به دئیسم خوش آمدید
دئیسم دست آوردهای بسیاری برای ارائه به شما و همین طور دست آوردهای زیادی برای جامعه دارد .دئیسم دانش خداست براساس
کاربرد دلایل ما در طرحها و قوانین موجود در طبیعت .این طرحها یک طراح را آشکار می سازد .به همین دلیل دئیسم یک مکتب
فکری طبیعی است نه یک دین وحیانی .دئیسم مکتبی است که افراد را از ناسازگاریهای خرافات و ترس های مذهبی ناشی از
ادیان وحیانی مثل یهودیت  ،مسیحیت و اسلام رها میسازد (این ادیان به این علت وحیانی خوانده می شوند که همگی ادعا میکنند
که از سوی خدا وحی دریافت می کنند که پیروان راستین و واقعی آنها نیز معتقدند کتابهای مختلف و متناقضشان نیز برمبنای همان
وحی است )وقتی که خرد بر ترس و خرافات مذهبی غلبه میکند زندگی سرشار از شادی و رهایی جامعه را در بر خواهد گرفت در
این صورت میلیونها انسان به جای پیروی کورکورانه از مذهب بر مبنی ترس و خشونت خود را به واسطه خرد خدادادی مرکز توسعه
و پیشرفت اجتماعی خواهند یافت
دئیسم یک امید واهی خیالی نیست  ،دئیسم این پتانسیل را دارد که با هر انسانی ارتباط برقرار کند زیرا هر انسانی دارای خرد
خدادادی است.با توجه به این واقعیت  ،دئیسم تلنگری است برای اکثر قریب به اتفاق افرادی که با آن آشنا می شوند .خرد خدادادی
که کلید ارزشمند دئیسم است در واقع حال طبیعی نوع بشر است .خرافات ادیان وحیانی ساخت بشر ،حال طبیعی بشر نیست.علت
فراگیر شدن خرد خدادادی در مقابله با خرافات و اسطوره های ساخت بشر بسیار ساده است.پیروان باعث ترویج دروغها می شدند
برخی از روی منفعت طلبی و برخی از روی جهل .از آنجایی که این مشکلات توسط پیروان مطرح شده می تواند توسط پیروان هم
اصلاح شود .همان طور که تعداد دئیستهای فعال رشد می کنند ،اعمال و انرژی ما باعث می شود که دئیسم ادیان وحیانی را از
بین ببرد و دیمیس در نهایت ،از طریق کار گروهی سخت و بی نظیر ،جایگزین ادیان وحیانی شود .بشریت و افرادی که بشریت را
تشکیل می دهند ،قادر به دستیابی به توان بالقوۀ مترقی خود خواهند بود
لطفا با خواندن مقالات متعدد از پیوستهای سمت چپ با دئیسم آشنا شوید .با استفاده از این سایت شما چیزهای زیادی فرا خواهید
گرفت مانند اینکه "دین و خدا دو چیز مجزا هستند "،یکی از مزایای بسیاری که دئیسم به شما و خانواده و دوستانتان ارائه می
،دهد محافظت کامل شما از آئینهای دینی است  ،و همچنین درمیابید که بر اساس مستندات دئیستی مانند اعلامیه استقلال امریکا

کتاب مقدس و قرآن تصویر بسیار بد و شیطانی از خدا به نمایش می گذارند ،و نیز درمیابید که طراح طبیعت به اندازه خود طبیعت
واقعی است و یا حتی خیلی بیشتر
ما امیدواریم شرح ذیل ،توسط مردی که بیشتر از هر شخص دیگر برای گسترش دئیست در جهان تلاش کرد ،توماس پین ،تلنگری
باشد در قلب و ذهن شما .درست پس از آنکه دئیسم واقعی را شناختید درمیابید "در دئیسم خوشبختی وجود دارد زمانی که به
درستی درک می شود که در هیچ یک از سیستم های دیگر دین یافت نمی شود.همه سیستم های دیگر چیزی وجود دارد که باعث
شوک به خرد می شوند و یا مغایر آن است و اگر انسان به طور کلی فکر کند باید خردش را خاموش کند تا خودش را مجبور به
باور آنها کند
اما در دئیسم ،دلیل و اعتقاد ما ،با هم متحد می شوند .ساختار شگفت انگیز جهان و همه چیزهایی که در نظام خلقت مشاهده می
کنیم ،خیلی بهتر و شفاف تر از کتاب های ادیان ،وجود خدا را به ما ثابت می کند ،و همزمان ویژگی های او را فریاد می کند

واژه نامه دئیسم
نوشته شده توسط انجمن جهانی دئیستها
فرقه :در دئیسم ،یک فرقه یعنی پذیرفتن باورهای غلط توسط گروهی از مردم .بر طبق این تعریف ،یهودیت ،مسیحیت و اسلام
همه فرقه ها هستند ،زیرا اعضای آنها خرد خدادادی را معلق کرده اند به منظورباور کردن و قبول آموزه های متعصبانه غیرمنطقی و
خرافات مانند خداوند املاکی را به عنوان هدیه به یهودیان بخشید ،قیامت و صعود عیسی ،ایمان به شفا دادن و صعود محمد به
،بهشت  ،در میان بسیاری از ادعاهای غلط و غیر منطقی .از آنجا که دئیسم همواره تفکر و عقل آزاد و مستقل را تبلیغ می کند
برای دئیسم تبدیل شدن به یک فرقه غیرممکن است

دئیسم :به رسمیت شناختن یک نیروی خلاق جهانی است که فراتر از آنچه که توسط بشریت نشان داده شده است ،به وسیله
مشاهده فردی از قوانین و طرح ها در طبیعت و جهان،جاودان شده و معتبر شده به وسیله توانایی های ذاتی خرد انسان همراه با رد
.ادعاهای ساختگی افراد و ادیان سازمان یافته از دریافت وحی ویژه الهی

ایمان :لغتی است که به شدت توسط ادیان وحیانی مورد سوء استفاده قرار گرفته در جهت تعلیق خرد خدادادی و پذیرفتن و یا
تحمیل کردن ادعاهای غیر منطقی ادیان .این تنها راه شناخته شده ادیان است که می تواند مردم را وادارکنند به پذیرفتن ادعاها و
عقاید غلط و غیر منطقی تحت عنوان معجزات مثل راه رفتن در آب ،درمان بیماران بدون مراقبت های پزشکی و تقسیم دریای سرخ
با نام ایمان می توان ندای اندیشه را خاموش کرد و افکار را به سمت باورهای خرافی سوق داد حال با نام معجزه و یا اجرای
احکام .دئیسم ترجیح می دهد از کلمه اعتماد استفاده کند
یکی از تفاوت های کلیدی دئیسم و ادیان وحیانی این است که دئیست ها اعتقاد ندارند که برای اعتقاد به خدا نیاز به ایمان
است.این نقل قول از ولتر می گوید " :ایمان چیست؟ آیا این است که چیزی را باور کنیم که مشهود است؟ نه ،درذهن من کاملا
آشکار است که هستی لازم ،ابدی ،عالی و هوشمند وجود دارد .به دلیل نیاز هست نه ایمان

خدا :نیروی خلاقانه ابدی که منبع قوانین و طرح های موجود در طبیعت است

طراحی هوشمند :طراحی هوشمندانه به ساختارهای طبیعت ،مانند دی ان ای اشاره دارد که می تواند مشاهده شود و پیچیدگی آن
لزوم یک طراح هوشمند را نشان می دهد .در این زمینه "ساختار "به معنای چیزی است که در یک الگوی مشخص سازمان قرار
دارد .در دئیسم ،طراحی هوشمندانه هیچ ارتباطی با اسطوره های مقدس خلقت ندارد

دین طبیعی :اعتقاد به خدا بر اساس کاربرد عقل در قوانین /طرح های طبیعت به عنوان نقطه مقابل ادیان وحیانی است که بر
مبنای آگاهی های ادعایی است

فلسفه :مطالعه حقایق و اصول هستی ،دانش یا رفتار

خرد :قدرت ذهنی مورد استفاده در شکل گیری نتیجه گیری یا نتیجه گیری مبتنی بر حقایق است .دئیسم بعد از خود زندگی به خرد
به عنوان دومین هدیه بزرگ خداوند به بشریت نگاه می کنند

.دین :مجموعهای از باورهای علمی ،طبیعت و هدف جهان است

وحی :آشکار شدن یا شناختن .در معنای مذهبی ،وحی به معنای معرفت الهی است .این بی معنی است ،زیرا مکاشفه تنها می
تواند در اولین نمونه وحی باشد .به عنوان مثال ،اگر خدا چیزی برای من نشان داد ،این یک وحی الهی برای من خواهد بود .اگر
بعدا به شخص دیگری گفتم که خدا به من چه گفت ،این تنها چیزی است که من بازگو کرده ام .اگر آن فرد به آنچه که گفتم اعتقاد
داشته باشد ،اعتماد آنها به خدا نخواهد بود ،در واقع اعتماد به من و سخن خواهد بود

ادیان وحیانی :دین وحیانی یک سیسنم سازمان یافته ای از اعتقاد به خدا و عبادت است بر این اساس که خداوند ارتباط برقرار
می کند یعنی در وحی معتقد هستند خداوند به اشخاص خاص وحی می کند یعنی باز هم باور به آن انسان خاص نه خدا

اعتماد :اعتماد به یک فرد یا چیز بر اساس دلیلی و تجربه است

