
 / امريكا دوم انقالب و ماركس كارل اسپيلبرگ، «لينكلن»
 راجی فرزانه ترجمه آندرسن كوين
 
 

 با لينكلن حكومت اتحاد یواسطه به ،1865 سال ژانويه در امريكا داخلی جنگ طی در كه دھدمی نشان را راديكاليسمی «لينكلن» فيلم :مقاله یچكيده
صميمانه تبادل ھم و طبقاتی/اقتصادی ابعاد ھم ھاليوودی، یحماسه اين حال عين در  .آمد پديد بردگی، به دادن پايان برای راديكال خواھانجمھوری
 .گيردمی ناديده است فيلم موضوع كه ایھفته چند ھمان طی لينكلن حكومت با را ماركس اول المللبين ھاینامه ی

 یژانويه در .بود امريكا دوم انقالب یمنزله به كه تضادی بر كند،می تمركز امريكا داخلی جنگ از حياتی و خاص ماه يك بر اسپيلبرگ ◌ِ «لينكلن»
 کنفدراسيون) امريکا اياالت یائتالفيه بر (.م متحد اياالت وحدت حفظ حامی نيروھای)شمالی ھای ايالت اتحاد پيروزی  از پيش ماه چند ،1865
 سيزدھمين تصويب برای گيردمی تصميم لينكلن آبراھام جمھور رئيس ،(.م .متحد اياالت از جدايی خواھان و داری برده مدافع جنوبی اياالت
 بسيار لينكلن اين  .كند ملغی  دارانبرده خسارات ◌ِ  جبران بدون و شرط و قيد بدون را بردگی و بياورد فشار متحد اياالت اساسی قانون یاصالحيه
 انتخاباتی کارزار در داری برده الغای طرفدار يک عنوان تحت را خود نشد حاضر كه نامزدی  است، 1860 سال جمھوری رياست نامزد با متفاوت
ً  را بردگان آزادی اعالميه صدور كه جمھوری رئيس يا کند؛ معرفی  است لينكلنی اين .انداخت تعويق به ،1863 در داخلی، جنگ سوم سال تا تقريبا
 بردگان انتخاباتی و شھروندی حقوق به اشاره تلويحا ھايشسخنرانی و دارد پوستسياه سرباز 200000 حاال ارتشش است؛ شده متحول زمان طی كه
 .کند می سابق ◌ِ 

 انقالبی امريكای

 بلكه لينكلن، خود به فقط نه اسپيلبرگ ◌ِ  فيلم ،(«كابل/نشينخانه» ،«امريكا در فرشتگان») كوشنر تونی چپ، مشھور ینويسنده از ایفيلمنامه با
 شده متحد وی با 1865 ژانويه ساز سرنوشت روزھای آن در لينكلن كه استيونز تاديوس دارِ برده ضد و انقالبی چرا و چونبی شخصيت به ھمچنين
 ضد ◌ِ  جناح رھبر وود، فرناندو نيويورك، یكنگره ◌ِ  افراطی ◌ِ  نژادپرست با استيونز مكالمات ھاصحنه تريننمايشی از برخی .پردازدمی بود،
 .كشدمی تصوير به را كنگره ◌ِ  بردگی ِ◌الغای

 حقوق تمامی بردگان آن طی كه كندمی مطرح را جنوب ◌ِ  درازمدت نظامی ◌ِ  اشغال یبرنامه شكاك ◌ِ  لينكلن برای استيونز ديگر، ایصحنه در
 به اعطايی اراضی عنوان به و شده توقيف سابق دارانبرده امالك و كرد خواھند كسب را انتخاباتی ھایحوزه باالترين به دسترسی شامل سياسی،
 (لينكلن نقش در) لويس دی دانيل درخشان بازی با مؤثری نحوبه ھاصحنه اين تمامی .شودمی داده (معروف «قاطر يك و جريب 40») سابق بردگان
 .آيندمی در نمايش به زيبايی به (لينكلن تود ماری نقش در) فيلد سالی ◌ِ  ھمكاری با ،(استيونز نقش در) جونز لی تامی آن، از بھتر حتی و

 آورشرم ھایسياست در توان می اجراست، حال در انقالبی تغييرات اين كه درحالی حتی ، را متحده اياالت دموكراسی پرنقص چھره حال، عين در
 .کرد مشاھده نھايی تصويب برای اياالت به آن فرستادن و اصالحيه تصويب جھت آرا آخرين كسب برای  حمايتی

 ارائه بيشتری قطعيت با ضدنژادپرستی و داریضدبرده اندازچشم است، رايج ھاليوودی مھم ھایفيلم در آنچه از بيش ،«لينكلن» فيلم در كلی بطور
 به .كندمی اجتناب دھدمی نشان برتر، نگوييم اگر ھا،شمالی با ترازھم اخالقی نظر از را ھاجنوبی كه ھاليوود معمول تصويرسازی از فيلم .است شده
 را استيونز ھمچون انقالبی رھبری حال عين در و كندمی تمركز داخلی جنگ در اصلی موضوع عنوان به نژادپرستی و داریبرده بر فيلم آن جای
 واقعی محتوی و شودمی افشا «ھا ايالت حقوق» مورد در جنوب یفريبكارانه بحث براين عالوه .دھدمی نمايش غيرمعمول و مثبت نوری پرتو در
 .دھدمی نشان را ديگر انسان ھاميليون كشيدن بردگی به برای سفيد مردم «حقِ »يعنی آن،

 بردگی الغای طبقاتی و اقتصادی ابعاد

 شودمی ديده 1989 در شدهساخته «افتخار» فيلم در مثالً  چنانكه اند،كرده انتقاد سياھان خودرھايی یمبارزه بر تاكيدعدم خاطر به فيلم از ھاچپ برخی
 .شودمی روايت ماساچوست چھار و پنجاه ھنگ پوستسياه سربازان داستان آن در كه

 و داریبرده اقتصادی اھميت :كنم تمركز اندنشده داده پوشش فيلم توسط كه ديگر موضوع دو بر خواھممی ھستند، مھم و ارزشمند نقدھا اين اينكه با
 نوشته شده متمركز برآن فيلم كه 1865 یژانويه ماه ھمان در كه لينكلن آبراھام و ماركس كارل بين شده ردوبدل ھاینامه ديگری و بردگی، الغای
 يعنی دھد،می نمايش را تاريخی خطير ھایرويداد اين منظر آن از فيلم كه ایزاويه كردن عوض بدون سادگی، به توانستمی مسائل اين .اند شده
 اينجا در من اما برعكس، و دارد تأثير اول موضوع بر دوم موضوع البته  .بگيرد قرار توجه مورد مردم، جنبش جای به سياسی ھاینخبه رقابت
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 خيزدبرمی محتوا اين از كه ھايیتناقض برخی به و گيردمی درنظر خودش محتوای براساس را فيلم كه نقدی يعنی پردازممی درونی نقدی به بيشتر
 .كندمی توجه

 قوانين ساير از كرد، پايدار را 1863 جنگ به اقدام كه 1865 سال در اساسی قانون  یاصالحيه سيزدھمين و 1863 سال بردگان رھايی یاعالميه
 جبران ھرگونه پرداخت از امريكا در بردگان رھايی سياست مثال برای  .بودند متفاوت بود، شده وضع ديگری جاھای در كه رھايی اعالم به مربوط
 ھنگفتی مبالغ كه  1833 سال انگلستان بردگی الغای  پيشگام یمصوبه با حتی امريكا قانون  مورد اين در .كرد جلوگيری سابق دارانبرده برای مالی
 1794 در فرانسوی ھایژاكوبن توسط بردگی الغای قانون به بردگان رھايی قانون  حيث اين از .داشت تفاوت بود ديده تھيه آن جبران  پرداخت برای
 .كرد كمك ھائيتی انقالب انفجارِ  به اما شد منسوخ ناپلئون توسط بعد دھه يك كه قانونی داشت، شباھت بيشتر

 چھار حدود امريكا در 1860 سال در  .بود فرانسه يا انگلستان اقتصاد در آن نقش از ترمھم حتی امريكا اقتصاد در داریبرده نقش براين عالوه 
 دادمی اجازه كه بردندمی رنج داریسرمايه از غيرانسانی كامالً  شكلی یسلطه تحت و دادندمی تشكيل را جمعيت كل درصد سيزده برده، ميليون
 دالر ميليارد 2 بر بالغ امريكا دارانبرده انسانی «دارايی» برده، ھر برای دالر 500 ميانگينِ  قيمت با  .شوند فروش و خريد رمه ھمچون ھاانسان
 مالكيت از مالكيت سلب بزرگترين امريكا در جبران پرداخت بدون ◌ِ  بردگی الغای بنابراين .شدمی شمرده نجومی 1860 یدھه برای كه رقمی بود،
 دارانمزرعه :شد محو اجتماعی یطبقه يك كل ضربت يك با  .شودمی محسوب 1917 سال در روسيه انقالب از قبل تا  داریسرمايه ◌ِ  خصوصی
 بردگان، خود ديگر، كاالی يك فروش و خريد از ھمچنين و  محصوالت ساير و پنبه تنباكو، شكر، توليد از  كالنی ثروت متمادی ھایقرن كه جنوب
 .بودند آورده گرد

 بسيار را  قومی و نژادی مرزھای شکستن با طبقاتی اتحاد امكان افزود، امريكا كارگر یطبقه به را ديگر رسمی كارگر ھاميليون ھمچنين بردگی لغو
 با اتحاد اين از اندكی ميزان جنگ از پس یدوره در اگرچه .داشت ھمزيستی آزاد كار نيروی با بردگان كار نيروی كه ساخت  زمانی از ترساده
 ◌ِ  كارگر یطبقه زيرا مانده باقی كار دستور در پيش از بيش مسئله اين شد، حاصل كوتاه بسيار مدتی به و گرديد كسب نژادی مرزھای  شکستن
 .شودمی ھا،امريكايی ــ التينی و ھاامريكايی  ــ افريقايی بويژه پوستان،رنگين شامل روزافزونی طور به امريكا امروز

 تاريخ به اینامه در وی .نماند پنھان ماركس كارل چشم از شود،می گرفته ناديده سياسی بعد سود به فيلم در گرچه اقتصادی و طبقاتی ھایواقعيت اين
 انتخاب زمان در پيش، نيم و سال سه» :داد سر  ندا ،(كارگر مردان المللیبين انجمن) اول المللبين تأسيس از بعد ھفته چند فقط ،1964 نوامبر 29
 و «است يافتهتحقق حدی تا و پذيرفته ھدف داریبرده لغو اكنون كه درحالی نشود؛ داده دارانبرده به بيشتری امتيازات كه بود اين مسئله لينكلن،
 ماركس كارل پدوور، سائول) «گذاشت خواھد جھان كل بر خوبی تأثير .است نشده واقع سرعت اين به عظيمی تحول چنين ھرگز» كندمی اضافه
،داخلی جنگ و امريكا یدرباره  .(272 .ص ،1972 ھيل، گروـ مك :نيويورك 

 لينكلن به ماركس سرگشاده ینامه

 كه بود ماھی ھمچنين شد، پيمانھم استيونز با و شد متمايل چپ جناح سمت به لينكن كه ھنگامی ،1865 یژانويه ماه شد، اشاره باال در كه ھمانطور
 «عمومی قوانين» و (ماركس قلم به) اول المللبين ی«افتتاحيه سخنرانی» انتشار از بعد .پرداختند ھايشاننامه علنی تبادل به لينكلن و ماركس
 انتخابات در را بزرگش پيروزی كه بود لينكلن به سرگشاده اینامه اول الملل بين بعدی عمومی یبيانيه ،1864 نوامبر در ھردو آن، در عضويت
 كارل» شامل سوسياليست و کارگری  كنشگران از بزرگی گروه و بود كرده تھيه ماركس را لينكلن به نامه نويسپيش .گفتمی تبريك 1864 نوامبر
 .بودند كرده امضا را آن «آلمان برای مكاتبات دبير ماركس،

 از يكی از و ماساچوست ايالت از داری برده الغای طرفدار يک داشت، بعھده آدامز فرانسيس چارلز را لندن در امريكا سفارت ◌ِ رياست زمان آن در
 برای را ھنری خود پسر كه چرا بود آگاه المللبين  در مطرح مسائل از برخی به نسبت آدامز ترديدبی  .امريكا سياسی ھایخانواده ترينبرجسته
 با مقابله برای  ھايی گردھمايی .بود فرستاده كردند،می سازماندھی 1862 سال از انگليسی كارگران كه ھايیگردھمايی از گزارشی یتھيه و مشاھده
 اين .جنوب از حمايت منظور به آمريکا داخلی جنگ در انگلستان مداخله ◌ِ  طرفدار  غالب ھایرسانه و انگليسی سياستمداران ھای فراخوان
ً  كارگر یطبقه كنندگانشركت ميان در ثروتمند آدامز ھنری حضور و كرد نمايان را اينترناسيونال یآينده رھبران از بسياری ھاگردھمايی  بسيار يقينا
 دور و انگلستان کارگر یطبقه از کمک درخواست ھدف با توانستهمی آدامز پسر حضور  اطالعات، آوریجمع ھدف بر عالوه .است بوده مشھود
 .باشد شاندولت رھبران زدن

 آدامز اينكه با .شوند پذيرفته سفارت توسط و دھند تحويل سفارت به را نامه كارگران از نفره 40 ھيئتی كه داد پيشنھاد المللبين 1864 دسامبر در
 جنبش به وابسته یروزنامه چند در ھمچنين و داده تحويل سفارت به المللبين سوی از «لينكلن پرزيدنت به خطابيه» نپذيرفت، را اقدام اين سفير
 :است زير شرح به آن از بخشی .شد چاپ انگليس كارگری

 نخستين در محتاطانه شعاری داریبرده قدرت برابر در مقاومت اگر .گوييممی تبريك بزرگ اكثريتی با شما مجدد انتخاب برای امريكا مردم به ما»
 به وابسته متون ساير و لينكلن توسط آن پاسخ نامه، اين ) «.است داریبرده بر مرگ  شما، مجدد انتخاب پيروزمندانه جنگی شعار بود، شما انتخابات
،لينكلن ابراھام و ماركس كارل :ناتمام انقالبی كتاب در آن  ( .است يافته انتشار 2011 لندن ورسو، انتشارات بورن،بلك روبين اثر 

 :يابدمی ادامه چنين يادشده ینامه
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 «.زندمی رقم را شانطبقه سرنوشت [امريكا] دارستاره پرچم كه بردند پی غريزی طوربه اروپايی كارگران امريكا، عظيم ستيز آغاز از»

  

 اشاره بود يافته سازمان شمال از حمايت در كه ایتوده ھایگردھمايی و  بريتانيا كارگران داریبرده ضد ◌ِ  عميق احساسات به تنھا اخير یجمله اين
 برای بريتانيا دخالت از دفاع صورت در كه گفتندمی كارگران به حاكم ھایرسانه و سياستمداران آنكه وجود با حتی بود مداوم كه حمايتی كرد،نمی
 خاتمه محاصره آن از ناشی ایتوده بيكاری به و يابد جريان تواندمی دريا سوی آن از پنبه صدور لينكلن توسط آمريكا جنوب بنادر یمحاصره شكستن
 انگلستان كارگر یطبقه .داشت تلخ واقعيتی در ريشه ھمچنين اروپا، كارگر طبقات و متحد اياالت سرنوشت بين ارتباط یدرباره يادشده یجمله  .دھد
 از تجربه تنھا عنوان به زمان آن یامريكا به و بودند شده محروم  رای حق از مالكيت شرط یواسطه به (اروپا قاره كل آن از فراتر حتی و)
 .بود پرولتری المللیبين ھمبستگی ھاینمونه بھترين از يكی امر اين ینتيجه  .نگريستندمی سياسی دموكراسی

 :كرد اشاره [آمريكا داخلی] جنگ اوايل در  كارگری ھایبسيج اين جريان در ماركس كه ھمانطور

رمانآ چون خود، آرمان چون متحد اياالت آرمان به آلمان، فرانسه، انگلستان، واقعی مردم»  ھایسفسطه تمامی رغم به و نگرندمی آزادی، 
 مقابل در دستبه اسلحه بايد اكنون كه دانندمی موعودشان، سرزمين چون  اروپايی، زمينبی ھاميليون ◌ِ  آزاد خاك را متحد اياالت خاك مزدورانه،
 ساالریبرده یادامه كه كرد شروع ادعا اين با را جنگ آن جنوب ساالری برده كه دانندمی اروپا مردم …کرد دفاع آن از دارانبرده پليد یسلطه
 اين در .ساالریبرده تداوم عليه است جنگی اتحاديه دوام برای جنگ كه دانندمی اروپا مردم درنتيجه .نيست ھمساز [آمريكا] اتحاديه دوام با ديگر
 ثبت تاريخ ھایسالنامه در كه انسانی داریبرده  شكل ترينشرمانهبی و ترينپست به يافته تحقق كنون تا كه مردمی، خودگردانی شكل باالترين چالش،
،تريبون نيويورك پالمرستون، لرد و تايمز لندن» ماركس،) «.دھدمی جنگ اعالن شده  .(1861 اكتبر 21 

 :شودمی اظھار ھمچنين المللبين جانب از لينكلن، به ماركس ینامه در

 «ھاكاكاسياه»  مقابل در که مادامی كند، حرمتبی را اشانجمھوری داریبرده دادندمی اجازه شمال، واقعی سياسی نيروی اين كارگران، كه مادامی»
 كه است اين پوست سفيد كارگر امتياز باالترين كه زدندمی الف کارگران شدند، می فروخته و گرفته قرار سلطه مورد خودشان رضايت بدون که
 خود اروپايی برادران یمبارزه از يا يابند دست کارگران واقعی آزادی به توانستندنمی آنھا كند،می انتخاب را خود ارباب خود و فروشدمی را خود
 . است شده زدوده داخلی جنگ خون دريای با پيشرفت ◌ِ  سد اين اما كنند؛ حمايت رھايی برای

 ماركس به لينكلن علنی جواب

 .داد انتشار علنی پاسخی سفير آدامزِ  توسط امريكا سفارت المللبين اعضای ساير و ماركس مسرت و شگفتی مقابل در ،1865 یژانويه 28 در
 ھاسوسياليست و كارگر یطبقه به پرمايه پاسخی گرفته تصميم لينكلن  كه نويسدمی غرور با آشكارا فوريه، 10 تاريخ به انگلس به اینامه در ماركس
 :اندگفته تبريك او به كه انگليسی ھایليبرال به نه و بدھد

 چنان را نيوز ديلی دھد،می پاسخ رسمی كامالً  و تند لحنی با رھايی بورژوايی انجمن به و ما به ایمحترمانه لحن چنين با لينكلن كه واقعيت اين »
 ھای«باشگاه» كه كرده ايجاد جنجالی و جار چنان بورژوازی به و ما به لينكلن پاسخ بين تفاوت .…نكردند منتشر را ما به لينكلن پاسخ كه كرد آزرده
 «.است بوده خشنودی یمايه ما افراد برای پاسخ اين چقدر كه كنی درك توانیمی .اندشده ناراحتی دچار بشدت [1]اند وست

 گفته سخن او نام به آدامز و خوانده را ھاآن ینامه لينكلن كه كرد روشن كامالً  او حال درعين بود، كرده امضا سفير آدامزِ  را المللبين به پاسخ اگرچه
 رئيس به سفارت اين توسط موقع شمابه یاتحاديه مركزی شورای یخطابيه كه دھم اطالع شما به دارم دستور» :خودش جانب از فقط نه و است
 «.است شده دريافت او توسط بود، شده فرستاده متحده اياالت جمھور

 سيزدھمين برای رأی آوریجمع مشغول شدت به لينكلن آن جريان در و است، شده داده نشان نيز فيلم در كه 1865 یژانويه رويدادھای به توجه با
 پاسخ رويدادھا، یدھندهتكان و عجيب ھمزمانی با و .بدھد را پاسخی چنان تا گذاشته وقت او كه است اين ترجالب ینكته حتی است، بوده اصالحيه
 در و كند غلبه نژادپرست مدارانسياست از زيادی تعداد ھایكارشكنی بر امريكا نمايندگان مجلس اينكه از قبل روز سه درست المللبين به لينكلن
 .شد علنی بفرستد، دولت به نھايی تصويب برای را آن و دھد رأی اصالحيه رساندن تصويب به برای ژانويه 31 تاريخ

 غير یاشاره كند؛می اشاره داشت، تكيه ھاآن به متحد اياالت كه «دنيا درسراسر پيشرفت و بشريت دوستان» به كلی درسطحی ھمچنين لينكلن پاسخ
 بسيار نقش جنوب نفع به انگلستان یگرانهمداخله حركات كردن سد در جنگ اول ھایسال طی در كه انگلستان كارگران  ھای گردھمايی به مستقيم
 كندمی اظھار كه شودمی ترروشن جمله آخرين با مستقيم غير اشاره اين .بودند رأی حق فاقد مالكيت شرط یواسطهبه كه كارگرانی داشتند، حياتی
 با ھمدلی ترينصميمانه و است [اتحاديه] تأييد نفع به ملی نگرش اينكه بر اروپايی كارگران راسخ شھادت یواسطه به» تواندمی متحد اياالت حكومت
بين كارگر یطبقه از آشكارا چنين امريكا حكومت كه آورد ياد به را ديگری بحرانی یدوره تواننمی  «.كند كسب بيشتری ھایدلگرمی شود،می آن
 .شود رھبری ھاسوسياليست توسط كه بگويد سخن کارگر یطبقه سازمان يك از اينكه به رسد چه باشد، كرده تشكر حمايتش برای المللی
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راديكال بسيار 1776 سال در اولی از  كه امريكا، انقالب دومين عنوان به داخلی جنگ واقعيت از چشمگير تصويری لينكلن و ماركس بين مكاتبه اين
ً  .دھدمی ارائه بود، تر  مالكيت اساسی دگرگونی از ــ ناموفق سرانجام و  ــ آن چپ جناح حمايت اما سوسياليستی، نه و بود بورژوايی انقالبی اين يقينا
 و شد سابق بردگان سياسی رھايی یمرحله در آن توقف باعث كه انقالب، اين ناتمام سرشت .دارد داللت ترراديكال چيزی بر حتی جنوب در ارضی
 .دھدمی آزار را امريكا متحد اياالت ھنوز ھم امروز به تا كه است موضوعی كرد، فسخ ھم را آن حتی 1876 سال از بعد سپس

 ھایدھه ھایاصالحيه و قوانين توسط كه را آنچه تمامی  باالخره كه ،1960 و 1950 ھایدھه در شھروندی حقوق ◌ِ  انقالب ترسناك، ایقرينه در
 را ما امروزه مسئله اين  .شد متوقف سياسی آزادی یمرحله در رويدادھا فشار تحت  كرد، تبديل تردائمی بنيادی به بود شده وضع 1870 و 1860
 بيش ،پوستسياه زنان و مردان كه برگزيده زمانی در درست را خود پوستسياه جمھور رئيس اولين امريكا كه كندمی روبرو متناقض ینتيجه  بااين
ً  امريكا ھایمحبس و ھازندان غيرانسانی دنيای در کشور، اين تاريخ در ھميشه از  .پوسندمی و اندشده فراموش تقريبا

ازوايه از تاريخ به نگرش يعنی فيلم، خود محتوای براساس حتی .است ناتمام فيلمی جھات بسياری از ندارد اشاره مسائل اين به كه ھم «لينكلن» فيلم و
 نتايج فيلم اين اند،داده نشان واكنش رويدادھا اين به كه مردمی ھایتوده به تا پردازدمی سياسی نخبگان ميان جاری رويدادھای به بيشتر که ی
 فيلم يک که امر اين اما .است ناتوان استيونز، راديكال، خواهجمھوری یبرنامه تصويركشيدن به  از مثالً  .کند نمی پيگيری آخر تابه را خود راديکال
 تاثيری» مارکس زعم به که ای صفحه ساخته، آشکار را انقالبی تاريخ ی صفحه اين از بخش يک حتی سينما بر حاکم اصلی جريان ساخته ھاليوودی
 .آمريکاست متحد اياالت امروز فرھنگ و جامعه در عميق ھايیدگرگونی نشانگر داشت، «جھان تمامی بر

 2012 دسامبر 19 

 و قوميت عنوان تحت فارسی به كتاب اين) غيرغربی جوامع و قوميت ناسيوناليسم،  یدرباره :ھاحاشيه در ماركس ینويسنده اندرسون كوين
 (.م ـ است يافته انتشار 1390 تھران ژرف، نشر مرتضوی، حسن یترجمه با غيرغربی، جوامع

 

[1]. West End است معروف مدش تئاترھای و ھافروشگاه خاطر به كه (انگلستان) مركزی ◌ِ  لندن غربی بخش. 
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