
 ادیان و رعافن
 Adyan and Erfan 1393، شماره دوم، پاییز و زمستان هفتمو سال چهل 

 Vol. 47, No. 2, Atumn/Winter 2014 2015- 343-315ص 

2شهرامپازوکی،1الساداتنوابیقمصریمريم
 

 (08/11/93: یینها رشیپذ خیـ تار26/1/93مقاله:  افتیدر خی)تار

چکيده
سـوریه سـنونت    طین وفلسـ  در مـیدد  قرن دوم پیش از كه در هستند یهود از  اي فرقه ها اسني
خـاص    هـاي  آئین تعالیم وعلت  به  گروه  این اند. شده  شناخته زهاد  عنوان هب تاریخ یهود در و  داشته
 آنچـه  آیند. مي  حساب به  مسیحیت  آئین  منادیان ،است  یهودي هاي فرقه یگرد از متمایز كه خود

 اسـناد  یونـاني  منـاب   از برگرفتـه  ،اسـت  محققـان  اختیار در  فرقه  این  هاي آئین و  تعالیم مورد در
 ،تعالیم ایـن جماعـت   محور باشد. ن است كه احتمال داده شده مربوط به جماعت اسني ميقمرا

اصـول   هرچنـد  عبـاد  اسـت.   و تطهیـر  ها آن   هاي آئین ورحم براساس رعایت اصول اخدقي و
عملـي خاصـي    نظـري و  قواعـد  امـا  سـت  ادیان شبیه ا دیگر  الهیاتي این فرقه به اصول رهباني

 جـا آن از سـازد.  مي متمایز  زاهدانه و  رهباني  هاي فرقه دیگر از را آن  كه  شده ذكر جماعت  این براي
 حـال حارـر   در  كه را  اصول الهیاتي جماعت مندائي بخشي از ها آئین و باورها این از بعضي  ،كه

 از  بعضـي  ،دهـد  مـي   تشـنیل  ،دهنـد  مـي   ادامـه  خـود   حیـا    بـه   عـرا   و ایران از مناطقي در
دلیـل   طرفـي بـه   البتـه از  .دارد وجـود   ارتباط  جماعت دو  این  میان  ،كنند مي تصور  پژوهشگران

و  هـا  آننیز پراكندگي اصول الهیاتي  و ادیان مختلف دارد ریشه در  اصول اعتقادي مندائي  ایننه
احتمـال   دارد، تعالیم دیني اسني وجود با ها آناصول اعتقادي  بین بعضي از  تمایزا  اساسي كه

ارائـه   محققـان  ت كه توسط معـدودي از یك فرریه اس درحد جماعت تنها تباط میان این دوار
 ،باشـند  مـیددي  اول هـاي قـرن   اسني بازماندگان ،مندائیان  ایننه صورت ،حال به هر شده است.

  فرقه انجام شود. این دو  هاي آئین و باورها میان  اي مقایسه تا شد موجب
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طرحمسئله

است. دورانی كه در كنـار   ای در تاریخ یهودیت دوران قابل مدحظه ،قرن دوم پیش از میدد
ی دیگری پیدا شـدند  ها ها و فرقه ، گروه2و فریسیان 1صدوقیان، بزرگ یهودی یعنیۀ دو فرق

هسـتند كـه    3هـا  ، اسـنی ها این فرقه ۀباشند. از جمل میكه هركدام از جهاتی قابل مدحظه 
ترین مناب  اطدعاتی در مـورد ایـن    میاند. قدی خود اختصاص داده بخشی از تاریخ یهود را به

باشـد. تمـام    مـی  5فیلسوف یهودی فیلون و 4ی مورخ بزرگ یهودی یوسفوسها نوشته ، فرقه
ایـن دو متفنـر یهـودی     یها از نوشته ،اند محققانی كه در مورد این فرقه به تحقیق پرداخته

شود كه این دو متفنـر و محقـق بـزرگ یهـودی از یـك منبـ         میاند. تصور  استفاده كرده
كند بـرای   میكه یوسفوس ادعا  ، درحالی]363ص ،17[ اند تر استفاده كرده میمشترک قدی

 بـوده و احتمـا     هـا  آنو فیلون نیز معاصر بـا   ]510ص ،26[ زندگی كرده ها مدتی با اسنی
یوسـفوس، پلینـی    باشـد. عـدوه بـر فیلـون و     میبراساس تجربیا  شخصی  ها ی آنها دهدا

 یی را در مـورد ایـن فرقـه انجـام داده و    هـا  كسـانی اسـت كـه بررسـی    جملۀ هم از  6بزرگ
 محققان قرار گرفته است. ۀعنوان منب  قابل توجهی مورد استفاد ی او بهها نوشته

منـاب  اصـلی تحقیـق در مـورد      1947ل در سـا  7طومارهای قمـران تا قبل از كشف 
 ۀچهـر  8بحرالمیت  طومارهایی یوسفوس، فیلون و پلینی بود. با كشف ها هنوشت، ها اسنی

 صورتی متمایز از توصیفا  یوسفوس و فیلون این فرقه بیشتر از قبل و در بعضی موارد به
 یونـانی و خاطر همین تمایزا  میان توصیفا  منـاب    آشنار شد. شاید به ]369ص ،17[

 هـا  اسـنی   آیا جماعت قمـران همـان   ،توان گفت  میطور قط  ن هنوز به ،طومارهای قمران
تحقیـق   هـا  از میان طومارهـا و نوشـته   ها آن دربارۀكه  برای كسانی ها اند یا نه. اسنی بوده
صـور  معمـایی در تـاریخ     نیسـتند و بـه   ای شده شناخته كامد  ۀاند، تا به امروز چهر كرده
ی هـا  آن اسـت كـه ایـن فرقـه ماننـد بسـیاری از فرقـه        اند. علت این امر باقی ماندهیهود 

                                                 
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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عنـوان   تاریخ به ۀبه اورشلیم از صفح ها رومیۀ میددی در زمان حمل 70یهودی، در سال 
 ییهـا  از میان نوشـته  ی محققان اخیر صرفا ها دادهدلیل، همین  یك فرقه ناپدید شدند. به

 باشد.  می ها آنا ابهام در كه احتمال تناقض و ی است،
 از  بعضـي  دلیـل  بـه محققـان   از  گروهـي   كـه  مندائیان جماعت دیني دیگري هسـتند 

  بـراي   مشـتركي   خاسـتگاه  تا تمایل دارند ،ها اسني با ها آن  آئیني و  هاي عقیدتي اشتراك
 كننـد.  جستجو  قرن اول میددي  هاي اسني در را  مندائيجماعت  ۀ ریش و كنند ذكرها  آن

ـ  ها آن ازآمده  دست هكه اطدعا  ب ها برخدف اسنی و طومارهـا   هـا  نوشـته ۀ واسـط  هتنها ب
نظـر بیایـد، آنچـه     ممنن است تاحدی متناقض به ها آنمربوط به  های گزارشباشد و   می

ی اخیـر وجـود   هـا  اناین فرقه تـا زمـ   زیراباشد.  می تر مندائیان گزارش شده دقیق دربارۀ
قـادر بـه برقـراری ارتبـاط نزدیـك و       ها آنرسوم  آداب و شناخت برای محققان داشته و
ایـن فرقـه    ۀی محققـانی كـه دربـار   هـا  داده بسیاری از دلیل،همین  و به اند بودهمستقیم 

 ی شخصی بوده است.ها تجربه ۀپای بر تحقیقاتی انجام داده
 ي ایـن دو آئینـ  تعـالیم عقیـدتي و    است كهاین  ،شود ميمطرح  جااین در  پرسشي كه
باعث شـده گروهـي     كه دارد وجود ها چه وجوه مشتركي میان الهیا  آن فرقه چیست و

بنیـادي میـان    تمـایزا  اساسـي و    دررـمن چـه   شوند؟ ها خاستگاه مشترك آن  متوجه
  محققـان نادیـده   جانـب بسـیاري از   از هـا  ارتباط آن  كههست جماعت  معتقدا  این دو
 گرفته شده است؟

 تـاریخ،  خاسـتگاه،   مربـوط بـه   مباحـث  ،اختصار  به هرچند سعي شده  ررحا  ۀمقال در
 ي ایـن دو هـا  آئـین  و باورهاۀ مقایس پایان با در تاشود   بررسي  فرقه دو  يها آئین و عقاید
 شود.  شناخته ها آن تمایز نقاط اشتراك و  گروه

اشتقاقواژۀاسنی:هااسنی

دقیقـا    گرفته شده و ای چه ریشه انگلیسی از "Essenes"اسنی ۀدرستی معلوم نیست كه واژ به
مـورد   در ابهام باقی بماند و ۀشود این واژه در پرد كند. آنچه باعث می  می به چه معنایی د لت 

)تلمـود   ادبیا  ربـانی ، نه در عهد جدیداین است كه این واژه نه در  ،باشدننظر  آن اتفا  ۀریش
بـه ایـن    ای هیچ اشاره ،منسوب به این جماعت رالمیتطومارهای بحو میدارش( و نه حتی در 
ـ    دربـارۀ محققان های  و گزارش بررسی تحقیقا از اسم نشده است. آنچه  دسـت   هایـن فرقـه ب
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 ،26[ ابتدا از صور   تینـی آن گرفتـه شـده اسـت      "Essene"این واژه  دهد ، نشان میآمده
E" واژۀیوســفوس  .]510ص voiσση" (Essenoi و یــا )"E voiσση" (Essaioi را در )

E"و فیلون اصطدح گیرد میكار  به ها آناشاره به  voiσση" دانـد  مـی تر  میرا از آنجا كه سا، 
كـه   در مورد اشتقا  و معنای ایـن كلمـه احتمـا تی داده شـده    [. 316ص ،28] برد میكار  به

تـرین نظـر در    رایج كند. شاید میاشاره  ها آنویژگی حیا  دینی به ه یك صور  ب ها آنغالب 
 "hasid"سـوری كـه معـادل آن     "has"از  " Essene "مورد اشتقا  این كلمه این است كه 

بـه  كـه   1. عنـوان حسـیدیم  ]163ص ،31[ گرفته شـده اسـت   ،یپرهیزكارعبری و به معنای 
از همـین واژه  نیـز   ،شود مین دوم قبل از میدد اطد  قر پرهیزكارگروهی از یهودیان زاهد و 

در  هـا  كننـد خاسـتگاه جنـبش اسـنی     میبعضی از محققان تصور  به این دلیل،گرفته شده و 
 .  ]4ص ،24[ باشد كه در همان زمان به مخالفت با هلینزم برخاستند میحسیدیم 

تاريخوخاستگاه

 هـا  خصـوص خاسـتگاه اسـنی    ریخ و بـه تا همچون بسیاری از موروعا  مربوط به اسنی،
ی یوسـفوس و فیلـون   هـا  مناب  یونانی از جمله نوشـته   میمشخص نیست  ولی تما دقیقا 
خاسـتگاه   ۀدربـار  داننـد.  مـی را قرن دوم قبل از میدد تـا قـرن اول مـیددی     ها آنتاریخ 
شتری نظرا  متفاوتی ارائه شده است. یوسفوس نسبت به مناب  دیگر جزئیا  بی ها اسنی

 اشاره كرده اسـت  ،اسنی ۀدروازنام  بهجنوبی اورشلیم  ۀدر كتاب خود به دروازو ارائه داده 
ـ     باسـتان  نظـر مؤید و احتمال دارد این مطلب  ]164ص ،31[  ۀشناسـاني باشـد كـه خراب

 دانند. می ها شده در بیرون از اورشلیم را اقامتگاه اسنی كشف
نیست، پس از ایننه بـه مجوسـیان    تقوا م بیفیلون در اثبا  ایننه جهان خالی از مرد

 :نویسد میدهد. او  میاز مردم سرزمین خود را ارائه  ای مثال برجسته ،كند میایران اشاره 
 هـا  آنبهره نیستند و در میـان   ی عالی اخدقی بیها هم از نمونه ها ها و سوری فلسطینی»

. شـاید ینـی از عـواملی    ]396ص ،28[« گویند میاسنی  ها آنگروهی وجود دارند كه به 
جماعـت قمـران بـا     ،باعـث شـد   اسـناد قمـران  و  طومارهای بحرالمیتكه پس از كشف 

بود. او درسـت جـایی    ها محل اسنیمرتبط با گزارش پلینی  ،دنینی پنداشته شو ها اسنی

                                                 
1. Hasidim 
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كشـف شـده اسـت.     قمـران كه در آنجا اسناد منسوب به  ،داند می ها را محل اقامت اسنی
دو از جنـبش   و فریسـیان هـر   هـا  كـه اسـنی   ،ان به این نتیجـه رسـیدند  بعضی از محقق

خاسـتگاه ماقبـل    هـا  آنكـه گروهـی دیگـر بـرای      و درحـالی  انـد  حسیدیم نشأ  گرفتـه 
 بـا كـه  در بابـل بـوده    ها خاستگاه اصلی اسنی ،كنند. همچنین گفته شده می ذكر1منابی

 .]510ص ،26[ شنیدن پیروزی منابیان به فلسطین مهاجر  كردند
هـای   گزارشبه اگر  .اتفا  نظر ندارند ها هرچند مناب  در ذكر محل اقامت دقیق اسنی

 هـا  آنی فیلون كه معاصر با ها را دارد و داده ها یوسفوس كه ادعای زندگی كردن با اسنی
 ۀمحـدود  ،تـوانیم قـان  شـویم    می ،شناسان اعتماد كنیم های باستان بوده و نیز به حفاری

ها و نابودی  رومیۀ پس از حملها  اسنی .در فلسطین و سوریه بوده است ها اقامتگاه اسنی
بـزرگ بـه مصـر     ۀفیلون پس از این واقع به باور اورشلیم در مناطق دیگر پراكنده شده و

یی همچـون  هـا  در فرقـه  ها آنپس از ناپدید شدن  ها عقاید اسنی ،گروهیبه باور . اند رفته
. از بررسـی  ]570ص ،17[ جـا مانـده اسـت    به 3ص قرائیمخصو ه، مندائیان و ب2ها ابیونیت

 ۀفرقـ محققـان  آید كـه بیشـتر    میدست  هچنین ب ،شده در مورد این فرقه تحقیقا  انجام
 قمـران كـه ینـی از اسـناد مهـم      4سند دمشقدانند.  می ها عقاید اسنی ۀقرائیم را بازماند

ده بیـانگر تـداوم سـنت    از آن در قرن نهم میددی در مصر كشف شـ  ای باشد و نسخه می
 .]510ص ،26[ قرائیم است ۀدر فرق ها آناسنی پس از ناپدید شدن 

زندگیۀشيو

تـا   ،باشـد  مـی اسـنی   ۀها و حیا  دینی مربوط به فرق توان گفت آنچه مربوط به آئین می

                                                 
1. Maccabean 

2. Ebionites 

حسابآورد.اینفرقهمسیحراپیامبرخدداهابهایازاسنیهارافرقههامسیحیانغیرراستینبودندکهبایدآنتابیونی

هدابدباها یمیالدیپدیدآمدند.میاناینفرقهبااسدنی70درماورایاردنوسالدانستند.ظاهراًاینجمعمی

همدیندفیدل واجدابتهوباقربانیدرمعبدمخداف بودنددوبدههاغسل عمیدروجوددارد.ازجملهدرمیانآن

. [142و141ص.هایمسیحیتدراسنادبحرافمیت ریشهبمارآورد]ایاسنیبهرافرقه وانآنمی
3. Karaites  

نمشروعمیدانندد بسدیاریازمحققدانبدهرابید بدیاییهودهستندکه نهامتونمقدسعبریراقرائیمفرقه

[.karaites,p.254قمراناعتقاددارند]ۀبدقرائیموفرق  ازهکش 
4. Domescus Document 
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خصوص یوسفوس و فیلـون بـود.    همناب  یونانی ب های گزارشقرن بیستم اساسا  مبتنی بر 
پیوند میان جماعت قمـران   ۀو طرح فرری طومارهای قمرانم پس از كشف در قرن بیست

 هـا  آنعقایـد   هـا و  زئیا  بیشتری مربوط بـه آئـین  ، جتوسط بعضی از محققان ها اسنی و
دست آمد كه در بعضی موارد با توریحا  یوسفوس و فیلون از جماعت اسنی متفاو   هب

منـاب    هـای  گـزارش مطابق با  ها م اسنیجا سعی شده اعتقادا  و آداب و رسوبود. در این
همـان   باشـند و احتمـا     مـی كه منسوب به جماعـت قمـران    طومارهای قمرانیونانی و 

 .شودارائه  ،هستند ها اسنی
دو گزارشـگر   كـه تعدادشـان توسـط هـر     هـا  اسنی ،بنابر توصیفا  یوسفوس و فیلون

نداشـتند و در شـهرها و    مركز خاصی برای اجتماع خـود  ،نفر ذكر شدههزار  چهارحدود 
 وداشـته  زندگی مبتنی بـر حیـا  زاهدانـه     ها آن .]396ص ،28[روستاها پراكنده بودند 

داری مشـوول   به كشت و زرع و كارهـای دسـتی و گلـه    ها آنكردند.  می درعین حال كار
كردنـد.   مـی دوری  ،نیـزه و تیـر سـروكار داشـت     ،بودند و از مشاغلی كه با ساخت اسلحه

و از بـوده  جـویی   افراد صـل   ها آن ،دهد نشان می ،به ساخت اسلحه ها آناشتن نداشتوال 
در طی شـورش   ها آن ،یوسفوسگزارش  براساسكردند، ولی  میجنگ و خونریزی دوری 

این احتمال وجود دارد كه  .]164ص ،31[ شدند میشننجه  ها رومیبزرگ منابی توسط 
مورـ  گرفتـه و در ایـن جنـگ      هـا  برابر آن در ،به یهود ها رومی ۀدر مقابل حمل ها اسنی

هـا بـا    در جنگ علیه رومی ها شركت كرده باشند. ادعای یوسفوس مبنی بر شركت اسنی
 شـود  میتأیید  ،خوانده ها ها را دشمن اسنی اسناد كشف شده در غارهای قمران كه رومی

 .]510ص ،26[
 ،32[ كنـد  میرا گزارش كه مالنیت خصوصی برای افراد جماعت  اسناد قمرانبه غیر از 

داننـد.   مـی   میمبتنی بر یك نوع مشاركت عمورا  ها آن، مناب  دیگر اساس زندگی ]250ص
رسـاندند و بـه ایـن     مـی درآمد خود را به مصـرف عمـوم    ها آن این مناب ، های گزارش بنابر

ا بـه  سپردند ت می  میعمو ۀبه یك خزان، گرفتند می كار خاطر یك روز ترتیب اجرتی را كه به
هـای   بـا تمـام جماعـت    هـا  اسـني   نوع زندگي جمعي ۀ مقایس جماعت برسد. با ۀمصرف هم

فـرد   منحصـر بـه   هـا  آن  یابیم زنـدگی  میدر ،رهبانی كه ادعای زندگی جمعی داشته و دارند
هیچگونـه مالنیـت خصوصـی     ه وحتـی لبـاس و غـذای مشـترک داشـت      هـا  آن بوده است.
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اصول اخدقی بود كـه در تربیـت    ،آمد می شمار مهم به اقعا و ها نداشتند. آنچه در میان اسنی
رشـد  درنهایـت  ی و پرهیزكـار كردند كه در  میتنها به چیزهایی توجه  ها آنبود. مؤثر روح 

ی اجداد خود ماننـد تقـوا،   ها تمام توصیه به ها شد. اسنی میواق  مؤثر  ها آنمعنوی و روحی 
ی هـا  كردند. بنـابر نوشـته   میعمل  ،شد می ها نآمعنوی  یآنچه باعث ارتقا عدل، نظم و هر

، عشق بـه خـدا، عشـق    داشتجامانده از فیلون برای هر اسنی سه معیار در زندگی وجود  به
خـوردن و  نعشـق بـه خـدا را در سـوگند      ها آن. ]397ص ،28[ به فضیلت و عشق به مردم

 كردند. هر اسنی تنها میها توجه  عنوان منب  خوبی دانستند و به خداوند به میگفتن ندروغ 
توانست سوگند یاد كند، سوگندی كـه   میهم در زمان تشرف به جماعت اسنی  بار و آن یك

كرد. عشق بـه فضـیلت در قناعـت، سـادگی،      میاو را مقید به اطاعت از تمام قوانین جامعه 
عشق بـه مـردم نیـز از نظـر یـك       ثبا  شخصیت و ،اخدقی، فروتنی، توجه به قانون خوش
انسان را  تمام آنچه ها مانند حسن نیت، انصاف و اخو  نهفته بود. اسني  میدر مفاهیاسنی 

تـدهین   ،دانستند. بنابر گزارش یوسـفوس  میآن را ناپسند  و كردهكرد نهی  میگرفتار لذ  
بخش ناپسند بود و بـا ایننـه دیگـر یهودیـان      عنوان امری لذ  همیان این فرقه ب با روغن در

بـا پوشـیدن    هـا  آن، ]164ص ،31[ كردنـد  مـی روغن تدهین  رقه خود را بادوره با این ف هم
بـه   ها . اسنی]398ص ،28[ كردند میهای سفید خود را از آلوده شدن به روغن حفظ  لباس

دادند. بنـابر گـزارش پلینـی،     میروی خوش نشان ن ،شد میمنتهی به لذ  چون ازدواج هم 
تعـداد زیـادی بـه     زیـرا كردند،  مینخل زندگی میان درختان  هیچ زنی نداشتند و در ها آن

بـرای   هـا  آننسـل   .پذیرفتنـد  مـی نیز عضـو جدیـد    ها آن ،آوردند میرو  ها آنروش زندگی 
یوسـفوس   ،ایـن  با وجود .]28[ كسی متولد نشد ها آنهرچند در میان   ها ادامه یافت مد 
نیـز چنـین    اد قمـران اسـن ثبت كرده است. در  ها گروه مجرد و متأهل را در میان اسنی دو

اشـاره بـه یـك نـوع      قانون جامعهدر كتاب  ،وجود دارد. از یك طرف ای گیری دوگانه مور 
های  زم بـرای سـن    حیا  جمعی بدون زن شده و از طرفی دیگر در همین كتاب آموزش

ازدواج آمده است. در سند دمشق نیز سخن از گرفتن همسـر و آوردن بچـه مطـابق قـانون     
 دلیل باشد كـه ازدواج بـه  این  به ،. شاید آوردن بچه مطابق قانون]872ص ،23[ شده است

 گرفته است. میشرط هدف خاصی صور   
حتـی   هـا  آن ی مشترک هم داشتند.ها خانه ،در دارایی مشترک بودند ها نه تنها اسنی
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گذاشـتند و   مـی آمدنـد بـاز    مـی كـه از جاهـای دیگـر    روی اعضای دیگر  را بر ها در خانه
نی مخصوص در این اجتماع بودنـد كـه از اعضـای تـازه از راه رسـیده و مسـافر       گماشتگا
در سـفر هـیچ چیـز بـا خـود       ها آنگوید  مییوسفوس  دلیل،همین  كردند. به میپذیرایی 

كـه ایـن نـوع زنـدگی در میـان جماعـا  رهبـانی         ،. این سخن]398ص ،28[ بردند مین
 نیست. یگزاف نظیر است حرف بی

دو وعده  ها آنگرفت. در طی روز  میصور  جمعی صور   نیز به اه غذا خوردن اسنی
در اتا  خاصی كه همچون معبـد مقـدس بـود دور هـم      ها غذای مشترک داشتند. اسنی

 هـا  آنشدند. غـذا خـوردن جمعـی     میجم  و با رعایت آداب خاصی مشوول غذا خوردن 
رسنگی نبود. فیلـون  شد و تنها برای رف  گ میعنوان یك امر مقدس و عباد  محسوب  به

بـه ایـن بیـان كـه هـركس هـر        ،گوید میدر كنار غذا و خانه از لباس مشترک نیز سخن 
 .]397ص ،28[ پوشید چون یك چیز متعلق به همه بود می  لباسی را دوست داشت

اخدقـی دارد، امـا    ۀبیشـتر جنبـ   هـا  فیلون از اسـنی  های گزارشگونه كه پیداست  آن
مطالب دیگری را مطـرح كـرده    ها آناز حیا  اخدقی  خود های گزارشیوسفوس دركنار 
چیزی نگفته است. از جمله مواردی كه یوسفوس بـه آن اشـاره    ها آن كه فیلون در مورد

عدوه بر اشتوال به كشاورزی و كاردستی به امر طبابت  ها كه اسنی ،كرده است این است
هسـتۀ  ا به خواص گیاهـان و  كتب قدم ۀبا مطالع ها آن. ]397ص ،28[ هم مشوول بودند

ی از هـای  گـزارش كردنـد. یوسـفوس    میآن بیماران را معالجه  ۀواسط پی برده و به ها میوه
از آینـده   هـا  آندهـد و عقیـده دارد پیشـگویی     می در مورد آینده نیز  ها گویی اسنی پیش
 گویی و یشكند كه به شاگردانش پ می ذكر ها را پیامبر اسنی1ندر  اشتباه بود. او یهودا به
 .]164ص ،31[ داد میگیری را آموزش  فال

گوید كه برحسب درجـه تقسـیم و    میاسنی سخن طبقۀ چهار  یوسفوس همچنین از
تـر تمـاس    پـایین  طبقـۀ  بـا  ۀ بـا تر شدند. طبقـ  میتوسط جماعت انتخاب  ها سای آنؤر

یـك غیـر    شستند، گـویی در تمـاس بـا    میخود را  ها آنافتاد  میاتفا    این اگر و نداشت
 اشـاره بـه مـأموران و     منـاب  یونـاني   هـای  گزارش . در]398ص ،28[ اند گرفته عضو قرار

مـوارد   نیز كاهنانی كـه در  و  تقسیم آن میان همه و  آوری اموال گماشتگان مسئول جم 

                                                 
1. Judas 
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 اشاره به طبقـا  دیگـر   ،كردند میی غذایی نقش ایفا ها خاص مانند آداب مربوط به وعده
این مناب  نقش كـاهن قابـل توجـه     های گزارشدر  ،توان گفت میركلی طو نشده است. به

بندی طبقا  جامعه بهتر نشان داده شده و به لـزوم   تقسیم اسناد قمرانباشد. اما در  مین
 عدوه بـر  اسناد قمرانحضور كاهن در اجرای مراسم آئینی تأكید زیادی شده است. بنابر 

ده  پنجـاه و  ی هزار، صد،ها یی بودند كه به دستهها میان مردم عادی نیز گروه كاهنان در
جمعی دوازده نفره هم بودند كـه بـه همـراه سـه      ،ها آن شدند. عدوه بر مینفری تقسیم 

دست دو نفـر  اجرایی مدیریت  ها آنكردند. از میان  میاصلی جماعت را اداره  امور ،كاهن
. ]872ص ،23[ به جماعت دو دیگری مسئول پذیرش افراد نامزد ورو دار ینی خزانه ،بود
 در صـور  تخلـف از   با تر واجـب بـود و   ۀاز طبق میان اعضای جامعه اطاعت هر فرد در

حتـی   روزانـه و  ۀشامل كاهش جیر قانون بود و ها مطابق با شد. مجازا  می اوامر مجاز  
  .]872ص ،23[ فرقه بود اعضا ازجدایی و   میدائ ۀقط  جیر

ـ  تقویم جماعت  در مورد چهآن دسـت آمـده حـاكی از ایـن      هقمران از میان طومارهـا ب
اعیاد خود را براسـاس   بودند و روزه معتقد وچهار سیصدوشصتبه یك تقویم  ها آن ،است

فیلـون و یوسـفوس    هـای  گزارشاما براساس  [،508ص ،34] كردند میاین تقویم تنظیم 
گونه كـه ذكـر    ند. همانكرد میمطابق با تقویم جماعت یهود اعیاد خود را برگزار  ها اسنی
فیلون و یوسـفوس باعـث شـد تـا گروهـی از       های گزارشاین اختدف میان اسناد و  ،شد

 دلیـل  تقویم یهـود را قبـول داشـتند و جماعـت قمـران بـه       ها اسنی ،محققان تصور كنند
 جدا كردند. ها انتخاب تقویم شمسی راه خود را از آن

حياتدينیوالهيات

در  هـا  دهـد. اسـنی   مـی یك اسنی را حیا  دینی او شـنل   نۀروزااز زندگی   میبخش مه
كـه    مـی منظ ۀمطابق بـا شـیو   ،شدند تا هنگام شب میكه از خواب بیدار  طول روز، زمانی

در طـول روز   هـا  و تمام كارهای آن كردهرفتار  ،تعیین كرده بود ها آنقانون جمعی برای 
كارهـای معمـولی خـود را شـروع      ،بیایدنه خورشید با  قبل از آن ها عین عباد  بود. آن

همچـون كسـانی كـه     هـا  آنگوید  میكشیدند. فیلون  میكردند و غروب دست از كار  می
هر شولی كه داشتند تصور  ها آنكار بودند، زیرا  بینند مشتا  به میورزشی  ۀتعلیم مسابق

 . ]397ص ،28[تر است برای زندگی سودمندتر و برای روح و جسم مطلوب كردند می
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بلنه بـرای   كردند  میرف  گرسنگی نگاه نبرای غذایی وعدۀ عنوان یك  به غذا به ها اسنی
بعد از تطهیر با لبـاس سـفید بلنـدی    ساعت خاصی  ها آن غذا خوردن آداب خاصی داشتند.

نشستند، قبل و بعد از غـذا نیـایش    می در اتا  غذاخوری سرجای خودشده، دور هم جم  
در  هـا  اسـنی كردنـد.   مـی د و سنو  را در هنگام غذاخوردن رعایت دادن میخاصی را انجام 

 عباد  بود.  ها آنگویی سنو  در میان  ،گفتند میمواق  دیگر نیز به ترتیب سخن 
غـذایی  عـدۀ  و ،انـد  رسوم و عقاید جماعت قمـران تحقیـق كـرده    ،كه در آداب كسانی

تمایـل  سـته از محققـان   . ایـن د ]250ص ،32[ دانند میمشترک را به تقلید از شام آخر 
را پیـروان   هـا  آنمیان این فرقه و مسیحیت اولیه ارتباط برقـرار كننـد و    كه زیادی دارند

دست كاهن قبل از غذا به  هتبرک غذا ب ،عقیده دارند رو از اینذكر كنند. )ع( عیسی  ۀاولی
نـان و شـراب را بركـت بخشـید و بـه      )ع( تقلید از شام آخری اسـت كـه در آن عیسـی    

ی غـذایی روزانـه كـه    هـا  عدوه بر وعـده  ،اسناد قمران. بنابر ]873ص ،23[ اریون دادحو
دور هـم   ای شـده  ی خاص تعیینها شدند، در سال نیز دوبار در روز میاعضا دور هم جم  

 .]507ص ،34[ كردند می   زم را دریافتدستورهای جم  و 
اصـول فرقـه    وجـز  ،دیگـر مانند بسـیاری از جماعـا  رهبـانی     ها تطهیر در میان اسنی

در مـوارد خـاص    ،هر فرد موظف به تطهیر قبل از غذا بـود  ،رفت. عدوه بر ایننه میشمار  به
كه كسـی   زمانی ،طور كه از یوسفوس نقل شد همان ،مثد  .شد میتطهیر  زم انجام  هم باید
 شد. میتطهیر بر او واجب  ،گرفت میتر از خود با یك غیر عضو تماس  پایین ۀبا طبق

 هـا  گویـد آن  مـی رفتار جماعت اسنی نسبت به معبد اورشـلیم صـری  نبـود. فیلـون     
قربـانی   ها دهد كه آن مییوسفوس گزارش  دادند و میمعبد انجام ن گونه قربانی را در هیچ

 كردند تا به این ترتیب ارتباط خود را با معبد قط  ننننـد  میخود را انجام و تقدیم معبد 
نسبت به كاهنان معبد اورشلیم نظـر   ها آنتوان نتیجه گرفت  می ،. بنابراین]70ص ،17[

 طومارهـای قمـران  دانسـتند. بـه گـواهی     مـی راسـتین ن مؤمنان را  انآنخوبی نداشتند و 
های دیگر اسـرائیلیان و   دانستند و به آئین میرا اسرائیل حقیقی  جماعت قمران تنها خود

شـده توجـه    هـای تحریـف   عنوان آئین به ،شد میهایی كه در معبد انجام  خصوص، آئین به
 . ]511ص ،26[ كردند می

 داننـد   می ها اسنی ۀقرائیم را بازماند ۀگزاف نیست كه گروهی از محققان، فرق یسخن
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و نـام   زیرا این جماعت در احترام گذاشتن به قوانین موسوی و تورا  بسیار جدی بودنـد 
سزای به او جرم بزرگی بود. رعایـت آئـین   نا شد و با احترام برده مي ها میان آن در  موسی
در ایـن روز   هـا  آن ،كه گفتـه شـده   ای گونه شد به میدقت مراعا   به ها آندر میان 1سبت

در  هـا  آنكردنـد.   میدادند و حتی غذای آن روز را روز قبل درست  میهیچ كاری انجام ن
ی كتاب مقدس را نشستند. شخص میو در آنجا متناسب با سن  رفته ها این روز به كنسیه

 ،28[ داد مـی تورـی    ،هـر آنچـه را كـه وارـ  نبـود      دیگـری خواند و  میبا صدای بلند 
نـد.  ددا مـی اعیاد خود را براساس تقـویم خـود انجـام     ها آنروز سبت  . عدوه بر]397ص

ولـی بـا    ،نیامـده  هـا  جام  یونانی چیزی در مورد تقویم اسنی های گزارشهرچند كه در 
در هنگام طلوع خورشید مقابل خورشـید   ها آنسفوس مبنی بر ایننه توجه به گزارش یو

تقـویم شمسـی را    هـا  آنكردند، بعضی از محققان به این نتیجه رسـیدند كـه    مینیایش 
. شـاید  ]511ص ،26[ كردنـد  مـی طرف مشـر  نیـایش    بهدلیل همین  ند و بهتقبول داش
محقق یونـانی چنـین اظهـار    2وسشد كه اپیفانیانگیزۀ این در برابر خورشید  ها آننیایش 

 .[399ص ،28] را در میان خورشیدپرستان دیده است ها آنكه بقایای  ،كند
و در  انـد  هایی است كه فیلون و یوسفوس به آن اشاره كرده آئین تشرف از جمله آئین

از ورود اعضـای جدیـد، حتـی     هـا  اسـنی  با كمی تفاو  ذكر شده است. نیز اسناد قمران
 ،كه نامزد ورود بـه فرقـه بـود    كسی كردند. میخود استقبال  ۀمتأهل به فرق و افراد ها بچه

كشـید. یوسـفوس    میگذاشت كه این مراحل چند سال طول  می سر باید مراحلی را پشت
كند كه هركدام یـك   میآن را در دو مرحله ذكر  اسناد قمراندوران تشرف را سه سال و 

 .]202ص ،25[ انجامد میسال به طول 
معتقد به جاودانگی روح بودند و رستاخیز بـدن را   ها گزارش یوسفوس اسنی براساس

دانست، زیربنای الهیـا    می  را متأثر از عقاید نوافدطونی ها كردند. او چون اسنی میاننار 
  .]399ص ،28[تفنرا  یونانی قرار داد  را در ها آن

مبتنی  ها كه الهیا  آن در مورد الهیا  اسنی بیانگر آن است اسناد قمرانی ها نوشته
شـر و یـا نـور و تـارینی در ایـن       است. ثنویت میان خیـر و  میبر یك نوع جبرگرایی حت

                                                 
1. Sabbath 

2. Epiphanius 
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گونه اعتقادا  را متأثر از ایرانیان بدانند. بنـابر   طومارها سبب شده گروهی از محققان این
جهـان   خداوند موجودا  انسانی را خلق كرد تا حاكم بر ،آنچه در بعضی از طومارها آمده

دو روح تعیین كرد كه باید تا زمان مدقا  او پیوسته با هم در سـتیز   ها آنباشند و برای 
صـور    در جایی دیگر ایـن ثنویـت بـه    .]872ص ،23[ روح حقیقت و روح گمراه باشند:

است. براساس ایـن اسـناد، جماعـت قمـران      تقدیرگرایانه شود كه بسیار میدیگری دیده 
هستند. خداوند بشـر را در دو گـروه متضـاد نـور و تـارینی یـا       جانب خداوند  منتخب از

 ۀنور و فرشت ۀحقیقت و دروغ آفرید و هركدام را تحت تسلط یك فرشته قرار داد: شاهزاد
تارینی. خداوند میان این دو، دشمنی ازلی قـرار داده اسـت كـه تنهـا در آخرالزمـان بـا       

 شان را دریافـت  پاداش ،یقت هستندكاران كه فرزندان روح حق نابودی روح گمراه، درست
، جوهر وجـود انسـان از   1اریزگ سپاس طومار مزامیر. بنابر ]507-506ص ،34[ كنند می 

روح انسان حاكم اسـت، امـا خداونـد انسـان را انتخـاب       باشد و ناپاكی و گناه بر میگناه 
انسـان  ، دلیلهمین  همنشین فرشتگان قرار دهد. به كرده تا روحش را نجا  دهد و او را

 .]507ص ،34[ برد میسر  آلودگی به گناه و لذ  انتخاب به در حالتی میان غم دائما 
نقش فرشتگان در نجا  جماعت و نیز ملزم بودن جماعت در حفظ   در الهیا  قمران

فرشـتگان بـه    طومارهـای قمـران  نسبت به مناب  یونان چشمگیرتر است. در  ها آناسرار 
نیروهـای شـر را از روی زمـین پـاک     درنهایـت،  كـار   درسـت ی منتخب و ها همراه انسان

. از میـان  ]507ص ،34[ اسـرائیل دوبـاره بازسـازی خواهـد شـد      ۀخواهند كـرد و آینـد  
عنوان راز اشاره كرده اسـت   فرشتگان به یی یونانی تنها یوسفوس به حفظ اسماها نوشته

 .كه هر فرد اسنی در هنگام تشرف باید برای حفظ آن سوگند یاد كند
باشـد، بحـث از    مـی از جمله موروعا  مربوط به الهیا  اسنی كه مخصوص اسـناد قمـران   

اسـناد  آخرالزمان، انتظار مسیحا و شخصی به نـام معلـم راسـتین اسـت. مورـوعا  مـذكور در       
 باعث شده كه بعضی از محققان درصدد ایجاد ارتباط بین این فرقه با مسیحیت برآیند. قمران
ایـن فرقـه نشـده و    مؤسـس  بـه   ای ، یوسفوس و پلینـی اشـاره  فیلون های گزارشدر  
بـرد كـه پیـامبر     مـی تنها یوسفوس از شخصی به نـام یهـودا نـام     ،طور كه ذكر شد همان
از كـاهنی   هـا  آنی ها حتی در میان نوشته گویی آموزش داد. پیش ها آنبه  بود و ها اسنی

                                                 
1. Psalm Thanksgiving 
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 هچیزی نیامده اسـت. در مقایسـ   ،ایفا كرده باشد ها را در میان اسنی ای كه نقش برجسته
 1 سـیر حقـو   فتو  سـند دمشـق  خصوص در  به اسناد قمرانبا مناب  یونانی، در بعضی از 

سخن از آموزگار راستی شده است. در تعیین هویت آموزگار راستی اتفا  نظـری وجـود   
نبیـا  با توجه به اسناد، معلم راستی، وحی را از جانب خدا دریافت كرد تا راز كدم ا ندارد.

را بـه ظهـور   مؤمنـان  را به راه راست هـدایت كنـد. او    ها آنبازگو كند و مؤمنان را برای 
مسیحا نوید داد. گروهی كه درصدد ایجـاد ارتبـاط میـان جماعـت قمـران و مسـیحیت       

كسی بود كـه پـس از مـرگ زنـده شـده و مریـدانش        ،عقیده دارند معلم راستی ،هستند
 .]98ص ،5[ بیانی او همان مسی  عهد جدید است كشند و به میرا  انتظار ظهور او

جنـگ   2"جنـگ پسـران نـور در برابـر پسـران تـارینی       "در بحث از آخرالزمان، طومار
عنوان پسران نور بـه اتفـا     قمران به ۀدر آن روز فرق ،كند میگونه توصیف  آخرالزمان را این

غیـر اسـرائیلی و   هـای   فرشتگان برای مد  چهل سال در برابـر پسـران تـارینی كـه ملـت     
 ،خاطر سـخنانی از ایـن قبیـل    . به]250ص ،32[ جنگند میاسرائیلیان غیر راستین هستند 

 قمران راه را برای ظهور مسی  باز كرده است. ای گروهی اعتقاد دارند اسناد مناشفه

هامسيحيانواسني

آمـده و   میـان  یعنی صدوقیان و فریسیان در عهد جدید سخن بـه ، بزرگ یهود ۀاز دو فرق
كـه یوسـفوس در    هـا  از اسـنی   میاما اس كدم خود به این دو فرقه تاخته است. عیسی با

برد،  مییهود نام  ۀعنوان سومین فرق را در كنار صدوقیان و فریسیان به ها گزارش خود آن
بـا   اسناد قمرانمطالب مذكور در  شباهت زیاد علتبه  ،این . با وجودمیان نیامده است به

ی مسـیحیت را در  ها ، محققان درصدد برآمدند تا ریشهآمده است عهد جدیددر آنچه كه 
خوانـدن   پیدا كرده و بدین ترتیب بین این دو ارتباط برقرار كننـد. آنچـه از   اسناد قمران

تـا   تمایـل دارنـد   هـا  این اسـت كـه آن   ،آید میدست  هی این دسته از محققان بها بررسی
رفی كنند. حقیقت هرچه باشـد نبایـد اننـار كـرد كـه      را اولین پیروان مسی  مع ها اسنی
 .است ی این جماعت راه را برای ظهور ایمان جدید مسیحی باز كردهها نوشته

ی قمـران، تمـاید  زاهدانـه،    هـا  طور كه دیـدیم عناصـر مهـم در میـان اسـنی      همان
                                                 
1. Habakkuc  pesher 

2. The scroll war of The sons of  light against the sons of darkness.  
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بخشـی توسـط كـاهن،     ی غذایی مشترک، بركتها گرایی، پرهیز از سوگند، وعده جماعت
باشد. تمام این مفاهیم  میتقاد به آلوده بودن روح انسان به گناه و انتظار ظهور مسیحا اع
انتظار ظهـور مسـیحا در    ،خصوص ایننه مسیحی هم دید. بهاولیۀ توان در كلیسای  میرا 

ساخت. وجود این اصول اعتقادی در میـان   میراه را برای ادعای عیسی فراهم  ها میان آن
آورد.  میرا با مسیحیت اولیه به ذهن محقق  ها گاه تصور ارتباط آنجماعت قمران ناخودآ

عنـوان   بـه  طومارهای قمراندر میان بعضی از محققان تدش برای تعیین قسمتی از  زیرا
 .]563ص ،23[ صور  گرفته است عهد جدیدبخشی از 

راه ارتباطی دیگری كه موجب شد مسی  به جماعت اسنی مربـوط شـود، شخصـیت    
عهد وجود ندارد، ولی بنا بر  اسناد قمراناز یحیی در   میاست. اگرچه اس 1دانیحیی معم

دست او دركنـار رود   الوقوع مسی  نوید داد و عیسی به او یهودیان را به ظهور قریب جدید
را كـه در   هـا  اسنی تعمید یافت. شاید همین مطلب ارتباط میان عیسی و یحیی با 2اردن

 هـا  آنهـای مهـم    كردند و عمل تعمید از آئـین  مین زندگی كنار رود اردن در همان دورا
ایـن   ،اشـاره نشـده   هـا  نظر محققان علت ایننه در عهد جدید به اسنی نشان دهد. به ،بود

برخدف صدوقیان و فریسیان از مخالفان عیسی نبودنـد و در عهـد جدیـد     ها آناست كه 
 .]564ص ،23[ به میان نیامده است ها آناز   میاس

ی هـا  نامنـ  ،مسیحیان اولیـه و  ها رابطه با پیوند اسنی شده در احتما   ارائه ردیگ از
قبل از سال  ها دو گروه گزارش شده است. بنابر شواهد، اسنی مشتركی است كه برای هر

درسـت  بردنـد  یعنـی    میسر  همیددی و پس از آن در مصر، سوریه و آسیای صویر ب 70
 هـا  اسـنی  ،توان گفـت  میدرنتیجه   ر آن رشد كردكه مسیحیت اولیه دهایی  منانهمان 
. همچنـین میـان   ]106ص ،5[ بودنـد  مسی  بوده و مبلوان آئـین او  ۀاولیمؤمنان همان 

اسـناد  میـان نـور و ظلمـت بـا تعـالیم       ۀمبارز ،آمده مانند عهد جدیدكه در  تعالیم پولس
شـب  »ه اسـت:  آمـد  هـا  رومـی  ۀدر رسال عهد جدیددر  .شباهت زیادی وجود دارد قمران

 «منقضی شد و روز نزدیك است، پس اعمال تارینی را بیرون كرده و سـدح نـور بپاشـیم   
ظلمـت مـا را بـه     در باب نور و عهد جدیدمعتقد است كه اعتقادا  3. كوهن]13/12 ،2[

                                                 
1. John Bobtist 

2. Jordan 

3. Kuhn 
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. نه تنها مفهوم مبارزه بین نـور و ظلمـت   ]118ص ،5[ اندازد می قانون جامعهیاد عبار  
خدا و مسیحا كه  فاهیم و اصطدحا  دیگر مانند عدالت، پروردگار، پسرم بلنه بسیاری از

 كـار رفتـه اسـت    هم به عهد جدیدآمده با شباهت بسیار نزدینی در  طومارهای قمراندر 
 .]564ص ،23[

ینی از مباحثی اسـت كـه توجـه بسـیاری از      ،و مسیحیان اولیه ها ارتباط میان اسنی
خاطر تشـابها    ول كرده است و درست یا نادرست بهمحققان دوران اخیر را به خود مشو

 ۀرا منادیـان اولیـ   هـا  وجـود دارد، اسـنی   عهد جدید و قمرانی ها زیادی كه میان نوشته
را  هـا  خاسـتگاه بسـیاری از اعتقـادا  فنـری اسـنی      ،البته پژوهشـگران  دانند. میمسی  
گفته شده كـه دعـای    ،مثد . اند ی غیر یهودی یافتهها زمینه ها آنیابی كرده و برای  ریشه
گرایــی و  شــان از قســم، اعتقادشــان بــه روح، جمــ  در برابــر خورشــید، ممانعــت هــا آن

همـین   دارد و بـه 2ای و اورفـه 1ریشـه در افنـار فیثـاغورثی    ،شان از قربانی حیوانا  بیزاری
ی گـر  به زهد و ریارت را در افنار زرتشـتی  ها آن ۀبه فرشتگان و عدق ها آنترتیب اعتقاد 

 ،28[ پیشـنهاد شـده   هـا  آنفنـری بـودایی نیـز بـرای      ۀكننـد. حتـی زمینـ    میجستجو 
 یی همراه بوده است.ها این نظریا  بامخالفت ۀ، كه البته هم]401ص

این فرقـه   ،توان گفت می ها ی محققان در مورد اسنیها با توجه به تمام تنوع نتایج بررسی
بخشـی از تـاریخ را بـه خـود اختصـاص       ،از زمان ای از یهود معمای تاریخ یهودند كه در برهه

 حل معمای خود كردند.   ۀآیندگان را شیفت ،تاریخ ۀدادند و با ناپدید شدن از صفح

مندائيان

شـود كـه    میبه معنای دانش است و به جماعت دینی اطد   (manda) مندا ۀواژ مندائی از
صـی بـه حیـا  خـود ادامـه      منـاطق خا  هنـوز در  ،رغم نامدیما  زیـاد  علی ها در طی قرن

طـور قابـل    كـه در مـورد ایـن دیـن بـه      4منـو   و3دهند. محققان بزرگی همچون دراور می

                                                 
2. Pythagorean 

3. Orphic 

4. Drower 

5. Macuch 

 ایـن جماعـت دینـي انجـام داد.      سـري   هـاي  دین وآئین ۀ دربار جمله محققاني است كه بیشترین تحقیق را از دراور
 است.  خوزستان تحقیقاتي انجام داده خصوص در به مندائیان امروز ۀلهج و  زبان مندائي مورد منو  هم در
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ی رود هـا  را در فلسـطین در كنـاره   آن ۀ، خاستگاه اولیـ اند بررسی كرده تحقیق و ای مدحظه
كه مندائیان خـود   ، درحالی]150ص ،19[ كنند میدر قرن دوم یا سوم میددی ذكر  اردن و

كـه   كسـانی  .]380ص ،16[ داننـد  مـی یعنی سوری و فلسـطینی   ، میمستقل از سنت آرا را
غالبا  متمایلنـد كـه    ،كنند میمسیحی جستجو اولیۀ ی ها مندائیان را در قرن ۀخاستگاه اولی

 و بداننـد  ،را پیروان یحیی معمدان كه در همان ناحیه مشوول تعمید دادن مردم بـود  ها آن
. البتـه  ]5637ص ،20[ گوینـد  مـی ئیان مسـیحیان قـدیس یحیـی    به منـدا علت، همین  به
كند. در سـال   میمحققان صد  ن ۀدر مورد هم ها آنخاستگاه  گونه توجه به مندائیان و این

باشد  میتحقیقا  نشان داد كه ادبیا  مندائی مشتمل بر بسیاری از عناصر گنوسی  1875
دوم  ایـن دیـن را نـه در قـرن اول و     ۀاولیـ   گروهی از محققـان خاسـتگاه   همین دلیل، به و

 .]5637ص ،20[ میددی بلنه بسیار قبل از تاریخ مسیحیت جستجو كنند
و چندین مـتن گنوسـی    2های سلیمان غزلو كتاب  1انجیل یوحناارتباط مندائیان با 

در انتساب ایـن جماعـت دینـی بـه      ،این دسته از محققان ۀفرری ای شد كه انگیزه دیگر
یی در مورد ایننـه  ها تقویت شود. قابل ذكر است كه اخیرا  فرریه ،یحیتدوران ماقبل مس

 نیز ارائه شده است. اند بومیان بابل بوده ،مندائیان
سـوم مـیددی در    دنبـال ردپـای منـدائیان درقـرن دوم و     شد گروهی بـه سبب آنچه 

بـی  تعابیر سـوری غر  ادبیا  مندائی است كه در آن اصطدحا  و فلسطین باشند، زبان و
 بنابر شـواهد و  .]150ص ،19[ الفبای آن ویژگی الفبای همان دوران را دارد آمده است و

یهودیـان بودنـد و    ۀایـن جماعـت در اورشـلیم مـورد آزار و شـننج      ،متون ادبی منـدائی 
 ۀبـه حـران منطقـ    شاه اشـنانی،  ،3از آنجا فرار كرده و تحت حمایت اردوانعلت همین  به

منسوب به مندائیان، در تأسـیس جماعـت منـدائی      . در متونمیان تركیه و سوریه رفتند
سـخن   ،آمـده  هـا  آنسر  النهرین و از آنچه كه تحت حنومت ساسانیان بر در بوداد و بین
هسـتند در   هـا  آن. امـروزه نومنـدائیان كـه بازمانـدگان     ]5638ص ،20[ گفته شده است

توسط محققان و آنچـه در    دهش انجام  یها شوند. از تمام بررسی میخوزستان وعرا  دیده 
ـ    ۀخاستگاه اولیـ   كه  توان نتیجه گرفت می ،متون مندائی آمده  ۀمنـدائیان اطـراف رودخان

                                                 
1. Book of John 

2. Odes of solomon 

3. Ardban 
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طرف سرزمین حران فـرار   آزار و اذیت یهودیان بهسبب  سپس به اردن در فلسطین بوده و
و در فرا   در عرا  در كنار دجله ودرنهایت طرف مشر  حركت كردند و  از آنجا بهه كرد

شـود.   میدر عرا  و ایران مشاهده  ها آنجماعت   در حال حارر .خوزستان اقامت گزیدند
عنوان مركز دینی مندائی در قرن هفدهم گـواهی   ی متأخر مندائی به شوشتر بهها نوشته
 باشد. میو بزرگترین جمعیت مندائی در حال حارر در بصره  دهد می

 ،دانـد: اول  مـی در سه محیط دینی متمـایز  پیشرفت  ۀدین مندائی را نتیج1گرن ویدن
عقیـده دارد بعضـی    و خاستگاه مندائیان است. اومنشأ یهودی فلسطینی كه  -دین سامی

توجه به یحیی معمدان  ی گنوسی دین مندائی وها خصوص جنبه هاز اعتقادا  مندائیان ب
 ،د. دومباشـ  مـی برخاسـته از ایـن محـیط     ،سخن گفته خواهد شد دربارۀ آنكه در ادامه 
عناصر ایرانی كـه  درنهایت،  النهرینی كه همراه با اساطیر باستانی بابلی است و عناصر بین

گرن عقاید مربوط به نجـا  را در   های زروانی گرفته شده است. ویدن مغ احتما   از عقاید
 .]5639ص ،20[ داند میمیان مندائیان متأثر از محیط دینی ایران باستان 

شناسی، آئین، پندواندرز، نیـایش   مندائی كه شامل اسطورة كیهان ۀبزرگترین مجموع
نـام دارد كـه مشـتمل بـر      3به معنای قاموس یـا كتـاب بـزرگ    2گنزا باشد، میو مناشفه 

قطعاتی است كه در هر قطعه مبحث خاصی را مورد بحـث قـرار داده    مجموعه مقا   یا
شود كـه مورـوعا     مییم تقس گنزای چپو  گنزای راستاین كتاب به دو قسمت  است.
صـور  نثـر اسـت و     مـادی و بـه   مربوط به جهـان زمینـی و   گنزای راستشده در  مطرح

صـور    بـه  مربوط به سرنوشت روح در جهان دیگـر و  گنزای چپشده در  مباحث مطرح
بـه راسـت و چـپ معمـایی      گنـزا بندی موروعا   نظر محققان تقسیم باشد. به میمنظم 
به جهان مافو  و چـپ بـه جهـان مـادی و زمینـی       راست معمو   ها آننظر  زیرا به است 
بندی موروعی این كتاب عنس ایـن مطلـب    كه با توجه به تقسیم شود، درحالی میگفته 
 . ]151ص ،19[ كند میصد  

شناسی مندائیان، بر ثنویـت گنوسـی اسـتوار اسـت. عـالم بـا         اساس اسطوره كیهان
 باشـد و  مـی عالم با  كه جهان نورانی اسـت ازلـی   جهان نور و پایین جهان تارینی است. 

                                                 
1. Widengren 

2. Ginza 

3. Sidra Rabba 
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رود، یعنی به جایی كـه ابتـدا از آنجـا     میمرگ به آنجا  منانی است كه روح انسان پس از
نامیـده   1عالم نور، مانای بـزرگ عظمـت   ۀجوهر اولی گنزادر بعضی از قطعا  . آمده است

چشـم   صـدور بـه   ۀایـن قطعـا  نظریـ    شـود. در  مـی  صادر2بزرگشود كه از او حیا   می
همان حیا  بزرگ اسـت. قلمـرو    ،عالم ۀجوهر اولی گنزاخورد. گاهی در قطعا  دیگر  می

نام دارد. حیا  بزرگ به همراه موجودا  نورانی دیگر بـه نـام   3ایار آسمانی حیا  بزرگ،
تـر تنـزل    و به عالم پایین ]151ص ،19[ كاهنان زمینی هستند یها كه پیش نمونه4اترا 

ـ  ادر آنج ،اند گناه گرفتار شده یافته و به منشـأ   ،برنـد. همچنـین اردن بـزرگ    مـی سـر   هب
نـام   بـه  باشد. گاهی در كنار حیا  بـزرگ از شـریك او   میی زمینی در این قلمرو ها اردن
 ،طریـق صـدور   . از حیـا  اول بـه  ]152ص ،19[ هم نام برده شده است 5حیا  ۀگنجین

لمرو آسمانی است و او بـه همـراه ارواحـی    ق ،شود. قلمرو حیا  دوم میحیا  دوم صادر 
افتنـد كـه    مـی  ،كه همان زمین اسـت  میكه در آنجا هستند به فنر طرح خلق جهان سو

حیـا    این كـار  گیری از را پرستش كنند. برای پیش ها آنجای حیا  اول  ساكنان آن به
در ایـن  دقیـق  طـور   بـه را از بین ببرد.  ها آنآورد تا طرح  میوجود  هرا ب6اول، دانش حیا 

 حقیقت است كه عنصر اساسی تعالیم گنوسی است.   عنوان راه یافتن به معرفت به قطعه،
توان در آن عناصر گنوسی در تقسیم جهـان بـه نـور و     میمندائی  ۀاسطوردقت در  با

صـدور نوافدطـونی را    ۀنظریـ عنوان ارواح بشر و  مورد سیارا  به ظلمت، اساطیر بابلی در
روح پـس از   سـفر  در مـورد  هـا  آن ۀاسـطور  ن عناصر دینی دیگری را درهمچنی دریافت.
 .توان مشاهده كرد میمرگ 

چندخداپرستی وجـود   ،خلقت مندائی ۀاسطورگروهی از محققان عقیده دارند كه در 
كـه از لحـاد درجـه     هاز ایزدانی نام برده شـد  ،عنوان موجود اولیه كنار نام حیا  به. دارد

 .]381ص ،16[ باشند میفروتر از حیا  بزرگ 
مندائی است كـه در بخشـی از    ۀتنها صورتی از اسطور ،خلقت كه در با  ذكر شد ۀاسطور

                                                 
1. Great Mana of Glory 

2. Great life 

3. Ayar 

4. Utra 

5. Treasure of Life 

6. Manda d, hayya 
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كنـد. حتـی در    میصور  دیگری پیدا  ،آمده است. در قطعا  دیگر این اسطوره راست گنزای
شود كه تمام جهان هستی را با كمك ینـی   میجایی حیا  بزرگ با عنوان پادشاه نور مطرح 

 شناسـی منـدائی كـامد     جهـان  ،و بدین ترتیـب  ]384ص ،16[ آفریند میز موجودا  نورانی ا
قوانین مربـوط   ،های اخدقی مانند دستورالعمل گنزاكند. دراین قطعا   میرنگ توحیدی پیدا 

 به غذا خوردن و یا پرهیز از خوردن مردار از جانب پادشاه نور نیز وجود دارد.

هانآئي

چیـزی اسـت كـه الهیـا  و      مندائی از یك طرف تمامـا  نمـادی از آن  ی جماعت ها آئین
 دارد.  مـی پیونـد محن  هـا  آن ۀاز طرفی با اسطور دهد، و میرا شنل  ها آناعتقادا  دینی 

توانند  می ها آنتعمید است كه  ۀواسط باشد. تنها به میترین آئین مندائیان تعمید  محوری
 ای زمین جاری است شـعبه  تمام رودهایی كه در ارتباط خود را با دنیای نور حفظ كنند.

ها به زمین سـرازیر   كوه ۀواسط به از رود اردن بزرگ هستند كه در قلمرو نور وجود دارد و
همـین   بـه تواند به پاكی دست یابد.  می ،تعمید كند ای اگر كسی در هر رودخانه، شوند می

 هـا  آنمحل سنونت  ،ی به بعددر سیر تاریخی پیشرفت مندائیان از قرن دوم میدد ،دلیل
دجله و فرا  و رود كارون در خوزستان از جمله  بوده است. رود اردن، رود ها در كنار رود

عنوان  به الذهب مروجمؤلف مسعودي  .اند اماكنی هستند كه مندائیان در آنجا مستقر بوده
 دهـد  رش مـي گزا ،مندائیان ارتباط نزدیك داشت محقق اسدمي كه درقرون اولیه با تنها

بـه طـرف شـمال     ها آنگاه  قبله سنونت داشته و رودها و ها مرداب صابئین حران دركنار
 بایـد در  حتمـا   ، زم به ذكر است كه تعمید از دیدگاه مندائیان .]30ص ،12[ بوده است

دادنـد و   مـی تعمید مسیحیان را مورد اهانت قـرار   ها آنآب جاری رودخانه صور  گیرد. 
 آسمانی و نورانی قائل نبودند.منشأ برای آن 

گرفـت. تعمیـد یـا بـا حضـور كـاهن بـود كـه بـه آن           مـی تعمید به دو صـور  انجـام   
یـا تعمیـد    گرفـت و  مـی اعیـاد خـاص صـور      ینشنبه و گفتند كه در روزهای  می1مسبوتا

 ،19[شـد   مـی گفتـه   3و تماشـا  2گرفت كه به آن ریشـامه  میتوسط هر فرد مندائی صور  

                                                 
1. Masbuta 

2. Rishama  
3. Ta-masha  
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بـود. ایـن مراسـم در      مـی تعمید مراحل خاصی داشت كه رعایـت آن الزا . مراسم ]152ص
جـایی كـه ممنـن اسـت قبـل از مـرگ انجـام         ی خاصی ماننـد ازدواج، تولـد و تـا   ها نازم
در  گرفت. امروز مراسم تعمید مندائیان در جنوب ایران در روز ینشنبه در رود كـارون و  می

آئـین   شـود.  مـی انجـام   ،تعمید دارد استخرنام مندی كه  بزرگي به ۀغیر این صور  در خان
باشد كه در اصل برپـایی جشـنی    می 1آئین مسنتا ،مقدس مندائی ۀمذكور دیگر در مجموع

. در مسـیری  ]388ص ،16[برای كمك كردن به روح متوفی در رسیدن به عالم نور اسـت  
وجـود    مردگانداوری  و  مراحلی مانند وزن كردن ارواح ،كنند میجهان نور طی  كه ارواح تا

كـه مربـوط بـه سـنجش      مندائیاین بخش از تعالیم  ،عقیده دارندمحققان دارد. گروهی از 
با عقاید ایرانی كه بنابر آن روح بر سر چینودپل عمل خود را  ،اعمال و داوری مردگان است

 .]388ص ،16[ هماهنگ است ،بیند می ای صور  دوشیزه یا عجوزه به
آئین نیایش است كه روایا  مربوط بـه آن متفـاو     ،دائیهای دیگر من از جمله آئین
بـار   متنـی دیگـر از سـه    بار در شـب و در بار نیایش در روز و دو ی از سهاست. در یك متن

قبل از غروب خورشید سخن گفته شده اسـت و در   نیایش در صب  و ساعت هفتم روز و
منـدائیان بـرای    ،وهعـد  بـه  .[388ص ،16]دیگر هر نوع نیایشي نهی شده اسـت  ای قطعه

كـه   گنـزا هفـت  و بیسـت  ۀدادند. مقال میهایی را انجام  انجام مراسم آئینی خود نیز نیایش
از شـركت جمعـی مـردم در معبـد در روز ینشـنبه       ،است گنزااخیر  ۀشود مقال میتصور 

دررـمن بیـان    النحـل  الملـل و شهرسـتاني دركتـاب    .]389ص ،16[ دهـد  مـی گـزارش  
 .]57ص ،8[دهد  گزارش مي ها آن نماز بار سه ي صابئین ازها آئین

نه تنها مسئول انجام مراسم آئینـی   ها آن .نقش كاهنان در دین مندائی برجسته است
بـود. عنـوان    هـا  آنوظـایف  حـوزۀ  بلنه حفظ آموزش كتب مقدس مندائی هم در ، بودند
ط بـا كاهنـان   گـاهی در ارتبـا   گنـزا در  ،كه در قرآن اشاره به مسیحیان اولیه دارد 2نصارا
و گاهی اشاره به جماعت مندائی كرده است. دراطد  عنوان نصـارا   ]150ص ،19[آمده 

اسـدم قـدر  را در    ایننهبه مندائیان، بعضی از محققان عقیده دارند كه مندائیان پس از 
چـون   ،این عنوان را برای خود انتخـاب كردنـد. دلیـل ایـن امـر ایـن بـود        ،دست گرفت

                                                 
1. Masseqta 

2. Nasoraean 
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منـدائیان ایـن عنـوان را بـرای خـود       ،كردنـد  میقرآن با نصارا مدارا  رمسلمانان به دستو
 . ]390ص ،16[ انتخاب كردند تا از شر مسلمانان در امان بمانند

در ایـران   هـا  آنروحانی كاهنان مندائی مربوط به زمان سنونت سلسلۀ شود  میگفته 
ـ عنـوا  كـه بـه   ،شـاگردان . 1شـود:   مـی شامل سه دسته  ها آنطبقا   است. ن در ان معاون

تـری نسـبت بـه كـاهن عـالی       پـایین ۀ كاهنـانی كـه از درجـ   . 2  خدمت كاهنان هستند
دارد و تمـام  2كاهن عالی كـه عنـوان گنزیبـرا   . 3  گویند می1ترمیدا ها آنبه  برخوردارند و

كـه در   كند. بعضی از محققان از نوعی اعتراف در برابر كاهن، میها و مراسم را اداره  آئین
 .]389ص ،16[ دهند میخبر  ،شده میام ایران انج

 ،دیتـوان بـه ایـن نتیجـه رسـ      مـی منـدائی   ۀشـد  های انجام با دقت در اسطوره و آئین
. در فردی برخوردار نیسـت  كلی الهیا  مندائی از یك سیستم منسجم و منحصر بهطور به

ان تـو  مـی و بـابلی را    میاسـد  گنوسـی، ایرانـی،   الهیا  مندائی عناصر مسیحی، یهـودی، 
و مورد توجه قرار گرفته است. در ادامـه  محققان استخراج  رامشاهده كرد كه این عناصر 

 ی پژوهشگران ارائه شود.ها یسعی شده بعضی از این عناصر با توجه به بررس

يانومسيحيتمندائ

مسیحی كه برای اولین بار در قرن شـانزده و هفـده بـه    شد، محققان گونه كه ذكر  همان
دائی دست یافتند، مندائیان را مسـیحیان قـدیس یحیـی نامیدنـد و سـعی      ی منها نوشته

د. نـ مـیددی جسـتجو كن   ۀهـای اولیـ   را در محیط مسیحی قرن ها آنكردند تا خاستگاه 
3مسیحی مانند ایگناتیوس انمبلو

خـود یعنـی    ۀاز دیـن اولیـ   هـا  آنكـه معتقـد بودنـد     
. با ]390ص ،16[ حیت بازگردانندرا به مسی ها آن، تدش كردند تا اند شده مسیحیت دور

ولـی   ،محققان مسیحی غالبا  سعی در حفظ ارتباط منـدائیان بـا مسـیحیت دارنـد     ایننه
 دهد.   میاین را نشان  غیری مندائی ها هنوشت
از منظر دین مندائی، مسی  انسان شروری بود كه امیال ناپسـندی داشـت و یحیـی     
. ]152ص ،19[كــرد  تمخالفــ د دادن اودان از تعمیــد او اكــراه داشــت و بـا تعمیــ مـ مع

                                                 
1. Tarmida 

2. Ganzibra 

3. Ignatius 
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مندائی روح شر و هفت پسـرش كـه سـیارگان     ۀبنابر اسطور ،ذكر شد طور كه قبد  همان
مندائیان هركدام از این سیارگان را بـا ینـی از    وجود آوردند. بدی را در زمین به ،هستند

در همـین رابطـه   سازند.  میمرتبط  ،اند آمده وجود روح شر به ۀواسط ادیان دروغین كه به
و  گوینـد  مـی  2خلق شد كـه مـردم بـه او ادونـای     1عقیده دارند یهود توسط شمس ها آن

3عطارد
 دهنـد  می همان مسی  است كه تعالیم حقیقی را بد جلوه داد و به او عنوان شیاد 

 .  ]385ص ،16[
 مسی  با توجه به كتـاب   راج  به  شود كه دیدگاه مندائیان میمدحظه  ،بدین ترتیب 

بـرای مـدتی    منـدائی كه گفته شده دانشـمندان   تا جایی ،بسیار منفی است ها آنمقدس 
 ،16[ دانسـتند  مـی ینـی   ،در میـان منـدائیان بـود    القدس را بـا روحـا كـه روح شـر     روح
 انـد  عناصر مسیحی را در الهیا  منـدائی یافتـه   محققان مسیحی، ،این . با وجود]384ص

بعضـی   ،سازد. البته قابل ذكر است میحیت را فراهم مسی كه مجال ارتباط دین مندائی با
تـوان   مـی آشنار ریشه در كتاب مقدس دارد  كه از جمله  طور از تعالیم ادبیا  مندائی به
 به این دو عنصر اشاره كرد:

توانـد   مین ،آمده گنزاهای اولیه پیش از خلفت كه در  روی آب وجود روحا و اور بر. 1
هـا و پـیش از    روی آب عهد عتیـق ه مطابق سفر پیدایش باشد كنثی ؤمچیزی جز عنصر 

  خلقت به تفنر فرو رفت
تفاو  در نگارش   میك هابیل، انوش و شیث كه با حوا، هایی مانند آدم، وجود اسم .2
 گنـزا . دربعضـی از قطعـا    اسـت كتاب مقدس  برگرفته از ،ادبیا  مندائی وجود دارد در

ن پیوند میـان دیـن منـدائی ومسـیحیت را در     محققا ،جر شدهمطالبی وجود دارد كه من
اشـاره  اورشـلیم   حیـا  در یهودیـه و    به ظهور دانش گنزابیابند. در ینی از مقا    ها آن

از پادشـاه   گنـزا دیگر از  ای شود، و یا در مقاله میاو دین حقیقی آشنار ۀ واسط شده كه به
 گنـزا ایـن قطعـا  در    ی از محققان عقیده دارند وجـود نور سخن گفته شده است. گروه

شـباهت   ،. جدا از اسطوره]383ص ،16[ دلیل بر ارتباط میان مندائیان و مسیحیت است
كنـد.   مـی ارتباط این دو دین را تقویـت   ،مراسم آئینی نیز در میان مندائیان و مسیحیان

                                                 
1. �ames 

2. Adonai 

3. Mercury 
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بار نیاش در روز، نیایش همراه بـا مراسـم    روحانی كاهنان، سه ۀتعمید روز ینشنبه، سلسل
غذایی نان و شراب پـس از تعمیـد، تـدهین و نقـش كاهنـان در       ۀوعدنی، شركت در آئی

مسـیحیان اسـت. همچنـین     از جمله عناصر مشابه میان منـدائیان و  ،انجام مراسم آئینی
دلیلـی بـر    ،دش میانتخاب نام نصارا توسط مندائیان كه آشنارا به مسیحیان اولیه اطد  

 باشد.   میاین ارتباط 

يهوديتمندائيانو

بازماندگان   را همان ها آندانند و  میبسیاری از محققان خاستگاه دین مندائی را یهودیت 
ابوریحـان   و از آن جـدا شـد.   مخالفـت كـرد    میدانند كه با یهودیـت رسـ   می اسنی ۀفرق

النصـر بـه بابـل آورده     كه درلشگركشي بخـت  داند گروهي یهودي مي مندائیان را ،بیروني
 .]43ص ،12[النهـرین سـنني گزیدنـد     بـین  دسـت كـورش در   زادي بهآ پس از و شدند
وجود دارد. وجود  مندائیدر الهیا   عهد عتیقبسیاری از عناصر  ،گونه كه ذكر شد همان
بیل، شیث، انوش و تدهین با روغن در ها  عنوان اولین انسان، یی مانند آدم و حوا بهها اسم

دهـد. از تعـالیم دیگـر     مـی ا بـا یهودیـت نشـان    طور آشنار ارتباط آن ر ادبیا  مندائی به
نسـل او در روز رسـتاخیز و    یهودی در متون منـدائی سـخن از برانگیختـه شـدن آدم و    

شد كه گروهـی از  ای  انگیزه ،از این قبیل  میبه وطن خودشان است. تعالی ها آنبازگشت 
آن كه خاصیت   میآرا ۀرا از نسخ عهد عتیقجزئیا  مربوط به  گنزا ،محققان تصور كنند

منـدائی حـاكی از    كتاب مقدس. اما تمام تعلیم ]385ص ،16[ گنوسی دارد گرفته است
بلنه مطالبی در آن وجود دارد كه پیوند میـان ایـن دو دیـن را    ، ارتباط با یهودیت نیست

و  ماننـد موسـی، دانیـال    عهـد عتیـق  ادبیا  مندائی انبیـای   و ها كند. در نوشته میقط  
گیرنـد. همچنـین در ادبیـا      مـی ن پیامبران روح شر مورد خطـاب قـرار   عنوا سلیمان به

 ،مندائی گواهی كه نشان از رعایت آئین سبت یا عمـل ختـان در میـان منـدائیان باشـد     
 .]385ص ،16[ وجود ندارد

از جمله مواردی است كه مورد توجه گروهـی از محققـان    ها اسنی ارتباط مندائیان و
  های محققان گزارش شـده  در پژوهش ها در مورد اسنیآنچه   ۀمقایس با. قرار گرفته است

تمـایز ایـن دو فرقـه     تراک وتوان به نقاط اش میبه تعالیم و الهیا  مندائی   توجه با نیز و
 دست یافت.
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كنـار رود اردن   ای در ناحیـه  ،همان جماعت قمران هستند كه احتما   ها گفتیم اسنی
گونـه كـه بسـیاری از     كردنـد و آن  میل میددی زندگی از دو قرن قبل از میدد تا قرن او

سـر   منـدائیان در قـرن دوم و سـوم مـیددی در حـوالی اردن بـه       ،محققان عقیده دارنـد 
نیـز   ها این عمل در میان اسنی بردند. از آنجا كه آئین مركزی مندائیان تعمید است و می
ی هـا  در قرن ها دگان اسنیتوان حدس زد كه مندائیان بازمان می ،عنوان یك سنت بوده به

های اسنی و مندائی وجود داشته  میان آئینهایی  شباهت   امّا باید گفت شایداند بعد بوده
فرقـه وجـود دارد كـه ارتبـاط آن دو را تضـعیف        هایی در عقایـد ایـن دو   اما تفاو  ،باشد
فتنـد، از  گونه كه مندائیان عناصری را از ادیـان دیگـر گر   كند. شاید بتوان گفت همان می

 عناصری را پذیرفتند. ،اردن وجود داشتند ۀدر منطق ها آنبقایای  نیز كه احتما   ها اسنی
دو جماعـت قربـانی    شـود. هـر   میعناصر مشتركی یافت  ها اسنی میان مندائیان و در

. تعمیـد  ]385ص ،16[ كردند و اعتقاد به جدایی روح از بـدن داشـتند   میحیوانا  را رد 
همچنان كـه پوشـیدن    ،بود ها آنهای  ركن اصلی آئین ه امری رروری ودو گرو برای هر

منـدائیان نیـز ماننـد    ، ]152ص ،19[ دو جماعت دیده شده اسـت  لباس سفید میان هر
و برخدف دیگر یهودیان  ]389ص ،16[ تجم  سالیانه در كنار رود اردن داشتند ها یاسن
میان این دو گروه وجـود    اساسي  ا تمایز اما .]385 ،16[ كردند میطرف شر  نیایش  به

منـدائیان حنـم    و ها قطعي بودن خاستگاه مشترك اسني  نتوان به شود باعث مي  كه دارد
طـوركلی قـوانین    ، عمـل ختـان و سـبت و بـه    ها حیا  جمعی اسنی ،عنوان مثال كرد. به

 ته اسـت. در میان مندائیان وجود نداش ،كردند میآن را رعایت  ها دقت اسنی یهودی كه به
. همچنـین  ]57ص ،8[ جمله اعتقادا  صابئین ذكرمیننـد  از ختان را شهرستاني نهي از

نسـبت   هـا  كه اسنی روغن در میان مندائیان مرسوم بوده درحالی عمل تدهین با ازدواج و
 .مثبتی نداشتند نظر ها آنبه 

 ،ر یهـود ی مندائی آمده كه قبل از آمدن مسی  مندائیان پروردگـا ها در ینی از نوشته
د كـه  نـ شد كه بعضـی محققـان تصـور كن   امر سبب پرستیدند. همین  مییعنی ادونای را 

بودند كه با یهودیـان مخالفـت كردنـد و از آن جـدا شـدند       ها اسنی ۀمندائیان شبیه فرق
 .]5638ص ،20[

و متون مربوط به اسنی نیامده،  قمرانی ها طور كه نام یحیی معمدان در نوشته همان
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عنوان پیـامبر   اشاره نشده است. در آنجا او به مندائی هم جز در یك مقاله به اوادبیا   در
آیـا یحیـی معمـدان     ایننـه . ]5638ص ،20[ شـود  مـی زاهد و مخـالف مسـی  توصـیف    

شخصـیت   شخصیت محوری در میان منـدائیان اسـت یـا نـه، گروهـی عقیـده دارنـد او       
م بـود كـه منـدائیان یحیـی را     تنهـا پـس از اسـد    در میان مندائیان نبـوده و  ای برجسته

بنـابر دسـتور قـرآن اهـل      ،را كتاب خود معرفی كردند  زیـرا  گنزاعنوان پیامبر خود و  به
امان بودند. پس از این دوران بـود كـه یحیـی بیشـتر مـورد       كتاب از اهانت مسلمانان در

ـ   .]390ص ،16[ بـه نگـارش درآمـد    او دربـارۀ یی ها نوشته توجه قرار گرفت و ن البتـه ای
 اصـحاب روحانیـا  و   را هـا  آنكه  الذهب مروج توجه به به گزارش مسعودي در دیدگاه با

 بود. ذهن خواهد از دور ]222ص ،14[خواند  افدك مي قائلین به تدبیر

مندائيانواسالم

 مندائیان تحت حنومت ساسانیان بودنـد و ظـاهرا    ،اسدم ایران را فت  كند ایننهقبل از  
با فـت  ایـران توسـط     . براساس شواهد و مدارک،]387ص ،16[ نی داشتندساما هاوراع ب

به همراه یهودیـان و مسـیحیان    اند مسلمانان مندائیان كه با عنوان صائبین در قرآن آمده
تحقیقـا  زیـادي توسـط محققـان      ،صـابئین  مـورد  در قرار گرفتنـد.  ها آنتحت حمایت 

نصـاري   یهـود و  ،مجـوس  قرآن دركنار در این اصطدح ابتدا مسلمان صور  گرفته است.
در قـرآن   دنبال تعیین هویت این گـروه برآمدنـد.   آن به الهام از سپس مسلمانان با و آمد

 هـا  آنی مسلمانان به ها كه گاهی با عنوان موتسله هم در نوشته1سه آیه در مورد صابئین
مائـده  ورۀ سونه  بقره، شصت ۀودو سور آمده است. آیا  شصت ]390ص ،16[ اشاره شده
 گروهـي از  و الفهرستصاحب كتاب   كه درحالي .كند میاشاره  ها آنحج به سورۀ و هفده 
سـخن   هـا  میـان آن  در ثنـوي  عقاید از و دندان پرست مي ستاره را ها آن ،مسلمانمحققان 

 حـاكي از   كه كند ین اشاره ميدرامان بودن صابئ  ه بهبقرسورۀ ودوم  شصت آیۀ  د،نگوی مي
 گروهـی از  ،باعث شـد كـه محققـان فـرن كننـد     این د یل  باشد. مي ها ن آنبود موحد

همراه شدند و گروهی همچنان افنار گنوسی خود را ادامـه    میاعتقادا  اسد مندائیان با
بـردن   كـار  ماننـد بـه    می. در بعضی از متـون منـدائی عناصـر اسـد    ]390ص ،16[ دادند

                                                 
1. Sabian 
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منرر شیطان، قوانین مربوط به  ادشاه نور، ذكرعنوان پبا اصطدح هللا، اعتقادا  توحیدی 
كه نشان از تأثیر عقایـد   ]383ص ،16[ غذا و ممانعت از خوردن گوشت مردار آمده است

 بر دین مندائی دارد.  میاسد

گيرینتيجه

گونـه   تـوان ایـن   مـی  ،مندائیان گفتـه شـد   و ها اسنی دربارۀاین مقاله  با توجه به آنچه در
عنوان جماعتی بـوده و امـروزه اثـری از     ها پیش به اسنی قرن ۀفرق یننهابا  ،نتیجه گرفت

داشـته باشـند    هـا  آنتمـاس بـا هـیچ یـك از      ایننـه محققان اخیر بـدون   و نیست ها آن
، بـا ایـن حـال در بعضـی مـوارد ماننـد       انـد  تحقیق كـرده  ها آن دربارۀمنتوبا   ۀواسط به
از یهود  ای فرقه ها آن. دیدی وجود نداردتر ها آنی استگاه یهودی و نظام منسجم الهیاتخ

بسیار ارزش و احترام قائل بودند و با تعهد به قوانین  بودند كه برای موسی و قوانین یهود
با  .در مورد مندائیان این گونه نیست، ها داشتند. برخدف اسنی ای اخدقی زندگی زاهدانه

محققان است و هنـوز   دسترسهستند كه در  ییها مندائیان صاحب كتاب و نوشته ایننه
ولی هـیچ اطمینـانی نسـبت بـه      ،كنند میصور  گروهی در بعضی مناطق زندگی  هم به

است كـه   ای گونه به ها آنی ها نوشته وجود ندارد و نظام الهیاتی مذكور در ها آنخاستگاه 
منـدائی ایـن    ۀاسـطور  الهیـا  و ، هـا  با توجه به آئـین  .از انسجام خاصی برخوردار نیست

در كنـار هـم    گرفتـه و  ای فرقـه  عناصـری را از هـر دیـن و    ها آنآید كه  مینظر  نین بهچ
ظلمـت   در یك قطعه از ثنویت نور و .اند نام مندائی شنل داده دینی به و  آوری كرده جم 

 ۀهمـ أس دیگـر پادشـاه نـور در ر    ای ت شـده و در قطعـه  بصـح  ،گنوسی داردكه اساس 
ی ها حتی در نوشته ر عناصر گنوسی، یهودی، مسیحی ونظ به .آفریدگان قرار گرفته است

منـدائیان   .شده و الهیا  منـدائی را شـنل داده اسـت    با هم تركیب  میاخیر عناصر اسد
داننـد   مـی  ادیـان ۀ خود تمایل انتساب به هیچ دینی را ندارند و خـود را مسـتقل از همـ   

 گویند. میدروغین  نیادا ،به ادیان دیگر دلیلهمین  به
حیوانا  و شخصـیت  ننردن ی مانند تعمید، تجم  سالیانه دركنار رود، قربانی عناصر
، ولی باید توجه كرد كـه  مندائیان باشد با ها نشان از ارتباط اسنی دتوان میدان یحیی معم

در بسیاری از  ،اند داده چناننه پژوهشگران دینی گزارش،  اانحیوننردن تعمید و قربانی 
بـا توجـه    ها اسنیشخصیت یحیی به  تهمچنین نسب .ته استوجود داش هم دیگر  ادیان
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تنهـا در حـد    ،نیامده چیزی ها ی منسوب به اسنیها و نوشته قمراننه در منتوبا  به این
نـام او جـز در یـك     ،ذكر شـده  طور كه قبد  یان مندائیان هم هماندر م باشد. میفرریه 

یاد پـس  توسط مندائیان به احتمال ز ده دارند كه احترام به اویقمقاله نیامده و محققان ع
عنـوان   كـه منـدائیان بـا برگزیـدن یحیـی بـه       زمانی، یعنی بوده است   میاز حنومت اسد

 خود را از شر مسلمانان رها كردند. ،پیامبر
نسـبت بـه    ها آن دیدگاهو نیز  رعنوان پیامبر روح ش هموسی ب دربارۀدیدگاه مندائیان 

به قوانین موسوی ماننـد سـبت و    ها آن یالتفات بی ینهمچن ،ادوناینام  شر یهود بهخدای 
ند دلیل بـر  توا می، زیاد به آن توجه داشتند ها اسنی و ،تختان كه آئین محوری یهود اس

 این دو جماعت با هم باشد. یارتباط بی
دیـن گنوسـی، مسـیحیت و     باطور كه فرریاتی در ارتباط مندائیان  همان ،به هرحال

ارتبـاط منـدائیان و    برخـی محققـان نیـز    ،روهی از محققان ارائه شدهیهودیت از جانب گ
 .باشد میقابل توجه كه  اند را پیشنهاد كرده ها یاسن
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