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همدلی| به دعواهای سیاســی و هیاهوهای
روزانه که نیک بنگریم ،رد پای اندیشه به وضوح
عیان میشــود .به عنوان مثال در ایران ما،
مدتهاست گروهی از این میگویند که برای
اصالح وضع ملک و ملت همین قانون اساسیای
که داریم کفایت میکند و مثال باید فصل سوم
قانون اساســی اجرا شود .فصلی که به حقوق
ملت میپردازد .حقوقی که گرچه مدرن هستند
اما خیلیها میگویند که تمــام و کمال اجرا
نمیشوند.چرا؟یکپلهبهجلوآمدیم.ازروزانهها
فاصله گرفتیم و سوالمان این شد که چرا فصل

سوم قانون اساسیمان به تمام و کمال اجرایی
نمیشود .به مثالی دیگر بپردازیم .سالهاست
این سؤال در فضای فکری و دانشگاهی ایران
مطرح است که توسعه اقتصادی مقدم بر توسعه
سیاسی است یا برعکس یا اصال چنین سوالی
محلی از اعراب ندارد .هنوز پاسخ روشنی به این
پرسش داده نشده است .مثالی دیگر از چنین
سواالت ســهمگینی ،برآوردهای تاریخیمان
است .سوالی که مدتهاست مطرح شده این
است که انقالب  ،57یک انقالب برابریطلبانه
بوده اســت یا انقالبی آزادیطلبانه .در مورد

این ســوال هم اتفاق نظری وجود ندارد .از این
دست سواالت چالشبرانگیز فراوان است .نکته
اینجاست که هر پاسخی به این دست پرسشها،
رویکرد و راهبردهای حکمرانی ما را میسازند.
به عنوان مثال اگر در مورد انقالب  ،57پاســخ
این باشد که انقالبی آزادیخواهانه بوده است،
آنگاه سیاســتها و رویکردهای متفاوتی در
عرصه سیاســت رسمی ســاخته و پرداخته
میشوند .خالصه اینکه بخش بزرگی از دعواهای
سیاسی فضای رسمی ،ریشه در اندیشه دارند.
یعنی برای رسیدن به وفاقی جمعی ،ابتدا باید

در حوزه اندیشه مسائل حل و فصل شوند و به
وفاقی نائل شد .با این وصف ،گریزی از مسائل
اندیشهای نیست و دامن زدن به چنین مباحثی
در رسانهها میتواند گامی هرچند کوچک در
این مسیر باشد.
در همین زمینه ،از جمله مباحثی که در ایران
ما اتفاق نظری در مورد آن وجود ندارد ،بحث
«حد آزادی بیان» اســت .شهروندان تا کجا
آزادی بیان دارند؟ آیا تنها این مقدار آزادند که
به هر چیزی معتقد باشند اما لزوما این اعتقاد
را بیان نکنند؟ یا میتوانند اعتقاد خود را بیان
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هم کنند؟ برای پاسخ به این دست پرسشهای
بنیادین باید از منشا فکر مدرن شروع کرد؛
یونان باســتان .چه اینکه به قول سیدجواد
طباطبایی «مفاهیمی مثل آزادی ،سیاست و
فلسفه(به معنای اندیشه غیر ملتزم به دین و
اسطوره)رایونانیانتاسیسکردند».ازهمینرو
باید دانست یونانیان چه فهمی از «آزادی بیان»
داشتند و این معنا چه تطوری تاریخی داشته
است .در مقاله ذیل که ترزا م .بیجان(Teresa
 )M. Bejanاستاد نظریۀ سیاسی در دانشگاه
آکسفورد در وبسایت آتالنتیک نگاشته این
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مسئله بررسی شــده است .عنوان این مقاله

«The Two Clashing Meanings of Free
 »Speechاست که وبسایت ترجمان با عنوان

«دو فهم ناسازگار از آزادی بیان» و با ترجمۀ
علی برزگر آن را منتشر کرده است .نویسنده
در این مقاله بــرای درگیریهای روزانهای که
در محیطهای دانشگاهی آمریکا وجود دارد،
ماهیتی فلسفی-تاریخی طرح کرده و معتقد
است این دعواها ریشــه در دو فهم از آزادی
پارسیا .ترجمه متن
بیان دارد :آیســگوریا و ّ
کامل مقاله را میخوانیم.

دو فهم تاریخی ناسازگار از «آزادی بیان»
پارسیا
مشاجرات کنونی بر سر آزادی بیان بازتاب تنش میان دو مفهوم متمایز است :آیسگوریا و ّ

مشتق میشــود ،با واژۀ آگورا ۵یا بازار همریشه است،
یعنی ،مکانی عمومی که مردم ،از جمله فیلســوفانی
نظیر ســقراط ،در آنجا گرد هــم میآمدند و صحبت
ترزا ام .بیجان
آتالنتیک
میکردند.
در دموکراســی آتــن ،این ایدۀ ســخنرانی در یک
مهمترین تمایز دموکراسی آمریکا از اروپا ،اولویت و
تسامح ما در پایبندی به آزادی بیان است .بااینحال ،گردهمایی غیررسمی در آگورا به چارچوب رسمیتر
مشاجرات جاری در دانشگاههای آمریکا نشان میدهد ا ِکلیســا ۶یا مجمع سیاســی انتقال یافــت .جارچی
که آزادی بیــان دارد به موضوع تنــدروی و تعصب میپرسد« ،چه کســی برای مردان حاضر در مجمع
تبدیل میشود .درحالیکه دانشجویان محافظهکار از سخنرانی میکند؟» و ســپس فرد داوطلب از ب ِما یا
اهمیت دعوت از ســخنرانان بحثانگیز و ایجاد تنش سکوی سخنران باال میرود .از لحاظ نظری ،آیسگوریا
دفاع میکنند ،بســیاری از لیبرالهــای خودخوانده بدان معنا بود که هر شهروند آتنی با منزلت اجتماعی
دست به کوشــشهایی بهطور فزاینده مخرب ،حتی خوب حق داشــت در مباحثه شرکت کند و بکوشد
خشــن میزنند تا جلوی آنهــا را بگیرند .لیبرالها تا همشــهریان خــود را قانع نماید .درعمل ،شــمار
اســتدالل میکنند که ،برای برخی ،آزادی بیان تنها شــرکتکنندگان نســبتاً اندک بود و به ســخنوران
ابزاری است که برای ســرکوب و طرد دیگران به کار حرفهای و دولتمردان سالخورده محدود میشد که در
میرود .بنابراین ،برای آنکه برابری را کارآمد ســازیم ،ردیف جلو نشسته بودند(روسپیگری و رشوهخواری
دیدگاههــای نفرتانگیز یا دیدگاههایــی که بهطور از جملــه جرمهایی بودند کــه صالحیت فرد را برای
تاریخــی «دارای حق ویــژه» هســتند ،نباید اجازۀ سخنرانی در مجمع سلب میکرد).
اگرچه آتن تنها دموکراسی در جهان باستان نبود،
سخنرانی داشته باشند ،بهنحوی که سرانجام گروههای
آسیبپذیر و بهحاشیهراندهشده بتوانند سخن خود را اصل آتنی آیسگوریا از همان آغاز بهمثابۀ امری خاص
نگریسته میشد .هرودوتِ مورخ حتی شکل حکومت
ابراز کنند ،و شنیده شوند.
دلیل اینکه توسل به متمم اول قانون اساسی آمریکا ۱در آتن را نه دموکراســیا بلکه خو ِد آیسگوریا توصیف
نمیتواند این مشــاجرات دانشــگاهی را حل و فصل میکند .از دیدگاه دموســتن سخنور و میهنپرست
کند آن اســت که موضوع دعوا تعارضی بنیادین بین یونانی ،قانون اساســی آتن بر سخنرانیها (پولیتیا آن
دو مفهوم بســیار متفاوت از آزادی بیان است .تعارض لوگویس )۷اســتوار بود و شــهروندان آن آیسگوریا را
بین آنچه یونانیان آیسگوریا ۲مینامیدند ،از یک سو ،و بهعنوان شیوۀ زیستن برگزیده بودند .اما برای منتقدان
پارسیا ،۳از دیگر سو .تعارضی که قدمتی بهاندازۀ خود آن ،این هم یک نقص بود و هم یک مشخصه .یکی از
ّ
دموکراسی دارد .امروزه ،هر دو اصطالح اغلب به «آزادی منتقدان ،که بهاصطالح او را «اُلیگارش پیر» ۸میگفتند،
بیان» ترجمه میشوند ،اما معانی آنها اساساً متمایز اعتراض میکند که حتی بردگان و بیگانگان در آتن از
بوده و هست .در آتن باستان ،آیسگوریا توصیفگر حق آیسگوریا برخوردار هستند ،بهنحوی که نمیتوان آنها
برابر شهروندان برای شرکت در مباحثات عمومی در را کتــک زد ،آنچنان که در جاهای دیگر میتوان این
پارســیا توصیفگر اختیار فرد کار را کرد.
مجمع دمکراتیک بود؛ ّ
شــاید منتقدانی نظیر اُلیگارش پیر برای افزودن به
در بیان هر آن چیزی بود که دوست دارد ،هر گونه و
جنبۀ طنز موضوع اغراق میکردهاند ،اما در سخن آنها
هرگاه که دوست دارد ،و در خطاب به هر کسی.
در دانشگاههای خصوصی ،کسبوکارها ،یا رسانههای نکتهای نیز نهفته است :همانطور که ریشهشناسی آن
اجتماعــی ،سانســورچیهای بالقوه همشــهریان ما نشان میدهد ،آیسگوریا اساساً دربارۀ برابری است ،نه
هستند ،نه دولت .نهادهای خصوصی نظیر فیسبوک آزادی .بدین لحاظ ،این نشــانۀ بارز دموکراســی آتن
یا توییتر ،چه برسد به دانشگاه ییل یا کالج میدلبری ،خواهد بود ،که خود را از دیگر دولتشــهرهای یونانی
از حقوق گســتردهای برای نظارت بر و جلوگیری از متمایز میساخت ،نه بدان دلیل که حق شهروندی را
سخنان اعضای خود برخوردار هستند .بهطور مشابه ،از بردگان و زنان سلب میکرد(آنچنان که هر جامعهای
جمعیتهای آنالین از افرادی خشــمگین تشــکیل در تاریخ بشــری تا همین اواخر چنین کرده است)،
شــدهاند که از حق خود بــرای اظهارنظ ِر آزادانه بهره بلکه بدان دلیل که فقرا را در بر میگرفت .آتن حتی
میبرند .توسل به متمم اول قانون اساسی در این موارد گامهایی ســازنده برداشــت تا این برابری سخنرانی
استداللی قاطع نیست ،بلکه نوعی مغلطه است که در عمومی را عملی ســازد ،با پرداخت پول به فقیرترین
شهروندان تا در مجمع شرکت کنند و در دادگاهها در
آن نتیجه از مقدمات حاصل نمیشود.
اصلی مقام هیئت منصفه عمل کنند.
جان استوارت میل استدالل میکند که تهدید ِ
بنابراین ،آیســگوریا بهمثابۀ صورتی از آزادی بیان
آزادی بیان در نظامهای دموکراسی دولت نیست بلکه
پارسیا ،از
«استبداد اجتماعی» همشهریان فرد است .و بااینحال ،اساساً امری سیاســی بود .رقیب آن ،یعنی ّ
امروزه ،طرفداران آزاداندیشی مدنی ،که خود را بهمنزلۀ صمیمیت بیشتری برخوردار بود .در اینجا نیز ،ترجمۀ
وارثان میل جلوه میدهنــد ،اغلب در ابطال یا حتی رایج انگلیســی آن به «آزادی بیان» میتواند فریبنده
باشــد .معنــای واژۀ یونانی
بحث از استداللهایی ناکام
چیزی شــبیه «گفتن همه
ماندهانــد که مخالفان آنها
چیز» اســت و به ایدۀ آزادانه
دربارۀ آزادی بیان و برابری
در آتن باستان ،آیسگوریا
یا «با صراحت» سخنگفتن
مطرح میسازند.
توصیفگر حق برابر شهروندان
نزدیکتــر اســت .بنابراین،
دو مفهــوم باســتانی از
برای شرکت در مباحثات عمومی در
پارســیا بر صراحت ،صداقت،
آزادی بیــان ،تصــورات
ّ
مجمع دمکراتیک بود
و شجاعت در گفتن حقیقت
لیبــرال دمکراتیک مدرن
پارسیا ،توصیفگر اختیار فرد
ّ
داللت داشت ،حتی هنگامی
ما را بهشــیوههایی جالب و
در بیان هر آن چیزی بود که دوست
که این کار بهمعنای رنجشآور
فراموششده شکل دادهاند.
دارد ،هر گونه و هر گاه که دوست
باشــد .فــرد عملکننده به
مهم اســت بدانیم که نه
دارد ،و در خطاب به هر کسی
پارسیاستس،)۹
یک مفهوم ،بلکه دو مفهوم
پارســیا (یا ّ
ّ
بهمعنای دقیق کلمه« ،کسی
از آزادی بیــان وجود دارد،
و این دو مفهوم هــم اغلب ،اگر نگوییم نه در تعارض است که همه چیز را با صراحت میگوید».
پارسیا میتواند دارای جنبۀ سیاسی باشد .دموستن و
کامل ،در تنش با هم هستند .فهمیدن این مسئله به ما
ّ
کمک میکند تا وضعیت نومیدکنندۀ مباحثات معاصر دیگر سخنوران بر این تأکید داشتند که کسانی که در
را هم در آمریکا و هم در اروپا تبیین کنیم ،و دریابیم مجمع از آیسگوریا بهره میبرند ،وظیفه دارند تا منظور
که چرا اغلب چنین به نظر میرسد که گویی ما هنگام خــود را با صراحت بیان کنند .امــا این مفهوم اغلب
بحــث دربارۀ مهمترین موضوعات ســخن یکدیگر را بیرون از ا ِکلسیا در چارچوبهایی کموبیش غیررسمی
نویســان
به کار میرفــت .در آمفی تئاتر ،نمایشنامه
ِ
نمیفهمیم.
پارسیاســتیک نظیر آریســتوفان ،خــاص و عام را
باستانی آزادی بیان آیسگوریا قدیمیتر
از دو مفهوم
ّ
ِ
اســت .این اصطالح به قرن پنجم قبــل از میالد باز میرنجاندند زیرا با بردن نام همشهریانشان ،از جمله
میگردد ،اگرچــه مورخان اختالف نظر دارند که این سقراط ،آنها را به باد انتقاد میگرفتند .اما مظهر بارز
پارسیاستس در جهان باستان ،فیلسوفان بودند ،یعنی
ســنت دمکراتیک عم ً
ال چه زمانی آغاز شد که به هر
ّ
شــهروندی که میخواهد در مجمع سخنرانی کند ،کســانی نظیر خود ســقراط که خود را «دوستداران
اجــازه دهند تا این کار را انجــام دهد .بهرغم ترجمۀ خرد» مینامیدند و با همشهریان خود در آگورا روبهرو
رایج این اصطالح به «آزادی بیان» معنای تحتاللفظی میشــدند و هر آنچه حقایق ناخوشایند را ،که آنها
واژۀ یونانی بیشتر چیزی شبیه «سخن برابر در مقابل اص ً
ال دوســت نداشتند بشــنوند ،به آنها میگفتند.
دیوژن کلبیمســلک یکی از اینها بود ،که چنانکه
ِ
عموم» اســت .فعل آگورویین ،۴که این اصطالح از آن

مشهور اســت در یک خمره زندگی میکرد ،در انظار
عمومی دســت به اســتمنا میزد ،و به اسکندر کبیر
گوشــزد کرد که کنار برود تا جلوی تابش نور آفتاب
را نگیرد .دیــوژن میگفت تمام این کارها را برای آن
انجام میدهد تا این حقیقت را بر همشهریان یونانی
خود آشــکار کند که آداب و رسوم آنها مندرآوردی
و بیپایه است.
پارسیا برای قدرتهای
آزارندگی
در
نهفته
خطر ذاتی
ِ ّ
حاکم ،چه دیکتاتورهایی نظیر اســکندر باشــند چه
اکثریت دموکراتیک ،میشــل فوکو را شــیفتۀ خود
کرده بود ،بهطوری که او این امر را موضوع سلسلهای
از درسگفتارها در دانشــگاه برکلی(زادگاه نخستین
جنبش آزادی بیان در محیط دانشگاه) در دهۀ ۱۹۸۰
پارسیا ضرورتاً
قرار داد .فوکو متذکر میشود که سنت ّ
مســتلزم نوعی عدمتقارن در قدرت است ،و بنابراین
نوعی «قرارداد» وجود دارد بین شنونده(چه یک نفر یا
افراد بسیار) ،که متعهد میشوند تا هر گونه بیاحترامی
را تحمل کنند ،و گوینده ،که میپذیرد تا حقیقت را به
آنها بگوید و پیامدهای آن را بر عهده میگیرد.
بنابراین ،اگر آیسگوریا اساســاً دربارۀ برابری باشد،
پارســیا دربارۀ آزادی بوده است؛ در معنای اجازه ،نه
ّ
یک حق ،بلکه نوعی امتیا ِز ناپایدار که برخورداری از آن
منوط به لطف صاحبان قدرت بود .در دموکراسی آتن،
این معموالً بهمعنای اکثریت همشهریان فرد بود ،که
معروف بودند به اینکه سخنرانانی را که دوست ندارند
با داد و فریاد از ســکوی خطابــه پایین میآوردند یا
حتی آنها(از جمله براد ِر افالطون ،گالوکن) را به زور
پایین میکشیدند .این نسخۀ باستانی از «قدغنکردن
ســکوی خطابه» برای سخنرانانی که احساسات عوام
را جریحهدار میکرد میتوانســت پیامدهایی مرگبار
داشته باشــد ،همانطور که محاکمه و مرگ سقراط،
دوست و استاد افالطون ،بر این امر گواهی میدهد.
ِ
عزیــزان افالطون چه
موفقیت
فقدان
با توجه بــه
ِ
ِ
پارسیا ،در طول
حیطۀ
در
چه
و
آیســگوریا
در زمینۀ
ّ
حیات او ،شــاید بتوان تبیین کرد که چرا پدر فلسفۀ
غرب در آثار خود به هیچیک از این دو مفهوم اهمیت
چندانــی نمیدهد .بیگمان افالطون دریافته بود که،
بهرغم تفاوت این دو مفهوم ،هیچیک از این دو مفهوم
بر معروفترین فه ِم مشــخصاً یونانی از سخن بهمثابۀ
لوگوس مبتنی نبود ،یعنی عقل یا استدالل منطقی.
ارسطو ،شاگرد افالطون ،لوگوس را همچون استعدادی
معرفــی میکند کــه در وهلۀ نخســت آدمیان را به
حیواناتی ذاتاً سیاسی تبدیل کرده است .و بااینحال،
نه آیســگوریا سخن معقول و استداللهای لوگوس را
پارسیا ،که بهطرزی
بهعنوان اموری میشناســد و نه ّ
منحصربهفرد شایســتۀ مجوز یا آزادی برابر باشند .به
نظر میرســد نکتۀ مورد نظر افالطون همین باشد،
چگونه ممکن است شهری دمکراتیک که آزادی بیان
را در تمام صور آن افتخار خود میداند ،یک آتنی را که
تحت حاکمیت لوگوس بوده است ،بهخاطر بیان آن ،به
مرگ محکوم کند؟
شاید تعجبآور نباشد که ،پس از سقوط دموکراسی
پارسیا راحتتر از آیسگوریا به حیات خود ادامه
آتنیّ ،
ِ
دست
داد .هنگامی که نهادهای دموکراتیک یونان به
امپراطوری مقدونی ،و ســپس امپراطــوری رم ،نابود
پارســیا در مقام ابزاری سخنورانه دوام یافت.
شدندّ ،
هزار ســال پس از ســقوط رم ،انسانگرایان رنسانس
پارســیا را بهعنوان فضیلتی خاص احیا کردند :مشاور
ّ
یک شــهریار قدرتمند ،که نیاز به توصیۀ صریح دارد،
پارســیا ،اگرچه
باید از آن برخوردار باشــد .این نوع ّ
اغلب در قالب دفاعیه عرضه میشد ،اما ظرفیت خود
برای شــوکهکردن را حفظ میکرد .حقایق صریحی
که ماکیاولی و هابز به شــهریاران بالقوۀ خود عرضه
میداشــتند ،الهامبخش نســلهایی از اندیشمندان
«فاسق» در آینده بود.
با وجود ایــن ،اروپاییان در اوایــل دوران مدرن ،از
پارسیاستیک مبتنی بر ابراز حقیقت به صاحبان
سنت ّ
قدرت ،بهشیوۀ دیگری نیز اقتباس و بهرهبرداری کردند.
مسیحیان اولیه با تکیه بر صفحهای از کتاب دیوژن بر
آن شدند که «بشارتهای» انجیل را در سراسر جهان
یونانی-رومی پخش کنند ،بشارتهایی که شاید خیلی
هم به مذاق مقامات روم خوش نمیآمد .بســیاری از
مســیحیانی که ،خود را پس از نهضت اصالح دینی،
«پروتستان» مینامیدند ،بر این باور بودند که بازگشت
پارسیاســتیک و عمدا ً تهاجمی از
بــه صورتی اصالتاً ّ
مسیحیت تبشیری ،۱0برای بازگرداندن کلیسا به پاکی
مسیحیت «نخســتین» ضروری اســت .برای مثال،
کوئیکرهای ۱۱اولیه معروف بودند که مراســم عبادی

انگلیکان ۱۲را با داد و فریــاد به هم میزدند بهنحوی جهان جدید ۱۴فرار کنند ،آســیب آشکاری بود که به
همسایگان خود میزدند ،آسیبی که
که کشیش مجبور میشد از منبر خطابه پایین بیاید ،احساسات دینی
ِ
پارسیاستیک آنها ناشی میشد.
یا آنکه برهنه در انظار عموم ظاهر میشدند چون «در از مسیحیت تبشیری ّ
بنابراین ،رد پای استثناگرایی آمریکایی را میتوان تا
جستوجوی نشانه» بودند.
آیســگوریا نیز ،در اوایل دوران مدرن ،وارثان خاص قرون هفدهم و هجدهم پی گرفت :در حالی که آمریکا
خود را داشت .اما در غیاب نهادهای دمکراتیک نظیر مسیحیان تبشیری و فاسقان را در خود جای میداد،
ا ِکلسیای آتنی ،این مفهوم الجرم صورتی متفاوت به اروپا فیلسوفان را برای خود نگه داشت.
امروز ،مجادالت دربارۀ آزادی بیان در دانشگاههای
خود گرفت .منشور حقوق انگلستان در سال  ۱۶۸۹بر
«آزادی بیان و مباحثات در پارلمان» تأکید داشــت و آمریکا نشــان میدهد که مفاهیم رقیب آیسگوریا و
پارسیا زنده و پابرجا هستند .هنگامی که دانشجویان
از این لحاظ تنها دربارۀ اعضای پارلمان کاربرد داشت،
ّ
و آن هم تنها هنگامی که در پارلمان حضور داشتند .معترض مدعی میشــوند که دارند بهنام خود آزادی
برای انبوهی که فاقد دسترســی به مشارکت سیاسی بیان برخی دیدگاههای خاص را ســرکوب میکنند،
رسمی بودند ،ایدۀ آیسگوریا بهمثابه حق براب ِر سخنرانی از طریق قدغنکردن ســخنرانی ،فشار اجتماعی ،یا
عمومی متعلق به تمام شهروندان ،سرانجام از مجمع سانسور صریح ،شاید وسوسه شویم تا آنها را ریاکار،
ِ
عمومی واقعی به حوزۀ عمومــی مجازی انتقال پیدا یا در بهترین حالت آشــفتهذهن بدانیم و طرد کنیم.
همانطور که من در یک همایش در کالج کنیون در
میکرد.
برای فیلسوفانی نظیر اســپینوزا و ایمانوئل کانت ،ماه ســپتامبر شــاهد بودم ،هنگام رویارویی با چنین
حامی
«آزادی بیــان» اصوالً بهمعنــای آزادی فکری برای استداللهایی ،پاســخ بنیادگرایان ریشسفی ِد
ِ
مشارکت در تبادل عمومی استداللها بود .در  ،۱۷۸۴آزادی بیــان همچون خود من ،آن اســت که دربارۀ
پنج ســال قبل از انقالب کبیر فرانســه ،کانت تأکید متمم اول قانون اساســی به معتقــدان به آن توضیح
داشــت که «آزادی در اســتفاده از عقل خویشتن در دهیم ،اما بــا فحوای نومیــدی وحدتگرایانه دربارۀ
حــوزۀ عمومی» حق برابر و بنیادی هر انســان یا هر «بچههای امــروزی» و ناکامی آنهــا در فهم اصول
شــهروند است .بهطور مشابه ،هنگامی که میل رسالۀ لیبرال دموکراسی.
جای شــگفتی ندارد که «بچهها» قانع نشدهاند .در
در بــاب آزادی ۱۳را کمتر از یک قرن بعد نوشــت ،او
۱۶
۱۵
از خــود ایدۀ آزادی بیان دفاع نکــرد ،بلکه از «آزادی حالی که هشــدارهای تحریــک  ،مکانهای امن ،
اندیشــه و بحث» فــردی در جســتوجوی جمعی و قدغنکردن ســخنرانی ،تیتر روزنامهها میشــوند،
نظرسنجی پشت نظرسنجی
حقیقت دفاع کــرد .اگر چه
نشــان میدهد که تغییری
آزادیِ براب ِر آیسگوریا برای این
اگر آیسگوریا اساس ًا دربارۀ برابری
ژرفتــر در آداب و رســوم
اندیشمندان عنصری ضروری
پارسیا دربارۀ آزادی بوده است
در شــرف وقوع اســت .در
باقی ماند ،امــا آنها تمرکز
باشدّ ،
پارسیا بر صراحت ،صداقت ،و
رویارویی با نسلی که یقین
خود را از سخن واقعی ،یعنی،
ّ
شجاعت در گفتن حقیقت داللت داشت،
دارد ســخن نفرتانگیــز
عمل فیزیکی سخنرانی برای
حتی هنگامی که این کار بهمعنای
خود صورتی از خشــونت یا
دیگران و مشارکت در بحث،
پارسیا« ،ســرکوب» اســت ،توسل
به بهرهگیری ذهنی از عقل و رنجشآور باشد .فرد عملکننده به ّ
تبادل ایدهها و استداللها ،آن بهمعنای دقیق کلمه« ،کسی است که همه به متمم اول قانون اساســی
چیز را با صراحت میگوید»
نشانگر ناتوانی در فهم اصل
هم اغلب بهشکل نوشتاری،
موضوع اســت .بیشتر این
تغییر دادند .و بدین ترتیب،
دانشــجویان اص ً
ال خودشان
در طول دو هزار سال ،جنبش
روشنگری سرانجام آیسگوریا و لوگوس را در مفهومی را بهمنزلۀ کســانی نمیبینند که در برابر آزادی بیان
سخن ایســتادهاند .آنچه برای آنها اهمیت دارد ،حق برابر
ایدهآل از آزادی بیان بهمنزلۀ آزادی تنها برای
ِ
معقول و تفک ِر عقالنی وحدت بخشید ،چیزی که باعث برای اظهار نظر اســت ،و دسترســی برابر به تریبونی
عمومی که در آن افرادی که از لحاظ تاریخی بهحاشیه
سربلندی افالطون میشد.
این ایدهآل جنبش روشــنگری بــر محور لوگوس ،رانده و طرد شــدهاند ،بتوانند سخن خود را به گوش
امروز در کانون فهم اروپاییان از آزادی بیان جای دارد .مردم برسانند و با افرادی که دارای حق ویژه هستند،
سخن نفرتانگیز برابر شمرده شــوند .این مطالبۀ آیســگوریا است ،و
کوششها در اروپا برای جرم شمردن
ِ
آشــکارا مدیون کانت است ،که آزادی سخن(معقول) هنگامی که آن را چنان بفهمیم ،بیشــت ِر موضوعاتِ
در حوزۀ عمومی را بهعنــوان «بیزیانترین» آزادی دیگر هم روشــن میشــود ،از جمله در سوی مقابل،
پارسیا از ســوی مخالفان آنها ،که گاهی
توصیف میکند .این حکــم را هرگز نمیتوان دربارۀ تمسک به ّ
پارســیا در دوران باستان یا اوایل دوران مدرن مطرح به نظر میرســد قصد دارند «آزادی بیان» را به مجو ِز
ّ
ســاخت ،چرا که همواره گویندگان و شــنوندگان را رنجاندن تقلیل دهند.
تشــخیص ایدههای باســتانی تأثیرگــذار در این
بهطرزی یکسان تهدید میکرد .در واقع ،آنچه موجب
شد تا بســیاری از پروتستانهای مسیحیت تبشیری اســتداللهای مدرن ،کســانی از ما را که به ســنت
پارسیاســتیک آمریــکا مبنی بر گفتــن حقیقت به
برای گریــز از تعقیب در اروپا (یــا تعقیب ،آنچنان
ّ
که آنها تفســیر میکردند) در پی آزادی بیشــتر به صاحبان قــدرت پایبند هســتند ،در جایگاهی بهتر

برای دفاع از آن قرار میدهد .این امر نشــان میدهد
که برای شکست مدافعان مدرن آیسگوریا ،و یادآوری
پارسیاستسهای مدرن که برای چه هدفی مبارزه
به ّ
میکنند ،باید به فراســوی متمم اول قانون اساســی
گام برداشــت و به دیگر اصل جهتبخش دموکراسی
آمریکایی رســید ،یعنی برابری .هر چه باشد ،ابتکار
پارسیا
متمم اول قانون اساسی آن است که آیسگوریا و ّ
را بــا هم جمع میکند ،با تأمیــن آزادی و حق برابر
شهروندان نه صرفاً برای «بهرهگیری از عقل خود» بلکه
بــرای آنکه دیدگاه خود را بــا صراحت به زبان آورند.
متمــم بدان دلیل چنین میکند که بدیل موجود آن
است که به قدرتهایی که از قضا حاکم هستند ،اختیار
بدهیم تا آن آزادی را بهمثابۀ یک اجازه به برخی افراد
اعطا کنند در حالی که آن را از دیگران سلب میکنند.
در چارچوبهایی که قانون اساســی در آنجا کاربرد
ندارد ،نظیر دانشــگاههای خصوصی ،این مخالفت با
خودســرانگی ،موضوعی مربوط به فرهنگ است ،نه
قانون ،اما با وجود این ،از اهمیت و ضرورت آن کاسته
نمیشود .همانطور که مسیحیان تبشیری ،معترضان،
پارسیاستیک آمریکا را بنیان
و آشــوبگرانی که سنت ّ
نهادند ،بهخوبی میدانستند :هنگامی که حقوق همه به
حق انحصاری شماری اندک تبدیل میشود ،نه آزادی
میتواند دوام آورد و نه برابری.
پینوشتها:
[ :First Amendment ]۱متمــم اول قانــون
اساســی آمریکا به کنگره اجازه نمیدهد تا در مورد
محدودسازی آزادی بیان قانون تصویب کند [مترجم].
[isegoria ]۲
[parrhesia ]۳
[agoreuein ]۴
[agora ]۵
[ekklesia ]۶
[politeia en logois ]۷
[ :Old Oligarch . ]۸نام نویســندۀ یک رساله در
باب قانون اساسی آتن که هویت واقعی او محل بحث
است [مترجم].
[parrhesiastes ]۹
[ :evangelism ]۱۰شاخهای از مسیحیت مبتنی
بر تبلیغ فعاالنۀ آموزههای انجیل [مترجم].
[ :Quakers ]۱۱فرقهای از مســیحیان که معتقد
بودند همۀ مؤمنان کشیش هستند [مترجم].
[ :Anglican ]۱۲شــاخهای از مســیحیت تحت
مرجعیت کلیسای انگلیس [مترجم].
[On Liberty ]۱۳
[ :New World ]۱۴قارۀ تازه کشــف شدۀ آمریکا
[مترجم].
[ :trigger warning ]۱۵هشدار دربارۀ اینکه یک
نوشته ،ویدیو ،یا هر چیز دیگری حاوی مضامینی است
که بهطور بالقوه ناراحتکننده است [مترجم].
[ :safe space ]۱۶مکانهایی در دانشــگاهها که
دانشــجویان دگرباش جنسی میتوانند در آنجا بدون
مزاحمت گرد هم آیند [مترجم].

