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(تاریخ دریافت مقاله93/1/26 :ـ تاریخ پذیرش نهایی)93/11/08 :

چکيده 

اسنيها فرقهاي از یهود هستند كه در قرن دوم پیش از مـیدد در فلسـطین و سـوریه سـنونت
داشته و در تاریخ یهود بهعنوان زهاد شناخته شدهاند .این گروه بهعلت تعالیم و آئینهـاي خـاص
خود كه متمایز از دیگر فرقههاي یهودي است ،منادیان آئین مسیحیت بهحساب ميآیند .آنچـه
در مورد تعالیم و آئینهاي این فرقه در اختیار محققـان اسـت ،برگرفتـه از منـاب یونـاني اسـناد
قمران است كه احتمال داده شده مربوط به جماعت اسني ميباشد .محور تعالیم ایـن جماعـت،
براساس رعایت اصول اخدقي و محور آئینهاي آنها تطهیـر و عبـاد اسـت .هرچنـد اصـول
الهیاتي این فرقه به اصول رهباني دیگر ادیان شبیه اسـت امـا قواعـد نظـري و عملـي خاصـي
براي این جماعت ذكر شده كه آنرا از دیگر فرقههاي رهباني و زاهدانه متمایز ميسـازد .از آنجـا
كه ،بعضي از این باورها و آئینها بخشي از اصول الهیاتي جماعت مندائي را كه در حـال حارـر
در مناطقي از ایران و عـرا بـه حیـا خـود ادامـه مـيدهنـد ،تشـنیل مـي دهـد ،بعضـي از
پژوهشگران تصور ميكنند ،میان این دو جماعت ارتباط وجـود دارد .البتـه از طرفـي بـهدلیـل
ایننه اصول اعتقادي مندائي ریشه در ادیان مختلف دارد و نیز پراكندگي اصول الهیاتي آنهـا و
تمایزا اساسي كه بین بعضي از اصول اعتقادي آنها با تعالیم دیني اسني وجود دارد ،احتمـال
ارتباط میان این دو جماعت تنها درحد یك فرریه است كه توسط معـدودي از محققـان ارائـه
شده است .به هر حال ،تصور ایننه مندائیان ،بازماندگان اسنيهـاي قـرن اول مـیددي باشـند،
موجب شد تا مقایسهاي میان باورها و آئینهاي این دو فرقه انجام شود.

کليدواژهها :اسنی ،اسناد قمران ،فیلون ،گنزا ،مندائی ،یوسفوس.
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طرحمسئله 

قرن دوم پیش از میدد ،در تاریخ یهودیت دوران قابل مدحظهای است .دورانی كه در كنـار
دو فرقۀ بزرگ یهودی یعنی ،صدوقیان 1و فریسیان ،2گروهها و فرقههای دیگری پیدا شـدند
كه هركدام از جهاتی قابل مدحظه میباشند .از جملۀ این فرقهها ،اسـنیهـا 3هسـتند كـه
بخشی از تاریخ یهود را بهخود اختصاص دادهاند .قدیمیترین مناب اطدعاتی در مـورد ایـن
فرقه ،نوشتههای مورخ بزرگ یهودی یوسفوس 4و فیلسوف یهودی فیلون 5مـیباشـد .تمـام
محققانی كه در مورد این فرقه به تحقیق پرداختهاند ،از نوشتههای ایـن دو متفنـر یهـودی
استفاده كردهاند .تصور میشود كه این دو متفنـر و محقـق بـزرگ یهـودی از یـك منبـ
مشترک قدیمیتر استفاده كردهاند ] ،17ص ،[363درحالیكه یوسفوس ادعا میكند بـرای
مدتی با اسنیها زندگی كرده ] ،26ص [510و فیلون نیز معاصر بـا آنهـا بـوده و احتمـا
دادههای آنها براساس تجربیا شخصی میباشـد .عـدوه بـر فیلـون و یوسـفوس ،پلینـی
بزرگ 6هم از جملۀ كسـانی اسـت كـه بررسـیهـایی را در مـورد ایـن فرقـه انجـام داده و
نوشتههای او بهعنوان منب قابل توجهی مورد استفادۀ محققان قرار گرفته است.
تا قبل از كشف طومارهای قمـران 7در سـال  1947منـاب اصـلی تحقیـق در مـورد
اسنیها ،نوشتههای یوسفوس ،فیلون و پلینی بود .با كشف طومارهای بحرالمیت 8چهـرۀ
این فرقه بیشتر از قبل و در بعضی موارد بهصورتی متمایز از توصیفا یوسفوس و فیلون
] ،17ص [369آشنار شد .شاید بهخاطر همین تمایزا میان توصیفا منـاب یونـانی و
طومارهای قمران ،هنوز بهطور قط نمیتوان گفت ،آیا جماعت قمـران همـان اسـنیهـا
بودهاند یا نه .اسنیها برای كسانیكه دربارۀ آنها از میان طومارهـا و نوشـتههـا تحقیـق
كردهاند ،تا به امروز چهرۀ كامد شناختهشدهای نیسـتند و بـهصـور معمـایی در تـاریخ
یهود باقی ماندهاند .علت این امر آن اسـت كـه ایـن فرقـه ماننـد بسـیاری از فرقـههـای
1. Sadducees
2. Perizzites
3. Essenes
4. Jusephus
5. Philo
6. Pliny The Elder
7. Qumran scrolls
8. Dead sea scrolls
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یهودی ،در سال  70میددی در زمان حملۀ رومیها به اورشلیم از صفحۀ تاریخ بهعنـوان
یك فرقه ناپدید شدند .بههمین دلیل ،دادههای محققان اخیر صرفا از میان نوشـتههـایی
است ،كه احتمال تناقض و یا ابهام در آنها میباشد.
مندائیان جماعت دیني دیگري هسـتند كـه گروهـي از محققـان بـهدلیـل بعضـي از
اشتراك هاي عقیدتي و آئیني آن ها با اسني ها ،تمایل دارند تا خاسـتگاه مشـتركي بـراي
آنها ذكر كنند و ریشۀ جماعت مندائي را در اسنيهاي قرن اول میددي جستجو كننـد.
برخدف اسنیها كه اطدعا بهدستآمده از آنها تنها بـهواسـطۀ نوشـتههـا و طومارهـا
میباشد و گزارشهای مربوط به آنها ممنن است تاحدی متناقض بهنظـر بیایـد ،آنچـه
دربارۀ مندائیان گزارش شده دقیقتر میباشد .زیرا این فرقه تـا زمـانهـای اخیـر وجـود
داشته و محققان برای شناخت آداب و رسوم آن ها قـادر بـه برقـراری ارتبـاط نزدیـك و
مستقیم بوده اند و بههمین دلیل ،بسیاری از دادههـای محققـانی كـه دربـارۀ ایـن فرقـه
تحقیقاتی انجام داده بر پایۀ تجربههای شخصی بوده است.
پرسشي كه در اینجا مطرح ميشود ،این است كه تعـالیم عقیـدتي و آئینـي ایـن دو
فرقه چیست و چه وجوه مشتركي میان الهیا آن ها وجود دارد كه باعث شـده گروهـي
متوجه خاستگاه مشترك آن ها شوند؟ دررـمن چـه تمـایزا اساسـي و بنیـادي میـان
معتقدا این دو جماعت هست كه ارتباط آن هـا از جانـب بسـیاري از محققـان نادیـده
گرفته شده است؟
در مقالۀ حارر سعي شده هرچند به اختصار ،مباحـث مربـوط بـه خاسـتگاه ،تـاریخ،
عقاید و آئین هاي دو فرقه بررسي شود تا در پایان با مقایسۀ باورها و آئـین هـاي ایـن دو
گروه نقاط اشتراك و تمایز آنها شناخته شود.
اسنیها:اشتقاقواژۀاسنی 

بهدرستی معلوم نیست كه واژۀ اسنی" "Essenesانگلیسی از چه ریشهای گرفته شده و دقیقـا
به چه معنایی د لت میكند .آنچه باعث میشود این واژه در پردۀ ابهام باقی بماند و در مـورد
ریشۀ آن اتفا نظر نباشد ،این است كه این واژه نه در عهد جدید ،نه در ادبیا ربـانی (تلمـود
و میدارش) و نه حتی در طومارهای بحرالمیت منسوب به این جماعت ،هیچ اشارهای بـه ایـن
اسم نشده است .آنچه از بررسی تحقیقا و گزارشهای محققان دربـارۀ ایـن فرقـه بـهدسـت
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آمده ،نشان میدهد این واژه " "Esseneابتدا از صور تینـی آن گرفتـه شـده اسـت ]،26
ص .[510یوســفوس واژۀ "  )Essenoi( " E voiو یــا "  )Essaioi( " E voiرا در
اشاره به آنها بهكار میگیرد و فیلون اصطدح"  " E voiرا از آنجا كه سامیتر مـیدانـد،
بهكار میبرد [ ،28ص .]316در مورد اشتقا و معنای ایـن كلمـه احتمـا تی داده شـده كـه
غالب آنها به یك صور به ویژگی حیا دینی آنها اشاره میكند .شاید رایجتـرین نظـر در
مورد اشتقا این كلمه این است كه "  " Esseneاز " "hasسـوری كـه معـادل آن ""hasid
عبری و به معنای پرهیزكاری ،گرفته شـده اسـت ] ،31ص .[163عنـوان حسـیدیم 1كـه بـه
گروهی از یهودیان زاهد و پرهیزكار قرن دوم قبل از میدد اطد میشود ،نیـز از همـین واژه
گرفته شده و به این دلیل ،بعضی از محققان تصور میكننـد خاسـتگاه جنـبش اسـنیهـا در
حسیدیم میباشد كه در همان زمان به مخالفت با هلینزم برخاستند ] ،24ص.[4
تاريخوخاستگاه 
همچون بسیاری از موروعا مربوط به اسنی ،تاریخ و بـهخصـوص خاسـتگاه اسـنیهـا
دقیقا مشخص نیست ولی تمامی مناب یونانی از جمله نوشـتههـای یوسـفوس و فیلـون
تاریخ آنها را قرن دوم قبل از میدد تـا قـرن اول مـیددی مـیداننـد .دربـارۀ خاسـتگاه
اسنیها نظرا متفاوتی ارائه شده است .یوسفوس نسبت به مناب دیگر جزئیا بیشتری
ارائه داده و در كتاب خود به دروازۀ جنوبی اورشلیم بهنام دروازۀ اسنی ،اشاره كرده اسـت
] ،31ص [164و احتمال دارد این مطلب مؤید نظـر باسـتانشناسـاني باشـد كـه خرابـۀ
كشفشده در بیرون از اورشلیم را اقامتگاه اسنیها میدانند.
فیلون در اثبا ایننه جهان خالی از مردم بیتقوا نیست ،پس از ایننه بـه مجوسـیان
ایران اشاره میكند ،مثال برجستهای از مردم سرزمین خود را ارائه میدهد .او مینویسد:
«فلسطینیها و سوریها هم از نمونههای عالی اخدقی بیبهره نیستند و در میـان آنهـا
گروهی وجود دارند كه به آنها اسنی میگویند» ] ،28ص .[396شـاید ینـی از عـواملی
كه پس از كشف طومارهای بحرالمیت و اسـناد قمـران باعـث شـد ،جماعـت قمـران بـا
اسنیها ینی پنداشته شوند ،گزارش پلینی مرتبط با محل اسنیها بود .او درسـت جـایی
1. Hasidim
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را محل اقامت اسنیها میداند ،كه در آنجا اسناد منسوب به قمـران كشـف شـده اسـت.
بعضی از محققان به این نتیجـه رسـیدند ،كـه اسـنیهـا و فریسـیان هـر دو از جنـبش
حسیدیم نشأ گرفتـهانـد و درحـالیكـه گروهـی دیگـر بـرای آنهـا خاسـتگاه ماقبـل
منابی1ذكر میكنند .همچنین گفته شده ،خاستگاه اصلی اسنیها در بابـل بـوده كـه بـا
شنیدن پیروزی منابیان به فلسطین مهاجر كردند ] ،26ص.[510
هرچند مناب در ذكر محل اقامت دقیق اسنیها اتفا نظر ندارند .اگر به گزارشهـای
یوسفوس كه ادعای زندگی كردن با اسنیها را دارد و دادههای فیلون كه معاصر با آنهـا
بوده و نیز به حفاریهای باستانشناسان اعتماد كنیم ،میتـوانیم قـان شـویم ،محـدودۀ
اقامتگاه اسنیها در فلسطین و سوریه بوده است .اسنیها پس از حملۀ رومیها و نابودی
اورشلیم در مناطق دیگر پراكنده شده و به باور فیلون پس از این واقعۀ بـزرگ بـه مصـر
رفتهاند .به باور گروهی ،عقاید اسنیها پس از ناپدید شدن آنها در فرقـههـایی همچـون
ابیونیتها ،2مندائیان و بهخصوص قرائیم 3بهجـا مانـده اسـت ] ،17ص .[570از بررسـی
تحقیقا انجامشده در مورد این فرقه ،چنین بهدست میآید كـه بیشـتر محققـان فرقـۀ
قرائیم را بازماندۀ عقاید اسنیها میدانند .سند دمشق 4كـه ینـی از اسـناد مهـم قمـران
میباشد و نسخهای از آن در قرن نهم میددی در مصر كشف شـده بیـانگر تـداوم سـنت
اسنی پس از ناپدید شدن آنها در فرقۀ قرائیم است ] ،26ص.[510
شيوۀزندگی 
میتوان گفت آنچه مربوط به آئینها و حیا دینی مربوط به فرقۀ اسـنی مـیباشـد ،تـا
1. Maccabean
2. Ebionites

ابیونیتهامسیحیانغیرراستینبودندکهبایدآنهارافرقهایازاسنیهابهحسابآورد.اینفرقهمسیحراپیامبرخددا
میدانستند.ظاهراًاینجمعدرماورایاردنوسال70میالدیپدیدآمدند.میاناینفرقهبااسدنیهدابدباها ی
وجوددارد.ازجملهدرمیانآنهاغسل عمیدرواجدابتهوباقربانیدرمعبدمخداف بودنددوبدههمدیندفیدل 
ریشههایمسیحیتدراسنادبحرافمیت ص141.و .]142
ایاسنیبهبمارآورد[ 


رافرقه

وانآن

می
3. Karaites

قرائیمفرقهاییهودهستندکه نهامتونمقدسعبریرامشروعمیدانندد بسدیاریازمحققدانبدهرابید بدین
قرائیموفرق  ازهکش بدۀقمراناعتقاددارند[ .]karaites,p.254
4. Domescus Document
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قرن بیستم اساسا مبتنی بر گزارشهای مناب یونانی بهخصوص یوسفوس و فیلـون بـود.
در قرن بیستم پس از كشف طومارهای قمران و طرح فرریۀ پیوند میان جماعت قمـران
و اسنیها توسط بعضی از محققان ،جزئیا بیشتری مربوط بـه آئـینهـا و عقایـد آنهـا
بهدست آمد كه در بعضی موارد با توریحا یوسفوس و فیلون از جماعت اسنی متفاو
بود .در اینجا سعی شده اعتقادا و آداب و رسوم اسنیها مطابق با گـزارشهـای منـاب
یونانی و طومارهای قمران كه منسوب به جماعـت قمـران مـیباشـند و احتمـا همـان
اسنیها هستند ،ارائه شود.
بنابر توصیفا یوسفوس و فیلون ،اسنیهـا كـه تعدادشـان توسـط هـر دو گزارشـگر
حدود چهار هزار نفر ذكر شده ،مركز خاصی برای اجتماع خـود نداشـتند و در شـهرها و
روستاها پراكنده بودند ] ،28ص .[396آنها زندگی مبتنی بـر حیـا زاهدانـه داشـته و
درعین حال كار میكردند .آنها به كشت و زرع و كارهـای دسـتی و گلـهداری مشـوول
بودند و از مشاغلی كه با ساخت اسلحه ،نیـزه و تیـر سـروكار داشـت ،دوری مـیكردنـد.
اشتوال نداشتن آنها به ساخت اسلحه ،نشان میدهد ،آنها افراد صـل جـویی بـوده و از
جنگ و خونریزی دوری میكردند ،ولی براساس گزارش یوسفوس ،آنها در طی شـورش
بزرگ منابی توسط رومیها شننجه میشدند ] ،31ص .[164این احتمال وجود دارد كه
اسنیها در مقابل حملۀ رومیها به یهود ،در برابر آنهـا مورـ گرفتـه و در ایـن جنـگ
شركت كرده باشند .ادعای یوسفوس مبنی بر شركت اسنیها در جنگ علیه رومیهـا بـا
اسناد كشف شده در غارهای قمران كه رومیها را دشمن اسنیها خوانده ،تأیید میشـود
] ،26ص.[510
به غیر از اسناد قمران كه مالنیت خصوصی برای افراد جماعت را گزارش میكنـد ]،32
ص ،[250مناب دیگر اساس زندگی آنها را مبتنی بر یك نوع مشاركت عمومی مـیداننـد.
بنابر گزارشهای این مناب  ،آنها درآمد خود را به مصـرف عمـوم مـیرسـاندند و بـه ایـن
ترتیب اجرتی را كه بهخاطر یك روز كار میگرفتند ،به یك خزانۀ عمومی میسپردند تا بـه
مصرف همۀ جماعت برسد .با مقایسۀ نوع زندگي جمعي اسـنيهـا بـا تمـام جماعـتهـای
رهبانی كه ادعای زندگی جمعی داشته و دارند ،درمییابیم زنـدگی آنهـا منحصـر بـهفـرد
بوده است .آنهـا حتـی لبـاس و غـذای مشـترک داشـته و هیچگونـه مالنیـت خصوصـی

اسنيها و مندائیان و مقایسۀ باورها وآئینها

321

نداشتند .آنچه در میان اسنیها واقعا مهم بهشمار میآمد ،اصول اخدقی بود كـه در تربیـت
روح مؤثر بود .آنها تنها به چیزهایی توجه میكردند كه در پرهیزكـاری و درنهایـت رشـد
معنوی و روحی آنها مؤثر واق میشد .اسنیها بهتمام توصیههای اجداد خود ماننـد تقـوا،
عدل ،نظم و هر آنچه باعث ارتقای معنوی آنها میشد ،عمل میكردند .بنـابر نوشـتههـای
بهجامانده از فیلون برای هر اسنی سه معیار در زندگی وجود داشت ،عشق بـه خـدا ،عشـق
به فضیلت و عشق به مردم ] ،28ص .[397آنها عشـق بـه خـدا را در سـوگند نخـوردن و
دروغ نگفتن میدانستند و به خداوند بهعنوان منب خوبیها توجه میكردند .هر اسنی تنها
یكبار و آنهم در زمان تشرف به جماعت اسنی میتوانست سوگند یاد كند ،سوگندی كـه
او را مقید به اطاعت از تمام قوانین جامعه میكرد .عشق بـه فضـیلت در قناعـت ،سـادگی،
خوشاخدقی ،فروتنی ،توجه به قانون ،ثبا شخصیت و عشق بـه مـردم نیـز از نظـر یـك
اسنی در مفاهیمی مانند حسن نیت ،انصاف و اخو نهفته بود .اسنيها تمام آنچه انسان را
گرفتار لذ میكرد نهی كرده و آن را ناپسند میدانستند .بنابر گزارش یوسـفوس ،تـدهین
با روغن در میان این فرقه بهعنوان امری لذ بخش ناپسند بود و بـا ایننـه دیگـر یهودیـان
همدوره با این فرقه خود را با روغن تدهین مـیكردنـد ] ،31ص ،[164آنهـا بـا پوشـیدن
لباسهای سفید خود را از آلوده شدن به روغن حفظ میكردند ] ،28ص .[398اسنیها بـه
ازدواج هم چون منتهی به لذ میشد ،روی خوش نشان نمیدادند .بنـابر گـزارش پلینـی،
آنها هیچ زنی نداشتند و در میان درختان نخل زندگی میكردند ،زیـرا تعـداد زیـادی بـه
روش زندگی آنها رو میآوردند ،آنها نیز عضـو جدیـد مـیپذیرفتنـد .نسـل آنهـا بـرای
مد ها ادامه یافت هرچند در میان آنها كسی متولد نشد ] .[28با وجود ایـن ،یوسـفوس
دو گروه مجرد و متأهل را در میان اسنیها ثبت كرده است .در اسـناد قمـران نیـز چنـین
مور گیری دوگانهای وجود دارد .از یك طرف ،در كتاب قانون جامعه اشـاره بـه یـك نـوع
حیا جمعی بدون زن شده و از طرفی دیگر در همین كتاب آموزشهای زم بـرای سـن
ازدواج آمده است .در سند دمشق نیز سخن از گرفتن همسـر و آوردن بچـه مطـابق قـانون
شده است ] ،23ص .[872شاید آوردن بچه مطابق قانون ،به این دلیل باشد كـه ازدواج بـه
شرط هدف خاصی صور میگرفته است.
نه تنها اسنیها در دارایی مشترک بودند ،خانههای مشترک هم داشتند .آنهـا حتـی
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در خانهها را بر روی اعضای دیگر كـه از جاهـای دیگـر مـیآمدنـد بـاز مـیگذاشـتند و
گماشتگانی مخصوص در این اجتماع بودنـد كـه از اعضـای تـازه از راه رسـیده و مسـافر
پذیرایی میكردند .بههمین دلیل ،یوسفوس میگوید آنها در سـفر هـیچ چیـز بـا خـود
نمیبردند ] ،28ص .[398این سخن ،كـه ایـن نـوع زنـدگی در میـان جماعـا رهبـانی
بینظیر است حرف گزافی نیست.
غذا خوردن اسنی ها نیز بهصور جمعی صور میگرفت .در طی روز آنها دو وعده
غذای مشترک داشتند .اسنیها در اتا خاصی كه همچون معبـد مقـدس بـود دور هـم
جم و با رعایت آداب خاصی مشوول غذا خوردن میشدند .غـذا خـوردن جمعـی آنهـا
بهعنوان یك امر مقدس و عباد محسوب میشد و تنها برای رف گرسنگی نبود .فیلـون
در كنار غذا و خانه از لباس مشترک نیز سخن میگوید ،بـه ایـن بیـان كـه هـركس هـر
لباسی را دوست داشت میپوشید چون یك چیز متعلق به همه بود ] ،28ص.[397
آنگونه كه پیداست گزارشهای فیلون از اسـنیهـا بیشـتر جنبـۀ اخدقـی دارد ،امـا
یوسفوس دركنار گزارشهای خود از حیا اخدقی آنها مطالب دیگری را مطـرح كـرده
كه فیلون در مورد آنها چیزی نگفته است .از جمله مواردی كه یوسفوس بـه آن اشـاره
كرده است این است ،كه اسنیها عدوه بر اشتوال به كشاورزی و كاردستی به امر طبابت
هم مشوول بودند ] ،28ص .[397آنها با مطالعۀ كتب قدما به خواص گیاهـان و هسـتۀ
میوهها پی برده و بهواسطۀ آن بیماران را معالجه میكردنـد .یوسـفوس گـزارشهـایی از
پیشگویی اسنیها در مورد آینده نیز میدهـد و عقیـده دارد پیشـگویی آنهـا از آینـده
بهندر اشتباه بود .او یهودا1را پیامبر اسنیها ذكر میكند كه به شاگردانش پیشگویی و
فالگیری را آموزش میداد ] ،31ص.[164
یوسفوس همچنین از چهار طبقۀ اسنی سخن میگوید كه برحسب درجـه تقسـیم و
رؤسای آن ها توسط جماعت انتخاب میشدند .طبقـۀ بـا تر بـا طبقـۀ پـایینتـر تمـاس
نداشت و اگر این اتفا میافتاد آنها خود را میشستند ،گـویی در تمـاس بـا یـك غیـر
عضو قرار گرفتهاند ] ،28ص .[398در گزارشهـای منـاب یونـاني اشـاره بـه مـأموران و
گماشتگان مسئول جم آوری اموال و تقسیم آن میان همه و نیز كاهنانی كـه در مـوارد
1. Judas
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خاص مانند آداب مربوط به وعدههای غذایی نقش ایفا میكردند ،اشاره به طبقـا دیگـر
نشده است .بهطوركلی میتوان گفت ،در گزارشهای این مناب نقش كـاهن قابـل توجـه
نمیباشد .اما در اسناد قمران تقسیمبندی طبقا جامعه بهتر نشان داده شده و به لـزوم
حضور كاهن در اجرای مراسم آئینی تأكید زیادی شده است .بنابر اسناد قمران عدوه بـر
كاهنان در میان مردم عادی نیز گروههایی بودند كه به دستههای هزار ،صد ،پنجـاه و ده
نفری تقسیم میشدند .عدوه بر آن ها ،جمعی دوازده نفره هم بودند كـه بـه همـراه سـه
كاهن ،امور اصلی جماعت را اداره میكردند .از میان آنها مدیریت اجرایی دست دو نفـر
بود ،ینی خزانهدار و دیگری مسئول پذیرش افراد نامزد ورود به جماعت ] ،23ص.[872
در میان اعضای جامعه اطاعت هر فرد از طبقۀ با تر واجـب بـود و در صـور تخلـف از
اوامر مجاز میشد .مجازا ها مطابق با قانون بود و شامل كاهش جیرۀ روزانـه و حتـی
قط جیرۀ دائمی و جدایی اعضا از فرقه بود ] ،23ص.[872
آنچه در مورد تقویم جماعت قمران از میان طومارهـا بـهدسـت آمـده حـاكی از ایـن
است ،آن ها به یك تقویم سیصدوشصت وچهار روزه معتقد بودند و اعیاد خود را براسـاس
این تقویم تنظیم میكردند [ ،34ص ،]508اما براساس گزارشهـای فیلـون و یوسـفوس
اسنیها مطابق با تقویم جماعت یهود اعیاد خود را برگزار میكردند .همانگونه كـه ذكـر
شد ،این اختدف میان اسناد و گزارشهای فیلون و یوسـفوس باعـث شـد تـا گروهـی از
محققان تصور كنند ،اسنیها تقویم یهـود را قبـول داشـتند و جماعـت قمـران بـهدلیـل
انتخاب تقویم شمسی راه خود را از آنها جدا كردند.
حياتدينیوالهيات 
بخش مهمی از زندگی روزانۀ یك اسنی را حیا دینی او شـنل مـیدهـد .اسـنیهـا در
طول روز ،زمانیكه از خواب بیدار میشدند تا هنگام شب ،مطابق بـا شـیوۀ منظمـی كـه
قانون جمعی برای آنها تعیین كرده بود ،رفتار كرده و تمام كارهای آنهـا در طـول روز
عین عباد بود .آنها قبل از آننه خورشید با بیاید ،كارهـای معمـولی خـود را شـروع
میكردند و غروب دست از كار میكشیدند .فیلون میگوید آنهـا همچـون كسـانی كـه
تعلیم مسابقۀ ورزشی میبینند مشتا بهكار بودند ،زیرا آنها هر شولی كه داشتند تصور
میكردند برای زندگی سودمندتر و برای روح و جسم مطلوبتر است] ،28ص.[397
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اسنیها به غذا بهعنوان یك وعدۀ غذایی برای رف گرسنگی نگاه نمیكردند بلنه بـرای
غذا خوردن آداب خاصی داشتند .آنها ساعت خاصی بعد از تطهیر با لبـاس سـفید بلنـدی
دور هم جم شده ،در اتا غذاخوری سرجای خود مینشستند ،قبل و بعد از غـذا نیـایش
خاصی را انجام میدادند و سنو را در هنگام غذاخوردن رعایت مـیكردنـد .اسـنیهـا در
مواق دیگر نیز به ترتیب سخن میگفتند ،گویی سنو در میان آنها عباد بود.
كسانیكه در آداب ،رسوم و عقاید جماعت قمـران تحقیـق كـردهانـد ،وعـدۀ غـذایی
مشترک را به تقلید از شام آخر میدانند ] ،32ص .[250ایـن دسـته از محققـان تمایـل
زیادی دارند كه میان این فرقه و مسیحیت اولیه ارتباط برقـرار كننـد و آنهـا را پیـروان
اولیۀ عیسی (ع) ذكر كنند .از اینرو عقیده دارند ،تبرک غذا بهدست كاهن قبل از غذا به
تقلید از شام آخری اسـت كـه در آن عیسـی (ع) نـان و شـراب را بركـت بخشـید و بـه
حواریون داد ] ،23ص .[873بنابر اسناد قمران ،عدوه بر وعـدههـای غـذایی روزانـه كـه
اعضا دور هم جم میشدند ،در سال نیز دوبار در روزهای خاص تعیینشـدهای دور هـم
جم و دستورهای زم را دریافت میكردند ] ،34ص.[507
تطهیر در میان اسنیها مانند بسـیاری از جماعـا رهبـانی دیگـر ،جـزو اصـول فرقـه
بهشمار میرفت .عدوه بر ایننه ،هر فرد موظف به تطهیر قبل از غذا بـود ،در مـوارد خـاص
هم باید تطهیر زم انجام میشد .مثد ،همانطور كه از یوسفوس نقل شد ،زمانیكه كسـی
با طبقۀ پایینتر از خود با یك غیر عضو تماس میگرفت ،تطهیر بر او واجب میشد.
رفتار جماعت اسنی نسبت به معبد اورشـلیم صـری نبـود .فیلـون مـیگویـد آنهـا
هیچگونه قربانی را در معبد انجام نمیدادند و یوسفوس گزارش میدهد كه آنها قربـانی
خود را انجام و تقدیم معبد میكردند تا به این ترتیب ارتباط خود را با معبد قط ننننـد
] ،17ص .[70بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت آن ها نسبت به كاهنان معبد اورشلیم نظـر
خوبی نداشتند و آنان را مؤمنان راسـتین نمـیدانسـتند .بـه گـواهی طومارهـای قمـران
جماعت قمران تنها خود را اسرائیل حقیقی میدانستند و به آئینهای دیگر اسـرائیلیان و
بهخصوص ،آئینهایی كه در معبد انجام میشد ،بهعنوان آئینهـای تحریـفشـده توجـه
میكردند ] ،26ص.[511
سخنی گزاف نیست كه گروهی از محققان ،فرقۀ قرائیم را بازماندۀ اسنیها میداننـد
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زیرا این جماعت در احترام گذاشتن به قوانین موسوی و تورا بسیار جدی بودنـد و نـام
موسی در میان آنها با احترام برده ميشد و ناسزای به او جرم بزرگی بود .رعایـت آئـین
سبت1در میان آنها بهدقت مراعا میشد بهگونهای كه گفتـه شـده ،آنهـا در ایـن روز
هیچ كاری انجام نمیدادند و حتی غذای آن روز را روز قبل درست میكردنـد .آنهـا در
این روز به كنسیهها رفته و در آنجا متناسب با سن مینشستند .شخصی كتاب مقدس را
با صدای بلند میخواند و دیگـری هـر آنچـه را كـه وارـ نبـود ،تورـی مـیداد ]،28
ص .[397عدوه بر روز سبت آنها اعیاد خود را براساس تقـویم خـود انجـام مـیدادنـد.
هرچند كه در گزارشهای جام یونانی چیزی در مورد تقویم اسنیهـا نیامـده ،ولـی بـا
توجه به گزارش یوسفوس مبنی بر ایننه آنها در هنگام طلوع خورشید مقابل خورشـید
نیایش میكردند ،بعضی از محققان به این نتیجه رسـیدند كـه آنهـا تقـویم شمسـی را
قبول داشتند و بههمین دلیل بهطرف مشـر نیـایش مـیكردنـد ] ،26ص .[511شـاید
نیایش آنها در برابر خورشید انگیزۀ این شد كه اپیفانیوس2محقق یونـانی چنـین اظهـار
كند ،كه بقایای آنها را در میان خورشیدپرستان دیده است [ ،28ص.]399
آئین تشرف از جمله آئینهایی است كه فیلون و یوسفوس به آن اشاره كردهانـد و در
اسناد قمران نیز با كمی تفاو ذكر شده است .اسـنیهـا از ورود اعضـای جدیـد ،حتـی
بچهها و افراد متأهل به فرقۀ خود استقبال میكردند .كسیكه نامزد ورود بـه فرقـه بـود،
باید مراحلی را پشتسر میگذاشت كه این مراحل چند سال طول میكشـید .یوسـفوس
دوران تشرف را سه سال و اسناد قمران آن را در دو مرحله ذكر میكند كه هركدام یـك
سال به طول میانجامد ] ،25ص.[202
براساس گزارش یوسفوس اسنیها معتقد به جاودانگی روح بودند و رستاخیز بـدن را
اننار میكردند .او چون اسنیها را متأثر از عقاید نوافدطونی میدانست ،زیربنای الهیـا
آنها را در تفنرا یونانی قرار داد ] ،28ص.[399
نوشتههای اسناد قمران در مورد الهیا اسنی بیانگر آن است كه الهیا آنها مبتنی
بر یك نوع جبرگرایی حتمیاست .ثنویت میان خیـر و شـر و یـا نـور و تـارینی در ایـن

1. Sabbath
2. Epiphanius
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طومارها سبب شده گروهی از محققان اینگونه اعتقادا را متأثر از ایرانیان بدانند .بنـابر
آنچه در بعضی از طومارها آمده ،خداوند موجودا انسانی را خلق كرد تا حاكم بر جهـان
باشند و برای آنها دو روح تعیین كرد كه باید تا زمان مدقا او پیوسته با هم در سـتیز
باشند :روح حقیقت و روح گمراه ] ،23ص .[872در جایی دیگر ایـن ثنویـت بـهصـور
دیگری دیده میشود كه بسیار تقدیرگرایانه است .براساس ایـن اسـناد ،جماعـت قمـران
منتخب از جانب خداوند هستند .خداوند بشـر را در دو گـروه متضـاد نـور و تـارینی یـا
حقیقت و دروغ آفرید و هركدام را تحت تسلط یك فرشته قرار داد :شاهزادۀ نور و فرشتۀ
تارینی .خداوند میان این دو ،دشمنی ازلی قـرار داده اسـت كـه تنهـا در آخرالزمـان بـا
نابودی روح گمراه ،درستكاران كه فرزندان روح حقیقت هستند ،پاداششان را دریافـت
میكنند ] ،34ص .[507-506بنابر طومار مزامیر سپاسگزاری ،1جوهر وجـود انسـان از
گناه میباشد و ناپاكی و گناه بر روح انسان حاكم اسـت ،امـا خداونـد انسـان را انتخـاب
كرده تا روحش را نجا دهد و او را همنشین فرشتگان قرار دهد .بههمین دلیل ،انسـان
دائما در حالتی میان غمآلودگی به گناه و لذ انتخاب بهسر میبرد ] ،34ص.[507
در الهیا قمران نقش فرشتگان در نجا جماعت و نیز ملزم بودن جماعت در حفظ
اسرار آنها نسبت به مناب یونان چشمگیرتر است .در طومارهـای قمـران فرشـتگان بـه
همراه انسانهای منتخب و درسـتكـار درنهایـت ،نیروهـای شـر را از روی زمـین پـاک
خواهند كـرد و آینـدۀ اسـرائیل دوبـاره بازسـازی خواهـد شـد ] ،34ص .[507از میـان
نوشتههای یونانی تنها یوسفوس به حفظ اسمای فرشتگان بهعنوان راز اشاره كرده اسـت
كه هر فرد اسنی در هنگام تشرف باید برای حفظ آن سوگند یاد كند.
از جمله موروعا مربوط به الهیا اسنی كه مخصوص اسـناد قمـران مـیباشـد ،بحـث از
آخرالزمان ،انتظار مسیحا و شخصی به نـام معلـم راسـتین اسـت .مورـوعا مـذكور در اسـناد
قمران باعث شده كه بعضی از محققان درصدد ایجاد ارتباط بین این فرقه با مسیحیت برآیند.
در گزارشهای فیلون ،یوسفوس و پلینـی اشـارهای بـه مؤسـس ایـن فرقـه نشـده و
همانطور كه ذكر شد ،تنها یوسفوس از شخصی به نـام یهـودا نـام مـیبـرد كـه پیـامبر
اسنیها بود و به آنها پیشگویی آموزش داد .حتی در میان نوشتههای آنهـا از كـاهنی
1. Psalm Thanksgiving
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كه نقش برجستهای را در میان اسنیها ایفا كرده باشد ،چیزی نیامده اسـت .در مقایسـه
با مناب یونانی ،در بعضی از اسناد قمران بهخصوص در سـند دمشـق و تفسـیر حقـو
سخن از آموزگار راستی شده است .در تعیین هویت آموزگار راستی اتفا نظـری وجـود
ندارد .با توجه به اسناد ،معلم راستی ،وحی را از جانب خدا دریافت كرد تا راز كدم انبیـا
را برای مؤمنان بازگو كند و آنها را به راه راست هـدایت كنـد .او مؤمنـان را بـه ظهـور
مسیحا نوید داد .گروهی كه درصدد ایجـاد ارتبـاط میـان جماعـت قمـران و مسـیحیت
هستند ،عقیده دارند معلم راستی ،كسی بود كـه پـس از مـرگ زنـده شـده و مریـدانش
انتظار ظهور او را میكشند و به بیانی او همان مسی عهد جدید است ] ،5ص.[98
در بحث از آخرالزمان ،طومار" جنـگ پسـران نـور در برابـر پسـران تـارینی" 2جنـگ
آخرالزمان را اینگونه توصیف میكند ،در آن روز فرقۀ قمران بهعنوان پسران نور بـه اتفـا
فرشتگان برای مد چهل سال در برابـر پسـران تـارینی كـه ملـتهـای غیـر اسـرائیلی و
اسرائیلیان غیر راستین هستند میجنگند ] ،32ص .[250بهخاطر سـخنانی از ایـن قبیـل،
گروهی اعتقاد دارند اسناد مناشفهای قمران راه را برای ظهور مسی باز كرده است.

1

مسيحيانواسنيها 


از دو فرقۀ بزرگ یهود ،یعنی صدوقیان و فریسیان در عهد جدید سخن بـهمیـان آمـده و
عیسی با كدم خود به این دو فرقه تاخته است .اما اسمی از اسـنیهـا كـه یوسـفوس در
گزارش خود آنها را در كنار صدوقیان و فریسیان بهعنوان سومین فرقۀ یهود نام میبرد،
بهمیان نیامده است .با وجود این ،به علت شباهت زیاد مطالب مذكور در اسناد قمران بـا
آنچه كه در عهد جدید آمده است ،محققان درصدد برآمدند تا ریشههای مسـیحیت را در
اسناد قمران پیدا كرده و بدین ترتیب بین این دو ارتباط برقرار كننـد .آنچـه از خوانـدن
بررسیهای این دسته از محققان بهدست میآید ،این اسـت كـه آنهـا تمایـل دارنـد تـا
اسنیها را اولین پیروان مسی معرفی كنند .حقیقت هرچه باشـد نبایـد اننـار كـرد كـه
نوشتههای این جماعت راه را برای ظهور ایمان جدید مسیحی باز كرده است.
همانطور كه دیـدیم عناصـر مهـم در میـان اسـنیهـای قمـران ،تمـاید زاهدانـه،
1. Habakkuc pesher
2. The scroll war of The sons of light against the sons of darkness.
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جماعتگرایی ،پرهیز از سوگند ،وعده های غذایی مشترک ،بركتبخشـی توسـط كـاهن،
اعتقاد به آلوده بودن روح انسان به گناه و انتظار ظهور مسیحا میباشد .تمام این مفاهیم
را میتوان در كلیسای اولیۀ مسیحی هم دید .بهخصوص ایننه ،انتظار ظهـور مسـیحا در
میان آنها راه را برای ادعای عیسی فراهم میساخت .وجود این اصول اعتقادی در میـان
جماعت قمران ناخودآگاه تصور ارتباط آنها را با مسیحیت اولیه به ذهن محقق میآورد.
زیرا در میان بعضی از محققان تدش برای تعیین قسمتی از طومارهای قمران بـهعنـوان
بخشی از عهد جدید صور گرفته است ] ،23ص.[563
راه ارتباطی دیگری كه موجب شد مسی به جماعت اسنی مربـوط شـود ،شخصـیت
یحیی معمدان 1است .اگرچه اسمی از یحیی در اسناد قمران وجود ندارد ،ولی بنا بر عهد
جدید او یهودیان را به ظهور قریبالوقوع مسی نوید داد و عیسی بهدست او دركنـار رود
اردن 2تعمید یافت .شاید همین مطلب ارتباط میان عیسی و یحیی با اسنیهـا را كـه در
كنار رود اردن در همان دوران زندگی میكردند و عمل تعمید از آئـینهـای مهـم آنهـا
بود ،نشان دهد .بهنظر محققان علت ایننه در عهد جدید به اسنیهـا اشـاره نشـده ،ایـن
است كه آنها برخدف صدوقیان و فریسیان از مخالفان عیسی نبودنـد و در عهـد جدیـد
اسمی از آنها به میان نیامده است ] ،23ص.[564
از دیگر احتما ارائهشده در رابطه با پیوند اسنی ها و مسیحیان اولیـه ،منـانهـای
مشتركی است كه برای هر دو گروه گزارش شده است .بنابر شواهد ،اسنیها قبل از سال
 70میددی و پس از آن در مصر ،سوریه و آسیای صویر بهسر میبردنـد یعنـی درسـت
همان منانهایی كه مسیحیت اولیه در آن رشد كرد درنتیجه میتوان گفـت ،اسـنیهـا
همان مؤمنان اولیۀ مسی بوده و مبلوان آئـین او بودنـد ] ،5ص .[106همچنـین میـان
تعالیم پولسكه در عهد جدید آمده مانند ،مبارزۀ میـان نـور و ظلمـت بـا تعـالیم اسـناد
قمران شباهت زیادی وجود دارد .در عهد جدید در رسالۀ رومـیهـا آمـده اسـت« :شـب
منقضی شد و روز نزدیك است ،پس اعمال تارینی را بیرون كرده و سـدح نـور بپاشـیم»
] .[12/13 ،2كوهن3معتقد است كه اعتقادا عهد جدید در باب نور و ظلمـت مـا را بـه
1. John Bobtist
2. Jordan
3. Kuhn
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یاد عبار قانون جامعه میاندازد ] ،5ص .[118نه تنها مفهوم مبارزه بین نـور و ظلمـت
بلنه بسیاری از مفاهیم و اصطدحا دیگر مانند عدالت ،پروردگار ،پسر خدا و مسیحا كه
در طومارهای قمران آمده با شباهت بسیار نزدینی در عهد جدید هم بهكـار رفتـه اسـت
] ،23ص.[564
ارتباط میان اسنیها و مسیحیان اولیه ،ینی از مباحثی اسـت كـه توجـه بسـیاری از
محققان دوران اخیر را به خود مشوول كرده است و درست یا نادرست بهخاطر تشـابها
زیادی كه میان نوشتههای قمران و عهد جدید وجـود دارد ،اسـنیهـا را منادیـان اولیـۀ
مسی میدانند .البته پژوهشـگران ،خاسـتگاه بسـیاری از اعتقـادا فنـری اسـنیهـا را
ریشهیابی كرده و برای آن ها زمینههای غیر یهودی یافتهاند .مثد ،گفته شده كـه دعـای
آنهــا در برابــر خورشــید ،ممانعــتشــان از قســم ،اعتقادشــان بــه روح ،جم ـ گرایــی و
بیزاریشان از قربانی حیوانا  ،ریشـه در افنـار فیثـاغورثی1و اورفـهای2دارد و بـههمـین
ترتیب اعتقاد آنها به فرشتگان و عدقۀ آنها به زهد و ریارت را در افنار زرتشـتیگـری
جستجو میكننـد .حتـی زمینـۀ فنـری بـودایی نیـز بـرای آنهـا پیشـنهاد شـده ]،28
ص ،[401كه البته همۀ این نظریا بامخالفتهایی همراه بوده است.
با توجه به تمام تنوع نتایج بررسیهای محققان در مورد اسنیها میتوان گفت ،این فرقـه
از یهود معمای تاریخ یهودند كه در برههای از زمان ،بخشـی از تـاریخ را بـه خـود اختصـاص
دادند و با ناپدید شدن از صفحۀ تاریخ ،آیندگان را شیفتۀ حل معمای خود كردند.
مندائيان 
مندائی از واژۀ مندا ( )mandaبه معنای دانش است و به جماعت دینی اطد میشـود كـه
در طی قرنها علیرغم نامدیما زیـاد ،هنـوز در منـاطق خاصـی بـه حیـا خـود ادامـه
میدهند .محققان بزرگی همچون دراور3و منـو  4كـه در مـورد ایـن دیـن بـهطـور قابـل
2. Pythagorean
3. Orphic
4. Drower
5. Macuch

دراور از جمله محققاني است كه بیشترین تحقیق را دربارۀ دین وآئینهـاي سـري ایـن جماعـت دینـي انجـام داد.
منو هم در مورد زبان مندائي و لهجۀ مندائیان امروز بهخصوص در خوزستان تحقیقاتي انجام داده است.
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مدحظهای تحقیق و بررسی كردهاند ،خاستگاه اولیـۀ آنرا در فلسـطین در كنـارههـای رود
اردن و در قرن دوم یا سوم میددی ذكر میكنند ] ،19ص ،[150درحالیكه مندائیان خـود
را مستقل از سنت آرامی ،یعنی سوری و فلسـطینی مـیداننـد ] ،16ص .[380كسـانیكـه
خاستگاه اولیۀ مندائیان را در قرنهای اولیۀ مسیحی جستجو میكنند ،غالبا متمایلنـد كـه
آنها را پیروان یحیی معمدان كه در همان ناحیه مشوول تعمید دادن مردم بـود ،بداننـد و
بههمین علت ،به منـدائیان مسـیحیان قـدیس یحیـی مـیگوینـد ] ،20ص .[5637البتـه
اینگونه توجه به مندائیان و خاستگاه آنها در مورد همۀ محققان صد نمیكند .در سـال
 1875تحقیقا نشان داد كه ادبیا مندائی مشتمل بر بسیاری از عناصر گنوسی میباشد
و بههمین دلیل ،گروهی از محققـان خاسـتگاه اولیـۀ ایـن دیـن را نـه در قـرن اول و دوم
میددی بلنه بسیار قبل از تاریخ مسیحیت جستجو كنند ] ،20ص.[5637
ارتباط مندائیان با انجیل یوحنا 1و كتاب غزلهای سلیمان 2و چندین مـتن گنوسـی
دیگر انگیزهای شد كه فرریۀ این دسته از محققان ،در انتساب ایـن جماعـت دینـی بـه
دوران ماقبل مسیحیت ،تقویت شود .قابل ذكر است كه اخیرا فرریههایی در مورد ایننـه
مندائیان ،بومیان بابل بودهاند نیز ارائه شده است.
آنچه سبب شد گروهی بـهدنبـال ردپـای منـدائیان درقـرن دوم و سـوم مـیددی در
فلسطین باشند ،زبان و ادبیا مندائی است كه در آن اصطدحا و تعابیر سـوری غربـی
آمده است و الفبای آن ویژگی الفبای همان دوران را دارد ] ،19ص .[150بنابر شـواهد و
متون ادبی منـدائی ،ایـن جماعـت در اورشـلیم مـورد آزار و شـننجۀ یهودیـان بودنـد و
بههمین علت از آنجا فرار كرده و تحت حمایت اردوان ،3شاه اشـنانی ،بـه حـران منطقـۀ
میان تركیه و سوریه رفتند .در متون منسوب به مندائیان ،در تأسـیس جماعـت منـدائی
در بوداد و بینالنهرین و از آنچه كه تحت حنومت ساسانیان بر سر آنهـا آمـده ،سـخن
گفته شده است ] ،20ص .[5638امـروزه نومنـدائیان كـه بازمانـدگان آنهـا هسـتند در
خوزستان وعرا دیده میشوند .از تمام بررسیهای انجامشده توسط محققان و آنچـه در
متون مندائی آمده ،میتوان نتیجه گرفت كه خاستگاه اولیـۀ منـدائیان اطـراف رودخانـۀ
1. Book of John
2. Odes of solomon
3. Ardban
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اردن در فلسطین بوده و سپس بهسبب آزار و اذیت یهودیان بهطرف سرزمین حران فـرار
كرده از آنجا بهطرف مشر حركت كردند و درنهایت در عرا در كنار دجله و فرا و در
خوزستان اقامت گزیدند .در حال حارر جماعت آنها در عرا و ایران مشاهده میشـود.
نوشته های متأخر مندائی به شوشتر بهعنوان مركز دینی مندائی در قرن هفدهم گـواهی
میدهد و بزرگترین جمعیت مندائی در حال حارر در بصره میباشد.
ویدنگرن1دین مندائی را نتیجۀ پیشرفت در سه محیط دینی متمـایز مـیدانـد :اول،
دین سامی -یهودی فلسطینی كه منشأ و خاستگاه مندائیان است .او عقیـده دارد بعضـی
از اعتقادا مندائیان بهخصوص جنبههای گنوسی دین مندائی و توجه به یحیی معمدان
كه در ادامه دربارۀ آن سخن گفته خواهد شد ،برخاسـته از ایـن محـیط مـیباشـد .دوم،
عناصر بینالنهرینی كه همراه با اساطیر باستانی بابلی است و درنهایت ،عناصر ایرانی كـه
احتما از عقاید مغهای زروانی گرفته شده است .ویدنگرن عقاید مربوط به نجـا را در
میان مندائیان متأثر از محیط دینی ایران باستان میداند ] ،20ص.[5639
بزرگترین مجموعۀ مندائی كه شامل اسطورة كیهانشناسی ،آئین ،پندواندرز ،نیـایش
و مناشفه میباشد ،گنزا 2به معنای قاموس یـا كتـاب بـزرگ 3نـام دارد كـه مشـتمل بـر
مجموعه مقا یا قطعاتی است كه در هر قطعه مبحث خاصی را مورد بحـث قـرار داده
است .این كتاب به دو قسمت گنزای راست و گنزای چپ تقسیم میشود كـه مورـوعا
مطرحشده در گنزای راست مربوط به جهـان زمینـی و مـادی و بـهصـور نثـر اسـت و
مباحث مطرحشده در گنزای چپ مربوط به سرنوشت روح در جهان دیگـر و بـهصـور
منظم میباشد .بهنظر محققان تقسیمبندی موروعا گنـزا بـه راسـت و چـپ معمـایی
است زیرا بهنظر آنها راست معمو به جهان مافو و چـپ بـه جهـان مـادی و زمینـی
گفته میشود ،درحالیكه با توجه به تقسیمبندی موروعی این كتاب عنس ایـن مطلـب
صد میكند ] ،19ص.[151
اساس اسطوره كیهانشناسی مندائیان ،بر ثنویـت گنوسـی اسـتوار اسـت .عـالم بـا
جهان نور و پایین جهان تارینی است .عالم با كه جهان نورانی اسـت ازلـی مـیباشـد و
1. Widengren
2. Ginza
3. Sidra Rabba
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منانی است كه روح انسان پس از مرگ به آنجا میرود ،یعنی به جایی كـه ابتـدا از آنجـا
آمده است .در بعضی از قطعا گنزا جوهر اولیۀ عالم نور ،مانای بـزرگ عظمـت 1نامیـده
میشود كه از او حیا بزرگ2صادر مـیشـود .در ایـن قطعـا نظریـۀ صـدور بـهچشـم
میخورد .گاهی در قطعا دیگر گنزا جوهر اولیۀ عالم ،همان حیا بزرگ اسـت .قلمـرو
آسمانی حیا بزرگ ،ایار3نام دارد .حیا بزرگ به همراه موجودا نورانی دیگر بـه نـام
اترا 4كه پیش نمونه های كاهنان زمینی هستند ] ،19ص [151و به عالم پایینتـر تنـزل
یافته و به گناه گرفتار شدهاند ،در آنجا بـهسـر مـیبرنـد .همچنـین اردن بـزرگ ،منشـأ
اردنهای زمینی در این قلمرو میباشد .گاهی در كنار حیا بـزرگ از شـریك او بـهنـام
گنجینۀ حیا  5هم نام برده شده است ] ،19ص .[152از حیـا اول بـهطریـق صـدور،
حیا دوم صادر میشود .قلمرو حیا دوم ،قلمرو آسمانی است و او بـه همـراه ارواحـی
كه در آنجا هستند به فنر طرح خلق جهان سومیكه همان زمین اسـت ،مـیافتنـد كـه
ساكنان آن بهجای حیا اول آنها را پرستش كنند .برای پیشگیری از این كـار حیـا
اول ،دانش حیا 6را بهوجود میآورد تا طرح آنها را از بین ببرد .بـهطـور دقیـق در ایـن
قطعه ،معرفت بهعنوان راه یافتن به حقیقت است كه عنصر اساسی تعالیم گنوسی است.
با دقت در اسطورۀ مندائی میتوان در آن عناصر گنوسی در تقسیم جهـان بـه نـور و
ظلمت ،اساطیر بابلی در مورد سیارا بهعنوان ارواح بشر و نظریـۀ صـدور نوافدطـونی را
دریافت .همچنین عناصر دینی دیگری را در اسـطورۀ آنهـا در مـورد سـفر روح پـس از
مرگ میتوان مشاهده كرد.
گروهی از محققان عقیده دارند كه در اسطورۀ خلقت مندائی ،چندخداپرستی وجـود
دارد .كنار نام حیا بهعنوان موجود اولیه ،از ایزدانی نام برده شـده كـه از لحـاد درجـه
فروتر از حیا بزرگ میباشند ] ،16ص.[381
اسطورۀ خلقت كه در با ذكر شد ،تنها صورتی از اسطورۀ مندائی است كـه در بخشـی از
1. Great Mana of Glory
2. Great life
3. Ayar
4. Utra
5. Treasure of Life
6. Manda d, hayya
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گنزای راست آمده است .در قطعا دیگر این اسطوره ،صور دیگری پیدا میكنـد .حتـی در
جایی حیا بزرگ با عنوان پادشاه نور مطرح میشود كه تمام جهان هستی را با كمك ینـی
از موجودا نورانی میآفریند ] ،16ص [384و بدین ترتیـب ،جهـانشناسـی منـدائی كـامد
رنگ توحیدی پیدا میكند .دراین قطعا گنزا دستورالعملهای اخدقی مانند ،قوانین مربـوط
به غذا خوردن و یا پرهیز از خوردن مردار از جانب پادشاه نور نیز وجود دارد.
نها 
آئي 
آئینهای جماعت مندائی از یك طرف تمامـا نمـادی از آن چیـزی اسـت كـه الهیـا و
اعتقادا دینی آنها را شنل میدهد ،و از طرفی با اسطورۀ آنهـا پیونـد محنمـی دارد.
محوریترین آئین مندائیان تعمید میباشد .تنها بهواسطۀ تعمید است كه آنها میتوانند
ارتباط خود را با دنیای نور حفظ كنند .تمام رودهایی كه در زمین جاری است شـعبهای
از رود اردن بزرگ هستند كه در قلمرو نور وجود دارد و بهواسطۀ كوهها به زمین سـرازیر
میشوند ،اگر كسی در هر رودخانهای تعمید كند ،میتواند به پاكی دست یابد .بـههمـین
دلیل ،در سیر تاریخی پیشرفت مندائیان از قرن دوم میددی به بعد ،محل سنونت آنهـا
در كنار رودها بوده است .رود اردن ،رود دجله و فرا و رود كارون در خوزستان از جمله
اماكنی هستند كه مندائیان در آنجا مستقر بودهاند .مسعودي مؤلف مروجالذهب بهعنوان
تنها محقق اسدمي كه درقرون اولیه با مندائیان ارتباط نزدیك داشت ،گزارش مـيدهـد
صابئین حران دركنار مرداب ها و رودها سنونت داشته و قبلهگاه آن ها بـه طـرف شـمال
بوده است ] ،12ص .[30زم به ذكر است كه تعمید از دیدگاه مندائیان ،حتمـا بایـد در
آب جاری رودخانه صور گیرد .آنها تعمید مسیحیان را مورد اهانت قـرار مـیدادنـد و
برای آن منشأ آسمانی و نورانی قائل نبودند.
تعمید به دو صـور انجـام مـیگرفـت .تعمیـد یـا بـا حضـور كـاهن بـود كـه بـه آن
مسبوتا1میگفتند كه در روزهای ینشنبه و اعیـاد خـاص صـور مـیگرفـت و یـا تعمیـد
توسط هر فرد مندائی صور میگرفت كه به آن ریشـامه 2و تماشـا 3گفتـه مـیشـد ]،19
1. Masbuta
2. Rishama
3. Ta-masha
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ص .[152مراسم تعمید مراحل خاصی داشت كه رعایـت آن الزامـی بـود .ایـن مراسـم در
زمانهای خاصی ماننـد ازدواج ،تولـد و تـا جـایی كـه ممنـن اسـت قبـل از مـرگ انجـام
میگرفت .امروز مراسم تعمید مندائیان در جنوب ایران در روز ینشنبه در رود كـارون و در
غیر این صور در خانۀ بزرگي بهنام مندی كه استخر تعمید دارد ،انجـام مـیشـود .آئـین
مذكور دیگر در مجموعۀ مقدس مندائی ،آئین مسنتا 1میباشد كه در اصل برپـایی جشـنی
برای كمك كردن به روح متوفی در رسیدن به عالم نور اسـت ] ،16ص .[388در مسـیری
كه ارواح تا جهان نور طی میكنند ،مراحلی مانند وزن كردن ارواح و داوری مردگان وجـود
دارد .گروهی از محققان عقیده دارند ،این بخش از تعالیم مندائی كـه مربـوط بـه سـنجش
اعمال و داوری مردگان است ،با عقاید ایرانی كه بنابر آن روح بر سر چینودپل عمل خود را
بهصور دوشیزه یا عجوزهای میبیند ،هماهنگ است ] ،16ص.[388
از جمله آئینهای دیگر مندائی ،آئین نیایش است كه روایا مربوط بـه آن متفـاو
است .در یك متنی از سهبار نیایش در روز و دوبار در شـب و در متنـی دیگـر از سـهبـار
نیایش در صب و ساعت هفتم روز و قبل از غروب خورشید سخن گفته شده اسـت و در
قطعهای دیگر هر نوع نیایشي نهی شده اسـت[ ،16ص .]388بـهعـدوه ،منـدائیان بـرای
انجام مراسم آئینی خود نیز نیایشهایی را انجام میدادند .مقالۀ بیسـتوهفـت گنـزا كـه
تصور میشود مقالۀ اخیر گنزا است ،از شـركت جمعـی مـردم در معبـد در روز ینشـنبه
گـزارش مـیدهـد ] ،16ص .[389شهرسـتاني دركتـاب الملـل و النحـل دررـمن بیـان
آئینهاي صابئین از سهبار نماز آنها گزارش ميدهد ] ،8ص.[57
نقش كاهنان در دین مندائی برجسته است .آنها نه تنها مسئول انجام مراسم آئینـی
بودند ،بلنه حفظ آموزش كتب مقدس مندائی هم در حـوزۀ وظـایف آنهـا بـود .عنـوان
نصارا 2كه در قرآن اشاره به مسیحیان اولیه دارد ،در گنـزا گـاهی در ارتبـاط بـا كاهنـان
آمده ] ،19ص [150و گاهی اشاره به جماعت مندائی كرده است .دراطد عنوان نصـارا
به مندائیان ،بعضی از محققان عقیده دارند كه مندائیان پس از ایننه اسـدم قـدر را در
دست گرفت ،این عنوان را برای خود انتخـاب كردنـد .دلیـل ایـن امـر ایـن بـود ،چـون

1. Masseqta
2. Nasoraean
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مسلمانان به دستور قرآن با نصارا مدارا میكردنـد ،منـدائیان ایـن عنـوان را بـرای خـود
انتخاب كردند تا از شر مسلمانان در امان بمانند ] ،16ص.[390
گفته میشود سلسلۀ روحانی كاهنان مندائی مربوط به زمان سنونت آنهـا در ایـران
است .طبقا آن ها شامل سه دسته مـیشـود .1 :شـاگردان ،كـه بـهعنـوان معاونـان در
خدمت كاهنان هستند  .2كاهنـانی كـه از درجـۀ پـایینتـری نسـبت بـه كـاهن عـالی
برخوردارند و به آنها ترمیدا1میگویند  .3كاهن عالی كـه عنـوان گنزیبـرا2دارد و تمـام
آئینها و مراسم را اداره میكند .بعضی از محققان از نوعی اعتراف در برابر كاهن ،كـه در
ایران انجام میشده ،خبر میدهند ] ،16ص.[389
با دقت در اسطوره و آئینهای انجامشـدۀ منـدائی مـیتـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید،
بهطوركلی الهیا مندائی از یك سیستم منسجم و منحصر بهفردی برخوردار نیسـت .در
الهیا مندائی عناصر مسیحی ،یهـودی ،گنوسـی ،ایرانـی ،اسـدمی و بـابلی را مـیتـوان
مشاهده كرد كه این عناصر را محققان استخراج و مورد توجه قرار گرفته است .در ادامـه
سعی شده بعضی از این عناصر با توجه به بررسیهای پژوهشگران ارائه شود.
مندائيانومسيحيت 

همانگونه كه ذكر شد ،محققان مسیحی كه برای اولین بار در قرن شـانزده و هفـده بـه
نوشتههای مندائی دست یافتند ،مندائیان را مسـیحیان قـدیس یحیـی نامیدنـد و سـعی
كردند تا خاستگاه آن ها را در محیط مسیحی قرنهـای اولیـۀ مـیددی جسـتجو كننـد.
مبلوان مسیحی مانند ایگناتیوس 3كـه معتقـد بودنـد آنهـا از دیـن اولیـۀ خـود یعنـی
مسیحیت دور شده اند ،تدش كردند تا آنها را به مسیحیت بازگردانند ] ،16ص .[390با
ایننه محققان مسیحی غالبا سعی در حفظ ارتباط منـدائیان بـا مسـیحیت دارنـد ،ولـی
نوشتههای مندائی غیر این را نشان میدهد.
از منظر دین مندائی ،مسی انسان شروری بود كه امیال ناپسـندی داشـت و یحیـی
معمـدان از تعمیــد او اكــراه داشــت و بـا تعمیـد دادن او مخالفـت كــرد ] ،19ص.[152
1. Tarmida
2. Ganzibra
3. Ignatius
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همانطور كه قبد ذكر شد ،بنابر اسطورۀ مندائی روح شر و هفت پسـرش كـه سـیارگان
هستند ،بدی را در زمین بهوجود آوردند .مندائیان هركدام از این سیارگان را بـا ینـی از
ادیان دروغین كه بهواسطۀ روح شر بهوجود آمده اند ،مرتبط میسازند .در همـین رابطـه
آنها عقیده دارند یهود توسط شمس 1خلق شد كـه مـردم بـه او ادونـای 2مـیگوینـد و
عطارد 3همان مسی است كه تعالیم حقیقی را بد جلوه داد و به او عنوان شیاد میدهنـد
] ،16ص.[385
بدین ترتیب ،مدحظه میشود كه دیدگاه مندائیان راج به مسی با توجه به كتـاب
مقدس آنها بسیار منفی است ،تا جاییكه گفته شده دانشـمندان منـدائی بـرای مـدتی
روحالقدس را بـا روحـا كـه روح شـر در میـان منـدائیان بـود ،ینـی مـیدانسـتند ]،16
ص .[384با وجود این ،محققان مسیحی ،عناصر مسیحی را در الهیا منـدائی یافتـهانـد
كه مجال ارتباط دین مندائی با مسیحیت را فراهم میسازد .البته قابل ذكر است ،بعضـی
از تعالیم ادبیا مندائی بهطور آشنار ریشه در كتاب مقدس دارد كه از جمله مـیتـوان
به این دو عنصر اشاره كرد:
 .1وجود روحا و اور بر روی آبهای اولیه پیش از خلفت كه در گنزا آمده ،نمیتوانـد
چیزی جز عنصر مؤنثی باشد كه مطابق سفر پیدایش عهد عتیـق روی آبهـا و پـیش از
خلقت به تفنر فرو رفت
 .2وجود اسمهایی مانند آدم ،حوا ،هابیل ،انوش و شیث كه با كمی تفاو در نگارش
در ادبیا مندائی وجود دارد ،برگرفته از كتاب مقدس اسـت .دربعضـی از قطعـا گنـزا
مطالبی وجود دارد كه منجر شده ،محققان پیوند میـان دیـن منـدائی ومسـیحیت را در
آنها بیابند .در ینی از مقا گنزا به ظهور دانش حیـا در یهودیـه و اورشـلیم اشـاره
شده كه بهواسطۀ او دین حقیقی آشنار میشود ،و یا در مقالهای دیگر از گنـزا از پادشـاه
نور سخن گفته شده است .گروهی از محققان عقیده دارند وجـود ایـن قطعـا در گنـزا
دلیل بر ارتباط میان مندائیان و مسیحیت است ] ،16ص .[383جدا از اسطوره ،شـباهت
مراسم آئینی نیز در میان مندائیان و مسیحیان ،ارتباط این دو دین را تقویـت مـیكنـد.
1. Šames
2. Adonai
3. Mercury
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تعمید روز ینشنبه ،سلسلۀ روحانی كاهنان ،سهبار نیاش در روز ،نیایش همراه بـا مراسـم
آئینی ،شركت در وعدۀ غذایی نان و شراب پـس از تعمیـد ،تـدهین و نقـش كاهنـان در
انجام مراسم آئینی ،از جمله عناصر مشابه میان منـدائیان و مسـیحیان اسـت .همچنـین
انتخاب نام نصارا توسط مندائیان كه آشنارا به مسیحیان اولیه اطد میشد ،دلیلـی بـر
این ارتباط میباشد.
مندائيانويهوديت 

بسیاری از محققان خاستگاه دین مندائی را یهودیت میدانند و آنها را همان بازماندگان
فرقۀ اسنی میدانند كه با یهودیـت رسـمی مخالفـت كـرد و از آن جـدا شـد .ابوریحـان
بیروني ،مندائیان را گروهي یهودي ميداند كه درلشگركشي بخـتالنصـر بـه بابـل آورده
شدند و پس از آزادي بهدسـت كـورش در بـینالنهـرین سـنني گزیدنـد ] ،12ص.[43
همانگونه كه ذكر شد ،بسیاری از عناصر عهد عتیق در الهیا مندائی وجود دارد .وجود
اسمهایی مانند آدم و حوا بهعنوان اولین انسان ،هابیل ،شیث ،انوش و تدهین با روغن در
ادبیا مندائی بهطور آشنار ارتباط آن را بـا یهودیـت نشـان مـیدهـد .از تعـالیم دیگـر
یهودی در متون منـدائی سـخن از برانگیختـه شـدن آدم و نسـل او در روز رسـتاخیز و
بازگشت آن ها به وطن خودشان است .تعالیمی از این قبیل ،انگیزهای شد كه گروهـی از
محققان تصور كنند ،گنزا جزئیا مربوط به عهد عتیق را از نسخۀ آرامی آن كه خاصیت
گنوسی دارد گرفته است ] ،16ص .[385اما تمام تعلیم كتاب مقدس منـدائی حـاكی از
ارتباط با یهودیت نیست ،بلنه مطالبی در آن وجود دارد كه پیوند میـان ایـن دو دیـن را
قط میكند .در نوشتهها و ادبیا مندائی انبیـای عهـد عتیـق ماننـد موسـی ،دانیـال و
سلیمان بهعنوان پیامبران روح شر مورد خطـاب قـرار مـیگیرنـد .همچنـین در ادبیـا
مندائی گواهی كه نشان از رعایت آئین سبت یا عمـل ختـان در میـان منـدائیان باشـد،
وجود ندارد ] ،16ص.[385
ارتباط مندائیان و اسنی ها از جمله مواردی است كه مورد توجه گروهـی از محققـان
قرار گرفته است .با مقایسۀ آنچه در مورد اسنی ها در پژوهشهای محققان گزارش شـده
و نیز با توجه به تعالیم و الهیا مندائی میتوان به نقاط اشتراک و تمـایز ایـن دو فرقـه
دست یافت.

338

ادیان و عرفان ،سال چهل و هفتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1393

گفتیم اسنیها كه احتما همان جماعت قمران هستند ،در ناحیـهای كنـار رود اردن
از دو قرن قبل از میدد تا قرن اول میددی زندگی میكردنـد و آنگونـه كـه بسـیاری از
محققان عقیده دارنـد ،منـدائیان در قـرن دوم و سـوم مـیددی در حـوالی اردن بـهسـر
میبردند .از آنجا كه آئین مركزی مندائیان تعمید است و این عمل در میان اسنیها نیـز
بهعنوان یك سنت بوده ،میتوان حدس زد كه مندائیان بازماندگان اسنیها در قرنهـای
بعد بودهاند امّا باید گفت شاید شباهتهایی میان آئینهای اسنی و مندائی وجود داشته
باشد ،اما تفاو هایی در عقایـد ایـن دو فرقـه وجـود دارد كـه ارتبـاط آن دو را تضـعیف
میكند .شاید بتوان گفت همانگونه كه مندائیان عناصری را از ادیـان دیگـر گرفتنـد ،از
اسنیها نیز كه احتما بقایای آنها در منطقۀ اردن وجود داشتند ،عناصری را پذیرفتند.
در میان مندائیان و اسنیها عناصر مشتركی یافت میشـود .هـر دو جماعـت قربـانی
حیوانا را رد میكردند و اعتقاد به جدایی روح از بـدن داشـتند ] ،16ص .[385تعمیـد
برای هر دو گروه امری رروری و ركن اصلی آئینهای آنها بود ،همچنان كـه پوشـیدن
لباس سفید میان هر دو جماعت دیده شده اسـت ] ،19ص ،[152منـدائیان نیـز ماننـد
اسنیها تجم سالیانه در كنار رود اردن داشتند ] ،16ص [389و برخدف دیگر یهودیان
بهطرف شر نیایش میكردند ] .[385 ،16اما تمایزا اساسي میان این دو گروه وجـود
دارد كه باعث ميشود نتوان به قطعي بودن خاستگاه مشترك اسنيها و منـدائیان حنـم
كرد .بهعنوان مثال ،حیا جمعی اسنیها ،عمـل ختـان و سـبت و بـهطـوركلی قـوانین
یهودی كه بهدقت اسنیها آن را رعایت میكردند ،در میان مندائیان وجود نداشته اسـت.
شهرستاني نهي از ختان را از جمله اعتقادا صابئین ذكرمیننـد ] ،8ص .[57همچنـین
ازدواج و عمل تدهین با روغن در میان مندائیان مرسوم بوده درحالیكه اسنیهـا نسـبت
به آنها نظر مثبتی نداشتند.
در ینی از نوشتههای مندائی آمده كه قبل از آمدن مسی مندائیان پروردگـار یهـود،
یعنی ادونای را میپرستیدند .همین امر سبب شد كه بعضـی محققـان تصـور كننـد كـه
مندائیان شبیه فرقۀ اسنیها بودند كه با یهودیـان مخالفـت كردنـد و از آن جـدا شـدند
] ،20ص.[5638
همانطور كه نام یحیی معمدان در نوشتههای قمران و متون مربوط به اسنی نیامده،
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در ادبیا مندائی هم جز در یك مقاله به او اشاره نشده است .در آنجا او بهعنوان پیـامبر
زاهد و مخـالف مسـی توصـیف مـیشـود ] ،20ص .[5638ایننـه آیـا یحیـی معمـدان
شخصیت محوری در میان منـدائیان اسـت یـا نـه ،گروهـی عقیـده دارنـد او شخصـیت
برجستهای در میان مندائیان نبـوده و تنهـا پـس از اسـدم بـود كـه منـدائیان یحیـی را
بهعنوان پیامبر خود و گنزا را كتاب خود معرفی كردند زیـرا ،بنـابر دسـتور قـرآن اهـل
كتاب از اهانت مسلمانان در امان بودند .پس از این دوران بـود كـه یحیـی بیشـتر مـورد
توجه قرار گرفت و نوشتههایی دربـارۀ او بـه نگـارش درآمـد ] ،16ص .[390البتـه ایـن
دیدگاه با توجه به به گزارش مسعودي در مروجالذهب كه آنهـا را اصـحاب روحانیـا و
قائلین به تدبیر افدك ميخواند ] ،14ص [222دور از ذهن خواهد بود.
مندائيانواسالم 

قبل از ایننه اسدم ایران را فت كند ،مندائیان تحت حنومت ساسانیان بودنـد و ظـاهرا
اوراع بهسامانی داشتند ] ،16ص .[387براساس شواهد و مدارک ،با فـت ایـران توسـط
مسلمانان مندائیان كه با عنوان صائبین در قرآن آمدهاند به همراه یهودیـان و مسـیحیان
تحت حمایت آنها قرار گرفتنـد .در مـورد صـابئین ،تحقیقـا زیـادي توسـط محققـان
مسلمان صور گرفته است .این اصطدح ابتدا در قرآن دركنار مجـوس ،یهـود و نصـاري
آمد و سپس مسلمانان با الهام از آن بهدنبال تعیین هویت این گـروه برآمدنـد .در قـرآن
سه آیه در مورد صابئین1كه گاهی با عنوان موتسله هم در نوشتههای مسلمانان به آنهـا
اشاره شده ] ،16ص [390آمده است .آیا شصتودو سورۀ بقره ،شصتونه سورۀ مائـده
و هفده سورۀ حج به آنها اشاره میكند .درحاليكه صاحب كتاب الفهرست و گروهـي از
محققان مسلمان ،آنها را ستارهپرست ميدانند و از عقاید ثنـوي در میـان آنهـا سـخن
ميگویند ،آیۀ شصتودوم سورۀ بقره به درامان بودن صابئین اشاره ميكند كه حـاكي از
موحد بودن آنها ميباشد .این د یل باعث شـد كـه محققـان فـرن كننـد ،گروهـی از
مندائیان با اعتقادا اسدمی همراه شدند و گروهی همچنان افنار گنوسی خود را ادامـه
دادند ] ،16ص .[390در بعضی از متـون منـدائی عناصـر اسـدمی ماننـد بـهكـار بـردن

1. Sabian
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اصطدح هللا ،اعتقادا توحیدی با عنوان پادشاه نور ،ذكر منرر شیطان ،قوانین مربوط به
غذا و ممانعت از خوردن گوشت مردار آمده است ] ،16ص [383كه نشان از تأثیر عقایـد
اسدمی بر دین مندائی دارد.
نتيجهگيری 
با توجه به آنچه در این مقاله دربارۀ اسنیها و مندائیان گفتـه شـد ،مـیتـوان ایـنگونـه
نتیجه گرفت ،با ایننه فرقۀ اسنی قرنها پیش بهعنوان جماعتی بـوده و امـروزه اثـری از
آنها نیست و محققان اخیر بـدون ایننـه تمـاس بـا هـیچ یـك از آنهـا داشـته باشـند
بهواسطۀ منتوبا دربارۀ آنها تحقیق كـردهانـد ،بـا ایـن حـال در بعضـی مـوارد ماننـد
خاستگاه یهودی و نظام منسجم الهیاتی آنها تردیدی وجود ندارد .آنها فرقهای از یهود
بودند كه برای موسی و قوانین یهود بسیار ارزش و احترام قائل بودند و با تعهد به قوانین
اخدقی زندگی زاهدانهای داشتند .برخدف اسنیها ،در مورد مندائیان این گونه نیست .با
ایننه مندائیان صاحب كتاب و نوشتههایی هستند كه در دسترس محققان است و هنـوز
هم بهصور گروهی در بعضی مناطق زندگی میكنند ،ولی هـیچ اطمینـانی نسـبت بـه
خاستگاه آنها وجود ندارد و نظام الهیاتی مذكور در نوشتههای آنها بهگونهای است كـه
از انسجام خاصی برخوردار نیست .با توجه به آئـینهـا ،الهیـا و اسـطورۀ منـدائی ایـن
چنین بهنظر میآید كه آنها عناصـری را از هـر دیـن و فرقـهای گرفتـه و در كنـار هـم
جم آوری كرده و دینی بهنام مندائی شنل دادهاند .در یك قطعه از ثنویت نور و ظلمـت
كه اساس گنوسی دارد ،صـحبت شـده و در قطعـهای دیگـر پادشـاه نـور در رأس همـۀ
آفریدگان قرار گرفته است .بهنظر عناصر گنوسی ،یهودی ،مسیحی و حتی در نوشتههای
اخیر عناصر اسدمی با هم تركیب شده و الهیا منـدائی را شـنل داده اسـت .منـدائیان
خود تمایل انتساب به هیچ دینی را ندارند و خـود را مسـتقل از همـۀ ادیـان مـیداننـد
بههمین دلیل به ادیان دیگر ،ادیان دروغین میگویند.
عناصری مانند تعمید ،تجم سالیانه دركنار رود ،قربانی ننردن حیوانا و شخصـیت
یحیی معمدان میتواند نشان از ارتباط اسنیها با مندائیان باشد ،ولی باید توجه كرد كـه
تعمید و قربانی ننردن حیوانا  ،چناننه پژوهشگران دینی گزارش دادهاند ،در بسیاری از
ادیان دیگر هم وجود داشته است .همچنین نسبت شخصیت یحیی به اسنیها بـا توجـه
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به ایننه در منتوبا قمران و نوشتههای منسوب به اسنیها چیزی نیامده ،تنهـا در حـد
فرریه میباشد .در میان مندائیان هم همانطور كه قبد ذكر شـده ،نـام او جـز در یـك
مقاله نیامده و محققان عقیده دارند كه احترام به او توسط مندائیان به احتمال زیاد پـس
از حنومت اسدمی بوده است یعنی ،زمانیكـه منـدائیان بـا برگزیـدن یحیـی بـهعنـوان
پیامبر ،خود را از شر مسلمانان رها كردند.
دیدگاه مندائیان دربارۀ موسی بهعنوان پیامبر روح شر و نیز دیدگاه آنها نسـبت بـه
خدای شر یهود بهنام ادونای ،همچنین بیالتفاتی آنها به قوانین موسوی ماننـد سـبت و
ختان كه آئین محوری یهود است ،و اسنیها زیاد به آن توجه داشتند ،میتواند دلیل بـر
بیارتباطی این دو جماعت با هم باشد.
به هرحال ،همانطور كه فرریاتی در ارتباط مندائیان با دیـن گنوسـی ،مسـیحیت و
یهودیت از جانب گروهی از محققان ارائه شده ،برخـی محققـان نیـز ارتبـاط منـدائیان و
اسنیها را پیشنهاد كردهاند كه قابل توجه میباشد.
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