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 اما،. آشناست برجسته اقتصادداني يا شناس جامعه عنوان به تر بيش ماركس كارل مخاطبين، از بسياري براي
 تحصيالت شروع با كه ماركس زندگي از اي دوره در. دارد هم شورانگيزتر بس اي چهره جوان، ماركس

 را دلير و پرشور نگاري روزنامه ذيرد،پ مي پايان ١٨٤٨ انقالب شكست با و ودش مي آغاز ١٨٣٥ در اش دانشگاهي
  .دارد اخالقي موضوعي از تر ژرف معنايي برايش مطبوعـات، آزادي كه ناسيمش ميباز

 تعبير به و داشت سال هفده هنگام آن در. كرد آغاز ١٨٣٥ سال در بن شهر در را دانشگاهي ي هدور ماركس
 از برلين سپس و بن در دانشجويي دوران گاليمار، فرانسوي انتشارات ويراستار ،]١[ روبل ماكسيميليان

   :ويسدن مي روبل. بود ماركس »زندگي يها سال ترين سعادتمندانه«

 موضـوع عنوان به را اپيكوري ي هفلسف آگاهانه، كامالً ولي بود قرص پا و پر يها هگلي از هميشه كه وجودي با«
 تحصيالت مرحله اين در و. برگزيد انديشه دو اين ظريف تشابهات كشف ضرورت به پاسخ در و خود دكتراي تز

 شد آشكار او در كوتاهي مدت از پس كه ظرفيتي و استعداد با فلسفه آموختن آيا. كرد رهـا را خود حقوقي
 خاطر اين به. سپرد نامزدش نزد و اشـعار ايه چهدفتر به محتاطانه، را، شا نهشاعر شور ماركس نداشت؟ تطابقي

 واگذاري اگر اما. ودش مي خالصـه رسيد چاپ به مرگش از پس آنچه به تنها او ي هشد شناخته شعرهاي كه است
 سخنران -باوئر برونو عزل از پس دانشگاه استادي كرسي ترك شايد بود، هوشـيارانه عملي شعـر، دفتر يك

 براي كه هايي فعاليت ترتيب اين به. شد مي محسوب ساز سرنوشت ناكامي يك - بن دانشگاه الهيات مبحث
 اپيكوري، هاي فلسفه ي هچرخ ي هارائ طرح ايستب مي ماركس و ماند ناتمام بود گرفته انجام دكترا تز ي هارائ

   ]٢[ .»ردك مي رها يوناني نظري مطالعات در را شكاك، و رواقي يعني

 اين از) ١٨٨١–١٨١٤( »وستفالن فُن يني. «ودش مي نامزد نزديكش، دوست خواهر با ١٨٣٦ در بعد سال يك
 برلين در »ويلهلم فردريش« دانشگاه به بن دانشگاه از سال، همين در. اوست همراه و يار عمر، پايان تا زمان
 تحصيل به حقوق ي هرشت در نخست آنجا در. هدد مي ادامه كارش به هومبولت دانشگاه نام با امروزه كه رود مي

 با كه بود آنجا در. شد رانده حاشيه به حقوق ي هرشت تاريخ، و فلسفه به اش عالقه به توجه با سپس ولي پرداخت
 روبل، تعبير به كه است دوره همين در و. شد آشنا نزديك از جوان چپ يها هگلي ي هحلق نيز و باوئر برونو

   :ويسدن مي باره اين در روبل. پرداخت نگاري روزنامه كار به اشتياق با سپس و اجبار به نخست ماركس

 و بود كرده ازدواج باشد داشته درآمدي منبع كه اين بدون كودكي، دوران دوست وستفالن، فُن نيي با ماركس«
 نگاري روزنامه شرايط، اين در درواقع و ترتيب اين به. افتي مي معاش امرار براي راهي بالفاصله بايست مي

 شرايط به توجه با نگاري، روزنامه راه از مبارزه امكان حال اين با. بپردازد آن به كه باشد كاري تنها توانست مين
 شد، مي اعمال پروس در بيان آزادي بر مذهبي مراجع همدستي و پادشاهي دولت توسط كه باري مصيبت

 يك ايجاد رؤياي« كه چهارم گيوم فردريك حاكميت تحت پروس وضعيت. شد كار اين ي هادام ي هانگيز
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 استعداد كه جايي شد، منعكس ماركس ادبي مقاالت نخستين در ،]٣[ »داشت سر در را فئودال پادشاهي
 »حق ي هفلسف« نقد رهاكردن از پس. داد نشان را خود او جدي و عميق هاي نوشته لطف به نگار روزنامه درخشان

 را متفكر كه هدد مي گواهي را چالشي اوليه، طرح در حتي متن، اين. ساخت متوقف را او] حكومتي[ قدرت هگل،
 ماركسِ. يافت پايان ١٨٤٣ سال در ديگر ناكامي با و آغاز ١٨٤٢ سال در كه دفتري. سازد مي جدا نگار روزنامه از
  ]٤[ .»داد خاتمه آزادي مورد در جدلي ي هتجرب نخستين اين به پروس، حكومت قوانين و سانسور از آمده ستوه به

 همكارش و ماركس عملي زندگي نيز و ديگر منابع تفسير به بنا كند، مي اشاره آن به روبل كه »اقتصادي فشار«
 هاي دفاعيه به دقيق نگاه. نيست نگاري روزنامه ي هحرف به آوردن روي اصلي عامل شايد يا و عامل تنها انگلس،

 فرانسه كبير انقالب هاي ارزش از ژرفي تأثير كه دارد آن از نشان سانسور رد و بيان آزادي از آنان مكرر
  .است بشري آزادي جديد هاي افق به دستاوردها اين ژرفابخشي و گسترش به معطوف آنها تالش. اند پذيرفته

 و متفكرانه تالش از را نگاري روزنامه پرشور، جوان دو اين ماركس، آثار فرانسوي ويراستار نظر برخالف باز و
 و بيان انديشه، آزادي از دفاع براي متعددي داليل ماركس هاي نوشته در. يدندد مين جدا خويش ي گرانه پژوهش

 دليل همين به و گردن مي مطبوعات آزادي اهميت بر مختلفي اندازهاي چشم از او. دارد وجود مطبوعات آزادي
 رويكرد اين. اندد مي خود سياسي فعاليت از ناپذير جدايي بخشي را سانسور با مبارزه و بيان آزادي از بيدرنگ دفاع

 انگلس و ماركس كمونيسـتي ي هانديش دروني ي ههست به تبديل و ابدي مي ژرفا بعد يها سال در آزادي، به
 و اجتماعي عمل انديشه، هاي حوزه تماميت در بلكه مطبوعات، ي هحوز در فقط نه را رهايي ي همسئل كه ودش مي

 ژورناليست، يك عنوان به جوان، ماركس دوره اين در. ينندب مي اقتصادي و سياسي هاي زمينه در آن نيازهاي پيش
 چنين او، استدالالت و ها نوشته البالي از. شدك مي پيش به آزادي از دفاع و سانسور با مبارزه براي را خود داليل

  :كرد ذكر و دريافت توان مي را محورهايي

 پروسي سانسور نقد در رو، همين از. است حقيقت جستجوي در پژوهش، و نگاري روزنامه در ماركس -يك
 نقل اسپينوزا از و »روست؟ پيشِ حقيقت] شناسايي[ ،گر پژوهش ي هوظيف نخستين كه آن نه مگر: «ويسدن مي
 مرز،. است آزادي پرواي بي مدافع او .]٥[ »خطاست محك سنگ و خود محك سنگ حقيقت« كه ندك مي

 آه،: «ردب مي پايان به چنين سانسور نقد در را اش مقاله نخستين و ناسدش مين رسميت به را مميزي و مقياس
  .»آوري زبان بر انديشي مي كه را چه هر و بينديشي بخواهي چه هر به تواني مي كه است زماني كاميابي، ي هزمان

 حقيقت« اين رساندن براي او...». نيست من به متعلق حقيقت است، همگاني حقيقت آن، بر عالوه« – دو
 آن از تا است مردم بلندگوي و تريبون رسـانه، تر گسترده تعبير به يا روزنامه. وشدك مي روزنامه طريق از »همگاني
  .شود نهاده ميان در همگان با »همگاني حقيقت« و شود شنيده جامعه در پاييني اقشار و طبقات صداي طريق،



٤ 
 

 آن از و اخبار رساندن و درج طريق از طبقات، و اقشار اجتماعي و طبقاتي آگاهي گيري شكل به ها روزنامه – سه
 احزاب در بعد، يها سال در كه است يا هجنب همان اين. رسانند مي ياري روشنگرانه، مقاالت تر مهم

 قرار توجه مورد تر بيش مردم هاي توده روشنگري و ترويج براي هم، كارگري هاي تشكل و سـوسياليستي
 جنبه اين به فقط را مطبوعات آزادي ضرورت از انگلس و ماركس ي هجانب همه درك برخي، البته،. گيرد مي
   .اهندك ميفرو

 ي هگان سه عناصر از يكي فقط كه هدد مين در تن مطبوعات آزادي ي هدربار خطي تك نگاه به ماركس – چهار
 قرار توجه مورد را) سوم ي هجنب( رسانه يـا) دوم ي هجنب( مؤلف ،)نخست ي هجنب( مخاطب يعني ژوناليـسم

 ژورناليسم،. فهمد مي متقابل، ي همباحث و نظر تبادل براي تنيده درهم روندي در را آنها تعامل بلكه هد،د مي
 فرد آگاهي گيري شكل فرايند به مولف، -رسانه-مخاطب ديالكتيكي ي هگان سه ديدن با ماركس، برداشت به
 آگاهي آن در كه است فرايندي تضمين و ضرورت مطبوعات، آزادي. خشدب مي سرعت آزاد مطبوعات كمك به
 رسانه، يعني سوم، مولفه. گيرد مي شكل معين رسانه يك طريق از مولف-مخاطب ميان زنده گفتگويي صورت به
 روابط ردپاي چنين هم او. ماند مين پنهان ماركس نظر از ميان اين در مولف، و مخاطب ميانجي عنوان به

 چنين نقد به و ابدي ميدر خبرنگاران مالي وابستگي يا و رسانه مالكيت در را جامعه مقدس مالكيت و كارانه كاسب
  .ردازدپ مي مناسباتي

 و ]٦[ »چوب قانون مذاكرات« ي هدربار مقاالتي سلسله در توان مي را ژورناليسم از ماركس درك اين تجلي
 كه است موضوعاتي به پرداختن درخشان هاي نمونه مقاالت اين. يافت ]٧[ »موزل] شهر[ مخبر از دفاع« سپس

 عظيم اثري نيز ماركس خود آتـي زندگي و آگاهي بر بلكه افزود مي راين ي هروزنام خوانندگان آگاهي بر فقط نه
 تري ژرف داليل به رد،ك مي محروم هيزم گردآوري از را دهـقانان كه چوب قانون به پرداختن با او. گذاشت برجاي

 از پيش. بود كرده دگرگون را، موزل ي همنطق دهقانان زندگي شرايط خصوصي، مالكيت از دولت دفاع. رسد مي
 از كه دهقاناني و شده ديواركشي خصوصي، مالكيت در جنگل، اينك. بودند هيزم آوري جمع به قادر دهقانان اين

  .دندش مي محسوب »دزد« و »مجرم« ردند،ك مي آوري جمع چوب جنگل

 آزادي نخست شرط كه هنگامي هد،د مي قرار خطاب مورد را ما زمان و خود زمان گويي ماركس – پنج
 و حال گذشته، هاي زمان در كاسب هاي ژورناليست به! نباشد كاسبي امر، اين كه اندد مي اين در را مطبوعات

 بيان را انديشه آزادي و مطبوعات آزادي براي طاليي اصلي جوان، ماركس گويي نديشيم،ابي كه آينده احتماالً
 ژورناليسم كه شاندك مي اي حوزه به را نگاه مجلس، مذاكرات به اشاره با مجموعه همين دوم ي همقال در. ندك مي

 پيوند ژورناليسم مالي بند و قيد از آزادي با را مطبوعات آزادي پرسش ماركس. گذرد مي ساده آن از نگر، سطحي
  :زند مي
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 بايد نوشتن و بودن زنده براي نويسنده طبيعتاً، است؟ آزاد اند،د مي شغل سطح هم را خود كه مطبوعاتي] كار[ آيا«
  .بنويسد معاش، امرار و درآمد كسب براي نبايد وجه هيچ به اما باشد، داشته درآمد

  :سرايد مي ]٨[ برانژه وقتي

  بسرايم تا ام زنده من

  آقا را، ام زندگي بگيريد گر

  ]٩[ .سرايم مي بودن زنده براي

 شعرش گردد، محروم جايگاهش از شاعر كهآن محض به: است نهفته طنزآميز اعتراف يك تهديد اين در
   .ودش مي  معاش ي هوسيل

 يك حد در را مطبوعات كه اي نويسنده. نباشد شغل مطبوعات كه اينست مطبوعات، آزادي] شرط[ نخستين... 
 سانسور يعني بيروني، كيفري مستوجب] خود[ دروني بردگي اين براي هد،د مي تنزل مادي معاش امرار ي هوسيل

  ]١٠[ »است. كيفرش وجودش همان فراتر، يا است؛

. شد همراه ماركس با روزگار ناسازگاري با گويا) ١٨٤٢-١٨٤١( ها سال اين در سانسور با ماركس ناسازگاري
 از خصوصي مالكيت عنوان به را عمومي اموال كه مناسباتي با جدالش و پروسي حكومت سانسور دستگاه ظاهراً
 با پيوندهايش. «ندارند خوشي دلِ او از نيز جوان يها هگلي. نيست كافي سازد، مي خارج مردم و دهقانان دست

 اين از. شد شديد تضادهاي جانشين روابط، قطع و نماند پايدار حوادث آزمون مقابل در چپ يها هگلي نمايندگان
 يها هگلي... برشمرد را) ١٨٤٢-١٨٤٣( روگه آرنولد و) ١٨٣٩-١٨٤٢( باوئر برونو با اش دوستي توان مي دست
 هنوز او زيرا نبودند، راحت ماركس با شخصي هاي تماس در برليني، ي»دكترا باشگاه« از او مانند اعضايي جوان،

 كه كوپن.كي.اف ها، آن ي هجمل از... بودند شگفت در امر اين از آنها و بود نرسانده چاپ به را مهمي متن هيچ
 موزس كرد، اهدا خود ي هسال ودو بيست دوست به را) ١٨٤٠( مخالفانش و كبير فردريك ي هدربار خود مطالعات

 به بقبوالند، انگلس به را خود نظرات شده موفق كه اليدب مي خود بهبابت  اين از كه ،»كمونيست پيشواي« هس
 و بزرگترين« عنوان به بود، شده فلسفه دكتراي كسب به موفق تازگي به و تر كوچك او از سال شش كه ماركس

 مقابل در كه اساتيدي از كه باشد؛ آتي استاد مخاطب تا ندك مي آرزو و فرستاده درود »زنده فيلسوف تنها شايد
 كه باشد قابلي انديشمندانِ آن از و باشد تر راديكال فوئرباخ لودويك و اشتراوس داويد مانند دارند قرار چشمانش

 يها هگلي كه است اميدهايي گواه شيفتگي اين. بتازد نيز وسطايي قرون هاي سياست به بلكه مذهب به تنها نه
 و. داشت غيبت بود سالي ده كه بودند استادي براي سزاوار جانشيني دنبال به آنها ردند،ك مي تغذيه آن از جوان
 لسينگ، هولباخ، ولتر، روسو، از موزون سنتزيِ هاي ويژگي او در كه شده پيدا »آزاد و شجاع« ،جوان مردي اينك
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 كه بود باوئر برونو همكار و داشت را خود خاص متفاوت و ناب افكار حال، ينعدر وي،. بود نمايان هگل هاينه،
 اما. كند سرنگون را مذاهب »ترين اخالقي غير« اين مسيحيت، عليه شده هدايت خدايي بي داشت تالش

 تجلي براي پس اين از. كند صرفنظر دانشگاهي مشاغل از بايد مي نااميد كلي به انقالبي اين ماركس،
 همان به و است خردمندانه جوهرش كه كاري بود، مانده برايش نگاري روزنامه تنها داشت كه زيادي استعدادهاي

 تسليم بايست نگار روزنامه ها اين بر عالوه. ودش مي فراموش هم سادگي همان به سازد مي] انديشه[ كه سرعتي
 زماني را ماركس بعدي هاي خشم و دروني مبارزات توان مي. دش مي هم تر آزاردهنده دم هر سانسوري مطالبات

 با دوستان كنار در مبارزه و فلسفي مطالعات تا گرفت تصميم او و انداختند پاي از را او مادي هاي دغدغه كه
  ]١١[ ».كرد تصور كند، رها را اخالقي منطق و آگاهي آزادي، هدف

 نزديك همكاري ١٨٤٤ تا ١٨٤١ يها سال در كه بود جوان يها هگلي مركزي هاي چهره از] ١٢[ روگه آرنولد
 هاله شهر از را اش نشريه ،١٨٤١ سال در پروس دولت تهديدات اثر در او،. برد مي پيش ماركس با را مطبوعاتي

 منتقل بود، ها زاكسن فرمانروايي تحت كه آلمان شرق در ندرسد شهر به بود ها پروسي فرمانروايي تحت كه
. دهد مي تغيير ]١٤[ »هنر و علم براي آلماني ي هسالنام« به ]١٣[ »اي هاله ي هسالنام« از را نشريه نام و كند مي
  .ندك مي ارسال روگه براي را »سانسور مورد در اخير پروسي ي هنام بخش بر مالحظاتي« ماركس ،١٨٤٢ فوريه در

 او ي هنشري عليه »بد گرايش« عنوان تحت سانسور] فشار[ كه ندك مي اعالم ماركس به روگه بعد، روز پانزده«
 حتي و باوئر فوئـرباخ، به نزديك مضاميني كه آنچه هر« بلكه ماركس ي همقال فقط نه حاال و است يافته شدت
مقابل در و ازدب مين را خود روگه. كرد درج نشريه در توان مين را دارد]» روگه[ من خود پروسي سانسور اهانت 
 نام به اي مـجله در ،»گزنده و جذاب مطالب« عنوان با و آورد، گرد را بود توانسته آنچه هر يعني مقاله، اين

 اش مقاله پاي را خود امضاي و اعالم را خود موافقت ماركس] ١٥[. ندك مي منتشر سوئيس در فيلوزوفيكا آنكدوتا
 باشد ادواري اي نشريه انكدوتا ي هنشري كه بود اميدوار او. دهد نشان را خود نيت حسن آقايان آن به تا گذارد مي

 حق از ها هگلي درك نقد ديگري و مسيحي هنر از تحليلي يكي: دهد مي را زمان هم مقاله دو پيشنهاد روگه به و
  ]سانسور مورد در اخير پروسي ي هنام بخش بر مالحظاتي. ك. ن[ ]١٦[ .»پادشاهي مراتب سلسله و طبيعي

 از[ زايتونگ راينيش مقاالت از پيش رسيد چاپ به ١٨٤٣ ي هفوري در كه...»  پروسي ي هنام بخش بر مالحظاتي«
. است حاضر كتاب ي همقال نخستين اين خاطر، همين به. بود درآمده تحرير ي هرشت به] راين روزنامه: پس اين

 بود، منصوب ماركس به اين از پيش كه ،]١٧[ »فوئرباخ و اشتراوس ميان حكَم لوتر« نام با انكدوتا در اي مقاله
 نشان اخير تحقيقات« كه است معتقد گاليمار، انتشارات ويراستار روبل،. است نشده ترجمه مجموعه اين در

  ]١٨[ .»است نبوده باخ فوئر خود جز كسي مقاله آن ي هنويسند كه هدد مي

  )١٨٤٣-١٨٤٢( راين روزنامه در فعاليت
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 آوردند مي فشار آلماني هاي سالنامه به كه تهديداتي با مقابله] جهت[ و باوئر برونو نهايي تعليق ي هاعالمي در«
 گوش ،»شكاك حكومت ژيگولوهاي« حكومتي، مقامات تا گيرد مي اقداماتش تشديد به تصميم غضبناك ماركس

  ]١٩[ .»است ها انسان كوبيدن هم در باورشان تنها كه افرادي بيابند، شنوا

 از. كرد دوچندان سانسور نقد در را هايش تالش و انداخت جدال اين ميان را خود مقروض ماركسِ ترتيب اين به
 نمايندگان: «ويسدن مي راين ي هروزنام ي هدربار ريازانف داويد. كرد راين ي هروزنام وقف را خود ماركس پس اين

 گرفته خويش سياسي ارگان تأسيس بر مبني را خود تصميم راين ايالت تر راديكال صنعتي -تجاري بورژوازي
 ي هناحي صنعتي مركز بزرگترين كلن زمان آن در .بود ايتونگتس هلنيشكُ راين ايالت در روزنامه ترين مهم. بودند
 خودشان ارگان خواست مي راين راديكال بورژوازي. آورد مي سرفرود حكومت برابر در زايتونگ كلنيش. بود راين

] الزم[ پول. نمايد دفاع شان اقتصادي منافع از فئودال لردهاي برابر در تا كند مخالفت زايتونگ كلنيش با
 دست به دندش مي تأسيس داران سرمايه توسط كه هايي روزنامه. داشت وجود ادبي نيروي كمبود اما شد آوري جمع

  ]٢٠[ ...»افتادند مي راديكال نويسندگان

 در روزنامه اين! زند رقم را جديدالتأسيس ي هروزنام مضمون تا بود افتاده جوان ماركس كارل نام به قرعه بار اين
 توسط تاريخ اين در و داد ادامه خود فعاليت به ١٨٤٣ مارس ٣١ تا و شد تأسيس كلن در ١٨٤٢ ژانويه اول

 از استقبال و داشت آبونمان ٨٠٠٠ تا روزنامه اين مهرينگ، فرانس ي هنوشت به. شد توقيف پروس حكومت
 از كار براي اي نامه دعوت ١٨٤١ در ماركس] ٢١[. رفت مي فروش به آن هاي شماره تمام كه بود چنان روزنامه

 مه ماه پنجم در. بود نيافته انتشار هنوز روزنامه اين تاريخ، اين تا. كرد دريافت راين ي هروزنام ارانگذ بنيان سوي
 مذاكرات انتشارات؛ و مطبوعات آزادي درباره مباحثي راين؛ مجلس ششمين مذاكرات درباره« اش مقاله اولين

  :ويسدن مي راين ي هروزنام با ماركس همكاري تصميم ي هدربار روبل،. ساخت منتشر را »مجلس نمايندگان

 باز تر، جدي بسيار ولي بالفعل كمتر البته ادبي، هاي طرح ديگر از را او اجبار به ها فعاليت اين كه انستد مين او«
 او ي همقال. هدد مي نشان شده تحميل او به كه انتخابي به نسبت را ترديدهايش روگه به او هاي نامه. اردد مي

 مسيحي، هنر با ارتباط در هنر و مذهب بررسي] ٢٢[ باوئر، ايه چهدفتر از يكي در تنها مسيحي هنر ي درباره
 كه مذهبي، هنر نه و هگل »حق ي هفلسف« بر را خود نقد بود مايل نه ديگر ماركس عالوه به. است شده درج
 عمومي سرشت داشت قصد او زيرا كند، ارسال آنكدوتا به را باشد] آن از پيش[ هاي عاشقانه بر بطالني خط

 همين به. [برساند چاپ به تنظيم، بدون فصل، به فصل روش با فوئرباخ، از متاثر و كند تحليل و تجزيه را مذهب
 واقع در] «ي[ رساله چهار دارد قصد كه داد اطالع روگه به ماركس ،١٨٤٢ آوريل ٢٧ در بعد، كمي] خاطر

  :كند ارسال برايش را »زمان هم

  ؛)ادد مي ارائه را كتاب يك الزم مواد كه اي دستنوشته( مذاهب درمورد اي رساله« )١
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  ها؛ رمانتيك مورد در اي رساله )٢

  حقوق؛ تاريخي مكتب فلسفي ي هبياني )٣

   ]٢٣[.»پوزيتويستي هاي فلسفه )٤

 ،١٨٤٢ اكتبر ١٥ در او و بگيرد برعهده را راين ي هروزنام سردبيري تا شد دعوت ماركس از آن، از پس اندكي
 نام ذكر بدون تحريريه اعضاي ساير و ماركس هاي نوشته. گرفت برعهده كلن در را روزنامه اين سردبيري
 مقاالت ي هنويسند عنوان به را هايش فعاليت روزنامه توقف زمان تا توانست طريق اين از. دش مي منتشر نويسنده
 راديكال، هاي ايده بيان براي تريبوني به سرعت به راين ي هروزنام ماركس، سردبيري تحت. دارد نگه مخفي

 به سفرش مسير در انگلس فردريش ،١٨٤٢ نوامبر ١٦ در بعد، ماه يك. شد تبديل دمكراتيك جنبش و انقالبي
 منچستر، از انگلس،. كرد ديدار نزديكش همكار و دوست بعدها و جوان سردبير با بار نخستين براي انگليس،

 براي اقتصادي موضوعات و انگليس داخلي سياست ي هدربار مقاله چندين رد،ك مي كار پدرش شركت در كه جايي
   .فرستاد راين روزنامه

 دليل همين به. شد ظنين روزنامه مشي خط به بود، داده را روزنامه موقت انتشار ي هاجاز كه پروس سانسور ي هادار
 از بعد حال، اين با. آمدند كلن به راين روزنامه هاي فعاليت تر دقيق بازرسي براي برلين از سانسور ي هادار مأموران
 ي هادار زمان هم. بدهد ادامه خود كار به بازهم توانست روزنامه ماهي چند سانسور، ي هادار مأمورين هاي بازرسي
. كنند بركنار روزنامه سردبيري از را ماركس كه آورد مي فشار روزنامه سهامداران و امتيازان صاحب به سانسور

 متن روزنامه مارس، ١٨ در. هدد مي استعفا نبود، سانسور ي هادار شرايط پذيرش به حاضر كه ماركس سرانجام
  :كند مي منتشر را ماركس استعفاي

 ترك را راين روزنامه تحريريه أتهي امروز از كنوني، سانسور شرايط دليل به وي كه ندك مي اعالم امضاكننده«
  ]٢٤[ .»١٨٤٣ مارس ١٧ كلن،. است كرده

 ،١٨٤٣ آوريل اول بعد، روز چند راين ي هروزنام و نكرد روزنامه انتشار ي هادام به كمكي استعفا اين حال، اين با
 پاريس به شان فعاليت ي هادام براي روگه آرنولد و ماركس راين، توقيف از پس. شد توقيف سانسور ي هادار توسط
 در شماره دو انتشار به قادر نامه سال اين. كردند منتشر را آلماني -فرانسوي ي هنام سال آنجا در و) ١٨٤٣( رفتند
  ]٢٥[ .نمود تنظيم را اش آينده ي هفلسف اساسي اصول بار اولين براي ماركس آن در كه شد ١٨٤٤ سال

 روزنامه بار، اين. داد انتشار را جديد راين روزنامه ديگر، بار ماركس ١٨٤٨ انقالبات ي هبحبوح در بعد، سال پنج
  :ويسدن مي ماركس نگاري روزنامه هاي فعاليت از دوره اين ي هدربار روبل،. بدهد ادامه كارش به ١٨٤٩ تا شد قادر
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 ،]٢٦[»شكست هم در را پروسي سانسور قدرت گمان بي« روزنامه اين كه ندك مي تأكيد ماركس بعد، سال هفده«
 از تر عميق بسيار نظر اين ديگر بار ،١٨٤٨ سال در. كند آگاه سانسور خطر از را عمومي افكار شد موفق زيرا

 ي هدوبار انتشار براي اجازه كسب مشتاقِ ماركس كه درحالي ١٨٥٠ سال در... رسيد گوش به جديد راين ي هروزنام
 جلد نخستين. ردك مي تجربه را كمونيسم دانش طبيعي طور هب خود بود، آزاد تفكر از ملهِم كه مقاالت اين

 راين ي هروزنام و انكدوتا نشريات در كه بود مقاالتي نخستين از مقاله دو حامل] ٢٧[ »ها نوشته مجموعه«
 گذاشت، مي نمايش به بنياني ساالري مردم به را اش دلبستگي ممنوعه، كمونيسم طريق اين به. بودند رسيده چاپ به

  ]٢٨[ .»بود دسترس از دور بسيار آلمان زادگاهش در پيروزي كه اي ساالري مردم

  ماركس به منصوب يا ماركس مقاالت اصالت سنجش و منابع به نگاهي

 كردن پنهان براي راهي نويسنده، نام ذكر بدون راين ي هروزنام در مقاالت انتشار شد، اشاره باال در كه گونه همان
 كار، اين ي هنتيج حال، اين با. بود سانسور ي هادار و پروس دولت تعقيب از مقاالت نويسندگان از حفاظت و

 در روبل. است كرده ضروري را راين ي هروزنام نويسندگان ساير از ماركس مقاالت تشخيص كه است مباحثاتي
  :ويسدن مي باره اين

 ستفران. هستند دقيق تحقيق و بررسي مستلزم وندش مي داده نسبت ماركس به كل در كه نامي بي مقاالت«
: برد سؤال زير جدي طور به را ماركس به منتسب نشريه امضاي بدون مقاالت كه بود فردي نخستين مهرينگ

 مانند. است داده جاي خود در را شماري بي منفرد آراي گرچه باشد، واحد روح يك ي هپيكر بايد نشريه يك
 پيش كه مقاالت برخي مگر. ردك مي ذكر را نويسنده نام مقاله هر از قبل راين روزنامه آلماني، نشريات از بسياري

 وجود+  يا++  شباهت ميان قاطعي يقين است، شده امضا+++  صورت اين به كه شده نوشته راين روزنامه از
 نيز ]٢٩[...» آلگماين ٣٣٦ و ٣٣٥ هاي مهميض« عنوان با كه مقاالتي ي همجموع به را بحث حتي مهرينگ. ندارد

 آن] ٣١[وِرك و ]٣٠[ مگا ي هتحريري تهيأ بعدها كه درحالي. كشاند باشد، نوشته را آنها ماركس دارد احتمال كه
 برخي داشت دوست] ماركس[ كه آن مگر« هدد مي خاتمه گونه اين را سخنش مهرينگ... گردآورد را مقاالت

 مورد در] مانند[ مقاالتي با محسوس تضادي و داشته هگلي هواي و حال و باشد مبهم زيادي كمي مقاالتش
 را ماركس امضاي و شده نوشته ١٨٤٣ ژانوِيه از پس كه مقاالتي ديگر مورد در. باشد داشته راين سياسي انجمن

  .»ندارد وجود چنداني ي هشبه و شك دارد

 تر بيش اكتبر انقالب از پس انگلس، و ماركس آثار گردآوري براي تالش با مقاالت اصالت سنجش اين ضرورت
 تاكنون هاي نوشته ي هدربار« عنوان تحت اش سخنراني در ريازانف، داويد را موضوع اين. شد احساس
 بحث مورد ١٩٢٤ ژوئن ٧ كمينترن، ي هكنگر پنجمين نشست امين سي در ]٣٢[ »انگلس و ماركس ي هناشناخت

 همراه به انگلس و ماركس هاي نامه و آثار گردآوري ضرورت ي هدربار كمينترن ي هنام قطع و تالش از او. داد قرار
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 تاريخ ي هجانب همه پژوهش ي هزمين تا كرد پشتيباني آثار اين تاريخي -انتقادي توضيح براي هايي يادداشت
 در خود عضو احزاب ي ههم از كمينترن دليل، همين به. آورد فراهم را انقالبي ماركسيسم پراكسيس و تئوري

 اين. رسانند ياري آثار اين گردآوري در را انگلس و ماركس ي همؤسس كه كرد درخواست مختلف كشورهاي
 جلد دو در را ١٨٤٤ تا ١٨٤٢ از انگلس و ماركس آثار از بسياري شد قادر ريازانف مديريت و پيگيري با مؤسسه
 بحث به نياز ماركس آثار متفاوت هاي نگارش تفسير و آثار سنجش). ١٩٢٩ و ١٩٢٧ مگا،( كند منتشر

 مقاالت ي هترجم منبع فهميد، توان مي قبلي هاي مقاله ارجاعات از كه گونه همان اينجا در دارد، تري گسترده
  .است)  ١٩٧٥ و ١٩٢٧( مگا ي هتحريري تأهي نمونه براساس

  كتاب در شده ترجمه مقاالت

 اصلي منبع. است شده ارائه اش نگاري روزنامه هاي فعاليت اوان در ماركس مقاالت از منتخبي كتاب اين در
 شده مقايسه آلماني نسخه با داشته وجود ترجمه در ابهامي كه مواردي در و است بوده فرانسه زبان از ترجمه
  :است شده ارائه تر بيش هاي پژوهش به عالقمندان براي زيرنويس در آلماني، به منابع، مشخصات. است

   ]٣٣[. سانسور مورد در اخير پروسي ي هنام بخش بر مالحظاتيـ 

 و مطبوعات آزادي ي هدربار هايي بحث. نخست ي همقال. رايني يك توسط. راين مجلس ششمين مذاكرات«ـ 
  ]٣٤[ .١٨٤٢ مه ١٩ و ١٥ ،١٢ ،١٠ ،٨ ،٥.» ايالتي مجلس مذاكرات انتشار

  ]٣٥[ .١٨٤٢ مه ١٩ و ١٢ ،١٠ .»ايتونگتس هكُلنيش ١٧٩ ي هشمار ي هسرمقال«ـ 

   ]٣٦. [١٨٤٢ اوت ٩.» حقوق تاريخي مكتب فلسفي ي هبياني«ـ 

  ]٣٧[ .١٨٤٢ اكتبر ١٦» گسبورگآ "زايتونگ آلگماين "و كمونيسم«ـ 

 ،٢٥.» چوب سرقت قانون ي هدربار مباحثي«. مقاله سومين. رايني يك توسط. راين مجلس ششمين مذاكرات ـ 
  ]٣٨. [١٨٤٢ نوامبر سوم و اول اكتبر؛ ٣٠ و ٢٧

  .١٨٤٢ نوامبر ٨ زايتونگ، راينيش هانوفر، در »مخالف ليبرال جناح«ـ 

  .١٨٤٢ نوامبر ١٣ زايتونگ، راينيش ،ايتونگتس هكولنيش و محلي رفورم ـ 

 با -گرديد جايگزين) ١٨٣٨ -١٨٤١( اي هـاله هاي سالنامه با كه - آلماني هاي كتاب در منتشره ي همقال تنهاـ 
 گروپ. ف. اُو توسط آكادميك تدريس آزادي و باوئر برونو: «از سخني هم باز: «است شده امضا.» م. ك«

 بهترين از حمايت در ماركس تركش تير آخرين اين. نوشت باوئر برونو از دفاع براي ماركس ].٣٨[ ١٨٤٢» برلين
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 چشم از ترديد بي مقاله اين. است دهد، مي ادامه خود مذهبي ضد ي همبارز به تنهايي به چنان هم كه دوستش
  .است مانده دور بينيم، نمي آن از مهرينگ تفاسير در نه و چاپ در نه اثري هيچ كه مهرينگ،

  ]٣٩[ طالق ي هاليح ـ

 دسامبر ٣١ و ٢٠ ،١١.» پروس در طبقات نمايندگي هاي كميسيون به راجع اگسبورگ زايتونگ آلگماين«ـ 
١٨٤٢.  

  ]٤٠[ .١٨٤٣ ژانويه هشتم و چهارم اول،.» پروسي حكومت در زايتونگ آلگماين اليپزيگر ممنوعيت«ـ 

  ]٤١[ .١٨٤٣ مارس ١٢.» بزرگ تفتيش در زايتونگ موزل اوند راين«ـ 

  كالم پايان

 انديشه جوهره مطبوعات، آزادي پيگير مدافع عنوان به ماركس انديشه بازشناسي شد، باالاشاره در كه گونه همان
 زندگي بعدي هاي دوره در اعم مفهوم به رهايي علم و سياسي؛ عرصه در آزادي براي را انگلس همكارش و او

 و تفسير كه دهد، مي نشان روشني به ماركس، فكري زندگي دوره اين از مقاالتي ترجمه. دهد مي نشان آنان
 محدود دستاوردها اين برگرفتن به تنها او، مباحثات. دارد فرانسه انقالب دستاوردهاي از ژرف و گسترده شناختي

  .بخشد مي يتر بيش غناي نويني، اندازهاي چشم و داليل با را ها آن بلكه شود، نمي

 است آزادي پرواي بي مدافع. كند مي نقد را سانسور حقيقت، جستجوي در يگر پژوهش و نگار روزنامه عنوان بهاو 
 طبقات صداي طريق، آن از تا است مردم بلندگوي و تريبون روزنامه، برايش،. شناسد نمي رسميت به را سانسور و
 و اقشار اجتماعي و طبقاتي آگاهي گيري شكل به ها روزنامه منوال، همين بر. شود شنيده جامعه در پاييني اقشار و

   .رسانند مي ياري طبقات

 يدهتن درهم روندي در لفؤم -رسانه-مخاطب ي هگان سه كه يابد مي در تعاملي را نگاري روزنامه روند ماركس
 رسانه يك طريق از كه لفؤم -مخاطب ميان زنده گفتگويي. بخشد مي سرعت را آگاهي گيري شكل فرايند
 شرط برايش. كند نمي معامله را ژورناليسم و آزادي او كه، اين نكته كمترين نه و آخرين. گيرد مي شكل معين

  !نباشد كاسبي امر، اين كه است اين مطبوعات آزادي نخست

  

سانسور  «ي مجموعه از مقاالت ماركس پيرامون  ناشر بر ترجمه» مقدمه«ي پيش رو  نوشته »:نقد«توضيح 
 انتشارات تندرصورت گرفته و بزودي از سوي  علي باشاست كه به همت » انسان يمطبوعات و آزاد

  منتشر خواهد شد.
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