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           آشنایی با بهترین کتاب های تاریخی ایران و جهان

ــر  ــخ ه ــت. تاری ــان ها اس ــه ی انس ــی هم ــی از زندگ ــیار مهم ــش بس ــخ بخ تاری
ــاوه  ــت. ع ــگ آن اس ــدن و فرهن ــده ی تم ــان دهن ــله ای نش ــوم و سلس ــا ق ــور ی کش
ــای تاریخــی  ــدن کتاب ه ــه خوان ــادی را ب ــراد زی ــخ اف ــی تاری ــت ذات ــن جذابی ــر ای ب
ــه در کشــور  ــزان مطالع ــران می ــه در ای ــار ســرانه مطالع ــق آم ــد. طب دعــوت می کن
ــه  ــزان مطالع ــد می ــه می دانی ــور ک ــت و همان ط ــم اس ــیار ک ــا بس م
تاثیــر مســتقیمی بــر میانگین ضریــب هوشــی یک کشــور دارد. 
ــر  ــاب تاریخــی عــاوه ب ــدن کتاب هــای مختلــف مثــل کت پــس خوان
زندگــی شــخصی بــر جامعــه هــم موثــر اســت. مخصوصــا کتاب هــای 
ــده   ــزایی در آین ــر بس ــا تاثی ــدن آن ه ــا خوان ــوان ب ــه می ت ــی ک تاریخ
ــای  ــد از رازه ــه داری ــر عاق ــس اگ ــت. پ ــت و از آن درس گرف گذاش
ــه  ــد. چــرا ک ــه را از دســت ندهی ــن مقال ــد ای ــرده برداری گذشــتگان پ
ــما  ــه ش ــی را ب ــای تاریخ ــاب ه ــن کت ــدادی از بهتری ــم تع ــد داری قص

ــم. ــی کنی معرف
ــز  ــت و تمرک ــه دق ــاز ب ــی نی ــای تاریخ ــن کتاب ه ــدن بهتری خوان
زیــادی دارنــد پــس بــرای خوانــدن آن هــا خــود را در شــرایط 
مطالعــه ی مناســبی قــرار دهیــد. در ادامــه کتاب هــای تاریخــی 
ــیمان  ــا پش ــدن آن ه ــه از خوان ــم ک ــی می کنی ــما معرف ــه ش ــد را ب ــد خوان ــه بای ک

. ید نمی شــو
 

۱– تاریخ تمدن 

ــرود.  ــن ب ــی از بی ــاس ناامن ــوب و احس ــه آش ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــدن زمان “تم
همیــن کــه بــر قــدرت تــرس غالــب شــویم، نیــروی کنجــکاوی و میــل بــه ســازندگی 
رهــا می شــوند انســان بــر پایــه ی طبیعــت خــود بــه درک زندگــی و زیباتــر کــردن 

ــد.” ــدا می کن ــل پی آن می
کتــاب تاریــخ تمــدن اثــر ویــل دورانــت مجموعــه کتابــی 
ــت  ــل دوران ــدن وی ــخ تم ــوان تاری ــاید بت ــت. ش ــد اس ــامل ۱۱ جل ش
ــل  ــد.  وی ــا نامی ــی در دنی ــاب تاریخ ــن کت ــاید بهتری ــن و ش را غنی تری
دورانــت تاریــخ تمــدن را بــا کمــک همســرش آریــل دورانــت نوشــته 
ــخ تمــدن ویراســتار  ــد اول تاری ــت در ۶ جل ــل دوران ــه آری اســت. البت
ایــن کتــاب بــوده اســت و از جلــد ششــم بــه بعــد بــه عنــوان نویســنده 
ــرای  ــدن ب ــخ تم ــت در تاری ــل دوران ــت. وی ــده اس ــش آورده ش نام
ــت.  ــم درآورده اس ــه قل ــی ب ــورت تحلیل ــه ص ــخ را ب ــار تاری ــن ب اولی
یعنــی برخــاف دیگــر تاریــخ نــگاران  تنهــا وقایــع را تعریــف نکــرده 
اســت بلکــه آن هــا را تحلیــل هــم کــرده اســت و عوامــل موثــر بــر آن 
را مــورد بررســی قــرار داده اســت. عــاوه بــر ایــن تاثیــر هــر واقعــه را 

ــد. ــو می کن ــخ بازگ ــر تاری ب
ــه  ــاب ب ــل از کت ــر فص ــتن ه ــرای نوش ــرش ب ــراه همس ــه   هم ــت ب ــل دوران وی
ــته  ــم داش ــران ه ــه ای ــفری ب ــی س ــت او  حت ــرده اس ــفر می ک ــا س ــمتی از دنی قس
اســت. متاســفانه ایــن کتــاب در جلــد ۱۱ و در دوران ناپلئــون بــه علــت مــرگ ویــل 
ــا ســال ۱۹۳۳  ــاب را ت ــد. آن هــا قصــد داشــتند کت ــت و همســرش ناتمــام مان دوران
ادامــه دهنــد کــه متاســفانه ایــن اتفــاق نیفتــاد. در ایــن  ۱۱ جلــد تاریــخ تمــدن ویــل 
ــل  ــف و تحلی ــون تعری ــا دوران ناپلئ ــخ را از زمــان شــروع نوشــتن آن ت ــت تاری دوران
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ــام ایــن ۱۱ جلــد بــه ترتیــب بــه شــرح زیــر اســت:  کــرده اســت. ن

مشرق زمین، گهواره ی تمدن   •
یونان باستان  •
قیصر و مسیح  •
عصر ایمان   •

رنسانس  •
اصاح دین  •

آغاز عصر خرد  •
عصر لویی چهاردهم  •

عصر ولتر  •
عصر روسو و انقاب  •

عصر ناپلئون  •
ایــن ۱۱ جلــد کتــاب بــا ترجمــه ی اســماعیل دولتشــاهی در نشــر علمــی 

فرهنگــی منتشــر شــده اســت.

۲– دو قرن سکوت

نــام کتــاب ۲ قــرن ســکوت اثــر عبدالحســین زرین کــوب همیشــه در 
میــان کتاب هــای پرحاشــیه و بحث برانگیــز دیــده می شــود. عبدالحســین 
ــلطه ی  ــد از اســام و س ــل و بع ــاب اوضــاع کشــورمان  را قب ــن کت ــوب در ای زرین ک
ــران را  ــخ ای ــگ و تاری ــوب فرهن ــاب زرین ک ــن کت ــد. در ای ــی می کن ــراب  بررس اع
ــه  ــا ورود اســام ب ــد ب ــی بع ــد ول ــی می دان ــی غن ــه آن، فرهنگ ــل از ورود اســام ب قب
ــوب  ــدگاه زرین ک ــن دی ــد. ای ــف می کن ــی توصی ــرض فروپاش ــران آن را در مع ای
باعــث جلــب توجــه افــراد بســیاری شــد و انتقادهــای فراوانــی نیــز بــه زرین کــوب  
و کتابــش وارد شــد. زرین کــوب دلیــل نامگــذاری کتابــش را ســکوت نویســندگان و 
مورخــان در آن زمــان بیــان کــرده اســت. چــرا کــه در آن زمــان رویداد هــای بســیار 
ــا  ــته اند ی ــزی ننوش ــان از آن چی ــیاری از مورخ ــه بس ــت ک ــاده اس ــاق افت ــی اتف مهم

ــد. ــف کرده ان ــته آن را تعری ــی سربس خیل
ــتاد  ــرد اس ــاد ک ــش انتق ــوب و کتاب ــه زرین ک ــه ب ــرادی ک ــن اف ــی از مهم تری یک
ــران  ــل ای ــات متقاب ــی خدم ــاب خــودش یعن ــری در کت ــتاد مطه ــود. اس ــری ب مطه
ــاد  ــورد انتق ــی م ــور کل ــه ط ــام را ب ــه اس ــبت ب ــوب نس ــدگاه زرین ک ــام دی و اس
قــرار داد. البتــه ایــن نقــد بعدهــا در صفحــه ی اول کتــاب دو قــرن ســکوت بــه چــاپ 

رســید.
 

جالــب اســت بدانیــد کــه کتــاب دو قــرن ســکوت ابتــدا بــه شــکل تکــه تکــه در 
ــکل  ــه ش ــوی ب ــدا در دوران پهل ــی بع ــت ول ــده اس ــر می ش ــرگان منتش ــریه مه نش
ــرار  ــه ق ــورد توج ــدت م ــه ش ــکوت ب ــرن س ــد. دو ق ــر ش ــا منتش ــاب و یک ج کت
ــازه  ــوب اج ــا زرین ک ــت. ام ــروش رف ــی زود ف ــخه های آن خیل ــام نس ــت و تم گرف
ــش  ــاره ی گفته های ــر درب ــال دیگ ــج س ــود. او پن ــاپ ش ــاره چ ــاب دوب ــه کت ــداد ک ن
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــاب گف ــد کت ــخه ی جدی ــد در نس ــرد و بع ــق ک ــاب تحقی در کت
ــه  ــت. خاص ــوده اس ــش ب ــی از روی تعصب ــخه ی قبل ــش در نس ــرات و انتقادات نظ
ــر  ــم بی نظی ــا قل ــدن آن ب ــا خوان ــراوان اســت ام ــاب ف ــن کت ــاره ی ای کــه حــرف درب

ــد. ــه می کن ــی اضاف ــای تاریخ ــاب ه ــن کت ــت بهتری ــه لیس ــوب آن را ب زرین ک
 

۳– ایران بین دو انقالب
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از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی!

ــی  ــی- آمریکای ــد آبراهامیان نویســنده ی ارمن ــاب اثر یروان ــن دو انق ــران بی ای
ــی  ــی- آمریکای ــنده ی ارمن ــه نویس ــد ک ــب آور باش ــما تعج ــرای ش ــاید ب ــت. ش اس
ــان  ــه آبراهامی ــد ک ــد بدانی ــی بای ــد ول ــته باش ــاب نوش ــران کت ــخ ای ــاره ی تاری درب
خــود در ایــران بــه دنیــا آمــده اســت. امــا بعــدا بــه بریتانیــا مهاجــرت می کنــد و بــه 
تحصیاتــش ادامــه می دهــد. کتــاب ایــران بیــن دو انقــاب از دوران قاجــار شــروع 
ــه  ــر ب ــه منج ــد ک ــو می کن ــا بازگ ــرای م ــی را ب ــد عوامل ــود و بع می ش
ــد از  ــور بع ــرایط کش ــان ش ــود. آبراهامی ــروطه می ش ــاب مش انق
ــان  ــدن رضاخ ــد و از روی کار آم ــل می کن ــروطه تحلی ــاب مش انق
صحبــت می کنــد. ســپس بــه دوران ســلطنت رضاخــان و ســرنگونی او 
می پــردازد تــا بــه دوران پهلــوی دوم و ســرانجام بــه انقــاب اســامی 

می رســد.

ــوده  ــاب اســامی ب ــر انق ــه رهب ــی ک ــام خمین ــش از ام  او در کتاب
ــه  ــت ک ــرده اس ــام ک ــان اع ــد. آبراهامی ــت می کن ــم صحب ــت ه اس
ــا  ــد و بریتانی ــر هن ــود در دفت ــع موج ــش از مناب ــگارش کتاب ــرای ن ب
و البتــه روزنامه هــا و نشــریات فارســی زبــان داخلــی و خارجــی 

ــت. ــرده اس ــتفاده ک اس
ایــن کتــاب بــا ترجمــه ی احمــد گل محمــدی و محمــد ابراهیــم فتاحــی در نشــر 

ــی منتشــر شــده اســت. ن
  

۴- خواجه ی تاجدار

ــام کتــاب بــه یــاد کــدام پادشــاه ایرانــی می  افتیــد؟ احتمــاال تنهــا  ــا خوانــدن ن ب
پادشــاه ایرانــی کــه خواجــه بــوده اســت. آقــا محمدخــان قاجــار! 

کتــاب خواجــه تاجــدار نوشــته ژان گــور، نویســنده فرانســوی اســت. البتــه ذبیــح 
اهلل منصــوری هــم ایــن اثــر را ترجمــه کــرده کــه تقریبــا ماننــد اغلــب 
آثــار او در واقــع برداشــت شــخصی خــود او از رمــان گــور اســت. ایــن 
ــا محمدخــان قاجــار را بیــان می کنــد. در واقــع  کتــاب سرگذشــت آق
ــان  ــا نش ــه م ــار را ب ــان قاج ــرگ محمدخ ــی و م ــد و زندگ ــاب تول کت

می دهــد. 

ــوه ی  ــی از نح ــای متفاوت ــدار روایت ه ــه ی تاج ــاب خواج در کت
خواجــه شــدن آقــا محمدخــان بیــان شــده اســت و نشــان داده 
ــد  ــا محم ــرادران آق ــه ب ــادی از جمل ــیار زی ــراد بس ــه اف ــود ک می ش
ــته اند.  ــرنگونی او را داش ــد س ــودن او قص ــه ب ــل خواج ــه دلی ــان ب خ
ــد  ــف او بودن ــار مخال ــان قاج ــا محمدخ ــان آق ــام اطرافی ــا تم تقریب
ــام  ــا ن ــان ب ــا محمدخ ــد  آق ــه بع ــی ک ــان جهانبان ــرادرزاده اش خانباباخ ــز ب ــه ج ب
ــای  ــزو کتاب ه ــدار ج ــه ی تاج ــاب خواج ــید. کت ــلطنت رس ــه س ــان ب لطفعلی خ

تاریخــی محســوب می شــود کــه بایــد آن را خوانــد.
ــر  ــی نث ــای تاریخ ــر کتاب ه ــد دیگ ــت و مانن ــاده اس ــیار س ــاب بس ــن  کت ــر ای نث
ــه  ــود. ب ــاب می ش ــن کت ــت ای ــث جذابی ــوع باع ــن موض ــه همی ــدارد ک ــختی ن س
ــع  ــت. در واق ــده اس ــان ش ــم بی ــان ه ــتان و رم ــکل داس ــه ش ــاب ب ــن کت ــاوه ای ع

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــی ب ــان تاریخ ــک رم ــی ی ــه نوع ــدار ب ــه تاچ خواج
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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۵– سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ

ــخ  ــی از تاری ــه ای برگ ــن مراغ ــر زین العابدی ــگ اث ــم بی ــیاحت نامه ی ابراهی س
ــد. ــر می کش ــه تصوی ــار را ب ــان قاج ــران در زم ای

ابراهیــم بیــگ تاجــری ایرانــی ولــی بــزرگ شــده ی مصــر اســت. ابراهیــم بیــگ  
ــام  ــران  دارد. تم ــه ای ــی نســبت ب ــه عشــقی حقیق ــدی اســت ک ــرد بســیار ثروتمن ف
ــورد  ــرادی در م ــب و ای ــچ عی ــه هی ــه شــکلی ک ــوده اســت  ب ــران ب ــر او ای فکــر و ذک
ــگ  ــم بی ــه ابراهی ــد ک ــرانجام روزی می رس ــت. س ــرده اس ــاور نمی ک ــران را ب ای
ــه مقصــد  ــس ب ــد پ ــک ببین ــران را از نزدی ــش ای ــکان آرزوهای ــرد  م ــم می گی تصمی
ــه ی راه در  ــه در میان ــت ک ــن جاس ــد. ای ــه راه می افت ــیعیان ب ــتم ش ــام هش ــد ام مرق
ــه ی  ــه زین العابدیــن مراغــه ای برخــورد می کنــد. ابراهیــم بیــگ در خان اســتانبول ب
ــدی کــه از  ــات ب ــی او هرگــز توصیف ــد ول ــران می خوان ــی در مــورد ای مراغــه ای کتاب
ــود. در  ــران می ش ــرد و وارد ای ــدی نمی گی ــت را ج ــده اس ــاب ش ــن کت ــران در ای ای
ایــن لحظــه اســت کــه کاخ آرزوهــای ابراهیــم بیــگ بــر ســرش خــراب می شــود و او 
ــم بیــگ  ــرد و ســیاحت نامه ی ابراهی ــی می ب ــردم و کشــور پ ــد م ــه اوضــاع ب خــود ب

شــکل می گیــرد.
ــزوده  ــاب اف ــت کت ــه جذابی ــن ب ــوده و همی ــز ب ــد و طنزآمی ــاب تن ــن کت ــم ای قل
ــگ ســعی نکــرده اســت  ــم بی ــری از دروغ نیســت. ابراهی ــاب خب ــن کت اســت. در ای
ــان  ــی اش بی ــه شــکل واقع ــز را ب ــه چی ــد و هم ــه دروغ خــوب نشــان ده ــزی را ب چی
کــرده اســت. همــه ی ایــن ویژگی هــا آن را در دســته  بهتریــن کتــاب هــای تاریخــی 

قــرار می دهــد.
 
 

۶-  انسان خردمند؛ 
از جدیدترین و بهترین کتاب های تاریخی

آتــش بــه مــا قــدرت داد. کشــاورزی مــا را بــرای غــذای بیشــتر گرســنه کــرد. 
پــول بــه  مــا هــدف بخشــید و علــم مــا را مرگبــار ســاخت. ایــن حکایــت هیجــان انگیز 
ــووال  ــان دنیا!! ی ــا فرمانروای ــز ت ــی ناچی ــت. از میمون های ــاده ی ماس ــخ فوق الع تاری
ــا  ــه م ــردازد ک ــن می پ ــاف ای ــه اکتش ــگفت انگیز ب ــاب ش ــن کت ــراری در ای ــوح ه ن
کــه هســتیم؟ چگونــه بــه ایــن جــا رســیدیم و در حــال حاضــر بــه کجــا می رویــم؟ 

ــد را  ــان خردمن ــه: انس ــت ک ــه اس ــد گفت ــان خردمن ــورد انس ــس در م ــل گیت بی
بــه هرکســی کــه بــه گذشــته و آینــده ی گونــه ی مــا )انســان( عاقــه دارد، پیشــنهاد 

. می کنــم

 
ــال  ــارد س ــن ۴.۵ میلی ــیاره ی زمی ــه: س ــت ک ــده اس ــاب آم ــت کت ــد پش در جل
ــماری  ــداد بیش ــان تع ــه می ــک گون ــا ی ــی تنه ــازه ی زمان ــن ب ــت دارد. در ای قدم
از گونه هــای دیگــر توانســت زمیــن را تســخیر کند. مــا پیشــرفته ترین و 
مخرب تریــن جانورانــی هســتیم کــه تــا بــه حــال وجــود داشــته اســت. چــه چیــزی 
مــا را نابغــه کــرده اســت؟ و چــه چیــزی مــا را مرگبــار؟ چــه عاملــی باعــث شــده مــا 
ــر نســخه ی چاپــی ایــن کتــاب نســخه ی  صوتــی انســان  خردمنــد شــویم؟ عاوه ب
خردمنــد هــم موجــود اســت. اگــر بــرای انتخــاب بیــن ایــن دو نســخه شــک داریــد 

ــد. ــذی بزنی ــا کاغ ــی ی ــای صوت ــه ی کتاب ه ــه مقال ــری ب ــت س ــر اس بهت
ایــن کتــاب بــا ترجمــه ی نیــک گرگیــن در انتشــارات نشــر نــو بــه چــاپ رســیده 

ــت. اس
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از کتاب هــای مهــم دیگــر یــووال نــوح هــراری می تــوان به انســان 
خداگونه اشــاره کــرد. انســان خداگونــه در مــورد آینــده  صحبــت می کنــد. 
ــودن.  ــرا ب ــی و نامی ــق زندگ ــدرت خل ــدا! ق ــل خ ــی مث ــا قدرت ــانی ب ــده ی انس آین
ــه  ــدن آن را ب ــا خوان ــه حتم ــت ک ــی اس ــته کتاب های ــم از دس ــه ه ــان خداگون انس

شــما پیشــنهاد می کنیــم.

۷- صلحی که همه ی صلح ها را بر باد داد

عکس از همشهری آنالین
دیویــد فرامکیــن مــورخ و پروفســور دانشــگاه  بوســتون در 
کتــاب صلحــی کــه همــه ی صلح هــا را بــر بــاد داد از ســرنگونی 
ــت  ــه صحب ــرنگونی در خاورمیان ــن س ــر ای ــی و تاثی ــله ی عثمان سلس
ــر  ــن تاثی ــات و هم چنی ــن اتفاق ــا در ای ــش اروپ ــن نق ــد. فرامیک می کن
آن هــا در اروپــا را هــم مــورد بررســی قــرار می دهــد. می شــود 
گفــت ایــن کتــاب از چگونگــی تشــکیل خاورمیانــه ی امــروزی 
ــورد  ــا در م ــاب تنه ــن کت ــم ای ــه گفتی ــور ک ــد. همانط ــت می کن صحب
ــم و  ــا می روی ــه اروپ ــه ب ــا از دل خاورمیان ــه م ــت بلک ــه نیس خاورمیان
تمــام اتفاقــات را مــورد بحــث قــرار می دهیــم. دلیــل قــرار دادن ایــن 
ــی اســت کــه  ــاب هــای تاریخــی اهمیت ــن کت ــاب در لیســت بهتری کت
ــه  ــر روی زندگــی مــا دارد. پــس اگــر عاقه منــد ب ــاده در آن ب ماجراهــای اتفــاق افت
خاورمیانــه و اتفاقــات تمــام نشــدنی آن هســتند حتمــا  مطالعــه ی ایــن  کتــاب را بــه 

شــما پیشــنهاد می کنیــم.
این کتاب با ترجمه ی حسن افشار در نشر ماهی منتشر شده است.

 
۸– تاریخ بیهقی

ــای  ــن کتاب ه ــی از معروف تری ــی یک ــل بیهق ــته ی ابوالفض ــی نوش ــخ بیهق تاری
ــاب  ــن کت ــی در ای ــل بیهق ــد. ابوالفض ــمار می آی ــه ش ــی ب ــخ ایران تاری
ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــوی را م ــعود غزن ــاهی مس دوران پادش
ــام  ــا ن ــاب را ب ــن  کت ــادی ای ــده ی زی ــت ع ــن عل ــه همی ــد. ب می ده
ــرف  ــاب از ط ــن کت ــه ای ــند. البت ــم می شناس ــعودی ه ــخ مس تاری
ــخ  ــری، تاری ــخ ناص ــل تاری ــم مث ــری ه ــای دیگ ــر نام ه ــای دیگ علم
ســبکتگین، جامع التواریــخ و تاریــخ یمینــی را هــم گرفتــه اســت. 
ــاب در  ــن کت ــود. ای ــناخته می ش ــی ش ــخ بیهق ــام تاری ــا ن ــا بیشــتر ب ام
ــان  ــامانیان و صفاری ــد س ــان مانن ــش از غزنوی ــله های پی ــورد سلس م
ــخ بیهقــی حــدود ۳۰  ــی تاری هــم صحبــت می کنــد. البتــه کتــاب اصل
ــوده کــه بیشــتر آن بــه دســتور ســلطان مســعود از بیــن رفتــه  جلــد ب
ــخ بیهقــی  ــد آن در دســترس ماســت. تاری اســت و امــروزه تنهــا ۵ جل
ــم  ــد بخوانی ــه بای ــی ای ک ــای تاریخ ــت کتاب ه ــک در لیس ــدون ش ب

قــرار می گیــرد.
 
 

۹–تاریخ طبری؛ یکی از بهترین کتاب های تاریخی اسالم

تاریخ طبری؛ از آفرینش تا پیامبر اسالم!
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تاریــخ طبــری کتابــی تاریخــی بــه زبــان عربــی و نوشــته ی محمــد بــن 
جریــر طبــری اســت. ایــن کتــاب بــا نام هــای »تاریخ  الرســل والملوک« 
و »تاریخ االمم والملــوک« هــم شــناخته مــی شــود. ایــن کتــاب یکــی از 
ارزشــمند ترین کتاب هــای تاریخــی در حــوزه ی اســام اســت. کــه تاریــخ بشــریت 
ــر اســام بررســی و  ــی پیامب ــان زندگ ــان ساســانیان و زم ــا زم ــت ت ــدای خلق را از ابت
ــوان  ــری می ت ــر طب ــن جری ــد ب ــر محم ــم دیگ ــای مه ــد. از کتاب ه ــل می کن تحلی
ــری  ــخ طب ــل از تاری ــه قب ــرد ک ــاره ک ــرآن اش ــیر الق ــی التفس ــان ف ــه جامع البی ب
نوشــته شــده اســت. تاریــخ طبــری یکــی از معتبرتریــن کتاب هــای تاریخــی اســت 

ــت. ــا اس ــترس م ــروزه در دس ام
 

           بهترین کتاب های تاریخی؛ سخن پایانی

ــروزه ی  ــی ام ــات زندگ ــی از واجب ــی یک ــر موضوع ــاره ی ه ــدن درب ــاب خوان کت
ــذاب  ــا ج ــه  تنه ــدن آن ن ــه خوان ــی ک ــای تاریخ ــا کتاب ه ــت. مخصوص ــان اس انس
و لذت بخــش اســت بلکــه موجب افزایــش اطاعــات عمومی نیــز می شــود. 
کتاب هــای تاریخــی درس هــای بیشــماری را در خــود جــای داده انــد کــه بــا 
ــم.  ــوض کنی ــه را ع ــا جامع ــور ی ــک کش ــت ی ــم سرنوش ــا می توانی ــدن آن ه خوان
ــد  ــک خواهن ــما کم ــه ش ــدند ب ــی ش ــه معرف ــن مقال ــه در ای ــی ک ــای تاریخ کتاب ه
ــان  ــا کشــور خودم ــه ت کــرد شــناخت کامــل و جامعــی از گذشــته ی بشــریت گرفت

ــم.  ــدا کنی پی
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