
نیالدی  ۾۹در كرن  ةَاءاللٌ غلی ىُری، نللب ةٌ دیيی اشتکٌ تُشط نیرزا خصیو ةَائیت

داىيد. ةَاءاللٌ در  در ایو دهر نی (پیانتر )را فرشتادً خدا ةَاءاللٌ ةيیاىگذاری طد. ةَائیان ایران در

ٍزار ىفر ةرآهرد  ۸۸۽نیلیُن ه  ۼایو دیو جدید را اظَار کرد. طهار پیرهاىض ةیض از  ۻ۸۽۹ شال

ةػد  پراکيدگی ادیان در غالم ىظر از هلی دىیاشت جهػیت ۿ٫۸ۺةا ایيکٌ ایو طهار کهتر از  . اشت طدً

اشت. ةَائیان  هاكع طدً خیفا نرکز جَاىی ةَائیان در. طُد جَان طهردً نی دیو دهنیو نصیدیت از

( جدیدتریو فرشتادً الَی در شلصلٌ پیانتران ۺ۾۽۹-۹ۼ۹۽، ةيیاىگذار دیو ةَائی )ةَاءاللٌ نػتلدىد کٌ

 اشت ندهد ه نصیحه زردطت ه ةُدا ه نُشی ،اةراٍیم پیظیو چُن

 اغتلادات

 خدا

ةٌ طُر نصتلیم در دشترس  نػتلدىد کٌ یگاىٌ، جاهید ه خالق ٍهٌ چیز اشت. ایو خدا خدایی ةَائیان ةٌ

کيد کٌ در ایو دیو پیانتر تجلی خداهىدی اشت.  ةا پیانتران ارتتاط ةركرار نی هخی ىیصت هلی از طریق

دیو ةَائی اشت. خداهىد در دیو  ٍای ةيیادیو تجدید دیو از اصُل ایو آئیو اشتُ یکتایی خداهىد از آنُزً

جا خاضر ه كدیر  ةَائی، غیر كاةل ادراک، غیر كاةل دشترس، نيتع تهام هخی، اةدی، غاِلم کل، کل، ٍهٌ

  .اشت تُصیف طدً

ةَائیان نػتلدىد کٌ درک نصتلیم ذات خداهىد غیر نهکو اشت. اگر چٌ دشترشی نصتلیم ةٌ خداهىد انکان 

کيد. اه ٍر  اغتلاد دارىد کٌ خداهىد كصد ه ارادً خُد را ةٌ اطکال نختلف نػرفی نیپذیر ىیصت، هلی ةَائیان 

طُد ةا  الَی گفتٌ نی ر ظَُرنظاٍ از گاٍی چيد ةا اشتفادً از فرشتادگان خُدش کٌ در دیو ةَائی ةٌ آىَا

ٍای ةَایی  کيد.ایو نظاٍر ظَُر كصد دارىد ادیان را در جَان اطاغٌ دادً ه ةرپا کييد. درآنُزً ةظر نکالهٌ نی

ٍا ةٌ طُر کانل درک طُد هختی  تر از آن اشت کٌ تُشط اىصان طُد کٌ خداهىد ةصیار ةزرگ گفتٌ نی

 .تصُیری کانل از هی ةٌ دشت آید

 ز نرگجَان پس ا

داىيد. از ىظر ةَاییان،  اغتلاد داطتٌ ه ٍدف از زىدگی را پرهرش اشتػدادات رهح نی رهح ةَائیان ةٌ ةلای

اغتلاد ةَائیان ةٌ  .خیات اصلی خیات رهح اشت ه جصد تيَا ةٌ غيُان هاشطٌ ه اةزاری ةرای تركی رهح اشت

ةَائیان تػلق رهح ةٌ  .دٍد رهح از جصم جداشت ه پس از نرگ، در غُالم رهخاىی ةٌ تركی خُد ادانٌ نی

داىيد، ىُری کٌ در آیيٌ نظَُد اشت از خُد آیيٌ ىیصت ةلکٌ اىػکاس  جصم را ٍهاىيد ارتتاط ىُر ةا آئیيٌ نی
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طکيد ىُر ٍهچيان ةاكی ه ةركرار  هكتی آیيٌ نیطُد، ةٌ ٍهیو شتب  ىُری اشت کٌ از نيتع دیگر ىاطی نی

 .اشت

 هخدت اشاس ادیان

داىيد ه آن  داىيد زیرا تػالیم الَی را ةر جهیع تػالیم دیگر نلدم نی دیو را اهلیو نٍُتت در غالم نی ةَائیان

داىيد. یکی از اغتلادات دیو ةَائی، هخدت اشاس ادیان اشت ةدیو صُرت  را شتب تركیات ه غزت اىصان نی

ةاطيد. چُن اشاس ٍهٌ ادیان اغتلاد ةٌ  کٌ اشاس ادیان الَی یکی اشت ه ٍهگی در اشاس نظترک نی

ةاطد پس  کهاالت غالیٌ اىصاىی نی خداهىد یگاىٌ ه زىدگی ةػد از نرگ ه تُجٌ ةٌ اخالق پصيدیدً ه ىیکُ ه

اشاس ٍهٌ ادیان الَی یکی اشت ه تفاهت ةیو ادیان فلط در اخکام ه فرهغات اشت ه دلیل آن ىیز رطد ه 

تکانل ه ةلُغ ةظر در طُل زنان اشت ه در ٍر زنان ةيا ةٌ رطد فکری ه غللی ةظر کٌ رطدی ىانددهد اشت، 

 .دتػالیم ه اخکام الَی ىیز نتفاهت خُاٍد ط

ٍای نختلف دیدگاٍی نتفاهت دارىد ةَائیان نػتلدىد کٌ ایو اختالف ىظرٍا در غیو  اگرچٌ ادیان ه فرٍيگ

ٍا ةٌ ةافت ه فرٍيگی کٌ پیام در آن  خال نرةُط ةٌ یک پدیدً هاخد اشت تفاهت نیان ایو ادیان ه فرٍيگ

کٌ تُشط نظاٍر ظَُر الَی ه اشت. ةَائیان ادیان ةزرگ )هختی کُچک( جَان  نيتظر طدً ىصتت دادً طدً

، ٍیچ دیو یا آئیو ه تػالیم ةَائی داىيد. ةر اشاس اىد را از یک نيتع نی ٍای طکل گرفتٌ در زناىَا ه نکان

ٍای کيُىی  تُان ةرتر از دیگری داىصت انا ادیان جدیدتر ةٌ طرایط زناىی ه رهخی اىصان نذٍتی را ىهی

اشت کٌ   داىيد. ةَاءاللٌ در ةصیاری نُارد اذغان داطتٌ ىزدیکتر ٍصتيد. ةَائیان ةلیٌ ادیان را ادیاىی الَی نی

ادیان )ه دیو ةَایی( ه ٍهچيیو تکذیب  زیرشُال ةردن اغتتار ٍر یک از پیانتران گذطتٌ نػادل تکذیب ٍهٌ

 .خداهىد اشت
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