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  سانسور و آزادي مطبوعاتكتاب  نگاهي به

  
  نيما كوهبناني

  
ي  و دفاع از نظريـه فلسفه ي دكتراي  در برابر دموكريت در رساله اپيكورداري از  پس از جانب كسمارخواهي  آزادي

 1840چهارم در سـال   مهلويفردريك بار پس از به قدرت رسيدن ، ديگرامكان انتزاعي و انحراف اتم از خط مستقيم
  .شود به روشني آشكار مي آزادي مطبوعاتو  ي سانسور دربارهي  مقالهدو و وضع مقررات جديدي براي سانسور در 

ي  ي فلسـفه  تحولي بزرگ را در زمينـه  ي يهود ي مساله دربارها كه چندي بعد در رگ گرا و كمال تمامخواهي  آزادي
و از ميـان   ،شرط رهايي، آزادي كامل انسان مذهب و ديگر انواع آن را تنها پيش  يان،نهد، كه آزادي ب سياسي بنيان مي

او در اين دو مقاله يكسره با نوع ليبرالي قرن نوزدهمي خواهي  آزادي. داند ي مدني و دولت مي رفتن تضاد ميان جامعه
هـاي آلمـاني،    ار آن دسته از ليبرالهاي تيره و ت استدالل«: خواند متفاوت است محتوا مي آن را مغشوش و بي ،كه خود

خيال به جاي زمين سفت و سخت واقعيت به آن احتـرام   اللوكنند با قرار دادن آزادي در گنبد ميناي پرت كه گمان مي
  ».اند گذاشته

شود، آزادي نيز در  فلسفه مي محور نقد، و انسان با گوشت و پوست و خون باخرئفوگونه كه انسان اتنزاعي  همان
، تفسـيرهايي  سانسـور و آزادي مطبوعـات  كتاب  ي نخستين مقاله .گردد جو ميو سفت و سخت واقعيت جستزمين 
دوست دانشگاه و  خراجي، استاد ارنولد روگهآپس از نقل مكان . ي آخرين دستورالعمل سانسور پروس است درباره
فرسـتد كـه    براي روگه مـي  1842در سال  ي آلماني، ماركس اين مقاله راي و انتشار سالنامه درسدنبه  هالهاز  سمارك

ي  اين مقاله با نقد مقدمـه . شود ي سويسي منتشر مي در يك مجله 1843البته به دليل محدوديت سانسور تنها در سال 
. كشـد  بيرون مي ستما را از كه مو وسواسيتفسيري موشكافانه با . شود دستورالعمل و سپس تفسير مواد آن آغاز مي

ـ  . گذار روشن شـود  شود تا مقصود قانون ي قانون كاويده مي كلمه به مهسطر و كل بهسطر از معنـاي كلمـات   دقيق ايـن ت
كـافي اسـت   . گيـرد  مي در برانگيزد  ي قانون در خوانندگان و مجريان برمي كه هر واژهرا گرفته تا احساس و هيجاني 
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هـاي   بياندازيم تا سـطح بحـث   ينگيرو  دمولومب اتا حت شارل اوبريعصر ماركس از  دانان هم نگاهي به آثار حقوق
پيوند با جهاني كه در حال دگرگوني و نو شدن است و جويدن  كننده، بي هايي كسل بحث. حقوقي آن زمان را دريابيم

  ويژه در تفسير قـانون مـدني نـاپلئون،    اند، به مفسران خواندهاو را سلطان كه  بدمولوم احت. هاي هزار بار جويده لقمه
نزديـك    هايي كه هيچ منطقي را ياراي مقابله با آن نيست، سته است به تفسيري چنين درخشان با استداللاندكي نتوان

ي حقيقت  دارد سانسور نبايد مانع پژوهش جدي و فروتنانه دستورالعمل كه بيان مي 2ي  ماركس در تفسير ماده .شود
نسبت به چه كسي بايـد فـروتن باشـد؟ نسـبت بـه      قدر فروتنانه است كه نور، و تازه  حقيقت همان«: نويسد شود، مي

  ،بر ايـن بنابراين آيا حقيقت بايد نسبت به دروغ فروتن باشد؟ عالوه . ي خود و دروغ است خود؟ حقيقت سنگ پايه
  ».حقيقت از آن من نيست  حقيقت عام است و به من تعلق ندارد، به همگان تعلق دارد، من از آنِ حقيقت هستم،

ناپذير  بخش و غناي پايان شما تنوع لذت«: گويد گذاران مي خطاب به قانون  انسان با طبيعت، سپس در قياس روح
مندترين ثروت، بايد  پس چرا روح انسان، اين ارزش. خواهيد بوي بنفشه بدهد از گل سرخ نمي. ستاييد طبيعت را مي

ايـن ذات را بـه چـه تبـديل      ذات روح هميشه خود حقيقت اسـت امـا شـما   ... تنها به يك شكل وجود داشته باشد؟
گويـد؟ پـس ابتـدا تمـام      ها سـخن مـي   ي آن درباره شيلرو اگر فروتني از نوع نوابغي باشد كه  ...به فروتني كنيد؟ مي

  ».هاي خود را به نوابغ تبديل كنيد شهروندان خود و به ويژه سانسورچي
چيز مطابق با ماهيت ذاتـي آن  كه به هر همان آزادي عمومي انديشه«: داند و سرانجام فروتني عام ذهن را خرد مي

  ».دهد چيز واكنش نشان مي
گيري مخـرب و غيـر آن تفـاوت     دستورالعمل ميان جهت. گيري فكر است ي جهت ي پراهميت مقاله، مساله نكته

: اشدكه معياري در كف داشته ب آن بي، ي سرگشته كند بنابراين نويسنده ه نمييگيري ارا قايل است اما تعريفي از جهت
گيـري را   جهت] داشتن[قانوني كه  ...گيرد شود و تحت نظارت شك و ترديد قرار مي عاب ميرترين ا قرباني ترسناك«

 ...كند انديشم مجازات مي چه مي دهم بلكه جدا از اعمالم مرا براي آن چه انجام مي خاطر آن كند، نه تنها به مجازات مي
قانون يك حزب برضـد يـك حـزب     ،مت براي شهروندان نيستي شخصي است، قانون حكو قانوني كه عليه عقيده

مطبوعات از  ...زند ي ضدحكومتي مي برضد خود يعني برضد عقيدهحمله دولت با صدور آن، دست به  ...ديگر است
  ».شود ي منتقدان دولتي تبديل مي ي روزانه شوند اما انتقاد به وظيفه حق انتقاد كردن محروم مي

شود در  تواند مدعي  نمي، كند كه آن را ملك طلق خود فرض ميخواهي  آزاديمضحك ديگر هيچ ليبرالي با اداي 
 نـه  نقد ماركس بـه سانسـور  . باشد و مطبوعات شدهه آزادي عقيداز  ،اين تر از دفاعي جانانه  ،نديشيدنا تفكر و  تاريخ

سـاطور   ابهثهمان نقد به م. ي تفسير جدلي و داليل خردكننده قرار دارد مبتني براحساس و هيجان رمانتيك كه بر پايه
ي نقـدي از جانـب    سخن گفته و سـپردن وثيقـه   ني سردبيراعلمهنگامي كه دستورالعمل از صالحيت . قصابي است

آيـا سانسـورچي   «: نويسـد  كنـد، مـي   توصيه مي صالحيت نباشد، و  ول را در صورتي كه سردبير قابل اعتمادئمديرمس
اگر چنين نوابغ ؟ كه هر نوع صالحيت علمي را مورد قضاوت قرار دهد باشد علميصالحيت تواند صاحب چنان  مي

گـاه   آن ...كـم يـك سانسـورچي دارد،    دست  يشهرشود، چون هر  يافت مي  ي در دولت پروسي شده جهاني و شناخته
ل را هايي از يك مطبوعات كامـ  براي حكومتي كه چنين پايه ...!گران اين مردان سترگ باشد قدر بايد نبوع گزينش هچ

  »در اختيار دارد آيا ارزش دارد و شايسته است كه چنين مرداني را به مقام پاسداران مطبوعاتي ناقص برگمارد؟
هاي غيـر علنـي در سـال     در پي نشست» ي ششم مجلس ايالتي راين جلسات دوره صورت«ي دوم با عنوان  مقاله
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ت مجلس بدون سانسور خودداري و بـه جـاي   جلسا نمايندگان از انتشار صورت. ، نوشته شددوسلدورفدر  1841
ايـن مجـالس شـامل    « :نويسـد  ي كتاب مـي  خود در مقدمه مترجم. قانون مطبوعات، قانون سانسور را تصويب كردند

در واقع نمايندگان  ...، شهرها و جوامع روستايي بودند)اشراف(ي شهسوران  ، نمايندگان طبقهزادگان هاي شاه خانواده
شدند و سپس جلسـات خـود را    مي  ني فاقد قدرت بودند كه تنها با تصميم حكومت فراخواندهچنين مجلسي مشاورا

رو  همنتشر و با اقبال عمومي روب تسايتونگ ينيش رادر  1842اين مقاله نخستين بار در سال » .كردند در خفا برگزار مي
. پردازد موافقان مي يتحليل آرا و سپس بهكند  ميماركس ابتدا سخنان نمايندگان مخالف آزادي مطبوعات را نقد . شد

باشـند در برابـر مخالفـان     كه مفهـوم عميـق آن را درك كـرده    آن شان از آزادي مطبوعات بي موافقاني كه دفاع سطحي
  .دنرب ليسان درباري، راه به جايي نمي گرا، مذهبي و كاسه سرسخت، اخالق

داننـد، مـاركس    تـر مـي   آزادي مطبوعـات كـم   شر سانسـور را از ) اشراف(ي شهسواران  زماني كه نمايندگان طبقه
 راينيش تسايتونگدهد و چندي بعد در  هاي مكتب تاريخي حقوق نسبت مي درنگ اين اعتقاد را به رسوب ديدگاه بي

 هوگونمايندگان اين مكتب چون . پردازد آن هم زماني كه اين مكتب در اوج شهرت و اقبال بود به نقد اين مكتب مي
هاي اجتماعي نقشي در  ها و جنبش ي افراد، دولت گيرد و اراده قوانين در طول تاريخ شكل مي ودندمعتقد ب ساوينيو 

. شمردند مي جاودانيي فئودالي را توجيه كرده و  طريق اشرافيت و نهادهاي پوسيده قوانين ندارد و بدين وضع و تغيير
ديـروز توجيـه   امـروز را بـا فرومـايگي     مـايگي زعم او فرو ها از نقد ماركس به اين مكتب، كه به پس از گذشت سال

ثير منفي سـاويني و مكتـب تـاريخي، تـدوين     اباور دارند كه ت مالوريفيليپ دانان معاصر چون  كرد، اكنون حقوق مي
  .است خير انداختهاقانون مدني نوين آلمان را يكصد سال به ت

نـاپختگي مـردم،   : يكسـان اسـت  ا يخ تقريبـ داليل مخالفان آزادي چه در مجلس ايالتي راين و چه در سراسر تـار 
ي خارجي، ناهمخواني آزادي مطبوعات با شرايط تاريخي سرزميني  هدسيسضرورت حفظ استقالل و امنيت در برابر 

مثل، آزادي مطبوعات نتوانست مانع انقالب بلژيك شود و كشور را از كه چرا در خاص و ايرادهاي مالنقطي نظير اين
او در برابـر اسـتناد مخالفـان بـه     . گـذارد  پاسخ ماركس مجالي براي چون و چرا باقي نمي! ؟بدهي ملي رهايي بخشد

تكامـل تنهـا بـا مـرگ بـه پايـان       . چه در حال تكامل است، ناقص است آنهر«: نويسد ناپختگي و عدم بلوغ مردم مي
گيـري   كم اين همـان نتيجـه   دست. نقص او را بكُشيم رو منطقي است كه براي آزاد كردن از اين حالت ايناز. رسد مي

ي  بحثـي دربـاره  . انسان چه فردي و چه جمعي، بنا به ماهيت خود ناقص است ...ران از آزادي مطبوعات است سخن
هـا   ران مـا نـاقص اسـت، دولـت     هاي سخن توان گرفت؟ استدالل ي ميي نتيجهچه از اين ! باشد هداشت دتوان اصول نمي

نـاقص  ... زادي مطبوعات ناقص است، هر قلمرو زندگي انساني نـاقص اسـت  ناقص هستند، مجالس ناقص هستند، آ
آيا تعليم و تربيت نيز انساني و در نتيجه ناقص نيست؟ آيا خود تعليم و تربيـت نيـاز بـه    . نياز به تعليم و تربيت دارد

نويسـد دوبـاره    ا ميباخ ررئوي ف ماركس چند سال بعد در بروكسل هنگامي كه تز سوم درباره» تعليم و تربيت ندارد؟
انـد و بنـابراين    هـا محصـول شـرايط محـيط و تربيـت      اين اصل ماترياليستي كه انسان«: سازد اين مساله را مطرح مي

ها هسـتند كـه شـرايط     كند كه همين انسان ند، فراموش ميا يافته محصول شرايط ديگر و تربيت ديگرهاي تغيير انسان
 نفـي  در اين تز، مكانيسمي كه فرآينـد خودسـازي و   » .به تربيت نياز دارد كه مربي خود دهند و اين يممحيط را تغيير 

ي اسـت  ي آموزش دهنده  ي عمل، آزادي مطبوعات نيز در عرصه. انقالبي است سيسپراك  كند، گرايي را ممكن مي نخبه
  .دهد بيند و آموزش مي سويه، آموزش ميي دو كه در اين رابطه
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كس  هيچ«: ش از آزادي كامل برخوردارندا سور وجود دارد، حكومت و مدافعانبه نظر ماركس در سرزميني كه سان
هنگام انتقاد  رزا لوكزامبورگپس از انقالب روسيه » .دكن حداكثر با آزادي ديگران مبارزه ميد كن با آزادي مبارزه نمي

حكومـت يـا اعضـاي يـك     آزادي براي هواخواهان «: كند از رفقاي روسي همين مضمون را با عباراتي ديگر بيان مي
  ».آزادي همواره به معناي آزادي دگرانديش است. روي به معناي آزادي نيست حزب هرقدر پرشمار نيز باشند به هيچ

قانوني جديد كه برخالف . زدند جاي تصويب قانون مطبوعات از قانون سانسور دم مي هنمايندگان مجلس ايالتي ب
بار نظـارت   بود رعايت كنند، اين زد شده ها گوش سندگان نكاتي را كه به آنكه قرار بود خود نوي 1819قانون سانسور 

تمايزي را كه ميان قانون سانسور و قـانون مطبوعـات وجـود    . كرد ها واگذار مي چي كامل بر مطبوعات را به سانسور
دي مجـازات  كنـد، در قـانون سانسـور آزا    در قانون مطبوعـات آزادي مجـازات مـي   « :كند دارد ماركس چنين بيان مي

قانون مطبوعات راي اعتمـادي اسـت كـه آزادي بـه خـود      . قانون سانسور قانون بدگماني عليه آزادي است. شود مي
اسـتفاده  ءكند، قـانون سانسـور آزادي را بـه عنـوان سو     استفاده از آزادي را مجازات ميءقانون مطبوعات سو. دهد مي

  ».كند مجازات مي
شـور و عالقـه را كـه     نيست بلكه موافقـان ناآگـاه و بـي    الفان مطبوعات آزادي تيز نقد ماركس تنها متوجه مخ لبه

يكي از نمايندگان مجلس ايالتي آزادي مطبوعـات را زيـر عنـوان    . گيرد مي كنند نيز در بر نابخردانه از آزادي دفاع مي
ها آزادند،  ن ديگر حرفهرسد كه چون صاحبا مي  ها و مشاغل بررسي كرده و با قياس اولويت به اين نتيجه آزادي حرفه

ي آزادي است اما ماركس به تقليل آزادي  شود، شايسته ي كه با مغز انجام ميي به طريق اولي مطبوعات به عنوان حرفه
عكـس، آزادي مطبوعـات را بـه مثابـه      دهـد بلكـه بـه    هـا رضـايت نمـي    ي از آزادي حرفهي مطبوعات به عنوان شاخه

ـ  تبديل آزادي مطبوعات به گونه«: گيرد در نظر مي ها ي انواع آزادي االجناس همه جنس دفـاعي   ،ي از آزادي مشـاغل ي
ي بـه شـكل و سـيماي شخصـيتي     ي خواهم شخصيت ويژه شود، زيرا آيا هنگامي كه مي است كه به مرگ آن منجر مي

. دي مـن نيسـت  آزادي شـما آزا : گوينـد   ؟ مطبوعـات بـه اهـل حرفـه مـي     ام ، آزادي او را از بين نبردهديگر آزاد باشد
  ».كنم قلمرو خودم اطاعت ميكنيد من نيز از قوانين  قلمرو خود اطاعت مي طور كه شما از قوانين همان

جـا كـه پـوليس     يابـد، آن  پايان مـي  هرودوتاين دو مقاله به فارسي شيواي حسن مرتضوي با نقل قول از تاريخ 
رد، امـا هرگـز آزادي را   اداني برده بودن چه معنايي د ميتو «: گويد والي مستبد ايران مي هيدارنساسپارتي خطاب به 

تنهـا بـا    دادي كـه بـراي آن نـه    آزمودي، به ما پند مي زيرا اگر آن را مي. ي كه بداني شيرين است يا نها آزمايش نكرده
بختي انسـان   كو البته كه پاداش چنين آزمايش و نبردي همانا رستگاري و ني» .مان بلكه با تبرمان مبارزه كنيم هاي نيزه
  .است
  
  
  نوشت پي

  
  .است چاپ شده 85، شهريور و مهر 14ي  سال سوم، شماره ،نقدنوي  نامه تر در ماه ــ اين مقاله پيش
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