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آیا خداناباوری در سرزمین 

 ادیان امکان پذیر است؟؟

  

 

 خاورمیانه منظقه ای 

  سالم

ای با تاریخ  طقه�خاورمیانه 

هزاران ساله اولین تمدن 

های فکری بشری در این 

منطقه شکل گرفته است در 

این چندین سال اخیر شاهد 

تغییرات بنیادی بسیاری بوده 

است از تغییرات فرهنگی 

ز و �اقوام مختلف گرفته تا 

بلوغ فکری جوامع به دلیل 

گسترش ارتباطات جهانی که 

های  توسط اینترنت و رسانه

مختلف قابل دستیابی شده 

است. اگرچه کشور عزیزمان 

ایران همچنان تحت سلطه 

حاکمان دیکتاتور مذهبی دچار 

شدیدترین تخریب فرهنگی در 

طول تاریخ قرار گرفته است 

اما در کشورهای همسایه 

ایران از جمله عربستان 

سعودی و کشورهای حوزه 

خلیج فارس ما شاهد تغییر 

رو به بهبود جامعه از لحاظ 

اجتماعی و فرهنگی و البته 

 اقتصادی آنها بوده ایم.

 

جود �خوشبختانه ایرانیان 

وقفه  تمامی فشارهای بی

اند  حاکم کنونی کشور توانسته

خط فکری رو به رشد خود را 

حفظ کنند و در دام تبلیغات 

جاهالنه رژیم جمهوری 

اسالمی ایران قرار نگیرد 

حکومت مالیان از زمان روی 

کار آمدن صرفًا و به طور 

مستمر عالوه بر تخریب 

وضعیت معیشتی مردم 

سعی در از بین بردن فرهنگ 

غنی ایرانیان را داشته 

نتوانستند جلوی افکار روشن 

و رو به رشد مردم و به 

خصوص نسل نوین این جامعه 

را بگیرد به طوری که هر چه 

بیشتر سعی بر تزریق افکار 

پول و مذهب گرایی افراطی 

بر افکار مردم داشته اند که 

البته نتیجه معکوس پدیدار 

شده. البته نباید فراموش کرد 

که متاسفانه تعدادی از 

هموطنانمان در دام آن خدا 

فروشان افتاده و خواسته یا 

ناخواسته به خاطر شستشوی 

مغزی به انجام دستورات 

 مالیان تن دادند.

گسترش ایدئولوژی اسالمی 

گذاری در این  عه و سرمایه�

زمینه توسط جمهوری اسالمی 

های  به حدی است که بودجه

تخصیص داده شده به 

نهادهای مذهبی جهت 

حدی است که � تبلیغات 

توان آن را با درآمدهای  می

ساالنه شرکت های بین 

المللی مقایسه کرد. با این 

تفاوت که این نهادها تاکنون 

ردن �هیچ گاه برای پرداخت 

اند.  مالیات معاوضه نشده

چند مثال از بودجه های 

 نهادهای مذهبی...

 

با این وجود ما در جامعه 

شاهد تغییرات فکری و 

بنیادین هستیم که در حال رخ 

دادن است خط فکری 



خردگرایانه که تمامیت و 

مشروعیت این رژیم را به زیر 

سوال میبرد خردگرایی و 

مبارزه با خرافات تنها خط 

فکری است که هویت نظام 

جمهوری اسالمی را طوری به 

مخاطره انداخته که حتی رهبر 

نیز خمینی و  ۷۵شورش 

همراهان او نیز فکر اینکه در 

کمتر از سه دهه آگاهی مردم 

به حدی برسد که بنیان دینشان 

را زیر سوال ببرند نمی کرد. 

خرافه زدایی   فردگرایی و

همانند وزش باد ای گرد و 

خاک را از روی افکار پوسیده 

کنار زده و حقیقت را آشکار 

می کند روشنگری افراد جامعه 

نسبت به باورهای غلط و مثله 

کردن آنها با ابزارهایی مانند 

خرد و علم تنها راه مقابله با 

دیو صفتانی است که همچون 

 مار بر این کشور چند بار زدند.

 

باور های همه انسان ها از 

دوران کودکی به تجریش شکل 

گرفته و تا مرگ همراه آنها می 

باشد در طول زندگی چه بسیار 

باورهای غلط و اشتباه که در 

ذهن ما نفوذ کرده و ما را 

بدون اینکه حتی متوجه آن 

باشیم در زندگی به درست یا 

غلط هدایت می کند نکته 

جالب این است که باورهای 

افرادی که شکل گرفته اند اگر 

بر اساس عقل منطق و خرد 

نباشد به سادگی با تفکر از بین 

می رود مانند کاخی از گچ که با 

تلنگر انگشت به خاک تبدیل 

 می شود.

 

معه ایران در حال تحول تنها �

تواند روند تغییر  در صورتی می

روبه بهبودی خود را طی کند 

که صرفًا با احترام و تحمل 

عقاید مختلف دست دوستی 

ای به  بدهد یرات در هر جامعه

گیرد پذیرد و  تجدید صورت می

این تغییرات به نوبه خود می 

تواند برای گروههای سنتی 

جامعه چالش برانگیز باشد 

مسلماً تعدادی از افراطیون 

مذهبی به مقابله با منطق و 

آیند که همواره  می�خردگرایی 

در طول تاریخ با هر گونه 

تغییری مخالف بودند اما در 

نهایت این خرد جمعی است 

که بستر رشد و شکوفایی 

 جامعه را فراهم می سازد.



 مغلطه طلب برهان

 

 میگی نه برو متر کن

کرد که ناگاه توقف  مسیر می� گویند روزی مالنصرالدین به همراه مدیران خود 

کرد و به مریدان گفت که آیا می دانید این جا کجاست� مورگان که از این حرکت 

مالنصرالدین متعجب شده بودند با شگفتی و کنجکاوی از وی پرسیدند یا شیخ 

را در چشم مریدان دیده بود با   از چه روی دست از حرکت کشیدی مال که تعجب

دست به کمر نهاد و سینه سپر کرد و همین گفت فعل حال زیر پای من درست. 

مرکز و وسط زمین است میدان انگشت به دهان نهادند و متحیر پرسیدند 

شگفتا این ادعا را چگونه به اثبات می رسانی مال با صدایی نرم و قاطع پاسخ 

داد هر کس باور نمی کند برود زمین را مطرح کند حاضران جمله بی قرار از کف 

از زیرکی موال بسی هست و بهره بردن.  داده و انگشت برده نهاده و  

 

اثبات به انگلیسی. چین. یکی از   مغالطه طلب برهان از مخالفین یا انتقال بار

معروف ترین انواع مغالطات است که مدعیان وجود خدا از آن همواره 

استفاده می کنند. آنها همواره در پی انتقال بار اثبات وجود خدا به عهده 

دیگران هستند و صرفاً برای اثبات ادعای خود از دالیل شبیه استفاده می کنند. 

اگر خودروی خدایی وجود ندارد� پس چرا زنده ایم� اگر خدایی نیست پس 

هدف از زندگی و آفرینش چیست در بحث و مجادله بین طرفین همواره اثبات 

ادعا بر عهده مدعی میباشد به این معنی که کسانی که ادعای وجود چیزی را می 

 کند باید سعی در اثبات ادعای خویش داشته باشد.
 


