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ازھا و یاز ن یھا توفان  انسان، از جھان غرب یدر دوره رنسانس ھنگام رخت بر بستن جامھ سنت

 ین معنیبد. آنھا مناسب نبودبھ  ییپاسخگو یارتباطات برا یمیگر نظام قدیھا بر پا کردند کھ د  تیفعال

گره ، علم د ویتوجھ بھ عقا، ازبھ انتقال اطالعات بھ نقاط دور دستین، افتھ جھانیکھ آھنگ سرعت 

افتن طبقھ متوسط از نظر یت یاھم، گریکدیدر نقاط مختلف با  یاقتصاد یارھاینده معیخوردن فرا

، عمل و تعامل متشکل از یصعودن حرکت یا یتحرک روزافزون اجتماع و تمام، یاسیو س یاقتصاد

  . بود یشھر یھا یجارچ ھا و یچ  نقاره، سیدست نو یھا فراتر از کتاب یزیفراخوان چ

ده دور باطل بھ مقدار یپد یرات فرھنگییدر درون مجموعھ تغ. ستیبھ ذکر علت و معلول ن یازین

د ھستند و تحول یجد یا لھیجاد وسیا ایدر رفتار  یرییازھا فراخوان تغین یبرخ. شود یده میاد دیز

چھ ، ید در عرصھ حروف چاپیجد یھا دهیپد. زدیانگ یرا برم یدیجد یازھایمزبور بھ نوبھ خود ن

، تر عیق ارتباطات سریھم عصر خود از طر یانسان یازھایدربرآورد ن، علت باشند چھ معلول

ال قبل از صدھا س نیشرق زمدر . شدند یمحسوب م یرتر کمک بزرگیپذ  تر و انعطاف گسترده

کاغذ و مرکب کار چاپ را ، متحرک یلھ حروف چاپیدانستند چگونھ بھ وس یھا م گوتنبرگ انسان

ن یا یغرب ینکھ در اروپاینداد تا ا ینجامد رویب یجمع یھا جاد رسانھیکھ بھ ا یامر یانجام دھند ول

ن یرا بھتریز. رار گرفتندھا مورد استفاده ق رسانھ، گاه آن. مربوط جمع آمدند یازھایگر نیند با دیفرا

  . رفتند  یازھا مھم بھ شمار مین یبر آوردن برخ یلھ موجود برایوس

، ون نسخھ فروش روزانھیلیم ۶/ ٩۶ن با یچ -ن بازارھاى جھانى روزنامھ عبارتند ازیبزرگتر

 ۵/ ٢١ون و آلمان با یلیم ٣/ ۵٣كا با یآمر، ون نسخھیلیم٧/ ۶٩ن باااپج، ون نسخھیلیم ٧/ ٧٨ھندوستان با 

  . )زندیا نسبت بھ ھمھ جھان درچاپ ونشررسانھ حرف اول رامیآس(. ونیلیم

كا و آلمان یآمر، نااپجن و ھندوستان باال رفت ولى در یفروش روزنامھ ھا در چ ٢٠٠۵، در سال

  . ن آمدیپائ

  . ایدر آس ٢٠٠۵، فروش روزنامھ ھا در سال

درصد نسبت بھ سال قبل از آن  +٢/ ٠قا یدرصد و در آفر +٧/ ٣كاى جنوبى یدر آمر، درصد +٧/ ١

 - ٢ا یدرصد و در استرال - ۵/ ٣كاى شمالى یدر آمر، درصد - ٢۴/ ٠در حالى كھ در اروپا ، رشد داشت

  . درصد كاھش داشت

ً روى روزنامھ ھاى بعدازظھر بودیكاھش فروش روزنامھ ھا در آمر   . كاى شمالى اساسا

از ساحت  یھا جزو بلكھ رسانھ. كنند یفا نمیا یرسان نقش اطالع ییا بھ تنھاھ امروز رسانھ یایدر دن

 یھا ارتباط از رسانھ یكیبا ، یا توان سراغ گرفت كھ بھ گونھ یرا نم یھا شده و كس انسان یزندگ

است كھ  یتیواقع، مدرن یایاز محصوالت دن یکیگر رسانھ بھ عنوان ید یبھ عبارت. نداشتھ باشد

خود نقش  ی ھا بھ عملكرد روزانھ با رسانھ یدر ھمسان یھا بھ نوع را شكل داده و انسان یت انسانیھو
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. كنند ین مییرا تع ینیو د یاخالق یھا نظام یو حت یاسیس، یفرھنگ، یند روابط اجتماعیدھند و فرا یم

. ندكن یفا میم ھستند و ھر كدام نقش خاص خود را ایسھ یریگ ن شكلیز در این یمختلف یھا رسانھ

لذا بر مخاطبان ، ژه خود را دارندینترنت ھر كدام كاركرد ویا، ماھواره، مطبوعات، ونیزیتلو، ویراد

 یایكھ در دن ی  ن رسانھیمطبوعات دوم یریگ بعد از شكل. دارند یا ژهیر منحصر و ویز تأثیخود ن

ً  یا خچھیو از تاریراد. و استیراد، مدرن متولد شد ست و درطول مدت برخوردار ا یقرن یكیحدودا

 یاست برا یا لھیون وسیزیاگر تلو. داشتھ است یگوناگون یھا و كاركردھا بیات خود فراز و نشیح

ن و ییتع، یلة ارتباطین وسیا یذات  ن صورت رسالتیدر ا، حیو تفر یگذران سرگرم ساختن و وقت

آن مبادلھ  یھا بلھ با مخاطین وسیق ایاست كھ از طر یزیھر آن چ یو حدود ارزش یانتقال محتو

ً خطر اصلیو دق. شود یم خطر . دینما یجا رخ م نیدر ھم یانھدام فرھنگ هن كنندییو عامل تع یقا

و  یجاد شادیح و ایو تفر یجاد سرگرمیا یجمع لة ارتباطین وسیكھ رسالت ا یون در نظامیزیتلو

ن و مذھب و یاست و دیرعلم و سینظ ین است كھ بخواھد بھ مقوالت اساسیدر ا، ننده استیسرور در ب

ن مباحث بھ عنوان یكند كھ ا یجاب مین ابزار ایا یت ذاتیماھ. بپردازد… و  خ و فرھنگیتار

ن یا یولوژیدیپستمن ا و بھ قول یدرون یھا رشیدر انطباق با پذ –ح و گذران وقت یو تفر یسرگرم

، ساز خود خارج شده ھا ھستند كھ از حالت انسان نیجھ ھمیارائھ گردند و در نت – یكیلة تكنیوس

خ یدر طول تار“… . انجامد یو مآال بھ انھدام م یتفاوت یو ب یارزش یو ب یت بھ پوچیكارشان در نھا

 یو بھ جا –رند یگ یا خو می –اند  ده خوگرفتھین پدیھا با ا است كھ انسان ین بارین اولیا، یمدون بشر

ر برقرار یق تصاوین رابطھ را از طریبرقرار كنند ا یم و جدیآن كھ با جھان خارج ارتباط مستق

از آن روبرو  یریو خارج از ذھن روبرو شوند با تصاو یبا جھان واقعآنكھ  یسازند؛ بھ جا یم

 ھاز جھان دست بھ تالش زنند بھ جنب یتر قیشناخت بھتر و درك عم یآن كھ برا یشوند؛ و بھ جا یم

  … اند آورده یآن رو یسودآور و تجارت و دادوستدھا یسوداگر

  چھ  تابع  تیفیك  لحاظ  بھ  رسانھ  كی  بودن  وبا خیدارد و   یاتیخصوص  چھ  خوب  رسانھ  كی  نكھیدر ا

  كند كھ یم  عمل  موفق  یزمان  رسانھ  كیمعتقدند   یاریبس. وجود دارد  یادیز  یھا دهیا،  است  یعوامل

 . نشود  ساختھ  خاص  یقشر  یبرا  فقط  رسانھ  آن  یھا گر برنامھید  عبارت  بھ. دا كندیپ  عام  مخاطب

باورند   نیدانشمندان بر ا. ردیگ یقرار م  متفاوت  بھ دو گروه  لگرانیازتحل یارید بسید از  خوب  رسانھ

  نیتدو  جامعھ  یازھاین  را براساس  شیھا برنامھ  كند كھ  حركت  آل دهیا  سطح  كیتواند در  یم  ی  رسانھ  كھ

  استفاه  ونیزیتلو  چون  یی از رسانھ  كھ یزمان  كودك  كی  یعنی.  یو علم  یسن  یھا رده  در تمام  ھم  آن. كند

  كی  بالطبع.  یعلم  یی برنامھ  دنیپژوھشگر از د  كی  آورد كھ  بدست  یو آگاھ  ھمانقدر لذت، كند یم

  مینیب یاما م  فراتر است  یخود از كودك  رامونیپ  مسائل  و شناخت  درك  لحاظ  بھش یت اندیواقع  پژوھش
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  كھ  است  رسانھ  كیاز   یآگاھ  و كسب  بردن  لذت  و آن  است  شده  لحاظ  یاساس  نكتھ  كی  مثال  نیدر ا  كھ

  .  است  آل دهیا  رسانھ  كی  مسائل  نیتر یاز اساس،  كارشناسان  زعم  بھ

شمار   بھ  یافتنین  دست  یاز آرزوھا  یكی،  یكنون  دیجد  یایدر دن  ستنیو شاد ز  و شاد بودن  کردنشاد 

  میكن  یآنھا نگاھ  روزانھ  یكار و زندگ  مراحل  دانند اما اگر بھ یخود را شاد م  یاریبس  اگرچھ. درو یم

ر یتصاو  سازنده  یكمپن  نینخست  عنوان  بھ  یسنید  اما والت. ندارد  تیواقع  رنگ،  یشاد  آن  مینیب یم

  ھیتنھا در سا  با مردم  متقابل  ارتباط  اشتند  ھا داد كھ رسانھ  را بھ  درس  نیا،  آل دهیا  شنیمیو ان  محرك

 لذت  از آن  خاص  یی عده  كھ  یمتن  ا نوشتنیو   ساخت  در پناه  نھ.  آنھا است  یھا ازھا و خواستھین  درك

 . ببرند

  نیبھتر  دھد كھ یرا م  امكان  نیآنھا ا  بھ  نشیب  نیا. ھستند  نشیب  كی  صاحب  یی در ھر جامعھ  مردم

  یی شود رسانھ یم  دهیاگر د  نیبنابرا. باشند  ھ وروزنامھینشر  كی  ھا و مطالب برنامھ  انتخاب  یبرا  یاضق

  ارتباطات  و مدرن  كیكالس  نیدور از قوان  بھ  میتوان یدھد م یم  خود اختصاص  را بھ  مخاطب  نیشتریب

 .  میبرتر دھ  رسانھ  لقب  آن  بھ

ً پرھ یبرخ ن است كھ در یقت ایاما حق، زندیو احساس برانگ یجنجال، اھویمعتقدند كھ مطبوعات ذاتا

ركانھ از یز یریگ ن سبب كھ كنارهید بدیشا. میابی یكار م و محافظھ یخنث، صدا یموارد آنھا را ب یاریبس

كھ ـ برخالف  یزیانگ جانیھ یار ماجراھایچھ بس. عمل كردن است یاز جنجال خوبتر، عیوقا یبرخ

كھ نھ تنھا  ییار رخدادھایشود و چھ بس یشده ـ كمتر بھ آنھا توجھ م یاما جنجال یحوادث معمول

 . ر استیشان انكارناپذ تیكھ اھم ییآنھا یحت، شود یده گرفتھ میماجرا ناد ھمھبلكھ  یات اصلیجزئ

 یشرط اصل، شود یگرمیفرد د بھ یافکار و اطالعات از فرد، میان افراد کھ سبب انتقال مفاھیارتباط م

، ھا ھنجار، ھا ھا بدون وجود ارزش انسان یجمع یرا زندگیاست؛ ز یجمع یو ادامھ زندگ ییدایپ

 ییدایبھ عالوه پ. ندارد یمعنا و مفھوم، دیآ یق ارتباط بھ وجود میکھ از طر یتعارضات یاھداف و حت

 یریادگی یھا ن روندیو ھمچن یفرھنگ یمحتوا، ھا ھنجار، )یاجتماع( یگروھ یھا ارزش ییو پا برجا

 ید برایافراد با. دیآ یق ارتباط بھ وجود میفقط از طر ، یاجتماع یھا ن حال تضادیو در ع یاجتماع

گران مطلع گردند تا بھ ین از تفکر و برداشت دیھاو ھمچن یآگاھ، مقاصد، از اھداف یجمع یزندگ

  . در برابر آنان قادر گردند یارائھ واکنش

د یبا. ردیگ یبھ اشکال مختلف انجام م، ان افرادیارتباط م ین راه برقراریتر جود آنکھ کالم متداولبا و

ساخت . ان افراد دارندیارتباط م یدر برقرار یا ز سھم عمدهین یر کالمیدر نظر داشت کھ ارتباط غ

گز امکان ھر، قبل یھا از ارتباط را مطرح ساختھ است کھ در دوران یدینوع جد، یجوامع امروز

بلکھ در ارتباط ، کوچک است یھا ارتباط در گروه یفرد نھ فقط قادر بھ برقرار، امروز. ر نبودیپذ

  . ز قرار داردیگر ھمنوعان خود نیبا د یجمع
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دانش و تمام ، فرھنگ، بود یارتباط کالم، ھا ان انسانیشکل حاکم ارتباط م، یک دوران طوالنیدر 

ھر چند کھ . قابل انتقال بود، ق کالم و گفتاریاز طر، جامعھ یخیو تار یات اجتماعیھا و تجرب دستاورد

مانده  یع مھم جامعھ و بھ صورت مکتوب تا امروز ھم باقیاز وقا یاریبس، خط و کتابت ییدایبا پ

عموم قابل  یبرا، ن حالیو فساد قرار داشت و در ع یھا در معرض نابود اما اکثرنسخھ، است

کسان و مشابھ کھ اشتباھات نسخھ ی یھا نسخھ ییدایامکان پ، عت چاپبا رواج صن. دسترس نبود

امکان استفاده از کتاب و ، یطوالن یمدت یاما باز ھم برا. بھ وجود آمد، شد یده نمیدر آنھا د یبردار

ا افراد باسواد یار نخبگان و یق نوشتھ و چاپ و فقط در اختیارتباط از طر ین امکان برقراریھمچن

ھنوز ، بھ عالوه. دادند یل میاز افراد جامعھ را تشک یزیدرصد ناچ، ماند کھ در کل یک جامعھ باقی

  . گرفت ین نوع ارتباط بھ افراد محدود بود و جمع و توده را در بر نمیا

از ارتباط بھ  یدینوع جد، یشدن جوامع غرب یل قرن نوزدھم و ھمزمان با اوج مرحلھ صنعتیاز اوا

ن نوع ارتباط بھ یاز ا. گذشتھ متفاوت بود یھا ارتباط در دوران یل برقراروجود آمد کھ با تمام اشکا

ش یپ  ضرورت چاپ روزنامھ، یدار ھیط سرمایشرا ییدایدر اثر پ. برند ینام م یعنوان ارتباط جمع

ضرورت ، دیآ ید انبوه بھ وجود میشرفتھ کھ امکان تولیپ یھ داریط سرمایرا تنھا در شرایز، آمد

د و مصرف کاال یان تولیکھ م یا گذشتھ از رابطھ. شود یز مطرح میباتوده ن یط جمعارتبا یبرقرار

 یجمع یھا جاد رسانھیا یمفروضات الزم برا، یدار ھیسرما - یشرفتھ صنعتیط پیتنھا شرا، وجود دارد

ستم و یل قرن بیو در اوایانسان با گسترش راد، بھ دنبال گسترش مطبوعات. آورد یرا بھ دنبال م

 یفرانتس دروگھ در کتاب خود بھ نام معرفت بدون آگاھ. مھ اول قرن روبھ رو شدیون پس از نیزیتلو

از رشد  یا تنھا در مرحلھ. کند یھا را مشخص م و رسانھ یدار ھیان جامعھ سرمایم  رابطھ یبھ خوب

شرفت یچنان پ ز آنین یشرفتھ بھ وجود آمده و جامعھ از لحاظ مالیک پیجامعھ کھ امکانات تکنولوژ

، بھ وجود آمده است یجمع یھا رسانھ یواحدھا یبزرگ برا یھا یگذار ھیکرده کھ امکان سرما

ستم یس یط اقتصادیان آنھا و شراید میم کار شدینھ و با تقسین در اثر ظھور متخصص درھر زمیھمچن

ط یشراد بھ یبا، ن حالیاما در ع. دیآ یبھ وجود م یجمع یھا رسانھ ییدایامکان پ، یدار ھیسرما

افکار ، ن جوامعیدر ا. ز توجھ کردین، حاکم است یدار ھیکھ در جوامع سرما یخاص یاسیس یاجتماع

، اما گذشتھ از آن. شود یمطرح م ت مشروعیو حاکم یرد و دموکراسیگ یمورد توجھ قرار م یعموم

، دستمزد باشدکھ مستلزم گرفتن  یتیچ نوع فعالیکھ افراد ھ یاوقات یعنی، امکان داشتن اوقات فراغت

 یھا ک با رسانھیدر ارتباط نزد، رندیگ یم میگذران آن تصم یدھند و خود در مورد چگونگ یانجام نم

  . قرار دارد یجمع

شرفتھ ید پیک طرف خود محصول سازمان تولیاز ، دو گانھ دارند یخصلت یجمع یھا رسانھ

ک یبھ عنوان ، گریو از طرف دشوند  یک کاال بھ بازار ارائھ میھستند و بھ صورت  یدار ھیسرما
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د متذکر یبا. الت ھستندیھا و تما نگرش، ھنجارھا، ھا ارزش، افکار) ا فروشی(خود قادر بھ ارائھ ، کاال

بھ عنوان کاال بھ  یل ارتباط جمعید وسایدر جھت تول یھ و تکنولوژیاز سرما یا شد کھ بخش عمده

 یھا نیکاغذ تا ماش، از چوب یع متعددیصنا،  مھد روزنایدر تول، بھ عنوان مثال. شود یکار گرفتھ م

  . کند یھا صدق م ر رسانھیون و سایزیو و تلویدر مورد راد، ن امریشرفتھ چاپ دخالت دارند و ایپ

، ن نوع ارتباطیا. متفاوت است یان افراد جامعھ از ھر نظر با ارتباط فردید ارتباط در مینوع جد

ن یا یاسیو س یاقتصاد، یط اجتماعیفقط در رابطھ با شرااست و  یدار ھیسرما-یخاص جامعھ صنعت

، ینیشھرنش، یفن یھا یکھ در آن نوآور ین ارتباط در جوامعیا. نوع جوامع بھ وجود آمده است

رساندن اطالعات بھ توده گسترده و  یبرا، وجود دارد. . . و، یاجتماع، یفرھنگ یھا کیتفک

 یدر زندگ یریگ قادر بھ جھت، ھا وجود رسانھ بدون، را افراد جامعھیز. است یناھمگون ضرور

  . نخواھند بود یو اجتماع یفرد

 یحقوق انسان و یدموکراس، انیب یآزاد

  
 یموجود، شھ خود را نداشتھ باشدیان اندیده و بیكھ حق اظھار عق یبشر: دیگویومینتسک. شارل دوم

ِ علنی و شفاف از شما در انتقاد ، اگر بھ آزادی بیان اعتقاد دارید. رود یزنده بھ شمار نم صریح

توان مدعی وجود  نمی، اگر نتوان از رھبر سیاسی کشور انتقاد کرد. معیار آزادی بیان است، ھا رسانھ

ھای بسیار  اینکھ فردی بھ دلیل انتقاد غیر مستقیم از رھبر محکوم بھ پرداخت ھزینھ. آزادی بیان شد
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اینکھ یک فرد . خودکامگی از نوع توتالیتر آن استبلکھ حاکی از ، دلیل بر آزادی نیست، سنگین شود

قدرت مطلق را بھ طور مادام العمردراختیار داشتھ باشد و باز ھم از مردم ساالر بودن حکومتش 

  . نزد عقال چھ معنایی دارد؟، سخن بگوید

ر ھمچنین ھ، نظام رسانھ ی دارای سلسلھ مراتب است و اجزای آن قابلیت تعقیب و شناسایی را دارد

، رسانھ ای دارای محصول نھایی است یعنی مانند یک کارخانھ تمام اجزای آن اعم از زیرساخت ھا

نیروی انسانی و غیره دست بھ دست ھم می دھند تا یک تولید و محصول نھایی را با ، نرم افزارھا

  . اھداف از پیش تعریف شده تحویل مصرف کننده دھند

خدمت تثبیت یک طبقھ یا در خدمت قدرت حاکمھ باشد؛ طبقھ محصول نھایی یک رسانھ می تواند در 

بنابراین چنین محصول نھایی رسانھ ای نمی تواند در . و قدرتی کھ رھایی بخش و آزادی بخش نیست

بلکھ در خدمت نیروھایی است کھ درصدد سلب عدالت اجتماعی ، خدمت عدالت اجتماعی عمل کند

آیا آگاھی و اطالعاتی کھ از رسانھ ھا بھ دست می آوریم بھ  بھ دیگر زبان می توان پرسید کھ. ھستند

 . صالح اجتماع ھست یا خیر یا اینکھ صرفا در خدمت یک طبقھ است

ش یلى كھ بیسھ دل. د استیاسى و اجتماعى درعصر جدیس  اتین اصول حیتر رفتھیكى از پذیان یآزادى ب

ً اساس جست وجوى حقیب ن است كھ آزادىیشود ا از ھمھ در دفاع از آن اقامھ مى ا  یثان، قت استیان اوال

ً یكى ازعناصر بنی ى است كھ از نظر كرامت و بھروزى یھایكى از آزادیادى دموكراسى است و ثالثا

ل وافتن حكومتھا براى كنتریشوند كھ اجازه  ادآور مىین یمدافعان ھمچن. كننده دارد نییت تعیفیانسان ك

ً موافقت وجوددارد كھ ب، ن حالیا با. ھا خطرناك است ھا و نوشتھ گفتھ د مشمول بعضى یان بایعموما

اى توجھشان  عده. شود  ن حدود مربوط مىیان بھ ھمیشتر مناقشات كنونى درباره آزادى بیب. حدود باشد

ً بیمعطوف بھ ا ان ممكن است چھ ینكھ بیگران بھ ایست و دیان عبارت از چین است كھ اصوال

ً از واژه بیمعنا، ن موضوعیاحثات درباره ادرمب. ى بھ بار آوردیھا  لطمھ شود  ان اراده مىیى كھ نوعا

  . گر دامنھ محدودتریتر دارد و ازطرف د  عینسبت بھ عرف لغت ازطرفى دامنھ وس

رھا و نمادھا یرلفظى مانند تصویرد و ممكن است امور غیگ ھم نوشتھ و ھم گفتھ را دربرمى، ازطرفى 

ان خارج از حوزه مجاز یبرخى از صورتھاى ب، گریرف دازط. ز شامل گرددیو حركات را ن

رود اما از   ان بھ كار مىیز بیخواھى كھ گرچھ در آنھا ن مانند سوگند دروغ و باج، رندیگ قرارمى

آزادى قانونى ، نجا موردتوجھ استیش ازھمھ در ایآن قسم آزادى كھ ب. ستندیت قانونى برخوردار نیحما

، ز ممكن است محل بحث باشندیر اقسام آزادى نیاما سا. انیانونى براى بتھاى قیعنى نبود محدودی، است

ً آزادى از فشارھاى اجتماعى  است ینھ سیان امكان دارد درزمیمسألھ آزادى ب. دھاى اقتصادىیا تھدیمثال

ھا درمورد   است كتابخانھیا سی، ا خوددارى از انتشار برخى مقاالتیبراى انتشار  یاکادمکات ینشر

  . دیایش بیز پیات نید بعضى كتابھا و نشریامتناع از خر اید یخر
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ش را ید خویا براى مردم امكان واقعى وجوددارد كھ عقاین موضوع مطرح است كھ آین ایھمچن

. ا نھیان كنند یاسى بیا درمباحث سیھاى دولتى  ق رسانھیا ازطریھاى اقتصادى یدرخصوص نابرابر

ً یآزادى ب اسى ممتاز یگاه اخالقى و سیاز جا، نیشود و بنابرا مىكى از حقوق شمرده یان نوعا

ھاى  ھین اساسى و اعالمیار دربخش حقوق ملت در قوانیبرخوردار است و از عناصر مقبول و مع

ا یند یزى بگویخواھند چ  شود كھ مى مى ان متعلق بھ كسانى دانستھیمعموال  حق ب. بشر است حقوق

ن یت ایا بخوانند و اھمیخواھند بشنوند   مطالبھ شود كھ مى زیولى ممكن است براى كسانى ن، سندیبنو

ان یھاى آزادى و ب ل معانى واژهیھ و تحلیكوشند با تجز لگران گاھى مىیتحل. ستیان نیحق كمترازحق ب

ر یھ آن امكانپذیك محتواى حق از توجیتفك، ولى از نظر فلسفى، ان را مشخص كنندیب  محتواى آزادى

م كھ حق موردبحث ین كنیم توانست معیخواھ، ان مھم استیب م چرا آزادىیدید نكھیفقط پس از ا. ستین

د متعلق بھ یگاھى بایى باشد و چھ جایھایرد و متضمن چھ نوع آزادید دربربگیان را بایكدام اقسام ب

  . آزادى دانستھ شود

ً ابزارى براى پى بردن بھ حقیآزادى ب اند كھ   گفتھ، اند  هاند و از آن دفاع كرد قت دانستھیان را معموال

ان و بحث و انتقاد ازافكار و اطالعات آزاد باشند ید در بیمردم با، شرفت فھم و معرفت باشدیاگر بنابر پ

ممكن است . قت فقط درعرصھ آزاد و آشكار دادوستد آرا داراى حداكثر امكان بروز خواھد كردیو حق

رى یولى خطاپذ. د رھا شودیواھدداشت و باگر كارى نخیان دیب آزادى، قتیم پس از آشكارشدن حقییبگو

م كھ از یممكن است معتقدباش. است  ان بودهیب آزادى  كى از اركان دفاع ازیشھ یما در اعتقاداتمان ھم

ً یدھد كھ چھ بسا حق خ نشان مىیاما تار، میكن رى مىیبروز فكرى نادرست و كاذب جلوگ قت اشتباھا

ل استدالل یچنانكھ جان استوارت م، ن گذشتھیاز ا. است ھقت را گرفتیشده و خطا جاى حق  خطاپنداشتھ

م یقت آن اعتماد بورزیم بھ حقیتوان  فقط تا ھنگامى مى، باشد قت داشتھیاى حق  دهیحتى اگر عق، كرده است

كى از یبھ ، شود  داشتھ ده درست اگر از چالش دورنگاهید و حتى عقیرون آیكھ بتواند از چالشھا سربلند ب

  . شود ل مىیدات مرده تبیجزم

ان را تنھا تا یآزادى ب، نكھ مدافعانینخست ا. ولى چند اشكال بھ آن وارد شده است، ن دفاعى قوى استیا

ً تصد. قت ارزش قائلندیدانند كھ براى حق  ى ارزشمند مىیجا م كھ معرفت بھتر از یكن  ق مىیالبتھ عموما

ت عمومى یگرى مانند امنیرھاى دیخقت بھتر از خطاست؛ ولى گاھى ممكن است با توجھ بھ یجھل و حق

د یشھ بایقت ھمیكسانى شك دارند كھ حق. دا كنندیگر تعارض پیكدیقت با یمعرفت و حق، و آرامش خاطر

  . ره گر باشدیارزش چ

ً بھ پین است كھ آزادى بیفرض مدافعان بر ا ولى ھستند . قت كمك مى كندیشرفت فھم و حقیان واقعا

د دارند كھ مردم عادى بھ واقع قادر بھ ینانھ مى دانند و تردیحد خوشبش از ین مدعا را بیكسانى كھ ا

ن یابى ایولى در ارز. رعقالنى از استداللھاى منطقى باشندیھاى غیشداوریك پیقت از خطا و تفكیز حقیتم
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د یجھ برخورد عقایشھ در نتیقت ھمیا حقیست كھ آین نیسؤال ا. میریل را در نظر بگید شقوق بدیاشكال با

ا بحث آزاد ید است یشتر بھ حال آن مفیم سانسور حكومت بیم بدانیبلكھ مى خواھ، آرا آشكار خواھد شدو 

  . قییو بدون تض

بھ ، ن رویقت ندارند و از ایسر و كارى با حق، ل برخى از انواع ھنریاز قب، انیبعضى از صورتھاى ب

ى در یھاین حال خوبیولى با ا ن مدافعات نمى گنجند؛یقت در حوزه ایعنوان ابزار جست و جوى حق

امدھاى یھ پیگردد و ھمان گونھ دفاع بر پا  قت مىین حقیكھ مى توان گفت جانش، تیمثل خالق، آنھاست

  . ز مى شودیقت شامل آن نیمطلوب كشف حق

ست یر نیپذ  ن امر صورتیو ا، حكومت مردم بر مردم است، ادى در دموكراسىیشھ بنیاند -دموكراسى 

ھم بھ بحث ، كیوه دموكراتیرى بھ شیگ میتصم. گر عرضھ كنندیكدیش را بھ یانند نظر خواگر مردم نتو

ك یخصلت دموكرات، ان شور و مشورتیاز دارد و ھم بھ رأى دادن ؛ و محدود ساختن جریو مناظره ن

ى كس بھ استثنا  چین است كھ ھیدموكراسى مستلزم ا، بھ عالوه. آن را بھ ھمان نسبت محدود خواھد كرد

ن ین بدیدموكراسى در حد كمال ھمچن. ان مردم محدود كندیخود مردم مجاز نباشد آزادى بحث را در م

ز یانھاى مربوط بھ آن نیمات در دموكراسى است حق دارد در جریمعناست كھ ھركس كھ تابع تصم

ق یاز طر دیدموكراسى در عصر جد. مند شود ان بھرهید از حق برابر آزادى بین بایشركت كند و بنابرا

ن جھت یان از ایآزادى ب، ن امریبا توجھ بھ ا. شود م اعمال مىیرمستقیوه غیعنى بھ شی، ندگان مردمینما

د و خواستھاى مردم تحت حكومت آگاه باشند تا ھم مخالفان فرصت یت دارد كھ حاكمان از عقایز اھمین

ان ید گفت كھ دفاع از آزادى بیبا حتى. رى شودیابند و ھم از سوءاستفاده از قدرت جلوگیعرض اندام ب

م بھ فراتر از مرزھاى حكومتھاى یقابل تعم، رى از سوءاستفاده از قدرتیلھ جلوگیبھ عنوان وس

فرض . ستیان نیگاھى تصور مى شود كھ دموكراسى پناھگاھى امن براى آزادى ب. ك استیدموكرات

ت یان را از اقلیاجازه سلب آزادى ب ا دموكراسىیآ. ت را خاموش كندیت بخواھد صداى اقلید اكثریكن

چون در دموكراسى ھمھ آحاد . انى مطرح استین دارد كھ مسألھ چھ نوع بیدارد؟ پاسخ بستگى بھ ا

حقوق ، تیھ كند كھ اكثریدموكراسى نمى تواند توج، اسى برابر برخوردار باشندید از حقوق سیمردم با

ان یولى ب. ا سلب كندیمحدود ، ان رایك آزادى بیكراتاز جملھ حق دمو، ك بعضى از افراد مردمیدموكرات

ند یشود كھ از نظر مشاركت در فرا  انى محدود مىیقابل دفاع با استناد بھ دموكراسى بھ آنگونھ ب

ً اگر بخواھ. ردیان را در بر نمى گین ھمھ انواع بیاساسى است و ا، دموكراسى م از حق دانشمندان یمثال

ك نمى یازھاى مشاركت دموكراتین  شیھ بر پیبا تك، میھمكارانشان دفاع كن د در آراى سنتىیبراى ترد

ست گفت كھ یرا بھ سادگى و مستقل از تجربھ ممكن نیز، ن وجھ از آن حق دفاع كردیتر  توان بھ محكم

  . كند  ا نمىیدا مى كند یند دموكراسى ارتباط پیانى با فرایچھ نوع ب
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ً بھ عنوان یبھ آزادى ب كى از ینھ فقط ھمچون ، اركان آزادى فردى ارج نھاده مى شودكى از یان غالبا

ً سیا یابزارھاى حصول ھدفھاى اجتماعى  گاھى شأن و مقام اخالقى ھر . اسىیكى از نھادھاى مشخصا

دشان یگران از نظرھا و عقایگفتھ مى شود كھ منع مردم از مطلع ساختن د. د استیشخص محل تأك

منعشان از اطالع ، وجھ نیبھ ھم. عنوان شخص بدان استحقاق دارند ھتجاوز بھ شأن و مقامى است كھ ب

» حق«گاھى بھ جاى . ز با شأن اخالقى آنان منافات داردیگران نیرى مستقل از آراى دیگ جھیافتن و نتی

ادعا مى شود كھ ارتباط آزاد با ھمنوعان اساس . ردید قرار مى گیآن مورد تأك» خوبى«، انیآزادى ب

ن یتر كى از مھمیان یآزادى ب. دن بھ استعدادھاى آدمى استیت بخشیى و فعلیوفاپرورش و شك

ً بھ   ھاى جامعھیژگیو اى است كھ نھادھا و اعتقادھا و ارزشھاى آن بھ فرد امكان مى دھند كھ او شخصا

ن معناى انسانى یش سامان بخشد و دست بھ انتخابھاى عاقالنھ بزند و بھ بھروزى بھ كامل تریزندگى خو

  . آن برسد

حدود آن است و بحث در خصوص حدود ، انیمحور مناقشھ درباره آزادى ب، حدود در روزگار كنونى

. دیان بھ بار آیى كھ ممكن است از بیبھایگرى آسیان و دیكى دامنھ شمول بی -ز دور مى زندیبر دو چ

چ معناى یران بھ ھگیدر نزد د، ان مى دانند و خواستار حراست از آن مى شوندیآنچھ بعضى آن را ب

ك را در یرھاى پورنوگرافیش تصویكسانى كھ خواستھ اند نما، بھ مثل. دیان بھ شمار نمى آیرى بیباورپذ

ن كار نھ محتواى ارتباطى دارد و نھ بھ ین اعتراض روبرو شده اند كھ ایان بگنجانند با ایاصل آزادى ب

ً ممكن است ب، ن گذشتھیاز ا. ان محسوب مى شودیچ معناى عاقالنھ اى بیھ ان یبرخى از آنچھ عرفا

ً واجد شرط ھا، دانستھ شود ً باید كھ بھ عنوان بیآ  ى بھ حساب نمىیاحتماال ت قرار ید مورد حمایان قانونا

ل سوزاندن یدر مقابل اعمال و حركاتى از قب. آگھى تجارتى است، ن مفھومیكى از مصداقھاى ای. ردیگ

ً از مقولھ بى بھ لباس گرچھ میا نصب آرمھایپرچم  ل یولى امكان دارد بھ دل، ستیان محسوب نیعموال

ن نظر كھ چھ یان از ایھ آزادى بیپس توج. ان شمرده شودیمشمول اصل آزادى ب، خصلت ارتباطى آن

ً یب، دوم. ن مى كندییتبعاتى دارد كھ تا اندازه اى حدود آزادى را تع، ان محسوب شودید بیز بایچ ان غالبا

ان یان چون بیند بیگاھى مى گو. محدود مى شود، دیب رسان از كار درمى آیانبار و آسینكھ زیل ایبھ دل

ھتاكى بھ آبروى . ن ادعا آشكارا صحت نداردیولى ا. ب برساندیپس نمى تواند آس، ستیاست و عمل ن

ً دلیاشخاص لطمھ مى زند و ا ى ان آلوده بھ تھمت و افترا دانستھ میل كافى براى منع بین لطمھ معموال

ان یب. قت داشتھ باشد و نھ اظھارنظر منصفانھ باشدین شرط كھ آنچھ گفتھ شده نھ حقیالبتھ بھ ا، شود

ت است اگر مصالح واقعى عمومى در یز مشمول ممنوعیم خصوصى اشخاص نیمتضمن تجاوز بھ حر

  . ان نباشدیم

ً  را امورى وجود دارد كھیز، ز عذر موجھ محسوب نمى شودیقت نینجا حتى حقیدر ا عموم مردم اساسا

زاننده یھاى برانگ ك بھ خشونت و نطقیھرزه نگارى و پورنوگرافى و تحر. حقى بھ دانستن آن ندارند
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رقانونى بھ حساب یاغلب غ، ب مى رساندیشود كھ آس  چون گفتھ مى، نھ نژادى و قومىیژه كینھ بھ ویك

ا ین مسألھ تجربى است كھ آیكى ای. ان بر چھار محور دور مى زندیانمند بودن بیبحث بر سر ز. ندیمى آ

ا لطمھ ینكھ آیدوم ا. ا نھیا بھ واقع لطمھ اى مى زند یآ، ان آور استیان كھ ادعا مى شود زیفالن شكل ب

ك بھ برانداختن فالن نظام یگران را تحریا سخنرانى كھ دیآ. ا نھیمورد ادعا فى الواقع لطمھ است 

ھ اى با سخنان خود وارد مى كند؟ پاسخ آشكارا وابستھ بھ لطم، ا القاى قانون خاصى مى كندیاسى یس

ن یا ایآ، ز لطمھ مى زندیم فالن چیق كنیبھ فرض كھ تصد، سوم. ا قانون استیابى ما از آن نظام یارز

نكھ كسى احساسات بخشى از مردم را یا بھ صرف ایان كافى است؟ آیلطمھ براى محدود كردن آزادى ب

د یلطمھ با، انیت اصل آزادى بیم؟ با توجھ بھ اھمیاو را از سخن گفتن منع كنم یحق دار، حھ دار كندیجر

آنكھ قصد  د كھ ممكن است بىیش مى آیمواردى پ، چھارم. مین حقى بھ خود بدھید باشد تا چنیار شدیبس

ً درجھ اولویبخواھ، ان باشدیان در میمحدود كردن آزادى ب اگر ناطقى بھ . میت آن را كاھش دھیم فعال

رى قبلى دست بھ یك پذیولى شنوندگان بھ علت تحر، چوجھ پا را از حدود قانونى فراتر نگذاردیھ

  رى كنند؟ یا مقامات حق دارند از سخنرانى او جلوگیآ، خشونت بزنند

را با در نظر گرفتن اوضاع و یرفتنى است زیتوان گفت كھ عمل مقامات پذ ن مواردى مىیدر چن

ً قصد ت، احوال ً آن را تابع مالحظات د، ان را داشتھ باشندید آزادى بیحدبى آنكھ اصوال گر كرده یعجالتا

ً محدودید ھر قاعده ناظر بر بینبا. اند ن نامھ داخلى مجالس ییآ. تى براى آن دانستیان را لزوما

ن یھمچن. انید آزادى بینھ براى تحد، ن است كھ مذاكرات تابع نظم و قاعده باشدیقانونگذارى براى ا

ولى . ابانى وضع مى شودیك در خصوص تظاھرات خیرراتى كھ در كشورھاى دموكراتاست مق

ً در ھمھ موارد تحد ً دشوار ، ده شوندید كشینكھ خطوط مرزى كجا باین اییتع، انید آزادى بیمجموعا عمال

ً با حدود قانونى منطبق باشندیست عیان الزم نیحدود اخالقى ب. است اده د از سوءاستفیچون ھمواره با. نا

ً . رواست كھ حق قانونى موسع تر از حق اخالقى باشد، اسى برحذر بودیاز قدرت س ممكن است اخالقا

ً شا، ز نباشدیان بعضى امور جایب   . ان آنھا داده شودیستھ باشد اجازه بیولى قانونا
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