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 سخن سردبیر

 بخش یکمحد و مرز آن،  ها وانسان آزادی
گذاشته است؟ آیا چون آزادانه و با اختیاار پای شناسیم آیا انسان آزاد آفریده شده است؟ یعنی به اختیار خود در این جهانی که فعالً می

آوردن آزادی بوده اسات؟ اگار انساان  در تمام طول تاریخ در ستیز برای به دست به صورت غریزی در نتیجه خود آفریده نشده است،
پس چگونه است خود  ،زده است او کند که بدون مشورت او دست به خلقتخواهی داشته و دارد و خداوند را سرزنش میادعای آزادی

وانای فارو کاود رر تاا در زندیمگری، دست به زایندگی و آفرینش امکانات والدگری و خالق نیترچیهو با  شودیمدر نقش خالق وارد 
را مورد سوال قرار دهیم که چرا ما را بدون اجازه خودمان خلق کرده است ولای خودماان بادون اجاازه  خداوند میتوانیمنرود؟ چگونه 

که مسئولیت آنها را به ادعای آزاد بودن و اختیاار  میکنیمهم خلق  یترفیکثبسیار  یهادهیپد؟ تازه میکنیمفرزندانمان، آنها را خلق 
 کنارگوشهکه در هر  یریناپذوصف یعدالتیبمحیط زیستی که در دنیای کنونی حاکم است، مگر این  مگر؟ میریگینم عهدهبر ،نداشت

اقتصادی کاه شااهد هساتیم،  زیآمجنونو رقابت این جهان هستی حاکم است، مگر فاصله طبقاتی گرفته تا هر جرم و جنایت و فساد 
 زشت، انسان نبوده است؟ یهادهیپدانسان وجود داشتند؟ مگر خالق این  در ابتدای پیدایش خلقت ،... مگر

بحث را پیش ببارم و بعاد در  شناسانهروانبرحسب تخصص ناچیزم اجازه دهید از دیدگاه  از کجا شروع کنم، ولی دانمینمدقیقاً 
نخست اجازه دهید چند تا از نقدهای وارد شاده  ؛صبر کنید نه یک دقیقه . نهبردیممرا به کجا  ،ادامه ببینم این ذهن پراکنده مغشوش

بنابراین تا حدی  ؛دارد دنبالبه  تیمسئولرا پاسخ بگویم. چون اگر به مفهوم آزادی اعتقاد دارم و چون آزاد بودن،  امقبلی یهاسخنبه 
بااور کنیاد  )حاا  اگار نتوانساتید یادبگیرم. فقط باور کن بر عهدهرا  سمینویمیا در سخنانم  آورمیمکه به زبان  ییهاحرف تیمسئول

زدایی از شخصیت و دانش علمی نااچیز خاودم ( در جهت تبرئه کردن و اتهامزنمیمتالشتان را بکنید حداقل، نخند. دارم جدی حرف 
 نیستم.

دربااره هماه  و تاریخ ادیان و خداشناسی و ... هساتید کاه یشناسجامعهبر من خرده گرفتند که مگر شما استاد فلسفه گرفته تا 
یرفرهنگی تقسایم غفرهنگی و  دسته دوافراد جامعه به  و فرهنگی هستمویید گ)ن معلم اصطالح اصالً؟ نه نیستم. دیدهیمر مسائل نظ

. کارگردانی که فیلمای را باا ستکه ندارد نیز ا ییهاتینقصدها و  مسئولچنین قصدی ندارید، ولی هر فردی انم دیمهرچند  -نکنید
ر جامعه ترویج دهاد، مسائول ، ولی اگر عالوه بر آن پرخاشگری گرفته تا هزار درد و مرض ناخواسته را دسازدیممقدس  هدفی بسیار

 یاعادهاست کاه برازناده حقیاری چاون مان نیسات. آره  و استاد برای خود حرمتی داشته خود نیز است( یهاناخواستهنیات و  قصد
 کاهنیادونم متون مقدس و فقاه و ... هساتی؛ غافال از و چه می یخداباوردین و  که مگر شما متخصص کنندیمتمسخرم کردند و 

جدای از تخصصام فقاط نظار و  کنمیمسعی  امیداشتنخلوقی از مخلوقات خداوند دوست م عنوانبهکردم  دیتأک میهاسخنبارها در 
کودکاان  یشناسروانمتخصص در  عنوانبهنه  زماًدیدگاهم را بر اساس مطالعات شخصی خارج از رشته تحصیلی به نگارش درآورم؛ ال

فاردی  عنوانباه (کاه کاه )بلکه غلط است، بل به معنای که است پاس بلکاه یعنای با اختال ت عصبی تحولی و نیازهای ویژه، که
بار  میهاانگشاتو  میاهدساتنه با روش دو تا دو تا چهار تا؛ که با روشی که  ،که دوست دارم قلم بزنم پژوهنیدخداباور و  شیآزاداند
هم با هادفی کاه از  که شاید ،مخاطبانم داشتننگهو راضی هدف راضی کردن  ا. نه بکنندیمفشار وارد  اریاختیبکامپیوتر  دیکلصفحه

 .شودیمو روی صفحه نگاشته  زدیخیبرمناخودآگاهم 
 !هروند حق نظر دادن دارم. این حق را کاه دارمیک ش عنوانبهمانند همه شماها این است که من در سخنان سردبیر  مسئلهاما 

وجود یا عدم وجود خدا بگویم؟ حق ندارم نظرم را درباره معنای زندگی و مرگ بنویسام؟ حاق نادارم  دربارهندارم؟ حق ندارم نظرم را 
بنویسم؟ چناین حقای کاه  ،افتدیمو فسادهایی که در جهانم اتفاق  هاتیجنامطالعاتم درباره جرم و  برحسبشخصی خودم را  دگاهید

 زادی را زیر سوال بردیم.آمن و شما داریم. اگر نداشته باشیم که الفبای مفهوم 
کودک یا ... درباره موضوع خاص دیدگاه علمی خودتاان  یشناسروانیک فیلسوف یا مورخ یا  عنوانبهولی زمانی است که شما 

هماان فرضایات علمای تاا حادی از  هرچند کهکه داستانش جدا است.  دیکنیمو نتایج آن را منتشر  دیدهیمرا در بوته آزمایش قرار 
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. بگذریم و برویم سراغ نقد دنکنیمن به ذهن خطور علمی برخواسته از آ یهابارشات و گرفته تا تراوش ختهیگرجستههمین مطالعات 
 بعدی.

صفت( ترجیح دادم، کاه خداباور و به باطن شیطان ظاهربهشیطان را بر این خداباوران ) ،در یک سخن تهدیدم کردند که یاعده
حداقل شیطان مرد مردانه جلوی خدا ایستاد و گفت و ای خداوند بزرگ، تو فقط شایسته بندگی و سجده کردن هستی نه انساانی کاه 

آدمیات را در خاود  کاهنیاانسان آفریده شدیم ولی  عنوانبهکردم ما  تأکیدقبلی  یهاسخن)در  معلوم نیست تبدیل به آدم شود یا نه
ولی بااز هام ماتهم باه  (.1رهای مختلف بستگی دارداز آن، به متغی ترنییپابه سطح حیوانات نزول کنیم و یا بالعکس ارتقا دهیم و یا 

علمای بشار  یهاشارفتیپکاه  نشاان دهامخدایا تو راهی نشانم بده تا ولی  ،برای این گونه نقدها نظری ندارمدفاع از شیطان شدم. 
علام پیشارفت کناد و شارایط زنادگی بشار  هرچقادردر جهت نفی قدرت شما و نفی وجود شما و نفی حقانیت شما نیست.  ،روزیام

)اصاالً  هساتیدباودی و خلق خالقان شما نیست. خدایا شما این قادر فاروتن  سهولت بخشیده شود هیچ کدام در نفی پیامبران شما و
شاما ولای بااز  ،کردناد اتینفابر وجود خودت فرستادی  یانشانهکه وقتی در طول تاریخ هر  خودم اونجا بودم و دیدم؛ البته در رویا(

ن فرزندشان و باخت ه شددنن والدینی که بر بروبر من پیروز شدند. لبخندی زدی و همچم وقاتمخل ،هیچ طوری نیستفروتنانه گفتی 
طعام بارد را مزمازه  تباختی تا مخلوقاتا عمداًباور کند که  ولی کیست که .د بالیدی، بر خوشوندیم ترخوشحالشحال و خودشان خو

 کنند.
تشخیصای  یهامجموعاهکه شما آخرین نساخه  طورهمان البته باید عرض کنمهستم ) باورنیدون خداباور و اجازه دهید که چ

بیشاتر  ،، که در تکمیل ادیان قبلاینه در نفی ادیان قبلی را من نیز آخرین دین دیدهیمقبلی ترجیح  یهانسخه براختال ت روانی را 
 پیش برویم: میتوانیمو ببینیم تا کجا پردازیم میسازه آزادی به توضیح فقط برای آرامش خودم بنویسم و بعد  آرزوقبول دارم(، چند 
زمانی و  یاههالهناموجودترین و به باطن موجودترین موجودی هستی که هر موجود و ناموجودی در تمامی  ظاهربهخدایا تو که 

آیاات تاو  که به ییهاآنبرای کمک به باور کن کم آوردم.  -مکانی بر وجود نازنینت صحه گذاشتند، تو کمکم کن، تو راهی نشانم ده
ولای  دیاآیبرنماکسب زر و زور و ثروت و شهرت و ... کفر ورزیدند و خود را به خواب زدند، از دست حقیار کااری  منظوربهآگاهانه و 

و آدمیت و شرف و اخالق و ... بار ذره ذره وجودشاان غلباه  ترندکینزدبه تو  ،نی را سراغ دارم که از هر خداباوری چون منباوراناخدا
آفارینش تاو  یهایشگفتحداقل این افراد را به کمکم بفرست. من در این وهله زمانی و مکانی در نشان دادن وجود تو و  ؛کرده است
 ی به تو محتاجم.. بیش از هر زمانامشده مستأصل

حضاور  ذاتشااندر دانای کاه میدانم و میولی  کنندیمکه تو را انکار  اندیشیخیراندیش و نیک ای خداوند بزرگ همه عالمان
)بارای کساب  از یک ساو اندوزانثروتو ین و زمان زم آنها ظاهر شو. در این مرحله که کفتارصفتان بیشتر بر کنمیمخواهش  ،داری

تاو کفار ورزناد و تماام  آورانامیپبر  کنندیمهر روز سعی  قربانگوی آنهابله عالمان و دانشمندانبرخی و چه بیشتر( قدرت و ثروت هر
علمی اسات کاه  یهاشرفتیپکه علم و ، یکنیمنیستی که بر عالم حکومت  نبودی و تا ثابت کنند این تو کنندیمبسیج تالششان را 

؛ انگاار کاه خاود تماامی اناددهیآفررا  زیانگشاگفتکه انگار خودشان، خود و جهاان  یاگونههبجهان را در تسخیر خود درآورده است 
 .؛ آنها را نیز متنبه کنکنندیمآنها را مدیریت  نظمو حرکت و  انددهیآفررا  هاکهکشانمیلیاردها 

ران ماا عقال و اساتد ل علمای؛ و خدایا به پژوهشگران ما، حداقل یک کوچولو صداقت؛ به دانشمندان ما انصاف؛ و به خاداباو
که اگر در دیار دیگاری  دانمیمخداناباوران ما مقداری قضاوت دور از تعصب، و به خداباوران ما نواندیشی و تفکر؛ و ... عطا کن. خدایا 

                                                           
 برحسابمختار هستند ولی حیواناات  هاانسانبا حیوانات نظرها دادند که  انسانخوارترند. حتی در تمایز یی که از کفتار نیز مردههاانسان بساچهدانم. من حیوانات را موجودات پستی نمی . راستی1

کاه  نادیگویمکردند و با قطعیت حلول پرندگان  که انگار رفتند تو جلد زنبور عسل گرفته تا دهندیم، جوری نظر دنفهمینمو حیوانات از عشق هیچ  دنورزیمعشق  ها؛ انسانکندیمغریزه عمل 
ر یا ماادری کاه حاضا شوندسوار هم می کندشان فوران میهای جنسیست ولی پسر و دختری که تا هورمونق نیشدهد اسمش عاش میذایش را حاضر است بمیرد ولی به جوجهغکه  یاپرنده
شاود دهد اسامش مایعشق نیست ولی مادر انسان انجام میغریزه است و دهد اسمش . همین کار را پرنده مادر انجام میسمش عشق استدهد امینوزادش شیر  به گرسنگی بکشد ولی است

و  ین انسانایزات بمتاین رساندم که هیچ کدام از آره داشتم به عرض می رسد.شود باز به مرحله آدمیت نمیعشق. این خوشیفتگی بشر حد ندارد؛ هرچقدر سیلی بر این خودشیفتگی بشر وارد می
 را موافق نیستم. چه تفاوتی بینشان وجود دارد بماند در سخنی دیگر. سایر موجودات
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ز زمان و مکان باه ا یابرههمطالعات علمی و غیرعلمی بر این باورم که خوشحالم در همه بر دین دیگری بودم ولی باز با  شایدبودم 
که تاالش افاراد  کنندیما معرفی کریه و زشتی از دین اسالم به دنی گونه چهرهخوارج ییهامسلمانکه مسلمانم، هرچند که  آمدمدنیا 

 تو ایمان دارم.   آورانامیپو  تو من همچنان امیدوارم و به ،خدا جانآب در هاون کوبیدن است. ولی  ،ون منحقیری چ
 کنادیمپنهانت بر تمامی ذرات هستی گرفته تا میلیاردها کهکشان حکومت  یهادستو  وجود داشتی و داریکه  مدانیمخدایا 

ایان اسات کاه  امیفعلا. ولای مشاکل کشندیمتو را به تصویر و تصور  یهانشیآفراز عظمت  یاذرهپیشرفته فقط  یهاتلسکوپو 
کاه دیادی از ویاروس  کننادیم اممسخرهو  زنندیمم و به نفی وجود تو سند را به نام عل و همه کشفیات جدید بشری گرفته تا همه

را علم توانسته نشان دهد نه آیات متون مقدس خدای تو. انگار کاه خاداباوری، از علام و  هاکهکشانکرونا گرفته تا کشف میلیاردها 
ر و اندیشه تکیه نکنید و فال و جادو و استخاره و ... بر علم و تفک کهرا توصیه کرده  انسانمنطق به دور است و خدا همیشه و همیشه 
 را راهگشای حل مشکالت خود پیشه کنید. 

را به همراه دارد. مثاالی سااده  تیمسئولکه آزادی،  دیدانیمهمه شما آن سخن گویم.  حدومرزحا  چند عبارتی درباره آزادی و 
ه تحصیلی، بین انتخاب دو جنس مخالف برای ازدواج، بین انتخااب خریاد . فرض کنید آزاد باشید که بین دو انتخاب رشتکنمیم بیان

خواهم نوشات(،  دو ملک، بین انتخاب دو شغل، بین انتخاب علم و ثروت )درباره علم با تر است یا ثروت، به شرط بقا عمر در سخنی
ما انتخابی را تحمیل نکند، در آن صورت اگر اشاتباه و ... آزاد باشید که خودتان انتخاب کنید و فرد یا هر شرایط و عوامل بیرونی بر ش

د کاه انتخاب کرده باشید، بدیهی است که باید مسئولیت اشتباه خود را بپذیرید. اما داستان به این راحتی هم نیست. باید ابتدا ثابت شو
 تیمسائولشما اشتباه کردی که یک رشته تحصیلی را به رشته دیگری ترجیح دادید. تا این جا مشخص شد نخست اینکاه آزادی باا 

 مناسابکه دوست دارند از دیگران برای انتخاب  ییهاانسانترس و دلهره به همراه دارد و چه  ،همراه است و دوم اینکه آزادی داشتن
 دانشاگاهدر  یبارای قباول هاساال یآموزدانشکنید . فرض کنمیمخویش بکاهند. حا  مثالی ذکر  تیمسئولمشورت بگیرند و از بار 

؛ کنادیما. در ابتدا یک دوره سیکوزی ناوروزی را طای شودیمقبول  ینییپابا تراز علمی  یولی در دانشگاه کندیمتالش  ایبرجسته
و وای  شوندیم. خالصه عاشق هم شودیم آشناجوان ما با جنس مخالفی  دخترخانمیا  آقاپسراین  جیتدربهاشکالی ندارد طبیعی است. 
قبول نشده  درجه یکبخت که دانشگاه شود. این دانشجوی در ابتدا نگونمین ردوبدلکه  یاعاشقانهت اچه تباد ت عواطف و احساس

تا ا ن که به  اصالً(. شودخداباور ممکن است باور کنید  ؛شودیمدگرگون  جیتدربه گذاشتیمبود و دوره کوتاه غم و انده را پشت سر 
و انسان باید آزاد باشد و مان  کندیمخودش انتخاب  یهادستبا  یهرکسکه  کردیم دیتأکو  نداشتتقدیر و سرنوشت هیچ اعتقادی 

یماایماان  های پنهان خداوند نیزدستو به تقدیر و سرنوشت  به تدریجخونم، یم درسدر این رشته و شهر و دانشگاه دارم  اجبار به
قبول شاوم و  در این دانشگاه با مرتبه علمی پایینقبول نشوم و  بهترای جان ای جان سرنوشت این بود من دانشگاه  :دیگویمو  آورد
. خالصه سرتان مبهترین دانشگاه تحصیل کنپزشکی رشته  خواستمیمبودم که  یاوانهیدمن چه  اصالًچون تو آشنا شوم.  یافرشتهبا 

گرفتاه تاا مشاکالت در رواباط زن و شاوهری مشکالت  کمکم. روندیمو پیش  کنندیمبا هم ازدواج  این دختر و پسر نیاورم درا در
مثل آوار یک زلزه  ایرانی، یهاازدواجمصیبت  هزارو  هاخانوادهو دخالت  ینیبجهانبعدی در  یهاشرفتیپمتفاوت فکری و  یهاسبک

چیاه. تقادیر و  یبازمساخرهایان  نادیگویماو  شاوندیماپشیمان  کمکم. آره زندیمبه روابط این دختر و پسر گند  ،یرهشت ریشت
همان  کردمیمرا باور کردم. کاش یک سال صبر  هانیابگو  را خورد خودم دادم و من احمق بهچی بود که  هاداستانسرنوشت و این 

زندگی  یهاو مصیبت هایگرفتارهمه و ا ن این  کردمینمشدم و ازدواج نمیا چون تویی آشنا و ب شدمیمقبول  بسیار عالی دانشگاه
 را هم نداشتم. 

یزنادگار خوشایندی در یسات بو یا اتفاق شوندیم داربچهو  چرخدیماما داستان به این راحتی نیست. چرخ زندگی بارها و بارها 
خالصه ایان چرخاه اداماه  ... منو ببخش که در مراحلی احساس پشیمانی کردم وم، جونخدا .شوندیم. دوباره خداباور دهدیمرخ  شان

دانایم و یاا نمی .شد؟و در واقع کدام تصمیم درست بود و باید انجام می . اما باید چه کردرودتر پیش میو پیچیده پیچیده اریبسدارد و 
. وقتای دختار دیادهیماممکان را از دسات  یهاانتخابانتخابی، تمامی دیگر که با هر دانم اما همین اندازه می دانم.حداقل من نمی
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 یتماام باهمجردی هستید آزاد هستی با هر پسر مجردی در هر جای دنیا ازدواج کنی. ولی وقتی ازدواج کردی یعنی پشات پاا زدی 
است. اماا منطاق حکام  ریناپذینیبشیپینده که چقدر آ دینیبیمسال به خواستگاری تو بیایند. پس  یهاسالپسرانی که ممکن بود تا 

باه هماان  ...هرچه بیشتر بررسی کنیم، هرچه بیشتر پژوهش کنیم، هرچه بیشتر مشورت بگیریم، هر چه بیشتر مطالعه کنیم،  کندیم
 .میکنیماه حق برخورداری از آزادی در انتخاب که داریم و حق طبیعی همه ما است، کمتر اشتب واسطهبه انتخابماناندازه در 

آن ساخن گاویم. حاداقل اجاازه  حدومرزسخن به درزا کشید و البته قول دادم که در چند سخن سردبیر درباره مفهوم آزادی و 
 درباره آزادی بنویسم. یستیرودربادر پایان بدون هیچ  یاجملهدهید چند 

داشتن حق آزادی باید باه زن دیگاران  صرفبه ازدواج کند،فرض کنید پسری مجرد است و پولی هم در بساط ندارد که دوباره 
 صارفبهمختلف بسیار اندک اسات،  یهاسازمانکنان ادارات و ارس و دانشگاه گرفته تا کاردمان مکند؟ فرض کنید حقوق معل تجاوز

 زننادیماکثیاف  و استادان برای استخدام و ارتقا دست به صاد تاا کاار انیدانشجواگر بیشتر ؟ ندرشوه بگیرند حق دار ،داشتن آزادی
بازنم. پشات ماشاین  یترساده یهامثالاجازه دهید  اصالً این کار را کنیم؟ کهحق را داریم  نیاما هم  ،آزادی برخورداری از صرفبه
تا چند تا ماشاین رد  دیکنیماسمش است(، صبر  یهرچ دانمینمسیدید به بریدگی )دوربرگردان یا تید در حال رانندگی هستید و رسنش

دیان از باا خره افتخاار مای اداواطوارو هزار تا  بسیار فرهیخته هستید، با تعارف و با غمزه و ناز ... کهنیاو بعد شما با توجه به  شوند
کت کنند. وقتی هام برگشاتید خوناه یاا دهید تا بعد از شما حره پشت سر خودتان اجاز یهانیماشبه دان رد شوید تا یاز میا بریدگی 

فی ناه ناه تعاار اصاالًشدند،  یطورنیا، ای خدا مردم چرا دییگویمن ژست متمدنانه به همکار یا همسر یا فرزندتان محل کار، با هما
 ؟شه یک دقیقه صبر کنید تا چند تا ماشین رد شوند و بعد با تعارف و ... حرکت کنید؟ مگر مساابقه اساتاحترامی و ... . خوب چی می

پشات سار شاما مریضای را  یهانیماشاشما بسیار بافرهنگ و متمدن هستید، اما اگر  ،هر ماجرافوقش دو دقیقه دیرتر برسید. بله ظا
به بیمارستان برسند  موقعبه نتوانستند، )نوبت آنها نبود( که به علت اینکه شما به ناحق به دیگران اجازه رد شدن دادید کردندیمحمل 

برخاورداری از حاق آزادی، آزادی دیگاران را باه  حقبه دیتوانینم؟ شما دیاندیمباشد چقدر خودتان را گناهکار  رفتهازدستو مریض 
دیگاران تا تمدن و فرهنگ متعالی خود را باه رخ  دیکنیمجاده حرکت  شدهنییتعاز سرعت  ترنییپالجن بکشید. شما حتی با سرعتی 

که این انتخاب شما و ایان آزادی شاما چاه  دیکنیمنیا فکر ، ولی آدیدهیمو یا ناآگاهانه این کار را انجام  ناخودآگاه حتیبکشید و یا 
 ؟آوردو نمی که به سر دیگران نیاورده است هابتیمص

نتیجه اینکه آزادی به معنای اینکه ماشینت را با هر سرعتی برانی تا جون دیگران را به خطر بندازی موافق نیستم؛ ماشینت را با 
کردم باز هم جان بسیاری از افراد را ممکن است به خطر بندازی موافق نیساتم؛ آزادی باه برانی عرض  شدهنییتعسرعت کمتر از حد 

، تیمسائولتر و سپس قبول گاهانهموافقم؛ آزادی به معنای انتخاب آ ، باهاشانتخابی که کردیم تیمسئولحق انتخاب داشتن و  معنای
چون شاید  نوشتمینمنیستم و اگر هم مطمئن بودم  مطمئن اًقیدقش را )اسم این نواندی هاسندهینویادمه یکی از  بیشتر باهاش موافقم.

 تیهادساتدر خیابان شالوغ  یتوانینمکه شما  بیان کردند مثال زیبایی ،راضی نبوده باشد که نظرش را در این سخن سردبیر بگویم(
هر یک از ما تاا جاایی معناا  یآزادنی معتقد بود که یع ؛راه بروم خواهدیمهرگونه دلم  آزادمباز کنی و راه بروی و بگی من دو متر را 

 موافقم.دیدگاه نیز ، با این دارد که مانع حق برخورداری از آزادی دیگران نشود
ی هاایو یا حتی اقلیات چرا اکثریتپس به معنای آن است که همیشه حق با اکثریت است؟  یخواهیآزادو اما آیا دموکراسی و 
 را باه ساخره گرفتناد؟ آیاا ماابقیآزادی باه تادریج تمامی طول تاریخ مبارزه کردند و باه آن رسایدند  که برای رسیدن به آزادی در

خواهی به معنای آن است که همیشه حق با اکثریت است؟ و اکثریت حق دارند اقلیت را زیر پا له کنند؟ اگر خواهی و آزادیدموکراسی
 ،دهناداندوزی، ارجحیت پایین باشد که اکثریت جامعه ثروت اندوزی را بر علمباشند چی؟ اگر فرهنگ جامعه آن قدر  بر ناحق تیاکثر

که تعدادشان کمتر اسات اولویات  ییهاآنبیشتر است بر  تعدادشانکه  ییهاآنهمیشه را بریزیم دریا؟ واقعاً  دانشمندانآن عده اقلیت 
بقاای  شارطبهو بقیه مااجرا را  میگویمظرم را نارت کوتاه نهفته است، ولی در یک عبآشکار و دارند؟ صدها سوال دیگری در این جا 

 :کنمیمعمر به سخن بعدی واگذار 
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هایچ فارد  کاهخاص تحصایل کناد  یارشتهدوست دارد که در یک  یاگر حتی یک فرد در یک استان ده میلیون
ت شرایط برخاورداری از ظف اسآن منطقه حاضر نیست در آن رشته تحصیل کند، نظام آموزشی مو دیگری غیر از او در

 متفاوت از هر نظار، فردیک نیز مهیا کند. این را حقوق تحصیلی )استاد، رشته، محتوا، و ...( برای همان یک نفر تمامی 
ز تحصیل در آن رشاته از این حق مشروع برخوردار است که ا متفاوت از خود، افراد دیگر هادقیقاً به اندازه تمامی میلیون

از شاما  ،ایان ساخنها و نقدهایی بستگی دارد که بعد از انتشاار ما آیا این سخن ادامه دارد به پرسشمحروم نشود. و ا
 کنم.نینم دریافت میبسیار ناز همیشگی مخاطبان

 

 

 خانزادهعباسعلی حسین
 سردبیر نشریه علمی پژوهشی سالمت روان کودک
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