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  مقّدمه  
  
  
  

    
 یهوه به گروهی از مسيحيان در عصر حاضر گفته                                شاهدان

تراک نظر  می شود که در بسياری از مسائل با مسيحيان کاتوليک اش          
 ، مانند بحث ثالوث و اقنوم های سه گانه        لودارند ولی در برخی از اص     

با "  إله"بحث عذاب جاودانی در آخرت و مسأله یگانه بودن یا تعدد                  
  . های متفاوت هستند اندیشه و دیدگاه مسيحيان دیگر دارای اختالف

  
مذهب خود را مسيجيت اصيل ،      گر چه پيروان و هواداران این گروه 

شده دارد و اصول    ریشه در اعماق تاریخ آئين یاد     و واقعی ميخوانند که     
 ،و مبانی آن از زمان پدید آمدن تورات و انجيل سرچشمه گرفته است             

فردی به  ی خاص کلمه از زمان       به معنا "  شاهدان یهوه "ولی مذهب   
 ظهور رسيد و    به منّصه )   ميالدی 1852متولد سال   "  (چارلز روسل "نام  

  . معروف و مشهور گردیدعنوان ، ميالدی رسما به این 1931در سال 
  

ظور ترویج آئين خود در ميان مسيحيان و          ن     شاهدان یهوه که به م     
خانه و انتشار     دیگران از روشهای خاصی مانند تبليغات خانه به                  

نشریه ها و مجالت مذهبی با تيراژ بسيار زیاد و تيم بندیهای                          
 پيروان مذهب یادشده را تا        ، تشکيالتی و تبليغی استفاده می کنند      

 ميالدی سه ميليون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار نفر               1989سال  
  .در سطح جهان تخمين زده اند

  
و سپس به شرح حال      "  یهوه"     در این نوشتار ابتدا به توضيح واژه          

عقائد پيروان و سازماندهی آنان خواهيم          و  مؤسس مذهب مذکور      
  .پرداخت

*****  
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  یا خدای یگانه" یهوه"
  
  

    
 " یهوه"ن  اخود را شاهد   ،          از آنجا که پيروان مذهب مورد بحث            

می خوانند شایسته است پيش از هر چيز واژه مزبور را توضيح دهيم              
   .غوی آن را بيان داریمو ریشه ل

  
واژه های اصيل تورات است که بر اساس سخنان          از  "  یهوه"     کلمه  

شاهدان یهوه و کتابهای آنان در متن اصلی تورات به زبان عبری آمده              
اگر بخواهيم آنرا به الفبای التين برگردانيم و از چپ به راست               .  است

راین کلمه یهوه   بناب.  YHWH:  بخوانيم به این صورت نوشته می شود        
در متن اصلی تورات متشکل از چهار حرف از حروف الفبا می باشد                 

 و  Jehovah:  که در حال حاضر این واژه را به التين چنين می نویسند             
  . هم آن را تلفظ می کنندصورتبه همين 

  
شاهدان یهوه این کلمه را به معنای خدای یگانه و خدای زنده و                     

جيل که به نام                                        تورات و ان             درو     .  جاودان می دانند         
“The Holy Scriptures”           منتشر ساخته اند خدا را به نام “Jehovah" 

می خوانند در حالی که در بسياری از انجيل های دیگر که                  )  یهوه(
  . یاد می شود”Lord“توسط کاتوليکها به چاپ رسيده از وی به نام 

  
 آزاد که بين اینجانب و دو تن از مبلغان             لسات بحث      در یکی از ج    

 از آنان سؤال ،کار آزموده از شاهدان یهوه در کشور کانادا صورت گرفت         
چرا شما خدا را در انجيلی که منتشر ساخته اید به نام یهوه                :  کردم

(Jehovah)                      می خوانيد در حالی که در انجيل چاپ شده توسط 
 یاد  Lordاز او به نام      کليساهای کاتوليک و مؤسسات دیگر مسيحی        

  می نمایند؟
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 ما در حقيقت کلمه مزبور را در متن اصلی             :فتندگ     آنان در پاسخ     
یافتيم و اصالت آن را حفظ      )  یهوه(تورات به همان صورت که بيان گردید        

دیگر هستند که آن واژه اصيل را تغيير دادند          و این مسيحيان     نمودیم ، 
و با این گفته                   .  ن ساختند  و در ترجمه های خود آن را دگرگو                 

می خواستند توضيح دهند که دیگر مسيحيان در بروز چنين اختالفی             
  .مقصر بوده و به تحریف و دگرگون ساختن واژه مزبور دست یازیده اند

  
     در اینجا برای توضيح بيشتر متن سخن شاهدان یهوه در فصل                 

 ميالدی  1990ان در سال    مربوط به آئين یهودیت از کتابی که توسط آن         
 در نيویورک با تيراژ سه         ”Mankind’s Search for God“تحت عنوان    

  : ميليون نسخه منتشر ساخته اند را عينا از نظر شما می گذرانيم
 
     “Judaism and God’s Name 
     Judaism teaches that while God’s name exists in written 
form, it is too holy to be pronounced. The result has been 
that, over the last 2000 years, the correct pronunciation has 
been lost. Yet, that has not always been the Jewish position. 
About 3500 years ago, God spoke to Moses, saying: ‘Thus 
shall you speak to the Israelites: The Lord (YHWH) the God of 
your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the 
God of Jacob, has sent me to you: This shall be my name 
forever, this my appellation for all eternity.’ (Exodus 3:15; 
psalm 135:13) 
     What was that name and appellation? The footnote to the 
Tanakh states: ‘The name YHWH (traditionally read Adonai, 
the Lord) is here associated with the root hayah “to be”. Thus 
we have here the holy name of God, the Tetragrammaton, the 
four Hebrew consonants YHWH (Yahweh) that in their 
Latinized form have come to be known over the centuries in 
English as Jehovah’.” 

  
برج "     پيروان مکتب مزبور که پس از چارلز روسل خود را گروه                      

 (Bible Students)"  شاگردان انجيل " و یا     (Watch Tower)"  مراقبت
 خود تصميم گرفتند       ميالدی در مجمع     1931دند در تاریخ      می نامي 

 بنامند و از آن     (Jehovah’s Witnesses)"  شاهدان یهوه "رسما خود را    
  .هور گردیدندپس به این نام مش
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  بنيانگذار آئين شاهدان یهوه
  

    

  
 1"چارلز روسل "     همانطور که قبال گفتيم مذهب مذکور از زمان                

 1916 ميالدی متولد گردید و در سال          1852شکل گرفت که در سال       
  . ميالدی از دنيا رفت

  
     روشن است که پيروان مکتب شاهدان یهوه و مسيحيان مخالف             

تی روسل را      شخصيت چارلز  ،مذهب با دو دیدگاه کامال متفاوت     با این   
مورد بررسی قرار داده اند و ما نيز نمونه هایی از هر دو دیدگاه را از                    

  .نظر شما می گذرانيم
  

 2"جستجوی انسان برای خدا      "     شاهدا ن یهوه در کتاب خود              
  :پيرامون مؤسس مذهب خود چنين می نویسد

  
-1852( چارلز روسل     ،   دی مردی جوان و غيور    ميال1870در سال        "
پرسشهای فراوانی را درباره آموزشهای سنتی مسيحيت             )  1916

او به عنوان یک جوان در مغازه خرازی پدرش در شهر             .  مطرح ساخت 
 Pittsburghکه هم اکنون بخشی از پيتسبورگ           (Alleghenyصنعتی  
الت متحده آمریکا    در ایا  Pennsylvaniaکه در ایالت پنسيلوانيا      )  است

                                                 
1 Charles Taze Russel 
2 Mankind’s Search for God. 
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مسيحی و      از روحانيت    زمينه مذهبی او    .   دارد کار می کرد        قرار
به هر حال او از تعليماتی         .  انجمنهای دینی سرچشمه می گرفت      

چه چيز  .   بود وشت و عذاب ابدی در آتش جهنم مشوش          مانند سرن 
باعث آن گردید که وی نسبت به نظریات برخی از مذاهب مسيحيت               

خدایی که قدرت خود را در آفرینش            :  " نویسد تردید نماید؟ او می     
انسانی به کار می برد که از پيش ميداند که مبتال به عذاب خواهد                  

و مقام  .  چنين خدایی نمی تواند حکيم عادل و اهل محبت باشد         .  شد
کمتر از بيست   ".  چنين خدایی از بسياری انسانها پایين تر خواهد بود         

ا با جمعی از جوانان دیگر      سال داشت که روسل مطالعاتی هفتگی ر       
آنان به تحليل آموزش های انجيل در               .  بر روی انجيل آغاز کرد         

بهای تا اینکه خون  (فدا شدن مسيح    ،  موضوعاتی مانند جاودانگی روح     
  .و نيز آمدن مجدد او پرداختند)  بخشش گنهکاران باشداو
  

 سالگی روسل سهم خود را      20 ميالدی و در سن      1877     در سال   
غازه بارونق پدرش فروخت و دوره وعظ و خطابه را به طور تمام                  در م 

  . وقت شروع کرد
  

 روسل با یکی از همدستان خود مخالفت         ميالدی ،  1878     در سال   
ات گناهگاران انکار          ورزید که کفاره بودن مرگ مسيح را برای نج                 

عيسی با مرگ و     :  " روسل در جوابيه خود چنين مينویسد         .می کرد 
 به جای ما بود     او.  ی نيکو را برای ما تکميل نمود       خيز خود چيزها  رستا

 همه نادرستکار و        . او درستکار بود برای نادرستکاران          ،  در مردن  
مرگ را برای خاطر هر       عيسی مسيح با عنایت خداوند    .  ستمگر بودند 

  ...."یک از انسانها چشيد
  

برج "وان   ميالدی نوشتاری را تحت عن       1879     روسل در ماه ژوالی      
 که هم اکنون در دنيا به            1"مراقبت صهيون و منادی حضور مسيح         

 شناخته می شود    2"برج مراقبت اعالم کننده پادشاهی یهوه      "عنوان  
  .منتشر ساخت

  
 را   ميالدی با همکاری دیگر مسيحيانی که خود         1881     او در سال    

يس  را تأس  یمعيت غير انتفاعی انجيل   وقف این کار نموده بودند یک ج      
بود که     3"جمعيت برج مراقبت صهيون      "نام انجمن یادشده       .  نمود

امروزه به نام جمعيت انجيلی برج مراقبت پنسيلوانيا شناخته                            

                                                 
1 Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence 
2 The Watch Tower – Announcing Jehovah’s Kingdom 
3 Zion’s Watch Tower Tract Society 
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و نمایندگی قانونی است که از طرف شاهدان یهوه فعاليت . می شود
  1.می کند

  
 اما.      این بود دیدگاه شاهدان یهوه پيرامون بنيانگذار مذهب یادشده        

چارلز "مسيحيان مخالف با شاهدان یهوه درباره شخص مذکور                     
در اینجا به عنوان      .  دیدگاهی کامال متفاوت ارائه می دهند        "  روسل

به نقل از   "  کریم خاشو "مبلغ مسيحی به نام       یک  نمونه سخنی از     
از شاهدان یهوه   :  یعنی"  (احذر شهود یهوه  "نوشتار وی تحت عنوان      

چنين   وی درباره چارلز روسل       .  ذرانيمرا از نظر شما می گ       )  بپرهيز
  : می نویسد

  
روسل در  .  چارلز روسل بوده است    ،  بنيانگذار بدعت شاهدان یهوه      "

در ایاالت متحده آمریکا به دنيا آمد و در سال              )  ميالدی  (1852سال  
از هفده سال از انجام این ازدواج،          پس  .  ازدواج کرد )  ميالدی  (1880

روز "ه مشکوک روسل با خانمی به نام         همسر وی او را به دليل رابط       
  . طالق داد" بول

 دالر به همسر طالق       6076 دادگاه او را به پرداخت           1909در سال    
ولی روسل با انتقال همه دارایی خود به نام ، گرفته اش محکوم نمود 

روسل به دروغ پيشگویی     .  دیگران از پرداخت مبلغ یادشده فرار گرد         
  .  ميالدی خواهد بود1914کرد که پایان دنيادر سال 

  
به توجيه دروغ خود به شکل       ،  از آنجا که در این پيشگویی رسوا شد        

 سه مرتبه ازدواج    1916روسل قبل از مردنش در سال        .  دیگر پرداخت 
و به  .  کرده بود و هر یک از ازدواجهای او به طالق کشيده شده بود                

 از همه چيز     در وضعيتی بسيار بد و      ، هنگامی که در قطار از دنيا رفت      
  2".نااميد بود

  
که برخی از مبلغان مسيحيت          از آنچه بيان گردید معلوم می شود        

 دیگر  شاخه  های  این آئين ،               مبشران   کاتوليک ها و      و خصوصا   
چارلز روسل را شخصی فاسد األخالق و بدعت گذار در دین                          

او   مسيحيت معرفی می کنند که باید از آئين وی و بدعتهای دروغين             
و این در حالی است که طرفدارانش او را به عنوان مردی            .  پرهيز شود 

در جستجوی حقيقت آئين مسيحيت بوده است قلمداد              که    غيور  
  .می نمایند

  

                                                 
1 Mankind’s Search for God, page: 350-353 
3-2 صفحه – کريم خاشو –احذر شهود يهوه  2  
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  عقاید ویژه شاهدان یهوه  
  
  

    
گروه مزبور خود را پيروان     ،       همانطور که در آغاز این نوشتار گفتيم         

ولی در برخی از      .  مسيحيان واقعی می دانند     آئين مسيحيت بلکه      
با اکثریت قریب به اتفاق مسيحيان       ،  مسائل بسيار حساس و مهم       

ختالف و    بارزترین موارد ا      نوشتار ،  ما در این       .  اختالف نظر دارند    
وژی آنان را بيان می داریم و نيز پاسخ              مهمترین ویژگی های ایدئول    

  .نظر شما می گذرانيممسيحيان دیگر را در رد موارد یادشده از 
  
  
  
  اعتقاد به الوهيت إله یکتا و انکار الهوت مسيح ) 1
  
  

     می دانيم که نوع مسيحيان در عصر حاضر با استناد به آیاتی از                 
معرفی می کنند و به        "  إله" عيسی مسيح را به عنوان             ، انجيل

    اسم   را به   او  ،     و در عين حال       .  الوهيت وی معتقد می باشند      
اما شاهدان یهوه گر چه عيسی را پسر          .    می شناسند    "پسر خدا "

تناد به آیاتی دیگر از      س الوهيت او را با ا      لیو،  مداد می کنند     لخدا ق 
در اینجا قسمت هایی از سخنان آنان        .  کتاب مقدس انکار می نمایند     

  :را در این زمينه از نظر شما می گذرانيم
  

به "  إله"ه یگانگی    در بار  1"جستجوی انسان برای خدا   " در کتاب    )الف
  :آیاتی از تورات استدالل می کنند که چنين می گوید

  
 1"من یهوه هستم و دیگری نيست و غير از من خدائی نی                          "

  )5 آیه – 45 باب – ینب کتاب اشعياء(
 

1 Mankind’s Search for God 
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را سرشت و آنرا      زیرا یهوه آفریننده آسمان که خداست که زمين             "

که بجهت سکونت مصور نمود        بل،  استوار نمود و آنرا عبث نيافرید           
کتاب اشعياء    (2" من یهوه هستم و دیگری نيست          :چنين می گوید   

  )18 آیه – 45 باب –نبی 
  
 همچنين در کتاب مزبور پيرامون مشخصات دین حقيقی از دیدگاه            )ب

  :شاهدان یهوه چنين می خوانيم
  

" در دین حقيقی یهوه خدای واقعی یکتا پرستيده می شود                       "
  )377 صفحه –نسان برای خدا جستجوی ا(
  

را یکتا و یگانه " إله"     از آنچه گذشت معلوم گردید که شاهدان یهوه     
و بر خالف مسيحيان دیگر الوهيت      .  می دانند و او را یهوه می خوانند        

  .مسيح را انکار می کنندعيسی 
  

     بدین جهت کشيش های مذاهب دیگر مسيحيت خصوصا مبشران    
 عقاید شاهدان یهوه برخاسته اند و در سخنان و           ه با کاتوليک به مبارز  

نوشتارهای خود به ابطال اندیشه های آنان با استناد به آیاتی دیگر از             
  .کتاب مقدس پرداخته اند

  
در "  کریم خاشو "     به عنوان مثال یکی از مبشران مسيحيت به نام           

امون نظریه آنان پير   در رّد    "  احذر شهود یهوه   "نوشتاری تحت عنوان      
انکار الوهيت مسيح تالش می کند الوهيت مسيح را با آیاتی از                      

  :انجيل اثبات کند و چنين می گوید
  

در ابتدا کلمه بود    :  یوحنا در باره الوهيت مسيح چنين می نویسد            "
  )1آیه – 1باب –انجيل یوحنا  (3"و کلمه نزد خدا بود وکلمه خدا بود
 به  ، ارتباط مسيح با ظهور ثانوی او     و پولس رسول نيز با استناد به     

و آن اميد مبارک و       :  الوهيت مسيح تصریح نموده و چنين می گوید           
تجلی جالل خدای عظيم و نجات دهنده خود ما عيسی مسيح را                  

  .)13آیه – 2باب –تيطس . (انتظار کشيم
                                                                                                                                                  
1 [Holy Scriptures, Isaiah, 45:5]: “I am Jehovah and there is no one else. With the exception of me there is 
no God” 
2 [Holy Scriptures, Isaiah, 45:18]: “for this is what Jehovah has said the creator of the heavens, He the 
[true]God, the former of the earth and the maker of it, He the one who firmly established it, who did not 
create it simply for nothing, who formed it even to be inhabited: I am Jehovah and there is no one else.” 
عيسی مسيح می باشد–بنا بر عقيده مسيحيان –مقصود از کلمه در اين جا  3  
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بر الهوت مسيح گواهی  می دهد       "  رساله عبرانيين "خدای پدر نيز در     

ای خدا تخت تو تا ابد اآلباد است        ،  اما در حق پسر     :  یدو چنين می گو   
–  1باب  –رساله به عبرانيان    .  (وعصای ملکوت تو عصای راستی است     

  1 )"8آیه 
  

 معلوم می شود که اختالف و                        با دقت در آنچه بيان گردید           
تناقض گویی در ميان شاهدان یهوه از یک طرف و دیگر مبشران و                    

وی دیگر به خاطر وجود تناقضات آشکار در آیات         مبلغان مسيحيت از س   
زیرا برخی از آیات کتابهای یادشده       .  و ابواب تورات و انجيل می باشد       

یگانه و یکتا معرفی          "  إله"که به آنها اشاره شد خدا را به عنوان                 
عيسی ،  در حالی که آیات دیگر عالوه بر خدای پدر                 ،  می نماید    

  .قلمداد می کند" اله"مسيح را نيز به عنوان 
  

 هيچيک از دو گروه یادشده نمی تواند نظریه خود را با در               این     بنابر
به طوری که از    ،  نظر گرفتن تمام آیات تورات و انجيل به اثبات برساند            

دسته از آیات متناقض که     زیرا هر دو    .  اشکال و اعتراص در امان بماند      
ر تورات و انجيل که مورد      دیم د نمونه هایی از آنها را از نظر شما گذران         
  .قبول مسيحيان هستند یافت می شوند

  
  
  

 انکار ثالوث مقدس ) 2
  
  

مسأله دیگری که مورد اختالف ميان اکثریت مسيحيان و                       
خدای پدر  ( موضوع اقنوم های سه گانه       ،شاهدان یهوه می باشد   

الزم به یادآوری     .  است)  و روح القدس    ))  مسيح((خدای پسر     
در کتابهای تورات و انجيل وارد نشده            "  ثالوث"است که کلمه      

 گانه  در عين حال نوع مسيحيان به موضوع اقنوم های سه          .  است
مسيح و روح القدس را در اصل جوهر        اعتقاد دارند و بر اساس آن،       

شاهدان یهوه در این زمينه      .  با خدای پدر معادل و برابر می دانند         
 انکار   صراحت    با     را      ثالوث    مسأله      و   خاسته   بر   به مخالفت 
جستجوی انسان برای    " گروه یادشده در کتاب خود          .می نمایند 

 دیدگاه خویش را درباره        ، ضمن طرح یک پرسش و پاسخ        "  خدا
  :خدای پدر پسر و روح القدس چنين بيان می دارند

                                                 
6-5 صفحه –احذر شهود يهوه  1  
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  آیا خدا یک ثالوث است؟ : سؤال"
  

مانروا و بی   پروردگار فر "  یهوه"شاهدان یهوه معتقدند که      :  پاسخ
یهوه خدای ما یهوه     :  "گوش کن ای اسرائيل    [.  مانند جهان است  

   . ])4آیه – 6باب –سفر تثنيه ( .یگانه است
به عنوان کلمه یک روح آفریده بود و به پيروی از            "  عيسی مسيح "

  .او تحت فرمان یهوه می باشد. خواست پدرش به زمين آمد
اه خود پسر هم      مانيکه همه مطيع وی شده باشند آنگ           اما ز [ 

مطيع خواهد شد او را که همه چيز را مطيع وی گردانيد تا آنکه                   
باب –پولس رسول به قرنتيان      رساله اول   .  (خدا کل در کل باشد     

 و انجيل   36آیه  –      24باب  –همچنين به انجيل مّتی     ).  28آیه  –  15
 3 تا   1آیه های   –        1باب  –يل یوحّنا    و انج  29آیه  –  12باب  –مرقس  

آیه های – 1باب – و رساله پولس رسول به کوُلّسيان             18ا   ت 14و  
  ]. مراجعه کنيد20 تا 15

یک نيروی فعال خدا و یا انرژی و نيروی عمل می               "  روح القدس "
  1."باشد نه یک شخص

  
خدای (     این بود نمونه ای از سخنان شاهدان یهوه درباره یهوه            

سخن مزبور  بر اساس   .   و روح القدس   )پسر(عيسی مسيح   )  پدر
سه مورد فوق یکی نيستند و در اصل و جوهر نيز در یک رتبه و                    

مخلوق یهوه و تحت فرمان     "  پسر" بلکه   ،درجه مساوی قرار ندارند   
وی می باشد و روح القدس نيز به عنوان نيروی فعال یهوه به                     

اما مبشران مذاهب دیگر از      .   ثالث صشمار می رود نه یک شخ       
 و انکار ثالوث را به       این نظریه برخاسته   آئين مسيحيت به مبارزه با    

در اینجا  .  عت در مسيحيت مورد حمله قرار داده اند         عنوان یک بد  
توجه شما را به نمونه ای از سخنان شاهدان یهوه جلب                                 

   .می کنيم
  

  :کریم خاشو در ابطال دیدگاه گروه مذکور چنين می نویسد
ن ادعا می کنند که        آنا.  شاهدان یهوه به ثالوث اعتقاد ندارند         "

آنان معتقدند که نه شخص     .  ابليس منشأ این اندیشه بوده است      
" نيرو"و یا   "  تأثير"که او را فقط      (مسيح و نه شخص روح القدس         

ه مگر چه کل  .  هيچکدام در جوهر با خدا برابر نيستند        )  می دانند 
در کتاب مقدس وارد نشده است ولی آیات متعدد و                      "  ثالوث"

کتاب مزبور هستند که درستی وجود ثالوث را هر             تکه هایی از     
                                                 
357-356صفحه –جستجوی انسان برای خدا  1  
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ما از شاهدان    .  چند به صورت تقریبا پوشيده گواهی می دهند           
چرا بعد از آنکه بدعت مذکور را           :  هالک شده یهوه می پرسيم      

اتکا می نمایيد؟    "  پدر و پسر و روح القدس         "پذیرفتيد به اسم      
ار هر چند به مقد    –روشن است که هر کسی که با زبان عربی              

در عبارت  "  واو عطف "آشنایی داشته باشد می داند که          –اندک  
یادشده کلمه بعد را بر کلمه قبل از آن عطف می کند بدون اینکه                
هيچگونه امتياز و تفاوتی را برساند بلکه هر سه اسم را در مرتبه              

  .واحدی قرار می دهد که فرق گذاشتن ميان آنها محال است
  

پدر و پسر   " مؤمنان حقيقی به اسم           و فرمان مسيح به تعميد    
در شکست  )  19آیه  –  28باب  –در انجيل مّتی      "  (و روح القدس   

دادن شاهدان یهوه و ابطال تعاليم دروغين آنان درباره ثالوث                    
و کتاب مقدس در موارد بسياری یک مقام را برای          .  کفایت می کند  

تفاوت پدر و پسر و روح القدس اثبات می کند بدون اینکه ميان آنها         
و تعميد مسيح در اردن برای ما بزرگترین           .  و اختالفی قائل شود    

 زیرا  ،نمونه برای وجود ثالوث با همدیگر در آن واحد می باشد                  
نازل –یعنی مسيح   –بر اقنوم دوم    –یعنی روح القدس    –اقنوم سوم   

این :  چنين می گفت   –یعنی پدر    –شد در زمانی که اقنوم اول           
          3باب  –انجيل مّتی     (1."خوشنودماست پسر حبيب من که از او          

  )17 تا 13آیه های –
  

 هر دو         از مجموع دالئل دو گروه مزبور روشن می گردد که               
متضاد خود به آیاتی از کتاب مقدس           طایفه برای اثبات نظریات        

و هر یک از آنان دیگری را به انحراف از تعاليم             می شوند   متوسل  
  .واقعی مسيحيت متهم می کنند

  
  
 انکار رستاخيز جسمانی مسيح) 3
  
  

در بسياری از        شاهدان یهوه اصل مسأله رستاخيز مسيح را           
وکتابهای خود پذیرفته بلکه در تبليغات خود بر روی این               سخنان  

جستجوی "اما آنان در کتاب خود           .  مسأله پافشاری می کنند      
نی  که به معا   ”vital“رستاخيز مسيح را با وصف      "  انسان برای خدا  

آمده است توصيف   "  ضروری"و  "  معنوی"  "روحانی"متعددی چون   
  : کرده وچنين می نویسند

                                                 
5-4صفحه –احذر شهود يهوه  1  
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جهان جدید راستين    رستاخيز عيسی مسيح برای اميد به               "

 زیرا او از جانب خدا تعيين شده است تا از             ،امری اساسی است  
پولس رسول نيز بر چگونگی      .  آسمان بر زمين پاکيزه حکومت کند      

 آنگاه که            ،  حانی و ضروری مسيح تأکيد می کند            رستاخيز رو  
ليکن بالفعل مسيح از مردگان برخاسته و نوبر                :  "می نویسد  

انسان ه  انسان موت آمد ب    ه  زیرا چنانکه ب  .  خوابيدگان شده است  
در ،  و چنانکه در آدم همه می ميرند             .  نيز قيامت مردگان شد     

پولس رسول  ه اول   لرسا.""  (مسيح نيز همه زنده خواهند گشت      
  1)22 تا 20آیه های – 15باب –به قرنتيان 

  
شاهدان یهوه را   ،       از اینرو مبشران کاتوليک و دیگر مسيحيان          

به انکار رستاخيز جسمانی مسيح متهم می کنند و آنان را با                   
  .استناد به آیاتی دیگر از کتاب مقدس مورد انتقاد قرار می دهند

در فصل  "  احذر شهود یهوه   "بچه       به عنوان مثال نویسنده کتا      
  :مربوط به تعاليم آنان چنين می گوید

  
رستاخيز مسيح را با    )  مؤسس مذهب شاهدان یهوه   (روسل       "

کتاب ولی  .  همان بدنی که به صليب کشيده شد انکار می کند            
مسيح بعد از رستاخيز خود از ميان        :  مقدس با صراحت می گوید     

سالم بر شما   :   و بدیشان گفت    و در ميان ایستاد    ...  مردگان آمد 
–  20باب  –انجيل یوحنا   ."  (تندو چون خداوند را دیدند شاد گش      .  ادب

  )20 و 19آیه های 
  

عيسی :  (و مسيح اضافه کرد و به شاگردان خود چنين گفت               "
پس از اینکه به صليب کشيده شده بود خطاب به شاگردان خود               

 خود هستم و      دستها و پاهایم را مالحظه کنيد که من            )  گفت
 گوشت و استخوان ندارد      ،دست بر من گذارده ببينيد زیرا که روح         

39آیه  –  24باب  –انجيل لوقا   ."  (چنانکه می نگرید که در من است      
(2  
  

ت بازگست مجدد مسيح با همان               نویسنده مزبور برای اثبا     
ل از کتاب اعمال رسوالن استدالل        و از باب ا    11 تا   9 به آیه     ،بدن

همين عيسی که از نزد شما به             :  "چنين ميگوید  و   می کند     

                                                 
375ه صفح–جستجوی انسان برای خدا  1  
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آسمان باال برده شد باز خواهد آمد به همين طوری که او را به                   
   1."سوی آسمان روانه دیدید

  
از از مجموع سخنان هر دو طرف از شهود یهوه و مخالفان آنان                   

مسيحيان معلوم گردید که طرفين برای ثبات نظریه های خویش             
ی مسيح و کيفيت آن به آیاتی از انجيل           در زمينه رستاخيز عيس    

که به نفع سخنانشان است استالل می کنند و هر یک از آنان                  
نکوهش قرار        مورد  ،  مقدس     استفاده از کتاب           با   دیگری را 
  .می دهد

  
  
 "یهوه"اختالف در تفسير واژه  )4
  
  

 واژه   ،      چنانکه در آغاز این نوشتار یاد آور شدیم شاهدان یهوه           
ذکور را به معنای خدای یگانه که از او به پدر تعبير می کنند                      م

دانسته اند و عيسی مسيح را مخلوق وی و تحت فرمان آن                     
آنان برای اثبات این سخن خویش       .  خدای یکتا به شمار آورده اند      

 از رساله اول    15 از باب    28به آیه هایی از کتاب مقدس مانند آیه          
ه شد استدالل          آن اشار    بهپولس رسول به قرنتيان که قبال              

  2.کرده اند
  

     همجنين در یکی از بحث هایی که اینجانب با دو تن از مبلغان              
کارآزموده از شاهدان یهوه در شهر تورنتو در کانادا داشتم از آنان               

تعبير دقيقی که شما برای عيسی مسيح و حقيقت              :  پرسيدم
ان یهوه   ما شاهد  :  "وی دارید چيست؟ آنان در پاسخ گفتند              

است که   "  یهوه"معتقدیم که عيسی مسيح نحستين آفریده             
 15به آیه   آنان برای اثبات سخن خود       .  توسط خداوند آفریده شده   

سيان استدالل می نمودند    ل از رساله پولس رسول به کو       1از باب   
واین در حالی است که          .  که عيسی را نخستزاده می داند           

را خود یهوه      عيسی مسيح         ،  مبشران دیگری از مسيحيت       
دانسته اند نه مخلوق و آفریده ای که توسط یهوه آفریده شده                  

  : کریم خاشو در رد سخن شاهدان یهوه چنين می نویسد. است
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یعنی خداوند ازلی که آغاز و       "  کائن"به معنای   "  یهوه"کلمه       "
و عين همين تعبير در کتاب مقدس بر              .  پایان ندارد می باشد     

مکاشفه یوحنای  (در سفر رؤیا    .   است عيسی مسيح اطالق شده   
فيض و سالمتی بر شما باد از او که               :  [...می خوانيم )  رسول

  ). 4آیه – 1باب ...] (و می آید) کائن(هست وبود 
اول و  .  من هستم الف و یاء     :  [همچنين در باب یادشده می گوید      

آخر ميگوید آن خداوند خدا که هست و بود و می آید قادر علی                   
  ). 8 آیه– 1اب ب] (االطالق

.  مراجعه کنيد  5آیه  –  16و باب   –  17آیه  –همچنين به باب یازدهم      
است و کائن غير از خداوند ما یعنی           "  کائن"بنابراین یهوه همان     

چنانکه مسيح با فریسيان که او را       .  عيسی مسيح کسی نيست   
: با ابراهيم مقایسه می کردند به مخالفت برخاست و چنين گفت           

انجيل یوحنا  "  (هستم)  کائن(راهيم پيدا شود من      پيش از آنکه اب   "
  ). 58یه آ– 8باب –

را به حق     "  یهوه"پس اگر شاهدان یهوه بخواهند شخصيت               
  . 1"بشناسند باید بدانند که او جز عيسی مسيح نيست

  
از آنچه گذشت روشن گردید که شاهدان یهوه با مبشران دیگری             

يق دارند و هر دو      اختالفی عم "  یهوه"از مسيحيت در تفسير واژه       
طایفه به آیاتی از انجيل استدالل می کنند و دیگری را به انحراف               

  . از کتاب مقدس متهم می نمایند
  
  
 انکار عذاب گناهکاران و ستمگران) 5
  
  

  ارواح انسان های گنهکار و مجرم           آنند که   بر       شاهدان یهوه   
ا در  و متالشی می شوند و هرگز باقی نمی مانند ت             می ميرند    

در فصل های   .   عذاب قرار بگيرند    مشمولجهنم    رت و د  عالم آخر 
را یادآور  )  بنيانگذار آئين مذکور  ( این سخن چارلز روسل         ، گذشته

شدیم که مجازات شدن مجرمان و تبهکاران را با حکمت و عدالت              
  :خدا ناسازگار می داند و چنين می نویسد

  
خدایی که قدرت خود را در آفرینش انسانی به کار می برد                     "

که از پيش ميداند که مبتال به عذاب خواهد شد چنين خدایی                   
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و مقام چنين خدایی    .  نمی تواند حکيم عادل و اهل محبت باشد         
  1"از بسياری انسانها پایين تر خواهد بود

  
 به آیاتی از          شاهدان یهوه درباره مردن روح مجرمان با استناد         

  :کتاب مقدس چنين می گویند
  

روح می تواند بميرد و     .  روح یک چيزی با وجود جداگانه نيست      "     
اینک همه جانها از آن منند چنانکه جان پدر است                 .  [می ميرد 

هر .  همچنين جان پسر نيز هر دوی آنها از آن من می باشند                   
–  18باب  –کتاب حزقيال نبی    .  (کسی که گناه ورزد او خواهد مرد       

  2".)]4آیه 
  

 رستاخيز و      ،       بر اساس گفته گروه مزبور انسانهای بدکار             
محاسبه و محاکمه ای در آخرت ندارند و روح آنها برای هميشه                 

لکن مبشران  .   اثری نخواهد بود     می ميرد و از مجازات تبهکاران        
دیگر مسيحيت با این نظر گروه یادشده به مخالفت پرداخته و آنها             

 ابطال عقيده شاهدان یهوه به آیاتی از کتاب مقدس                     نيز در  
" احذر شهود یهوه  "به عنوان نمونه در نوشتار      .  الل نموده اند  داست

  :چنين می خوانيم
  

آنجه به تعاليم شاهدان یهوه درباره زندگی دوباره مقداری                   "
روح )  به نظر آنان   (رونق ظاهری و جاذبه می دهد اینست که               

پس روح به   .   مرگ متالشی و نابود می شود      انسان تبهکار پس از   
نظر آنان از هر گونه مجازات و کيفری معاف خواهد بود و خداوند                 
هيچکس را در جهنم نخواهد افکند تا به خاطر تباهی هایش برای             

ولی کتاب مقدس در این مسأله      .  هميشه مورد مجازات قرار بگيرد    
جهنم عيسی مسيح بارها درباره        .   سخن می گوید     با صراحت 

و از  :  "یک بار می گوید   .  حتی بيشتر از آسمانها سخن گفته است      
 بيم مکنيد بلکه از او         نيندقاتالن جسم که قادر بر کشتن روح             

بترسيد که قادر است بر هالک کردن روح و جسم را نيز در                         
همچنين خداوند در    ).    28آیه  –  10باب  –انجيل مّتی    ."  (جهنم

: ی نياز چنين گفته است      ب و    )به نام ایلعازر     (داستان تهيدست 
باری آن فقير بمرد و فرشتگان او را بآغوش ابراهيم بردند و آن                   "

پس چشمان خود را در عالم       .  دولتمند نيز مرد و او را دفن کردند         
داستان مذکور را در      ..."  (اموات گشوده خود را در عذاب یافت           
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 به طور کامل       31 تا     19آیه های     –باب شانزدهم     –انجيل لوقا     
  .)خوانيدب
  

     کریم خاشو پس از استدالل به آیات یادشده از انجيل چنين               
  : می افزاید

  
با اینکه خدا نمی خواهد مردم را هالک کند اما انسان تبهکار                 "

را در جهنم رقم     رنوشت ابدی خود     سکه توبه نمی کند خودش        
ولی فایده  .   به این جهت که خالص مسيح را نمی پذیرد          ،می زند 

 حقيقت جهنم پس از سقوط در آن و از دست رفتن فرصت                  بيان
    1."جه می تواند باشد

  
شاهدان      از آنچه گذشت به روشنی معلوم گردید در ميان                 

یهوه و دیگر مسيحيان در زمينه مسأله باقی ماندن روح تبهکاران و     
 ناسازگاری وجود دارد و این نزاع به خاطر            ، مجازات آنان در جهنم   

مقدس آنان به چشم     شکاری است که در آیات کتاب          تناقضات آ 
از اینرو ، هر یک از دو گروه ، در ابطال نظریه گروه دیگر،              .  می خورد 

 می رساند و    به آیاتی استدالل می کند که عقيده او را به اثبات             
  .باطل می سازدرا دیدگاه دیگران 

     بدین جهت می بينيم که حّتی شاهدان یهوه که بقاء روح                  
را انکار نموده اند آیاتی از انجيل        حاکمه و مجازات آنها      ماران و   بدک

را در کتاب خود یادآور شده اند که بر خالف نظریه خودشان سخن              
می گوید و محاکمه شدن بدکاران و به داوری بردن آنان را اثبات                 

  .می کند
جستجوی انسان برای    "     به عنوان نمونه آنان در کتاب خود             

  : این آیه را آورده اند که می گوید376صفحه " خدا
  

ساعتی می آید که در آن جميع         زیرا    ، و از این تعجب مکنيد          "
 و بيرون   ،خواهند شنيد کسانی که در قبور می باشند آواز او را              

 هر که اعمال نيکو کرد برای قيامت حيات و هر که                 .خواهند آمد 
           5باب   –انجيل یوحّنا      ."  (اعمال بد کرد بجهت قيامت داوری             

  .)29-27آیه های –
  

 سخن خود شاهدان یهوه      ،      آیه های یادشده انجيل با صراحت     
نابودشدن روح بدکاران و باقی نماندن آنها و عدم                را در زمينه      
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آیات موجود در    تناقص  ،  بنابراین  .  محاکمه آنان باطل می سازد      
  .یده استانجيل و تورات موجب ضد و نقيض گویی پيروان آنان گرد

  
  
 عدد ساکنان آسمان) 6
  
  

مسائلی که مورد اختالف ميان شاهدان یهوه و               یکی دیگر از     
مبشران مذاهب دیگری از مسيحيت می باشد مسأله تعداد                 

شاهدان یهوه تعداد ساکنان آسمانها را         .  ان آسمان است   نکاس
نفر می دانند که پس از بازگشت مجدد مسيح با او             144000تنها  

ان بر زمين حکومت خواهند کرد و دیگران بر روی زمين                  از آسم 
در اینجا به عنوان مثال یک نمونه از سخنان آنان را از             .  خواهند بود 

  :از نظر شما می گذرانيم" جستجوی انسان برای خدا"کتاب 
  

شاهدان یهوه به یک سری            )  ميالدی  (1935در سال           "
: انی پی بردند  معلومات روشن تری پيرامون گروه پادشاهی آسم       

یعنی کسانی که با مسيح و اتباع خویش بر روی زمين حکومت                
آنان همچنين دانسته بودند که شماره مسيحيان           .  خواهند کرد 

مهر شده که فراخوانده شده اند تا با مسيح از باالی آسمانها                   
  1." خواهد بود144000حکومت کنند فقط 

  
یاتی از انجيل استالل         شاهدان یهوه برای اثبات گفتار خود به آ       

  :نموده اند که چنين می گوید
  

و عدد مهرشدگان را شنيدیم که از جميع اسباط                                             "
  2."بنی اسرائيل صد و چهل و چهار هزار مهر شدند

  
     اما مبشرانی دیگر از مسيحيت با شاهدان یهوه در این                     

 ،تی از انجيل  موضوع به مخالفت پرداخته و آنها با استدالل به آیا            
تعداد ساکنان آسمان را بی شمار دانسته و گفتار پيروان مذهب             

  .را باطل دانسته اندیهوه شهود 
در رد سخن پيروان مذهب       "  احذر شهود یهوه   "     مؤلف کتابچه    

  :یادشده چنين می نویسد
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و ساکنان آسمان به گمان شاهدان یهوه از یکصد و چهل و                     "
 همان کسانی را که مکاشفه یوحنای          ،چهار هزار بيشتر نيست    

اما به گمان آنان بقيه مردم      .  نام برده است  )  4آیه  –  7باب  (رسول  
بنابراین .  بر روی زمين زندگی خواهند کرد       )  پس از قيام مسيح    (

آنان .  بيشتر افراد شاهدان یهوه از ورود به آسمان نااميد هستند            
 7ی رسول باب     از همان باب یعنی مکاشفه یوحنا      9از خواندن آیه    

و بعد از این دیدم که : "عمدا خود داری می کنند آنجا که می گوید       
اینک گروهی عظيم که  هيچکس ایشانرا نتواند شمرد از هّرامت             
و قبيله و قوم و زبان در پيش تخت و در حضور بّره به جامه های                    
سفيد آراسته و شاخه های نخل به دست گرفته ایستاده اند و                

ندا کرده می گویند نجات خدای ما را که بر تخت                  به آواز بلند      
  1."نشسته است و بّره را است

  
     بر اساس آنچه گذشت معلوم گردید که مبلغان شاهدان یهوه           
از یک سو و مبشران مذاهب دیگر مسيحيت از سوی دیگر برای               

نظریه های متضاد و متناقض خویش به آیاتی از انجيل                   اثبات   
 یک از آنها دیگری را به انحراف و کجروی            استدالل می کنند و هر     

  .ن دو طرف همچنان ادامه دارداو این درگيری مي. متهم می نماید
  

 1993-1991( هجری شمسی    1372 تا   1370     اینجانب از سال    
در کشور کانادا با جمعی از مبلغان کار آزموده هر دو گروه   )  ميالدی

ره داشته و در      موافق و مخالف به صورت جداگانه بحث و مناظ             
 دیدگاه های هر یک از آنها را درباره گروه               ، ضمن بحث و گفتگو    

در شهر تورنتو با آنان     که  در جلسات متعّددی    .  دیگر جویا شده ام   
آنان را به   داشتيم مبلغان شاهدان یهوه مسيحيان دیگر و مبّشران         

نوعی تحریف کتاب مقدس تحت عنوان ترجمه نادرست تورات و               
آنان به خواندن عهد قدیم       :  ی کردند و می گفتند      انجيل متهم م   

تصریح می کند و او     "  إله"عالقه ندارند زیرا آیاتی از آن به یگانگی          
را یهوه می خواند و بسياری از تعاليم آن با نظریات کاتوليکها                     

  .منافات دارد
  

يته جهانی  مک"     از اینرو شاهدان یهوه مؤسسه ای به نام                
شهر نيویورک آمریکا تأسيس نمودند که       ر   د 2"ترجمه جدید انجيل  

نخستين مرحله کار خود را در زمينه ترجمه انجيل که به نظر آنان               
  . ميالدی آغاز کرد1950صحيح باشد در سال 
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     از سوی دیگر در تماسها و گفتگوهای خود با برخی از                        

     ،مبشران کاتوليک و مبلغان مذهب پروتستان در شهر تورنتو                   
و کتابهایی را از کليساهای آنان دریافت کردم که در ميان           جزوه ها   

به چشم می خورد که بر عليه          "  احذر شهود یهوه   "آنها کتابچه    
آئين شاهدان یهوه نوشته شده بود و به وسيله برخی از                         

  . کليساهای کاتوليک توزیع می گردید
  

     در نوشتار مزبور آقای کریم خاشو که خود از مبّشران                        
شاهدان یهوه را به ایجاد بدعت در آئين مسيح          ،  ست  مسيحيت ا 

متهم می سازد که تنها به برخی از آیات کتاب مقدس استدالل                
  . می کنند و نسبت به آیات دیگر آن بی اعتنا می باشند

  
  :     نویسنده یادشده در نوشتار خود می گوید

اکنون که معلوم شد کتاب مقدس تعاليم شاهدان یهوه را باطل              "
، سازد و     بی اساس بودن عقاید آنان را آشکار می کند                     می  

  1."بناميم" شاهدان ابليس"سزاوار است آنان را 
  

     حقيقت امر اینست که وجود سخنان ضد و نقيض در تورات و               
راه را برای اختالف نظرهای بزرگی ميان دو گروه باز کرده            ،  انجيل  
 قابل توجيه است    این تناقض گویی ها بقدری آشکار و غير        .  است

اینجانب در مناظره با هر یک از مبشران دو گروه آیاتی             که هر گاه    
از تورات و انجيل را که با گفتار آنان منافات داشت می خواندم آنان        

از اینرو هر   .  در می ماندند و از بيان پاسخ قانع کننده ناتوان بودند            
 مزبور راکه   یک از طرفين برای توجيه نظر خویش تنها آیاتی از کتاب          

به نفع طرز فکر آنان است به عنوان شاهد و دليل بيان می دارند                
و بر اساس هر یک از آنها        .  و آیات متضاد با آن را نادیده می گيرند         

دیگری را به انحراف و یا بدعت گذاری در آئين مسيحيت متهم                   
  .می سازد
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  تشکيالت و سازماندهی  

  
  

    
که "  جمعيت برج مراقبت   "تين رئيس         پس از درگذشت نخس     

 پيروان وی شخصی     ،مشهور گردیدند "  شاهدان یهوه   "بعدها به   
مرگ روسل  .   را به جانشينی او برگزیدند      1"ژوزف روذرفورد "به نام   

در "  ژوزف روذرفورد " ميالدی به وقوع پيوست و            1916در سال    
 ميالدی به عنوان دومين رئيس جمعيت برج مراقبت             1917سال  

  .خاب شدانت
  

 ميالدی     1922 و      1919     جمعيت برج مراقبت در سالهای             
و در  .  آمریکا سازماندهی کرد  انجمن های خود را در ایاالت متحده         

 که امروز به     2"عصر طالیی " طرح مجله ای را به نام           1919سال  
 ناميده می شود ارائه داد و مجله یادشده را به چاپ  3"بيداری"نام  

  .رسانيد
  

زم به یادآوری است که مجله یادشده در تيراژ بسيار                            ال
به صورت مجانی  منتشر می گردد و جدیدترین شماره             وسيعی  

بدست رسيده است با     )   ميالدی 1993سال  (آن که هم اکنون       
 زبان  67ست و چهل هزار نسخه به           یتيراژ سيزده ميليون و دو      

  .منتشر شده است
  

ام دارد که شماره فعلی آن در        ن 4"برج مراقبت "     مجله دیگر آنان    
با تيراژ شانزده ميليون و چهار صد هزار نسخه                 )  1993(سال   

  . منتشر گردیده است
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4 The Watch Tower 
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 ميالدی در ایاالت متحده آمریکا                  1931     آنها در سال           
کنوانسيونی تشکيل دادند و طی اجالسی ویژه رسما خود را به             

  .ناميدند" شاهدان یهوه"نام 
  

 که دومين رئيس شاهدان یهوه به حساب            "ژوزف روذرفورد "     
و در همان سال       .   ميالدی در گذشت      1942می آید در سال         

 به جای وی انتخاب        ”Nathan H. Knorr“شخصی دیگر به نام        
 ساله بود سومين رئيس جمعيت برج        36وی که در آن زمان       .  شد

نامبرده خيلی زود در صدد تأسيس                   .  مراقبت قلمداد گردید     
ای تربيت مبشران خاص که تعليمات شاهدان یهوه را           حوزه ای بر  

نجيلی ترویج کنند بر آمد و بدین منظور مدرسه ای به نام مدرسه ا            
 1943 و برای نخستين بار در سال           برج مراقبت را بنيان گذاشت     

ميالدی یکصد نفر برای تحصيل در مدرسه مذکور به صورت تمام               
  .وقت ثبت نام کردند

  
ابه گفته خودشان در هر هفته یک جلسه                 شاهدان یهوه بن   

بررسی و مطالعه انجيل دارند که تعداد این جلسات در سراسر                
آنان همچنين جلساتی در      .   محفل می رسد     60,000جهان به    

. طول هفته و یا کنفرانسهایی به صورت ساالنه برگزار می نمایند           
 رهبران شاهدان یهوه مقّر رهبری جهانی خود را در                ، سرانجام

هر نيویورک آمریکا مستقر نموده و از آنجا دستورات الزم را به                ش
  .شعبه های خود در کشورهای دیگر صادر می کنند
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  دليل اختالف شاهدان یهوه
  

  
  

با بررسی سخنان موافق و مخالف آئين شاهدان یهوه به این                   
نتيجه می رسيم که سبب اختالف ميان شاهدان یهوه و غير                   

در اینجا  .  ان، وجود تناقضات بارز در کتاب مقّدس مسيحيان است        آن
به عنوان نمونه ، تنها به برخی از موارد تناقض در کتاب مذکور                    

  :اشاره می کنيم 
  

1(  
  

     یکی از ضد و نقيض های معروف تورات و انجيل اختالف در این                   
  زمينه است که آیا خدا یکی است یا بيشتر؟

  
آن دو کتاب به یگانگی و یکتایی خدا  اعتراف                             برخی از آیات       

می کنند در حالی که بعضی از آیات دیگر ، پدر و پسر و روح القدس را             
و ما در اینجا به هر دو دسته        .  معرفی می نمایند  "  اله"به عنوان خدا و     

کنيم  و نمونه هایی از آنها را از نظر شما              از آیات یادشده اشاره می    
  . می گذرانيم

  
  : چنين ميخوانيم4  ، آیه 6 باب (Deuteronomy)در سفر تثنيه 

       
  ."ای اسرائيل بشنو یهوه خدای ما یهوه واحد است"
  

     “Listen O Israel: Jehovah our God is one Jehovah”              
(Holy Scriptures, Deuteronomy, 6:4)  

  
 چنين  60 ، آیه     8 باب   (King 1)همچنين در کتاب اول پادشاهان            

  :ميگوید
  

 25



تا تمامی قومهای جهان بدانند که یهوه خداست و دیگری                           "
  ."نيست

   
     “To the end that all the peoples of the earth may know that 
Jehovah is the (true) God. There is no other.”                                              
(Holy Scriptures, 1-King, 8:60). 

  
 چنين  5 آیه    45 باب    (Isaiah)"  اشعيای نبی "     و نيز در صحيفه        

  :ميگوید
  

  "من یهوه هستم و دیگری نيست و غير از من خدایی نيست     "
     “I am Jehovah, and there is no one else with the exception of me 
there is no God.”   
(Holy Scriptures, Isaiah, 45:5-18) 

  
     روشن است که آیات باال بيانگر یگانگی و یکتایی خداوند است و              

اما آیات دیگری از همان       .  هر گونه شریکی را از او نفی می نماید             
کتاب مقدس خالف این مطلب را بيان می دارد که ذیال بعضی از آنها                

  .را یادآور می شویم
  

  : چنين ميگوید28 آیه 20 باب  (John)در انجيل یوحنا 
  

ای خداوند من و ای       :  گفت)  یعنی عيسی (توما در جواب وی            "
  ."ای توما بعد از دیدنم ایمان آوردی: عيسی گفت. خدای من

  
     “In answer Thomas said to him (Jesus): ‘My lord and my God’” 
(Holy Scriptures, John, 20:28) 

  
حضرت عيسی را به عنوان خدا       "  توما" آیه        واضح است که در این    

  .صدا می زند و عيسی نيز به وی اعتراض نمی نماید
  

در کتاب  "  کریم خاشو "     از اینرو یکی از مبشرین مسيحی به نام            
با اشاره به این آیه و آیه         )  6صفحه  "  (احذر شهود یهوه  "خود به نام     

پدر ، عيسی هم    زیر بر این مطلب استدالل نموده که عالوه بر خدای            
  .خدا بوده است

  
 13آیه  ،   باب دوم      (Titus)"  تيطس"     در رساله پولس رسول به         

  :خوانيم چنين می
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و آن اميد مبارک و تجلی جالل خدای عظيم و نجات دهنده خود                    "

  ."ما عيسی مسيح را انتظار کشيم
  

     “As we wait for the blessed day we hope for, when the glory of 
our great God and saviors Jesus Christ will appear”                 
(Good News, presented by Canadian Bible Society, Titus, 2:13) 

  
رساله به  " از باب اول از      8     آیه های یاد شده و امثال آنها مانند آیه           

 کنند که      همه بر این مطلب پافشاری می            (Hebrews)"  عبرانيان
  .خدا می باشد عيسی نيز

       
بنا بر این ، یک دسته از آیات کتاب مقدس خدا را یکتا و یگانه معرفی                  
می کند و دسته دیگر از آنها عالوه بر خدای پدر ، عيسی مسيح را                   

  .نيز خدا می داند
  

     روشن است که این تناقض گویی در تورات و انجيل قابل قبول                   
يست و از اینرو موجب بروز اختالفات و انشعاباتی          برای اندیشمندان ن  

در درون گروه های مسيحی شده است که از جمله آنها مسأله                    
  .شاهدان یهوه می باشد

  
     شاهدان یهوه با مشاهده دسته اول از آیاتی که از نظر شما                    

ده اند و با مسيحيان دیگر       کرتأکيد  )  یهوه( بر یکتایی خداوند      ،گذشت
  .استندبه مخالفت برخ

  
تا آنوقتی که تورات و       :       لکن ما به شاهدان یهوه نيز می گویيم           

انجيل را کتاب دینی خویش بدانيد شما هم به همان مشکل                         
زیرا دسته دوم از آیات که هم           .  مسيحيان دیگر گرفتار خواهيد بود       

کند در    و خدا معرفی می   "  اله"خدای پدر و هم عيسی را به عنوان           
  .د و ما نمونه هایی را از نظر شما گذراندیمکتاب انجيل ميباش

  
     از آنچه گفته شد به روشنی معلوم گردید که ضد و نقض گویی                 
یاد شده قابل توجيه نيست و عقل و خرد نيز از پذیرفتن آن سر باز                     

  .می زند
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2(  
  

     تناقض گویی دیگر تورات و انجيل اختالف بر سر اینست که آیا                   
   یا پسر انسان؟عيسی پسر خدا است

  
     برخی از آیات انجيل با صراحت اعالم می دارد که عيسی مسيح             

در حالی که آیات دیگر  عيسی را  پسر انسان                          .  پسر خداست  
در اینجا چند نمونه از هر دو دسته آیه های مذکور را بيان                    .  می نامد 
  .می داریم

  
اره بازگشت مسيح چنين  در ب40 آیه 12 باب (Luke)     در انجيل لوقا 

 : می خوانيم
 

 که گمان نمی برید     یپس شما نيز مستعد باشيد زیرا در ساعت             "
  ."پسر انسان می آید

  
     “You also keep ready, because at an hour that you do not think 
likely the Son of Man is coming”.                                                 
(Holy Scriptures, Luke, 12:40) 

 
 : چنين ميگوید31 آیه 25 باب (Matthew)     همچنين در انجيل متی 

 
اما چون پسر انسان در جالل خود با جميع مالئکه مقدس خویش      "

  ."آید آنگاه بر کرسی جالل خود خواهد نشست
  
  

     “When the Son of man arrives in his glory, and all the angels with 
him.”                                                                                             
(Holy Scriptures, Matthew, 25:31) 

 
     بنا بر این ، آیات یادشده حضرت عيسی را صریحا فرزند انسان                    

برخی آیات دیگر انجيل بر     ولی با کمال تعجب می بينيم که        .  می داند 
حضرت عيسی را به عنوان پسر خدا معرفی            ،  خالف آیه های فوق      

  .می کند
 چنين   31 آیه     20 باب     (John)     به عنوان مثال در انجيل یوحنا             

  :   ميگوید
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لکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عيسی مسيح و پسر                    "
  ."خداست

  
     “But these have been written down that you may believe that 
Jesus is the Christ the Son of God” 
(Holy Scriptures, John, 20:31) 

 
     بر اساس آنچه گفته شد معلوم گردید که ميان این دو دسته از                 

یک دسته از آنها عيسی را         .  تناقض وجود دارد   نيز  آیه های انجيل      
 در حالی که دسته دوم        ،  می کند  مانند دیگران پسر انسان معرفی     

  !!وی را پسر خدا می داند
  
 
3(  
  

     تناقض واضح دیگر در تورات و انجيل اینست که غير از خدا که او را               
  پدر سرمدی ميدانند آیا پدر سرمدی دیگری وجود دارد یا نه؟

  
     بعضی از آیات با صراحت می گوید خداوند تنها پدر سرمدی و                    

  .غير از او کسی را بدین عنوان  نخوانيدجاودانی است و 
  

 چنين  9 آیه    23 باب    (Matthew)     به عنوان مثال در انجيل متی           
  :ميگوید

       
و هيچکس را بر زمين پدر خود مخوانيد زیرا پدر شما یکی است                    "

  "که در آسمان است
  

     “Moreover do not call anyone you father on earth, for one is you 
father, the heavenly one.” 
 (Holy Scriptures, Matthew, 23:9) 

       
آیه یادشده مردم را از اینکه غير خدا را پدر بنامند نهی می کند و                      

ولی . اعالم می دارد که تنها خدا پدر جاودانی است و نه شخص دیگر         
 در خود کتاب مقدس آیه ای وجود دارد که انسان متولد شده ای را                  
  .پدر سرمدی ميخواند که عين آن عبارت را از نظر شما می گذرانيم

  
  : چنين ميگوید6 آیه 9 باب (Isaiah)     در کتاب اشعياء نبی 
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زیرا که برای ما ولدی زایيده و پسری به ما بخشيده شد که                          "

سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجيب و مشير و خدای قدیر               
  ." و سرور سالمتی خوانده خواهد شدو پدر سرمدی

  
     “For there has been a child born to us. There has been a son 
given to us and there princely rule will come to be upon his shoulder, 
and his name will be called Wonderful Peace.”  
(Holy Scripture, Isaiah, 9:6) 

  
 و نقيض بودن عبارات فوق آنچنان واضح است که جای                            ضد

  .هيچگونه توجيهی را باقی نمی گذارد
  
  
4(  
  

     تناقض دیگر انجيل و تورات درباره اینست که آیا خدا را با چشم                  
  توان دید یا نه؟  می

  
  : می گوید18 باب اول آیه (John)در انجيل یوحنا 

  
  ."خدا را هرگز کسی ندیده است     "

  
     “No one has ever seen God.”  
(Good news, presented by Canadian Bible Society, John, 1:18) 

  
     در حالی که آیات دیگر آن ، خدا را قابل دیدن معرفی می نماید که    
در جسم ظاهر شده و مالئکه او را مشاهده کرده اند و یا خدا در                       

  !!خوانده استميان درختان باغ قدم می زده و آواز می 
  

     به عبارات زیر که آنها را عينا از تورات و انجيل نقل نموده ایم توجه                
  :فرمایيد

  
 3در کتاب انجيل ، رساله اول پولس رسول به تيمو ثاوس ، باب                )  الف
  :گوید  چنين می16آیه 
       

و باالجماع سر دینداری عظيم است که خدا در جسم ظاهر شد                  "
  ."ق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردیدو در روح تصدی
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     “Indeed the sacred secret of this godly devotion is admittedly 
great: He was made manifest in flesh, was declared righteous in 
spirit, appeared to angels.” 
(Holy Scriptures, 1-Timothy, 3:16) 

  
 8 باب سوم آیه       (Genesis)، سفر پيدایش      همچنين در تورات      )   ب

  :گوید چنين می
  

و آدم و حوا آواز خداوند خدا را شنيدند که در هنگام وزیدن نسيم                   "
  ."خراميد نهار در باغ می

  
     “Later they heard the voice of Jehovah God walking in the 
garden.”  
(Holy Scriptures, Genesis, 3:8) 

 
ین دو آیه خدا را به صورت جسمی که ظاهر شده و مالئکه وی                      ا

را دیده اند و یا در باغ آواز خوانده و زیر درختان قدم زده است معرفی                  
 از باب اول انجيل یوحنا        18می کنند و این مطلب کامال مخالف آیه             

  ."خدا را هرگز کسی ندیده است: "است که می گفت
  

ان واضح است که هر کس با اندک                  این تناقض آشکار نيز آنچن       
تأملی در آن از ناهماهنگی و ناسازگاری عبارات تورات و انجيل                       

  .شگفت زده ميشود
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