ــور تاری ــهورترین بوکس ــود مش ــناخته می ش ش
ــد از  ــود، بع ــده ب ــان ش ــنگین وزن جه ــی س ــب قهرمان ــه کس ــق ب ــار موف ــود ۳ ب خ
بازنشســتگی خــود تصمیــم گرفــت کــه بــه نوشــتن خودزندگینامــه اش روی بیــاورد. 
ــه کمــک دختــرش  البتــه ایــن کتــاب زندگینامــه کامــل او نیســت. در واقــع کلــی ب
ــی یکــی  ــاب بازگــو کــرده اســت. حت ــن کت رویدادهــای مهــم زندگــی خــود را در ای
ــده  ــته ش ــر او نوش ــط دخت ــل توس ــورت کام ــه ص ــم ب ــاب ه ــن کت ــای ای از فصل ه
ــه توســط ماشــاهلل و طاهــا صفــری ترجمــه شــده و در  اســت. کتــاب روح یــک پروان

ــه چــاپ رســیده اســت. نشــر گلگشــت ب
  

1۶- زالتان ابراهیموویچ – من زالتان هستم

از مالمــو تــا میــالن، از میــالن تــا پاریــس و از پاریس تــا منچســتر، داســتان زندگی 
ایــن غــول مغــرور ســوئدی بــدون شــک خواندنــی اســت. زالتــان ابراهیموویــچ یکــی 
ــا  ــراد او را ب ــتر اف ــت. بیش ــال اس ــخ فوتب ــتارگان تاری ــهورترین س ــن و مش از بهتری
ــی  ــا زندگ ــند. ام ــاده اش می شناس ــس فوق الع ــه نف ــاد ب ــب و اعتم ــای عجی گل ه
ــی از  ــتم یک ــان هس ــن زالت ــاب م ــت. کت ــوده اس ــه نب ــم اینگون ــه ه ــان همیش زالت
بهتریــن کتــاب هــای زندگینامــه در ژانــر ورزشــی بــه حســاب می آیــد. آشــنا شــدن 
ــرورش می شناســد،  ــا غ ــا او را ب ــه دنی ــردی ک ــرده ف ــی پشــت پ ــا گذشــت و زندگ ب
ــراد  ــورد اف ــرات او در م ــدن نظ ــن خوان ــود. همچنی ــد ب ــذاب خواه ــک ج ــدون ش ب
بزرگــی ماننــد پــپ گواردیــوال هــم بــدون شــک یکــی از عواملــی اســت کــه هرکــس 
را بــرای خوانــدن سرگذشــت زالتــان وسوســه می کنــد. نشــر گلگشــت ایــن کتــاب 

را بــا ترجمــه ماشــاهلل و طاهــا صفــری بــه چــاپ رســانده اســت.  

           بهترین کتاب های زندگینامه ؛ سخن پایانی

ــه از  ــچ وج ــه هی ــد، ب ــوب را داری ــه خ ــک زندگینام ــدن ی ــد خوان ــر قص اگ
ــما  ــه ش ــا ب ــن کتاب ه ــدن ای ــوید. خوان ــل نش ــه غاف ــن مقال ــا در ای ــنهادات م پیش
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کمــک خواهــد کــرد تــا جهــان بینــی درســتی نســبت بــه دنیــای اطرافتــان داشــته 
ــزی را  ــر چی ــه ه ــت ک ــاز نیس ــر نی ــار دیگ ــن آث ــه ای ــا مطالع ــن ب ــید. همچنی باش
خودتــان تجربــه کنیــد، چــرا کــه هرکــدام از آن هــا حــاوی تجربیــات بســیار مهــم و 

ــتند.  ــما هس ــرای ش ــمندی ب ارزش


