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شاهدان یَُهَوه

این بروشور اطالعاتی در مورد جماعت مذهبی "شاهدان 
َیُهَوه" در اختیار شما قرار می دهد. برای اینکه این اطالعات 
برای شما مفید واقع شوند، بهتر است ابتدا بدانید که اصواًل 

نقش مذاهب در آلمان چیست: بیش از دوسوم مردم آلمان 
عضو یکی از جماعات مذهبی هستند. اکثریت این افراد، 
یعنی نیمی از جمعیت کشور، اعضای یکی از دو کلیسای 

بزرگ آلمان می باشند: کلیسای کاتولیک و کلیسای 
پروتستان. عالوه بر این 5% جمعیت را هم مسلمانان 

تشکیل می دهند که تقریباً همه شان از طریق مهاجرت به 
آلمان آمده اند.

آزادی مذهب یعنی اینکه: تعداد زیادی از جماعت های 
مذهبی کوچک وجود دارند. 

در آلمان آزادی مذهب برقرار است. همه مذاهب می توانند 
مادام که قوانین دولتی را رعایت می کنند، برای خود تبلیغ 
نموده و زندگی عملی خود را با مذهب خود وفق دهند. به 

همین دلیل در کنار شاخه های مذهبی بزرگ، بسیاری 
جماعات کوچک تر نیز وجود دارند. برخی از این جماعات 

کوشش می کنند در میان مهاجرین و پناهجویان هواداران 
جدیدی برای خود جذب کنند. برخی از آنها بدون هرگونه 

پنهان کاری در مورد زندگی و اعتقادات شان صحبت 
می کنند. اما با وجود این، درک اعتقادات این جماعات 

برای افرادی که از کشورها و فرهنگ های دیگری به اینجا 
آمده اند، ساده نیست. برخی جماعات مذهبی هم هستند 
که با محیط اطرافشان در تضاد و تنش بسر می برند و یا 

تضادها و تنش هایی در داخل جماعت خودشان دارند. این 
نوع جماعات با گشادگی در مورد خودشان صحبت 

نمی کنند. آنها بعضی نکات را در مورد خودشان ناگفته 
میگذارند تا از این طریق راحتتر بتوانند انسان ها را جذب 
کنند. در مورد شاهدان َیُهَوه نیز تصویری که اینها خود از 
خودشان ارائه میدهند با درکی که دیگران از بیرون از آنها 

دارند، متفاوت است. 



شاهدان یهوه – در کجاها دیده می شوند؟
مرکز بین المللی شاهدان یهوه در نیویورک قرار دارد. این 

مرکز "سازمان مدیریت" نام دارد.  جامعه های محلی "برج 
دیده بانی" کارهای تهیه و توزیع متون بسیار متنوع  را 

سازماندهی می کنند. این جماعت دارای یک سازماندهی 
بین المللی بسیار منسجم است. مرکز شاهدان یهوه در آلمان 

در نزدیکی شهر فرانکفورت قرار دارد. در این جماعت 
مبلغین حرفه ای فعالیت دارند. عالوه بر این همه شاهدان 

یهوه موظف اند برای جماعت خود تبلیغ کنند. این افراد 
دوبار در هفته یا بیشتر در برنامه های آموزشی شرکت 

می کنند تا برای فعالیت تبلیغاتی شان آماده شوند. آنها در 
شهرهای مختلف در قسمتهای مرکز شهر می ایستند و کتابها 

و نشریاتشان را عرضه می کنند. برخی دیگر از این افراد در 
گروه های دونفره به تک تک خانه ها می روند و زنگ 

می زنند و کوشش میکنند با اهالی خانه در مورد انجیل وارد 
صحبت شوند و آنها را به جلسات شان دعوت کنند. گاهی 

هم برای دیدار پناهجویان به خوابگاه هایشان می روند و 
اکثراً نیز نشریاتی به زبان های مهاجرین همراه خود دارند. 

مهمترین نشریه این جماعت "Wachtturm" )برج دیده بانی( 
نام دارد که به 274 زبان ترجمه می شود و تیراژ آن به 95 

میلیون می رسد. این جماعت اعضای غیرآلمانی هم دارد که 
برخی شان خودشان مهاجر بوده اند. این افراد بویژه روی 

کسانی کار می کنند که هم زبان خودشان باشند. در شهرهای 
بزرگ تجمعات شاهدان یهوه به زبانهایی غیر از زبان آلمانی 

نیز برگزار میشود.

در آلمان 165000 عضو شاهدان یهوه مشغول تبلیغ برای 
این جماعت هستند. نام آلمانی خانه های شاهدان یهوه 

"Königreichssaal" است که معنای فارسی آن "سالن سرزمین 
پادشاهی" می باشد. در روزهای یکشنبه مراسم مذهبی 
مرکزی در این محل برگزار می شود. در روزهای هفته 

گروه های مختلف جمع می شوند تا با هم انجیل بخوانند و 
در بینش "جامعه برج دیده بانی" آموزش ببینند.عالوه بر این 

کنگره های سالیانه ای برگزار می شوند که شرکت در آن 
اجباری است. 



شاهدان یهوه به چه چیز اعتقاد دارند؟
"جامعه برج دیده بانی" در سال 1881 در ایاالت متحده 

امریکا تأسیس شد. از سال 1931 هواداران این جامعه خود 
را "شاهدان یهوه" می نامند. به اعتقاد این افراد، "یهوه" تنها 
نام درست خداوند است. آنها ادعا دارند که انجیل، کتاب 

مقدس مسیحیان، تنها مبنای اعتقادات شان است. این افراد 
اطمینان دارند که سازمان آنها تنها "کانالی" است که یهوه از 

طریق آن با انسانها گفتگو می کند. به همین دلیل نیز همه 
اعضا باید مطلقًا مطیع رهبری باشند. همه ادیان دیگر، حتی 

همه شاخه های کلیسای مسیحی، به اعتقاد این افراد نه خادم 
خدا، بلکه خادم شیطان اند. دولت نیز به اعتقاد آنها دشمن 

یهوه است. البته اعضای شاهدان یهوه هیچگونه نیروی 
سیاسی اعمال نمی کنند. آنها در انتخابات شرکت نمی کنند و 

هیچ منصب سیاسی بعهده نمی گیرند. آنها هیچ سالحی 
بکار نمی برند و خدمت سربازی هم نمی کنند.

شاهدان یهوه همه اعیاد مذهبی و دولتی و حتی جشن تولد و 
جشن کریسمس را نیز رد می کنند. مثالً در یک جشن تولد در 

مدرسه یا جشن کریسمس در محل کار شرکت نمی کنند. 
زندگی خانوادگی آنها دارای یک نظم اکید و مطلق است. 

زنان باید از شوهران شان اطاعت کنند و بچه ها با سخت 
گیری تربیت می شوند. شاهدان یهوه نباید با "کفار" ازدواج 

کنند و باید از بین بقیه شاهدان یهوه برای خود همسر 
برگزینند. 

 
شاهدان یهوه و فروپاشی جهان

شاهدان یهوه انتظار دارند که جهان بزودی در جریان یک 
نبرد بزرگ بین یهوه و انسان های کافر نابود شود. تصورات 
آنها از زندگی پس از مرگ با تصورات مسیحیان و مسلمانان 

تفاوتهای اساسی دارد. از نظر آنها فقط سه امکان وجود دارد: 
همه آنها که شاهدان وفادار یهوه نباشند، نابود خواهند شد. 

تقریبًا همه شاهدان یهوه زندگی ابدی بر روی زمین 
خواهندداشت، بدون تصادفات، بدون بیماری و بدون مرگ. 

کره زمین به آنها تعلق خواهدداشت. 144000 نفر از آنها 
بهمراه عیسی مسیح در آسمان حکومت خواهند راند. 

وحشت از نابودی و امید به یک زندگی خوشبخت و بی پایان 
انگیزه هایی هستند که موجب می شوند شاهدان یهوه وقت 

و کار زیادی صرف جماعت خود کنند. آنها می کوشند از این 



طریق جزو معدود کسانی باشند که بهنگام نابودی جهان 
نجات خواهند یافت و معتقدند که نجاتشان منوط به این 

خواهدبود که وقت و انرژی زیادی صرف تبلیغ کنند. جامعه 
برج دیده بانی تاکنون چندبار نابودی جهان را پیشگوئی 

کرده است. آخرین بار پیشگوئی کرده بودند که جهان در سال 
1975 نابود خواهدشد. اما همه این پیشگوئی ها نادرست 

بودند. شاهدان یهوه با توجه به اینکه همه پیشگوئی هایشان 
در گذشته نادرست بودند، اینک دیگر تاریخی برای نابودی 

جهان ذکر نمی کنند، اما این انتظار را دارند که جهان بزودی 
نابود شود. 

مسیحیان چه چیزهایی را باید در مورد شاهدان یهوه 
بدانند؟

برای مسیحیان مهم است که بدانند که درک شاهدان یهوه از 
انجیل با درک کلیساهای مسیحی متفاوت است. آنها یک 

 ترجمه خاص خودشان از انجیل دارند که آن را 
"Neue-Welt-Übersetzung" یا "ترجمه دنیای جدید" 

می نامند. بسیاری از قسمتهای انجیل در این ترجمه طوری 
تغییر داده شده که با اعتقادات شاهدان یهوه انطباق داشته 
باشد. اما باالترین ارجحیت برای اعضای شاهدان یهوه با 

خود انجیل نیست، بلکه با آنچیزی است که در نشریه "برج 
دیده بانی" در مورد آموزش های انجیل و در مورد سایر 

پرسشها درج می شود. هیچ شک و انتقادی در مورد مطالب 
این نشریه مجاز نیست. مثالً شاهدان یهوه اعتقاد ندارند که 
خدا در قالب عیسی مسیح انسان شده است. آنها قالب سه 
گانه خدا را نفی می کنند. آنها فقط یهوه را در مقام خدایی 

می پرستند و عیسی مسیح و روح القدس را در مقامی پایین 
تر از یهوه می دانند.

شاهدان یهوه فقط بزرگساالن و نوجوانان را غسل تعمید 
می دهند، و نه کودکان را. غسل تعمیدی که توسط یک 

کلیسای دیگر انجام شده باشد، از نظر آنها از درجه اعتبار 
ساقط است. آنها مراسم عشای ربانی را فقط یک بار در سال 
انجام می دهند. در این مراسم هیچ کس از نان نمی خورد و 

از شراب نمی نوشد، چرا که فقط آن 144000 نفری که 
همراه عیسی مسیح در آسمان حکومت خواهندراند، حق این 

کار را دارند. 



از نظر شاهدان یهوه بسیاری چیزها هست که انجیل ممنوع 
کرده است، حال آنکه کلیساهای دیگر آن چیزها را مجاز 

دانسته اند. تزریق خون نیز از نظر آنها اکیداً ممنوع است. 
بارها پیش می آید که شاهدان یهوه به دلیل امتناع از تزریق 

خون )مثالً بعد از یک تصادف با خودرو( می میرند.

مشکالت شاهدان یهوه چه ها هستند؟
 سازماندهی این جماعت دارای یک سلسله مراتب مطلق 	 

از باال به پایین است. از رهبری باید اطاعت کرد. هیچگونه 
دموکراسی، شرکت اعضا در تصمیم گیری های رهبری و 

هیچگونه انتخاباتی وجود ندارد. باین ترتیب رهبران 
قدرت بسیار زیادی دارند و به کررات نیز از این قدرت 

سوءاستفاده می کنند.

 زندگی شاهدان یهوه دارای مقررات اکیدی می باشد. 	 
جماعت روی این مسئله کنترل دارد که این مقررات حفظ 

شوند. هر کس که از مقررات تخطی کند، این خطر را 
بخود میخرد که از جانب دیگران طرد شود. برخی از 
انسانها خواهان چنین نظم اکیدی هستند. اما این امر 

باعث می شود که بسیاری از شاهدان یهوه در هراس باشند 
از اینکه اشتباهی از آنها رخ دهد. 

 هر عضو گروه زیر فشار قرار دارد تا مقررات را رعایت 	 
نموده و برای جماعت کار و تبلیغ کند.

 هر عضو شاهدان یهوه که از این جماعت خارج شود، از 	 
دیدگاه آنها به یهوه خیانت کرده است. این امر بویژه در 

مورد آندسته از شاهدان یهوه صادق است که جماعت آنها 
را قبالً طرد کرده است. جماعت از اعضای خود 

می خواهد که تماس شان را با این افراد به حد موارد 
مطلقاً ضروی کاهش دهند. 



 بسیاری از اعضای قبلی شاهدان یهوه متشکل شده اند تا 	 
بتوانند بشیوه انتقادی در مورد این جماعت اطالع رسانی 

کنند. اطالعات این افراد در اینترنت قابل دسترسی است. 
به بعضی زبانها )مثالً آلمانی و انگلیسی( کتابهایی نیز در 

مورد تجربیات این اشخاص وجود دارد. 

 شاهدان یهوه انسانهایی را که جزو خودشان نباشند، کافر 	 
می پندارند. آنها می خواهند در محیط اطرافشان به عنوان 

مبلغ فعالیت کنند، اما در فرای این فعالیت عالقه ای به 
محیط پیرامون خود ندارند. در مدرسه و در محل کار از 

دیگران فاصله می گیرند. کودکان و نوجوانان از این 
مرزبندی ها ممکن است رنج ببرند.

چگونه باید رفتار نمود؟
سازمانهایی که تجربیاتی باید شاهدان یهوه دارند، توصیه 

میکنند که از تماس با شاهدان یهوه یا عضویت در 
جماعت شان پرهیز کنیم. بهترین راه این است که در 

صورت برخورد با مبلغین شاهدان یهوه بصورتی مؤدبانه اما 
با تحکیم دعوت شان را رد کنیم. ورود به هرگونه بحث با 

آنها بی فایده است. 

باید دانست که شاهدان یهوه نیز مانند هر جماعت دیگری 
حق دارند در اماکن عمومی برای ایده خود تبلیغ کنند. اما 

تبلیغ در محدوده خوابگاه های پناهندگان بدون داشتن مجوز 
ممنوع است. اگر کسی از آنها دعوت نکرده باشد، حق 

ندارند وارد آپارتمان یا اتاق خصوصی افراد بشوند. آنها حق 
ندارند روی بچه ها بدون اجازه والدین شان تبلیغ کنند. اگر 

چنین مسئله ای رخ دهد، خودتان وارد بحث و درگیری با 
مبلغین نشوید. با پرخاشگری برخود نکنید. موضوع را به 
مسئولین ساختمان یا خوابگاه اطالع دهید. این مسئولین 

می توانند ورود به آن محل را برای مبلغین ممنوع کنند. 



ناشر نشر از "مرکز کلیسای پروتستان برای پژوهش مسائل 
جهان بینی ها" با همکاری کنفرانس "مسئولین 

اسقف نشین های کاتولیک"، "نمایندگان اسقف نشین 
های کلیسای کاتولیک رومی در آلمان برای پژوهش 

جهان بینی ها" و "کنفرانس نمایندگان کلیسای ایالتی عضو 
کلیسای پروتستان آلمان برای پژوهش مسائل فرقه ها و 

جهان بینی ها". تألیف دکتر هانس یورگ ِهمینگر.
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