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او زاده 5مه 1111درشهر تری یرپروس درگذشته11مارس1111درلندن انگستان است.متفکر انقلابی –
فیلسوف -جامعه شناس – شاعر-تاریخدان-اقتصاد دان المانی واز تاثیرگذارترین اندیشمندان تمام اعصار
است.
او دومین فرزند ازهشت فرزندهاینریش مارکس هنریت پرسبورگ بود.مادروپدر هردویهودی بودند.پدرش
حقوقدانی بود که به خاطرمسائل حرفه ای یکسال پیش ازتولد او به ایین پروتستان های مسیحی درامده
بود.مارکس درمحیط طبقه متوسط وبا شیوه تربیت لیبرالی رشدیافت .تا سه سال پیش ازتولدش
تریردردست فرانسویان بود واندیشه های جمهوری طللبانه ونواورانه ومتاثر ازروشنگری وحتی باورهای
رادیکال سیاسی آنجا رواج داشت پدرکارل مارکس یک وکیل موفق بود .به منظورکمک به زندگی حرفه
ای خودازیهودیت به مسیحیت گرویده بود.اوارزو داشت پسرش دررشته حقوق تحصیل کند وحرفه اورا
ادامه دهد.اماکارل جوان شیفته فلسفه بود.مارکس درفضای فرهنگی که اثار کانت گوته وروسو ونیزادبیات
رماتیک در آن رواج داشت تحصیل کرد.دوست خانوادگی انها بارون فون وستفالن که هوادار سوسیالیست
های ارمان شهری بود.تاثیر زیادی براوگذاشت مارکس پس از گذراندن دوران دبیرستان نخست
درسال 1115دردانشگاه بن نام نویسی کردواما سال بعدبه برلین رفت تا رشته فلسفه رابرگزیدوتحصیل
خودرا تا اخذ درجه دکترادرسال1111ادامه داد.
ورود به دانشگاه کارل مارکس
درسن  19سالگی کارل مارکس دردانشگاه بن دررشته حقوق ثبت نام کرد.
درطی مدت حضور وی دردانشگاه بطور فزاینده ای جذب ایده ها وفلسفه های رادیکال شد.برای مدتی
اوباگروهی که به نام هگل های جوان شناخته میشدند ومخالف ایده های هگل بودند ارتباط برقرار کرد
ازاین گروه بطورخاص بابرونوبوئر وموسس هس و ارنولد روگه دوستی نزدیکی ایجاد کرد.
هگلی های جوان لیبرال های نواندیشی بودند که دیدگاهی نقادانه درمورد مسیحیت داشتند و مارکس
نیزبا انان همراه بود.
ازدواج مارکس ونقل مکان اوبه پاریس
درسال 1115مارکس مخفیانه با جنی دختر بارون نامزد شد.در 17زوئن1111باجنی فون وستفالن که دختر
تحصیل کرده یک بارون پروسی بود ازدواج کرد.

انان دارای شش کودک شدند که ازمیان فقط سه دختر زنده ماندند .زیرا درطول نیمه نخست دهه  1151درمحله
انها بیماری های واگیر دار همچون وبا دران بیداد میکرد.این اغاز سختترین سالهادرگذشتندمنابع درامد او اندکی
پول بابت مقاله هایش بود وکمک مالی انگلس کفاف مخارج خانواده پرجمعیت اورانمی داد وهمواره زیر قرض بود
درهمان نخستین ماه های اقامت درفرانسه مارکس پیشگفتاری به درامدی به نقد فلسفه حق هگل را نوشت.
واین تنها بخش انتقاد اوبه هگل است که در همان زمان منتشر شد این متن که ازنظر سبک و روش بیان بسیار
زیباست یکی ازمهمترین نوشته های سیاسی مارکس است ودر ان برای نخستین بار از پرولتاریا وانقلاب کارگری
سخن به میان امده است.
همکاری مارکس وانگلس
درسپتامبر1111درپاریس مارکس بافریدریش انگلس مردجوان المانی که دوسال از او جوانتر بود آشنا شد.انگس
دوش بدوش مارکس برای پایه گذاری تئوری علمی سوسیالیسم و تدوین برنامه مبارزاتی کارگران اروپایی
وایجادحزب کارگر پیگرانه شرکت کرد وکتابی که انگس منتشر کردیعنی موقعیت طبقه کارگر انگستان یکی
ازمهترین اسنادی است که درباره پرولتاریا انگلیس بودکه مارکس به مطالعه جدی اقتصاد سیاسی پرداخت .دوستی
انان که از 1111اغازشدتامرگ انگس بمدت11سال ادامه یافت.
انگس درسال 1111کتاب معروف شرایط طبقه کارگر درانگستان را نوشت این کتاب به مارکس در ایجاد ایده
انقلاب کارگری خود کمک کرد .این امرباعث ایجاد اولن کار مارکس به نام کمونیسم اقتصادی و دست نوشته های
فلسفی درسال 1111شد.بانوشتن این کتاب مارکس امید داشت تاکمونیسم رابعنوان یک نیروی اخلاقی خوب
برای غلبه برازخودبیگانگی نیروی درنظام سرمایه داری نشان دهد.
مراحل 5گانه برای رسیدن جامعه کمونیستی
-1کمون اولیه

 -2برده داری

 -1بورزوازی سرمایه دار

 -1فئودالیه

 -5سوسیالیسم منجربه کمونیسم جامعه بدون طبقه و دولت

از مهم ترین آثار مارکس می توان به کتاب سرمایه اشاره کرد.
دغدغه اصلی مارکس طبقه کارگر بود و سنگ نوشته روی قبر کارل مارکس "کارگران تمام سرزمین ها
متحدشوید"...

پس ازمرگ همسر محبوب خود جنی درسال 1111سلامت مارکس روبه وخامت گذاشته و وی از برونشیت و ذات
الریه درسال 1111درگذشت .اودرگورستان های گیت لندن به خاک سپرده شد.

