
“All rights in this work, THE UPSWING, are reserved expressly by the authors. No 
reproduction or distribution may be made without the express written consent of 

the authors." 
 
 
 
 
 

The Upswing 

 
Written by:  

Robert D. Putnam and Shaylyn Romney Garrett 

 

 

 

 

Translation to Farsi by: Roozbeh Yousefzadeh 

(Chapter 1 and a piece from Chapter 9) 

 
 

 
 
 
 

( متعلق به نویسندگان آن است. هرگونه تکثیر  The Upswing –)صعود  متنکلیه حقوق مربوط به این 
 و توزیع آن بدون اجازه کتبی از نویسندگان ممنوع است. 

 
 
 
 
 

 
 

  



 2 

 صعود
 توانیم آن را تکرار کنیم میشد و چگونه  همبسته آمریکا پیشقرن  یکچگونه 

 
 نوشته: رابرت پاتنم و شایلین رامنی گرت 

 
 

 ترجمه: روزبه یوسف زاده  
 
 
 

 فصل اول 
 گذشته پیش درآمد است 

 
 

 بسته به تو و من است."  ،آید می"... گذشته پیش درآمد است. آنچه پیش 
 توفاننمایشنامه  ،ویلیام شکسپیر  -

 
 
 
 

به آمریکا سفر کرد   فرانسهبه نام آلکسیس د توکویل به نمایندگی از دولت  یک اشراف زاده فرانسوی ، ۱۸۳۰در اوایل دهه 

در آن زمان ایاالت متحده یک دموکراسی نوپا بود با به دست آورد. تا درک بهتری از سیستم زندانهای کشور تازه تاسیس 

هنوز مشخص نبود که آیا   زیر نظر داشتند. ای جسارت آمیز به عنوان تجربه آن را ملتهاحدود نیم قرن سابقه و بسیاری از 

 . یا خیر  تواند موفق باشدتضمین آزادی و برابری از طریق قانون اساسی و دولت مشارکتی فراگیر می

 

مشاهداتی که   ،دقیق از مشاهدات خود تهیه کرد  یهایبه طور گسترده در کشور تازه تاسیس سفر کرد و یادداشت توکویل

  یبا تعداد ، های زندگی عمومی مردم آمریکا تامل کرددر تمام جنبه او تقریبا  فقط از دیدگاه یک خارجی قابل تشخیص بود. 

  گوناگون سازنده اینها و نهادهای ه آنها با یکدیگر را نظاره و انجمنهای روزمر مراوده ،کرد گفتگوشمار از شهروندان پر 

مردمی که نسلهای   ،شدید به آزادی فردی بین مردم شد  دلبستگیاو متوجه یک  ،باالتر از همه .کرد ملت جدید را بررسی 

  ، به آن کشور بودند و به سختی برای رسیدن به آن آزادی جنگیده بودند. در عین حالمهاجرت  پیشگامان نستوه شانقبلی

های د و دریافت که انجمنش های عمومی و خصوصی در حوزه مردم  تالشهای گروهی و هایی همگرا متوجه توکویل

از خطرهای فردگرایی   مقابل فردگرایی افسار گسیخته. توکویل که کامال   راند دمانع را شکل دادهبه نوعی یک  پرشمار 

حارث   عمیقا   شهروندان این ملت  الهام بخش یافت: ،در آمریکا دید  را که  آنچه ، )اصطالحی که او ابداع کرد( باخبر بود

در حل   ،آیند فائقبودند بر آرزوهای خودخواهانه  توانستهگسترده و عمیق  تعاملبا  در عین حال ، خود بودند فردی استقالل

در   –را برابری طلب   ، و در کمال تعجب شپر جنب و جو ایل جمعی شرکت و با یکدیگر تالش کنند تا جامعهئمسا

کرد: "نفع شخصی درست   نامگذاریکردند را اینگونه میبسازند. توکویل آنچه مردم دنبال  –مقایسه با اروپای آن موقع 

 ". هشد درک
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سازی  . البته که تشکیل آمریکا توام بود با نسل کشی سرخپوستان و بردهداشتهای بسیاری عیب آمریکا اجرای پروژه

در دموکراسی  داری واقف بود. آنچه توکویل های بردهخسران هها و محروم کردن زنان از حق رای. توکویل بآفریقایی

احترام به شخص و عالقه به جامعه.   ،تالشی بود برای به دست آوردن تعادل بین آرمانهای آزادی و برابری ،کشور ما دید 

به دنبال سعادت مشترک بودند و از نهادهای   ،کردندمیاو افراد مستقلی را دید که در کنار یکدیگر از آزادی متقابل دفاع 

کور و خطرهای مختلفی در بعضی وجوه دموکراسی  کردند. با اینکه هنوز نقاط عمومی و هنجارهای فرهنگی حمایت می

 است.  و شاداب  توکویل حس کرد که دموکراسی در آمریکا سرزنده ،آمریکایی وجود داشت 

 

طی   )نسبت به زمان توکویل( تری راحاال که کشورمان مسیر طوالنی ، اگر الکسیس د توکویل دوباره به آمریکا سفر کند

چه خواهد یافت؟ آیا آمریکا میثاق ایجاد تعادل بین آزادی فردی و نفع جمعی را برآورده کرده است؟ آیا برابری   ، استکرده 

احترام به نهادهای دموکراتیک  ،سعادت جمعی حاصل شده است؟ آیا ارزشهای فرهنگی جمعی  ، فرصتها فراهم و در نتیجه

ود در مقابل ظلم و ستم است؟ بیایید به کارنامه پایان قرن خود  هنوز پادزهر موع ،و زندگی پر جنب و جوش و همبسته

 نگاه کنیم. 

 

حمل و   ،شرایط هیچ وقت بهتر از این نبوده است. پیشرفتهای عمده در زمینه ارتباطات  ،مادی کلی سعادت  مسئلهدر مورد 

ای را فراهم کرده که هیچ وقت در گذشته وجود نداشته است.  ها شرایط مادیبرای تمام آمریکایی نقل و سطح زندگی تقریبا  

های اجتماعی و اقتصادی برداشته است.  های آموزشی گامهای بلندی را در جهت متعادل کردن زمینهافزایش موقعیت

ه روز  که دسترسی به آنها روز ب –های مردم و همچنین روشهای نوین تفریح با قیمت مناسب برای توده  گوناگونی کاالها

ای از  ها از درجهآمریکایی ،را بهبود بخشیده است. در مجموعهمه مردم   زندگی روزمره تقریبا   –شود راحت تر می

توانستند آرزوی آن را داشته باشند.  مند هستند که نسلهای قبل فقط میو آزادی فردی بهره ، وانیافر  ،آموزشی هایفرصت

آمریکای امروز نقش کنند: پیشرفت و   از ت ممکن است برخی را به این ورطه بیندازد که تصویری گل و بلبل ااین واقعی

 نوآوریهای فنی و رشد اقتصادی پایدار. ،سعادت فراگیر در نتیجه آموزش 

 

از پیشرفتهای فن آوری این موقعیت را   برآمدهبدون هزینه نبوده است. در حالیکه صنایع  مادی اما فراهم شدن این سعادت

مقدار خیلی کمی از این سودها به پایین چکه   ،که سودهای بی سابقه جمع کنند اندبرای شرکتهای غول آسا فراهم کرده

اما منافع حاصل از پیشرفتهای اقتصادی   ،باشنداند. البته فقرا ممکن است در شرایطی بهتر از فقرای نسلهای قبل کرده

 اند. های ثروت و فقر در همه جا قابل مشاهدهاند. قطبباالی جامعه متمرکز شده طحبیشتر در س 

 

اجتماعی و   ،جسمیدر ابعاد دار و بیچارگان رها شده اغلب به یک واقعیت فلج کننده تفکیک طبقاتی بین نخبگان ریشه

به خصوص برای افرادی که به دنبال پیشرفت هستند. جوانان و مهاجران با این آرزو وارد بازار   ،روانی تبدیل شده است

یبشان شود. اما اغلب این افراد  صآمریکایی ن رویای ممکن است ، اگر تالش و پشتکار داشته باشند که شوند کار می
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بینند چقدر شرایط برایشان نامساعد است و چقدر مشکل است که به سطح زندگی نیم دیگر  شوند وقتی که میسرخورده می

 . دهدمی انداز  غلطبه یک سیستم  نسبت جامعه برسند. آرمان خواهی آمریکایی بیشتر و بیشتر جای خود را به بدبینی 

 

بلکه در نهادهای اصلی این ملت هم   ، مشاهده استگذشته نه تنها در رشد نابرابری و انفعال قابل شرایط از  فاصله گرفتن

. در  شوندمی های محلی از جمله کشاورزیجایگزین اقتصاد و پیشه  شرکتهای عظیم تو در تو شود.میح دیده وبه وض

در حالیکه ماشینهای   ،کنندتقال می خودمختاری و تسلط خودشان  ،انسانهای تنها در مقابل از دست رفتن هویت ،آمریکا

شوند که  مجبور می ،و برای اینکه از لحاظ اقتصادی زنده بمانند هستندآنها  هضمدر حال  ،عظیم و متراکم و بی نام و نشان 

  ،و از طریق ادغام با دیگر شرکتها هکرد انباشتهسودها را  ، انحصارگر به دستمزدهای ناچیز اکتفا کنند. شرکتهای بزرگ 

  مضمحل قدرت چانه زنی کارگران  ، به خاطر قدرت بی حد این شرکتهااند. ای را به دست آوردهنفوذ اقتصادی بی سابقه 

دانند و به این بهانه مزدها را پایین نگه متوجه سهامداران و نیروهای بازار میشده است. سرمایه داران مسئولیت خود را 

گردند تا آنها را با کمترین  های مستضعف می دارند. این شرکتهای بزرگ در داخل و خارج کشور به دنبال جمعیتمی

 دستمزدها استخدام کنند. 

 

ه فکر  مهمی بهبود یافته است. به همین دلیل بعضی تحلیلگران امیدوارن انحاءسطح زندگی در پایین جامعه آمریکا به 

من  یهای طوالنی کار در شغلهای کم درآمد و ناابه قیمت ساعت آوردها. اما این دست است ود بهب حالکه شرایط در   کنندمی

بسیاری از رنگین پوستان را به   ،اما واقعیت تلخ نابرابری ساختاری ، اند. البته که برده داری از بین رفته استحاصل شده

زنان   ،افزون بر آن شود. فقر موروثی محکوم کرده است و از بعضی جهات موقعیت سیاهپوستان آمریکا بدتر و بدتر می

تقال  ، دهدای که آشکارا مردان را در موقعیت باالتری برای تحصیل درآمد قرار میهمچنان برای مشارکت برابر در جامعه

لی که  یهای شخصی تبدیل شده است به حاتی اقتصادی طبقه متوسط رو به فرسایش است و افزایش بدهی. سالمکنندمی

 اندازد. کسب درآمد را برای بسیاری به تاخیر می

 

شرکتها   ، شوندمی انباشت قدرت اقتصادی شرکتهای بزرگ به نوبه خود تبدیل شده است به قدرت سیاسی. در حالیکه سودها 

همان سیستمهایی که   ،های خود در قبال سیستمهای عمومیمسئولیتبرند برای طفره رفتن از ابتکار بیشتری به کار می

تالشهای ضعیفی را که برای   هاحزببا خریدن سیاستمداران و   تجاری هایغولاند. زمینه شکوفا شدن آنها را فراهم کرده

گیرند تا  می پول دارانکنند. سیاستمداران پولهای گزافی را به عنوان هدیه از با موفقیت خنثی می ، شودتنظیم رفتار آنها می

ای ه. گروهشودمنتهی می و ثروت خرج انتخاب شدن خود بکنند و این به ایجاد یک رابطه متقابل خطرناک بین قدرت 

دهند تا دستور کارهای شرکتهای بزرگ را  امان مقامهای منتخب را تحت فشار قرار میتخصصی منفعت جو به طور بی

سهم بسیار بزرگی از اقتصاد بهم   ،وار خواهان کنار زدن بازار آزادند. به همین علت دستور کارهایی که تناقض ،اجرا کنند

در برابر خطرها   پولدارها پولدارترین شود. اما و گاه به گاه کل سیستم از کنترل خارج میشده بدون مقررات اداره   ،تنیده

 هاست.  خراب کاریخود آنها باعث   مسئوالنهکه گاه عملکرد غیر هرچند  ،ایمن اند
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اما   ، کنداز منابع طبیعی آمریکا هستند. درآمد ناخالص ملی افزایش پیدا می غیرمسؤوالنهمشوق استفاده  ،کمبود مقررات

ای در حال از بین رفتن است. منابع سوخت و مواد خام به طور بی رویه بهره برداری  حیات وحش به طور مبهوت کننده

ای از کشور به عنوان زمینهای عمومی به  ینکه بخش عمدهاندازد. با اشوند و پساب آنها زندگی مردم را به خطر میمی

آورند که آن مناطق را  سرنوشت آن زمینها به شدت مورد بحث است و سوداگران به حکومت فشار می ، گذاشته شده یکنار 

نیاز دارد که از منابع  گرسنه کنند که اقتصاد . سوداگران استدالل میآزاد کنند چرا و استخراج سوخت  ،برای معدن کاری

به سود   ،شمارندطبیعی تغذیه کند. حقوق و فرهنگ مردم بومی که در این زمینها ساکن هستند و آنها را مقدس می

بدون در نظر گرفتن سالمت و ایمنی  – حتی غذا  –محصوالت آلوده   ،افزون بر اینها شود. نهاده می به کنارسوداگران 

بر تحصیل منافع  ذهنیت شرکتهای بزرگ در عصر حاضر کامال  رسد که رسند. به نظر میها به فروش میمصرف کننده 

 . هایشانبدون در نظر گرفتن عواقب کار  ،اقتصادی متمرکز شده است 

 

های کتابها و روزنامه ،وار آمریکا را هویدا کنند وانهیکنند که هسته پوسیده نمایش د در حالیکه روزنامه نگاران تالش می

به   ما  ئای رهبران جامعه. سیاستمداران داهای شخصی و حرفهاند از گزارشهای رسوایی در زندگیگار پر شدهاین روز 

به روشهایی که   ، است استفاده از موقعیتشان وءفروختن قدرت و حمایت و س  ، فسادی که شامل شوندخاطر فساد رسوا می

های جنسی در میان نخبگان بسیار متداول است و حتی رهبران برجسته مذهبی  شوند. رسواییروز به روز خالقانه تر می

که اغلب   ییهاسرگرمی  ،ها هستندموضوعات همه گیر و محبوب برای سرگرمی ، هم مستثنی نیستند. جرم و زوال اخالقی

 . جامعه با به تصویر کشیدن تضاد فراوانی در باال و تنگدستی در پایین ندتوام ا

 

مقادیر زیادی پول را به اقدامات   ،به عنوان اقدام پس از واقعه در اجرای وظیفه مدنی خودبسیاری از ثروتمندان آمریکا 

  از گذارد و نهادهایی را بنیان می ،کندساختمانهایی را بنا می ،دهند. این سخاوتمندیبشردوستانه اختصاص می

رهبران   گاهشود. مینام سخاوتگران در سردر این مکانها جاودان  ،ولی در عوض ، کندی حمایت میگزیرساختهایی فرهن

. این افراد  ندشومیبه بت ، تبدیل اندطح عالی کارآفرین شدهس اند و در  های خاکی رشد کردهصنایع به خاطر اینکه از پیشینه

رسد  شوند. پیامی که به افراد عادی میبه نمادهای اجتماعی و فرهنگی تبدیل میشان علیرغم اقدامات سوال برانگیز اخالقی

 هر کار الزم را انجام دهد.  باشد اگر حاضر ،تواند از ژنده پوشی به ثروتمندی برسد کس می این است که هر 

 

اداره   انهفردگرای ایدئولوژیبراساس یک  ،اندبسیاری از شرکتهای غول آسا که بر پندار آمریکایی چیره شده ، به راستی

طرز فکر غالب این است که افراد به خود تکیه کنند و  . یست ل نئرتربینی قابتمایزی بین خودخواهی و خود که شوندمی

کند که برای شخص   چنانکس در هر اقدامی  ایده این است که هر دنبال کردن بی حد نفع شخصی مورد ستایش است. البته 

کنند حق دارند در اقتصاد پیروز شوند. این ایده در عمل  بهترین است و تنها کسانی که براساس این ایده عمل می خودش

های  هستند. برنامه کند و فقرا بی لیاقتمنصفانه عمل می  شده به یک روایت فرهنگی ظریف و قدرتمند که بازار کامال   منتج

کنند. اما  مصرف می مسئوالنهغیر گیرند که اتالفگر هستند و منابع را اغلب به این عنوان مورد انتقاد قرار می باز توزیع
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فرهنگ اجتماعی رایج   ، سفرهای دور دنیا و کاخهای مجلل  ، های پر زرق و برقمهمانی ،نمایش فاخر تجمل در عمل 

 در حالیکه تکیه گاه اصلی آن فرهنگ جامعه کارگری رو به رشدی است که اغلب مهاجراند.   ،است نخبگان

 

تمرکز بیش از   ،به حوزه عمومی هم کشیده شده است. در سیاست ،در زندگی شخصی  خود محوریحرکت آهسته به سمت  

ها برای همه یا هیچ اند و جود آمدن محیطی شده است که بازیحد بر پیگیری نفع شخصی به خرج دیگران باعث به و

های گوناگون تامل و اندیشه های عمومی این نیست که درباره ایدهوصف مناظرهرسند. تالشها برای توافق به نتیجه نمی

گرایی   بنیان احزاب به سمت افراطهدف این است که افراد طرف مقابل را به عنوان اهریمن نشان دهیم.  ،برعکس ،کنیم

از رای دادن محروم   دهستن شاننظراتکه مخالف  را کنند رای دهندگانی میاند سعی کند. افرادی که در قدرتحرکت می

نژاد   ،ایدئولوژی ،. نتیجه این است که این ملت بیشتر و بیشتر برحسب اقتصادبیافزایندقدرت خود  بر  کنند تا به این ترتیب

حیله گرترند.   «بازی تفرقه بیانداز و حکومت کن»در کند که  میشود و بیشتر و بیشتر رهبرانی پیدا پاره پاره می ،و قوم

خدمات حداقلی   ، بن بست سیاسی و حوزه عمومی دست و پا شکسته است. زیرساختهای در حال زوال ،نتیجه محتوم

های عمومی منسوخ شده باعث خجالت ملی اند. شهروندان به درستی از اینکه مقامات منتخب بتوانند و برنامه ،ناکافی

 . اندناامید شده، هیچوقت هیچ کاری را به انجام برسانند

 

رسد که  میهای اصلی این کشور به وجود آورده است. به نظر سرخوردگی فراگیر را نسبت به حزبیک  وضعیتاین 

های بهتر به احزاب  هیچکدام از احزاب قدرت برطرف کردن این مشکالت را ندارند و خیلی از رای دهندگان در پی گزینه

در حالیکه در قطب   ، شوندگسیل میهای فردی آورند. از یک طرف بعضی به سمت احزاب طرفدار آزادیمیجدید روی 

به خصوص  ،توده گرایی خیلی افراد را به خود جذب کرده است کند. باال آمدن مد  میپیروان جدید پیدا  سوسیالیسم ،دیگر 

 شوند. میکنند. نهادهای دموکراسی زیر بار قطبی شدن خم میافرادی که در مناطق غیر شهری زندگی 

 

ناخشنودی از شرایط اجتماعی و فرهنگی هم رو به افزایش است. در حالیکه   ،ریهای اقتصادی و سیاسیعالوه بر این بیما

  گاهبیشماری  انحاءروشهای جدید ارتباطات و حمل و نقل مردم را به  ،آمریکا را دگرگون کرده است  فن آوریرشد سریع 

و نظامهای ارزشی مردم هم باز چینی   ،باورها ،هویت ها ،اند. در نتیجهکرده متصلاز یکدیگر جدا و گاه به همدیگر 

کنند. اما خیل زیادی از افراد  میها بین مردم توجه فاصلهو کم شدن اند. بعضی افراد امیدوارانه به از بین رفتن موانع شده

 کنند. میی کوچکانزوا و   ،احساس تنهایی ، از بین رفتن ساختارهای سنتی اجتماعی نتیجهدر 

 

پوشاند. این انفجار  میمردم را زیر سیلی از اخبار از گوشه و کنار جهان  ،رو به رشد جهانی شدن اطالعاتعصر 

  ، فلسفه و دین ، های جدید در علماطالعات این خطر را به وجود آورده که افراد نتوانند منطق درستی در اتفاقات ببینند. ایده 

  ،تجارت و مصرف قرار گرفته سلطهآورند. فرهنگی که تحت  میدر  های سنتی را با سرعت سرسام آوری به تعلیقارزش

  بنیادی رکنهای آزاد که  در زندگی روزمره آمریکا همه گیر کرده است. حتی اعتبار رسانهبار اسف یتبلیغات را به طرز 

 سودآوری مقدم شده است بر حقیقت.   ، زیر سوال رفته است. در عین حال  ،هر سیستم دموکراتیک است
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گوناگون  شود. تقاضا برای انواع میسرعت تبدار زندگی اغلب به عنوان عامل استرس و اضطراب فراگیر ذکر 

تا اینکه مردم به کمک آنها بتوانند شرایط فعلیشان را حفظ کنند و تالش کنند برای   ،ها رو به افزایش است انگیختگر 

کند. تاثیر  میها را قربانی سالمت جسمی و روحی بسیاری افراد و خانواده ،وریافزایش بهره برایلگام بی الزامپیشرفت. 

  ی حس   شبیه سرگیجه ناشی از گردش به دور خود است.  ،سیاسی و اجتماعی ،اقتصادی ،انباشته این نیروهای فن آوری

اضطراب در  دهند. میرا شکل  او که زندگی اردد کنترل کمتر و کمتری بر نیروهایی عادیآمده که یک انسان  پدیدفراگیر 

های کوتاهتر رسد که زندگیمیاند و به نظر سابقه دست به گریبانبی یجوانانی که با مشکالت ، رو به رشد استبین جوانان 

فهم نیست و  های قبل قابل تشخیص یا تری را نسبت به والدین خود داشته باشند. این کشور دیگر برای افراد نسلو کم بهره

 شوند. میبسیاری از افراد مسن دچار دلتنگی برای دوران دیرین   ،در نتیجه

 

اجتماعی و   گیر نفسدر این مسابقه خیالی خود  حریفان ها بهیناگوار  گوناگونبه انواع  در واکنش هااز آمریکایی برخی

های گذشته  پیشرفت. به راستی ست ادامه دارد و حتی شدیدتر شده ا پرستی و تبعیض جنسیتی . نژادکنندمیحمله  اقتصادی

خشونت بیشتری به کار  اند. سفید پوستان برتری طلب  به حالت قبل برگشته ،هادر خیلی زمینه ،در زمینه برابری نژادی

تنشها به طور مداوم زبانه  کنند. میآنها را تشویق  ،پوست جلوی آنها را بگیرند برند و گاهی به جای اینکه مقامات سفیدمی

تر  اعتماد به نیروهای انتظامی هم خراب ،بعد از هر درگیری ،شوند. در عین حال میو برخوردها گاهی خونین کشند می

ها و  مهاجرانی که گاه با خودشان ایده –شوند میشود. موجهای عظیم مهاجران جدید با خشونت و نفرت مواجه می

از   بومی گرایی متداول است و بعضا   رسد. د که برای برخی غریبه و تهدید آمیز به نظر میآورنمیای باورهای مذهبی 

شود. حمایت از محدودیت و ممنوعیت مهاجرت از بعضی کشورها  می تلقینظر فرهنگی قابل قبول و حتی وطن دوستانه 

رو به رشد است. تعداد مهاجرانی که به طور غیر قانونی وارد کشور   ،دانو گروههایی که از لحاظ مذهبی یا سیاسی غریبه

ولوژیک واکنش شدید علیه مهاجران را  ئتروریستهایی با انگیزه اید ،یابد. در عین حال میشوند هم افزایش می

انی کل  یورشهای در سطح ملی با حمایت دادست ،واکنشهایی از قبیل سختگیری توسط نیروهای انتظامی ،دنانگیز برمی

کنند  میها دیگر فکر نآید که آمریکاییمیبه نظر  ،و تهدید آزادی های مدنی. در تعدادی بیشتر از تمام دوران گذشته ،کشور 

 هستیم.  سوار یک کشتیکه همه با هم 

 

همان اندازه هم به باورها و   ند،کنمیهمان اندازه که به یکدیگر حمله  ،ها در پاسخ به بالتکلیفی و ناامنیآمریکایی

ها را  آورند. مصرف مواد مخدر شایع است و به طور فاجعه باری شکل گیری خانوادهمیرفتارهای خود ویرانگر روی 

یک مسیر جذاب   گیرد. ماده گرایی هم یک وعده پوشالی است برای تسکین.میضایع کرده و جان بسیاری از افراد را 

: پروژه آمریکا  ایماین ایده که به دوره آخر زمان رسیده  پناه بردن بهدر غلتیدن به بدبینی و مکتب کلبیون است و یا  ،دیگر 

از هم بپاشد و بعد آن را از نو بسازیم. چه به دیگران حمله   شکست خورده است و تنها امید این است که صبر کنیم تا کامال  

از طریق  ها بیشتر و بیشتر آمریکایی ،چه خود را از قضایا دور نگه داریم و چه تسلیم شویم ،چه در خود فرو رویم ،کنیم
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فقط در  این روزها ا هکه آمریکایی چنین پیداست  راستیدر حال فلج شدن هستند. به  سرخوردگی و ناامیدی  ،اختالف عقیده

 یک موضوع توافق نظر دارند: این دوران بدترین دوران هاست. 

 

»حکومت توانگران« و  ،کلماتی مانند »الیگارشی« -بود یکی از آنها می همانطور که توکویل قطعا   –ناظران نگران 

درباره ظهور دوباره ساختارهای همپوشان قدرت اقتصادی و سیاسی که   دادنبرای زنهار  برند،را به کار می»ستمگری« 

که کشور از لحاظ اخالقی و فرهنگی در مسیر غلطی قرار  از اینافراد  برخیتاسیس آمریکا قرار بود آنها را از بین ببرد. 

 ؟ پرتگاه ویرانی ایستاده استزند که آیا دموکراسی در آمریکا در موج می شاندر ذهن پرسش این  و خورندمی تاسف ،دارد

 

منظورمان از توضیح شرایط باال وصف آمریکای  ،رسدمیها شرایط امروز آمریکا اینگونه به نظر با اینکه از خیلی جنبه

دورانی در آغاز قرن   ، دهدمیارائه تر را  دقیق از یک دوران قبل یامروز نبود. در حقیقت ترازنامه موارد باال تصویر 

 سال پس از آنکه توکویل یک تصویر سرزنده و هیجان انگیز از دموکراسی آمریکا تحریر کرده بود.  ۵۰فقط  ،بیستم

 

  ،تضاد سیاسی ،به طرز حیرت انگیزی شبیه آمریکای امروز بود. نابرابری ۱۸۹۰و  ۱۸۸۰  ،۱۸۷۰آمریکا در دهه های 

وفور نعمت   ، های بی سابقه در فن آوریتوام با پیشرفت ، مانند امروز  –اجتماعی و خودپسندی فرهنگی چیره بود  فروپاشی

تا حدی که موارد ذکر   ،اندهبین این دوران و آن دوران به طور قابل توجهی شبی 1و سامان شرایط مادی. خطوط موازی

  ،از سر تحقیر  ،تطبیق دارند. نگاه کردن به دورانی که مارک تواینکلمه به کلمه بر شرایط امروز  تقریبا   ،شده در باال

 به طور ترسناکی مانند نگاه کردن در آینه است.  ،نامید 2دوران زراندود 

 

اند که اگر مسیر امروز  های نگران کننده را تشخیص داده و به درستی هشدار دادهبعضی از صاحبنظران این شباهتالبته 

  ، های امروز خواهد بود. مقایسه با دوران گذشتهگناه تکرار یک فصل زشت تاریخی بر دوش آمریکایی ،تغییر داده نشود

آورد که وقتی این کشور آخرین بار در چنین شرایط  مییان ماین سوال را به  و در عین حال است  شایان توجه بسیار

های آخر  گوییپیش ،م که در اواخر قرن نوزدهمدانیمیچگونه توانست از آن عبور کند. به یقین   ،ناگواری قرار داشت

ترس اینکه پروژه آمریکا به طور غیر قابل بازگشتی از ریل خارج   و به حقیقت نپیوستند انهمیدوزمانی و اضطرابهای ن

چه    ،مان رسیدیم؟ در این یک قرن فاصلهماند. پس چگونه از آخرین دوران زراندود به مشکالت امروزی ی اساس ب ،شود

 اتفاق افتاد؟ 

 

مو به مو از مشکالت امروز نیست.   بررسی یک  ،این کتاب تالشی است برای پاسخ دادن به این سوالها. البته کتاب

کنیم با کمک گرفتن از مدارک آماری  سعی می ،در عوضدهد. مینارائه همچنین تصویر کاملی از اتفاقات قرن گذشته 

 
 در طول زمان روندها 1
رود. زراندود بار ارزشی منفی دارد، چون که فقط در سطح طالیی است و  آمیز واژه طالیی به کار می زراندود در اینجا به عنوان معادل تحقیر  2

 که مس یا زرند.  آنگه پدید آید         شود: زراندودگان را به آتش برند نه در باطن. این معنی در شعر سعدی هم دیده می
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خیره کننده و داده محور از تاریخ   ،تصویری تازه ،دهیم. این مدارکارائه یک دید تاریخی وسیع  ،آوری شدهگرد جدیدا  

 اند. خالصه شده ۱-۱همانطور که در شکل  ،دهندمیارائه سال گذشته این کشور   ۱۲۵

 

 

 ۲۰۱۵ – ۱۸۹۵ ،اجتماعی و فرهنگی ، سیاسی ،روندهای اقتصادی  -۱-۱شکل 

 

های قرن گذشته  ههایی از پدیدمعیار  ،کنندای از صدها معیار مختلف را نمایندگی میروندهای به تصویر کشیده شده چکیده

در چهار فصل آینده کتاب   ، دهندیاتی که این ارقام را تشکیل میئجز ) .جامعه و فرهنگ  ،سیاست ،در چهار زمینه: اقتصاد

این سوال پایه را پرسیدیم که از زمان شروع   ،( با دقت در هر یک از چهار وجه زندگی آمریکاییبررسی خواهند شد.

از زمان آخرین   ، سال گذشته ۱۲۵در طول  ،اند یا در حال زوال. به زبان دیگر ل در حال بهبود بودهئآیا مسا ،قرن بیستم

 کرده است که: مریکا به این سمت حرکت میآیا آ ،دوران زراندود

 

 برابری اقتصادی بیشتری داشته باشد یا کمتر؟  •

 رفتار خوش و سازش بیشتری در سیاست داشته باشد یا کمتر؟  •

 همبستگی بیشتری در زندگی اجتماعی داشته باشد یا کمتر؟  •

 نوع دوستی بیشتری در فرهنگ داشته باشد یا کمتر؟  •
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انگیز را یافتیم. در هر  شگفتیک الگوی بی تردید و حتی   ،یکدیگر قرار دادیم وقتی که جواب این سواالت را در کنار 

 مدتی دارند با شروع تقریبا   دراز  یصعودنخست روند ها حنین. این مآیندمیبه نظر  روندها شبیه   ،مورد خاص

 کنند. میجهت حرکتشان برعکس شده و به سمت پایین حرکت  ،در یک بازه زمانی مشابه   ،و در ادامه ،همزمان

 

 پیاپیبیش از شش دهه  ،موضوع هستند که در انتهای اولین دوران زراندود آمریکا نانواع مختلفی از معیارها بیانگر ای

تار و پود اجتماعی   ،همکاری بیشتر در حوزه عمومی  ،سمت برابری اقتصادی بیشتر به  نوسانات جزیی(  برخی )هرچند با

را   یشکاف اقتصادی عظیم حقیقتا  ما  ، در طول دو ثلث اول قرن بیستم. ایمحرکت کرده تر و رشد فرهنگ همبستگیقوی 

ر  بلکه د ، و جنگ جهانی دوم 3تنگ کردیم. نه تنها در طول دوران رکود بزرگ ،که در دوران اول زراندود پیش آمده بود

تضادهای سیاسی مفرط را به طور تدریجی   ،چند دهه قبل و بعد هم در جهت پیشرفت حرکت کردیم. در همان دوران

های مستحکمی از  با یکدیگر همکاری کنیم. همچنین شبکه ، برطرف کرده و یاد گرفتیم که با گذر از خطوط احزاب

هایمان در   مسئولیتفرهنگمان هم بیشتر متمرکز شد بر های انجمنی و خانوادگی را به طور مستمر به هم بافتیم.  همبستگی 

چند    ،آمریکا یک صعود چشمگیر  ،یک کالمتوجه به نفع محدود شخصی کاهش یافت. در  ،مقابل یکدیگر و در مقابل

 ی و بی تردید را تجربه کرد. هوج

 

توانیم  چه می یاریکه با هم متمرکز بودندپرسش این  رویها شاید بیش از هر زمان دیگری آمریکایی ،هادر طول این دهه

یک جشن پس از   صرفا   ،کنندمی القاآنطور که بعضی  ،مشترک و پیشرفت جمعی مسئولیتبه دست آوریم. این حس 

که این نمودار  پیروزی در ادامه دوران رکود بزرگ و شکست دادن نیروهای متحدین )در جنگ جهانی دوم( نبود. آنطور 

اوج گرفتن   ،در واقع ،علت اصلی ،کنندمیهای آینده ثابت ه شده در فصلئهای ارادهد و آنطور که دادهمیبه وضوح نشان 

 اند.قابل تشخیص آشکارا هم روندهایی بود که در طول نیم قرن گذشته

 

  ،تعاون ،عدالت  جهت آمریکا در  دوران زراندود به یک خاطره دور تبدیل شده بود. ،زمانی که به اواسط قرن بیستم رسیدیم 

  ،در نیمه قرن،  فصول آتی خواهیم دیدهمانطور که به تفصیل در . تغییر حالت داده بود بیشتر  همبستگی و نوعدوستی

ما   ،آغاز شد  ۱۹۶۰و شوونیست مان هنوز فاصله زیادی با حالت ایده آل داشت. اما وقتی که دهه   تبعیض آمیز جامعه 

ما را  در آن موقع رییس جمهور جدیدمان  به خصوص در زمینه نژاد و جنسیت.  ،بردیم پیبیشتر و بیشتر به ایرادهایمان 

بپرس من   ،تواند برای تو بکندگفت: »نپرس که کشورت چه می ها. اود: آماده ایم برای مقابله با چالشکر اینطور وصف 

استدالل کندی بر اینکه سالمت جمعی از سالمت فردی   ، های آن زمانتوانم برای کشورم بکنم.« برای آمریکاییچه می

  صرفا   ،عصران اواما برای هم ،دیآبه نظر میقدرتمند  یضد فرهنگ نبود. با اینکه سخن او شعار  اصال   ، مهمتر است

 توضیح واضحات بود.
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 محور تبدیل شده بود. -به یک جامعه ما سنجشقابل به طور  حقیقتا  و   اآمریکا آشکار  ،در طول شش دهه اول قرن بیستم

 

  ۱۹۶۰در اواسط دهه  ،دانندمیدهد و همانطور که مردم آن دوران به خوبی میهمانطور که نمودار نشان  ،اما پس از آن

مان به طور ناگهانی تغییر جهت  اجتماعی و فرهنگی ، سیاسی ،صعود چند دهه گذشته در زمینه زندگی مشترک اقتصادی

طبق صدها معیار در   –و امروز  ۱۹۶۰بین میانه دهه یافت.  آشکار ا خود را به طور ناگهانی در یک نزول آمریک داد.

فرسوده شدن بافت   ،رو به زوال گذاشتن سازش در حوزه عمومی  ،کاهش برابری اقتصادیدر جهت  –زمینه های مختلف 

ما   ، و پس از آن ۱۹۸۰  ،۱۹۷۰به سمت  ۱۹۶۰دهه  با گذر از. ایمحرکت کردهاجتماعی و سقوط به فرهنگ خودپسندی  

ما ستیز سیاسی را جایگزین   ،شکاف بزرگ اجتماعی اقتصادی دوران قبلی زراندود را بازسازی کردیم. در همان دوران 

. فرهنگمان بیشتر متمرکز شد بر  بپاشنداز هم  ایسابقها و خانواده هایمان تا حد بی ههمکاری کردیم. اجازه دادیم که انجمن

ما پیشرفتهای مهمی را در زمینه گسترش حقوق فردی )گاهی در   ۱۹۵۰مند به نفع جمعی. از دهه فردگرایی و کمتر عالقه

 . ایمهکرد عقب گرد به شدت  گروهیاما در زمینه سعادت مشترک و ارزشهای  ،های قبل( کردیمادامه پیشرفتهای دهه

 

از   شد که به سختیمی بیانای او از قله یستیایده آل سخنان.  داشت را زیر سایه خود تغییرات آتی به نوعی جان اف کندی 

به  4اری دبرابری و دربر  زمینهدر    در آستانه لغزش به پایین آن بودیم. با این که آن قله قطعا  ، هرچند که باال رفته بودیم آن

بسیار نزدیکتر بود به تحقق دیدگاه پایه گذاران کشورمان »یک ملت   ،اما در مقایسه با وضع کنونی ،نبود بلندکافی اندازه 

بنابراین دعوت کندی به اولویت دادن نفع جمعی بر نفع فردی ممکن است در آن زمان   ... با آزادی و برابری برای همه«.

اما با نگاه به کل قرن در   ،های جمعی بزرگتر به نظر آمده باشد دار باش برای شروع دوران جدیدی با پیروزیمانند طبل بی

 تمام بود. ادمید برای دورانی که در حال مییابیم که او ناخواسته داشت بر شیپور خاموشی می

 

 محور تبدیل شده است. -نبه یک جامعه م سنجشقابل به طور  حقیقتا  و   آشکاراآمریکا  ،در طول پنج دهه گذشته

 

ایم.  مان را ترکیب و به یک داستان واحد آماری تبدیل کردهچهار معیار کلیدی  ،تحلیل داده پیشرفتههای با استفاده از روش

علمی از داستان   و معتبر  ایشکل که چکیده   نمودار را تمیز دهیم: یک  یواحدایم پدیده درونی به این ترتیب توانسته

پدیده ایست که ما به عنوان منحنی   ،نشان داده شده ۲ -۱  دهد. این ابر روند که در شکلمیارائه سال گذشته آمریکا   ۱۲۵

نزول شدید به سمت   ،و در ادامه ،بستگی و همکاری بیشتر همایم: صعود تدریجی به سمت کرده نامگذاریمن -ما-من

  ،سهم ما از سرمایه اجتماعی  ،بیان ما از دموکراسی ،استقالل و خودخواهی بیشتر. این موضوع در تجربه ما از برابری 

 . منعکس شده است، و درک مشترکمان از این ملت نماهویت اجتماعی
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اند. اما  در ادبیات تحقیقی مخصوص خود به رسمیت شناخته شده ، به طور کلی هر یک از روندهایی که ما آشکار کردیم

مسیر منحنی   در  –. به ندرت محققان همزمانی شگفت انگیز چندین متغیر را است روندها اغلب به طور جدا جدا بررسی 

نزول آمریکا( اند. به عالوه اغلب مطالعات فقط بر نیمه دوم منحنی )تشخیص داده –اند شکلی که در قرن بیستم طی کرده

مطالعه ما   ، در مقابل  اند.چشم پوشیده ،و بر نیمه اول منحنی )صعود آمریکا( که همانقدر قابل اعتناست  –اند تمرکز داشته

  با این هدف که  ،دهدارائه  تر در یک بازه زمانی بسیار طوالنی را  یک تحلیل وسیع از تعداد زیادی متغیر  بر آنست که

های اول قرن بیستم دارند و در بحران ملی کنونی به حد اعالی خود  تمایالت عمیق ساختاری و فرهنگی که ریشه در دهه

 را افشا کند.  اندرسیده

 

 

 ۲۰۱۷-۱۸۹۰ ،جمعگرایی در مقابل فردگرایی در آمریکا -۲-۱شکل 

 

در نظر   ،جامعه و فرهنگ ،سیاست  ،را برای اقتصاد یما روند درونی واحد ،در هر یک از چهار فصل آتی این کتاب

محور و سپس  -کنیم بر اینکه چگونه شکل گیری روند مزبور در صعود ملتمان به سمت شخصیت مامیگیریم و تامل می

تعداد بیشماری از   ، شکل   هایمحور نقش داشته است. برای هر یک از منحنی-در نزول آن به سمت شخصیت من

بستر   ،بررسی خواهیم کرد. در عین حال و با همان اهمیت ، معیارهای آماری را که تشکیل دهنده روند اصلی هستند

  که احتماال   است نیروها و عواملی ،تاثیر گذاری متقابل شرایط ،بستر تاریخیمقصود از گیریم. میتاریخی را هم در نظر 

  ، سیاست  ،مان )اقتصادران قرن را با چهار لنز تحلیلیذمان گ های تاریخیدر روایت . اندهبر شکل گیری روند تاثیر داشت

های مختلف کتاب ذکر  ها چندین بار در قسمتها و اتفاق بعضی شخصیت ،به همین خاطر . کنیممیجامعه و فرهنگ( مرور 

 شوند. می
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کدام یک فصل جداگانه را به خود   که هر  ، ایم: جنسیت و نژاددو نظرگاه تحلیلی دیگر را هم در نظر گرفته ،عالوه بر اینها

باید این سوال را بپرسیم   ،مان درباره »من« و »ما« در قرن بیستم کامل باشدبرای اینکه صحبت  حقیقتا  اند. اختصاص داده

هایی است که بیش  چون تحلیلمان بر اساس داده اند.محروم جامعه منعکس بوده های چگونه این روندها در تجربه گروه که

سرخپوستان و دیگر    ،آسیایی-مردم آمریکایی ،تجربه مردم التین تبار  ، در این کتاب ،گیرند میسال را در بر  ۱۰۰از 

این نیست که این گروهها و  علتشکنیم.  میها بررسی آمریکایی-رنگین پوستان را به مراتب کمتر از تجربه آفریقایی

  ، های آماری مورد استفاده در این کتابدادهدر بلکه به این خاطر است که  ،داستانهای منحصر به فردشان کم اهمیت اند

این  به جز در محدوده اواخر قرن بیستم.  ،است  نشدهارائه  مجزا به طور اغلب  ،اطالعات مربوط به دیگر رنگین پوستان

بحث ما درباره نژاد   ،کند. به همین علت میغیر ممکن  روندهای دراز مدت را برای آن گروهها تقریبا  موضوع تحلیل 

 های قومی و نژادی محدود است. ها و صحبتمان درباره دیگر اقلیتآمریکایی-متمرکز است بر آفریقایی

 

عی و خودپسندی فرهنگی همگی یک  اجتما شکاف  ،قطبی شدن سیاسی ،درحالیکه معیارهای تجمیع شده نابرابری اقتصادی

وقتی که به معیارهای برابری جنسیتی و نژادی   ،کنندمیسال گذشته طی   ۱۲۵ای را در طی هشکل خیره کنند روند 

در دو ثلث اول قرن بیستم باید   ، زنان و بسیاری دیگر  ،هاآمریکایی-آفریقاییشود. میتر داستان بسیار پیچیده ، رسیممی

جنگیدند تا شکلهای اولیه برابری و دربرداری را به دست آورند. به همین علت شاید منصفانه باشد که فرض کنیم  می

این امکان را   باید حقیقتا  نژادپرست و جنسیت طلب بود.    ذاتا    ،کردمیی که آمریکا در این دوران به سمت آن حرکت ی»ما«

 مذکر و سفید پوست.  »ما«یی بود اساسا   ، که »ما«ی در حال شکل گیری در آن دوران یمدر نظر بگیر 

 

شبیه چوب هاکی   ، شکل باشد منحنی شبیه توصیف تاریخ کالن نژاد و جنسیت در قرن بیستم آمریکا اغلب به جای اینکه 

تا  اندبوده ثابتی هایتم فراگیر قاعدهنابرابری و س  ،نارواداری  از دیرباز،  شود کهمیاغلب تصور  ،است. به بیان دیگر 

  ،سابقهبه طور ناگهانی و با رشدی بی ،تغییرات قاطع جنبش حقوق مدنی و حقوق زنانناگهان ، ۱۹۶۰در اواسط دهه اینکه 

که در   ،هااین تصویر تاریخی از جهات مهمی گمراه کننده است. خواندن دقیق داده ،اند. با این حالباعث بهبود اوضاع شده

آوری از دست آوردها در زمینه برابری نژادی و جنسیتی   شگفتدهد که تعداد مینشان  ،خواهیم کردارائه های آتی فصل

متغیرهای روند دهند که با  میو در حقیقت یک دوران طوالنی پیشرفت را تشکیل  –اند اتفاق افتاده  ۱۹۷۰از   زودتربسیار 

رسد همچنان که حس »ما« بودن آمریکا در دو ثلث اول قرن در حال  به نظر میدارند.  همخوانینشان داده شده در باال 

  ، های نژادی و جنسیتی در آموزشمحرومیت زیرا ،شدندمی مندبهره از آن  سیاهپوستان و زنان هم در عمل  ، گسترش بود

کردند. بنابراین ما استدالل خواهیم کرد که جنبشهای مربوط به  میبه طور تدریجی کاهش پیدا  ، سالمت و رای دادن  ،درآمد

بلکه باید در قالب اوج گرفتن بیش از چهار دهه  ،نه به عنوان یک اتفاق ناگهانی ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های حقوق در دهه

  ،تبعیض آمیز بودند. در مورد نژاد  همیشههایی اتفاق افتاد که این پیشرفت اغلب در حوزهدر نظر گرفته شوند.  پیشرفت

سیار کمتر از میزان کافی بود.  بپیشرفتها  و قطعا   ،پیشرفتها اغلب توسط خود سیاهپوستان اتفاق افتاد و نه از طریق نهادها

 مهمی از تاریخ برابری و دربرداری قرن بیستم هستند. ها بخش بسیار این پیشرفت ،با این همه
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ها اغلب  هایی که آمریکاییدهه – ۱۹۷۰دهد که دهه های بعد از میمان درباره نژاد در آمریکای قرن بیستم نشان بررسی

ا کاهش  توام بوده ب ،در عمل و به طور مشخص –کنند بیشترین دست آوردها را در زمینه برابری نژادی داشته میفکر 

یات  ئهای سیاهپوست. )داستان برابری جنسیتی قدری متفاوت است که در فصل هفتم با جز سرعت پیشرفت برای آمریکایی

این   همه،همانقدر هم واضح است. با این  ، همانقدر که تعجب آور استاین دوران کاهش سرعت در بررسی خواهیم کرد.( 

به   ۱۹۷۰رسد که وقتی آمریکا بعد از دهه به نظر می. دارد مطابقت  های قبل به تصویر کشیدندبا داستانی که منحنی قضیه

همزمان پای خود را از روی پدال گاز برای حرکت به سمت برابری نژادی   ،سمت فردگرایی و خودپسندی چرخش کرد 

یزانهای مطلق برابری نژادی نیست و در عوض میزان  این داستان تعجب برانگیز و متناقض تمرکزش بر م برداشت. 

های متداول درباره تاریخ روابط نژادی در  برخی از ایدهاین داستان  در عمل،  . گیردمیتغییرات را در واحد زمان اندازه 

ای که در  کند. اما پدیدهمیها فرق شکل منحنی ، رسیممیکشد. بنابراین وقتی به برابری نژادی میبه چالش  را  این کشور 

من آمریکاست. ما این قضیه را  -ما-ای تایید کننده داستان قرن منبه طور نافذ و غیر منتظره ، ها قرار داردزیر پوست داده

سواالت مربوط به نژاد و   ، های قبل از آنفصل، به همین دلیل موشکافی خواهیم کرد. ۷و   ۶های  با جزییات در فصل

 کنند.میجنسیت را فقط به صورت گذرا بررسی 

 

ها و زنان در اوایل قرن داشتند، تحلیل ما نشان  آمریکایی-ای که آفریقاییهای واقعی و کمتر تایید شدهپیشرفتعلیرغم 

نژاد زده و جنسیت زده بود، و حتی در موقعی که   غیر قابل انکاری، »ما«ی میانه قرن عمدتا   به چه شکلهایدهد که می

سازگاری و همبستگی آمریکا به طور بی سابقه ای باال بود، هنوز چه فاصله زیادی با هدف داشتیم. بنابراین و به خاطر  

به عنوان یک   ، ۱۹۵۰باید از نوستالوژی درباره دهه  تجربه رنگین پوستان، زنان و دیگر گروههای جنگ زده، قطعا  

خواهیم کرد از این واقعیت که  ارائه شواهد روشنی .  پرهیز کنیم ،عصر طالیی در جستجوی یک جامعه برابری طلب 

عدالت محور در طول دو ثلث اول قرن، نقش   و کامال   فراگیر  شکست آمریکا برای به وجود آوردن یک »ما«ی کامال  

های  چرایی این موضوع و پیامدهای محتمل آن برای چالش .داشته است  ای در چرخش ملت به سمت »من«نده تعیین کن

پاسخ به این سوال ممکن است کلیدی کند. میهای بسیار تامل برانگیزی است که این کتاب دنبال امروزمان یکی از سوال

خود را در    –های حقوق مدنی سیاهپوستان و زنان نیم قرن پس از جنبش –باشد برای فهم عمیقتر اینکه چرا امروز 

و هنوز در تقالست برای تبیین و تحصیل  داردبراساس خطوط نژادی و قومی  شکافهای عمیقییابیم که هنوز میای جامعه

 برابری جنسیتی. 

 

نگران کننده از زندگی ملی   عمیقا   ایشکست مداوم ما در به دست آوردن برابری و دربرداری جنسیتی و نژادی، جنبه

با این حال، این تنها مشکلی نیست که این کشور  کند. میپروژه آمریکا را نقض اصول بنیادین  قطعا   ای کهماست، جنبه

جنگیم؛ در اقتصاد، شکاف بین فقیر و  میبا یکدیگر شم آلود خ  و شگفت هایبه روش ت، در سیاس امروز با آن مواجه است. 

فرهنگ و ناامیدیم؛  از یکدیگر  تنها، منفصل ، غالبا  زندگی اجتماعیهای زندگی شگرف است؛ در در تمام جنبه دارا عمال  

یابیم که به  میرا در بین ملتی در  خود امروزه کند. میجلوه به صورت خودپرستی کورکورانه  « مان دائما  5»خودگیر 

 
5Selfie   
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حقیقتی که همه ما به طور دردناکی بر آن   – و به شدت خودمحور است  پاره پارهشدت قطبی، به شدت نابرابر، به شدت 

به   ۲با نسبت  –ها از احزاب مختلف اکثر آمریکایی ،سال گذشته، به جز چند وقفه کوتاه مدت ۵۰در  تقریبا   واقف هستیم.

اند که این کشور در روی ریل اشتباه قرار دارد. یک مطالعه  گفته –در دهه گذشته بیشتر هم شده است این نسبت  که  ،۱

  چشمگیر  یاند و اکثریتای درباره آینده خود منفعلبه طور گستردهها نشان داد که آمریکایی Pewاخیر توسط مرکز تحقیق 

، و ایاالت  ر خواهد شدتکنند که شکاف بین فقیر و دارا عمیقتر خواهد شد، کشور از لحاظ سیاسی قطبیمیاز آنها پیش بینی 

کند که  میانجمن روانشناسان آمریکا گزارش خواهد داشت.  در عرصه جهانی اهمیت کمتری ،سال آینده ۳۰متحده در 

 »آینده ملت ما« منبع عظیم ایجاد استرس در بین مردم عادی آمریکاست، حتی بیشتر از شرایط اقتصادی و کاری خودشان. 

 

  یتاریک رو به  ایم، محکوم به این هستیم که در این مسیر رسیدیم؟ تا وقتی که پاسخ این سوال را پیدا نکردهچگونه به اینجا 

 بیشتر فرو رویم. 

 

دهد، نقطه عطفی که مسیر حرکت یک ملت را  می، یک نقطه عطف استثنایی را در تاریخ قرن بیستم نشان ۱۹۶۰دهه 

کند، پاسخ دقیق به این سوال که چگونه به اینجا رسیدیم، فقط در صورتی  میل تغییر داد. اما همانطور که این کتاب استدال

را به عنوان دومین نقطه عطف در نظر بگیریم، نه اولین نقطه عطف. حرکت به سمت   ۱۹۶۰است که دهه  ییافتن دست

د بسیار چشمگیر است،  انزندگی کرده دوران  شروع شد، با اینکه برای افرادی که در آن ۱۹۶۰جدایی که در اوایل دهه 

الزم است که دوربین ما   اما در جهت معکوس. ،ای بود با تاثیرات اغلب مشابهلیکن در مقایسه با اتفاقات اوایل قرن، پدیده

به اندازه کافی کوچک نمایی کند تا بتواند هر دو این نقاط عطف را در بر بگیرد. با چنان دیدی خواهیم توانست تصویری 

ایم و البته اینکه چگونه شاید بتوانیم از این شرایط  دقیق به دست آوریم از اینکه چگونه به شرایط ناگوار کنونی رسیده

گیرد، شاید  میسال از تاریخ این ملت را در بر   ۱۲۵یدمان این است که با ارائه یک داستان نو و مستدل که امخارج شویم. 

و البته پلی   –بتوانیم پلی بزنیم برای شکاف نسلی بین جوانان امروزی و افراد متولد در دو دهه بعد از جنگ جهانی دوم 

،  مان بسازیم را برای آینده یامید است که بتوانیم نگاه مشترک ست. مان با آن مواجه ا فراوان دیگر که ملت هایشکافبین 

 که در آن همگی در جهت با هم بودن تالش کنیم.  ایآینده 

 

گیرد تا حد  میربکا ادواردز، تاریخدان عصر زراندود، ذکر کرده است که »درسهایی که یک فرد از یک دوره تاریخی 

این کتاب استدالل خواهد کرد که  که نقطه شروع و پایان آن دوره را چه زمانی انتخاب کند«.  استبه این بسته زیادی 

باعث   ۱۹۶۰شود. نگاه محدود به گذشته تا دهه میشروع ن  ۱۹۶۰ ای که باید درس آموزمان باشد، در دههدوره تاریخی

برای بازسازی آن، کار  گمشده و استدالل  یبهشت برای شده بسیاری از مفسران دچار نوستالوژی شده و به جز سوگواری

زنده  وان آمنگاه کردن به زمانی که یک صعود در نقطه اوج خود بوده، چنددیگر،  بیانمشخص دیگری پیش رو نبینند. به 

  ،آن زمان  موجود در  هایزمینه  که ویژه از این جهتاست، ب سودمندتر نگاه کردن به زمان آغاز آن به مراتب  نیست. 

همانطور که در زیرنویس عنوان این کتاب  ایم. هایی دارد که ما امروز در آن قرار گرفتهای به زمینهتشابهات خیره کننده

به یک قله فرهی در گذشته آمریکا برگردیم. برعکس، باید از دوران   یبا دلتنگاعالم کردیم، تز ما این نیست که باید 
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ها با موفقیت و به طور قابل  فروماندگی مشابه دوران خودمان الهام و حتی درس بگیریم، دورانی که در کف آن، آمریکایی

 ای تغییر جهت دادند. ، تاریخ را به سمت امیدوار کنندهسنجش

 

اگر آنطور که شکسپیر گفت »گذشته پیش درآمد است«، پس آنچه که در آینده پیش خواهد آمد بستگی به این دارد که چه  

آید، بسته به تو و من است«،  میپیش »آنچه شود: میذکر ن درکی از گذشته خود داریم. ادامه صحبت شکسپیر که معموال  

است که گذشته فقط   بخش یک جمله منفعالنه مربوط به جبرگرایی تاریخی نیست. برعکس، یک گزاره واقع گرایانه و امید

مسلط  مان آینده کند که برمیمان ما را آماده . فهم واضحتر گذشتهکندفراهم می زمینه را برای حرکت به جلو و انتخاب

 شویم.

 

 بگذارید از ابتدا شروع کنیم. 

 

مان  ای که گستردگی این مشکالت باعث تهدید دموکراسیکند تا برسد به آخرین دورهمیاین کتاب مشکالت امروز را دنبال 

ایم. به طور  ناگوار کنونی دچار شدهشده بود. با پی گیری مسیر تحوالت در این دوران خواهیم دید که چگونه به وضعیت 

مشخص بررسی خواهیم کرد چگونه نابرابری اقتصادی، قطبی شدن فضای سیاسی، فروپاشی اجتماعی، خودپسندی  

اند. انجام این  سال گذشته( متحول شده ۵۰شته )نه فقط سال گذ ۱۲۵اجتماعی، نژادپرستی و تبعیض جنسیتی در طول 

برخی  هایی را که توسط از فرض رخی قرار خواهند داد و بفرارویمان ای را های غیر منتظرهتحلیل، پیچ و خم

 . ، به چالش خواهد کشیدشوندمیصاحبنظران و تاریخ دانان به عنوان حقایق قرن بیستم )یا قرن آمریکا( عرضه 

 

  دراز نیست که ملت در حال نزول  معتقد. در عین حال این کتاب ایمنکرده استوار استدالل هایمان را بر یک واقعه متاخر 

بوده است. بر عکس، برای درک شرایط امروز آمریکا باید اول اذعان کنیم که در حافظه زنده جامعه، هر یک از  مدت 

اند. نشان خواهیم داد که روندهای قرن گذشته در زمینه کردهمیروندهای منفی امروز، زمانی در جهت مثبت حرکت 

توانیم تمام آن روندها را اینطور  مید، به طوری که اناقتصاد، سیاست، جامعه و فرهنگ به طور اعجاب آوری مشابه

ل یک صعود طوالنی به سمت همبستگی بوده و به امش  از سر گذرانده است  آمریکا در قرن بیستم ی کهخالصه کنیم: داستان

 دنبال آن، یک سقوط تند به سمت فردگرایی اتفاق افتاده است. از »من« به »ما« و سپس از »ما« به »من«.

 

، اما این داستان یک داستان تلخیص شده است و بسیاری از مسائل  کندمی تعریف داستان آمریکا را در قرن بیستم صعود 

کند که روندهای اصلی مربوط به مشکالت امروزی را برجسته  میشود. این تلخیص این امکان را فراهم میمهم را شامل ن

این کتاب یک تمرین است در زمینه تاریخ کالن و از این جهت برای تاریخ دانان بحث برانگیز خواهد بود. به   لذاکنیم. 

دهند. فرازها و  متزلزل است، چونکه اتفاقات آینده فهم ما را از تاریخ تغییر می عالوه، نوشتن درباره تاریخ معاصر معموال  

برای همین ما شعارمان را از آلفرد نورث   کنند.های جدید پیدا می، مفهومفرودها و نقاط عطف تاریخ، از پی هر دهه جدید

نکته اینکه کتاب درباره تحلیل علت و معلولها نیست،  .«. آخرین بندن دل آن گیریم: »ساده سازی کن و بهوایتهد قرض می
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اند و به طور  شوند که بهم بافتهمل میدرباره روایت هاست. روایتها فقط داستانهای جذاب نیستند، بلکه اتفاقاتی را شابلکه 

وقتی که به   ،شوند، اما قابل تفسیر هستند و بنابراینگذارند. رشته های یک روایت از هم گشوده نمیمتقابل بر هم تاثیر می

 توانند برایمان درس آموز باشند. کنیم، میآینده نگاه می

 

ت که آزادی فردی به طور جدی  س تجربه آمریکا موفق شود، الزم ا همانطور که توکویل به درستی ذکر کرد، برای اینکه 

آزادی فردی را متعادل کند. آزادی افراد برای دنبال کردن   ،محافظت شود. در عین حال، تعهد به نفع جمعی باید با دقت 

ن آن آزادی با تحمیل هزینه به دیگر افراد جامعه، این قدرت را دارد که  بی اما پی گیرینفع شخصی، نوید دهنده است، اما 

قرن   مسیر تاریخیبا نگاه کردن به  ای که آن آزادی را تضمین کرده است. بستر جامعه را متالشی کند، بستر همان جامعه

  نتایجیپایان، به  شوند. درآماری نمایان مییات تاریخی و ئها و عواقب آنها به وضوح در جز بیستم، خواهیم دید که این ایده

ای  مجموعه تاریخ، اشاره کرد . همانطور که شکسپیر ها بگیرندتوانند از این بررسیمی اصالح طلبان امروز  کهپردازیم می

 ها شکل یافته است. است که توسط انسان مسیری، بلکه یست اتفاقات ناگزیر ن از 

 

افسار گسیخته فردگرایی   توفانآمریکا یک  ،توانیم از این تحلیل بگیریم این باشد که در گذشتهشاید مهمترین درسی که می

شرایطی در سطح کشور ایجاد شد   ، توفانرا در فرهنگ، اجتماعات، سیاست و اقتصاد خود تجربه کرده است. در نتیجه آن 

ا شرایطی مشابه آن زمان مواجه هستیم. همانطور  که تنها تعداد محدودی از افراد جامعه از آن راضی بودند. امروز هم ب

اگر فقط یک دوران باشد که بتواند درس آموز   توانیم.بگذریم، امروز هم می توفانکه توانستیم در گذشته با موفقیت از آن 

امروز ملت ما باشد، آن دوران همان دورانی است که عصر زراندود آمریکا به عصر ترقی خواه تغییر یافت، همان  

توانستیم میثاق این کشور را پس بگیریم، و نتایج  دورانی که  ،دورانی که یک حرکت عظیم اجتماعی را به جریان انداخت

فهم اینکه چطور آن روندها به   در زندگی مردم اقصی نقاط کشور تاثیر مثبت گذاشت.  ،برای مدتی بیش از نیم قرن آن 

های پیش از شروع قرن بیستم و آغاز پیشرفت  جریان افتادند، بسیار مهم است. به همین دلیل، در پایان کتاب زمینه

زراندود، مسیر    دوراندرس بیاموزیم از داستان افرادی که در به این ترتیب، کنیم تا همبستگی اجتماعی را مرور می

دست به اقدامات جدی زدند تا مسیر آن را تغییر دهند. داستان زندگی    ،ال خود رها نکردند و برعکسحرکت تاریخ را به ح

تواند برای امروزمان الهام بخش باشد. به  می (طالیی بودبرایشان دوران  دوران این افراد )بر خالف زندگی افرادی که آن 

این بار   یک صعود جدید الزم داریم.ایجاد توانیم ابزارهایی را پیدا کنیم که برای میعالوه، با بررسی دقیق داستان آنها 

صعودمان باید توام باشد با یک تعهد بی دریغ برای دربرگرفتن تمام افراد جامعه، به طوری که به یک قله بلندتر برسیم،  

 یک مفهوم کاملتر و یک تجلی پایدار از میثاق »ما«.
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 نهم ه ای از فصل عقط

 

 ن از امتیاز ویژه داشتن تا مشتاق بود

ای که متولد شد، خانواده 6در بوستون ماساچوست، در یک خانواده طبقه متوسط یانکی  ۱۸۸۰فرنسیس پرکینز در سال  

دانشجوی   در کالج مونت هالیوکوقتی  کرد. های استعماری خود افتخار میبرای تحصیالت ارزش قایل بود و به ریشه

کرد که به  آشنا شد. آن استاد دانشجویانش را موظف می انههای ترقی خواهلیسانس بود، توسط یک استاد با سیاست

ها سر بزنند و با کارگران درباره شرایط کارشان صحبت کنند. پس از فارغ التحصیلی، پرکینز شروع کرد به  کارخانه

)هال   ز های جین آدام به عنوان یک داوطلب در مجموعه خانه ،س در یک مدرسه دخترانه در شیکاگو و در ضمنیدر ت

 های مردم فقیر کارگر بیشتر آشنا شد. هاس( با مصیبت

 

که   را  با تعداد چشمگیری از ترقی خواهان تاثیرگذار آن دوران دوش به دوش کار کرد و مشکالت اجتماعیهاس  در هال

جلسات درس تامل برانگیزی شرکت  در  های آتشین کارگری و  از نزدیک دید. او در سخنرانی ،در کتابها خوانده بود قبال  

و بیشتر و بیشتر کشیده   را زیر سوال برد  و محافظه کارانه پدر و مادرش )از مردم( سیاست ورزی منفصل  کم کمکرد، 

 شد به سمت جنگیدن برای حقوق افراد ستمدیده.

 

ولیتی را قبول کرد در فیالدلفیا برای بررسی استثمار جنسی  ئپرکینز به جای اینکه شغل محترم معلمی را انتخاب کند، مس 

از   را  یات کارشئجز در حالیکه –ها خانه اتاقژانسهای کاریابی غیرقانونی و آمریکایی توسط آ-زنان مهاجر و آفریقایی

فوق لیسانس  از دانشگاه کلمبیا تا  رفتدر دانشگاه وارتن اقتصاد خواند، بعد به شهر نیویورک . کرد اش پنهان می خانواده

کرد و در کنار خیابان  میعلوم سیاسی بگیرد. در نیویورک وارد جنبش حق رای برای زنان شد، در اعتراضات شرکت 

خودش را از حقوق کارگران   حمایتکرد. در ضمن به عنوان رییس اتحادیه مصرف کنندگان نیویورک اعالمیه پخش می

 داد. میادامه 

 

چای بود   صرفدر یک مهمانی با گروهی از زنان رتمان در نزدیکی میدان واشنگتن، در یک آپا، پرکینز ۱۹۱۱در سال 

مثلث در   دوزیپیراهن  گاهزنان همگی به بیرون دویدند و دیدند که کار  که صدای داد و بیداد را از خیابان پایینی شنید.

دوید به این امید واهی که بتواند کمکی بکند. صدها کارگر در  کارگاه پرکینز به سمت آنطرف میدان آتش گرفته است. 

پدیدار شد وقتی که تعداد زیادی زنان و   دلخراش  اینهحص سرانجامداخل حبس شده بودند بدون هیچ راهی برای فرار. 

اده بودند برای  سال پیش از آن، همان زنان یک اعتصاب را سازمان د ۲از ساختمان به پایین پریدند و مردند. فقط دختران 

تر و چاره اندیشی برای شرایط ایمنی نامناسب، همان شرایطی که آن روز باعث آتش  به دست آوردن شرایط کاری انسانی

 اعتصاب آنها با خشونت سرکوب شده بود. سوزی شده بود. 
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بود در شکل گیری اخالقی فرنسیس پرکینز و او را به ضرورت و فوریت   عطفیک نقطه  دوزیپیراهن کارگاه آتش در 

هاس چشمهای او را بر مشکالت باز کرده بود، اما پس از   اش در هال تالش برای اصالحات آگاه کرد. با اینکه تجربه

و نیکوکار تصور   منتقل شدن به نیویورک و معاشرت با نخبگان ساحل شرقی آمریکا، آینده خود را در نقش یک زن متاهل

کرد و نه یک اصالحگر. اما آتش سوزی دهشت آور به روشنی نشان داد که طمع صاحبان کارخانه و بی تفاوتی قانون  می

توانست نمی به تنهاییخیریه اعمال حقیقتی که  –انسان بی گناه شده بود  ۱۴۶باعث از دست رفتن جان  اران مستقیما  ذگ

  ه رویای خود برای زندگی نجیب وارانه را رها کرد و به جنگیدن برای حقوق کارگران. او بالفاصلساز آن باشد چاره

 . متعهد شد

 

به زودی دریافت که خشم  ، دنیایی که کم اخالق و تحت سلطه مردان بود، وارد شد وقتی که پرکینز به دنیای سیاست

، آل اسمیت، او به  نیویورک دموکرات و ترقی خواههای فرماندار با راهنماییاصالحات کافی نیست.  نیل بهاخالقی برای 

یک سیاستمدار زیرک تبدیل شد، چندین مسئولیت را در دولت ایالتی نیویورک به عهده گرفت و دولت ایالتی را پیشگام  

تر برای زنان، ساعات  ها، شرایط کاری ایمنهای جامع از کارخانهو در ایجاد بازرسیااصالحات قانون گذاری کرد. 

وقتی  موفق شد. همچنین توانست حداقل حقوق و بیمه بیکاری را ایجاد کند.  کودکانکاری کمتر و پایان دادن به کارگری 

پرکینز اولین زنی بود که در دولت فدرال  او را نامزد پست وزارت کار کرد،  ۱۹۳۳که پرزیدنت روزولت در سال 

های بی امان او از کارگران باعث اصلی تنظیم و اجرای مجموعه برنامه حمایتت و آمریکا به پست وزارت رسید. مهار 

 »عهد جدید« بود. 

 

فرنسیس پرکینز یکی از هزاران آمریکایی طبقه متوسط )بسیاری از آنان زنان تحصیل کرده( بود که وقتی شرایط رقت  

جنبش   و حتی رادیکال شدند. جین آدامز ر )گالوانیزه(تبرای اقدام مصممانگیز اقتصادی و اجتماعی شهرها را دیدند، 

.  تبدیل شد  به یک حامی خاموش نشدنی برای مهاجران و فقیرانپایه گذاری کرد و آمریکایی خانه سازی ائتالفی را 

. لیلیان والد  تالش کرد خستگی ناپذیر برای اصالحات کارگری، حقوق کارگران و برابری نژادی ایگونهفلورانس کلی به 

جان دوئی آموزش را    .به وجود آوردو به عالوه، برای اجاره نشینان نیویورک بیمه درمانی  کرد از حقوق بشر پشتیبانی

هایی هستند از روحیه انسانی  ین افراد نمونهاطوری باز تعریف کرد که ابزاری باشد برای شهروندی متعهد و دموکراتیک. 

. در  توجه کردند  بیداری سیاسی رو به رشد دوران  و مشتاق آن دوران. تمام آنها شهروندانی بودند که به وجدان خود و به

با همدیگر یک زمینه  و اقدامات بیشمار بین طبقاتی ائتالف سازی، سازمان دهی مردمی و حمایت سیاسی شرکت جستند

برای حمایت و  سیاستمداران مبدع از آن بستر استفاده کردند   ،. در ادامهشکل دادند مستعد را برای فعالیت گروهی

 آمریکا بودند.  محور -های ماها و سیاستهایی که زیربنای دههراهنمایی گرفتن در ایجاد برنامه


