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تاريخ الدراسات املندائية وأبرز املستجدات
يف دراسة أصول الصابئة املندائيني ومصادر ديانتهم
A History of Mandean Studies
with Highlights on the Study of their Origins and of their Beliefs
 أم كانت بالد ما، حســبام يعتقد أنصار نظرية األصل الغريب،ســواء أهاجر املندائيون من فلســطني إىل بالد ما بني النهرين

ن املنطقة املمتدة ما بني
ّ  فإ،بني النهرين هي موطنهم األول حسبام يعتقد الباحثون من القائلني بنظرية األصل الرشقي

 والتي شكلتها منذ القدم البحريات العذبة وروافد نهر الفرات وأطلق عليها الجغرافيون املسلمون اسم،واســط والبرصة
 هي املجال الذي اســتوطنه املندائيون األوائل منذ عصور ما قبل الفتح اإلسالمي للعراق وحتى يومنا هذا؛ ففي،البطائح

هــذه البيئة الزراعية الخصبــة والغنية مبجاري األنهار واملســتنقعات العذبة تبلورت عقائد املندائيــن املتعلقة بتقديس

.املاء الجاري وعدِّه رم ًزا للحياة

جل
ّ ومل ّــا كان االهتــام بتاريخ املندائيني وأصــول عقائدهم قد
ّ  إذ قلَّام ســ- ظل حك ًرا عىل املســترشقني حتى يومنا هذا
عني األول منهام وعنوانه "تاريخ الدراســات
ُ ، فقد قســمت هذه الدراســة إىل شــطرين- ما ذا بال
ً فيه باحث عريب إســها

 بتســجيل نقدي شــبه حرصي للدراســات القيّمة التي أث ّرت دون غريها يف اتجاه البحث العلمي بخصوص طائفة،"املندائية

. ومثّلت انعطافًا يستحق التسجيل،الصابئة املندائيني

 وقد ناقشت فيه." فهو تحت عنوان "أبرز املستجدات املتعلقة بأصول املندائيني ومصادر ديانتهم،ما الشطر الثاين من الدراسة
ّ أ

 كام ناقشت نظريتَي. ومصادر ديانتهم عرب دراسة عقائدهم وكتبهم املقدسة،ي عرق ينتمون
ّ  وإىل أ،أصول الصابئة املندائيني
. وأبرز املستجدات يف الجدل الدائر بني الباحثني يف هذا الصدد، واألصل الغريب واإلشكاالت املحيطة بهام،األصل الرشقي

Whether or not Mandaeans emigrated from Palestine to Mesopotamia, as the supporters of the Western origin theory
suggest, or if Mesopotamia was the area from which the group emerged, as proponents of the Eastern Origin theory
maintain, it remains true that the area between Wasit and Basra—noted for its sweet water lakes, and known by
early Islamic geographers simply as "the Marshes"—was the region which saw their earliest settlement, beginning
with the pre-Islamic era and extending to the present day. It was within this lush and aquatic ecosystem that the
Mandeans’ religious beliefs took shape, with their emphasis on the sanctity of flowing water and its identification
with vitality and life itself.
Interest in the Mandeans and their religious beliefs has been largely restricted to Orientalists, with very few Arabic
sources dealing with this topic. The author intends to use this article as part of a remedy of this problem, and does so
in two distinct sections. The first section is devoted to a literature review covering the most important contributions
to the scholarship surrounding the Sabean Mandeans. The second section of the study concerns the ethnic origins of
the Sabean Mandeans, and the influences which shaped their religious beliefs, based on the author’s reading of their
sacred texts. It further surveys both the Eastern and Western Origins theories, examining in detail the difficulties
which plague both and the major milestones in the controversy that engrosses these two theories.
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تاريخ الدراسات املندائية وأبرز املستجدات
يف دراسة أصول الصابئة املندائيني ومصادر ديانتهم

دراســات

مدخل إىل تاريخ الدراسات املندائية منذ القرن السادس عرش
حتى أوائل القرن العرشين
قدر لها أن تكون الفرقة الغنوصية((( الوحيدة التي تمكنت
يعود اهتمام الباحثني بالصابئة إىل وجود بقية باقية منهم بني ظهرانينا يف العراقّ ،

ً
إن الدراسات الخاصة بتاريخ الصابئة وعقائدهم قد جرت – باستثناءات
من البقاء ،وهي طائفة الصابئة املندائيني ،ويف الحقيقة يمكن القول
إجمال ّ

طفيفة  -تحت راية البحث يف تاريخ الصابئة املندائيني وعقائدهم؛ إذ بدأ املسترشقون يف االهتمام املتزايد بالصابئة املندائيني يف بالد ما بني النهرين،

جدا.
وتركزت دراساتهم حول ديانتهم وأصولهم العرقية ،منذ وقت مبكر ًّ

تعرفوا عن كثب إىل الصابئة املندائيني يف البرصة  -إىل قول
ففي القرن السادس عرش ذهب بعض ّ
املبشين  -وبخاصة الربتغاليني منهم  -الذين ّ

إن املندائيني هم إحدى الفرق النرصانية ،معتمدين يف هذا القول عىل الشعائر الغامضة لهذه الفرقة وصمتها حيال ما يتعلق بديانتها وطقوسها،
ّ
(((
مما جعلهم يعتقدون أ ّنهم نصارى عىل مذهب القديس يوحنا املعمدان (يحيى بن زكريا) ،ووضعوا
وممارستها طقس التعميد يف املياه الجاريةّ ،

أوليا بالربتغالية بعنوان  ،Diversi avisi particolari dall 'Indie di Portogallo Riccutiأشاروا فيه خطأ إىل أ ّنهم فرقة نرصانية غري
عنهم تقريرا ً

أن
ثانيا أرسل إىل جوا  - Goaقاعدة مستعمرات الربتغال
وأن القديس يوحنا املعمدان كان قد ّ
بش يف بالد ما بني النهرين .إال ّ
تامة اإليمانّ ،
ً
تقريرا ً

كبريا من أتباع يوحنا املعمدان .وبهذا
يف املحيط الهندي – قد استدرك هذا الخطأ ،وإن كان قد أشار بدوره إىل ّ
أن املنطقة املحيطة بالبرصة تضم عد ًدا ً

تماما عن النرصانية إال بعد عام .(((1615
يجر ّ
ظلت دوائر البحث تعتقد وجود صلة ما بني املندائية والنرصانية ،ولم ْ
عد تلك الطائفة طائفة مستقلة ً

أن هذه الطائفة تعرف باملنادي [املنداي] أو الصايب ،كما دعاهم إغناطيوس
ويف عام  1622أشار الرحالة اإليطايل دي لوجليو  Di Luglioإىل ّ

 وهو من املبرشين الكاثوليك  -بأتباع يوحنا املعمدان وباملندائيا .وقد ّقائما حتى النصف الثاين من القرن الثامن
ظل الخلط يف التسميات واألوصاف ً
 1الغنوصية  Gnosticismنزعة فلسفية  -دينية برزت منذ القرن األول امليالدي ،وبعض الدراسات الحديثة تر ّد بداياتها إىل زمن أقدم بكثري من ظهور النرصانية ،ومن الخطأ
أي وقت توحيد صفوفها ضد مناوئيها من
مذهبا
عد الغنوصية
ً
ّ
واحدا له مالمحه الفكرية املميزة ،وإ ّنما هي يف حقيقة األمر خليط معقد من املذاهب واالعتقادات التي لم تستطع يف ّ
ً
النصارى ،بل ظلت مذاهبهم تتحارب فيما بينها ،وكان ذلك من عوامل ضعفها وانهيارها يف نهاية األمر .انظر :عزيز سباهي ،أصول الصابئة وعقائدهم الدينية ،ط( 3دمشق :دار
املدى ،)2002 ،ص ّ .140أما الغنوصيون فريون أنهم وحدهم يمتلكون املعرفة السامية ،وحقيقة الذات اإللهية واإلنسان ،وهي معرفة تفيض عليهم من قبل الذات اإللهية ،وهذه
إذن هي وسيلة الرتقّي إىل هذه املعرفة ،وليست غاية يف حد ذاتها ،ويكمن خالص البرش  -عند الغنوصيني  -يف الجنوسيس
املعرفة ً
أيضا هي سبيل اإلنسان للخالص ،واألعمال الطيبة ْ
 Gnosisوهي كلمة يونانية معناها معرفة الله ،وهي املعرفة التي تتجىل فقط للمختارين من أنقياء الروح ،وهذا التجيل ال يأيت للمريدين املستنريين إال من خالل طقوس تتضمن ما
يشبه املناجاة والتأمل الصويف ،وهي جميعا ممارسات تتسم بالرسية والغموض ،ولم يقف الباحثون بعد عىل أبعادها بوضوح ،وقد آمن الغنوصيون بوجود الله الكائن األعىل الذي ليس
كمثله يشء ،والذي ال يمكن للعقل البرشي أن يدركه ،ومن هذا الكائن األعىل تتنزل أيونات (فيوضات) شتى تنبثق منها النفوس واملالئكةّ ،أما مادة الجسد نفسها فهي رمز االنحطاط
والرشّ  ،والتي تولد بدورها قوة الخلق  Demiurgeوهي التي أوجدت العالم املادي ،وهذه القوة الخالقة هي التي سيطرت عىل األرض التي كانت مليئة بالرشور وال تعرف الروحانيات.
انظر :هرني س .عبود ،معجم الحضارات السامية (بريوت :دار الجيل ،)1991 ،ص  .638وعن الغنوصية ورصاعها مع املسيحية األوىل ،انظر:
K. Rudolph, Gnosis, the nature and history of Gnosticism (London: 1998), pp. 275 - 343; Alastair Logan, Gnostic truth, and Christian Heresy, (London:
;Glasgow,1996), pp.71-98

يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة اليونانية (القاهرة :مطبعة لجنة التأليف والنرش ،)1936 ،ص 326-327؛ عزيز سوريال عطية ،تاريخ املسيحية الرشقية ،إسحاق عبيد (مرتجم)،
(القاهرة :منشورات املجلس األعىل للثقافة ،)2005 ،ص .53
 2التعميد  Baptismكلمة ُأخذت عن الكلمة اليونانية  Baptizeinوتعني االنغمار يف املاء ،ويكافئها الجذر العربي اآلرامي "عمد" ومعناه "وقف منتصبا" ،وهذا شأن املعتمد يف املياه

الجارية .وهو مصطلح يجرى عىل كل طقس ديني يشرتط الغمر يف املاء الجاريّ ،إما للتطهر من الخطايا ،أو للندم واالستغفار .وهو طقس كان يمارس يف العديد من أديان الرشق قبل
ظهور املسيحية بصور مختلفة ،فالبابليون  -ومن قبلهم السومريون واألكاديون  -كانوا يرون يف االرتماس يف املاء الجاري امتالء بالحياة ،سباهي ،أصول الصابئة ،ص  .63وال يزال
الطقس يستخدم إىل اليوم عند الهندوس ،وهي الطقوس ذاتها التي يمارسها املندائيون اليوم ،سباهي ،املرجع نفسه ،ص  .118ودخل الطقس يف طور جديد بعد ظهور يوحنا املعمدان،
والذي أدى إىل حدوث طفرة بالطقس حني عمد اليهود وألول مرة عىل نحو جماعي بنهر األردن ،وكان عماده بمنزلة إعالن للتوبة والندم عىل الخطايا ،لكن الطقس ذاته ا ّتخذ مع ًنى
جديدا يف ظل املسيحية البولسية ،إذ أصبح رمزا للدخول يف العهد ،ويلزم الطفل حديث الوالدة ،أو املعتنق البالغ املسيحية أن يتعمد ملرة واحدة يف حياته عالمة عىل دخوله يف العهد
ً
وقبوله أرسار اإليمان .انظر:
Everett Ferguson, Baptism in the Early Church, History, Theology, and Liturgy in the First five centuries (Cambridge: Eerdmans, 2009), p. 75.

3

للمزيد من التفصيل ،انظر:

W. Brandt, "Mandaeans", in: Encyclopedia of religion and ethics, James Hastings & others (edit), Vol. VIII (Edinburgh, T. & T. CLARK , 1971), pp. 391 – 393.

سباهي ،ص .35 – 33
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العدد 1

كانون الثاين  /ينايـر 2015

عرش ،حيث كان الباحثون يخلطون بينهم وبني السبئيني  Sabeansيف جنوب اليمن للتقارب الصويت بني الكلمتني ،بخاصة حني ينطق االسم أو

يكتب بالحروف الالتينية(((.

وأحدثت بعض التسميات العامية التي عرف بها الصابئة كـ"الصبة" ،و"الصبة" ،و"الصابئة" و"املندايي" و"املنداي" ،بعض االرتباك يف دوائر

فعم الخلط الدراسات األولية الخاصة بهذه التسمية التي ترد يف الكتابات الدينية املندائية القديمة برسم "الناصوراثا" و"الناصوراثيني"
البحثّ ،

و"الناصورايئ"((( وكان من نتيجة ذلك أن جرى الخلط بينهم وبني النصرييني  -وهم فرقة من غالة الشيعة  -وأرجعت أصولهم إىل مدينة النارصة يف

الجليل ،وهي املدينة نفسها التي ينتمي إليها املسيح .منذ ذلك الحني تزايدت اإلشارات إىل الصابئة املندائيني ،ومع تزايدها بدأ الباحثون يولون تاريخ
تقريرا.
تقريرا عنهم .ويف القرن التايل تضاعف عدد تلك التقارير ليصل إىل 74
اهتماما أكرب؛ ففي القرن السابع عرش وصل إىل أوروبا 25
هذه الطائفة
ً
ً
ً

وحفّزت األخطاء التي وقع فيها الرحالة بشأنهم الباحثني عىل ترجمة كتبهم املقدسة؛ ففي عام  1660نرش املاروين إيخلينيس مقتبسات من

بعض كتبهم بعد ترجمتها بمساعدة أحد الصابئة ممن اعتنقوا النرصانية وأقاموا بروما .ثم تتابعت الرتجمات ،عىل الرغم من أ ّنها افتقرت إىل الدقة إىل

حد بعيد ،وكان أبرزها ترجمة الباحث السويدي م .نوربريغ  Matthias Norbergعام  1816لكتاب "الگنزا ربا" (الكنز العظيم  ،)Ginza Rabbaوهو
ٍّ

الكتاب املقدس الرئيس للصابئة املندائيني .ويف عام  1867نرش بيرتمان  J. H. Petermanترجمة جديدة "للگنزا ربا" إال أ ّنها هي األخرى أعادت أخطاء
نوربريغ ،وتاله ما قام به ج .إيتنغ  Julius Eutingمن ترجمة لكتاب "القلستا"  Qulastaوهو كتاب يحتوي عىل شعائر طقوس التعميد وصلوات

املندائيني.

مراقبا عن كثب أبناء
وخالل عام  1820زار الرحالة األملاين ج .بيرتمان  J. H. Petermanاألهوار جنويب العراق ،وقىض ثالثة أشهر هناك،
ً

وقدر
الطائفة املندائية وطقوسهم ،وكتب
وافيا عن مشاهداته ضمنها كتابه الضخم الذي يحمل عنوان ( Reisen im orientرحلة إىل الرشق) ّ
ً
تقريرا ً

دونها بيرتمان عن طقوس املندائيني وعاداتهم أن تكون املرجع األول لجمهور املسترشقني لوقت طويل.
للمعلومات التي ّ

ويف عام  1856نرش املسترشق األوكراين دانيال خوالسون  D. Chwolsohnدراسة وافية وضع لها عنوان Die Ssabier und der Ssabismus

(الصابئة ومذهب الصابئية) ،صدرت طبعتها األوىل يف جزأين كبريين بسان بطرس برج يف روسيا القيرصية ،وكان خوالسون من أوائل املسترشقني

أساسا من خالل املصادر العربية والرسيانية والعربية .وتعود أهمية دراسته إىل أ ّنها بحثت بطريقة جدية  -وألول مرة عىل ما
الذين درسوا املوضوع
ً

يبدو – يف عالقة املندائيني بطائفة أخرى التصق بها املسمى نفسه  -أعني الصابئة  -وهم الحرنانية أو صابئة حران.

عموما ،وال تزال طروحاته
تعد دراسة خوالسون دراسة محورية يف تاريخ األبحاث التي تناولت عقائد الصابئة وتاريخهم
ويف جميع األحوالّ ،
ً

توصل إليها تجد طريقها حتى اليوم إىل دراسات الباحثني املحدثني ،ويف املوسوعات الكربى واملعاجم ودوائر املعارف العاملية .وكانت
والنتائج التي ّ

أن الصابئة املندائيني هم الصابئة الحقيقيون ،وأ ّنهم هم الصابئة الذين أشار إليهم القرآن الكريم ،وأ ّنه
أهم هذه النتائج ما خلص إليه خوالسون من ّ
ّ
ال عالقة لهم البتة بصابئة حران الذين انتحلوا االسم أيام الخليفة املأمون ألغراض سياسية.

ويف عام  1880نرش نيقوال م .سيويف  N. M. Sioufiدراسة ضخمة يف عقائد الصابئة املندائيني عنوانها Etudes sur la religion des Seubbas

( ou Sabeensدراسات يف عقائد الصبة أو الصابئني) ،صدرت طبعتها األوىل يف باريس ،وقد اعتمد فيها باألساس عىل أحد املندائيني الذين اعتنقوا
عمدا ،واستنتاجات سيويف الخاطئة لبعض الرموز واألرسار الدينية املندائية،
النرصانية .وعىل الرغم من التضليالت التي أوقع ذلك املندايئ فيها سيويف ً

مما ُكتب خارج نطاق تحقيق كتب الطائفة املقدسة ونرشها.
ّ
عدت بني املسترشقني أعظم إسهام علمي يف عقائد الصابئة ّ

 4منذ ذلك الحني درج املسترشقون عىل رسم كلمة الصابئة بالحروف الالتينية  Sabiansحتى يتجنبوا الخلط بني الفريقني .ومن الطريف أ ّنه عىل الرغم من ذلك اإلجراء الشكيل
أن الصابئة هم أنفسهم السبئيون من أهل سبأ ،وأبرزهم املسترشق أولريي ،والباحث العراقي مصطفى جواد.
فإن العديد من الباحثني اختلط عليهم األمر ،فاعتقدوا ّ
الحاسم؛ ّ

أن أغلب املواضع يف
 5ال تزال داللة هذه الكلمة غامضة ،لكن الباحثني اآلن يجمعون أمرهم عىل أنها تعني رجل الدين الحاذق بممارسة الشعائر والطقوس .واملالحظ بالفعل ّ
أيضا يف بعض املواضع اسم علم يطلق عىل الديانة ذاتهاّ .أما
الكتابات الدينية املندائية القديمة التي ذكرت فيها كلمة ناصورايئ ال تنطبق إال عىل رجال الدين فحسب .لكنها قد تأيت ً
العامة من أتباع الديانة ،فيشار إليهم يف أغلب املواضع بلقب املندائيني ،انظر :دراور ،الصابئة املندائيون ،ص .42-43
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ويف عام  1895نرش عالم الساميات املرموق ثيودور نولدكه  Th. Nöldékeكتابه عن القواعد القياسية للنحو والرصف يف اللغة املندائية

 ،Manduische Grammatikوصدرت طبعته األوىل يف مدينة هاله  Halleاألملانية عام  .1895ثم تاله وليام برانت  . W. Brandtوهو أحد أكرب

املسترشقني املتخصصني يف دراسة عقائد املندائيني وتاريخهم .وكان أعظم نتاج جهوده مؤلفه الكبري ( Die Mandaische Religionالديانة املندائية)

أيضا بمادة غنية عن الديانة املندائية يف دائرة معارف الدين واألخالق ،ودائرة
الذي صدرت طبعته األوىل يف ليبتسج  Leipzigعام  ،1889وساهم ً

املعارف اليهودية.

الدراسات املندائية حتى منتصف العقد السادس من القرن العرشين
تحول حقيقية يف تاريخ الدراسات املندائية؛ فقد عمل هذا الباحث عىل ترجمة العديد
تم ّثل أعمال مارك ليدزبارسيك  M. Lidzbarskiنقطة ّ

من املصادر املندائية ونرشها ،سواء تلك التي وجدت منها نسخ يف املتاحف العاملية ،أو التي نجحت بعثات التنقيب يف العراق يف العثور عليها .وترجم
أهمها" :دراشة د يهيا" (دراسة تعاليم يحيى) عام  ،1905ثم استغرقه العمل يف إعداد ترجمة دقيقة لكتاب "الگنزا
العديد من الكتب املندائيةّ ،

ً
إضافة إىل نرشه العديد من النصوص املندائية األخرى .وعليه ،توافرت لدى الباحثني ثروة أولية من
ربا" تتالىف أخطاء نوربريغ ونرشها عام ،1925
الكتابات املندائية األصلية.

تكريما للمسترشق إدوارد
ويف غضون عام  1922وأثناء اعتزام مجلة الدراسات الرشقية ( Oriental Studiesعجب نامة) إعداد عدد تذكاري
ً

براون  Edward Brownبمناسبة بلوغه الستني ،نرش جوس بيدرسن  J. Pedersenيف هذا العدد مقالة بعنوان  .The Sabiansوعىل الرغم من صغر

أول
نسبيا (من الصفحة  383إىل الصفحة ،)391كان لها شأن عظيم يف تاريخ الدراسات الصابئية؛ إذ تعود أهميتها إىل أ ّنها مثل ّ
حجم هذه املقالة ًّ
ملسمى "الصابئة" كما تورده
دراسة نقدية لطروحات األوكراين دانيال خوالسون  ،Daniel Chwolsonبخاصة ما يتعلق بقضية االشتقاق اللغوي ّ
مهد السبيل لظهور مدرسة جديدة من الباحثني الرافضني نظرية خوالسون.
املصادر العربية ،ومن هنا ّ

عىل أ ّنه بعيد ذلك بعامني ،وبالتحديد عام  1924نرش ج .ر .ميد  G. R. Meadدراسته تحت عنوان ( The Gnostic John the Baptizarغنوصية

وتعرض فيها لحياة يوح ّنا املعمدان وآثاره ،وعالقة الصابئة املندائيني به ،ودعا إىل تكثيف الجهود بني املسترشقني وتعزيز التعاون
يوحنا املعمدان)ّ ،

مما قد يفهمه
مع أبناء الطائفة يف دراسة الرتاث املندايئّ ،
ألن هؤالء األخريين هم األقدر عىل رشح طقوسهم ودقائق ديانتهم عىل نح ٍو أفضل ّ

القيمة Church and
املسترشقون بالنظر واملراقبة .وأعاد د .بورخيت  D. Burkittكتابة عالقة الكنيسة بالحركات الغنوصية األوىل من خالل دراسته ّ

وتطورها بوصفها
تعرض لنشأة املندائية
ّ
( Gnosisالكنيسة والغنوصية) ،والتي صدرت يف كمربدج  Cambridgeيف اململكة املتحدة عام  ،1932ومن ثم ّ

قدر لها البقاء.
الديانة الغنوصية الوحيدة التي ّ

تحرم
كان من الواضح ّ
أن دوائر البحث تشكو من نقص املادة العلمية األصلية؛ فمن ناحية كان املندائيون يض ّنون بكتاباتهم الدينية؛ إذ ّ

تحرم عىل رجال الدين ْ
إطالع عامة املندائيني أنفسهم عليها .وقد أ ّدى ذلك النقص
الديانة مطلقًا إطالع األغيار عىل كتب الطائفة املقدسة ،بل ّ

الكمي يف املادة إىل تضارب آراء الباحثني ،وبعد البون بني آرائهم بخاصة مسائل أصل املندائيني ،ومن أين استقوا أبجديتهم ،وعالقتهم بصابئة
أن حسم الكثري من هذه التساؤالت يكمن يف وضع كتب املندائيني
حران ،واألصل اللغوي لكلمة "الصابئة" ،وكيف التصقت بهم .وكان من الواضح ّ

حث الطائفة عىل تقديم
املقدسة عىل طاولة البحث ع ّلها تسفر عن تبديد الغموض الذي ّ
يلف هذه القضايا ،وباتت املسألة تتم ّثل يف نجاح الباحثني يف ّ

تلك الرقوم والكتابات املقدسة لتخضع للدراسة.

مما
قدرا أكرب من املرونة فيما
يخص التواصل مع األغيار للحديث عن أصول الديانة ،عىل الرغم من ّ
ّ
وبدت الطائفة املندائية تبدي ً
أن هذا ّ

تحرمه العقيدة املندائية بإطالق؛ ففي عام  1925استطاع باحث ُيدعى عبد الحميد أفندي عبادة الحصول عىل تسجيل موثق لحوا ٍر دار بينه وبني
ّ

الگنزربا دجيل بن عيدان بن داموك أحد الرؤساء الروحانيني للطائفة املندائية يف منطقة النارصية يف العراق .وقد نرش عبادة هذا الحوار يف ُكتيب

مما شاب حديث الرجل عن الصابئة األقدمني من أخطاء أبرزها إشارته
بعنوان "مندايئ ،أو الصابئة األقدمون" يف بغداد من العام نفسه ،وعىل الرغم ّ
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إىل وحدة أصول صابئة حران واملندائيني ،فقد م ّثل بادرة تشري إىل انفراجة وشيكة فيما يخص رفع رؤساء الطائفة الحرج عن رجال الدين وكذلك عامة
واملتحرين عن الطائفة.
املندائيني يف التواصل مع الباحثني
ّ

ٍ
قوي يف موقف الطائفة من ْ
أن
وأخريا كان املجتمع العلمي عىل
إطالع األغيار عىل كتاباتهم املقدسة وأدبياتهم الدينية ،ذلك ّ
موعد مع حراك ّ
ً

الطائفة املندائية التي عاشت يف عزلة لقرون طويلة ،كان وعيها قد بدأ يتفتح عىل مشاركة القوى الوطنية العراقية سلطات االحتالل الربيطاين يف

الحكم ،وأرادت الطائفة تحديد وضعها السيايس يف املجتمع العراقي من حيث االعرتاف الدستوري بها بوصفها إحدى الديانات الرسمية املعرتف
بها ،وذلك ضما ًنا لحقوقها السياسية واالجتماعية .وقد اصطدم هذا الطموح بدعاية مضادة نشأت عىل إثر نرش أحد الكتاب العراقيني  -ويدعى عبد

قديما وحدي ًثا" ،صدرت طبعتها األوىل يف القاهرة عام  1925بتقديم ومراجعة للعالمة أحمد زيك باشا .ويف هذه
الرزاق الحسني  -دراسة عنوانها "الصابئة ً

الدراسة خلط الحسني ً
اخرتاعا،
تطور اخرتعها
جهل بني صابئة حران واملندائيني؛
ّ
ً
تطور ديانة املندائيني إىل ما هي عليه اليوم عرب مراحل ّ
وتحدث عن ّ

ومن ثم خلص إىل اتهام عموم الصابئة بالرشك وعبادة الكواكب والنجوم.

أثار نرش كتاب الحسني عاصفة من الغضب بني أبناء الطائفة التي كانت تتطلع إىل اعرتاف األغلبية املسلمة يف البالد بهم بوصفهم أقلية

رشعية .وأ ّدى ذلك إىل خروجهم عن الصمت وعدم االكرتاث بما ُيكتب عنهم؛ فقاضت الطائفة املؤلف ،وذهب رئيسها الروحي إىل املحكمة يحمل

يف يده كتاب الطائفة املقدس "الگنز" ويقرأ عىل القايض فقرات منه يثبت بها االتجاه التوحيدي لديانته .ودفعت الخصومة التي وقعت بني الحسني

والطائفة املندائية إىل توثيق الطائفة عالقتها بباحثة إنكليزية شابة ،كان لها أكرب األثر يف حقل دراسات الصابئيات ،وهي السيدة إثيل ستيفنسون
دراور  ،E. S. Drowerوالتي اشتهرت يف أوساط البحث باسم الليدي دراور.

كانت إثيل ستيفنسون  -يف األصل  -أديبة بريطانية مغمورة .وكان اهتمامها منصبا عىل كتابة الرواية .ونجحت يف نرش ٍ
عدد من رواياتها ،إال
ًّ

أ ّنها لم تحقق ما كانت تصبو إليه من شهرة بني النقاد واملهتمني بهذا الصنف من األدب .ثم لم تلبث أن تزوجت من أحد الديبلوماسيني الربيطانيني
العاملني يف العراق وهو السيد إدوين دراور  .E. Drowerوعندما ذهبت إىل العراق استهوتها دراسة أساطري ديانات بالد ما بني النهرين القديمة؛

فأصدرت باكورة دراساتها الفلكلورية بعنوان ( wine in waterخمر يف املاء) .ورسعان ما أولت انتباهها إىل إحدى الديانات القديمة التي كانت ال

تزال تنبض بالحياة ،وهي املندائية .فقامت باالتصال الودي برؤساء الطائفة والنافذين فيها لحضور الطقوس ،وتسجيل مالحظات عنها .فأذنوا لها
بعد ْ
ألي .وكتبت عنهم مقالة أولية بعنوان ( Mandaean writingsالكتابات املندائية) نرشتها يف العدد األول من مجلة العراق الذي صدر يف ترشين

واسعا لدى داريس الصابئيات ،جاءت بعنوان Mandaeans in
ترحيبا
قدمت للعالم أول دراسة فلكلورية شاملة لقيت
الثاين  /نوفمرب من عام  .1934ثم ّ
ً
ً

( Iraq and Iran, their cults, customs, magic legends, and folkloreاملندائيون يف العراق وإيران :ديانتهم ،أعرافهم ،أساطريهم ،ممارساتهم
الشعبية) .وهي الدراسة التي صدرت طبعتها األوىل يف لندن عام .(((1937

كل ما ُأ ِ
أن ّ
نجز
تماما كما أمل ميد  Meadذات يوم .ذلك ّ
دونت أخبار الصابئة بالتعاون مع أبناء الطائفة ذاتهاً ،
كان الجديد يف دراسة دراور أ ّنها ّ

جدي بني
من دراسات عن املندائيني حتى صدور دراسة دراور قد جرى داخل أروقة املكتبات وجدران دور البحث األكاديمية .ولم يكن ثمة تعاون ّ

دونه بيرتمان ونيقوال سيويف هما ّ
كل املادة املتاحة يف ما يتعلق بطقوس الصابئة
عموم الباحثني وأبناء الطائفة .وكانت مالحظات الرحالة العابرة ،وما ّ
ٍ
أن حضورها الطقوس وإجراء بعضها بنفسها ّ
بكل دقة قد أثبتا خطأ تصورات واستنتاجات وهمية سادت يف أوساط االسترشاق
املندائيني .وبينت دراور ّ

حيال بعض تلك الطقوس.

وأمدوها بالكتابات الدينية التي كانوا يض ّنون
ازدادت ثقة املنتمني إىل الطائفة املندائية بالسيدة دراور؛ فانفتحوا عليها بعدما الحظوا نزاهتهاّ ،

تلهفت دوائر البحث عليها .فقامت برتجمة عدد كبري من
بها حتى عىل عامة املندائيني .فنرشت ً
تباعا تلك الرقوم واملخطوطات الثمينة التي طاملا ّ
ّ
مستقل
أقر املرتجمان برغبتهما يف تأليف كتاب
 6ترجمها إىل العربية الباحثان املندائيان؛ نعيم بدوي وغضبان رومي .وصدرت طبعة الرتجمة العربية األوىل يف بغداد عام  .1969وقد ّ
القيم والفريد يف بابه .انظر مقدمة املرتجمني يف الطبعة الثانية
وأقرا أ ّنهما أنهياه بالفعل ،إال أ ّنهما رضبا
ً
عن الطائفة املندائية وديانتهاّ ،
صفحا عن هذه الفكرة واكتفيا برتجمة كتاب دراور ّ
أن املوضوع
الصادرة يف بريوت.
ومؤخرا قامت الدار العربية للموسوعات يف بريوت بطرح الطبعة الثانية من كتاب الليدي دراور عام  ،2005والبون الواسع بني تاريخ الطبعتني يكشف عن ّ
ً
نفسه لم يدخل بعد يف نطاق اهتمام الباحثني العرب.
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الدواوين والرقوم املندائية أبرزها ( Sfar malwasiaسفر الربوج) الذي ظهرت طبعته األوىل يف لندن عام  ،1949و( Diwan Abaturديوان أباثر)

أيضا يف العام نفسه ،وديوان القلستا
الذي رأى النور يف الفاتيكان عام  ،1950و( Harran Gawaitaحران الداخلية [السفىل]) الذي ظهر يف الفاتيكان ً

املعروف بالصلوات الكهنوتية الذي يحمل عنوان  ،The Canonical Prayerbook of the Mandaeanوظهر بليدن عام  ،1959وكتاب The secret

ً
سؤال) الذي صدر يف برلني عام
الخفي) الذي ظهرت طبعته األوىل يف أوكسفورد عام  ،1960وديوان ( Alf trisar suialiaألفا واثنا عرش
( Adamآدم
ّ

قاموسا للمندائية ،ملساعدة من يرغب من
أيضا
 ،1960وديوان ( Alma risaia rbaالعالم الرئيس الكبري) الذي رأى النور يف ليدن عام  .1963ونرشت ً
ً
الباحثني يف تع ّلمها بالتعاون مع عالم الساميات رودلف ماشوخ  R. Machuchعام .1963

وأعد دراسة بعنوان Masbuta, Studeis in the ritual of the
هذا ،وقد سار إريك سيجلربج  E. Segelbergبعد ذلك عىل خطى السيدة دراورّ .

( Mandaean Baptismاملصبطا(((؛ دراسات يف طقس التعميد املندايئ) صدرت طبعتها األوىل عام  1958يف مدينة أبساال  Upsallaالسويدية.

الوضع الراهن للدراسات املندائية
الوضع الراهن للدراسات املندائية عىل صعيد االسترشاق
ٍ
تعقيدات شبيهة بتلك التي أثارها نرش
تسبب اإلفراج عن كتب املندائيني املقدسة ووضعها عىل طاولة البحث بني أيدي املتخصصني ،يف
ّ

مجموعات وثائق قمران(((ً ،
غموضا ،بخاصة يف ما يتعلق بمسألة
فبدل من أن تميط اللثام عن ديانة الطائفة وأصول معتقداتهم زادت الغموض
ً

األصل والجذور والنشأة .ويف جميع األحوال م ّثلت الليدي دراور بدراساتها وترجماتها وتحقيقاتها نقطة انتقال حقيقية ،إىل درجة أ ّنه من الناحية
جديا لم يجر يف هذا املجال منذ وفاة هذه الباحثة
أن
أقرر بثقة ّ
إسهاما ً
ً
الوصفية للطقوس والعادات وسائر املمارسات الفلكلورية للمندائيني ،فإنني ّ

العظيمة عام .(((1972
7

"املصبتا" كلمة مندائية ذات أصل آرامي تعني التعميد ،انظر:

J. Jacobsen Buckley, The Mandaeans; ancient texts and modern people, (Oxford university press, 2002), p. 80.

تجار العاديات السوريني إىل املطران مار أثناسيوس صموئيل  Mar Athanasius Samuelبدير القديس
 8بدأت معرفة العلماء بتلك الوثائق يف ربيع عام  1947عندما جاء اثنان من ّ
تفحص املطران املخطوطة للوهلة األوىل بدت له قديمة للغاية ،ومتهالكة ومكتوبة بخط عربي قديم من
مرقص يف القدس الرشقية ،يحمالن إحدى املخطوطات القديمة .وعندما ّ
الصعب قراءته ،وعندما سألهما املطران عن كيفية عثورهما عىل تلك املخطوطة أجاباه بأنهما اشرتياها من أحد رعاة الشاة البدو ،والذي زعم لهما أنه عرث عليها يف إحدى املغارات أثناء
مطاردته ملاعز ض ّلت عن قطيعه يف منطقة خربة قمران بالقرب من البحر امليت .وبطبيعة الحال فقد أثار قدم املخطوطة فضول املطران أثناسيوس ،فطلب منهما إمداده بكل ما يقع
تحت أيديهما من تلك املخطوطات .وعىل مدار صيف ذلك العام نفسه استطاع املطران رشاء خمس مخطوطات إضافية .يف تلك األثناء نفسها أثار ظهور هذه املخطوطات الغريبة يف
أسواق العاديات فضول أحد أساتيذ اآلثار اليهود يف جامعة القدس وهو األستاذ أ .سكينيك  E. Sukenikوالذي نجح يف رشاء ثالث مخطوطات من تجار العاديات ،ومنهم عرف
تقص علماء اآلثار يف املعهد الفرنيس لآلثار العربية يف دمشق املكان الذي
ً
أيضا ّ
ثم ّ
أن املطران أثناسيوس يحتفظ بخمس مخطوطات كاملة من نوع تلك املخطوطات نفسها ،من ّ
زعم البدو العثور عىل املخطوطات فيه ،وتوالت أعمال التنقيب يف املوقع ،وأسفرت عن العثور عىل كميات هائلة من املخطوطات والشقف واآلثار املادية ألخوية يهودية مارقة انشقت
عن املؤسسة الدينية الرسمية يف أورشليم ،وعاشت باملكان قرابة القرن األول امليالدي .ودعوا أنفسهم باسم أصحاب امليثاق أو "األسينيني" .واستطاعت إرسائيل بعد ضغوط كبرية
عاما ذهبت
مارستها عىل الهيئات العلمية
تماما عن جمهور الباحثني .وماطلت يف نرشها ألكرث من أربعني ً
املعنية باملكتشفات تجميعها لحساب وزارة اآلثار اإلرسائيلية ،ثم حجبتها ً
ّ
تحولت جهودهم إىل محاولة إقناع الحكومة
خاللها جهود الباحثني يف ّ
حث الحكومة اإلرسائيلية عىل اإلفراج عن تلك الوثائق وإتاحة امليكروفيلمات الخاصة بها أدراج الرياح .ثم ّ
بأن بعض هذه الوثائق قد جرى إعدامها
سيما بعد أن رست شائعات قوية يف األوساط العلمية ّ
اإلرسائيلية بتقديم قوائم ببليوغرافية من هذه املخطوطات تحتوي عىل توصيف لها ،ال ّ
ّ
وظل األمر كذلك إىل أن حدثت انفراجة غري متوقّعة عام  ،2000حيث قام أحد العلماء األمريكيني ويدعى
معا،
أل ّنها تحتوي عىل قنابل الهوتية
تمس اإليمان اليهودي واملسيحي ً
ّ
ّ
ٌ
وصف ببليوغرايف
وتمكن من الحصول منهم عىل ميكروفيلم فيه
فوتشولدر  B. Wacholderباالتصال بأرسة أحد العلماء الذين شاركوا يف أعمال التنقيب عن هذه الوثائق وترميمها،
تم العثور عليها وترميمها ،ونرشها وسط مشاعر متناقضة من الغضب العارم من جانب الحكومة اإلرسائيلية ،وترحيب كبري من جانب الباحثني
للمخطوطات والوثائق الكاملة التي ّ
عمقت تلك الوثائق معرفة الباحثني بمجتمع
واملؤسسات العلمية املعنية .ويف نهاية األمر رضخت إرسائيل لضغوط املؤسسات العلمية .وبدأت يف اإلفراج
تدريجيا عن تلك الوثائق .وقد ّ
ًّ
قدرا أكرب من التساؤالت واإلشكاليات بخاصة ما يتعلق بعالقة املسيحية األوىل بجماعة األسينيني ،ويعتقد بعض الباحثني بوجود صلة قوية
اليهود قبيل بدء دعوة املسيح ،لك ّنها أثارت ً
للتوسع بخصوص هذه الوثائق
ما بني "األسينيني" يف فلسطني واملندائيني يف بالد ما بني النهرين .وي ّتسع هذا الظن عند البعض للقول بوجود عالقة قوية بني املسيحية األوىل واملندائية.
ّ
الفريدة ،وكيفية العثور عليها ،والجدل الدائر حول نرشها ،وتك ّتم الحكومة اإلرسائيلية عليها لنصف قرن ،انظر مقالتي" :وثائق قمران" ،مجلة تراث ،العدد  ،112إصدارات مركز زايد
للتاريخ والرتاث ،ديب ( ،)2009ص .67 - 60
مبكرا ،فقد منحتها جامعة أكسفورد درجة الدكتوراه
تميز جهودها
 9نالت دراور تقدير املجتمع البحثي لجهودها املتميزة يف مجال ّ
ً
تقدم دراسات الصابئيات ،إذ جرى االنتباه إىل ّ
ٍ
خطوة مماثلة عام  ،1959ومنحتها الحكومة األملانية أعىل
جامعيا يف صباها .ثم تلتها جامعة أوبساال Uppsalaالسويدية يف
تعليما
تتلق
أن دراور لم َّ
الفخرية عام  ،1954عىل الرغم من ّ
ً
ًّ
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يعد
وبدأ جيل جديد يظهر من الباحثني املهتمني باملسألة املندائية خالل سبعينيات القرن املنرصم أمثال كورت رودلف  K. Rudolphالذي ّ

اآلن عميد الباحثني املتخصصني يف الشأن املندايئ .وقد نرش رودلف عدة دراسات عن مختلف أوجه الديانة والعقائد واألصول املندائية أبرزها

تطور الديانة املندائية) عام  ،1967وMandaeanism
( Problems of a history of the development the Mandaean religionإشكاليات يف تاريخ ّ

أهم دراساته ،وقد نفى
أن دراسته حول ( Die Gnosisالغنوصية) التي صدرت يف ليبتسج  Leıpzıgعام ّ 1977
(املندائية) عام  ،1970إال ّ
تعد من ّ

توجه لدراسات رودلف هو تأثّره الشديد بآراء
فيها باملطلق وجود عالقة بني الصابئة املندائيني والحرنانية .وتجدر اإلشارة إىل ّ
أن أبرز االنتقادات التي َّ
خوالسون ،وتب ّنيه بإرصا ٍر وعناد معظم نظرياته.

تعرض للمسألة املندائية يف دراسته Gnostic Ethics
ّ
ويعد إدوين ماتسو ياموچي  E. M. Yamauchiمن العلماء البارزين يف هذا الحقل .وقد ّ

ً
املعنية بخصوص جوانب
إضافة إىل العديد من املقاالت التي نرشها يف الدوريات
( and Mandaean originالغنوصية وأصول املندائية) عام ،1970
ّ
مختلفة من املوضوع.

قدم باحث شاب يدعى جان هارب J. Hjarpe
ويف أوبساال مجد ًدا ،وبالتحديد عام  - 1972وهو العام نفسه الذي شهد وفاة الليدي دراور ّ -

أطروحته لنيل الدكتوراه بعنوان ( Analyse critique des traditions Arabes sur les Sabeens Harraniensتحليل نقدي لألعراف العربية حول

جاهدا جمع األدلة عىل صحة ما ذهب إليه بيدرسن
الصابئة الحرنانية) أعاد فيها إحياء نقد بيدرسن  J. Pedersenطروحات خوالسون ومدرسته .وحاول
ً

ٍ
ٍ
بمعزل
قدمته أطروحته هو وجوب دراسة تاريخ صابئة حران وعقائدهم
حد بعيد،
من قبل وتقديمها ،وذلك
بتوسع أكرب .وقد وفّق يف ذلك إىل ٍّ
وأهم ما ّ
ّ
عن دراسة تاريخ املندائيني وعقائدهم ،فهم ال ّ
واحدا ال من الناحية اإلثنية ،وال الدينية العقائدية .كما ق ّلل من أهمية املصادر العربية
يشكلون فريقًا
ً

جزئيا .ومع هذا فهي يف تقديري
يف دراسة عقائد صابئة حران ،ولم يعط أولوية للمصادر العربية إال من خالل كتابات النديم واملسعودي ،والبريوين ًّ

دراسة ممتازة ،تشهد بذاتها عىل الجهد الذي بذله صاحبها ،كما أ ّنها بال ّ
شك إسهام متميز يف تاريخ الدراسات الصابئية ،كما قرظها الفرنيس ميشيل

أعدها للر ّد عىل جان هارب يف بعض ما ذهب إليه ،والتي جاءت بعنوان Sabiens Coraniques et
تارديو  Michel Tardieuيف دراسته النقدية التي ّ

( Sabiens de Harranصابئة القرآن وصابئة حران)(.((1

تابع جان هارب أبحاثه عن صابئة حران ،ونرش مقالة بعنوانThe holy year of the Harranians. Some remarks on the festival calendar

( of the Harranians Sabiansالعام املقدس للحرنانية ،بعض مالحظات عىل تقويم األعياد عند صابئة حران) يف دورية Orientalia Succana

مجلد  23/24لعام  .1976وقد ّ
والسيانية يف دراسة ديانة صابئة حران
جزئيا عن حذره بخصوص االعتماد عىل املصادر العربية ّ
تخل يف هذه املقالة ًّ
وتوسع يف االعتماد عىل املصادر العربية؛ كمؤلفات ابن الجوزي وأيب الفدا ،واملقديس ،وشيخ الربوة الدمشقي ،واملجريطي.
وعقائدهم.
ّ

الوضع الراهن للدراسات املندائية يف العامل العريب
نستطيع القول – ّ
إن عدد الدراسات املتخصصة والحديثة عن الصابئة ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة يف العالم العريب؛ إذ ليس هناك
بكل أسف ّ -

ما يمكن رصده يف ما يتعلق بالنصف األول من القرن العرشين إال ما كتبه املسترشق صموئيل زويمر يف مقالته املقتضبة عن الصابئة يف مجلة املقتطف
عام  ،1899وما نرشه األب أنستاس ماري الكرميل عن الصابئة املندائيني يف مجلة املرشق البريوتية يف حلقات ابتدأت عام  1900لتنتهي عام ،1902

ً
إضافة
مضا ًفا إليه ما كتبه عبد الحميد أفندي عبادة عن لسان الشيخ دجيل بن عيدان رجل الدين املندايئ يف كتابه "مندايئ" أو "الصابئة األقدمون"،

خصصه املفكر الراحل عباس محمود العقاد من صفحات
إىل كتاب عبد الرزاق الحسني عن "الصابئة
قديما وحدي ًثا" الذي صدر عام  ،1925وما ّ
ً
للمندائيني يف كتابه "إبراهيم أبو األنبياء" الذي صدرت طبعته األوىل يف القاهرة عام .1956

وسام علمي وهو وسام ليدزبارسيك  .Lidzbarski Mعام  .1964وأنعمت عليها امللكة بلقب ليدي بعد تكريمها يف الجمعية امللكية اآلسيوية عام  .1969وتوفّيت دراور عام  1972عن
عمر ناهز  93سنة يف إحدى دور رعاية املس ّنني يف لندن.

10

ترجمها إىل العربية الباحث السوري سلمان حرفوش ،ونرشت يف دمشق عام .1999
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تاريخ الدراسات املندائية وأبرز املستجدات
يف دراسة أصول الصابئة املندائيني ومصادر ديانتهم

دراســات

ّأما يف ما يتعلق بالنصف الثاين من القرن العرشين ،فقد جاءت دراسات الباحثني العرب ً
عيال عىل هذه الكتابات ،وال تزال تر ّدد ما جاء فيها،

مما ورد فيها ال يخلو من خرافة ا ّتخذت شكل حقيقة علمية بكرثة التواتر؛ إذ ً
ً
بدل من أن تبدأ الدراسات العربية من حيث انتهت
فضل عن ّ
أن الكثري ّ

دراسات املسترشقني ،أتت جميعها دونها يف املستوى ،وغلب عليها انعدام اإلملام بجوانب املوضوع وتعقيداته ،كما غلب عليها الطابع األيديولوجي،

والتخريجات املذهبية عرب محاوالت ّ
مطردة للتوفيق بني أخبار الرواة واملفرسين القدامى وما أسفرت عنه نظريات العلم الحديث .يف هذا السياق كتب
محمد عمر حمادة دراسة بعنوان "تاريخ الصابئة املندائيني" نُرشت يف دمشق عام  ،1992وعيل محمد عبد الوهاب دراسة بعنوان "الصابئة" ظهرت

أيضا عام  ،1995وأحمد حجازي السقا دراسته
طبعتها األوىل يف القاهرة عام  ،1996وعبد الله سمك دراسة بعنوان "الصابئون" صدرت يف القاهرة ً

أيضا عام .2003
"الصابئني( ،((1األمة املقتصدة يف التوراة واإلنجيل والقرآن" صدرت يف القاهرة ً

املعنية بدراسة عنوانها "أصول الصابئة ومعتقداتها
ولم يلق بحجر يف هذا املاء الراكد سوى الباحث املندايئ عزيز سباهي( ((1الذي فاجأ الدوائر
ّ

الدينية" ،صدرت طبعتها األوىل يف دمشق عام  ،1996وعىل الرغم من صغر حجم دراسته ( 259صفحة من القطع الصغري) فهي بمنزلة مدخل ال غنى

ٍ
ّ
تمت يف هذا الصدد،
جانب من جوانب هذا املوضوع الشائك؛ فقد
عنه للباحث املبتدئ الراغب يف دراسة
استغل سباهي معرفته العميقة بالدراسات التي ّ
املستجدات واإلشكاالت والتعقيدات املحيطة باملوضوع من مختلف وجهات النظر ،من دون أن يقطع يف القضايا الخالفية املعقّدة برأي.
وأبرز
ّ

أصول الصابئة املندائيني ومصادر عقيدتهم
مدخل إىل عقائد الصابئة املندائيني وكتبهم املقدسة
يصب النهران
حول ضفتي الرافدين ،وبخاصة يف املناطق السفىل من النهرين – ويف ما يصطلح الجغرافيون عىل تسميته بالبطائح  -حيث
ّ

العظيمان مياههما يف تلك األهوار ،استوطنت  -وال تزال  -طائفة الصابئة املندائيني ،وقد أطلق عليهم مجاوروهم اسم الصابئة ،بينما لم يعرفوا هم
أنفسهم بهذا االسم ّ
قط  -كما سبق القول  -بل أطلقوا عىل أنفسهم اسم "املندائيني" ،وهي لفظة آرامية مشتقة من الجذر اآلرامي "مندع" بمعنى

"عرف" .فهم "أهل املعرفة" ،أو "العرفانيني"( .((1وهي تسمية لها داللتها الغنوصية التي ال تخفى.

وبفضل باطنية هذه امل ّلة ،والقيود املفروضة عىل ْ
إطالع األغيار عىل دقائق هذا الدين ،لم يعرف جريانهم  -وعىل األخص املسلمني  -هذه

الحقيقة البسيطة ،وظ ّلوا يدعونهم باالسم الذي أطلقوه عليهم  -وهو الصابئة ،أو صابئة البطائح ،أو املغتسلة – فقد أحاط املندائيون دينهم وعقائدهم

ٍ
الرسية بحيث لم يتمكن علماء املسلمني من الوقوف عىل حقيقة ديانتهم وعقائدهم ،عىل الرغم من املحاوالت الجادة التي حاولها
بسياج هائل من ّ
ً
حصل من أسبابهم شي ًئا البتة،
إن البريوين ذكر أ ّنه بحث
البعض منهم ،حتى ّ
طويل يف أمر هؤالء الصابئة الكائنني بسواد العراق حول قرى واسط فما ّ
(((1
(((1
كثريا اعتقاد باقي الطوائف الغنوصية ،فهم
عىل ّ
حد قوله .تدور اعتقادات املندائيني حول وجود خالق أزيل واحد من ّزه  ،واعتقادهم يف الله يشبه ً

يعبون عنه إال بصيغة الجمع ،ويعتقدون أ ّنه انبعث من ذاته( ،((1وييل اإلله  -الكيل القدرة  -مجموعة من
يدركونه عن طريق الفيض اإللهي ،وهم ال ّ

املخلوقات النورانية (املالئكة) ،ولهم القدرة عىل أفعال اآللهة بما فيها الخلق لكنهم ليسوا بآلهة ،وهم مخلوقات متوسطة بني الروحانية واملادية؛
11

12

14

تنص أبسط قواعد اللغة العربية.
كذا جاء العنوان عىل غالف الكتاب ويف مرآته .والصواب "الصابئون" مرفوعة عىل االبتداء كما ّ
باحث عراقي يساري يقيم يف كندا ،وهو مندايئ الديانة.

J. Jacobsen Buckley, Mandaean religion, in: the encyclopedia of religion, Vol. 9, p. 150.

13

E. S. Drower, the canonical prayer book of the mandaeans (Leiden: Brill, 1962), p. 9.

15

البريوين ،القانون املسعودي (حيدر آباد الدكن :منشورات دائرة املعارف العثمانية ،)1954 ،ج ،1ص .367

 16العبارة املندائية "إله إد من نافيش أفريش" .وترتجم بالعربية إىل "اإلله الذي انبعث من ذاته" ،انظر :دراور ،الصابئة املندائيون (مقدمة النرشة العربية) ،نعيم بدوي وغضبان
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كانون الثاين  /ينايـر 2015

تجسيدا للمعتقدات الغنوصية
ويعد ذلك
ً
فالروحانيات لديهم مخلوقة من كالم الله ،وكالم الله ال يصل إال بواسطة مخلوق بني النور والرتاب(ّ ،((1
بوجود وسائط بني الخالق وخلقه ،وهذه املخلوقات تعمل عىل إدارة الكون وتحقيق مشيئة الخالق.

كما يعتقد املندائيون بالبعث والحساب والحياة األخرى بعد الوفاة .لكن العقيدة املندائية تتميز بنظرية العالم املوازي؛ إذ يعتقد املندائيون

(((1
يعرفون العالم اآلخر بأ ّنه عالم موا ٍز ،أي كائن
بنهاية العالم  ،لك ّنهم ال يعرتفون بقيام الحياة األبدية عىل أنقاض الحياة األوىل يف هذا العالم ،وإ ّنما ّ

يف اللحظة نفسها ،كما هي الحال بالنسبة إىل عاملنا املادي ،فالروح تحاسب بعد املوت مبارشةً ،وال وجود للربزخ وال للقيامة يف املندائية ،فاملندائيون
أن الروح خالدة بينما الجسد ٍ
فان(.((1
يؤمنون بنهاية العالم ولكن ليس بالرضورة قيام الدينونة ألنها قائمة اآلن بالفعل ،لذا فهم يعتقدون ّ

وأن األبرار منهم يذهبون بعد الوفاة إىل عالم النور ،بينما يذهب املذنبون إىل عالم الظالم .وال يصوم
ويؤمن املندائيون بالحساب والعقابّ ،

ّ
ويعظمون
املندائيون باالمتناع عن الطعام والرشاب وإ ّنما يحظر عليهم أكل اللحوم لخمسة أسابيع فحسب من العام ،وهم كذلك ين ّزهون الله،

فإن تعظيمهم النجوم هو تقديس للمالئكة ال للكواكب نفسها(.((2
مقر املالئكة يف الكواكب السبع السيارة ،ولذلك ّ
مالئكته ،ويعتقدون ّ
أن ّ

أن دينهم دين قديم ،بل إ ّنه أقدم األديان عىل األرض؛ فهم ينسبون كتابهم املقدس الرئيس "الگنز ربا" إىل آدم ،كما
يؤمن املندائيون ً
أيضا ّ

ونبيهم بعد آدم ونوح( .((2ويعتقدون بوجود صالت قوية بني عالم األحياء وعالم األموات .وهناك العديد
أن سام بن نوح هو ّ
يعتقدون ّ
جدهم األعىلّ ،

أهمها :الوجبة الطقسية ألرواح األسالف ،وهي تقديم أطعمة وصدقات ألرواح األسالف
من الطقوس الدينية التي تتعلق بخدمة أرواح األسالف ّ

وأن منها ما هو موكل بعذاب
"زدقة بريخا" .ويعتقد املندائيون ً
أيضا يف األرواح الخبيثة "ملوخون" ،ويعتقدون بتعدد جنسياتها وأديانها كما عند البرشّ ،
النفوس "املطرايث"(.((2

أهم ما تتميز به املندائية هو تلك الطقوس املتعلقة بالتعميد؛ فالتعميد عند املندائيني يخالف ما هو معروف يف املسيحية  -اليهودية
عىل ّ
أن ّ

طقسا للندم وإعالن التوبة بالرضورة كما نجده يف اليهودية  -املسيحية األوىل ،وإنما هو طقس تطهري بامتيازّ ،
فكل ما يمكن أن
األوىل ،فهو ليس ً

مس امليت والحائض وغريها  -يستوجب العماد يف املاء الجاري قبل ممارسة
ّ
يتنجس به البدن من أنواع النجاسات  -كالجنابة أو الطمث أو الوالدة أو ّ

حد ذاته عىل الذهاب بالنجاسات ،وإ ّنما ينبع من تقديس
أي نشاط ديني أو حيايت اعتيادي .والتعميد يف املندائية ال ينبع من اإليمان بقدرة املاء يف ّ
ّ

الديانة املندائية املاء الجاري ،فال يجوز العماد إال فيه(.((2

بنبي كصورة األنبياء التقليديني كما يف األديان السماوية،
ويعتقد املندائيون ً
أيضا يف ّ
نبوة يحيى بن زكريا (يهيى يوهانا) .لك ّنه عندهم ليس ّ

يبش بدين ،أو حتى يجدد دعو ًة
كنبي ّ
وإنما تدور اعتقادات املندائيني فيه عىل أ ّنه مبعوث العناية اإللهية ،جاء إىل األرض لتنفيذ مهمة خاصة ،وليس ّ

قديمة(.((2
17
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املرجع نفسه ،ص .21
دراور ،ص .49
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بدوي ورومي ،مقدمة كتاب الصابئة املندائيون ،ص .19
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بدوي ورومي ،ص 20؛

أيضا تشابه بعض األفكار ذات األصل الغنويص مع بعض الفرق املسيحية التي وسمت بالهرطقة بشأن خلق املالئكة السبعة للعالم يف:
 20بدوي ورومي ،املرجع نفسه ،ص  .21قارن ً
أن عبادة
ماري بن سليمان" ،أخبار بطارقة كريس املرشق" ،يف :املجدل الكبري ،هرنيكوس جيسموندي (محقق) ( Henricus Gismondiرومية ،)1899 :ص  .15 14-ومن الواضح ّ
ٍ
ِ
ّ
يعا ث َُّم
بصورة ما إىل شبه الجزيرة العربية حيث وجدت فيها بعض األفكار الغنوصية املشابهة،
ترسبت
املالئكة ّ
نستدل عىل ذلك بقوله تعاىلَ :
﴿و َي ْو َم َي ْح ُش ُُه ْم َجم ً
وعدها خالقة العالم قد ّ
ال ِء ِإ َّي ُ
َيق ُ
ال ِئ َك ِة َأ َه ُؤ َ
ُول ِل ْل َم َ
ون﴾ [سبأ.]40 :
اك ْم َكانُوا َي ْع ُب ُد َ
W. Brandt, "the Mandaean", Encyclopedia of religion and ethics, J. Hastings(edit), Vol. VIII, p. 380.

تعذب األرواح التي اقرتفت الخطايا ،ويكون عذابها محدو ًدا ٍ
املحل ّ
ّ
بأمد معلوم ،وبحسب نوع تلك الخطايا ودرجاتها .ثم تستطيع تلك
 22وهي قريبة من مفهوم التطهري؛ ففي هذا
األرواح بعد ذلك االلتحاق بعالم النور "إملي د نهورا".
Kurt Rudolph, Mandaeism (Leiden: 1978), p. 10.

23

عدهم املسلمون فرقة من النصارى منذ دخول اإلسالم العراق وحتى نهاية القرن السابع عرش امليالدي .وأتاحت
نبوة يحيى بن زكريا إىل أن ّ
 24أ ّدى اعتقاد الصابئة املندائيني يف ّ
الهوة بينهم وبني املسلمني والنصارى .وقد الحظت
نبوة يحيى  uيف تضييق ّ
هذه امليزة لهم طيلة العصور اإلسالمية معاملة أهل الذمة .وقد أدرك املندائيون بالفطرة أهمية اعتقادهم يف ّ
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تاريخ الدراسات املندائية وأبرز املستجدات
يف دراسة أصول الصابئة املندائيني ومصادر ديانتهم

دراســات

ست مجاميع:
ّأما عن كتب املندائيني الدينية ،فيصطلح الباحثون عىل تقسيم األدبيات الدينية املندائية إىل ّ
اصطالحا  -بالديوان ككتاب "ألف تررس شيالة" (ألف
ӵӵاملجموعة األوىل :نصوص رسية خاصة بالكهنة ،وهي مدونة يف شكل لفائف ،الواحدة منها تدعى -
ً
واثنا عرش ً
سؤال) ،و"آملا ريشا ربا" (العالم الرئيس الكبري) ،و"آملا ريشا زوطة" (العالم الرئيس الصغري) ،و"ديوان ملكوتا إليتا" (ديوان مملكة السماء العليا).

ӵӵاملجموعة الثانية :وهي كراريس ترشح كيفية أداء الطقوس الدينية ومنها" :رشح طراسة د تاغة شيشالم ربا" (رشح تتويج شيشالم العظيم) ،و"رشح
د قايني شيشالم ربا" (رشح زواج شيشالم العظيم) ،و"رشح د بروانايا" (رشح األيام الخمسة) ،و"ديوان مصبتا د هيبل زيوا" (ديوان تعميد هيبل زيوا).

وتضم مجموعة األناشيد والرتاتيل والصلوات التي تتىل يف طقوس التعميد ،وكذلك الصلوات عىل أرواح املوىت ككتاب "إنياين" أو
ӵӵاملجموعة الثالثة:
ّ

"القلستا" [كتاب الصلوات القانونية].

ӵӵاملجموعة الرابعة :النصوص التي تتحدث عن األساطري املندائية التي تدور حول خلق الكون واإلنسان والرصاع بني قوى النور والظالم ويوم الحساب،
ومن أبرزها "الگنز ربا" (الكنز العظيم) ،و"دراشة د يهيا" (دارسة تعاليم يحيى  ،)uو"ديوان أباثر" ،ديوان "حران جويثا" (حران السفىل [الداخلية]).

تضم كتب الفلك وفقًا للعقيدة املندائية ومنها "سفر ملواشة" (كتاب الربوج) ،وكتاب "شباين شبايي"
ӵӵاملجموعة الخامسة :وهي املجموعة التي
ّ
(ساعات النهار).

ӵӵاملجموعة السادسة :وهي تتألف من كتب الطالسم واألدعية والنصوص السحرية لطرد األرواح الخبيثة وأدعية أخرى الستجالب عطف القوى
الروحانية ،وما أشبه(.((2

أي عرق ينتمون؟
أصول الصابئة املندائيني وإىل ّ
املثيولوجيا املندائية وانعكاساتها عىل قضية األصل ونشأة الديانة
تضاربت آراء العلماء بخصوص الصابئة املندائيني منذ أن بدأ االهتمام بهم وبأصول عقائدهم ونشأتها وباملوطن الذي انحدروا منه ،حتى

الكمي الشديد يف املادة سواء التاريخية منها أو األثرية أبرز عوامل هذا
أمرا شديد التعقيدّ .
بات عرض هذه اآلراء عىل كرثتها وتناقضها ً
ويعد النقص ّ
ٍ
التضارب ،وهو األمر الذي يستلزم من املؤرخ الكثري من االجتهاد يف محاولة لرأب تلك النقاط الخالفية التي ال تحسمها األدلة املادية.
ّ
أن املندائيني األوائل من أهل الشمال ،وهذا
أن أساطريهم تذكر ّ
وتظل مسألة أصل الصابئة املندائيني من املسائل الخالفية الشائكة ،ذلك ّ

أن أصولهم مرصية ،وأ ّنهم كانوا عىل
جليا يف كتابهم "حران جويثا"( .((2ويعتقد املندائيون ً
أيضا ّ
يعني أ ّنهم قدموا من جهة فلسطني ،كما يظهر ذلك ًّ
وأن أسالفهم الذين يعرفون باسم "الناصورايئ" (أي املندائيني األوائل) قد هاجروا من مرص إىل أورشليم ،وملّا اضطهدهم
ديانة املرصيني القدماء(ّ ،((2

اليهود غادروا فلسطني إىل حران حيث وجدوا إخوة لهم يف الدين (يعنون صابئة حران عىل األرجح) .ثم هاجروا من حران إىل منطقة أسطورية تدعى
جبل ماداي وهناك تخ ّلصوا كليا من مضطهديهم ،ثم توجهوا يف ٍ
وقت الحق إىل جنوب العراق(.((2
ّ
ًّ

أن عيىس أو محمد  -حسبما يتطلب
نبينا كما ّ
يجسمون نقاط التشابه الصغرية بينهم وبني مجادليهم من أهل األديان األخرى؛ فهم يجيبون السائل ّ
دراور ّ
بأن يحيى ّ
أن املندائيني ّ
نبيكم .انظر :دراور ،ص .41
الحال ّ -
;Buckley, The great stem of souls: reconstructing Mandaean history (New Jersey: Gorgias Press, 2005), pp. 9-12

25

ويقر سباهي بأ ّنه من الصعب الرضب بسهم يف مسألة تحديد الفرتة الزمنية الفاصلة بني تب ّني املندائيني هذه العقائد وبداية تدوينها .انظر :املرجع
سباهي ،أصول الصابئة ،ص ّ .16 – 13
نفسه ،ص .19

سببا وراء إرصار رجال الدين املندائيني عىل القول
أي التفات .لكنها اكتشفت فيما بعد ّ
 26لم تكن السيدة دراور تعري  -يف بادئ األمر  -أقوال الكهنة بأ ّنهم جاءوا من الشمال ّ
أن هناك ً
أن الشمال هو األرض املرتفعة ،وهي أرض النورّ ،أما الجنوب فهو األرض املنخفضة ،وهي أرض الظالم ،وأولئك الذين
أن املندائيني يعتقدون ّ
بأ ّنهم جاءوا من الشمال؛ فقد الحظت ّ
مبني عىل اعتقادات دينية
اإلرصار
ذلك
يكون
أن
احتمال
دراور
طرحت
وعليه،
كالشياطني.
قبيح
ومظهرهم
سود
فهم
الجنوبيون
أولئك
ا
أم
البرشة،
يسكنون يف الشمال يتميزون ببياض
ّ
ّ
أكرث منها عىل ذكريات هجرة تاريخية واقعية .انظر :دراور ،ص .49

أن املندائيني
أن ذلك
عيص عىل التفسري ،انظر :املرجع نفسه ،ص  .51 – 50الطريف ّ
أن املرصيني القدماء كانوا عىل دينهم .وتعتقد ّ
 27تجد دراور صعوبة يف فهم إرصار املندائيني عىل ّ
ّ
ال يزالون يحتفلون بإقامة وجبة طقسية (لوفاين) ألرواح املوىت املرصيني الذين غرقوا يف البحر أثناء مطاردتهم بني إرسائيل .انظر :املرجع نفسه ،ص .139
28

املرجع نفسه ،ص 46 - 45؛ رشدي عليان" ،أصحاب الروحانيات" ،مجلة املورد العراقية ،مج ،5ع( ،2بغداد  ،)1976ص .61
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يبدأ مخطوط حران جويثا هكذا(:((2
"واستقبلهتم [أي الناصورايئ] حران؛ املدينة التي كان فيها الناصورايئ ،ولهذا فليس من سبيل مللوك اليهوطايي [اليهود] إليهم ،وكان عىل

رأسهم ملك أردوان[؟!] ،وقد عزلوا أنفسهم عن العالمات السبع ،ودخلوا يف جبل ماداي ،حيث أصبحوا أحرارا من تسلط جميع األجناس"(.((3

العلم الحديث وقضية أصل املندائيني وأصول ديانتهم
نظرية األصل الرشقي
تقريبا عن نظريتني :هما نظريتا األصل الرشقي واألصل الغريب ،وكلتاهما تنطوي عىل قدر كبري من التعقيدً ،
فضل عن
تمخض البحث طيلة قرنني
لقد ّ
ً

العصية عىل التفسري ،وسبب هذا الخلط والتعقيد
دما إىل آخر الدرب دون أن ترتكا بعض الثغرات
افتقارهما ألد ّلة قاطعة ،وكلتاهما ً
أيضا ال تستطيعان السري ُق ً
ّ
هو ذلك املزيج العجيب الذي تتالقى فيه عقائد الصابئة ،وتلك الطقوس التي هي خليط من عقائد ومذاهب شتى جمعت بني عقائد بالد ما بني النهرين

واحدا فقط.
مصدرا
بأن لها
ً
بأن املعتقدات املندائية ذات طبيعة توفيقية ،وأ ّنه من قبيل التسطيح القول ّ
وفلسطني بحيث يمكن القول ّ
ً

ربما كانوا من الوافدين اآلراميني عىل البالد(،((3
وتتلخص نظرية األصل الرشقي يف ّ
أن املندائيني ّإما هم بقايا سكان بالد ما بني النهرين القدماء ،أو ّ

حد كبري باملعتقدات الدينية الفارسية  -وبخاصة الزرادشتية ،بحكم
كبريا من العقائد الدينية البابلية ،لك ّنهم تأثروا إىل ٍّ
قدرا ً
ويف كلتا الحالتني فهم قد ورثوا ً

تجاورهم مع الفرس ،وباليهودية من خالل الجماعات اليهودية التي كانت تسكن بالد ما بني النهرين( .((3كما تأثّروا باملسيحية من خالل االحتكاك املبارش
سيما يف أبحاثه
باملانويني والنساطرة
وأخريا باملسلمني بحكم الجوار املبارش .وقد ّ
ً
تزعم هذه النظرية خوالسون ،وبرانديت ،وكيسلر ،وزيمرن ،وليدزبارسيك (ال ّ
األخرية) ،والليدي دراور (يف أبحاثها األوىل)(.((3

القوي بني املندائية يف صورتها الحديثة والعقائد البابلية القديمة؛ فاملندى  -وهو بيت العبادة
ويستند أصحاب نظرية األصل الرشقي إىل ذلك التشابه
ّ

املندايئ  -كوخ يشبه يف رسمه وتصميمه "البيت" وهو املعبد البابيل الصغري املقام من القصب املط ّ
يل بالطني( ،((3حيث كان الكهنة البابليون يجلسون بالخارج،
ويستقبلون الناس لعرض مسائلهم عىل اإلله القابع يف الكوخ الطيني.

َّ
املتوف تحوم ثالثة أيام حول القرب ،ثم تبدأ رحلتها يف الحياة
بأن روح
وتقرتب شعائر املوت والوفاة عند املندائيني من نظريتها البابلية؛ فاعتقاد املندائيني ّ

أن أمامه فرصة للتكفري عن
األخرى للحساب ،ويتوىل راشنو البابيل  -وهو نظري أباثر املندايئ  -وزن أعمال الشخص ،فإذا مالت موازينه نحو الخري فهذا يعني ّ

يقدموا كفارة عنه ،وهذا ما يقابل "املسخثة" يف العقيدة املندائية(.((3
ذنوبه ،ويلزم ذويه أن ّ
29

لسوء الحظ ،الصفحات األوىل مفقودة كما ّنوهت السيدة دراور.

;The Haran Gawaita. and The Baptism of Hibil-Ziwa, E. S. Drower (trans.), (cita del Vaticano: 1953), p. 3

30

فإن يسوع املسيح
ويصف ديوان حران جويثا اليهود بأ ّنهم خبثاء وأ ّنهم "حليفي الروهة" (روح الرش والظالم) .بل إ ّنهم جندها املطيعون .انظر :عليان ،ص  .63وطبقًا لألساطري املندائية ّ
وبدل جميع الشعائر" .انظر :املرجع نفسه ،صّ .62أما بالنسبة إىل يحيى بن
كان
وغي دين أولئك الذين كانوا عىل الدين الصحيحّ ،
ناصورائيا لك ّنه "حرف كلمات النور ،وأبدلها بالظالمّ ،
ًّ
أيضا بأ ّنه علم الحواريني ،وجعل الكسحان يسريون عىل أرجلهم .انظر :دراور ،ص .47
زكريا ،فاألسطورة املندائية تصفه بأ ّنه معلم ومعمد وشاف .وتصفه ً

أن الصابئة املندائيني ربما ينحدرون من أصول آرامية قديمة ،استنا ًدا إىل الدراسة التي
أن األنرثوبولوجي األمرييك هرني فيلد الذي عمل يف العراق ملدة طويلة ،ذهب إىل ّ
 31الطريف ّ
الكهان ورجال الدين طبقة
من
جعل
وهذا
رشيعتهم،
تقتضيه
ملا
ًا
ق
طب
بينهم
فيما
إال
يتزاوجون
ال
الذين
املندائيني
الكهنة
من
نة
لعي
الجسدية
السمات
وبعض
الجمجمة
أجراها لقياسات
ّ
ّ
منغلقة عىل نفسها ،انظر :دراور ،ص .64

 32تو ّزع يهود ما بني النهرين وفقًا ملعطيات تاريخية بني األماكن النائية يف مرتفعات كردستان وهم أرسى السبي البابيل األول ،وعند بابل القديمة إىل الجنوب من األنبار .انظر :أحمد
أيضا :يوسف رزق الله غنيمة ،نزهة املشتاق يف تاريخ
سوسة ،مالمح من التأريخ القديم ليهود العراق (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،)2000 ،ص 44 – 40؛ قارن ً
يهود العراق (بغداد ،)1924 :ص  50وما بعدها.
Edwin M. Yamauchi, Gnostic ethics and Mandaean origins (Cambridge: 1970), p. 8.

34

35

دراور ،ص 199؛ سباهي ،ص .65

املرجع نفسه ،ص .68 - 67
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تاريخ الدراسات املندائية وأبرز املستجدات
يف دراسة أصول الصابئة املندائيني ومصادر ديانتهم

دراســات

مما
سيما يف أبحاثها األوىل ّ -
أن طقوس املندائيني الدينية تقرتب من املنابع املزدكية إىل درجة ّ
عبت عنها بأ ّنها جاءت أكرث ّ
لقد قررت دراور  -ال ّ

(((3
توقعت؛ فالتشابه بني الطقوس الصابئية (املندائية) واملسيحية النسطورية والبارثية
قوي .كما أ ّنها لم ُتخف دهشتها من وجود طابع بابيل قديم
ّ

أن املبادئ التي تشخص الطقوس
يمكن تمييزه بسهولة يف ديانة املندائيني ،وبخاصة يف ما يتعلق ببناء "املندى" ووظيفته كما سبق القول .كما ّ
أن الشعائر
تقرر دراور ّ
املندائية والبارثية متطابقة بصورة مذهلة ،بينما تبتعد ً
كثريا يف الروح واملبادئ عن الطقوس املسيحية ،وهذا وحده كان ً
دافعا ليك ّ

املندائية يف جوهرها أقرب إىل الروح اإليرانية الرشقية من الروح اليهودية املسيحية(.((3

"كرويك" للمندى (بيت العبادة املندايئ)(.((3

فإن املؤثرات الرئيسة يف ديانة الصابئة وخطوطها العريضة يمكن اقتفاء أثرها بعمق يف الرتاث البابيل
ومن وجهة نظر أنصار األصل الرشقيّ ،

القديم( ،((3يف حني تظهر بعض املؤثرات األخرى وكأ ّنها مؤثرات ثانوية تطورت إليها الديانة فيما بعد؛ فاالعتقاد بقدرة األجرام السماوية عىل التأثري يف

ألول وهلة ،وكذلك تشابه نظرية الخلق البابلية األوىل مع نظرية نشأة الكون عند الصابئة املندائيني،
مصري اإلنسان هو تأثري بابيل محض كما يبدو ّ
36

37

38

البارثيون هم بقايا الفرس الزرادشتيني الذين انتقلوا بعد الفتح اإلسالمي إىل الهند واستقروا هناك .انظر :سباهي ،ص .100

دراور ،ص .28

انظر:

Rudolph, Mandaeism, p. 8.

مبي يف الشكل  -يك يتس ّنى للكهنة إجراء الطقوس الدينية التي تتط ّلب
أن املندى ال
ويالحظ ّ
تصح إقامته إال عىل مجرى مايئ ،وتحفر قناة من ذلك املجرى إىل داخل املندى  -كما هو ّ
ّ
الحي (الجاري) وعىل رأسها التعميد ،وتطهري األواين الطقوسية.
باملاء
التطهر
ّ

ً
الكهان املندائيني ووظائفهم مع وضع كهنة بابل القديمة ووظائفهم ،انظر :دراور ،ص  28وما بعدها.
 39رشحت دراور
تفصيل تشابه دور ّ
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ً
إضافة إىل بعض التأثريات الرئيسة األخرى يف ديانة املندائيني؛ كمظاهر الحياة األخرى بعد املوت ،والحساب والدينونة ،وبعض الظواهر العقائدية
(((4
(((4
كتقديس املاء الجاري  ،فرسوم التعميد لها ما يماثلها عىل نح ٍو أو آخر يف الرتاث البابيل القديم  ،وبعض ما ورد يف األساطري املندائية القديمة يظهر
أكرث
تالؤما مع بيئة األهوار  -جنوب بالد ما بني النهرين  -أكرث منها مع بيئة مجرى نهر األردن جنويب فلسطني(.((4
ً

أمّا عن كيفية وصول التقاليد والعادات الغنوصية وبعض الشعائر اليهودية والتعميد واالعتقاد بنبوّة "يوحنا املعمدان" (يحيى بن زكريا ) ،فهي

 يف نظر أنصار نظرية األصل الرشقي  -تقاليد وافدة أتت من فلسطني إىل املندائيني يف بيئتهم األصلية بحوض ما بني النهرين يف العراق ،فذلك األثرٍ
معينة.
الغنويص الواضح يف الديانة وفد عىل ديانة الصابئة عىل مراحل ً
وتبعا الحتياجات ّ

مالئما لتلك التأثريات الغنوصية القادمة من الرشق،
جرسا
وقد م ّثلت رواية النديم عن عالقة الحسح أو الحسج  ((4(EL-Kesaiباملندائيني
ً
ً

فحسبما جاء يف رواية النديم:

"املغتسلة؛ هؤالء القوم كثريون بنواحي البطائح ،وهم صابئة البطائح ،يقولون باالغتسال ،ويغسلون جميع ما يأكلونه ،ورئيسهم ُيعرف

وأن األشجار عروقه.
وأن األكشوث من شعر األنثىّ ،
وأن البقول من شعر الذكرّ ،
أن الكونني ذكر وأنثىّ ،
بالحسج ،وهو الذي رشع امللة ،ويزعم ّ

ولهم أقاويل شنيعة تجري مجرى الخرافة ،وكان تلميذه يقال له شمعون ،وكانوا يوافقون املانوية يف األصلني ،وتفرتق م ّلتهم بعد ،وفيهم من ّ
يعظم
النجوم إىل وقتنا هذا"(.((4

مريحا للقائلني بانتقال شعائر التعميد من بيئة نهر األردن إىل
مخرجا
من غري املعروف من أين استقى النديم روايته عن الحسج ،لكنها م ّثلت
ً
ً

(((4
لكن القول بوجود عالقة مبارشة بني الحسج
تمسك بها خوالسون بشدة ّ .
بالد ما بني النهرين ،وكذا عالقة املندائيني بيوحنا املعمدان ،ولذلك ّ
ٍ
يهوديا معرو ًفا برصامته
أن الحسج كان
واملندائيني ال يخلو من
تعقيدات كثرية ّ
يغض أصحاب نظرية األصل الرشقي النظر عنها؛ فمن املعروف ّ
ًّ

 40طقوس تقديس املاء الذي تدعوه املندائية باملاء الحي وممارسة التعميد لها ما يناظرها يف الرتاث البابيل القديم الذي يقدس املاء الجاري .بل هناك من بني الباحثني من ّ
أن
يشك يف ّ
سيما يف عصورها األخرية  -ولم تمارس عىل نطاق واسع بني مختلف الجماعات
ترسبت إىل اليهودية من الرشق .وليست
ً
تلك الطقوس واملمارسات تقاليد ّ
طقوسا أصيلة يف اليهودية – ال ّ
املنشقّة عن اليهودية إال يف الجنوب حيث تصلح بيئة نهر األردن لذلكّ .أما عن مهد تلك املمارسات ،فيعتقد الباحثون القائلون باألصل الرشقي أ ّنها سادت يف حوض ما بني النهرين
حيث البيئة املالئمة أكرث لتلك الطقوس .انظر :سباهي ،ص .63 62-

 41طه باقر ،مقدمة يف تاريخ الحضارات القديمة ،تاريخ الفرات القديم ،ط( 2بغداد :د.ن ،)1955 ،ص  .225فعىل سبيل املثال كان ينبغي لكبري كهنة بابل االغتسال يف ماء
الفرات الجاري قبل دخول قدس األقداس يف أعياد بابل القديمة ،انظر :مارجريت روثن ،تاريخ بابل ،زينة عازار وميشال أيب فاضل (مرتجم)( ،بريوت  -باريس :منشورات عويدات،
 ،)1984ص  .33وكان املاء املقدس وحده هو الذي يستخدم لتطهري املعبد؛ املرجع نفسه ،ص .132 - 131

 42مثال شديد الوضوح كما يف كتاب "دراشة د يهيا" أو "كتاب تعاليم يحيى" يرد يف فصل "الصياد وقصة األنفس" الكثري من الرموز واملصطلحات ،وهو ما ّ
أن املؤلف  -أو
يدل عىل ّ
ربما املؤلفني  -لهذا السفر من بيئة الصيادين يف األهوار .وقد ع ّلق ميد  Meadعىل هذا الجزء بقوله إ ّنه عسري بالفعل عىل الرتجمة ،وذلك لكرثة االصطالحات التقنية املتعلقة بعملية
الصيد التي ترد فيه ،وعىل الرغم من كل الجهود والتحريات اللغوية الواسعة التي بذلها املرتجم فقد عجز عن فهم معنى ٍ
عدد غري قليل من الكلمات التي وردت فيه ،ويف هذا ما يؤكد
ّ
أيضا محلية البيئة العراقية التي كتب يف ظ ّلها هذا النص .انظر:
ً
; G. R. Mead, The Gnostic, John the Baptizer (London: J. M. Watkins, 1924), pp. 72 - 73

ً
ارتباطا يمكن وصفه بالوثيق بني األساطري املندائية ومثيلتها السومرية ،من ذلك االرتباط بني ليليث الشيطانة يف الفكر السومري والتي
أيضا :سباهي ،ص  .79ويف الوقت ذاته نجد
قارن ً
تتسبب يف وفاة األطفال وزهرييل زوجة هيبل زيوا يف الفكر املندايئ ،وذلك بحسب مالحظة أحد رجال الدين املندائيني ،انظر :عبد الحميد أفندي عبادة ،مندايئ أو الصابئة األقدمون،
رشيد الخيون(تقديم)( ،لندن :دار الحكمة ،)2003 ،ص .23

ً
تداول بني جموع الباحثني) بطرق مختلفة يف مختلف نرشات الفهرست للنديم ،فقرأها فلوجل يف أول نرشة من نرشات الفهرست والتي
ُ 43رسم اسم الحسح (وهي الصيغة األكرث
قدم لها وراجعها األستاذ أحمد أمني ،والتي ظهرت للمرة األوىل عام " 1929الحسيح" .ويف نرشة رضا تجدد
صدرت يف ليبزج عامي 1872 - 1871م "الحسح" ،ويف طبعة القاهرة التي ّ
أن إحدى النسخ التي اعتمدها فلوجل تؤكد عىل قراءة نرشة القاهرة االسم "الحسيح" ،وقرأها أيمن فؤاد سيد
التي صدرت يف طهران عام " 1971املحسح" [؟!] ،وإن ذكر يف حواشيه ّ
أن
عما إذا كان
سيد
فؤاد
أيمن
الدكتور
سألت
وقد
"الحسج".
2009
عام
لندن
يف
الصادرة
نرشته
يف أفضل النرشات التي حظي بها كتاب الفهرست عىل اإلطالق ،وهي
ً
متأكدا من ّ
ّ
هذه هي القراءة الصحيحة السم رئيس املغتسلة من واقع مطالعته ٍ
ّ
الخطية لكتاب الفهرست فأفاد باإليجاب ،واستبعد قراءة نرشة القاهرة السم الحسيح ألسباب
لعدد كبري من النسخ
عما إذا كان املقصود به هو املسيح ووقع التحريف
البحث
أوساط
يف
التساؤل
"الحسيح"
الصيغة
بهذه
االسم
ورود
وبغض النظر عن هذا فقد أثار
بالنساخ والنسخ الخطية.
ّ
ّ
فنية تتعلق ّ
بفعل النساخ .انظر:
أن قراءتها
أن
التمعن يف نص النديم الوارد أعاله ،بخاصة عبارته التي يقول فيها "ورئيسهم يعرف بالحسج" لو افرتضنا ّ
Pedersen, The Sabians, p. 386؛ سباهي ،ص  .105غري ّ
ّ
أبدا كلمة يعرف يف سياق الجملة .وعىل ذلك ،ال أعتقد
بد أن تنتابنا الدهشة ،إذ لو أراد النديم اإلشارة إىل عالقة املغتسلة باملسيح ملا استخدم ً
الصحيحة "ورئيسهم يعرف باملسيح" ،فال ّ
ٍ
افرتاضات واهية ال تصمد أمام النقد.
يف صحة ذلك الرأي الذي يميل إىل ربط املسيحية مبارش ًة باملندائية عرب
44

ابن النديم ،الفهرست ،ج  ،2ص .411

Chwolsohn, Die Ssabier, Vol. I, p. 119.
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يف دراسة أصول الصابئة املندائيني ومصادر ديانتهم

دراســات

والتقيد بأحكام السبت،
التمسك بالرشيعة اليهودية،
ونزاهته ،وكانت له شعبية كبرية بني طوائف البحر امليت ،وكانت دعوته يهودية أصولية تقوم عىل
ّ
ّ

يقر الزواج ويتوجه بالصالة نحو الهيكل بأورشليم(.((4
وممارسة الختان ،وكان ّ

خلو كتب املندائيني
أول تلك التعقيدات الناجمة عن قبول رواية النديم والتصديق عىل وجود عالقة مبارشة بني الحسج واملندائيني هو ّ
ليست ّ

تحولت جماعته من جماعة يهودية أصولية محافظة تتقيد
أي إشارة إىل هذا الحسج وجماعته .هذه واحدةّ ،أما الثانية ،فهي كيف ّ
من ّ
تأت أن ّ

يمت بصلة
مما ذكره النديم عن جماعة الحسج ّ
بأحكام السبت إىل ما هي عليه اآلن من شدة العداوة لليهود واليهودية؟! ّأما الثالثة ،فهي أ ّنه ال يشء ّ
للمندائيني سوى االغتسال يف مياه النهر الجارية (التعميد) ،خال ذلك فجميع ما ذكره النديم بعد ذلك ال ينطبق عىل املندائيني بحال من األحوال.

وكما يرتتب عىل قبول رواية النديم عىل ّ
أيضا عىل رفضها
علتها بخصوص عالقة الحسج باملندائيني من إثارة إشكاليات كثرية ،فإ ّنه يرتتب ً

أن النديم كان يتحدث
مشكلة كبرية؛ فالتسليم برفض العالقة بني الحسج واملندائيني من شأنه أن يرصف الذهن
تلقائيا إىل افرتاض خطري ،وهو ّ
ًّ
ٍ
املعنية بوصفه "صابئة البطائح" ،وكانت تدعى باملغتسلة ،ومارست التعميد ،وعاشت يف املنطقة نفسها التي عاش املندائيون
طائفة أخرى هي
عن
ّ
فيها ،وهذا من شأنه أن يجعلنا عىل حذ ٍر كلما تكررت عبارة "صابئة البطائح" يف املصادر العربية ،والتي  -وبموجب هذا الطرح  -ال تشري إىل املندائيني
تعقيدا.
وحدهم يف كل األحوال كما يذهب ج  .ب .سيجال  ،((4(J. B. Segalوهذا من شأنه أن يزيد األمور
ً

بأن الجاليات اليهودية الكبرية عىل ض ّف َتي الفرات هي التي دار بينها وبني
ويع ّلل أنصار نظرية األصل الرشقي كراهية املندائيني لليهود ّ

ٍ
ألعداد من املندائيني عىل االرتداد عن دينهم؛ إذ تشخص األساطري املندائية ذلك
حد إرغام يهود العراق
املندائيني النزاع ،وربما وصل األمر إىل ّ
النزاع يف محاوالت اليهود املستمرة إرغام مريياي ابنة هريودس امللك عىل االرتداد عن املندائية لدينها القديم (اليهودية) ،ثم ما أعقب ذلك

أن الرصاع بني اليهود
من اضطهادات قاسية مارسها اليهود تجاه الناصورايئ (املندائيون األوائل) .وعىل هذا يعتقد أنصار نظرية األصل الرشقي ّ

املقدسة  -جعلت أماكن
فعليا عىل شواطئ دجلة والفرات ،وحني استعادتها الذاكرة املندائية بعد قرون  -حينما بدأ تدوين الكتابات ّ
واملندائيني دار ًّ
هذا الصدام أورشليم نفسها(.((4

ٌ
مسألة شائكة أخرى عند أصحاب نظرية األصل الرشقي ،وهي عالقة املندائيني بيوحنا املعمدان .وأنصار نظرية األصل الرشقي يعتقدون أ ّنه
وتبقى

ليست ثمة عالقة مبارشة تربط بني املندائيني ويوحنا املعمدان ،فهم ليسوا من تالميذه؛ فيوحنا ال يظهر يف نصوص الطقوس والسحر والتعميد يف الرتاث

تماما ،وال تظهر يف النصوص املندائية األوىل ،ويف الغالب تذكر اسمه -
املندايئ القديم ،كما ّ
أن اإلشارات التي وردت بشأنه  -ومن دون استثناء  -متأخرة ً

جنبا إىل جنب  -بالصيغة العربية اآلرامية لالسم وهي يوحنا "يهيا يوهانا" لك ّنها ال تذكره
عليه السالم  -بالصيغة العربية يحيى "يهيا" وحدها ،أو مقرتنة ً -
دليل ٍ
أبدا باسم يوهانا منفر ًدا من دون الصيغة العربية يهيى ،ويف هذا ٌ
أن تلك الصلة مفتعلة ،وبدأت مع دخول اإلسالم العراق وليس قبل ذلك.
ً
كاف عىل ّ

ً
مؤسسا للطائفة ،بل إ ّنه لم يؤسس حتى طقس
مسيحا أو مخ ّل ًصا أو
تقليديا ،أو حتى
نبيا
هذا
ً
ًّ
إضافة إىل أ ّنه لم يرتك تعاليم لهم ،ولم ّ
ً
يصور ًّ

أي من الحاالت التي وردت فيها ،يضاف إىل
التعميد يف ديانة الصابئة املندائيني( ،((4كما ّ
أن اإلشارات الواردة بشأن األردن ال تقرن بيحيى يف ٍّ

وأن ّ
كل املادة التي تدور حول يحيى مستمدة
طقسا للندم والتوبة
أن التعميد عند املندائيني ليس
ما َّ
ابتداء كما يف تعاليم يوحنا املعمدانّ ،
تقدم ّ
ً
ً
46

عن الحسج وحياته وتعاليمه وبيئته التي عاش فيها انظر:

سباهي ،ص .107 – 105
48

;W. Brandt, "El-Kesaites", Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. IX, pp. 202 - 209

J. B. Segal, "Pagan Syriac Monuments in the Vilayet of Urfa", in: Anatolian studies, Vol. 3-4. (1953), p. 110.

سباهي ،ص .139

47

أن عالقة يوحنا املعمدان باملندائيني غري مصطنعة ،وأ ّنه كان
حجة عىل ّ
 49النوراين "هيبل زيوا" هو من تنسب إليه األساطري املندائية تأسيس ذلك الطقس ،وتأخذ دراور هذه النقطة ّ
عىل عالقة فعلية بالناصورايئ القدماء ،الصابئة املندائيون.
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من إنجيل لوقا والقرآن الكريم ،وهناك ما يشري إىل أ ّنها لم تأخذ صورتها النهائية يف املعتقدات املندائية إال مع الفتح العريب ،أي ليس قبل القرن
ٍ
ألغراض تتع ّلق بتط ّلع املندائيني ملعاملة املسلمني ألهل الذمة.
السابع( ،((5وذلك

نظرية األصل الغريب
أن منشأ
ّأما أنصار نظرية األصل الغريب للصابئة املندائيني ،وهي النظرية التي تم ّثل الوجه املعكوس لنظرية األصل الرشقي ،فيعتقد أنصارها ّ

تزعم هذا
الصابئة كان إىل الغرب من العراق وبني طوائف البحر امليت  -يف بيئة
ممن كانوا يمارسون طقوس التعميد هناك ،وقد ّ
رشقي األردن ّ -
ّ
االتجاه ليدزبارسيك (يف أبحاثه األوىل ثم تراجع عنه إىل القول باألصل الرشقي يف أبحاثه األخرية) .وعىل العكس منه تخ ّلت الليدي دراور يف أبحاثها
ّ
أيضا رودلف
التخل عن عالقة الحسج باملندائيني.
األخرية عن حماسها لنظرية األصل الرشقي .وتب ّنت بحذ ٍر نظرية األصل الغريب ،دون
وتحمس لها ً
ّ
ماكوخ ،وكورت رودلف(.((5

هربا من
ويرى أصحاب هذه النظرية ّ
تفرعت عن اليهودية ،وأ ّنهم هاجروا ً
أن الصابئة املندائيني هم يف األصل أنصار أحد املذاهب التي ّ

بأن الصابئة
اضطهاد املؤسسة الدينية اليهودية ،وذلك عىل نحو أقرب ملا تؤ ّديه األسطورة املندائية.
ويحتج القائلون بنظرية األصل الغريب للصابئة ّ
ّ

هربا من االضطهاد .واختلط هؤالء املهاجرون بأهل
ممن يحملون معتقدات يهودية مسيحية مشرتكة ً
املندائيني هم خليط من املهاجرين من فلسطني ّ

بالد ما بني النهرين يف بيئاتهم ،والذين كانوا يحملون بدورهم بقايا من ديانة البابليني األوىل .وأ ّدى هذا االمتزاج إىل ذلك التعقيد يف أصول العقائد
الذي تتميز به ديانة الصابئة املندائيني.

كاهن مندايئ يبارش تعميد أحد أبناء طائفته

(((5

;Walter Wink, John the Baptist in the Gospel tradition (Cambridge: 1968), p. 100

ً
محاول إثبات صلة يحيى باملندائيني قبل الفتح اإلسالمي ،سباهي ،ص .130 – 124
أيضا تفنيد سباهي األدلة التي ساقها والرت ونك
وانظر ً
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50

Edwin M. Yamauchi, Gnostic, pp. 9-10.

51

Buckley, The Mandaeans: ancient texts and modern people.

52

تاريخ الدراسات املندائية وأبرز املستجدات
يف دراسة أصول الصابئة املندائيني ومصادر ديانتهم

دراســات

أن األساطري املندائية ُتظهر املندائيني عىل أ ّنهم قوم جاءوا من الشمال ،وأ ّنهم هاجروا من
ومن القرائن التي يسوقها أنصار األصل الغريب ّ

أن قوة أثر الغنوصية يف املندائية
فلسطني بتأثري اضطهاد املؤسسة الدينية الرسمية اليهودية لهم ،وال يمكن أن يكون كل ذلك محض اختالق .كما ّ

أن الغنوصية هي العنرص األصيل يف الديانة ،وما عداها هي تأثريات ثانوية ،حتى إ ّنهم
جعلت العديد من الباحثني القائلني باألصل الغريب يعتقدون ّ
ينعتون املندائية بأ ّنها آخر الديانات الغنوصية الحية.

وقد أصاب الزخم نظرية األصل الغريب للمندائيني بعد اكتشاف مخطوطات البحر امليت الشهرية بوثائق قمران ،وكذلك اكتشاف مكتبة كاملة

لبعض الطوائف الغنوصية يف نجع حمادي يف صعيد مرص( .((5وأظهرت هذه الوثائق تلك الجذور العميقة لبعض املمارسات الدينية املندائية وتشابهها

يرجح أ ّنها ظهرت يف البيئات التي انترشت فيها تلك العقائد عىل األقل.
الشديد مع طقوس أتباع هذه املذاهب عىل نح ٍو ّ

ً
فمثل تقارب االعتقاد بثنائية الظالم والنور ،والخري والرش ،وهي ثنوية شاعت بتأثري التعاليم البابلية الفارسية يف منطقة الرشق األدىن( ،((5كما

يقرتب املندائيون من األسينيني( ((5يف طقوس التطهر وارتداء املالبس البيضاء أثناء طقس التطهر ،وهو أمر مماثل عند املندائيني ،وكذلك يف نظرتهم
العامة تجاه رصامة مراعاة املقاييس األخالقية كاحرتام الناس ،والنزاهة يف التعامل ،والتزام العدالة والحق ،وتوقري من هم أكرب ِس ًّنا ،والتقوى

بصورة عامة .وهي قيم شاعت يف منطقة الرشق األدىن بتأثري الفلسفة الرواقية اإلغريقية .وهناك بعض النواحي األخرى التي يقرتب فيها املندائيون

واألهم من ذلك وجود
من األسينيني كطرق الدفن ،واستقبال الشمال قبلة( .((5وهي أمور تثري التساؤل عن عالقة كلتا الفرقتني ببعضهما البعض.
ّ

(((5
ً
إضافة إىل العثور عىل كتابات مندائية وسط أوراق الجنيزة
سيما يف افتتاحية إنجيل يوحنا
تماثل بني بعض النصوص املندائية ونصوص إنجيلية ال ّ

اليهودية(.((5

وأخريا استقرارها يف املتحف القبطي يف القاهرة ال تخلو من الطرافة؛ حيث اكتشف أخوان ّأميان يعمالن
 53اكتشفت مخطوطات نجع حمادي عام 1945م ،وقصة اكتشافها
ً
بالزراعة ،ويدعيان خليفة ومحمد ابنا عيل السمان عندما كانا يبحثان عن سماد لحقلهما ،جرة خزفية أسفل هضبة "جبل الطريف" بالقرب من دير القديس باخوم ،عىل الضفة الرشقية
أول األمر لقيمتها،
للنيل قبالة نجع حمادي ،فظ ّنا أ ّنهما عرثا عىل خبيئة من الذهب ،وقاما بكرس الجرة ،فوجدا بداخلها عد ًدا ً
كبريا من اللفائف واملخطوطات الربدية ،ولم يفطنا ّ
واستخدما أكرثها وقو ًدا للفرن يف منزلهما ،وسلمت من ذلك اإلعدام العفوي  13مجموعة نفيسة (مخطوطة مجلدة) من الربدي بطريق الصدفة؛ فقد هرب الشقيقان من القرية لنزاعات
القس تلك اللفائف ّ
شك يف أ ّنها
تورط والدهما يف جريمة قتل ،وس ّلما دارهما وما تحويه ألحد القساوسة عىل سبيل األمانة ،وعندما شاهد مدرس قبطي كان زوج شقيقة
ثأرية بعد أن ّ
ّ
توجه بها إىل املتحف املرصي ،وعىل الفور أثارت اهتمام
وربما كان لها بعض األهمية من الناحية األثرية ،فحمل واحدة من تلك املخطوطات إىل القاهرة حيث ّ
مدونة بالقبطية القديمةّ ،
ّ
تجار اآلثار والعلماء األجانب فبدأوا
جنيها
الربوفسيور إبيني دريوتون مدير املتحف يف ذلك الوقت فاشرتاها لحساب املتحف بمبلغ 250
ً
مرصيا ،وأثار ظهور تلك املخطوطات فضول ّ
ًّ
ّ
ترسب املخطوطات إىل خارج مرص وتكرار
مفاوضات جادة مع مالكيها الذين
اشتطوا يف مطالبهم املادية ،وكان املقابل املادي الذي طلبوه فوق إمكانات املتحف القبطي .وخو ًفا من ّ
مأساة أوراق الجنيزة القاهرية الشهرية ،نجح املتحف القبطي يف استصدار إذن من النيابة العامة بمصادرة تلك املخطوطات وتعويض مالكيها وفقًا لألحكام التي كانت ّ
تنظم االتجار
يف اآلثار آنذاك ،ورسعان ما أتيح للعلماء دراسة املخطوطات ملعرفة أصحابها ،وعرفت املجموعة الحقًا بني العلماء بـ"مكتبة نجع حمادي" .وهي مصنفات إلحدى الفرق الغنوصية
شأن عظيم يف معرفة الغنوصية عن كثب ،وبأقالم
التي عاشت يف صعيد مرص ،وتحتوي هذه املخطوطات الثمينة عىل بعض األناجيل والكتابات الغنوصية املحظورة
كنسيا ،وكان لها ٌ
ًّ
الغنوصيني أنفسهم ،إذ حتى زمن اكتشاف تلك املخطوطات لم نكن نعرف عن الغنوصية إال ما وصل إلينا عن طريق آباء الكنيسة املعادين لها ،بصفة خاصة إيريناوس ،هيبوليتس،
كتابا ،تبلغ يف مجملها  1000صفحة ،من بينها  794صفحة ُحفظت كاملة وبحالة ممتازة ،واللغة التي كتبت بها هي
أبيفانيوس ،وتشمل مخطوطات نجع حمادي الثالث عرشة ً 48
ويمتد زمن تدوين هذه املجموعة من املخطوطات من نهاية القرن
دونت بـ"األخميمية الجنوبية".
ّ
دونت  10مجلدات "بالقبطية الصعيدية"ّ ،أما الثالث األخر فقد ّ
اللغة القبطية ،إذ ّ
الثالث إىل بداية القرن الرابع امليالدي ،عن تلك الوثائق الفريدة وأهميتها وكيفية العثور عليها ،انظر مقدمة النرشة اإلنكليزية لتلك الوثائق:
;The Nag-Hammadi library in English, James Richard Smith (trans. & edit), (Leiden: 1977), pp. 3 - 26

وللمزيد عن مكتبة نجع حمادي تجد مجموعة متنوعة من الدراسات عن تلك املخطوطات من مختلف الجوانب الدينية والتاريخية يف العمل التجميعي:

Essays on the Nag-Hammadi texts, Pahor Labib & Martin Krause (edit), (Leiden: 1975).

Wayne A. Meeks, The prophet-king; Moses traditions and the Johannine Christology (Leiden 1976), p. 267.

54

 55األسينيون :أخوية مارقة تأسست بعيدا عن سلطة كهنة الهيكل اليهودية ،وأقامت مستوطنات جنوب البحر امليت ،واشتهروا بورعهم ،وكراهيتهم للمظاهر الدنيوية الفانية،
واحتقارهم للمال والرثوات ،وكذلك كراهيتهم للنساء الذي وصل عند البعض منهم إىل حد التبتل ورفض الزواج ،كما عرفوا بحرصهم عىل التطهر الجسماين ،وذلك بواسطة املبالغة يف
االغتسال باملاء ،وعىل األرجح فإن نشأة التعميد كرمز للتوبة والندم قد نشأت يف وسط أسيني ،أو متأثر باألسينية انظر :مقدمة موىس ديب خوري للنرشة العربية من مخطوطات قمران،
"القسم األول :التوراة :كتابات ما بني العهدين" (دمشق ،)1998 :ص  35وما بعدها؛

Dolores Cannon, Jesus and the Essenes (New York: 1992), pp. 28 - 56; Christian David, Ginsburg: The Essenes; their history and doctrines (London: 1955), pp. 5-31.

56

57

سباهي ،ص .101 - 99
املرجع نفسه ،ص .36

Edwin M. Yamauchi, Gnostic, p. 2.
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ٍ
حقبة مريرة
وذلك العداء الشديد الذي تضمره املندائية لليهودية يف كتاباتها املقدسة ،يشري بوضوح  -يف نظر أصحاب نظرية األصل الغريب  -إىل

من الرصاع بني الديانتني .ومن الطبيعي أن تكون فلسطني هي مرسح النزاع يف رصاع مثل هذا؛ فإله إرسائيل الذي تدعوه املندائية بـ"أدوناي" هو
ّ
نبي للروها (قوى
إله رشير ،ال يضمر للمندائيني و ًّدا ،وهو يقرن بشامش (أحد الكواكب السبعة األرشار املكلف بالشمس) ،وإن ميشا (موىس) هو ّ

ً
تفهمه يف
الظالم)( .((5كذلك مكانة يوحنا املعمدان املتميزة يف العقيدة املندائية
مقارنة باملوقف العدايئ الذي ت ّتخذه من دعوة املسيح عىل نح ٍو يمكن ّ
ً
يرجح أنصار
ضوء العداء الشهري واملعروف بني تالميذ املسيح وتالميذ يوحنا املعمدان(،((6
إضافة إىل مراسم التعميد ،والتطهري باملاء الجاري هي  -كما ّ

نظرية األصل الغريب  -ما يميز طقوس تالميذ يوحنا املعمدان ،ويشري بوضوح إىل بيئة البحر امليت جنويب فلسطني.

الفارين بدينهم من فلسطني هم قوام املهاجرين إىل بالد ما بني النهرين ،حيث
يرجح أنصار نظرية األصل الغريب ّ
عىل ذلك ّ
أن املندائيني ّ

حد ما بتعاليم الديانة البابلية األوىل .ومن هنا خرجت لنا تلك العقائد الدينية الفريدة التي تميز املندائية اليوم .وحدثت هذه
اختلطوا بسكانها وتأثروا إىل ٍّ
الهجرة املفرتضة إىل جنوب العراق يف ٍ
وقت متأخر ما بني القرنني الثاين والثالث امليالديني .وهناك اكتسبت تلك الديانة ذلك املظهر الرشقي الخالص
ً
إضافة إىل ذلك املظهر الغنويص املميز لها(.((6
ذا السمات البابلية واآلشورية،

ّأما اللغة املندائية ،فهي بدورها أحجية أخرى .لك ّنها تميل إىل تعضيد نظرية األصل الرشقي؛ فهي لغة تفرعت  -وال ّ
شك  -عن اآلرامية

(((6
قدرا ً
هائل من املفردات ذات األصل اآلرامي واألكدي والبابيل والفاريس يف مزيج واحد يوحي بتأثّرها بظروف بالد ما
القديمة ؛ فاملندائية تحوي ً

قرر
تاريخيا
بني النهرين؛
وجغرافيا ،يف حني ّ
أن تأثّرها بالعربية كان يف أضيق نطاق .وع ّزز ذلك نظرية القائلني باألصول الرشقية للمندائيني .وعىل ذلك ّ
ًّ
ًّ

ٌّ
أن لغة املندائيني بشكلها الحايل ال تدعم نظرية األصل الغريب(((6؛ فاللغة املندائية أقرب إىل لغة التلمود البابلية ،وكلتا اللغتني
كل من بركيت ونولدكه ّ

أن لغة التلمود البابلية كانت ُتستخدم يف بابل العليا ،واملندائية يف بابل السفىل(.((6
متجاورتان من الناحية الجغرافية .ويميل علماء الساميات اآلن إىل ّ
مطورة عن األبجدية
ّأما األبجدية املندائية ،فيعتقد روبرت ماكوخ ،وهو أحد أبرز منارصي قضية األصل الغريب للصابئة املندائيني ،أ ّنها صورة ّ

مطورة عن األبجدية
النبطية ،وقد جاء بها املندائيون من الغرب .ولكن بعض الباحثني أمثال نيفيه وكوكسن يعتقدون ّ
أن األبجدية املندائية هي صيغة ّ
العيالمية التي انترشت يف فارس وبالد ما بني النهرين قبيل ظهور املسيحية.

ٍ
حسم لقضية األصل سواء عىل الصعيد اإلثني
أي
خالصة القول ،لم
ّ
يتمخض عن البحث يف أصول الصابئة املندائيني بني الرشق والغرب ّ

معا ال تقومان عىل دليل ،وإن كان الباحثون اليوم يميلون أكرث للقول باألصل الغريب للمندائيني فذلك بتأثري عاملني
أو العقائدي؛ ّ
ألن النظريتني ً

أولهما :ظهور وثائق قمران ووثائق نجع حمادي ونرشهما يف توقيت متزامن ،وتأثريهما العميق يف الدفع بالدراسات الخاصة بالغنوصية
فحسب؛ ّ
إىل ٍ
آفاق أرحب من ذي قبل ،وما نجم عن ذلك بطبيعة الحال من انعكاس جزيئ عىل قضية أصل املندائيني ونشأتهم .وثانيهما :ميل ثالثة من
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أه ًل أن ِ ِ
دكم بماء لل َّتوبة ،ولكن الذي ي ِأت بعدي ُهو أقْوى م ِّنيِ ،
ُ
عم ُ
بالروح الق ُُدس" .متى 11 :3؛
60
ّ
الذي َل ْس ُت ْ
َّ
ْ
َ
َ
أحمل ح َ
سي ِّ
عم ُ َ
إن الفقرات الواردة يف إنجيل متى" :أنَا أ ِّ
َ َْ
دكم ُّ
ذاءهُ ،هو ُ
عه ِ
األر ُدن إىل يوح َّنا ليع َت ِمد ِم ْن ُهِ ،
ِ
أن اع َت ِمد ِم ْنك ،وأ ْن َت َت ِ
"حينئ ٍ
ُ
ً
َّ
َ
يليق ِبنا
:
له
ال
ق
و
وع
يس
اب
فأج
،
يل
إ
أت
تاج
ح
م
َا
ن
أ
:
ل
قائ
ن
م
ا
ن
وح
ي
ن
ولك
إىل
ليل
الج
من
وع
يس
اء
ج
ذ
اس َمح اآلن أل َّنه َه َكذا ُ
َ
ُ
ُ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ُ ْ ٌ
ْ
ُ
َّ ُ َ َ
ْ
َْ
ُ
ُ
ْ
ِ
األصغَر يف َم ُ
"الح ُّق أ ُقول ُ
أع َظم م ْن ُه" .م َّتى  ،9-12 :11وهي
أع َظم من ُيوح َّنا املَ ْع َمدان،
ْ
لم َيقُم ْ َ
أن ن ُْك ِمل ُك َّل ِب ّر" .م َّتى 13-16 :3؛ َ
َّ
السماوات ْ
بي املَ ْو ُلودين من ال ِّن َساء ْ
ولكن ْ
لكمْ :
لكوت َّ
فقرات لها عالقة  -يف نظر البعض  -باملعارك والنزاعات التي كانت مستعرة بني تالميذ يوحنا وتالميذ املسيح وقت تدوين متى إنجيله ،وأراد فيها تمجيد املسيح وإظهار يوحنا عىل أ ّنه
ممهد لدعوتهّ ،
ولعل تالميذ يوحنا كانوا يحتجون بتقدم أستاذهم بأ ّنه قام بتعميد املسيح كما يتضح من قراءة ما بني السطور لفقرات إنجيل متى املذكورة سلفًا.
ّ
.سباهي ،ص E. S. Drower, The secret Adam (Oxford: 1960), pp. 95 - 101; E. M. Yamauchi, pp 60 - 62; 111
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دراســات

كبار العلماء املتخصصني يف املندائيات  -يف الحقبة األخرية  -وهم السيدة دراور ورودلف ماكوخ وكورت رودلف إىل نظرية األصل الغريب ،وما كان
له من تأثري كبري يف دعم األوساط العلمية لها ،بخاصة يف ضوء خفوت صوت أصحاب نظرية األصل الرشقي التي أصبح ُينظر إليها عىل أ ّنها نظرية

ّ
وتظل فكرة البحث عن أصول
فإن جميع ما ساقه دعاة األصل الغريب ال يكفي  -باعرتافهم أنفسهم  -لحسم هذه القضية.
كالسيكية قديمة .ومع ذلك ّ
ممن اندمج معهم من الجماعات والشعوب اآلرامية ،تغري املرء بالبحث فيها
الصابئة بني من تبقّى من البابليني القدماء أو األقوام اآلتية من الرشق ّ

عىل الرغم من االفتقار إىل أدلة مادية حاسمة(.((6

خامتة
املندائيني ،وما إذا كان هذا األصل يعود إىل الغرب حيث الشعوب التي انترشت
الصعوبة بمكان القَطع بصورة حاسمة وبا ّتة يف مسألة أصل
من ّ
ِّ

أن هؤالء القوم من السكان املحليني لبالد ما بني النهرين ،إذ تبقى األدلة متوازنة يف هذا وذاك ،وسوف ّ
تظل
امليت
جنويب فلسطني أم ّ
ّ
يف منطقة البحر ّ
ٍ
ترجح كفّة إحدى النظريتني عىل األخرى.
هذه املسألة مع َّلقة إىل أن يعرث
اآلثاريون عىل أدلة جديدة من شأنها أن ّ
ّ
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