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 ی نییو آ ی ا شهیجهان؛ قلمرو و خاستگاه اند ستیز

 ران ی ا نیجامعه صابئ

 1  عبدالرضا مزرعه 

 *   2  يداله ملكي 

     3  جعفر تابان                                                                                            

 

 چكیده 
 و محققتتین از بستتیا   و استتت شده  طهاحا  فراواني  ابهامات  با  صابئین  جامعه  آئینزیست جهان  
 .اندشتتده  سرد گمي  دچا   آنها  اصلي  سرزمین  و  نصابئی  منشأ  مو د  د   معاصر  و  قدیم  دانشمندان

 اصلي محل تعیین کند، مشخص  ا صابئیان اصلي منشأ  که  طوما   و  اثر هیچ  عدم وجود  دلیل به
اصتتلي   منشتتأ  خصوص پیدایش وات متعدد  د   بنابراین تحقیق  .است  دشوا   زینمندائي    صابئیان

 تا است آن بر پژوهش . ایندی نمايماز آن اشا ه   اجنبهآن به  شته تحریر د آمده که هرکدام به 
 گتتردآو   زمینتته این د   ا نظرات تمامي اصلي، کتب و  تا یخي   هاداده  خطي،  نسخ  بر  تکیه  با
 قلمتترو  بتته  میکوشتت يم  آن  یتت رط  از  کتته  آو د  دست  به  زمینه  این  د    ا  نظریه  نی ترکی نزد  و  کند
  و   بتته  و     اکتابخانتته  گتتردآو   اطاعتتات  بتتا  و   تحقی   این  د .  کنیم  اشا ه  آنها  یدایشپ

 ایتتن  کتتتب  د   فلستتطین  کلمه  تکرا   توجه به  با  .می اپرداخته    به بر سي مساله  توصیفي  و  تحلیلي
 یافتتت  مندایي  کتب  و  نمتو  د   که  شواهد   اساس  بر  منطقه و  آن  د   داده   خ  وقایع  و  دیني  فرقه
 که باشد این نظریه نی ترحیصح شاید. یافتیم کتب میان د  مختصر و گذ ا  بسیا   اشا ات  ،شوديم

عاوه بر آن   .است  فلسطین  النهرین،بین  سرزمین  به  مهاجرت  از  قبلمندائي    نصابئی  اصلي  زادگاه
حقوق اساسي ایتتران عي و  یگاه صابئین از لحاظ فقه شید  متن مقاله سعي خواهیم کرد که به جا

 .پرداخته شودنیز 
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 همقدم

خرمشهههر   شوشتر،  سوسنگرد،  اهواز،  شهرهاي  از)  دز  و  کارون  هايرودخانه  هايکرانه  در

 النهههرين،بين هايکرانه در عراق، در همچنين و  ايران(  خوزستان  استان  ماهشهر در  بندر  و

 پههانهده آن اعضههاي کههه ندنک مي زندگي  ايفرقه  (بطائح)  رود  دو  زيرين  نواحي  در  ويژهبه  

بههه  منطقههه، ايههن در آنههان سکونت  علت  رسدمي نظر شوند, و بهمي زده  تخمين  نفر  ههار

بههه .  برمي گههردد باشديمآنچه در آئين آنان از فريضه اغتسال و فرو رفتن در آب جاري 

 از  برخههي.  ناميدند  بطايحي  صابئيان  و  (تسلهغم)  را  آنها  عرب  مورخان  از  برخي  که  طوري

 از  برخههي  و  کردنههد  مهاجرت  ترکيه  و  قاهره  بيروت،  دمشق،  مانند  ديگر  کشورهاي  به  آنها

 يهههامغازه و  دادنههد  را تشههکي   پراکنههده    يهوديههان  جميعت   و  رفته  آمريکا  و  اروپا  به  آنها

 در  «مندائي  صابئيان»  تاريخ.  راه اندازي نمودند  ديگر  يهاژهپرو  و  سازي  نقره  و  طالسازي

 آيههين محققين از بسياري موضوع به اعتراف اين و است   شده  احاطه  ابهام  با  جهات  بيشتر

ايههن  و اسههت، از دورانهاي بسههيار دور مذهبي آنها انهوا و بسته بودن شديد  بدلي   مندايي

به آن دچار شده بودند، در   متوالي  هايدوره  در  که  فراواني است   اذيت   و  آزار  دلي   به  امر

 دادنههد. ترجيح خود فرهنگ و دين حفظ براي را  مذهبيبسته بودن    و  نشيني  نتيجه گوشه

 آنههها  فرهنگ  و  تاريخ  مورد  در  که  کتابهايي  از  بسياري  سوزاندن  و  دادن  دست   از  همچنين

 مذهب   متخصصان  و  محققان  نظر  اختالف  دلي   به  .باشديم، مهيد برعلت  کنديم  صحبت 

 کند،  مشخص  را  صابئيان  اصلي  منشأ  که  طوماري  و  اثر  هيچ  عدم وجود  دلي   به  و  مندائي

کههه طههي   آنچههه  از  بسههياري  کلي،  طور  به.  است   دشوار  ييندام  صابئيان  اصلي  مح   تعيين

 نظريههه :باشديم نظريه دو اساس بر گردديمبه آن اشاره    مندائيان  منشأ  مورد  در  تحقيقات

 بههين  سههاکنان  آنههها  کههه  معتقدنههد  نظريههه  اين  طرفداران:  است   شرقي  خاستگاه  هنظري  اول،

 قههرار دليهه  بههه امهها ،انههدبرده ارث بههه را بابلي اساطير  از  بسياري  و  هستند  باستان  النهرين

 با تماس طريق از و گشته، متأثر  يهوديت   النهرين از  بين  در  ساکن  يهوديان  کنار  در  گرفتن

 ش رايگههرا  نيهه ا  يرهبههر  .انههدگرفته  قههرار  نيههه  مسههيحيت   تههأثير  تحت   ينسطوريان مسيح

 انيصههابئ  که  داشت   اظهار  به عهده گرفت و  نوزدهم  قرن  اواسط  در  تباريروس(  ينياوکرا)

 کتههاب  نديگو   يم  که    است ين دليو آن به ا  ،اندبوده  مرتبط  ميابراه  و  آدم  خدا  امبرانيپ  با

 يحههاو شههوديم دهيهه نام  نيالنهههر  نيب  در  همانطور که  بهرگ  گنج  اي  "کنهاربا"  آنها  مقدس
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م ين ارتباطشان با حضرت ابراهي. عالوه بر اباشديم  "آدم"  حضرتخلقت    نياول  صحف

 يديهه تعم غسهه  دادن آداب ن انجاميشان و همچنيآنان از صحف ا ي  )ع( و نگهداريخل

شان به شهر حران در ياز آنان با ا  يبخش  شوديمکه گفته    يبه طور  .بود  کرده  وضع  او  که

 کردند. ه سفريسور

 منطقه در غرب، در آنها منشأ که معتقدند يبرخ است، يغرب  منشأ  هينظر  دوم،  هيو اما نظر

نکه يا  از  قب   يحت  که  ييجا  است،  بوده  ماوراءالنهر  در  اي(  مياورشل  اي  نيفلسط)  ت يبحرالم

 شيگههرا نيهه . اشههديم انجههام ديتعم غس  آنجا مراسم  کنند در  مکان  نق   عراق  جنوب  به

 در  تهها  گرفههت   پههس  را  آن  سپس  .شد  يرهبر  ه خودياول  قاتيتحق  در  يدزبارسکيل  سطتو 

 قههاتيتحق در ورادر يديهه ل  بانو   برعکس،  و  ديبگو   يشرق  خاستگاه  از  خود  رياخ  قاتيتحق

 اط منشههأياحت يو با اندک  کرده يپوش چشم يشرق منشأه ينظر به    خوديتما  از  خود  رياخ

 ن رودولههفيهمچنهه . بگذارد کنار را مندائيان با حسح رابطه نکهيا بدون  رفت،يپذ  را  يغرب

با اين حال پژوهش حاضر عالقه نشان دادند ه ين نظريبه ا  هين  رودولف  رتو ک   و  ماتسوخ

شههک  گيههري و خاسههتگاههاي کههه تطههور و اصلي مقاله پاسخ دهههد    مي خواهد به سوال

با تکيههه شود ين مقاله سعي مي در ا .چگونه بوده است ين ئزيست جهان آييئي جامعه صاب

 تاريخي به اين مساله پاسخ داده شود.  بر داده هاي 

 من در صدر اساليخ صابئي تار. 2

 صابئهمعنای لغوی  .2-1

ايههن در علت ناميدن آنها به صابئين )صبه يا مفرد صابي يا صبي( اختالف داشتند و اينکه 

اي خههروا از يک کلمه عاميانه عربي است و در زبان عرب کلمه صابئين از صههبأ و بمعنهه 

 (.1/ 360:    1205ه شده است ) زبيدي، ديني به دين ديگر مشتق و گرفت

همان گونه که ستارگان از ديدگان خود برمي خيهند. جسينوس آلماني مي گويد :که ايههن 

ناي طلوع ستاره گرفته شههده باشههد اي به مع  کلمه عبري است و منتفي نيست که از کلمه

سلم ( نام مي بردنههد، زيههرا   يامبر ) صلي اهلل عليه و آله و(. عرب از پ354)رازي، بي تا :  

 دين قريش را به اسالم واگذار کرد.

همچنين پس از اسالم آوردن حمهه، عموي رسول خدا ) صلي اهلل عليه و آله و سههلم ( ، 

دند و گفتند : ما تو را جهههء آنکههه از ديههن و آيههين مهها روي کفار قريش خطاب به او کر
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مههي دانههيم . و در شههعب ابوطالههب )عليههه السههالم( پههس از محاصههره گردانيدي صههابئي  

کان قريش به آنان گفتند: ميان ما و شما صلح و خويشاوندي نيست و جه مسلمانان، مشر

عبداهلل ) صلي اهلل عليه قت  اين صابئي چيهي نميخواهيم و قصدشان از صابئي محمّد بن  

مر بن خطاب قبهه  از اسههالم آوردن، بهها و آله و سلم ( بود. و چنانکه گفته شده است : ع

و آله و سلم( حمله کرد و خواست او را بکشههد . شمشير به رسول خدا ) صلي اهلل عليه  

ي را کههه از ايشان پرسيده شد که چه کار مي خواهيد بکنيد؟ گفت: مي خواهم اين صههابئ

 (.13:  1390، عباسي،   5:  1205زبيدي،   )ز قريش جدا شد را بکشما

از صبغة اهلل مندرا در قرآن که در زبان مندائي و مشتق از آن اسههت و صبأ اعم  و صبغ و  

لکه دار يا غوص در آب و رنگ در لغت نامه فارسي دهخدا صههابئين آمههده اسههت  . بههه 

بههه معنههاي غواصههي در آب، آمههده جمع صابئين ، کلمه اي مشتق از عبههري ) ص ب ع(  

آمده است :که اين کلمههه   22چهارم ص    است . چنانکه در دايره المعارف فرانسوي جلد

است و به گفته آنها غسهه    آب يا غس  تعميد  عربي است و به معناي غوطه ور شدن در

(. از آنجايي که غوطه ور شدن در آب غس  تعميههد يکههي 211:    1421گويند ) شيرازي،  

 ب مذهبي اصلي آنهاست و عبارات زيادي دارند که کلمه مصب را در مراسم خههوداز آدا

 زياد ذکر مي کنند.

به طهارت روزانه آنها با شستن در آب )مصبته(  غس  تعميد مي گويند . و در اين مورد 

عباراتي را بيان مي کنند و مي گويند:»هر کس غس  تعميد بگيرد نجات پيدا مههي کنههد. و 

د ابههراهيم کبيههر، يند : صبينا ابمصبته  اد بهرام ربه.« يعني بهها غسهه  تعميهه همچنين مي گو 

که صابئين بر اساس اعتقادات خود اين عبارت را .(  8:    1973)دراور،  غس  تعميد شديم  

 به معناي »نجات يافتگان به نور حق و توحيد و ايمان« تفسير مي کنند .

 صابئين مندائی در اصطالح .2-2

اين است که واژه مندائي از ريشه مندا يا ماندا گرفته شههده اسههت کههه در زبههان اعتقاد بر  

 ايي سرياني به معناي دانش يا علم است. مندائي کسي است که داراي علم الهي است مند

 ، يا خدا را مي شناسد .

نخستين دانا يا نخستين حيات است) برنجي، و نيه نام فرشته ، مندائي است که به معناي  

1990 :5.) 
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حيههي ) عليههه صابئين مندائي تنها فرقه صابئيني است که تا به امروز بههاقي مانههده انههد و ي

و غسهه  تعميههد در آب السالم ( را پيامبر خود مي دانند و گرايش به ستاره قطب شههمال 

(. و اما نام صههابئين 2/ 714:  2010هم ترين ويژگي هاي اين آيين است) جهني، روان از م

ه در قرآن کريم در سه جا ) بقره، مائده و حج( در کنار اه  کتههاب از به اين دلي  است ک 

 (.64: 2015اند)خيون،   ، نصاري و مجوس ذکر شدهقبي  يهود

دا( آمده است که به -و اما واژه مندائي در زبان سومري از اص  کلمه ماندا از سومري )ما

 معناي مسکن يا سرزمين عبادت است.

به همين دلي  است که امروزه مي بينيم که معبد مندائيان را مندي مي نامنههد. سههپس ايههن 

معنههاي امههروزي ه صورت ماندو تکام  يافته و ظهور کرده است و  کلمه در زبان اکدي ب

 ( .23:  2009آن ايمان قوي است )مدني، 

ي نامنههد کههه از محقق احمد لفتة الفياض اشاره کرده است : که صابئيان خود را مندائي مهه 

و صههاحبان آنههها را منههدائيين مههي به معناي دانش گرفته شده اسههت.  "مدعا"کلمه آرامي  

ن زندگي مههي کردنههد و سههپس بههه گروهي از قباي  آرامي هستند که در فلسطيگويند که  

 (. 5/ 100:  2011راق مهاجرت کردند) فياض ، ع

 صابئين در ايران .2-3

يني به نقاط مختلف جهان مهاجرت کردند، گروهههي هنگامي که گروهي از يهوديان فلسط

ين مندائي معروف بودند بههه از آنان به عراق مهاجرت کردند و گروهي از آنان که به صابئ

کرخه ايران آمدند و در غرب کشور و سواح  ايران زندگي کردند. اين فرقه در رودخانه 

گي کننههد و آداب و و منطقه سوسنگرد گسترش يافت و توانسههتند در آزادي کامهه  زنههد

رسوم ديني خود را زير نظر حکومت سلسههله اشههکانيان تهها قههرن نهههم  و تهها زمههاني کههه 

زمام قدرت را به دست گرفتند و حکومت فرقه متعصههبي را تأسههيس کردنههد، مشعشعيان  

 حفظ نمودند .

لذا صابئين براي در امان ماندن از آزار مذهبي آنان ، از هويهه به شهر شوشههتر مهههاجرت 

دند و در نهديکي کارون و در خرمشهر نهديک شط العرب ) اروندرود( جههايي کههه بهها کر

دند و به آنها آزادي عم  مي دادنههد، گسههترش يافتنههد تهها ساکنان منطقه همهيستي مي کر

ه از آنها استقبال کردند و به آنها دين و سنت و صنعت خود را انجام دهند . و مردم منطق
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ف و قباي  عرب، زمين هههاي کشههاورزي را بههه آنههها اعطهها احترام گذاشتند و سران طواي

هاي آهنگههري و در صههنعت )ماشههين کردند. بنابراين زمين ها را شخم و آباد نمودند . اما

از ايههن هاي ناوبري( مخصوصاً نقره و زرگري و شکار و برداشت سههرآمد بودنههد. و قايق

و امههروز لبههاس عههرب مههي رو در حقوق و تکاليف اجتماعي با عربها برابري مي کردنههد 

پوشند و به زبان عربي تکلم مي کنند، همانطور که به زبان فارسي هم خوب صحبت مي 

پيروان فرقه صابئين مندايي در خريد و فروش طال و پروژه هاي مهههم در اهههواز و   د.کنن

:  2006راز و ساير کشورها متمرکههه هستند)سههبهاني، ساير شهرهاي ايران مانند تهران، شي

30). 

 تعداد مندائيان جهان .2-4

و حضورشان   صابئين پيرواني هستند که از قديم االيام شناخته شده اند. اما تعداد کم آنها

  زندگي سنتي آنها در يک منطقه جغرافيايي خاص، آنها را براي بسياري ناشناخته، و مح

ايههران و چههه  در عراق و ايران کرده است. آمار دقيقي از تعداد صابئين چه در عراق، چههه

ههههار نفههر و در ايههران   150سه دهه پيش در عراق  تعداد مندائيان    در جهان وجود ندارد.

 ارد.ههار نفر بودند و اکنون آمار جديدي براي ما وجود ند 20نهديک به 

 67شمسههي  1377آقاي نقدي فروشنده طال و نقههره در خرمشهههر مههي گويههد: در سههال   

از شههيخ نجهها    خههانوار وجههود دارنههد.  5خانوار در خرمشهر وجود داشتند و اکنون تنها  

در حههال جمعيت مندائيان    نيه درباره وجود  کنهورا و بهرگ صابئين مندائي اهواز  جحيلي

ط مختلههف دنيهها کانههادا، اسههتراليا، اروپهها، آمريکهها و حاضر پرسيدم که پاسخ داد: ما در نقا

وي علت مهههاجرت آنههها را حاصهه  تالشهههاي مسههتمر   کشورهاي ديگر سکونت داريم .

براي مسلمان شدن و مسيحيت آنها از اواسط قرن شانهدهم ميالدي بوده و يهها از اپيههدمي 

اده، همههانطور خههانو   3400از      ه باعث مرگ جمعيت منطقه شده بود،  اشاره کرد.هايي ک 

ميالدي در پاريس منتشر کرد، تعداد آنها   1663که صادق تيفنو در نقشه خود که در سال  

ميالدي، همانطور که پيترمن اشاره کرد . يا چهار ههههار   1854خانواده در سال    560را به  

مههيالدي از  1875کرده است، مشخص کههرد . کههه در سههال نفر، همانطور که سيوفي ذکر  

ن هاي آنها بازديد کرده است  و مطالبي در مورد آنها نوشت. با اين حههال، نواحي سرزمي

قههرن دو   به دلي  بهبود شرايط اجتماعي، تعداد آنها به بيش از چهار برابههر ، بعههد از يههک
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ودند، و مهم ترين گروه جهان ب  مندائيان عراق بهرگ ترين  (.28:    2008برابر شد)سباهي،  

نفههر در عههراق بودنههد و بيشههتر در  50000تا    30000ن،  مندائي در سراسر جها  75000از  

اما برآوردهههاي کنههوني نشههان مههي   سواح  رودخانه هاي دجله و فرات پراکنده شده اند.

دهد که تعداد آنها در عراق در دهه نود قرن گذشته به شصت ههار نفر رسيده اسههت کههه 

ده انههد . و تعههداد م مهههاجرت کههر2003کثر آنها در دو دهه اخير به ويژه پههس از جنههگ ا

آنهايي که باقي مانده اند، کمتر از ده ههار نفر تخمين زده مههي شههوند. . در مههورد ايههران، 

نفر کنوني بودند و خاطرنشان کرد: »بيشتر مندائيان در   20000پيروان دين مندايي بيش از  

 مرز با جنوب عراق در شهر اهواز و در جنوب اين کشور عههرب  شهرهاي عرب زبان هم

از اين رو، مقام معظم رهبري، آيت اهلل خامنه اي، طي تحقيقي )   "کنند.  ين زندگي مينش

م( تعداد آنها را در ايران بيست و پنج ههههار نفههر قبهه  از قطههع ارتبههاط اهههواز کههه    1999

يعقههوب بههاکلي   (.29:  2015ون،  معيت عههراق بودنههد، ذکههر کههرده اسههت)خيبخشي از ج

در آبادان گفت: در آبادان فقههط دو خههانواده زنههدگي مههي م( درباره تعداد مندائيان  1996)

کردند. اما خانواده هاي زيادي در دوران اوليه جنگ جهههاني دوم  از سههربازان انگليسههي 

ي زبان ، و همچنين آمريکايي ها وجود داشتندکه در تجارت نفت مشههغول بودنههد و بههرا

  (.8: 1996،  ئين به آن شهرها تردّد مي کردند ) باکليخريدن نقره از صاب

 جايگاه صابئين و يحيای پيامبر ) عليه السالم ( در شعر و ادب فارسی .2-5

شاعران ايراني مانند انوري، عطههار نيشههابوري، قههاآني، خاقههاني شههرواني، ناصههر خسههرو، 

حمدتقي و جالل الدين مولههوي ، از طريههق نويسنده فراهاني، ملک الشعراي بهار، ميرزا م

تعميد حضرت يحيي ) عليه السالم ( با عيسي مسيح ) عليه السالم ( اشعار خود به غس   

 اشاره کرده اند. و ارتباط آنها با يکديگر

 اين اعتماد خندان کجاست و ز خوف او معبّس .

 حم  خويش گفت .مادر يحيي به مريم در نهفت                   پيش تر از وضع 

کو اولههوالعهم و رسههول آگهههي سههت)جعفري،    که يقين دارم درون تو شهي ست        

1390  :15. )  
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 ايران   جايگاه صابئين از لحاظ حقوق اساسی .2-6

صابئين در ايران دچار فراموشي و حاشيه نشيني شههدند.   در مورد دوران حکومت پهلوي

ان تاريخي صابئين مندائيان خوزستان، دوران پههس و شايد بتوان گفت درخشان ترين دور

( آنان احساس آزادي کرده و با   1978/    1357)وزي انقالب اسالمي در ايران است از پير

خالل سخنراني آيت اهلل خامنه اي ديدن حکم طهارت خود در ميان اه  کتاب آن هم در 

ت و تحلي  ايشههان از در باب جهاد به عنوان بخشي از کاوش هاي ايشان در آيات، روايا

ديدگاه هاي فقهاي اسالم که موجب گشودن دريچه اي روشههن و صههفحه اي جديههد بههه 

 . )20:   1418)خامنه اي، ندائيان در ايران شداريخ صابئين مت

مناسک ديني و فعاليت هاي اجتماعي خههود را در بههين جامعههه   امروزه اعضاي اين فرقه،

ذشته انجام مي دهند. از تعداد صابئيان منههدائيان خوزستان در فضايي آزادتر از هر دوره گ 

آنها در ايههران بيشههتر از منطقههه جنههوب   در ايران اطالع دقيقي در دست نيست، اما تعداد

ائيان در ايران است، زيههرا کههه )منههدي( عراق است. اهواز امروز مرکه معنوي صابئين مند

عبد صابئين به شمار مههي رود ترين ممعبد صابئين در اين شهر قرار دارد و همچنين مرتفع

و دفتههر   449مندائيان خوزستان داراي شوراي ح  اختالف با مجههوز دولتههي بههه شههماره  

بيت مندا« »هستند. همچنين با هدف توسعه اين فرقه، مجله    112ازدواا با مجوز رسمي  

( با مجوز وزارت فرهنگ، خانههه فرهنههگ علههوم و معههارف 10:    1388)مجله بيت مندا،   

از جمله تشک  هههاي   )12:    1388نجمن زنان )مجله بيت مندا،   شود. امنتشر مياسالمي  

زناني است که مندائيت اهوازي را اداره مي کنند. آنها همچنين در حههال حاضههر انجمههن 

عضو آن براي مدت دو سههال انتخههاب  9صابئين مندايي« دارند که   ديگري به نام »انجمن

رف دينههي، تهيههه جهههوات داخلههي، س هاي معههاتشکي  کال مي شوند و مسئوليت دارند.

انتشار کتب ديني در بين اعضاي فرقه، آماده سازي زمين هاي قبرستان، کاشت گونه هاي 

يد از جملههه کارهههاي درختي و ساخت حوض هاي آبي در مندي براي مراسم غس  تعم

ان در امروزه صابئين مندائي ايران يک اقليت مذهبي هسههتند کههه فرزندانشهه . آنها مي باشد

دازند و خوزستاني ها آنها جمهوري اسالمي ايران به زندگي ديني و اجتماعي خود مي پر

را به عنوان يک گروه مذهبي مي پذيرند که از زندگي با احترام و عهت با آنههها اسههتقبال 

صابئين مندائيان در طول هشت سال جنگ ايران و عههراق پههنج شهههيد »نههاجي  . مي کنند
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لههروني«، »نعيم بهمني«، »امين جيهان« و »منصور عبههاده االهههوازي« الههروني«، »ياسين ا

قليت نيه شام  شش نفر از جانبازان مجاهد و آزادگان دفاع در باب تقديم کردند. و اين ا

 (.363810: 1398)خبرگهاري مقدس،  م ايران اسالمي دادند ن را تقديمقدسات و ميه

 آراء فقهای شيعه  .2-7

سائلي است کههه در طههول زمههان در ميههان فقههها ر مسلمان يکي از مطهارت يا نجاست غي

ميدان نبرد آراء و کانون نظريات مختلف است. و اما اکثر فقهاي شيعه به ويژه پيشههينيان، 

نمي دانند و تنها يهوديان و نصارا و مجوس را اههه  کتههاب مههي صابئين را از اه  کتاب  

وه ه صابئين اه  کتاب هستند، اما ايههن گههراز سوي ديگر برخي از فقها معتقدند ک   .دانند

در اقليت هستند. شيخ مفيد مي گويد : فقهههاي اههه  سههنت در کفههر و عقيههده صههابئين و 

را و مجوس اختالف دارند، امهها مهها اجداد و معاصرانشان به استثناي سه گروه يهود و نصا

سنت رسول خدا از آن فراتر نمي رويم و جهيه را از طرف آنها به چيهي غير از آنچه بر  

احکههام  بههر شههمرده ) صلي اهلل عليه و آله و سلم ( در مورد آنها و تعليق ذکههر شههده در  

 (.280: 1410)مفيد، واجب نمي کنيم  

و غيههر آنههها مشههمول   ز جمله مشههرکان، صههابئينشيخ طوسي نيه مي گويد : اديان ديگر ا

شههود و نها گرفته نمي ( و همچنين صابئين  ماليات از آ457: 1400) طوسي، جهيه نيستند

 (.5/ 542: 1407)طوسي، دين آنها را قبول ندارند

نويسنده جواهر الکالم شيخ محمّد حسن نجفي به اين نظر تمايهه  دارد و در نهايههت بههه 

که فقهاي ما در اين موضوع اتفاق نظر ندارند. زيرا ابن جنيههد بههه   اين نتيجه رسيده است 

فقان و نظر خود را در حصول اجماع قههرار داد. روايت صاحب جواهر آنها را در زمره منا

اه  کتههاب دانسههت . و از و در جاي ديگر ابن جنيد نظر خود را پس گرفت و آنها را از  

از آنان گرفته نمي شود و مجوس ناميده مي   سوي ديگر، فتاواي فقها مبني بر اينکه جهيه

 (.21/ 230: 1430) نجفي، نين مواردي اجماع حاص  نمي شودشوند و در چ

از امام خميني ) قدس سره ( و شيخ بهجت نق  شده است : صابئين منسوب به يحيههي ) 

،  56:   1410، بهجههت ،    1/ 65:    1400  )خميني ،لسالم (  اه  کتاب ، نجس هستندعليه ا

ههه  کتههاب فتواي طهارت صههابئين و حضههور آنههان در ميههان ا  .)1/ 254:  1417اطبايي،  طب

و   .(321خامنههه اي )خامنههه اي، بههي تهها:  .)106تا:  ي، بي  )تبريهتوسط آيات عظام تبريهي
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نههوري )نههوري، بههي تهها:   .(106و سيستاني )سيستاني، بي تا:    .(106فاض  )فاض ، بي تا:  

فتوا صادر کردند که صابئين اههه  کتههاب  .(106تا : وحيد خراساني)خراساني، بي   .(1/ 38

 و پاک هستند.

ب گرفته مههي شههود و بههدين ترتيههب جنههگ و سوره بقره خراا از اه  کتا 62و طبق آيه 

ي از آنان برداشته مي شود و دين خود را برپا داشته و اجازه دارند در بالد اسالم در بردگ 

ترک شوند و غير از آنها از کفار خههراا گرفتههه امان باشند . اما احتياط آن است که مطلقاً  

يش از يههک آيههه از آيههات نمي شود و بايد دعوت اسالم را بپذيرند و يا کشته شوند و بهه 

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ َکفَههرُوا ﴿شريفه بر اين امر داللت دارد. از جمله خداوند متعال مي فرمايند:

 (.  4)محمّد/  ﴾فَضَرْبَ الرِّقَابِ ...

خ مکارم شيرازي مي گويد:  اه  کتاب بودن آنها ثابت نشده است، ولى حسن رابطههه شي 

ت نداشته باشد خوب است مخصوصههاً اگههر بخواهههد اسههالم با کسى که با اسالم خصوم

، مگههر اينکههه الزم باشههد. همچنههين آورد. خوردن و آشاميدن با آنها براي او اشکال دارد  

از مطالب فوق چنين بههر مههي آيههد کههه اينههان قههوم ايشان در تفسير نمونه خود مي گويد:  

آنها يحيههي   ده اند که نصارا بهابراهيم خلي  و پيروان يحيي بن زکريا ) عليهم السالم ( بو 

(. ماه رمضان را روزه مي گيرنههد .در نمههاز 1/ 257: 1421)شيرازي، تعميد دهنده مي گويد

و حج کعبه را الزم مههي بيننههد.   از کعبه استقبال مي کنند. مکه را گرامي مي دارند. زيارت

زدواا بهها مردار و خون و گوشت خوک را حرام مي دانند . و از روابط خويشاوندي در ا

سههوره   69محارم ، آنچه مسلمانان نهي مي کنند، منع مي شوند. همچنين در تفسههير آيههه  

روط کرده اند : که مؤمنان ، مسلمان و يهودي و مسيحي و صابئي هستند، مش  مائده اشاره

و اگر عم  صالح انجام دهند همگههي .بر اينکه به اسالم ايمان بياورند و قبول داشته باشند

ندارد و راه بر همگههان   اثري  ت خواهند بود و گذشته ديني آنان در اين جهت از اه  نجا

  ) 8/ 374: 1421  )شيرازي،باز است 

شيخ محمّد جواد مغنيه درباره آنها مي گويد: آنههها کهههن تههرين اديههان هسههتند و خههدا و 

سالمتي   آخرت و برخي از پيامبران را تصديق مي کنند و به تأثير ستارگان در خير و شر،

   (.1/ 117:  1968)مغنيه، دايت مي شوندبيماري ه و
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نيست، بلکههه شههام  هههر گويد: اه  کتاب مختص يهود و نصارا  اهلل ميسيد حسين فض 

کسي که کتابي آسماني در اص  داشته باشد ، هر چند بعد از آن منحرف شود. بههه همههين 

شد که خود هتر باشايد ب. دلي  است که برخي مجوس و صابئين را به آنها ملحق نمودند 

را به قدر معيّن، يعني يهوديان و مسيحيان محههدود کنههيم، مخصوصههاً در امههر ازدواا بهها 

 . )112)فض  اهلل، بي تا: ارت هر انساني را الزم مي بينيمن، اما در نهايت طهزنانشا

در تدبّر آيات شريفه و صدور حکم آنان   62و بقره آيه    17سيد خويي در سوره حج آيه  

نها در اين حالت شبيه يهوديان و مسيحيان و مجوس است، زيههرا در آيههه اول و ، وضع آ

گيرنههد کههه نهههد داننههد و در زمههره کسههاني قههرار ميه  کتاب شههريک ميدوم خود را با ا

پروردگارشان اجرشان را خواهند داشت. اگر در دين خود اخالص داشته باشند و آنچههه 

رسي اسههت و نههه انههدوهگين مههي شههوند و بههه را که بر عهده آنان است انجام دهند نه ت

م هههاي آسههماني روشني داللت بر اين دارد که آنها از اه  کتاب و صههاحبان اديههان و پيهها

ر سههوره حههج د  17هستند، به ويژه اينکه آنها و يهوديان و مسههيحيان و مجههوس در آيههه  

 (.2/ 196: 1410)خويي،  مقاب  مشرکان قرار گرفته اند

و اصههرار بههر آن دارنههد آنان که مدّعي    گويد: از جمله اعتقاداترهبر انقالب اسالمي مي  

ناقضات زيادي در تعام  و ارتبههاط بهها (. سردرگمي و ت40: 1418)خامنه اي، توحيد است 

رت صههابئين منههدائي تأکيههد صابئين رخ داد و مقههام معظههم رهبههري در حکمههي بههر طههها

 (.36:  2007)خيون،  نمودند

دسته اي از اعمههال   توحيدي صحيح پذيرفته شده است ودر عقايد آنها بعضي از اعمال   

(. منظههور از اعمههال باطلههه 42: 1418)خامنه اي،  ه توحيدي منافات داردباطله آنها با عقيد

منافي توحيد محض ، اعتقاد آنان بههه رهبههر بهههرگ آنههها کههه منههداهي اسههت، دربههاره او 

ت و از فرشههتگان مقههرب گويند :که او اولين تسبيح و حمد کننده خداوند متعههال اسهه مي

و  اوست. و نام او را در پاره اي از بوثات )آيات( با نام خداوند متعال شريک مههي داننههد.

برنههد و نهديکشههان مههي کننههد ، او را در کنار توس  فرشتگاني که آنها را با خود نههام مههى

 .شمارندمى

را   ا السالم (يى ) عليهمهمچنين در عقايد باطله خود  نام حضرت آدم پدر بشريت و يح

و بر نهرهههاي مقههدس و امههاکن مقدسههه و حيههات و  فرشتگان قرار مي دهند . در رديف
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و هنگامي که سههوالي از رهبههر فرزانههه انقههالب .االنوار و غيره سالم مي کنندساکنان عالم  

اسالمي حضرت آيت اهلل خامنه اي در مورد گروهي از صابئين که در خوزستان سکونت 

زياد است و  ادعا مي کنند از پيامبر خدا يحيي )عليه السههالم( پيههروي   دارند ، وتعدادشان

س ماست . نطرشان درباره آنها چيست ؟ آيا بههراي مي کنند و مي گويند کتابش در دستر

علماي دين ثابت شده است که آنها صابئين ذکر شده در قرآن و از اه  کتاب هسههتند يهها 

کتاب هستند . و همچنين در نقلي ديگر فرموده نه؟، ايشان فرمودند: گروه مذکور از اه   

از اههه  کتههاب اسههت  کههه صههابئين  اند : بر اسههاس قههرائن قههوي و روشههن ثابههت شههده  

:  1378، خامنههه اي، 4:    1376، خامنه اي، مجلة فقه اه  البيت  53:    1351)رومي،  هستند

40.) 

 يدايش زيست جهان آيينی صابئين آثار در زمينه پتجزيه و تحليل . 3

 آنههها شيدايهه پ محهه  و انيصههابئ شيدايهه پ موضههوع بههه نيمحققهه  و مورخههان از ياريسهه ب

ن يهه مقصههود و هههدف از ا  سههپس  و  کرده  اشاره  هاپژوهش  نيا  نيترمهم  ما به.  اندپرداخته

ان يرا ب اندگذشتهاز کنار آن  يا به سادگ ياند و نکرده اشاره آن به نيمحقق که  مقاله و آنچه

 ؛باشديم   يذ د به شر از موار ياپاره.  ميکنيم

  يقبا  از  يگروه  مندائيان  که  کنديم  اشاره  «يواقع  انيصابئ»  کتاب  در.(  ش  1389)  يراليش

 نيهه ا  بههر  اعتقههاد.  گههردديم  باز  اردن  رود  اطراف  و  نيفلسط  به  آنها  شهير  که  هستند  يسام

 در  نيهمچنهه   و  عههراق  جنوب  در  نيالنهر  نيب  منطقه  در  آنجا  از  مهاجرت  از  پس  که  است 

 بهها يو. شههدند ساکن فرات و دجله کارون، يعني منطقه پرآب يهارودخانه کنار در  رانيا

 کههاراي ايهه  حههران  آنههها  يوطن اصههل  :گفت   ستند،ين  يواقع  انيصابئ  انيحران  نکهيا  بر  ديک أت

(Carrhaeدر ) باشديم هيترک   جنوب در آن يفعل مکان  و است   باستان  نيالنهرنيب شمال. 

 ايههن بههود کههه بههه قائ  «آنها ينيد ديعقا و صابئه منشاء» کتاب در(  م  2008)  يسباه  هيعه

 بههه او. است  آمده ديپد نيالنهر نيب جنوب و انهيم در  ت يحيمس  ظهور  از  قب   ييمندا  فرقه

 انيصههابئ کههه باشد مطمئن تواندينم خاورشناسان يهانوشته و يخارج منابع به  اتکا   يدل

 .اندآمده  نيفلسط از اي  اندکرده ظهور  نيالنهر نيب در

 ينسههخ خطهه   قيهه طر  از  «يمنههدائ  انيصههابئ  خيتههار»  کتاب  در(  م1992)  حماده  عمر  محمد

 يزنههدگ   باسههتان  زمههان  در  انيصههابئ  با  همهمان  که  يمتعدد  يباستان  يهافرقه  و  ت يبحرالم
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 در آنچههه حيتصههح و قيتحق شان بهيا. پرداخت  انيصابئ خيتار درباره  قيتحق  به  ،کردنديم

 يخيتههار  يميقد  کتب   به  استناد  با  است،  آمده  فرقه  نيا  مورد  در  يخارج  شده  چاپ  کتب 

 آنههان خيتههار و طيشههرا بههه مربههوط کههه آنچه و انيصابئ يهاشهياند  ق دريتحق  و  قيتدق  و

 .پرداخت   است،

 ارائههه يقهه يتحق «منههدائيان و انيحران  ان،يصابئ»  کتاب  در(  م  1976)  انيعل  يرشد  نيهمچن

 و  وطههن  ه،يهه اول  نيد  منابع  در  افت نشد کهين  ي: منبعديگو يمق  يتحق  آن  در  که  است   کرده

هههرکس  اما بدون وجود تناقض و اختالف سخن گفته باشد.  آنها  ينيقت ديتحوالت وحق

 استقالل  رايز  ،گردنديمبر    يباستان  يخاستگاه  به  آنها  که  نديبيم  که در کار آنها دقت کند

 .است   امدهين وجود به ديجد عصر در الفبا،  حروف و  ينيد زبان در آنها

 منههدائيان  يخيتههار  متون  اساس  بر  "غريب   تعميديان"  کتاب  در  هين(  ش  1383)  يعربستان

 يکهه ينهد  در  نيفلسههط  نيسههرزم  را  منههدائيان  مبههد   آن  در  کههه  است   کرده  ارائه  را  يقيتحق

 يثبههات  يبهه   و  خههود  يهانيسرزم  در  جنگ   يدل  به  آنها  که.  است   معتقد  و   ورشليم دانسته

 آن  در  انيهه هودي  ت يهه اذ  و  آزار  نيهمچنهه   و  افتههاده  اتفههاق  آنها  گذشته  خيتار  در  که  ياسيس

 و اروپهها ا،ياسههترال در را (Diaspora) يهاتشک  و کردند مهاجرت گسترده طور به زمان،

المعههارف ةريدا" خههود کتههاب در( م 1906) تدبرانهه  .بوجههود آوردنههد يشههمال يکههايآمر

 ت يحيمسهه   از  شيپهه   دوران  بههه  را  دائياننم  هياول  يهادهيا  ،مندائيان  عنوان  تحت   و  "يهودي

 از  را  خههود  يهانييآ  و  ديعقا  مندائيان  که  ياهياول  منابع  اي  منبع  مورد  در  اما  گرداند،  يبازم

 .دارد وجود نظر اختالف ،اندآمده  کجا از نکهيا  و اندکرده استخراا آن

 از يبخشهه  نعنههوا بههه «عههراق و رانيا در يان مندائيصابئ» خود کتاب در( م  1962)  دروار

کشههور  و نيالنهرنيدر ب آنها منشأ که کنديم اشاره يمندائ نييآ يهانگاره و  هاسنت   شر 

 .است   عراق

 قرائههت   و  ميمفههاه  ،يمعان  از  يريگ   بهره  با  يآلمان  شناس  زبان(  م  1955)  وخماتس  رودلف

 از  منههدائيان  اصهه   کههه  است   کرده  ذکر  (مدرن  و  کيکالس  ي)مندائ  کتاب  در  شناسان  زبان

( الديم  از  پس  1966)  رودولف  کورت  محقق  ن،يا  بر  عالوه  .است (  يشرق  اردن)  نيسطلف

 يهانگاره  خاستگاه  اساس  بر  يشناختيهست  و  يعرفان  ،يفلسف  منظر  از  آنان  مطالعه  هنگام
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 غربههي  منشأ  نظريه  پذيرش  با  «ييمندا  نيد  توسعه  خيتار  مشکالت»  کتاب  در  ييمندا  هياول

 .است  معتقد آنبه 

 آنها یاصل نيسرزم و انيصابئ خاستگاه مورد در نيمحقق  و رخانوم نظر. 4

 آنههها  نظرات  و  داشتند  نظر  اختالف  مندائي  نيصابئ  نيسرزم  نييتع  در  نيمحقق  و  رخانمو 

 :شد ميتقس بخش چند به

 نظريه اول .4-1

 ايهه   نيفلسههط  در  مههرده  يايهه در  منطقههه  در  آنههها  وطههن  که  باورند  نيا  بر  مورخان  از  يبرخ

 اجههرا را «نيمصههبت» نههام بههه ديهه تعم نيآئهه  آن يآبههها در رايهه ز اسههت، بههوده مههاوراءالنهر

 ييمنههدا  يباسههتان  اسههناد  کنديم  دييتأ  را  دگاهيد  نيا  آنچه  (.33:  1996  )السباهي،کردنديم

 ينسههخ خطهه ) آنههها به و شده دايپ  ت يبحرالم  در  ستميب  قرن  پنجاه  دهه  يابتدا  در  که  است 

:   2018المههدني،  )کنديم  دييهه تأ  را  نيفلسههط  در  آنههها  حضور  که  شوديم  گفته(  ت يبحرالم

 از انيصههابئ  از  يتعههداد  مهههاجرت  در مورد  يرونيب  ت يروا  از  يطبر  نيهمچن  (.189-188

 شههدن  کشههته  دربههاره  يو  که  يخيتار  يتيروا  به  و  کنديم  حمايت   نيالنهر  نيب  به  نيفلسط

 المقههدس  ت يب  به  حمله  انيجر  در  نيفلسط  در  انيصابئ  از  ياديز  تعداد  اسارت  و  بختنصر

 بههه  هيهه ن  گههريد  مورخههان.    (1/ 316الطبري،:؛  407:    1380،  بيروني)کنديمشده استناد    نق 

 1999الرازي، )کننديم  اشاره  رانياس  نيا  انيم  در  انيصابئ  يايانب  گريد  و  ينب  اليدان  حضور

 :82-3 /1). 

 دره  از  نمنههدائيا  مهاجرت  که  کردند  ديتأک   و  ديتائ  ،يآلمان  شناس  زبان  ماتسوخ،  و  ماکوک 

:   1938)رودولف،  اسههت   داده  رخ  سههوم  ردوانا  يپادشاه  زمان  در  مدان  ارتفاعات  به  اردن

 تنها  که  چهارم  اردوان  يپادشاه  کوتاه  دوره  در  امر  نيا  که  باورند  نيا  بر  گريد  يبرخ  (.92

 مهههاجرت  کههه  است   شده  ادآوري  نيهمچن  يو  است،  داده  يرو  ديانجام  طول  به  ماه  چهار

 اول قرن  حدود  در  ياشکان  يشاهنشاه  دوره  انيپا  از  قب   و  پنجم  اردوان  نزما  در  مندائيان

 دو حدود در که يتياذ و آزار از  پس  مندائيانکه در آن    .است   گرفته  الد صورتيم  از  پس

 از  به آن دچار شده بودند  نيفلسط  در  آنها  موقت   اقتدار  و  انيهودي  توسط  شيپ  سال  ههار

کويتهها، )ديوان حههران  کردنههد  مهههاجرت  حران  شهر  کرده به  کوچ(  المقدس  ت يب)  مياورشل

2003  :7). 
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 شهههر  مردم  با  نيسنگ  ينبردها  از  پس  مندائيان  که  ديگو يم  عباده  يافند  ديعبدالحم  محقق

( مههداي  آد  طههور)  را  آن  مندائيان  که  همانطور  و  ختنديگر  ايديم  کوه  اي  يماد  طور  به  حران

 نيا  بر  نيمحقق  از  يبخش  که  يحال  رد  .کردند  يزندگ   آن  در  سال  کي  و حدود  دنديناميم

 ان،يهه هودي  يسههو   از  نههه  آنههان  مهاجرت  علت   و  مندائيانت  يو اذ  آزار  نيا  که  بودند  دهيعق

ت يحيمسهه   افتنيهه   ت يرسم  از  پس  که  است   بوده  متعصب   انيحيمس  از  يتعداد  توسط  بلکه

 مقامههات  نظههارت  تحههت   الد،يمهه   از  پس  دوم  قرن  در  روم  يامپراتور  ين رسميبه عنوان د

 ،شههدنديمشههناخته  به عنههوان مرتههد  مندائيان  ت يحيمس  نيدر د    کهين دليو به ا  ينساهيب

 در  يحمههاد  شهههر نجههع  اکتشههافات  در  که  است   يهيچ  همان  نيو ا  .است   گرفته  صورت

 کههه  کرديم  صحبت   ييهافرقه  اعتقادات  مورد  در  که  شد  افت ي  ييطومارها  آن  در  که  مصر

 از  يکهه ي  در  کههه  يبههه طههور  افت شههد،ي  ددنکريم  يزندگ   ت يبحر الم  کينهد  يغارها  در

 از  پههس  کههه  يکس  که  بود  کرده  ينيب  شيپ  دهنده  ديتعم  يوحنا  که  بود  آمده  هانوشته  دست 

 .(67:  1992)حماده،  کرد خواهد يحکمران آتش مجازات با آمد  خواهد او

 است  آمده یآسمان کتب در آنچه به توجه با و یزبان منظر از اول نظر اثبات .4-1-1

 يميقد   يدل  به  را  آن  معموالً  و  داننديم  نيفلسط  از  را  انيصابئ  خاستگاه  نيمحقق  از  يبرخ

 داننههديم مههرتبط هميگنوسهه  بهها .(ييانههداين) يمنههدع شيگههو  و آنههها يمههذهب زبههان بههودن

(Buckley, 2002 AD: 72 )معرفت  آن يمعنا بوده و يش آراميدر گو مدعا( همان ) آن و 

ه صههاحبان آن يوجه تسههم ،اندبوده ياز قوم آرام  يافهيطان  نکه آنايو با توجه به ا  باشديم

 .(191-192:    1983)جفري،  باشههد  توانههديمن علت  ين( همين )مندائيا مندعيان  يبه صابئ

مجلة المقتطههف، )ن لغههت بههوده اسههت يهمهه   نيفلسط  در  غالب   زبان،  زمان  آن  در  گو آنکه

 يمعنا  به  «شِبا»  کلمه  ريتعب  در  که  ن آنچهيهمچن  (.24-23:    2018؛ المدني،  1/ 115:  1949

 ملکههه نيمن و به سههرزمي  در  سبأ  نيسرزم  يمعنا  به  ق،يعت  عهد  در  يعبر  واژه  کي  ،«سبأ»

از  انينهههد صههابئ  در  .(514:    1349)هاکس،  کرد  اضافه  آن  به  توانيم  اشاره دارد را  سيبلق

 و  اردن  رود  از  واژه  نيهه ا  و  گههردديمر  يهه تعب  «رداناي»  ا هماني  «ردنهي»  به  روان  آب  ينهرها

ان يصههابئ  مذهب   و  زبان  در  نام  نيا  وجود  است و  آمده  نيفلسط  در  هاآن  ياصل  يهامکان

 آنههها ينهه يد مقدس کتب   در  يطرف  از(.  34و    33:    1389)شيرالي،  باشد  تواندينم  يتصادف

 کههه اسههت  شههده برده نام دارد  قرار  نيفلسط  در  که  کرم   مانند  ياماکن  اي  مقدس  يبناها  از
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  1401پای ز  
 
 
 

 محهه  بههه اسههت  ممکههن و است  امدهين يميقد کتب  نيا در  يدل بدون  مهاان  نيا  شک  يب

 .(188-189:  2018)المدني، اشاره دارد يمکانها مذهب نيا در فرقه نيا  خاطرات و  ياصل

 آنههان  اعظم  کاهن  با  ييارويرو  در  عرب  پادشاه  که  يداستان  اساس  بر  سندگانينو   از  يبرخ

 نکهيبوده تا ا از آنها واجب   هيوگرفتن جه  هستند  کتاب  اه   از  آنها  که  داشت   اظهار  «دنقا»

 خههود  يکنههون  نيسرزم  به  نيفلسط  باشند، معتقدند که آنها از  داشته  يستيهمه  مسلمانان  با

 .(15:  1962، درآور)الليدي  اندکرده  مهاجرت  حران از عراق در

 ،تهها  يبهه   لوقهها،   يهه انج)   يهه انج  و(  84/ انعههام  ؛88/ اءيانب  ؛7-12/ ميمر  سوره)  ميکر  قرآن  در

 .اسههت   آمههده  يههيحيان در مههورد حضههرت  يو کتب مقههدس صههابئ(  89  ص:  اول  اصحا 

 بههر  انياست. صههابئ  اديهيا( آمده  )دراشة  و  کويثا(  )حران  آنها  مقدس  کتب   در  که  همانطور

 و خداونههد  فرسههتادگان  از  يکهه ي(  السههالم  هيهه عل)  ايهه زکر  بن  ييحي  حضرت  که  باورند  نيا

 يهايناصههر  بهها  و  نهههاده  بنهها  را  يمنههدائ  مذهب   يينها  شالوده  که  است   آنان  امبريپ  نيآخر

 حضههرت  ميدانهه   يو همانطور کههه مهه   (.5:    1901)مجلة المشرق،  دارد  يواقع  رابطه   ياص

 ييحي حضرت  است.  شده  کشته  کشور  نيا  در  و  شده  جمع  نيفلسط  در  روانشيپ  و  ييحي

بههود   دهآمهه   آن  اصههول  حفظ  و  کهن  نيد   يتکم  يبرا  بلکه  نبوده  انيصابئ  مذهب   انگذاريبن

 هسههت   اکنههون  آنچههه  به  را  آن  کرد و  اضافه  آن  به  داده  دستور  او  به  دگاريآفر  که  را  وآنچه

( هايعل  اهلل  سالم)  ميعدول حضرت مر  از  هين  يهودي  منابع  يهمانگونه که برخ  .کرد   يتبد

( ع)  يسهه يع  چون  و  .(8:    2010)اف. ام. سي. غراث،  دارد  ت يحکا  ت يصابئ  به  ت يهودي  از

 آنههها  ديعقا  و  انيصابئ  که  گرفت   جهينت  توانيم  بودند،  معاصر  هم  با  ندهده  ديتعم  ييحي  و

 در  انين از صههابئيهمچنهه   .است   داشته  وجود  نيفلسط  در(  السالم  هيعل)  ييحي  تولد  از  قب 

 مربههوط( ع)  ييحي  حضرت  زادگاه  به  که  نيفلسط  در  کرم  عين  منطقه  در  سبا  نام  با  تورات

 آب  در  ديهه تعم  يبههرا  ين محلهه يو همچن  يمحل  و  ياختصاص  سايکل  نيچند  يدارا  و  است 

 .(85:  1996)کوندوز،  است   شده ذکر وجود دارد،

 کههه  يهنگههام  کههه  اسههت آمده    السالم  هيعل  ييحي  ث ياحاد  از  دوازدهم  ث يحد  در  نيهمچن

 را  او  کههه  خواسههت   يههيحي  از  و  آمههد  اردن  رود  سههاح   به  هايعل  اهلل  سالم  ميمر  بن  يسيع

 يم  من  به  که  را  ينام  و  درآور  خود  رنگ  به  را  من!  ييحي:  گفت   او  به  و  دهد  ديتعم  غس 
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جهان؛ قلمرو   ستیز

اند خاستگاه   شه یو 

جامعهه   ینههییو آ یا

 ران یا نیصابئ

ننمههودم  يو اگر شههاگرد خواهم کرد ذکر يسند  در  عم  تو را  نيا  من  و  کن  تلفظ  ييگو 

 (.83:  2001دراشة اديهيا،  )کن  پاک  نامم را از دفترت

 يههيحي  ميتعههال  و  کنهاربهها  کتههاب  ثا،يکو   حران  مانند  ييندام  انيصابئ  مقدس  متون  از  يبرخ

 دهنههده نشان که داشتهبر قدس تمرکه  يکه به شک  خاص  دارد  وجود  يحيصر  يهااشاره

)کنهاربا است  داده رخ آن در که  است   يعيوقا  ادآوري  و  بوده  شهر  نيا  به  مندائيان  يوابستگ

 همههه ،(1/ 115: 1949؛ ديوان حران کويثا، بي تا؛ مجلههة المقتطههف، 2، بي تا: البوثة  راست 

 جملههه  از  خوانههد.  يآنها بههوده، فرامهه   ياصل  گاهيجا  نينکه فلسطيابه    را به اعتراف  نها مايا

 و  صديس  نکه مح  بعثت يو ا  شد،  ساخته(  السالم  هيعل)  نو   طوفان  از  پس  مياورشل  نکهيا

 نکهههيا و. بودند در آن برخوردار يگاه واالئيجا از همسرش و ايزکر و بوده،  امبريپ  شصت 

نکههه يا  سرانجام  و  آمد  ايدن  به  آنجا  در  انيصابئ  امبريپ  نيآخر(  السالم  هيعل)  ييحي  حضرت

 .(5:  1390)مجلة بيت مندا، کرد مالقات( السالم  هيعل)  حيمس  يسيع با اردن رود  کنار در

 در  ياديهه ز  يهافرقههه  کهههن،  يديهه توح  و  يپرست  بت   انياد  صاحبان  بر  عالوه  زمان  آن  در

 ياريهه   انيصههابئ  منشههأ  مههورد  در  قت يحق  به  دنيرس  در  را  که ما  کردنديم  يزندگ   نيفلسط

وجود ها در آن زمان    ياسن  و  انيقرائ  ان،يسيفر  ان،يسامر  ان،يربان  ان،يصدوقمانند    .کننديم

 مطلههق لت يفضهه  بههه ههها ياسههن فرقه مردم .بودند انيصابئ  هيشب  شتريب  هافرقه  نيا  و  داشتند

 اعتقههاد  جنههگ  بههه  ،پوشنديم  ديسف  لباس  ،دهنديمغس     پاک   آب  با  را  خود  دارند،  اعتقاد

ح داده و يتههرج  اتيهه ح  بر  را  مرگ  و  دارنديم  دور  مردم  از  را  خود  يپنهان  ديعقا  و  ندارند

، 257،  264،  165،  162،  72:    1968)العابدي،  جسههم  نههه  داننديم  رو   يرا برا  يجاودانگ

256 ،316.) 

 گرفههت   شيپهه   در  متفههاوت  يکههرديرو  و  شههد  جههدا  هههودي  نيد  روانيپ  عموم  از  فرقه  نيا

 1947  يهاسههال  نيب  که  ت،يبحر الم  ينسخ خط  گر،يد  يسو   از(.  47-52:  1992  حماده،)

 شههتريب.  خههت يبرانگ  را  انيصابئ  هيشب  شتريب  يقوم  افتني  يبرا  جستجو   شد،  آشکار  1956  و

 اسههت، قيهه عت عهههد از  ييهانسههخه  يحاو  و  شده  نوشته  يعبر  زبان  به  که  ينسخ خط  نيا

 از يکهه ي( السالمهيعل) ييحي تحضر که است  ييهاياسن از هانسخ نيا که دينمايم  ديتأک 

 بههود،  يهههودي  کههه(  السههالم  هيعل)  ايزکر  همانطور که آمده است حضرت.  بود  آنها  يعلما

 يوحنههاي» بههه آنجهها در و فرستاد فرقه نينهد ا به  آنان  اصول  يريفراگ   يبرا  را  خود  فرزند
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 يدفر  اگر  ن بود کهيا  ي  جمهور آسنيو شرط او بعد از تشک.  شد  معروف  «د دهندهيتعم

 کههه اسههت   يدل نيهم به د اسرار جماعت خود را افشا کند،يشود نبا  شکنجه  مرگ  حد  تا

 ديهه عقا  بهها  افکههار  از  ياريبسهه   در  کههه  داد   يتشههک  را  ديهه جد  ديعقا  از  يگروه  دعوت  نيا

 (.61-64:  1992)حماده، دارند تفاوت  ت يهودي

 نظريه دوم .4-2

 از  بسههياري  و  هسههتند  باسههتان  هههرينالن  بههين  ساکنان  آنها  که  معتقدند  نظريه  اين  طرفداران

 بههين  در  سههاکن  يهوديههان  کنار  در  گرفتن  قرار  دلي   به  اما  ،اندبرده  ارث  به  را  بابلي  اساطير

 تههأثير  تحههت   ينسههطوريان مسههيح  بهها  تمههاس  طريق  از  و  گشته،  متأثر  يهوديت   النهرين از

 قههرن  اواسههط  در  تبههار  يروسهه (  ينهه ياوکرا)  ش رايگههرا  نيا  يرهبر  .گرفتند  قرار  مسيحيت 

 کههه  دنديرسهه   جهههينت  نيهه ا  به  محققان  (.9-10:    1970يامااوجي،  گرفت )به عهده    نوزدهم

 افت شههده کهههي  ييمندا  يشناس  باستان  شواهد.  است   نيالنهر  نيب  کشور  مندائيان  خاستگاه

 بههاز  يالديم  سوم  قرن  دوم  مهين  به  آنها  نيتريميقداست و    شده  ه نوشتهين  يمندائ  خط  به

:   2018)المههدني،  نبود  ،انههدآمده  نيفلسط  از  مندائيان  منشأ  نکهيا  از  يانشانه  چيه  ،گردديم

 نيب  مشترک   رسوم  و  آداب  به  آنها  شهير  و  يباستان  انياد  کتب   متخصصان  از  يبرخ  (.262

. اسههت   بابهه   از  آنههها  منشههأ  کههه  معتقدنههد  اسههاسن  يه نموده و بر ايتک  مندائيان  و  هايبابل

 کههه هسههتند يباسههتان يآرامهه  قههوم يمنههدائ انيبئصا که است  شده ذکر  (5:    1938) وريم،  

 نيبهه   از  هههاآن  منشههأ  و  شوديم  دهينام  ييمندا  زبان  که  است   يانيسر  يشرق  يآرام  زبانشان

 ادامههه  در  ،  1هههانتر  کههسيخانم آر  ،يسيانگل  محقق  (2007. )صبحي مبارک،  است   نيالنهر

: ديهه گو يم  که  آنجا  .نيفلسط  از  نه  و  است   نيالنهر  نيب  محصول  ييمندا  نييآ  که  کرد  ديتاک 

ي منههدائآئههين   ميگو   يم  من  و  مخالفم  است   نيفلسط  آن  منشأ  نديگو   يم  که  ييعلما  با  من

 (.17،  2011)مکلف،  است   گرفته  سرچشمه  عراق از

 سوم نظريه .4-3

 قيطر  از  رايز  آمدند،(  هند  در  يکنون  النيس)  ب يسرند  رهيجه  از  مندائيان  که  شوديم  گفته

 آدم که است  يکوه نام اعراب افسانه در ب يسرند  و  .دنديرس  عراق  به  نو   بن  سام  يکشت

 
1. Aricks Hanter. 
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جامعهه   ینههییو آ یا

 ران یا نیصابئ

 منههدائيان  آنچههه  و  (.243،    1994)عجينة،  است   نيزم  و  آسمان  نيب  رابط  و  شد  نازل  آن  بر

 بههر  آنچههه  و  است   امبرشانيپ  نينخست  آدم،  حضرت  حضور  ،دهديم  ونديپ  ت يراو  آن  با  را

. اسههت   بههرده  يوطههن کنههون  بههه  را  آنههها  نو   فرزند  سام  يکشت  که  است   نيا  نديافهايم  آن

 کههه نههديگو  يم انيصابئ  مذهب   شيدايپ  درباره  مفسران  از  يبرخ  (.52-53:  2007يون،  خ)

 هند  نيسرزم  در  طهمورث  سلطنت   از  پس  سال  کي  و  بود  فيوذاسي  انيصابئ  امبريپ  نياول

 انيصههابئ نيهه د به و به وجود آورد  را  يپارس  خط  و  (.17/ 129:    2012،  آلوسي)کرد  ظهور

 يانيهه ک  پادشههاهان از يبرخ و يداديبش پادشاهان کردند،  يرويپ  او  از  ياريبس  خواند و  فرا

 تهها کردنههديم سيتقههد را  عناصههر  يقههوا  و  آتش  و  افالک   ده بودند،يگه  يسکن  بلخ  در  که

 گذشههته بههود ظهههور کههرد باشتسههف يپادشاه از سال يکه س  يکه زرتشت در حال  يزمان

 و  نههديگو   يمهه   هيهه حران  آنههها  که به  حران  در  انيبئصا  يايبقا  و.  (1/ 194:    1997طباطبائي،)

 از  او  و  باشههديم  السههالم  هيهه عل  ميابههراه  برادر  تار   فرزند  هاران  به  منسوب  شده که  گفته

 هيهه عل  ميابراه  گفتنديم  و  .آن بود  به  نيبندتريپا  و  نيد  در  هاآن  نيوسرسخت تر  انيشوايپ

که   يکس  هر  و  داشت   جذام  خود  گاه  ختنه  پوست   در  رايز  .شد  خارا  حکمشان  از  السالم

از   يابتخانههه  وارد  و  .کردنههدينممخالطههه    او  بهها  و  است   نجس  داشته باشد  را  يمارين بيا

 رههها ب يهه ع کي با را ما م،يابراه يا: گفت يم او به که ديشن  يبت  از  ييصدا  و  شد  هابتخانه

داشههت   برآن  را  او  خشم  پس  بازنگرد،  ما  يسو   به  و  برو  رونيب  يآمد  ب يع  دو  با  و  يکرد

 خواسههت   و  شههد  مانيپشهه   خههود  کههرده  از  سههپس  کرد،  رها  را  همه  که آنها را خرد کند. و

 ذبههح را خههود فرزنههدانبر حسب عههادت  چنانکه کند،  ذبح  ياره مشتريس  يبرا  را  پسرش

او  يرا قربههان يقههوچ شههد، آگههاه يو  توبه  قت يحق  از  ياره مشتريس  که  يهنگام  .کردنديم

 انيصههابئ  نکهيا  و  (.1/ 193-194:    1997  ،طباطبائي؛  1/ 256،    1421)مکارم الشيرازي،  کرد

و   ينيمههردم شههم  فيوذاسهه ي  ظهههور  و  عت يشههر  ظهههور  از  قب   رايز  ،اندشده  خوانده  آن  به

قفقههاز   و  نيچهه   و  هنههد  در  هنههوز  آنههها  يايهه بقا  و  انههدبوده  پرست   بت ،  نيزم  شرق  ساکنان

 و  يباسههتان  آثههار  و  .دنامنهه يم  شههمنان  را  آنها  خراسان  مردم.  وجود دارند  (ترکها  نيسرزم)

 انيهه نما  اسههت   هنههد  به  متص   که  خراسان  حومه  در  آنها  يهاسفال  و  هابت   و  جات  هيادو

 مبههد   محور  حول  هاهينظر  نيا  که  رسديم  نظر  به  (.1/ 190-196:    1997،  طباطبائي)است 

 نههه ،دنديپرسههتيم  متعههال  خداونههد  يجا  به  را  اراتيس  و  ستارگان  که  است   حران  انيصابئ
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 يهاسههاختهاز  هيهه نظر نيهه ا .کننههديم حيتسههب و ميتکر را متعال  يخدا  که  ييدانم  انيصابئ

و مههورد  مطر  حيصح که به شک  يهنگامو .  ست ين  رشيپذ  قاب   و  است   خيتار  نيدروغ

 آنچههه خصوصههاً  .کنندينم  قبول  عالم آن را  يعقال  و  شوديم  ، مردودرديگ يممناقشه قرار  

 که است  ينيدروغ مجعوالت ازشد   گفته  السالم  هيعل   يخل  ميابراه  ت يشخص  مورد  در  که

 و  مانيا  هانيم  و  اخالص  و  ديتوح  به  شخص  نيا  که  چرا  آوردينمدوام    ت يواقع  برابر  در

 و  رسههوم  نيبهه   يکههوچک  تشههابه  جههه  بههه.  بههود  و متعال خود معههروف  قادر  خالق  به  نيقي

 چيههه   و  ردندا  وجود  يهماهنگ  توافق  اي  مشترک   فص   چيه  ان،يصابئ  و  هايهند  يهاسنت 

هنههد   يباسههتان  يکشههورها  هيهه بق  و  گنگ و سههند  يهارودخانه  هند،  يکشورها  به  يااشاره

 .ندارد  وجود

 چهارم نظريه .4-4

 شههمال در مههايت منطقههه در انيصههابئ که ن باور بوديبر ا  يهودي  شناس  قوم  (Lewyلئوي )

 پههنجم و ست يب فص  در آنها ذکر نکهيبه ا شان با توجهيه ايو نظر کردنديم  يزندگ   حجاز

 نيهمچنهه  .رديگ يماست قوت   شده  ذکر  سبا  به نام(  ديجد  عهد)  مقدس  کتاب  در  شيدايپ

-1947:  1968)ليههوي، گردديمبر  قطوره همسرش از (السالم  هيعل)  ميابراه  به  آنها  نسب 

بههه نظههر  ديهه بع . امههادهههدينم يحيچگونه توضهه يده هين عقيشان در خصوص ايا  .(1946

 کههم  منطقههه  نيهه ا  رايز  باشد،  بوده  حجاز  شمال  در  مندائي  انيئصاب  ياصل  وطن  که  رسديم

که   است   مشهور  ييندام  انيصابئ  مورد  چنانکه در  .(2/ 471:    1998)الحموي،  باشديم  آب

ن يآئهه   ياز ارکان اصل  يد که رکنيتعم  يهابخشاز    يکينکه آب را به عنوان  يبا توجه به ا

 .کننديم يدگ زن هارودخانه  کنار در ،شمارنديممقدس  هاست آن

 پنجم نظريه .4-5

 نيهه ا  که  ديگو يم  ما  به  است   آمده  تايکو   حران  طومار  در  آنچه  و  مندائيان  ياافسانه  داستان

 آنههها اقامههت  مههدت اما (.249-263:  1962، ورادر)اندآمده المقدس ت يب به مصر  از  مردم

 مراسههم .اسههت  نشههده ذکههر يهههودي جوامع با آنها  اختالط  نحوه  و  يزندگ   نحوه  مصر،  در

 مصههر بههه  کههه  يمنههدائيان  سههپس  و  نههو   طوفههان  در  شدگان  غرق  ادي  به  يباستان  يعاشور

 يخههدا که روحهها معتقدند مندائيان .است  مصر به  آنها  تعلق  دهنده  نشان  کردند،  مهاجرت

 روانشيهه پ کههرد، مينهه  دو به را ايدر خود يجادو يعصا با يموس و است  انيهودي  ينيتکو 
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 يغذا ساله هر مناسبت  نيهم به .شدند غرق  ايدر  در  ارانشي  و  فرعون  و  گذشتند  ايدر  در

مورد   ايدر  در  شده  غرق  انيمصر  تا  شوديم  عيتوز  مندائيان  نيب  1يلوفان  نام  به  يمخصوص

 ييمنههدا نيههيآ بههه فراعنه خالف بر انيمصر ،ييمندا رياساط  اساس  بر  .رنديآمرزش قرار گ 

 از ياخههاطره چيههه  منههدائيان ،هههات يارو نيهه ا از گذشته (.26:   1973،  ورادر)بودند  وفادار

 بهها  يدائمهه   يريهه درگ   بههه  خيتار  طول  در  منابع  ن،يا  بر  ندارند. عالوه  مصر  تمدن  و  فرهنگ

 بههه کههه دارد وجود يمنابع اگر و. کننديم اشاره مصر مانيکل جامعه يعنيخود    گانيهمسا

 نيبهه   کههه  يخيتههار  خصومت    يدل  به  ،کنديم  اشاره  مصر  در  آنها  نيسرزم  اي  انيصابئ  منشأ

 هيهه عل ديشههد موضههع اتخاذ و آنها مقابله با يمنف جنبه از يناش امر نيداشته و ا وجود  آنها

 و  دارنههد  يمنفهه   نگرش   ياسرائ  يبن  و  يت ميکل  به  نسبت   مندائي  گر،يد  يسو   از  .است   آنها

-36:    1339ماتسوخ،  )  مينيبيم  وضو   به  آنها  مقدس  کتب   در  که  است   يهيچ  همان  نيا

 .(ن کويثا، بي تا؛ ديوان حرا23

 کشورها ري سا به نيفلسط از انيصابئ گسترش. 5

 ني النهر نيب در یمندائ انيصابئ. 5-1

 و يداخلهه  عوامهه  از يبهه يبنهها بههه ترک  نيالنهههر نيبهه  به نيفلسط از مندائي انيصابئ  هجرت

 آنههها نياولهه   که  مياورشل  به  يخارج  يهاقدرت  حمالت  .(5:    1433)قيّم،  داد  رخ  يخارج

 از قبهه  ششههم قرن در نيالنهر نيب به نيفلسط مردم هيتخل و)نبوخد نصّر(   ربختنص  حمله

به  .(1/ 321:  1966؛ الطبري، 91و  56: 1992؛ إبن العبري،778)اليعقوبي، بي تا:  بود  الديم

 بههه دوم حملههه شدند. ديتبع باب  به ت المقدسيب  از  ييندام  انيصابئ  از  يگروه  که  يطور

 يالديمهه   70  سههال  در  انيوسپاسهه   روم،  سهههار  پههدرش  توردس  به  توس ويم توسط تياورشل

 ،يمنههدائ انيصابئ مهاجرت يداخل عوام  مورد در  (.91:  1992بن العبري،ا)صورت گرفت 

 حضههرت يعنهه ي «دهنههده  ديهه تعم  يوحنههاي»  روانيپ  عنوان  به  آنها  ت ياذ  و  آزار   يدل  به  اوالً

 عههذاب  ف نظر ازصر  است. با  شانيا  کشته شدن  از  پس  سال  شصت (  السالم  هيعل)  ييحي

 يبههرا يخههوب  مکههان  نيالنهههر  نيبهه   يکههرد ولهه   نابود  آنها را  و  شد  وارد  هاميکل  بر  که  ياله

 400  توانسههتند  هاآن  ،مندائيان  انيم  در  موجود  يشفاه  يهاگهارش  اساس  بود. بر  مندائيان

 
1. Lufani 



176 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

دوره دوازدهطططط   

سوم  شماره  شماره 

پ اپی چه  و شش  

  1401پای ز  
 
 
 

-21:   1387)عربسههتاني،  دهند  گسههترش  و  بسههازند  نيالنهر  نيب  در  عبادت  يبرا  را  يمند

20.) 

 مصر در یمندائ انيصابئ .5-2

 شههده  ينامگههذار(  السالم  هيعل)  نو   حضرت  نوادگان  از  يکي  صريب  بن  مصر  نام  به  مصر 

 بههه  را  هههاآن  کردنههد،  تصههرف  را  آن  يوقتهه   انيهه روم  سپس.  بودند  يصابئ  آن  اه   و.  است 

 هههاآن.  گرفتنههد  آغههوش  در  را  آن  ت يصههابئ  از  خود پههس  که  داشتند همانطور  وا  ت يحيمس

 و  ههها  يقبطهه   ،هههاروس  اسههالوها،  جاالقا،  مانند  را  خود  هيهمسا  گريد  ياکشوره  نيهمچن

 از و دهيهه گرو ت يحيمسهه  بههه يهمگ نمودند و ت يحين مسيش ديري، مجبور به پذهايحبش

 نشان  هاگهارش  يبرخ  چنانکه  .(1/ 116. )إبن خلدون، بي تا،  دنديکش  دست   ت يصابئ  نيد

 کههه  مصههر  «سيممفهه   و  ادفههور»  رد(  السههالم  هيهه عل)  سيادر  حضرت  تولد  از  دهد، پسيم

 او  دهههديم  نشههان  که  دارد  وجود  يمنابع  خواندند، ويم  «ا هرمسيإخنوخ  »  را  او  انيمصر

 مصههر بههه خههود روانيهه پ  بهها  آنجا  از  و  است   شتريب  آن  احتمال  که  است   شده  متولد  باب   در

. بههود دهيبه او رس آدم و ث يش اجدادش  از  که  بود  يديتوح  ديعقا  حام   او.  کرد  مهاجرت

 ديکرد. شهها  دايند، پيگو   يکه به آنها صابئه م  يروانيپ  بعدها  و  افت ي  گسترش  دهيعق  نيا  و

 .باشد سيادر پسر  متوشلخ فرزند «ءيصاب»  ينوه و به  نسبت  «صابئه» نام نيا

 راني ا در یمندائ انيصابئ. 5-3

 فههراهم  منههدائيان  يبرا  يمناسب  نهيزم(  م.ق  539)  ن باب  توسط کوروشيسرزم  فتح  از  پس

. دهنههد ادامه رانيا ياسيس يمرزها در خود يدرون اتيح به رانيا کشور به ورود  با  تا  شد

 در  ت يهودين  يهمچن  و(  يمانو   و  يمهدک   ،يزرتشت)  يهافرقه  ريتأث  تحت   هين  انيصابئ  نيد

 گههريد  انياد  نفوذ  و  دشيعقا  در  و.  (318:    1380،  بيروني)بود  نيالنهر  نيب  يجنوب  ينواح

 بههه را خههود  يوابسههتگ  منههدائيان  يگههاه.  است   گرفته  قرار  ينگارا  ساده  و  يريدستگ  مورد

:   1962،  ورادر)باشههد  رانيا  کشور  است   ممکن  و  کننديم  آشکار   «يا ماداي  ييمدا»  کشور

 کلمههه  دو  ينامگههذار  ونههديپ  رفههتن  نيب  از  و  ق آنانيدق  يابيمکان    عدم   يدل  به  اما.    (261

 مههذهب   و  منههدائيان  نهيزم  در  ژوهشگرانپ  و  محققان  يسو   از  هينظر  نيا  ،يمادا  به  يمندائ

 اتيهه روا اسههاس بههر. است  شده رد شناسان زبان و انياد خيتار ن در مطالعاتيهمچن  آنان

 در آنههها اسههتقرار و خوزسههتان يهانيسرزم به  آنها  ورود  ،مندائيان  مقدس  متون  و  يشفاه
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 و يعاجتمهها يدوران بههوده اسههت. زنههدگ  آن از و ياشههراق عهد در  کرخه  رودخانه  هيحاش

 بههه. نمههود  يط  را  ياريبس  يهاخم  و  چيپ  و  يهايبلندو    يپست  خوزستان  در  هاآن  يمذهب

 در شههتريب و مني و حجاز سواح  جمله از يسعود عربستان  نقاط  ريسا  در  ب،يترت  نيهم

 يصههابئ  يهاگروه  اي  افراد  ريسا  حضور  انتظار  توانيام مياال  ميقد  از  فارس  جيخل  سواح 

 (.30-32: 1383  ،يعربستان)  را داشت 

 بههه  کعههب   يبنهه   امههارت  دوران  طول  در  (خرمشهر)  محمره  در  انيصابئ  که  رسديم  نظر  به

:  1377)األنصههاري، دادند ادامههه خههود يمذهب و  ياجتماع  اتيح  به  يکوچک  ت ياقل  عنوان

31) . 

 هانيسرزمر  ي سا به از عراق. 5-4

شههده و  آغههاز روم دوران زا که ت ياذ و  آزار  خود از انواع  يطوالن  خيتار  طول  در  انيصابئ

 ت يرسههم  بههه  را  آنههها  نيهه د  عههراق  جههه  يکشور  چيه  ده ويکش  دارد رنج  ه ادامهين  کنون  تا

 جمهههورسيرئ نيحسهه  صدامبعثي  حکومت  دوران در نکهيا وجود  با  هاآن  .است   نشناخته

 نشدند، اما مواجه يمذهب آزار اي ديتهد چيه با بغداد به  کايآمر  حمله  از  پس  دوره  و  عراق

 کينهد نفر صد ههار به زمان آن در آنها تعداد هرچند که يبه طور .بردنديمرنج   انهوا  از

 بههود،  شههده  سيتأس  عراق  حمله  از  پس  که  يمجلس  در  يکرس  کي  کن به جهيشده بود ول

 گسههترش  و  يسههتيترور  يهاسههازمان  ظهور  از  اوردند. پسين  دست   به  يدولت  منصب   چيه

 ياصههل  نيسههرزم  از  فرار  به  مجبور  مندائيان  تهاجم،  از  پس  دوران  در  يمذهب  ييگرا  افراط

 هااسههتان  ريسا  و   يارب  کرکوک،  يشهرها  به  فرات  و  دجله  يهارودخانه  يکينهد  در  خود

و مهاجرات به ساير نقاط جهان از   عراق  ترک   به  مجبور  يبه طور کل  آنها  از  يشده و برخ

 .جمله ايران شدند

 یريگجهينت 

 و  المقههدست يب  در  امبرانيپ  اکثر  ظهور  فراوان مانند  يهاشانهن  و  مشهور  قرائن  به  توجه  با

 ياصههل خاسههتگاه و انيصههابئ است، موطن شده ذکر  نهيزم  نيا  در  شامات که  يهانيسرزم

 طبههق ،يغربهه  منشههأ ةيهه نظر  ن،يبنههابرا.  باشديماردن    رود  المقدست يب  يعني  ن،يفلسط  آنها

 ترمحتمهه   ن عههراقين و سههرزميلنهههرانيب  يعني  يشرق  خاستگاه  هينظر  از  ما،  يريگ   جهينت

 کشههور بههه دارد کههه  وجههود  ياهينظر  اگر  داند،يم  محترم  خواننده  که  همانطور  رايز.  است 
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 گههروه خيتههار طههول در هانيسههرزم نيهه ا به علت آن است کههه  باشد،  داشته  شيگرا  عراق

 در ان رايصههابئ جملههه از انيهه اد ريسا و احهاب  و  هات يقومتعدد    اساس  بر  مردم  از  ياديز

 پههاک  مساعد و  يهوا  و  آب  ه،يحاصلخ  خاک    يدل  به  تنها  نيا  و  شد،يم  شام   خود  خاک 

 قههول  نيهه ا  نها،يا  همه  وجود  با  بوده است. اما  کردنديمکه بدانجا هجرت    يکثرت کسان  و

 شههام، در  منههدائي  انيصههابئ  حضور  مييگو   يم  بلکه  است،  يحيصح  نظر  ما  انيم  در  تنها  نه

ن جهههت اسههت ياز ا  هم  آن  و.  است   نيترحيصح  اردن  رود  المقدس،  ت يب  ن،يفلسط  مانند

 او  .بههوده اسههت   آنجا  در  م.ق  7  اي  6  حدود  در  که  السّالم  هيعل  ييحي  خدا  امبريپ  که زادگاه

 ميتعههال  يعنهه ي(  اياديه  دراشا)  آنها  يآسمان  کتاب  در  که  است   ييندام  انيصابئ  امبريپ  نيآخر

 يههيحي  حضههرت  ت يترب  و  تولد  مورد  در  که  يمتون  و  سرودها  از  يادسته  ا،يزکر  بن  ييحي

 انيصههابئ که مينيبيم غالباً ب،يترت  نيهم  به.  شده است   ذکر  ،کنديم  صحبت (  السالم  هيعل)

 او  کههه  کننههديم  اشاره  حال  نيع  در  و  هستند  او  ونيمد  و  کننديم   يتجل  را  ت يشخص  نيا

 نيبهه   در  انيبئصهها  اگههر  و  .داد  ديتعم  غس   آنجا  در  را(  ع)  حيمس  يسيع  خدا  امبريپ  که  بود

 از آنههان خههروا از پههس امر نيا داشتند، حضور هاتمدن مهد و خاستگاه شعوب  ن،يالنهر

 بههه  آنجهها  از  و  جهههان  نقاط  ريسا  به  آنان  مهاجرت  نيهمچن  گرفته است،  صورت  نيفلسط

 .بوده است  رانيا  کشور

 الني)سهه   پ يسههرند  و  مصههر  ماننههد  گريد  مکان  سه  در  نيصابئ  حضور  به  که  ييهاهينظر  و

 و بههوده سسههت  و فيضع احتماالت نهايا همه دارد، اشاره عربستان شمال در  مايت  و  هند(

ت در نظههر يهه کم اهم يموضوع عنوان به صرفاً گاه و شوديم رد يکل  طور  به  يذهن  نظر  از

 کههه  شههوديم  گفتههه  انيصابئ  شيدايپ  مورد  در  آنچه  مورد  در  مثالً  .شتريب  نه  ،شوديم  گرفته

 يبه طور.  دارد  خرافات  و  افسانه  به  ياديز  شباهت   قول  نيا  ردد،گ   يم  بر  هند  به  آن  اص 

 کشههور  نقههاط  ريسهها  بههه  سههپس  و  ديهه نمايم  نبههوت  يادعا  و  رفته  آنجا  به  شخص  کيکه  

 نشههانه  چيههه   نيهمچنهه   .ديرس  نيچ  به  تا  کرد  منتشر  آنجا  در  را  انيصابئ  شهياند  و  بازگشته

قبههول   را  آنههها  نبههوت  انيصابئ  که  السالم  هيعل  آدم  فرزندان  وجود  بر  دال  يمعتبر  و  محکم

 نهههد امههروز بههه  تهها  ب يسههرند  يعني  نام  نيا  نيهمچن.  ندارد  وجود  هانيسرزم  آن  دارند در

 انيصههابئ  از  ياثههر  چيه  نها،يا  همه  بر  عالوه.  است   مانده  مغفول  و  ناشناخته  بهرگ  انيصابئ

 .مينيبينم رانيا شرق فالت در  ساکن
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ادعهها   نيهه ا  گواه.  است   مردود  هين  هينظر  نيا  ،ندک يم  صحبت   مصر  مورد  در  که  ياهينظر  و

 نيهه د  نيا  مورد  در  مطالعه  حال  در  دوستان  از  يجمع  و  راهنما  استاد  با  يوقت  که  است   نيا

 از  و.  شههدم  آشههنا(  يليالج  نجا   کنهورا)  يمندائ  انيصابئ  بهرگ  و  سيرئ  با  اهواز  در  بودم،

مالحظههه   کشههورها؟  رياز سهها  ايهه   بوده  ا از مصريکه آ  دميپرس  هاآن  منشأ  و  اص   درباره  او

 دائمههاً  خيتههار  طههول  در  ن،يهه ا  بههر  عالوه  .کنديم  رد  کامالً  را  موضوع  نيا  شانيا  که  ديگرد

 کنههار  در  آنها  ه کهينظر  نيا  ن امريو ا  داشته  وجود  انيمصر  و  انين صابئينهاع ب  و  يريدرگ 

را بههه   گههردديمبر    آنها  ان بهياص  صابئ  نکهيو ا  کردنديم  يزندگ   و  گرفتهان نشأت  يمصر

 را آنههها بازگشههت  مورخان از يبرخ که عربستان شمال  در  مايت  اما  و  .کنديمرد    يطور کل

 يآبهه   کههم   يهه دل  بههه  آن  و.  کههرد  رد  تههوانيم  هيهه ن  را  قههول  نيا  ،اندداده  نسبت   کشور  آن  به

 معنهها  نيا  دور  خورده از  حجاز  نيسرزم  رش بهيکه مس  يهر رهگذر  که  آنجا  تا  آنجاست.

 نسههبتاً  و  ياصههل  عم   که  است   نيا  کنديم  باط   را  نظر  نيا  آنچه  .کنديم  درک   و  لمس  را

 کنههار  در  ديهه با  کههه  است   ديتعم  غس   ،داننديم  يضرور  ارکان  از  را  آن  انيصابئ  که  واجب 

موضههوع تهها بههه  ت ياهم  يدل  به  و.  ندارد  وجود  آن  يبرا  يگريد  يجا  و  شود  انجام  نهرها

 مهههاجرت  ورک يهه و ين  جمله  از  يغرب  يکشورها  هب  که  يمندائ  انيصابئ  ش رفته که،يجا پدان

 در .نشههدند  جههدا  آن  از  هرگههه  و  نمههوده  برگهههار  آنجهها  در  را  ديهه تعم  غس   مراسم  کردند،

 يجههوامع بهها يدائمهه  تعام  در انهوا، وجود با اما شده باشند، از هر کجا که ظاهر  مجموع،

 بودنههد تماس  در  آنها  با  که  يکسان  که  همانطور.  ماندند  يباق  بودند،  کرده  احاطه  را  آنها  که

 دفههع يبرا  که  ياطياحت  اقدامات  تمام  وجود  با  هين  هاآن  گرفتند،  افکارشان قرار  ريتأث  تحت 

بههه هههر   .گرفتند قرار خود  اطراف  مردم  اعتقادات  ريتأث  تحت   ،دادنديم  انجام  راتيتأث  نيا

ن مطلههب آراء داللت بههر ايهه  دگاهها نتيجه مي گيريم که عقايد واز اين نظريات و ديحال  

 دارد که صابئيني که در قرآن نامشان آمده است : 

اوال : از اه  کتاب هستند ولي به مرور زمان به دلي  مجاورت با صابئين حرانههي از حههق 

 منحرف شده و شروع به پرستش سيارات کرده اند. 

بههه حسههاب ماني همچون يهود و نصارا و مجوس ها را  آميخته اي از اديان آسثانيا : آن   

 آورده است . 

 ثالثا : آنان را اه  کتاب ندانسته است .   
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رابعا :  بر خالف آن نظريات داللت دارد و صابئين مندائي را از اه  کتههاب دانسههته و    

آنها کساني هستند که خداوند متعال در کتاب حکيم خود، قرآن مجيههد، از طريههق آيههات 

 سه گانه از آنها ياد کرده است.  

از ايههن  که برداشههت مهها حههاکي( مي باشد 69و مائده   62ب دو آيه )بقره  و گواه اين مطل

 :   مطلب است 

الف : اعتقاد آنها شام  ايمان به خدا و روز قيامههت اسههت واگههر عقيههده و آيههين بههاطلي  

 داشتند ، خداي متعال آنان را در رديف موحدان قرار نمي داد و يادي از آنها نمي کرد.

 و روز قيامت ايمان آورد و آن را با عم  صالح جمع کند، از  ب : هر کس از آنان به خدا

اه  نجات است و اين نشانه صحت اين دين و نازل شدن آن از سههوي خداونههد متعههال 

 مي باشد.

ا : اين سه دين مستق  از يکديگرند، چنانچه از نام و اوصاف آنها پيداست، قاب  مبادله  

ت خداونههد ذکههر صههابئين را از جهههت ذکههر با يکديگر نيستند. ممکن است در برخي آيا

ء کند، يا ذکر آنها را بعد از يهوديههان در يههک آيههه و يهها بعههد از خاص پس از عام، استثنا

صابئين را اه  فرقههه اي  سوره حج 17همچنين ظهور آيه  نصاري در آيه ديگر ذکر کند. 

است، نه اينکههه   غير از فرقه مشرکان دانسته و دين آنها در رديف اديان آسماني ذکر شده

رخي از نامداران اين عصر، استنباط عنههوان اههه  آن انسان بريده از ساير اديان باشد. لذا ب

کتاب را از آيات شريفه برداشت کرده اند و فهميده اند که معناي اه  کتاب بودن آن عام 

نههها ، مطالبي است که در کتب آنها از جمله ک آنچه را نيه مي توان استنباط کرد.ترين است 

داننههد و بههه پيههامبران خههدا کههه ربا نق  شده است که آنها را ملکوتي و خدا پرست مههي  

، زيرا که کتب آنها حاوي عقايههدي اسههت کههه فقههط از شناخته شده اند منسوب مي کنند

حقايق الهي و اديان آسماني مانند اعتقاد به توحيد، معاد، نامگذاري حق و صفات متعالي 

کههه  او و غيره سرچشمه مي گيرد . و ادعا مههي کننههد کتابهههايي  نسبت به خداوند، و اراده

شام  آنها کتاب يحيي ) عليه السالم ( که آن را خاتم پيامبران خويش مي دانند، يا کتاب 

شيث و صحف آدم يا کتاب ادريس ) عليهم السالم ( با توجه به تفاوتي که در مورد آنها 

نتيجههه از .  دين و جاودانگي آن مههي کنههد  نق  شده است ، همه آنها اشاره به عظمت اين
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اين است که : استنباط از آيات سه گانه که صابئين از اه  کتاب هسههتند   آنچه ذکر کرديم

 امري پسنديده است و ايرادي ندارد. 
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