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ح
ب
ط
رح ث
• مقدمه :ارزش مفاهیم بنیادین حق ،تعهد ،عدالت ،آزادی و برابری در
اسناد حقوق بشری به اندازهای است که اگر آن را حذف نماییم ،دیگر
مواد حقوق بشری کامال بیروح و فاقد معنا خواهد شد .در واقع این
واژگان اخالقی است که بسان ستون پایه ،مواد حقوق بشری را واجد
ارزش ساخته است.

تع
ی
ا
ر ف آز دی
 تعریف آزادی :به معنای نبود مانع و رادع بر سر راه ارادهای انسانی
است .آیزیا برلین ،آزادی را به دو نوع منفی و مثبت تقسیم کرده
است.
 آزادی منفی :به معنای نبود اجبار بیرونی است که حتی ممکن است
قانون را در بر گیرد.
 آزادی مثبت؛ نبود اجبار درونی که ترس ،تهدید ،فقر ،امراض روانی
و  ...را شامل میشود.

چ
ا
ا
ر آز دی؟

( )1آزادی هب مثاهب ازبار؟!
در دیدگاه برخی از مکاتب فلسفی و اخالقی ،آزادی به دلیلی ارزش
دارد که ابزاری است برای رسیدن به یک غایت و هدف دیگر .این
دیدگاهها در مجموع قرار ذیلاند:
 فایدهگرایی یا سودگرایی :از نظر فایدهگرایان آزادی بخاطری
ارزش دارد که به توسعه سود و منفعت یا همان لذت میانجامد.
 دینمداران :از نظر دین داران ،آزادی زمینه ساز کمال اخالقی و
معنوی یا همان سعادت میباشد و لذا ارزش دارد.
 محافظه کاران لیبرال :از نظر لیبرالهای محافظه کار ،آزادی به
دلیل کارآمدی در فعالیت اقتصادی واجد اهمیت است.

( )2آزادی هب مثاهب ارزش؟!
از این نظر ،آزادی خود فینفسه دارای ارزش است و الزم نیست که آن را باتوجه به
غایت دیگری توجیه کرد؛ خود یک غایت است و بس که نظریات ذیل ارائه شده است:
 آنارشیسم :آنارشیسم به این باور است که باید هر نوع اقتدار از بین برود و آزدی
محض فراگیر شود.
 لیبرالیسم معتدل :انسانها به دلیل فردیت و خردمندی از آزادی برخوردار میباشد.
 دینمداران« :بردهای دیگری مباش ،زیرا خدا تو را آزاد آفریده است» .آزادی
تکوینی زمینه ساز آزادی حقوقی و اخالقی است .پس چون انسان آزاد آفریده شده،
کسی حق ندارد که بدون موجب آن را سلب نماید.
 حقوق طبیعی :طرفداران حقوق طبیعی به این باور هستند که آزادی یک حق طبیعی
است که از حالت طبیعی به حالت مدنی انتقال یافته و محدود کردن آن به جز برای
آزادی دیگران مجاز نیست.
 غایت انگاری انسان :از نظر کانت ،انسان غایت فینفسه بوده و دارای عقل و اراده
است .انسان به دلیل همین اراده و عقل انسان و برتر از سایر موجودات است .انکار
آزادی به مثابه انکار انسانیت اوست و لذا جواز ندارد.

آزادی رد نظر کانت:
از نظر کانت ،اراده ممیزه انسان از سایر موجودات است .در صورتی که
اراده انسانی وجود نداشته باشد ،امر اخالقی شکل نمیگیرد .بنابراین ،برای
شکل گیری امر اخالقی آزادی شرط اساسی است .دو جملة ذیل را نگاه
کنید:
« شجاع باشید و عقل خود را به کار اندازید .این شعار و رجز رزمی
روشنگری است».
 تعریف حقوق« :مجموع شرایطی است که ،در مقام اجرای قانون کلی
آزادی ،میتواند اختیار هرکس را با اختیار دیگران جمع کند».
 مقدمه و ماده اول اعالمیه جهانی حقوق بشر به صراحت این دیدگاه را
برگزیده است.

حد و مرز آزادی

مف
ه
ا
وم و دامنه آز دی بیان
بیان عبارت از طریقهای است که انسانها به وسیلة آن دیدگاهها و یا به
عبارت دیگر اندیشه خود را به دیگران منتقل میکنند ،خواه این
دیدگاه و اندیشه یک دیدگاه سیاسی ،اجتماعی و یا حتی صرفا یک
ایدة هنری باشد .پس آزادی بیان نیز آزادی در انتقال افکار ،اندیشه و
عقاید است که ممکن همراه با تجمع مسالمت آمیز ،طنز ،بیان کتبی یا
هنری و ...صورت گیرد.

ت
ا
ب
ی
ج
و ه آز دی یان
برخی آزادی بیان را یک حق طبیعی میدانند .دستهای به دلیل
کاربرد عملی و پرگماتیستی توجیه کردهاند .جمعی هم آن الزمه
انسانیت و کرامت انسانی میدانند .از نظر ویتگنشتاین ،بیان خود منشاء
شکل گیری افکار و اندیشهها است .ماده 19اعالمیه جهانی حقوق بشر و
کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی آزادی بیان را به عنوان یک حق
بشری شناسایی کرده است.

م
ی
ا
ب
حدود تاهی آز دی یان
بر اساس ماده 4کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و بندهای 2و 3
ماده 29اعالمیه جهانی حقوق بشر ،آزادی بیان یک حق محدود و مقید
به مصالح ،اخالق و صحت عمومی ،امنیت و نظم عامه است .البته با این
شرط که قیدهای فوق در قانون ذکر شده و قانون نیز در یک جامعه
دموکراتیک تصویب شده باشد .بنابراین ،اگر محدودیتی در قانون
ذکر نشده باشد ،نمیتواند مانع آزادی بیان گردد .ولو اخالق عمومی
یا مصالح امنیتی آن را برنتابد.

مف
ه
ت
وم و وجیه رباربی
 مفهوم برابری :در یک تعریف سنتی گفته شده که با برابرها در شرایط
برابر ،باید رفتار برابر داشت.
 توجیه برابری :چون انسانها از لحاظ کرامت باهم برابر اند و حقوق بشر،
حقوق کرامت انسانی است ،بنابراین ،تبعیض در میان افراد بشر به هر
دلیلی باشد ،محکوم و غیرقابل توجیه است .البته دیدگاههای دیگری هم
وجود دارد که به مقاله منطق آزادی و برابری مراجعه کنید.

ن
ج
س
گذری رب رباربی ی یت
 اصوال جنس و جنسیت دو مفهوم جداگانه است .جنس یک ویژگی فزیولوژیک و
جنسیت یک انگارة فرهنگی است .انسانیت و کرامت جنس ناپذیر بوده و لذا
تقسیم افراد بشر و تبعیض جنسیتی از اساس فاقد توجیه اخالقی و منطقی است.

 توجیه نظری :در نگاه سنتی زنان و مردان یا جنس نرینه و مادینه از هم متفاوت
بودند .در نگاه فیمنیستها اولیه برابری همه جانبه خواسته میشد .ولی
اقدامهای اخیر حاکی ز تبعیض یا اقدام مثبت به نفع زنان است.

 موقف اسناد حقوق بشری :انسانیت محور مشترک است؛ اما به دلیل جبران ستم
تاریخی و شکستن ساختار سنتی ،تبعیض یا اقدام مثبت به معنای تبعیض علیه
مردان نیست.

ح
ب
هجیتن ث






آزادی و برابری هر دو مبتنی بر کرامت انسانی است.
آزادی و برابری خود به عنوان جلوههای کرامت انسانی نیاز به
توجیه ابزاری ندارد.
آزادی بیان صرفا محدودیت قانونی را میپذیرد .مشروط بر این که
قانون دموکراتیک باشد.
جنسیت باعث تفاوت در احراز حقوق نگردیده ،ولی تبعیض مثبت به
دلیل جبران ستم تاریخی بر زنان مخالف برابری نیست.

هب دنیای آزاد و ربارب ربای همه!
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