در دوره رنسانس هنگام رخت بر بستن جامه سنتي از جهان غرب ،انسانها توفاني از نيازها و
فعاليتها بر پا کردند که ديگر نظام قديمي ارتباطات براي پاسخگويي به آنها مناسب نبود .بدين
معني که آهنگ سرعت يافته جهان ،نيازبه انتقال اطالعات به نقاط دور دست ،توجه به عقايد وعلم،
گره خوردن فراينده معيارهاي اقتصادي در نقاط مختلف با يکديگر ،اهميت يافتن طبقه متوسط از
نظر اقتصادي و سياسي ،تحرک روزافزون اجتماع و تمامي اين حرکت صعودي متشکل ازعمل و
تعامل ،فراخوان چيزي فراتر از کتابهاي دست نويس ،نقارهچيها وجارچيهاي شهري بود.
نيازي به ذکر علت و معلول نيست .در درون مجموعه
تغييرات فرهنگي پديده دور باطل به مقدار زياد ديده
ميشود .برخي نيازها فراخوان تغييري در رفتار يا ايجاد
وسيلهاي جديد هستند و تحول مزبور به نوبه خود نيازهاي
جديدي را برمي انگيزد .پديدههاي جديد در عرصه حروف
چاپي ،چه علت باشند چه معلول ،دربرآورد نيازهاي انساني
هم عصر خود از طريق ارتباطات سريعتر ،گستردهتر و
انعطاف پذيرتر کمک بزرگي محسوب ميشدند .در شرق
زمين صدها سال قبل از گوتنبرگ انسانها ميدانستند
چگونه به وسيله حروف چاپي متحرک ،کاغذ و مرکب کار چاپ را انجام دهند ولي امري که به ايجاد
رسانههاي جمعي بينجامد روي نداد تا اينکه در اروپاي غربي اين فرايند با ديگر نيازهاي مربوط
جمع آمدند .آنگاه ،رسانهها مورد استفاده قرار گرفتند .زيرا بهترين وسيله موجود براي بر آوردن
برخي نيازها مهم به شمار ميرفتند.
بزرگترين بازارهاى جهانى روزنامه عبارتند از -چين با  ۹/۶۹ميليون نسخه فروش روزانه،
هندوستان با  ۸/۸۷ميليون نسخه ،جاپان با۸/۹۶ميليون نسخه ،آمريكا با  ۵/۳۵ميليون و آلمان با
 ۳/۱۲ميليون( .آسيا نسبت به همه جهان درچاپ ونشررسانه حرف اول راميزند).
در سال ۱۰۰۳ ،فروش روزنامه ها در چين و هندوستان باال رفت ولى در جاپان ،آمريكا و آلمان
پائين آمد.
فروش روزنامه ها در سال ۱۰۰۳ ،در آسيا.
 +۸/۲درصد ،در آمريكاى جنوبى  +۸/۵درصد و در آفريقا  +۱/۰درصد نسبت به سال قبل از آن
رشد داشت ،در حالى كه در اروپا  -۱۲/۰درصد ،در آمريكاى شمالى  -۳/۵درصد و در استراليا -۱
درصد كاهش داشت.
ً
كاهش فروش روزنامه ها در آمريكاى شمالى اساسا روى روزنامه هاى بعدازظهر بود.

در دنياي امروز رسانهها به تنهايي نقش اطالعرساني ايفا نميكنند .بلكه رسانهها جزوي از ساحت
زندگي انسانها شده و كسي را نميتوان سراغ گرفت كه به گونهاي ،با يكي از رسانهها ارتباطي
نداشته باشد .به عبارتي ديگر رسانه به عنوان يکي از محصوالت دنياي مدرن ،واقعيتي است كه
هويت انساني را شكل داده و انسانها به نوعي در همساني با رسانهها به عملكرد روزانهي خود
نقش مي دهند و فرايند روابط اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و حتي نظامهاي اخالقي و ديني را تعيين
ميكنند .رسانههاي مختلفي نيز در اين شكلگيري سهيم هستند و هر كدام نقش خاص خود را ايفا
ميكنند .راديو ،تلويزيون ،مطبوعات ،ماهواره ،اينترنت هر كدام كاركرد ويژه خود را دارند ،لذا بر
مخاطبان خود نيز تأثير منحصر و ويژهاي دارند .بعد از شكلگيري مطبوعات دومين رسانه ي كه در
دنياي مدرن متولد شد ،راديو است .راديو از تاريخچهاي حدوداً يكي قرني برخوردار است و درطول
مدت حيات خود فراز و نشيبها و كاركردهاي گوناگوني داشته است .اگر تلويزيون وسيلهاي است
براي سرگرم ساختن و وقتگذراني و تفريح ،در اين صورت رسالت ذاتي اين وسيلة ارتباطي ،تعيين
و انتقال محتوي و حدود ارزشي هر آن چيزي است كه از طريق اين وسيله با مخاطبهاي آن مبادله
ميشود .و دقيقا ً خطر اصلي و عامل تعيين كننده انهدام فرهنگي در همينجا رخ مينمايد .خطر
تلويزيون در نظامي كه رسالت اين وسيلة ارتباطجمعي ايجاد سرگرمي و تفريح و ايجاد شادي و
سرور در بيننده است ،در اين است كه بخواهد به مقوالت اساسي نظيرعلم و سياست و دين و مذهب
و تاريخ و فرهنگ و … بپردازد .ماهيت ذاتي اين ابزار ايجاب ميكند كه اين مباحث به عنوان
سرگرمي و تفريح و گذران وقت – در انطباق با پذيرشهاي دروني و به قول پستمن ايديولوژي اين
وسيلة تكنيكي – ارائه گردند و در نتيجه همينها هستند كه از حالت انسانساز خود خارج شده،
كارشان در نهايت به پوچي و بيارزشي و بيتفاوتي و مآال به انهدام ميانجامد …“ .در طول تاريخ
مدون بشري ،اين اولين باري است كه انسانها با اين پديده خوگرفتهاند – يا خو ميگيرند – و به
جاي آن كه با جهان خارج ارتباط مستقيم و جدي برقرار كنند اين رابطه را از طريق تصاوير برقرار
ميسازند؛ به جاي آنكه با جهان واقعي و خارج از ذهن روبرو شوند با تصاويري از آن روبرو
ميشوند؛ و به جاي آن كه براي شناخت بهتر و درك عميقتري از جهان دست به تالش زنند به
جنبه سوداگري سودآور و تجارت و دادوستدهاي آن روي آوردهاند…
در اينكه يك رسانه خوب چه خصوصياتي دارد و يا خوب بودن يك رسانه به لحاظ كيفيت تابع چه
عواملي است،ايدههاي زيادي وجود دارد .بسياري معتقدند يك رسانه زماني موفق عمل ميكند كه
مخاطب عام پيدا كند .به عبارت ديگر برنامههاي آن رسانه فقط براي قشري خاص ساخته نشود.
رسانه خوب از ديد بسياري ازتحليلگران به دو گروه متفاوت قرار ميگيرد .دانشمندان بر اين باورند
كه رسانه ي ميتواند در يك سطح ايدهآل حركت كند كه برنامههايش را براساس نيازهاي جامعه
تدوين كند .آن هم در تمام ردههاي سني و علمي .يعني يك كودك زمانيكه از رسانهيي چون
تلويزيون استفاه ميكند ،همانقدر لذت و آگاهي بدست آورد كه يك پژوهشگر از ديدن برنامهيي
علمي .بالطبع يك پژوهش واقعيت انديش به لحاظ درك و شناخت مسائل پيرامون خود از كودكي
فراتر است اما ميبينيم كه در اين مثال يك نكته اساسي لحاظ شده است و آن لذت بردن و كسب
آگاهي از يك رسانه است كه به زعم كارشناسان،از اساسيترين مسائل يك رسانه ايدهآل است.
شادکردن و شاد بودن و شاد زيستن در دنياي جديد كنوني،يكي از آرزوهاي دست نيافتني به شمار
ميرود .اگرچه بسياري خود را شاد ميدانند اما اگر به مراحل كار و زندگي روزانه آنها نگاهي كنيم
ميبينيم آن شادي،رنگ واقعيت ندارد .اما والت ديسني به عنوان نخستين كمپني سازنده تصاوير
محرك و انيميشن ايدهآل ،اين درس را به رسانهها داد كه داشتن ارتباط متقابل با مردم تنها در سايه
درك نيازها و خواستههاي آنها است .نه در پناه ساخت و يا نوشتن متني كه عدهيي خاص از آن لذت
ببرند.
مردم در هر جامعهيي صاحب يك بينش هستند .اين بينش به آنها اين امكان را ميدهد كه بهترين
قاضي براي انتخاب برنامهها و مطالب يك نشريه وروزنامه باشند .بنابراين اگر ديده ميشود
رسانهيي بيشترين مخاطب را به خود اختصاص ميدهد ميتوانيم به دور از قوانين كالسيك و مدرن
ارتباطات به آن لقب رسانه برتر دهيم.

برخي معتقدند كه مطبوعات ذاتا ً پرهياهو ،جنجالي و احساس برانگيزند ،اما حقيقت اين است كه در
بسياري موارد آنها را بيصدا ،خنثي و محافظهكار مييابيم .شايد بدين سبب كه كنارهگيري زيركانه
از برخي وقايع ،خوبتراز جنجالي عمل كردن است .چه بسيار ماجراهاي هيجانانگيزي كه ـ برخالف
حوادث معمولي اما جنجالي شده ـ كمتر به آنها توجه ميشود و چه بسيار رخدادهايي كه نه تنها
جزئيات اصلي بلكه همه ماجرا ناديده گرفته ميشود ،حتي آنهايي كه اهميتشان انكارناپذير است.
ارتباط ميان افراد که سبب انتقال مفاهيم ،افکار و اطالعات از فردي به فرد ديگرميشود ،شرط
اصلي پيدايي و ادامه زندگي جمعي است؛ زيرا زندگي جمعي انسانها بدون وجود ارزشها،
هنجارها ،اهداف و حتي تعارضاتي که از طريق ارتباط به وجود ميآيد ،معنا و مفهومي ندارد .به
عالوه پيدايي و پا برجايي ارزشهاي گروهي (اجتماعي) ،هنجارها ،محتواي فرهنگي و همچنين
روندهاي يادگيري اجتماعي و در عين حال تضادهاي اجتماعي ،فقط از طريق ارتباط به وجود ميآيد.
افراد بايد براي زندگي جمعي از اهداف ،مقاصد ،آگاهيهاو همچنين از تفکر و برداشت ديگران مطلع
گردند تا به ارائه واکنشي در برابر آنان قادر گردند.
با وجود آنکه کالم متداولترين راه برقراري ارتباط ميان افراد ،به اشکال مختلف انجام ميگيرد .بايد
در نظر داشت که ارتباط غير کالمي نيز سهم عمدهاي در برقراري ارتباط ميان افراد دارند .ساخت
جوامع امروزي ،نوع جديدي از ارتباط را مطرح ساخته است که در دورانهاي قبل ،هرگز امکان
پذير نبود .امروز ،فرد نه فقط قادر به برقراري ارتباط در گروههاي کوچک است ،بلکه در ارتباط
جمعي با ديگر همنوعان خود نيز قرار دارد.
در يک دوران طوالني ،شکل حاکم ارتباط ميان انسانها ،ارتباط کالمي بود ،فرهنگ ،دانش و تمام
دستاوردها و تجربيات اجتماعي و تاريخي جامعه ،از طريق کالم و گفتار ،قابل انتقال بود .هر چند که
با پيدايي خط و کتابت ،بسياري از وقايع مهم جامعه و به صورت مکتوب تا امروز هم باقي مانده
است ،اما اکثرنسخهها در معرض نابودي و فساد قرار داشت و در عين حال ،براي عموم قابل
دسترس نبود .با رواج صنعت چاپ ،امکان پيدايي نسخههاي يکسان و مشابه که اشتباهات نسخه
برداري در آنها ديده نميشد ،به وجود آمد .اما باز هم براي مدتي طوالني ،امکان استفاده از کتاب و
همچنين امکان برقراري ارتباط از طريق نوشته و چاپ و فقط در اختيار نخبگان و يا افراد باسواد
يک جامعه باقي ماند که در کل ،درصد ناچيزي از افراد جامعه را تشکيل ميدادند .به عالوه ،هنوز
اين نوع ارتباط به افراد محدود بود و جمع و توده را در بر نميگرفت.
از اوايل قرن نوزدهم و همزمان با اوج مرحله صنعتي شدن جوامع غربي ،نوع جديدي از ارتباط به
وجود آمد که با تمام اشکال برقراري ارتباط در دورانهاي گذشته متفاوت بود .از اين نوع ارتباط به
عنوان ارتباط جمعي نام ميبرند .در اثر پيدايي شرايط سرمايهداري ،ضرورت چاپ روزنامه پيش
آمد ،زيرا تنها در شرايط سرمايه داري پيشرفته که امکان توليد انبوه به وجود ميآيد ،ضرورت
برقراري ارتباط جمعي باتوده نيز مطرح ميشود .گذشته از رابطهاي که ميان توليد و مصرف کاال
وجود دارد ،تنها شرايط پيشرفته صنعتي -سرمايهداري ،مفروضات الزم براي ايجاد رسانههاي
جمعي را به دنبال ميآورد .به دنبال گسترش مطبوعات ،انسان با گسترش راديو در اوايل قرن بيستم
و تلويزيون پس از نيمه اول قرن روبه رو شد .فرانتس دروگه در کتاب خود به نام معرفت بدون
آگاهي به خوبي رابطه ميان جامعه سرمايهداري و رسانهها را مشخص ميکند .تنها در مرحلهاي از
رشد جامعه که امکانات تکنولوژيک پيشرفته به وجود آمده و جامعه از لحاظ مالي نيز آنچنان
پيشرفت کرده که امکان سرمايهگذاريهاي بزرگ براي واحدهاي رسانههاي جمعي به وجود آمده
است ،همچنين در اثر ظهور متخصص درهر زمينه و با تقسيم کار شديد ميان آنها و شرايط
اقتصادي سيستم سرمايهداري ،امکان پيدايي رسانههاي جمعي به وجود ميآيد .اما در عين حال،
بايد به شرايط اجتماعي سياسي خاصي که در جوامع سرمايهداري حاکم است ،نيز توجه کرد .در اين
جوامع ،افکار عمومي مورد توجه قرار ميگيرد و دموکراسي و حاکميت مشروع مطرح ميشود .اما
گذشته از آن ،امکان داشتن اوقات فراغت ،يعني اوقاتي که افراد هيچ نوع فعاليتي که مستلزم گرفتن
دستمزد باشد ،انجام نميدهند و خود در مورد چگونگي گذران آن تصميم ميگيرند ،در ارتباط
نزديک با رسانههاي جمعي قرار دارد.

رسانههاي جمعي خصلتي دو گانه دارند ،از يک طرف خود محصول سازمان توليد پيشرفته
سرمايهداري هستند و به صورت يک کاال به بازار ارائه ميشوند و از طرف ديگر ،به عنوان يک
کاال ،خود قادر به ارائه (يا فروش) افکار ،ارزشها ،هنجارها ،نگرشها و تمايالت هستند .بايد
متذکر شد که بخش عمدهاي از سرمايه و تکنولوژي در جهت توليد وسايل ارتباط جمعي به عنوان
کاال به کار گرفته ميشود .به عنوان مثال ،در توليد روزنامه ،صنايع متعددي از چوب ،کاغذ تا
ماشينهاي پيشرفته چاپ دخالت دارند و اين امر ،در مورد راديو و تلويزيون و ساير رسانهها صدق
ميکند.
نوع جديد ارتباط در ميان افراد جامعه از هر نظر با ارتباط فردي متفاوت است .اين نوع ارتباط،
خاص جامعه صنعتي-سرمايهداري است و فقط در رابطه با شرايط اجتماعي ،اقتصادي و سياسي اين
نوع جوامع به وجود آمده است .اين ارتباط در جوامعي که در آن نوآوريهاي فني ،شهرنشيني،
تفکيکهاي فرهنگي ،اجتماعي ،و ...وجود دارد ،براي رساندن اطالعات به توده گسترده و
ناهمگون ضروري است .زيرا افراد جامعه ،بدون وجود رسانهها ،قادر به جهتگيري در زندگي
فردي و اجتماعي نخواهند بود.

آزادي بيان  ،دموکراسي وحقوق انساني

شارل دوم.نتسکيوميگويد :بشري كه حق اظهار عقيده و بيان انديشه خود را نداشته باشد،موجودي
صريح علنی و شفاف از شما در
زنده به شمار نمي رود .اگر به آزادی بيان اعتقاد داريد ،انتقاد
ِ
رسانهها ،معيار آزادی بيان است .اگر نتوان از رهبر سياسی کشور انتقاد کرد ،نمیتوان مدعی
وجود آزادی بيان شد .اينکه فردی به دليل انتقاد غير مستقيم از رهبر محکوم به پرداخت هزينههای
بسيار سنگين شود ،دليل بر آزادی نيست ،بلکه حاکی از خودکامگی از نوع توتاليتر آن است .اينکه
يک فرد قدرت مطلق را به طور مادام العمردراختيار داشته باشد و باز هم از مردم ساالر بودن
حکومتش سخن بگويد ،نزد عقال چه معنايی دارد؟.
نظام رسانه ی دارای سلسله مراتب است و اجزای آن قابليت تعقيب و شناسايی را دارد ،همچنين هر
رسانه ای دارای محصول نهايی است يعنی مانند يک کارخانه تمام اجزای آن اعم از زيرساخت ها،
نرم افزارها ،نيروی انسانی و غيره دست به دست هم می دهند تا يک توليد و محصول نهايی را با
اهداف از پيش تعريف شده تحويل مصرف کننده دهند.
محصول نهايی يک رسانه می تواند در خدمت تثبيت يک طبقه يا در خدمت قدرت حاکمه باشد؛ طبقه
و قدرتی که رهايی بخش و آزادی بخش نيست .بنابراين چنين محصول نهايی رسانه ای نمی تواند
در خدمت عدالت اجتماعی عمل کند ،بلکه در خدمت نيروهايی است که درصدد سلب عدالت اجتماعی

هستند .به ديگر زبان می توان پرسيد که آيا آگاهی و اطالعاتی که از رسانه ها به دست می آوريم
به صالح اجتماع هست يا خير يا اينکه صرفا در خدمت يک طبقه است.
آزادى بيان يكى از پذيرفته ترين اصول حيات سياسى و اجتماعى درعصر جديد است .سه دليلى كه
بيش از همه در دفاع از آن اقامه مى شود اين است كه آزادى بيان اوالً اساس جست وجوى حقيقت
است ،ثانيا ً يكى ازعناصر بنيادى دموكراسى است و ثالثا ً يكى از آزاديهايى است كه از نظر كرامت و
بهروزى انسان كيفيت تعيين كننده دارد .مدافعان همچنين يادآور مى شوند كه اجازه يافتن حكومتها
براى كنترول گفته ها و نوشته ها خطرناك است .با اين حال ،عموما ً موافقت وجوددارد كه بيان بايد
مشمول بعضى حدود باشد .بيشتر مناقشات كنونى درباره آزادى بيان به همين حدود مربوط مى شود.
عده اى توجهشان معطوف به اين است كه اصوالً بيان عبارت از چيست و ديگران به اينكه بيان ممكن
است چه لطمه هايى به بار آورد .درمباحثات درباره اين موضوع ،معنايى كه نوعا ً از واژه بيان اراده
مى شود نسبت به عرف لغت ازطرفى دامنه وسيع تر دارد و ازطرف ديگر دامنه محدودتر.
ازطرفى ،هم نوشته و هم گفته را دربرمى گيرد و ممكن است امور غيرلفظى مانند تصويرها و نمادها
و حركات را نيز شامل گردد .ازطرف ديگر ،برخى از صورتهاى بيان خارج از حوزه مجاز
قرارمى گيرند ،مانند سوگند دروغ و باج خواهى كه گرچه در آنها نيز بيان به كار مى رود اما از
حمايت قانونى برخوردار نيستند .آن قسم آزادى كه بيش ازهمه در اينجا موردتوجه است ،آزادى
قانونى است ،يعنى نبود محدوديتهاى قانونى براى بيان .اما ساير اقسام آزادى نيز ممكن است محل
بحث باشند ،مثالً آزادى از فشارهاى اجتماعى يا تهديدهاى اقتصادى .مسأله آزادى بيان امكان دارد
درزمينه سياست نشريات اکادمکي براى انتشار يا خوددارى از انتشار برخى مقاالت ،يا سياست
كتابخانه ها درمورد خريد يا امتناع از خريد بعضى كتابها و نشريات نيز پيش بيايد.
همچنين اين موضوع مطرح است كه آيا براى مردم امكان واقعى وجوددارد كه عقايد خويش را
درخصوص نابرابريهاى اقتصادى يا ازطريق رسانه هاى دولتى يا درمباحث سياسى بيان كنند يا نه.
آزادى بيان نوعا ً يكى از حقوق شمرده مى شود و بنابراين ،از جايگاه اخالقى و سياسى ممتاز
برخوردار است و از عناصر مقبول و معيار دربخش حقوق ملت در قوانين اساسى و اعالميه هاى
حقوق بشر است .معموالً حق بيان متعلق به كسانى دانسته مى شود كه مى خواهند چيزى بگويند يا
بنويسند ،ولى ممكن است براى كسانى نيز مطالبه شود كه مى خواهند بشنوند يا بخوانند و اهميت اين
حق كمترازحق بيان نيست .تحليلگران گاهى مى كوشند با تجزيه و تحليل معانى واژه هاى آزادى و
بيان محتواى آزادى بيان را مشخص كنند ،ولى از نظر فلسفى ،تفكيك محتواى حق از توجيه آن
امكانپذير نيست .فقط پس از اينكه ديديم چرا آزادى بيان مهم است ،خواهيم توانست معين كنيم كه حق
موردبحث كدام اقسام بيان را بايد دربربگيرد و متضمن چه نوع آزاديهايى باشد و چه جايگاهى بايد
متعلق به آزادى دانسته شود.
آزادى بيان را معموالً ابزارى براى پى بردن به حقيقت دانسته اند و از آن دفاع كرده اند ،گفته اند كه
اگر بنابر پيشرفت فهم و معرفت باشد ،مردم بايد در بيان و بحث و انتقاد ازافكار و اطالعات آزاد باشند
و حقيقت فقط درعرصه آزاد و آشكار دادوستد آرا داراى حداكثر امكان بروز خواهد كرد .ممكن است
بگوييم پس از آشكارشدن حقيقت ،آزادى بيان ديگر كارى نخواهدداشت و بايد رها شود .ولى
خطاپذيرى ما در اعتقاداتمان هميشه يكى از اركان دفاع از آزادى بيان بوده است .ممكن است
معتقدباشيم كه از بروز فكرى نادرست و كاذب جلوگيرى مى كنيم ،اما تاريخ نشان مى دهد كه چه بسا
حقيقت اشتباها ً خطاپنداشته شده و خطا جاى حقيقت را گرفته است .از اين گذشته ،چنانكه جان
استوارت ميل استدالل كرده است ،حتى اگر عقيده اى حقيقت داشته باشد ،فقط تا هنگامى مى توانيم به
حقيقت آن اعتماد بورزيم كه بتواند از چالشها سربلند بيرون آيد و حتى عقيده درست اگر از چالش
دورنگاه داشته شود ،به يكى از جزميات مرده تبديل مى شود.
اين دفاعى قوى است ،ولى چند اشكال به آن وارد شده است .نخست اينكه مدافعان ،آزادى بيان را تنها
تا جايى ارزشمند مى دانند كه براى حقيقت ارزش قائلند .البته عموما ً تصديق مى كنيم كه معرفت بهتر
از جهل و حقيقت بهتر از خطاست؛ ولى گاهى ممكن است با توجه به خيرهاى ديگرى مانند امنيت
عمومى و آرامش خاطر ،معرفت و حقيقت با يكديگر تعارض پيدا كنند .كسانى شك دارند كه حقيقت

هميشه بايد ارزش چيره گر باشد.
فرض مدافعان بر اين است كه آزادى بيان واقعا ً به پيشرفت فهم و حقيقت كمك مى كند .ولى هستند
كسانى كه اين مدعا را بيش از حد خوشبينانه مى دانند و ترديد دارند كه مردم عادى به واقع قادر به
تميز حقيقت از خطا و تفكيك پيشداوريهاى غيرعقالنى از استداللهاى منطقى باشند .ولى در ارزيابى
اين اشكال بايد شقوق بديل را در نظر بگيريم  .سؤال اين نيست كه آيا حقيقت هميشه در نتيجه
برخورد عقايد و آرا آشكار خواهد شد ،بلكه مى خواهيم بدانيم سانسور حكومت بيشتر به حال آن مفيد
است يا بحث آزاد و بدون تضييق.
بعضى از صورتهاى بيان ،از قبيل برخى از انواع هنر ،سر و كارى با حقيقت ندارند و از اين رو  ،به
عنوان ابزار جست و جوى حقيقت در حوزه اين مدافعات نمى گنجند؛ ولى با اين حال خوبيهايى در
آنهاست ،مثل خالقيت  ،كه مى توان گفت جانشين حقيقت مى گردد و همان گونه دفاع بر پايه پيامدهاى
مطلوب كشف حقيقت شامل آن نيز مى شود.
دموكراسى  -انديشه بنيادى در دموكراسى  ،حكومت مردم بر مردم است  ،و اين امر صورت پذير
نيست اگر مردم نتوانند نظر خويش را به يكديگر عرضه كنند .تصميم گيرى به شيوه دموكراتيك  ،هم
به بحث و مناظره نياز دارد و هم به رأى دادن ؛ و محدود ساختن جريان شور و مشورت  ،خصلت
دموكراتيك آن را به همان نسبت محدود خواهد كرد .به عالوه  ،دموكراسى مستلزم اين است كه
هيچ كس به استثناى خود مردم مجاز نباشد آزادى بحث را در ميان مردم محدود كند .دموكراسى در
حد كمال همچنين بدين معناست كه هركس كه تابع تصميمات در دموكراسى است حق دارد در
جريانهاى مربوط به آن نيز شركت كند و بنابراين بايد از حق برابر آزادى بيان بهره مند شود.
دموكراسى در عصر جديد از طريق نمايندگان مردم  ،يعنى به شيوه غيرمستقيم اعمال مى شود .با
توجه به اين امر  ،آزادى بيان از اين جهت نيز اهميت دارد كه حاكمان از عقايد و خواستهاى مردم
تحت حكومت آگاه باشند تا هم مخالفان فرصت عرض اندام بيابند و هم از سوءاستفاده از قدرت
جلوگيرى شود .حتى بايد گفت كه دفاع از آزادى بيان به عنوان وسيله جلوگيرى از سوءاستفاده از
قدرت ،قابل تعميم به فراتر از مرزهاى حكومتهاى دموكراتيك است .گاهى تصور مى شود كه
دموكراسى پناهگاهى امن براى آزادى بيان نيست .فرض كنيد اكثريت بخواهد صداى اقليت را خاموش
كند .آيا دموكراسى اجازه سلب آزادى بيان را از اقليت دارد؟ پاسخ بستگى به اين دارد كه مسأله چه
نوع بيانى مطرح است .چون در دموكراسى همه آحاد مردم بايد از حقوق سياسى برابر برخوردار
باشند ،دموكراسى نمى تواند توجيه كند كه اكثريت ،حقوق دموكراتيك بعضى از افراد مردم  ،از جمله
حق دموكراتيك آزادى بيان را  ،محدود يا سلب كند .ولى بيان قابل دفاع با استناد به دموكراسى به
آنگونه بيانى محدود مى شود كه از نظر مشاركت در فرايند دموكراسى  ،اساسى است و اين همه
انواع بيان را در بر نمى گيرد .مثالً اگر بخواهيم از حق دانشمندان براى ترديد در آراى سنتى
همكارانشان دفاع كنيم ،با تكيه بر پيش نيازهاى مشاركت دموكراتيك نمى توان به محكم ترين وجه از
آن حق دفاع كرد ،زيرا به سادگى و مستقل از تجربه ممكن نيست گفت كه چه نوع بيانى با فرايند
دموكراسى ارتباط پيدا مى كند يا نمى كند.
به آزادى بيان غالبا ً به عنوان يكى از اركان آزادى فردى ارج نهاده مى شود ،نه فقط همچون يكى از
ابزارهاى حصول هدفهاى اجتماعى يا يكى از نهادهاى مشخصا ً سياسى  .گاهى شأن و مقام اخالقى هر
شخص محل تأكيد است .گفته مى شود كه منع مردم از مطلع ساختن ديگران از نظرها و عقايدشان
تجاوز به شأن و مقامى است كه به عنوان شخص بدان استحقاق دارند .به همين وجه  ،منعشان از
اطالع يافتن و نتيجه گيرى مستقل از آراى ديگران نيز با شأن اخالقى آنان منافات دارد .گاهى به جاى
«حق» آزادى بيان « ،خوبى» آن مورد تأكيد قرار مى گيرد .ادعا مى شود كه ارتباط آزاد با همنوعان
اساس پرورش و شكوفايى و فعليت بخشيدن به استعدادهاى آدمى است .آزادى بيان يكى از مهم ترين
ويژگيهاى جامعه اى است كه نهادها و اعتقادها و ارزشهاى آن به فرد امكان مى دهند كه او شخصا ً
به زندگى خويش سامان بخشد و دست به انتخابهاى عاقالنه بزند و به بهروزى به كامل ترين معناى
انسانى آن برسد.
حدود در روزگار كنونى ،محور مناقشه درباره آزادى بيان  ،حدود آن است و بحث در خصوص حدود

بر دو چيز دور مى زند -يكى دامنه شمول بيان و ديگرى آسيبهايى كه ممكن است از بيان به بار آيد.
آنچه بعضى آن را بيان مى دانند و خواستار حراست از آن مى شوند ،در نزد ديگران به هيچ معناى
باورپذيرى بيان به شمار نمى آيد .به مثل ،كسانى كه خواسته اند نمايش تصويرهاى پورنوگرافيك را
در اصل آزادى بيان بگنجانند با اين اعتراض روبرو شده اند كه اين كار نه محتواى ارتباطى دارد و نه
به هيچ معناى عاقالنه اى بيان محسوب مى شود .از اين گذشته ،برخى از آنچه عرفا ً ممكن است بيان
دانسته شود ،احتماالً واجد شرط هايى به حساب نمى آيد كه به عنوان بيان قانونا ً بايد مورد حمايت
قرار گيرد .يكى از مصداقهاى اين مفهوم ،آگهى تجارتى است .در مقابل اعمال و حركاتى از قبيل
سوزاندن پرچم يا نصب آرمهايى به لباس گرچه معموالً از مقوله بيان محسوب نيست ،ولى امكان دارد
به دليل خصلت ارتباطى آن ،مشمول اصل آزادى بيان شمرده شود .پس توجيه آزادى بيان از اين نظر
كه چه چيز بايد بيان محسوب شود ،تبعاتى دارد كه تا اندازه اى حدود آزادى را تعيين مى كند .دوم،
بيان غالبا ً به دليل اينكه زيانبار و آسيب رسان از كار درمى آيد ،محدود مى شود .گاهى مى گويند بيان
چون بيان است و عمل نيست ،پس نمى تواند آسيب برساند .ولى اين ادعا آشكارا صحت ندارد .هتاكى
به آبروى اشخاص لطمه مى زند و اين لطمه معموالً دليل كافى براى منع بيان آلوده به تهمت و افترا
دانسته مى شود ،البته به اين شرط كه آنچه گفته شده نه حقيقت داشته باشد و نه اظهارنظر منصفانه
باشد .بيان متضمن تجاوز به حريم خصوصى اشخاص نيز مشمول ممنوعيت است اگر مصالح واقعى
عمومى در ميان نباشد.
در اينجا حتى حقيقت نيز عذر موجه محسوب نمى شود ،زيرا امورى وجود دارد كه عموم مردم اساسا ً
حقى به دانستن آن ندارند .هرزه نگارى و پورنوگرافى و تحريك به خشونت و نطق هاى برانگيزاننده
كينه به ويژه كينه نژادى و قومى ،چون گفته مى شود كه آسيب مى رساند ،اغلب غيرقانونى به حساب
مى آيند .بحث بر سر زيانمند بودن بيان بر چهار محور دور مى زند .يكى اين مسأله تجربى است كه
آيا فالن شكل بيان كه ادعا مى شود زيان آور است ،آيا به واقع لطمه اى مى زند يا نه .دوم اينكه آيا
لطمه مورد ادعا فى الواقع لطمه است يا نه .آيا سخنرانى كه ديگران را تحريك به برانداختن فالن نظام
سياسى يا القاى قانون خاصى مى كند ،لطمه اى با سخنان خود وارد مى كند؟ پاسخ آشكارا وابسته به
ارزيابى ما از آن نظام يا قانون است .سوم ،به فرض كه تصديق كنيم فالن چيز لطمه مى زند ،آيا اين
لطمه براى محدود كردن آزادى بيان كافى است؟ آيا به صرف اينكه كسى احساسات بخشى از مردم را
جريحه دار كند ،حق داريم او را از سخن گفتن منع كنيم؟ با توجه به اهميت اصل آزادى بيان ،لطمه
بايد بسيار شديد باشد تا چنين حقى به خود بدهيم .چهارم ،مواردى پيش مى آيد كه ممكن است بى آنكه
قصد محدود كردن آزادى بيان در ميان باشد ،بخواهيم فعالً درجه اولويت آن را كاهش دهيم .اگر ناطقى
به هيچوجه پا را از حدود قانونى فراتر نگذارد ،ولى شنوندگان به علت تحريك پذيرى قبلى دست به
خشونت بزنند ،آيا مقامات حق دارند از سخنرانى او جلوگيرى كنند؟
در چنين مواردى مى توان گفت كه عمل مقامات پذيرفتنى است زيرا با در نظر گرفتن اوضاع و
احوال ،بى آنكه اصوالً قصد تحديد آزادى بيان را داشته باشند ،عجالتا ً آن را تابع مالحظات ديگر كرده
اند .نبايد هر قاعده ناظر بر بيان را لزوما ً محدوديتى براى آن دانست .آيين نامه داخلى مجالس
قانونگذارى براى اين است كه مذاكرات تابع نظم و قاعده باشد  ،نه براى تحديد آزادى بيان .همچنين
است مقرراتى كه در كشورهاى دموكراتيك در خصوص تظاهرات خيابانى وضع مى شود .ولى
مجموعا ً در همه موارد تحديد آزادى بيان ،تعيين اينكه خطوط مرزى كجا بايد كشيده شوند ،عمالً
دشوار است .حدود اخالقى بيان الزم نيست عينا ً با حدود قانونى منطبق باشند .چون همواره بايد از
سوءاستفاده از قدرت سياسى برحذر بود ،رواست كه حق قانونى موسع تر از حق اخالقى باشد .ممكن
است اخالقا ً بيان بعضى امور جايز نباشد ،ولى قانونا ً شايسته باشد اجازه بيان آنها داده شود.

رفقا ،دوستان عزیزتارنمای وطندار ! لطفاً نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات ،مقاله ها ،نوشته ها ،مضامین و
مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

admin@vatandar.at
مدير مسوول  :انجنير هما يوسفی
صاحب امتياز  :انجنيرنجيب يوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «وطندار» می باشد

