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 مقدمه مترجم 
خ  ی ه همــه دانشــمندان تــارکــ رد  اختصــاد دا   ی خواننده است به موضــوع   ی ش رو ی نون پ ک اه هم ک   ی تاب ک 

  ی شــف بــزرگ بــه قــدر ک ن  ی . ا کنند یاد می   « ستم ی قرن ب   مقدسی کتاب شف  ک ن  ی بزرگتر» به عنوان  از آن    ، ان ی اد 
دانشــمندان    ی لــ  ک   ی ها دگاه یــ در د   ی ه حت ک   بوده   ی تون مقدس آن مهم و اساس هود و م ی خ قوم  ی در شناخت تار

دو هــزار ســال قــدمت،    حــدود ت، بــا  یــ بحرالم   ی طومارهــا م به وجود آورده اســت.  ی عظ   ی ز تحول ی ن باره ن ی در ا 
ار  ک ن بــار آشــ ی اولــ   ی هــود را بــرا ی خ قــوم  ی ن بخش تاری ترابهام   ن و پر ی تراز حساس   ی رف ژ ق  ی ه حقا ک ن ی عالوه بر ا 

  ی ارزش واقعــ   ک ه در کــ دهنــد  ی ز به دســت م ی را ن   ی هود ی از متون مقدس   بها ار گران ی بس  ی ا نه ی سازند، گنج ی م 
ر ن ی ارشناسان متبحر متون مقدس م ک خ ادیان قدیم و  ی به تاران ی آشنا  ی جز برا   ، آن   ست. ی س 

ت بســیار اســت و کاســتی اطالعــات موجــود دربــاره ها و نوشتهگفته ها درباره طومارهای بحرالمیــ 
نحوه پیدایش، فعالیــت، و ســرانجام نــابودی فرقــه اســرارآمیزی کــه ایــن طومارهــا را نوشــتند همیشــه 

انتشار کتاب و مقاله، حدسیات ی باب تحقیق در این باره را بگشاید و با ای بوده که هر پژوهشگر بهانه
ای برای خوانندگان خود مطرح نماید. این تحقیقــات بــا وجــود پراکنــدگی و گــاه تنــاق  در نتــایج، تازه

های تازه و بکری اند و دیدگاهکمک شایانی به بازتر شدن افق فکر و اندیشه دانشمندان زمان ما نموده
ین مســیح مطــرح گیری آیــ یهــود و همچنــین نحــوه پیــدایش و ن ــج آیینبت به تکامل فرهنگی را نس

اند که از جهت آشنایی هرچه بیشتر با ابعاد باطنی و معرفتی این ادیان و حــل برخــی مع ــالت ساخته
 اند.تاریخی مربوط به آنها، بسیار ارزشمند و قابل تأمل

سترسی محققان به محتوای آنهــا تــا کنــون تالشــهای با توجه به اهمیت این طومارها و ضرورت د
بــه یــاری خداونــد، ترجمــه  کنــونفراوانی برای ترجمه آنها به زبانهای مختلف صورت گرفتــه اســت و ا

دانشــمند  زا ِورمــشگــِ گیــرد. نویســنده کتــاب، پروفســور فارسی آن نیز در اختیار پژوهشــگران قــرار می
آکسفورد،و استاد دانش ستانیمجار  ت  گاه  اســت از پیشگامان تحقیق علمی درباره طومارهای بحرالمی 

ضمن ارائــه مــتن تمــام ایــن  طومارها بوده است. اوآوری و قرائت که خود سالها ع و هیأت ویژه جمع
ای نیز بر کتاب نوشته که در آن تقریبًا همه مسائل مهــم و اساســی در ایــن بــاره را بــه طومارها، مقدمه

های آن را در اختیــار خواننــدگان فرقه و نوشته درخصودن کرده و همه اطالعات ضروری تفصیل بیا
دیگر از سوی مترجم، ابتدا کاری زائــد و غیرضــروری بــه  ایگذاشته است. به این ترتیب، آوردن مقدمه
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ی را کــه از نظــر به جهت شأن بــاالی علمــی خــود مســائل اما از آنجا که پروفسور ِورمش ،رسیدنظر می
رسیده بسیار به اختصار آورده و خوانندگان خــود را دربــاره آنهــا اهمیت یا تکراری به نظر میخودش کم

منــابع  آنایــن مســأله بــرای خواننــدگان ایرانــی کــه معمــواًل بــه  شــاید به منابع دیگر ارجــاد داده اســت
از ایــن شــد کــه بیــان برخــی احســاس می از آنجــا کــهنقص و کاستی به حساب آیــد.  ،دسترسی ندارند

ای مورد بررسی قرار دهــیم، تــا را در مقدمه آنهامسائل برای خوانندگان سودمند است، تصمیم گرفتیم 
خوانندگانی که قصد تحقیق و مطالعه بیشتر در این باره را دارند بتوانند با ابعــاد دیگــری از موضــود نیــز 

 باشد.   ترن زمینه هموار و راه برای پژوهشهای بعدی آنان در ای وندآشنا ش

 فرقه غارها
ت از هرجا که آغاز شود داستانی بــس جــذاب و شــگفت انگیــز اســت.  داستان طومارهای بحرالمی 

ای مرموز از راهبان یهودی بودند که حدود یــک قــرن پــیش از یسندگان این طومارها، اع ای فرقهنو
ت  ،راندر منطقه قمــ میالد در بیابانهای متروک و دورافتاده یهودیه  نزدیــک ســواحل دریاچــه بحرالمیــ 

مرســوم یهودیــان آن روزگــار، در خلــوت بیابــان بــه  اجتماعــاتگیری از زیستند. این راهبان با کنــارهمی
ی خــود را در غارهــای آیینمراســم و دنــد و بوتهذیب نفس و سیر و ســلوک روحــانی مشــغول  هــای ســر 

ت انجــام می در میانــه قــرن اول مــیالدی وقتــی نــد. دادمناطق کوهســتانی نزدیــک ســواحل بحرالمیــ 
ــببــ خ اع ــای فرقــه، ــه قری ــان را شــنیدندر حمل ــر همــه اســرار و دانســته الوقود رومی های خــود را ب

دوبــاره  ،هایی سفالی در غارها پنهان کردند تا پس از رفع خطــرخمره ونطومارهایی نوشتند و آنها را در 
ان ســهمگین بــود کــه فرقــه را بــه کلــی نــابود ســاخت، اما حملــه رومیــان چنــ  .و آنها را بردارند ردندبازگ 
بــود کــه آن  چنــینی که از اع ای آن هیچ کس باقی نماند تا برای برداشتن طومارهــا برگــردد. طور به

طومارها، قرنها به دور از چشم همگان در غارها باقی ماند تا سرانجام در زمان ما دست سرنوشت پــس 
ــا ــی دوب ــکوت و فراموش ــال س ــزار س ــود. از دو ه ــکار نم ــا را آش ــوز را ره آنه ــه مرم ــا آن فرق از روی م

ت« میشان زیستگاه نی دانشمند یهودی در قرن نهــم مــیالدی اشناسیم، و ِقرِقسبا نام »فرقه بحرالمی 
 با عنوان »فرقه غارها« یاد کرده است. ناز آناکه اطالعاتی درباره آنها داشته، 

 انگیزکشف شگفت
تداستان کش در منــابع ، داستانی جــذاب و خوانــدنی اســت کــه در زمان ما ف طومارهای بحرالمی 

آنهــا در  تعــدادی از ، بســیار شــبیه داســتان کشــف اولیــهتکرار شده است. این داستان هموارهمختلف 
ر آن زمــان دآنچه ؛ ، که بعدًا به آن اشاره خواهد شداول در قرن هشتم میالدی است تیموتائوس زمان 

 موجب این کشف شد سگ یک شکارچی عرب بود و در زمان ما، بز یک چوپان عرب.
مــیالدی در صــحرایی متــروک و    47912  ســال   یــل اوا   یــا   1946اواخر سال   1ماجرا از این قرار بود که، 
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ت در فلسطین، یک چوپان جوان عــرب بــه نــام  محمــد احمــد الحامــد،  دورافتاده نزدیک سواحل بحرالمی 
ئب )محمد گرگ معروف  خود ناچار به باال رفــتن از کــوهی شــد. صــدای   به دنبال بز گمشده  ه( به محمد الذ 

اینکه بزش در آنجا هســت یــا نــه تعــدادی ســنگ بــه    دانستن بز او را به سوی غار تاریکی کشانید، و برای  
ها بــه  داخل آن پرتاب کرد. از صدایی که برخاست، چوپان جوان چنین بــه نظــرش آمــد کــه یکــی از ســنگ 

و تصــور کــرد    ســت. حــس کنجکــاوی او برانگیختــه شــد ی ســفالی برخــورد کــرده و آن را شکســته ا ظرفــ 
دو    بــا   دو روز بعــد و جرأت ورود به غار را نداشت از کوه پایین آمد  تنهایی به ای یافته است؛ اما چون گنجینه 

بــا ایــن گمــان کــه شــاید  و    تنــد یاف خمــره ســفالی   چنــد نها در غــار آ برگشت.  آنجا تن از دوستانش دوباره به 
امــا بــه زودی متوجــه شــدند در داخــل   ، اشد آنها را برداشته و با خود بیــرون آوردنــد ی درون آنها ب ا گنجینه 

را با این تصور که فقــط بــه درد    ها چرم تکه   پاره و بدبو نیست. روز بعد، آنها   ها چیزی جز چند تکه چرم خمره 
از چوپانهــا    پــول ســیاه را بــه چنــد    ا نیز آنهــ   و او   نشان دادند   کاندو   دوزی به نام د به پینه ن خور تعمیر کفش می 

ها با حدس اینکه ممکن است کمــی قــدمت داشــته  چرم های عبری روی تکه پس از دیدن نوشته خرید و 
  آنهــا را بــه مــار آتاناســیوس . کشیش نیز  فروخت به یک کشیش سریانی  ،  قیمتی باالتر به    را  آنها  بعداً باشند 

 واگذار کرد.  المقدس بیت در   « مقدس  مرقس » رئیس روحانی( صومعه ارتدوکس )  مطران موئل، یشود س 
نــد و بــا تعریــف فروش دیگری بردعتیقهنزد  هایی را که یافته بودندچرممدتی بعد، چوپانها بقیه تکه

 رمها،پیش از خریدن چ فروش عربعتیقهچرمها را بخرد. کردن ماجرا برای او، به وی پیشنهاد کردند 
کــه  الیــازار ســوکنیک به نامیهودی  یدانشمند دوست خود که یک دالل ارمنی بود به  از طریقآنها را 

به ارزش واقعــی چرمهــا پــی  پروفسور سوکنیکد. اشناسی در دانشگاه عبری بود نشان داستاد باستان
رژیــم اســرائیل در با اعالم موجودی ت برای دانشگاه عبری خریداری کند اما  ت آنها راتصمیم گرفبرد و 

. پروفســور رو گردیــدبــهادامه کار با دشــواریهایی روجنگ بزرگی بین آن رژیم و اعراب و وقود فلسطین 
بــا  مــار آتاناســیوس  امــا عرب بود در اختیار بگیــرد فروش عتیقهسوکنیک توانست طومارهایی را که نزد 

. پــس از بردخود را به آن سوی اقیانوس های متعلق به ، طومار آمریکا سپسیروت و به بسفر مخفیانه 
شناســی بــود و بــا داشــتن متخصــص باستان ش ه مانند پــدر کن یادیگال یپسرش ا، یکنکپروفسور سو 

تــه بــود نســبت بــه جســتجو و مقام معاونت وزیــر جنــگ اســرائیل دانــش و سیاســت را بــا هــم در آمیخ
 یادهیــ چیپ ین طومارهــا را بــا روشــهایــ ا اســرائیلم یــ رژ یمــال یهــاکمکرد و با کآنها اقدام  یآور جمع

 3منتقل ساخت. ین اشغالیا به فلسطیکانه دوباره از آمریو مخف یدار یخر
جرایــد و انتشار خبر کشف طومارها، غوغایی در تمام جهان برپا نمود و به زودی به خبر اول همــه 

گردیــد و فراوانی برای قرائت و رمزگشایی از طومارها آغاز . تحقیقات وسیع شدمطبوعات جهان تبدیل 
های دانشــجویان ســطوح عــالی نامــهآنها موضود تعــداد زیــادی از پایانها و م امین و مطالعه ویژگی

آگاهی از محتویات ایــن طومارهــا اســرار فراوانــی  از روزگــار باســتان را دانشگاههای جهان قرار گرفت. 
از گستره فکری و فرهنگی تاریخ قــوم یهــود را در برابــر چشــم جهانیــان قــرار  ایفاش نمود و ابعاد تازه
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کــه  یهای دو هزار ساله متعلق به آغاز عصر مسیحیت، در زمانداد. کشف این مجموعه عظیم نوشته
بــه دشــواری نیــز ار ســال پــیش دستیابی به حتی یک نسخه از کتاب مقدس متعلق به هشتصد و یا هز

همگان را خیره کرد و تمامی کارشناسان خبره کتاب مقــدس و ادبیــات عبــری  پذیر است، چشمامکان
ها برای اولین بار تقریبًا همان روایتی از کتاب مقــدس را عهد باستان را به هیجان آورد؛ زیرا این نسخه

ل اســت کــه مسیح آن را خوانده و شنیده بود. بــه همــین دلیــ  داد که عیسیمیدر اختیار جهانیان قرار 
   4اند.ی قرن بیستم« لقب دادهمقدسکتابکشف  دانشمندان زمان ما کشف این طومارها را »بزرگترین

 رّدپای طومارها در تاریخ
رسم مخفی کردن طومارها در خمره به منظور حفاظت از آنها، از دیرباز میــان یهودیــان فلســطین 

العنوان بــه نــام قدیمی مجعول اینوشته در 5در کتاب مقدس آمده است. اشاراتی به آناشته و وجود د
تــوان ها در ظروف ســفالی را مینیز توصیف جالبی از نحوه پنهان کردن طومارها و کتیبه معراج موسی

ن در قــرون گذشــته از وجــود چنــی انو یهودیــ  اندهد مسیحیشواهدی وجود دارد که نشان می 6یافت.
ت  اطراف اریحا و سواحل در غارهای مناطق کوهستانی ویژهبهطومارهایی  و حتــی  آگــاه بــودهبحرالمی 

راهــب و دانشــمند بــزرگ مســیحی در قــرن ســوم  7ناند. اوریگــِ به برخی از آنها نیز دسترسی پیدا کرده
ای نزدیــک را در خمــره ای از کتــاب مقــدس نســخهدر یکی از آثار خود تأکید کرده است کــه  ،میالدی

بــه زبــان ای در نامهدر قرن هشتم میالدی  10اسقف سلوکیه 9اول وس ائتیموت 8.شهر اریحا یافته است
بــه »کتابهــایی بــه خــط عبــری« اشــاره کــرده کــه درون  12،رئیس صــومعه ِاالم 11سرجیوس  به سریانی

تــه او، مــاجرای کشــف آن گف طبــق 13اند.غارهایی در یک منطقه کوهستانی نزدیک اریحــا پیــدا شــده
به درون غاری رفــت ودیگــر از آن  عرب موقع شکارشکارچی سگ یک وده که »کتابها« بدین صورت ب

مانندی یافــت کــه در آن حجرهوارد غار گردید و در آنجا ف ای  بیرون نیامد؛ صاحب سگ به دنبال آن
رفــت و مــاجرای خــود را بــه  کتابهای زیادی در صخره گذاشته شده بود. شکارچی سپس بــه اورشــلیم

دیان گفت، و آنها نیز آمده و کتابهایی از عهد عتیق و چنــد کتــاب دیگــر را بــه خــط عبــری در آنجــا یهو
 متن نامه تیموتائوس اول چنین است: یافتند.

ما از یهودیان قابل اعتمادی که بعدًا بـه عنـوان شـاگرد نوآمـوز در آئـین مسـیحیت 
زدیک اریحـا پیـدا پی بردیم که ده سال قبل کتابهایی در یک صخره نتربیت شدند 

موقـع شـکار، در حـالی کـه  شده است. ماجرای آن چنین بود که سگ یـک عـرب
سرگرم بازی بود به درون غاری رفت ودیگر از آن بیـرون نیامـد؛ صـاحب سـگ بـه 

کتابهـای مانندی یافـت کـه در آن دنبال آن وارد غار گردید و در آنجا ف ای حجره
رفـت و مـاجرای  سـپس بـه اورشـلیم زیادی در صخره گذاشته شده بود. شـکارچی

خود را به یهودیان گفت، و آنها نیز به تعداد زیاد آمـده و کتابهـایی از عهـد عتیـق و 
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چند کتاب دیگر را به خط عبـری در آنجـا یافتنـد. و چـون در میـان آنـان دانشـمند 
موجـود در  اری از عبـاراتی بـس  ۀدیمی وجود داشـت از او دربـار متبحری در متون ق

متعلق به عهد عتیق است اما در هیچ جای  [گفته شده]عهد جدید سؤال کردم که 
ــان اســت و چــه شــود چــه در نســخهعهــد عتیــق یافــت نمی ــزد یهودی هایی کــه ن

اند هایی که نزد ما مسیحیان می باشد. او گفت که آنها متعلق به عهد عتیقنسخه
تـی مـن ایـن را از شـاگردان نوآمـوز و در کتابهایی که کشف شده، وجـود دارنـد. وق

وجو کردم و آنها هم همان ماجرا ن باره پرسیشنیدم و همچنین از دیگران نیز در ا
معروف و نیز  14را بدون هیچ تفاوتی برایم بازگو کردند، آن را برای گابریل )جبرئیل(

آن کتابهـا  [و از آنان خواسـتم]نوشته  ه دمشقرئیس صومع 15برای شوبحال ماران
را جستجو کنند و ببینند عبارت »او ناصری خوانده خواهد شد« و سایر عبارات نقل 
شده از عهد عتیق در عهد جدید کـه در متـونی کـه فعـاًل توانسـته ایـم از کتابهـای 

همچنــین از  شــود، در کجــای آنهــا آمــده اســت. مــنم دیــده نمیی پیــامبران بیــاب
خداوند، طبق شفقت خـود... از  یرحمت آور ا مانند »بر من یاوخواستم اگر عبارات

زوفای خون صلیبت بر من بپاش و مـرا طـاهر گـردان« در آن کتابهـا یافـت شـود، 
هفتـادی )سـبعینیه(  ۀمعطلی آنها را برایم ترجمه کند. ایـن عبـارت نـه در نسـخبی

عبری. اما آن عبرانـی بـه مـن  [متن]و نه در  [هاترجمه]شود و نه در بقیه دیده می
ایم. مـن در ایـن بـاره گفت: ما بیش از دویست مزمور از داود در کتابهایمـان یافتـه

 کردم که این کتابها را ارمیاء پیامبر یا بـاروخبرای آنها نوشتم. با این حال گمان می
در ] اند،شـده برانگیختـهو از آن  یا بع ی دیگر از کسانی کـه کـالم خـدا را شـنیده

، [دشـمنان]اند. در واقع، وقتی پیـامبران بـه الهـام خداونـد از غلبـه هگذاشت  [غارها
آگـاهی ها که به خـاطر گناهـان قـوم گریبانگیرشـان میزدنغارتگریها و آتش شـد 

و غارها پنهان کرده و مخفـی داشـتند ها کوهدرون  [در]یافتند، کتابهای مقدس را 
ین فرو نماند مبادا در آتش سوزانده ر زماین امید قوی که چیزی از کلمات الهی ببا 

و یا از سوی غارتگران به یغما برده شود. به هر حال، آنان که این چیزهـا را پنهـان 
 هفتاد ساله یا قبل از آن از دنیا رفتند و چـون قـوم از بابـل ۀکردند، خود در یک دور 

کسی باقی نمانـده بـود... مخفی کرده بودند  [در غار]ه آنها را ک یناسکبازگشتند از 
اگر این عبارات در کتابهای نامبرده وجود داشته باشد، در این صورت مطمئنًا آنهـا 

نـزد عبرانیـان و همچنـین مـا )مـورد  [فعالً ]قابل اعتمادتر ازمتونی خواهند بود که 
خود دریافـت  ۀرد پاسخی به نامموا این ۀاستفاده( است. من به هر حال هنوز دربار 

نـدارم. ایـن  [در پـی ایـن کـار]، و شخص مناسبی را هـم بـرای فرسـتادن امنکرده
 16کشد«.سوزد و به استخوانم زبانه میهمچون آتشی در قلب من است که می

ر مشهور تورات 17ی )چرکسی(ناسرقِ قِ  ی قرائیم در قرن نهــم مــیالدو از اع ای فرقه یهودی  مفس 



 طومارهای بحرالمیت     18

ای از یهودیــان ضــمنی بــه فرقــه طوربــهدر یکی از کتابهای خــود  نیز (تیموتاوس اولیک قرن بعد از )
 یــاد کــرده اســت« هــاغار  ۀبا نام »فرقــ از آنها شدن کتابهایشان در غار،  پیدا خاطربه وقدیم اشاره کرده 

وس کند که نیم قــرن زودتــر، در زمــان تیموتــامی )واضح است که او در اینجا به همان کتابهایی اشاره
ایــن فرقــه از ســایر تفــاوت د کــه گویــ می. وی ضــمنًا اول در غارهای نزدیک اریحا کشف شــده بودنــد(

کــرده و کتابهایشــان ه که اع ای آن از تقویمی مخصود به خود استفاده میبودها از این جهت فرقه
ســتند ی ههــایهمــان چیزدقیقــًا ین دو نکته ا 18است. تفسیر و شرح کتاب مقدس بوده موردبیشتر در 

ت می ۀفرق ۀکه امروز ما از مطالب طومارها دربار  کــه  دهــدضمنًا این موضود نشــان میدانیم. بحرالمی 
، همچنان کــه کشــف گرفتهمی به غارهای این منطقه صورت ، دستبردهاییالاقل از هفده قرن زودتر

ی از اســناد سد بخشــ ر به نظر می .است آنار در این غارها گواه تعداد زیادی خمره سفالی خالی از طوم
 وده، زیــرا در انجیــلدر سالهای قرون وسطا در دسترس بــ  «سند دمشق»و  «قانون جامعه»رقه نظیر ف

پاهایی از آن باقی ماندشانزدهم میالدی تألیف شده  برنابا که در فاصله قرن چهاردهم تا   19ه است.رد 
انــد؟ ابهامــات فراوانــی کــه در منــابع  انگیــز چــه کســانی بوده  اما نویسندگان این طومارهــای شــگفت 

  هریــک قــه بــر  های مختلف یهودی در روزگار باستان وجود دارد، تطبیق سرگذشت فر مختلف درباره فرقه 
آگاهی از سرگذشــت د. پس منطقی ساز از آنها را دشوار می  ایــن فرقــه مرمــوز و   ترین کار آن است که برای 

چگونــه  اند مراجعــه کنــیم، و ببینــیم کــه خــود آنهــا طومارهایی که خودشان نوشــته  ماجرای آنان، ابتدا به 
البتــه  انــد.  اند، و از حوادثی که بر ایشان گذشته چه اطالعاتی برای ما بر جای نهاده خویش را معرفی کرده 

شــت  از فرقه آورده نشده و ما ناچــاریم ایــن سرگذ باید دانست که در هیچ یک از طومارها سرگذشت کاملی 
بــا  ی از چنــدین طومــار مختلــف بازســازی کنــیم. و بع ًا رمزآمیــز را از کنار هم قرار دادن عبارات پراکنده 

ی   داشتن گزارش کاملی از حیات فرقــه از روی منــابع خــود آن، خــواهیم توانســت آن را در چهــارچوب کلــ 
 یم.  کن ق اوت بهتر آن  نابودی چگونگی پیدایش و   وقایع تاریخی بگنجانیم، و درباره 

 فرقه به روایت طومارهاسرگذشت 
تآغاز ماجرای فرقه شگفت فاصــله آیــد، آن گونه که از خود طومارها بــه دســت می، انگیز بحرالمی 

د حــدوندارد: )د( ح رت عیسی ظهوریعنی زمانی چندانی از بزرگترین تحول روحانی جامعه فلسطین 
ر ُبختسال بعد از حمله  هارصدچ در آن  20قــرن پــیش از مــیالد مســیح. دو تقریباً ، یعنی اورشلیمبه َنصَّ

 صــریحشکــه نــام ) ایــن کــاهن 21در معبد مقدس بــود.پارسا شاهد ظهور کاهنی  شهر اورشلیمن، زما
و عــده زیــادی از  22دادپیــامبران را بــه شــیوایی شــرح مــیکلمــات و  آیــات تــورات، (هیچ جا ذکر نشده

کــالم او دلنشــین و  23شنوندگانش باور داشتند که خدا اســرار پیــامبرانش را بــر او آشــکار کــرده اســت.
اما این امــر  25شناخته شد. 24«تعالیمش الگوی حق و عدل بود، و به همین جهت به نام »آموزگار حق
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ن که قباًل مردی نیکو و از مریدان آموزگار بــود )و نــام ن را برانگیخت و رئیس آناای از کاهناعده حسد
26چینی علیه وی نمود.خاطر پول و قدرت وسوسه شد و شرود به توطئهاو نیز هیچ جا ذکر نشده(، به

 

 28گار، گمراه کند.توانست بسیاری از مردم را در مورد آموز  27هایشاین کاهن شریر با دروغها و دسیسه
 دید بــه آموزگــار حــقافتاد و کاهن شریر که هواداران خود را بیشتر می به زودی بین مردم اختالف

هــواداران آموزگــار از ایــن گســتاخی برآشــفتند و نزاعــی خــونین بــین طــرفین  29تــوهین کــرد و او را زد.
زگــار ز آموگر مــاجرا شــدند و حمــایتی افقط نظــاره در آن نزاد سخت، بع ی از بزرگان شهر 30درگرفت.
 32را تــرک کنــد. با باال گرفتن اختالفات، کاهن شریر به آموزگار اعالم کرد که بایــد اورشــلیم 31نکردند.

وزگــار مریــدان آم 34؟( رفــت.و به تبعیدگاه )دمشق 33ناچار با مریدان خود از شهر خارج گردیدآموزگار به
آنها عهد بستند که تنها او را استاد و معلم خویش بشناســند و بــه  35بعیدگاه با او عهدی تازه بستند.در ت

بــه راســتی  آنها معتقد بودند کــه آموزگــار حــق 36گوید عمل کنند.احکام دین خود طبق آنچه که او می
   38ود تنها راه رستگاری است.شو عهدی که با او بسته می 37فرستاده خداوند است

داشــت؛ او ترســید دســت از ســر او برنمیان، که هنوز از آموزگار و رواج تعالیم او میاما رئیس کاهن
تحریکــات همــین در اثــر  39سفری به تبعیدگاه آموزگار نمود و در آنجــا بــه آزار او و مریــدانش پرداخــت.

 کــاهن 40به کــاهن شــریر پیوســتند.ت دادند و دس از آموزگارای از مریدان اعتقاد خود را نسبت به عده
شرارتهایی نمود که به سبب آن مورد خشم بیگانگان قرار گرفت و بــه  شریر پس از بازگشت به اورشلیم

نیز،  اما از میان مریدان 41را پرداخت. سان تاوان اهانت خود به آموزگار حقشدت مجازات شد، و بدین
اندکی بعد، آموزگار در تبعیــدگاه  42زبان به مالمت آموزگار گشودند. وفایی پیشه کردند وبیای بعدًا عده

   43خود از دنیا رفت.
مریدان تصمیم گرفتند بر اساس اعتقادات و تفسیر نوینی که آموزگــار از شــریعت بــه آنهــا آموختــه 

آنهــا از تبعیــدگاه بــه فلســطین  44شــکیل دهنــد.ای جدا از جامعه بزرگ و رسمی یهودیــان تبود، جامعه
   45ازگشتند و برای دور بودن از چشم بدخواهان، مقیم بیابان شدند.ب

*** 
ه دســت گیری فرقــه از خــود طومارهــا بــ این تقریبًا تمام چیزی است که از نحــوه پیــدایش و شــکل

ن و قــوانین و عــه قمــراهــای جامات فراوان دیگــری هــم دربــاره ویژگیآید. البته در طومارها اطالعمی
آگــاهی مــا از مراحــل بعــدی سرگذشــت فرقــه چیــزی  مقــررات آن وجــود دارد، امــا ایــن اطالعــات بــر 

کامــل بیــان داشــته اســت و بــه  طوربــهدر مقدمه خــود  . اطالعات مزبور را پروفسور ِورمشافزایندنمی
   کنیم.همین جهت از تکرار آن در اینجا خودداری می

توز امر  م گردیده که فعالیت فرقه بحرالمی  الت فکــری جامعــه فلســطین  مسل  تأثیر زیــادی بــر تحــو 
ی میان شیوه زندگی تعدادی از بزرگان صــدر چشمگیر شباهت پیدایش مسیحیت داشته است.  ویژهبه

ت به چشم می در ســاحل دهنده کــه تعمید یحیی خورد.مسیحیت با شیوه زندگی اع ای فرقه بحرالمی 
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ت( موعظــه میداد و در بود اردن غسل تعمید میر  کــرد یابانهای یهودیه )محــل اقامــت فرقــه بحرالمیــ 
 زیست:  ظاهرًا به شیوه آنان می

تعمید دهندد  در ییایدان یدیدیدا رداه   دد و  یرددا  د د ،   و در آن ایام، یحیی 
ت آنکا ا دعیا   زی ا همین اس نزدیک است.  آسمان  گفت: تییا  نید، زی ا  لکیت  ی 

د را   ید گی ی ای است در ییایدان  دا   د صدای ندا نند  ی ف  ا داد  و  ی نبی از او خب  
ید. و ایدن یحیدی اباسدی از   د   او را راست نمای های  خداوند را  دیا سازید و ط یق 

یست و خیرا ش  لخ و رسل ییایانی یید. در   ت  دا ت و  م یند چ  ی یا  م   ی 
آ دندد، و یدا  یا و جمیع حیاای اردن نزد او یی ون  ی و تمام یدید  ت، اور لی  این وق 

   46گ فتند. اردن از وی تعمید  ی  [ رود ] گناهان خید ارت اف   د ، در  

فرقــه تعمیددهنــده در صــحرای یهودیــه )محــل اقامــت  ای کــه یحیــیجملــهو جالب است بدانیم 
ت ت رد عینًا در طومار آو به زبان می اشعیاکتاب ( از بحرالمی  ، و هم مورد تأکید قرار گرفتــههای بحرالمی 
 است:  ای داشتهرسد که برای آنان اهمیت ویژهبه نظر می

( طبدق ایدن واحدد د )جا عداحَد و چین آندا خید را در اس ائیل یا رنیان یک یَ
دا خیاهند یید تا یا ییایان رفتدا و در قیانین  کل دهند، از ج گۀ   دم   ی  ج

را در  [  وردگار]طیر  ا در  تاب آ د  است: را  ا را  او را آ اد   نند، همانآنج
  47. ا همیار سازید یییایان آ اد   نید، و در صح ا راهی ی ای خدا

ت را هرچند نه در سخنان خود عیسی دیــد لهــای همکــه در انجی)تا جایی  آثار تعالیم فرقه بحرالمی 
غین اولیه مسیحی میآمده( اما در نوشته رســول، بزرگتــرین مبلــ    پــولستوان یافت. های بع ی از مبل 

 یهــودی یــکت یحیدن بــه مســ یــ ش از گرویپــ بــه گفتــه خــودش ه کــ  یالدیدر قرن اول مــ آیین مسیح 
ایــن و  شــبیه عقایــد ایــن فرقــه داشــت یــدیعقام بــود، یو از شاگردان معبد اورشلفریسی به نام شائول 

های خــود بــا اشــاره بــه ظهــور عیســی بــه های او نیز بازتاب یافته است. او در رســالهدر نوشته موضود
همــواره مــدعی بــود کــه دانــش مــاورائی خــود را از طریــق  48عنوان یک »عهد جدید« بین خدا و بشر،

و  50گفــتیز یک »حکمت مخفــی« ســخن مو در این باره همواره ا 49»کشف روحانی« به دست آورده
انــد. او در ســخنانش به آن واقــف بوده 52و »قدیسین« 51کرد که فقط »عده کمی از کاملین«تأکید می

ت  میان اع ــای فرقــهاز اصطالحات مرسوم حتی به صراحت  بارهــا  ، مــثالً ردکــ یاســتفاده مبحرالمیــ 
ت همواره ان نور«پسر اصطالح »  ،شاره به پیروان فرقه بــه کــار رفتــهبرای ا را که در طومارهای بحرالمی 

و حتی یک بار هم به صراحت این اصــطالح را دربــاره خــود مســیحیان بــه  53ردهآو های خود در نوشته
ت آمــده، گــاهی شــیطان را در برابــر  54کار برده است. او همچنین مشابه آنچه در طومارهــای بحرالمیــ 

گرا در و یــک فرقــه عرفــانس هــم کــه ظــاهرًا ع ــ نوییوحنــای انجیــل 55»فرشته نور« قرار داده است.




