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بهترین کتاب های سیاسی؛
 ۸کتابی که سواد سیاسی شما را باال میبرند
سیاسـت همواره یکـی از بحـث برانگیزتریـن موضوعـات در هر جمعی به حسـاب
مـیرود .افـراد زیـادی هـم از بحثهـای سیاسـی فراریانـد چـرا کـه بـه نظرشـان
سیاسـت موضـوع خسـته کننـده و پیچیـدهای اسـت .ولـی اگـر بـا خوانـدن بهتریـن
کتابهـای سیاسـی سـواد سیاسـی خودمـان را بـاال ببریـد دیگـر گمـان نمیکنـم که
سیاسـت را خسـته کننده بدانید .بلکـه عالقه داریـد هرچه بیشـتر راجع بـه آن بدانید
و نظرتـان را بـا دیگـران در میـان بگذاریـد .امـا تنهـا هـدف خوانـدن بهتریـن کتـاب
های سیاسـی شـرکت کـردن در بحثهای سیاسـی نیسـت .البتـه مطالعه کتـاب های
سیاسـی در دنیای امـروز بـه اندازه کتاب هـای انگیزشـی طرفدار ندارد ،امـا خواندن
آنهـا اهمیـت زیـادی دارد کـه در ادامـه بـه آن میپردازیـم.
مزایای خواندن کتاب های سیاسی
در جامعـهی امـروزی خوانـدن کتـاب هـای سیاسـی یکـی از واجبـات محسـوب
میشـود .چرا کـه اگـر بخواهیـم در دنیـای اطـراف خـود تاثیرگذار باشـیم باید سـواد
سیاسـی خـود را بـاال ببریـم .در ایـن صـورت میتوانیـم آگاهـی بیشـتری از جامعـه و
دنیـای خـود داشـته باشـیم .دیگر مزیـت خوانـدن بهتریـن کتاب های سیاسـی آشـنا
شـدن بـا دیدگاههـای متفـاوت دیگر اسـت .اصـوال اکثـر افـراد متعصب در سیاسـت
کتابهـای زیـادی نخواندهانـد و بـا دیگـر نظریـات به خوبی آشـنا نیسـتند .بـه همین
علـت تنها نظر خودشـان را درسـت فـرض میکننـد .در صورتی کـه به انـدازهی کافی
در زمینـهی سیاسـت مطالعـه داشـته باشـید متوجـه خواهیـد شـد کـه دیدگاههـای
دیگـر هـم قابل احتـرام هسـتند.
تاریخ و سیاست
هـر فردی بـرای تاثیرگـذاری در دنیـای امروز بایـد به انـدازهی کافـی از اطالعات
سیاسـی و تاریخـی برخـوردار باشـد .چـرا که تاریـخ و سیاسـت مکمـل یکدیگرنـد .با
تاریـخ میتوانیـم از سرگذشـت گذشـتگانمان آگاه شـویم و از آنهـا درس بگیریـم.
آشـنایی با سیاسـتهای امـروز دنیا هـم به ما کمـک میکنـد بهترین و ارزشـمندترین
تصمیمهـا را بـرای خـود و جامعه بگیریـم .پـس خواندن بهترین کتابهـای تاریخی و
سیاسـی برای رسـیدن هر ملـت به موفقیـت واجب اسـت .در ایـن مقاله هم بـه معرفی
بهتریـن کتـاب هـای سیاسـی در جهـان میپردازیم.
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 -۱قلعهی حیوانات /جورج اورول
تنهـا آدم خـوب ،آدم مـرده اسـت .همین جملـه میتواند نشـان دهندهی شـورش
حیوانـات یـک مزرعه باشـد .قلعـهی حیوانـات به نحـوی از سیاسـت سـخن میگوید
کـه تا بـه حـال کسـی ایـن کار را نکرده اسـت .در ایـن کتـاب اثری از انسـانها نیسـت
و کل شـخصیتهای کتـاب حیوانـات یـک مزرعـه هسـتند .آنهـا بـا رهبـری یکی از
حیوانـات با شورشـی عجیـب علیه رئیـس مزرعه دسـت میزننـد و مدیریـت مزرعه
را خودشـان بـه دسـت میگیرنـد .در ایـن کتـاب شـخصیت پردازیهـا بـه بهتریـن
شـکل ممکن انجام شـده اسـت و به روانتریـن و جذابتریـن حالت ممکن از سیاسـت
سـخن میگویـد.
حیوانـات کـه پـس از شـورش و انقلاب خـود بـه بهتریـن شـکل ممکـن زندگـی

میکننـد پـس از مدتـی دچـار مشـکالتی میشـوند کـه آرمانهـای روز اولشـان را
نقـض میکنـد .این جا اسـت که سیاسـت پیچیـده و آلـوده میشـود .قلعـهی حیوانات
قطعـا یکـی از بهتریـن کتـاب های سیاسـی اسـت کـه بـا داسـتان جالـب و بینظیرش
شـما را بـه خـود جـذب میکند.
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 -۲چـرا ملتهـا شکسـت میخورنـد؟ /جیمـز ای .رابینسـون ،دارون عجـم
اوغلـو
چـرا ملتهـا شکسـت میخورند بـه طور قطـع نـگاه شـما را به دنیـا تغییـر خواهد
داد .ایـن کتـاب یکـی از بهتریـن کتـاب هـای سیاسـی بـه شـمار میآیـد که به سـوال
مهمـی کـه سـالها یـا شـاید قرنهاسـت که بـی جـواب مانـده اسـت پاسـخ میدهد.
اینکـه چـرا بعضی ملتهـا ثروتمنـد و بعضی دیگـر فقیرند؟ علـت آن فرهنگ اسـت یا
موقعیـت جغرافیایـی؟ و یـا بـی توجهـی به سیاسـتهای درسـت؟
ایـن کتـاب پاسـخ میدهـد کـه هیچکـدام! وگرنه چطـور میشـود توضیـح داد که
کشـور بوتسـوانا به یکـی از سـریعترین کشـورهای درحال پیشـرفت دنیا تبدیل شـده
اسـت؟ درحالیکـه دیگـر کشـورهای آفریقایی مثـل زیمباوه و کنگـو همچنـان در فقر و
خشـونت دسـت و پـا میزنند.
دارون عجـم اغلـو و جیمـز ای .رابینسـون با طـرز نگاهی جدید به بررسـی مسـائل
اقتصـادی ملتهـا از طریـق سیاسـت میپردازنـد .آنهـا ریشـهی تمـام مشـکالت
اقتصـادی را بررسـی میکننـد و بـرای حـل آنهـا راهـکار پیشـنهاد میکننـد.
 ۲۱ -۳درس برای قرن  /۲۱یووال نوح هراری
یـووال نوح هـراری که احتمـاال بـا کتابهای انسـان خردمنـد و انسـان خداگونه او
آشـنا هسـتید ،این بـار با کتـاب  ۲۱درس بـرای قـرن  ۲۱به سیاسـت پرداخته اسـت.
او در کتـاب انسـان خداگونـه گذشـتهی انسـان و در انسـان خداگونـه آینـدهی او را به
بحـث گذاشـت در حـال حاضر بـا ایـن کتاب به سـراغ قـرن  ۲۱و زمـان حال مـیرود.
او ایـن بار بـه سـراغ چالشهایی آمده اسـت که انسـان امروزه بـا آنهـا در گریبان
اسـت .مثال اینکه چطـور کامپیوتـر و روباتها معنـای انسـان را تغییر دادهانـد؟ چطور
با ایـن حجم عظیـم از اخبار اشـتباه و تقلبـی سـروکله بزنیم؟ و یـا اینکه هنوز کشـورها و
دین و مذهبشـان بـه یکدیگر ارتبـاط دارند؟
یـووال نـوح هـراری بـرای جـان سـالم بـه در بـردن در ایـن قـرن تکنولـوژی و
سیاسـتهای پیچیـده ۲۱ ،درس دربـارهی سیاسـت و اقتصـاد و جامعه به مـا میدهد.
ا و بـه بررسـی بزرگتریـن مسـائلی کـه بشـر امـروزه بـا آنهـا درگیر اسـت مثـل فقر،
مهاجـرت و پناهجویـی تـا گرمایـش زمیـن میپـردازد و مـا را نسـبت بـه این مسـائل
آگاه میسـازد.
 -۴توتالیتاریسم /هانا آرنت
هانـا آرنـت نویسـندهی کتـاب توتالیتاریسـم بـه بررسـی کامـل حکومتهـای
توتالیتـر یـا همـان تمامیتخـواه میپـردازد .حکومتهایـی کـه طـرز زندگـی افـراد
جامعـه را از تفریـح تـا آمـوزش آنهـا را خـودش تعییـن میکنـد .هانـا آرنـت در این
کتـاب بررسـی میکند که ایـن حکومتهـا چگونه بـه وجود آمدنـد و چطور توانسـتند
خـود را حفـظ کنند.
او بـه خوبی ایـن مسـئله را با موضـوع یهودی سـتیزی در اروپـا که مقدمـهای برای
پایـه ریـزی حکومتهـای توتالیتـر اسـت ،شـروع میکنـد و آن را ادامه میدهـد .این
کتاب جلد سـوم مجموعـهی کتاب به نوشـتهی آرنـت اسـت .او در بخـش اول به طور
کامـل به یهـودی سـتیزی و در بخـش دوم بـه امپرالیسـم میپـردازد .پس اگـر به این
موضوعـات نیـز عالقـه مندیـد حتمـا خوانـدن  ۲کتـاب دیگر بـا هم به شـما پیشـنهاد
میکنیـم .
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 /۱۹۸۴ -۵جورج اورول
جنـگ صلـح اسـت ،آزادی بردگـی اسـت و جهـل قـدرت اسـت.
کتـاب سیاسـی دیگـری از جـورج اورول کـه بـه انـدازهی قلعـهی حیوانات جـذاب و
خواندنی اسـت .جـورج اورول بـار دیگـر در ایـن کتاب کـه در لیسـت بهتریـن کتاب
هـای سیاسـی جـای دارد بـا داسـتانی جـذاب از سیاسـت و نظامهـای توتالیتر سـخن
میگویـد .او در کتـاب اول خـود مقصـودش را با حیوانـات رسـاند و حاال در ایـن کتاب
بـا رسـم  ۳کشـور خیالـی اوشـینا ،اوراسـیا و والیتشـیا ایـن کار را انجـام میدهد.
داسـتان این کتـاب ممنوعه دربـارهی فـردی بـه نام وینسـتن اسـمیت اسـت که
در کشـور اوشـینا که دارای نظـام تمامیتخواه اسـت زندگـی میکند .در کشـور آنها
حـق آزادی بیـان و اعتـراض بـه شـهروندان داده نمیشـود .امـا وینسـتن اسـمیت بـا
ایـن کـه در وزارت خانـه کار میکنـد از نظـام حاکـم بـه کشـورش متنفر اسـت که این
موضـوع او را وارد داسـتانهای جـذاب و پیچیـدهای میکنـد.
 ۱۹۸۴یکـی از جذابتریـن و گیراتریـن کتابهـای سیاسـی اسـت کـه بـه شـما
پیشـنهاد میکنیـم .جالب اسـت بدانید کـه از این کتاب فیلم  ۱۹۸۴هم سـاخته شـده
اسـت که دیـدن آن خالـی از لطف نیسـت.
 -۶اتاقی که در آن اتفاق افتاد /جان بولتون
اگـر عالقهمنـد بـه اخبـار بـوده باشـید و آن را دنبـال کـرده باشـید حتمـا در زمان
رئیـس جمهـوری ترامـپ در آمریـکا نـام جـان بولتـون را شـنیدهاید .او کـه در زمـان
ریاسـت جمهـوری ترامـپ مقام مشـاور امنیت ملـی آمریکا را بـر عهده داشـت پس از
اتمـام کارش کتابـی بـا نـام اتاقی کـه در آن اتفـاق افتـاد را منتشـر کرد.
او در ایـن کتـاب به خاطـرات و مشـاجرههای خود بـا ترامپ در کاخ سـفید صحبت
میکنـد .او بـا ایـن کتـاب سیاسـتهای ترامـپ را زیر سـوال میبـرد .دونالـد ترامپ
سـعی کـرد با شـکایت از جـان بولتـون از انتشـار ایـن کتـاب جلوگیـری کند امـا موفق
نشـد .بولتـون در طـول زندگی سیاسـی خـود سـمتهای زیـادی داشـته اسـت .او در
زمـان جـورج بـوش نیز سـفیر ایـاالت متحـده در سـازمان ملـل بود.
جـورج بولتـون در کتـاب خـود دربـارهی اختلاف نظـرات خـود بـا ترامـپ بـر
سـر ایران هـم سـخن میگویـد .پـس اگر بـه پشـت پـردهی داسـتانهای کاخ سـفید
مخصوصـا در زمـان ترامـپ عالقـه داریـد کتاب اتاقـی کـه در آن اتفـاق افتـاد یکی از
بهتریـن کتـاب هـای سیاسـی برای شـما اسـت.
 -۷سیاست و خرد /میشل کوفو
میشـل کوفـو یـک فیلسـوف فرانسـوی اسـت کـه در کتـاب سیاسـت و
خرد مجموعـهی مصاحبـهای دربـارهی نقطـه نظرهای سیاسـیاش گـردآوری کرده
اسـت .او در این کتـاب با اسـتفاده از روش پرسـش و پاسـخی مصاحبه توانسـته اسـت
به خوبی مسـائل سیاسـی ،فرهنگـی و اجتماعی را بررسـی کند و به بسـیاری از سـوالها
پاسـخ بدهـد.
فـرد دیگـری کـه در گذشـته از روش مصاحبـه بـرای صحبتهایـش اسـتفاده
میکـرد ژان پل سـارتر بود .فوکـو در این کتـاب نگرشهای سیاسـی خـودش را کامال
توضیـح میدهـد و آن را با ما بـه اشـتراک میگـذارد .او حتی در بخشـی از کتـاب خود
به جـرم شناسـی نیـز میپـردازد.
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 -۸یونگ و سیاست /ولودیمیر والتر اوداینیک
پیشـتر و در مقاله بهتریـن کتاب هـای خودشناسـی کمی با یونگ آشـنا شـدهایم.
امـا در این کتـاب والتـر اوداینیـک صحبتها و نوشـتههای یونـگ و نتایج سیاسـیاش
بر اسـاس تحقیقـات روانشـناختی گرفته شـده اسـت را گردآوری کرده اسـت.

بـه علـت اینکـه یونـگ هیـچگاه کتابـی در ایـن زمینـه منتشـر نکـرد تا دربـارهی
نظـرات و دیدگاههـای سیاسـیاش صحبـت کنـد ،اوداینیـک بـا نوشـتن کتابـی و بـا
تحقیـق بر تمـام صحبتهـا و نوشـتههای یونگ یکـی از بهتریـن کتاب های سیاسـی را
بـه تحریـر در آورده اسـت .او در این کتـاب دیدگاههای یونـگ و فروید یکی از شـناخته
شـدهترین افـراد در حـوزهی روانشناسـی و روانکاوی اسـت ،بـا هـم مقایسـه میکند.

بهترین کتاب های
سیاسی

سخن پایانی؛ بهترین کتاب های سیاسی
سیاسـت مانند کالف سـردرگم و پیچیدهای اسـت که میتـوان با خوانـدن بهترین
کتـاب هـای سیاسـی آن را کـم کـم بـاز کـرد و از آن سـر درآورد .بـا ایـن کار میتوان
بـه دیدگاههـای جدیـدی در ایـن زمینـه رسـید و سـواد سیاسـی را بـاال بـرد و بـه فرد
تاثیرگذارتـری تبدیل شـد .در جامعهی امروز و قرن  ۲۱داشـتن دانش و علوم سیاسـی
یکـی از ملزومـات اسـت .پـس بهتـر اسـت یـک یـا چنـد مـورد از ایـن کتابهـا را در
لیسـت مطالعـه خود قـرار دهیـد و حتمـا بخوانید.
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