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چكیده
زیست جهان آئین جامعه صابئین با ابهامات فراواني احاطه شده استتت و بستتیا

از محققتتین و

دانشمندان قدیم و معاصر د مو د منشأ صابئین و سرزمین اصلي آنها دچا سرد گمي شتتدهاند.
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زیست جهان؛ قلمرو و خاستگاه اندیشه ای و آیینی
جامعه صابئین ایران

به دلیل عدم وجود هیچ اثر و طوما که منشأ اصلي صابئیان ا مشخص کند ،تعیین محل اصلي
صابئیان مندائي نیز دشوا است .بنابراین تحقیقات متعدد د خصوص پیدایش و منشتتأ اصتتلي
آن به شته تحریر د آمده که هرکدام به جنبها از آن اشا ه مينماید .این پژوهش بر آن است تا
با تکیه بر نسخ خطي ،دادهها تا یخي و کتب اصلي ،تمامي نظرات ا د این زمینتته گتتردآو
کند و نزدیکترین نظریه ا د این زمینه به دست آو د کتته از طریت آن ميکوشتیم بتته قلمتترو
پیدایش آنها اشا ه کنیم .د این تحقی بتتا و گتتردآو اطاعتتات کتابخانتتها و بتته و
تحلیلي و توصیفي به بر سي مساله پرداختهایم .با توجه به تکرا کلمه فلستتطین د کتتتب ایتتن
فرقه دیني و وقایع خ داده د آن منطقه و بر اساس شواهد که د متون و کتب مندایي یافتتت
ميشود ،اشا ات بسیا مختصر و گذ ا د میان کتب یافتیم .شاید صحیحترین نظریه این باشد که
زادگاه اصلي صابئین مندائي قبل از مهاجرت به سرزمین بینالنهرین ،فلسطین است .عاوه بر آن
د متن مقاله سعي خواهیم کرد که به جایگاه صابئین از لحاظ فقه شیعي و حقوق اساسي ایتتران
نیز پرداخته شود.
واژگان کلیدی :زیست جهان ،قلمرو آئیني ،اندیشه اجتماعي سیاسي صابئین

 .1دانشجو دکترا علوم قرآن و حدیث ،واحد خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسامي  ،خرم آباد ،ایران.
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مقدمه
در کرانههاي رودخانههاي کارون و دز (از شهرهاي اهواز ،سوسنگرد ،شوشتر ،خرمشهههر
و بندر ماهشهر در استان خوزستان ايران) و همچنين در عراق ،در کرانههاي بينالنهههرين،
به ويژه در نواحي زيرين دو رود (بطائح) فرقهاي زندگي ميکنند کههه اعضههاي آن پههانهده
ههار نفر تخمين زده ميشوند ,و به نظر ميرسد علت سکونت آنههان در ايههن منطقههه ،بههه
آنچه در آئين آنان از فريضه اغتسال و فرو رفتن در آب جاري ميباشد برمي گههردد  .بههه
طوري که برخي از مورخان عرب آنها را (مغتسله) و صابئيان بطايحي ناميدند .برخههي از
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آنها به کشورهاي ديگر مانند دمشق ،بيروت ،قاهره و ترکيه مهاجرت کردنههد و برخههي از
آنها به اروپا و آمريکا رفته و جميعت يهوديههان پراکنههده را تشههکي دادنههد و مغازههههاي
طالسازي و نقره سازي و پروژههاي ديگر راه اندازي نمودند .تاريخ «صابئيان مندائي» در
بيشتر جهات با ابهام احاطه شده است و اين موضوع به اعتراف بسياري از محققين آيههين
مندايي بدلي انهوا و بسته بودن شديد مذهبي آنها از دورانهاي بسههيار دور اسههت ،و ايههن

فصلنامه
پژوهشهای

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

المل ط

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

دوره دوازدهطططط

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

رواب ط ب ط

شماره سوم شماره
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پای ز 1401

صحبت ميکند ،مهيد برعلت ميباشد .به دلي اختالف نظر محققان و متخصصان مذهب
مندائي و به دلي عدم وجود هيچ اثر و طوماري که منشأ اصلي صابئيان را مشخص کند،
تعيين مح اصلي صابئيان مندايي دشوار است .به طور کلي ،بسههياري از آنچههه کههه طههي
تحقيقات در مورد منشأ مندائيان به آن اشاره ميگردد بر اساس دو نظريه ميباشد :نظريههه
اول ،نظريه خاستگاه شرقي است :طرفداران اين نظريههه معتقدنههد کههه آنههها سههاکنان بههين
النهرين باستان هستند و بسياري از اساطير بابلي را بههه ارث بردهانههد ،امهها بههه دليه قههرار
گرفتن در کنار يهوديان ساکن در بين النهرين از يهوديت متأثر گشته ،و از طريق تماس با
نسطوريان مسيحي تحت تههأثير مسههيحيت نيههه قههرار گرفتهانههد .رهبههري ايهن گههرايش را
(اوکرايني) روسيتبار در اواسط قرن نوزدهم به عهده گرفت و اظهار داشت که صههابئيان
با پيامبران خدا آدم و ابراهيم مرتبط بودهاند ،و آن به اين دلي است که مي گويند کتههاب
مقدس آنها "کنهاربا" يا گنج بهرگ همانطور که در بين النهههرين ناميهده ميشههود حههاوي

صحف اولين خلقت حضرت "آدم" ميباشد .عالوه بر اين ارتباطشان با حضرت ابراهيم
خلي (ع) و نگهداري آنان از صحف ايشان و همچنين انجام دادن آداب غسه تعميهدي
که او وضع کرده بود .به طوري که گفته ميشود بخشي از آنان با ايشان به شهر حران در
سوريه سفر کردند.
و اما نظريه دوم ،نظريه منشأ غربي است ،برخي معتقدند که منشأ آنها در غرب ،در منطقه
بحرالميت (فلسطين يا اورشليم) يا در ماوراءالنهر بوده است ،جايي که حتي قب از اينکه
به جنوب عراق نق مکان کنند در آنجا مراسم غس تعميد انجههام ميشههد .ايهن گههرايش
توسط ليدزبارسکي در تحقيقات اوليه خود رهبري شد .سپس آن را پههس گرفههت تهها در
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تحقيقات اخير خود از خاستگاه شرقي بگويد و برعکس ،بانو ليهدي دراور در تحقيقههات
اخير خود از تماي خود به نظريه منشأ شرقي چشم پوشي کرده و با اندکي احتياط منشههأ
غربي را پذيرفت ،بدون اينکه رابطه حسح با مندائيان را کنار بگذارد .همچنهين رودولههف
ماتسوخ و کورت رودولف نيه به اين نظريه عالقه نشان دادند با اين حال پژوهش حاضر
مي خواهد به سوال اصلي مقاله پاسخ دهههد کههه تطههور و شههک گيههري و خاسههتگاههاي
زيست جهان آييئي جامعه صابئين چگونه بوده است .در اين مقاله سعي مي شود با تکيههه
بر داده هاي تاريخي به اين مساله پاسخ داده شود.
 .2تاريخ صابئين در صدر اسالم
 .1-2معنای لغوی صابئه
در علت ناميدن آنها به صابئين (صبه يا مفرد صابي يا صبي) اختالف داشتند و اينکه ايههن
يک کلمه عاميانه عربي است و در زبان عرب کلمه صابئين از صههبأ و بمعنهاي خههروا از
ديني به دين ديگر مشتق و گرفته شده است ( زبيدي.)1/360 : 1205 ،
همان گونه که ستارگان از ديدگان خود برمي خيهند .جسينوس آلماني مي گويد :که ايههن
کلمه عبري است و منتفي نيست که از کلمه اي به معناي طلوع ستاره گرفته شههده باشههد
(رازي ،بي تا  .)354 :عرب از پيامبر ( صلي اهلل عليه و آله و سلم ) نام مي بردنههد ،زيههرا
دين قريش را به اسالم واگذار کرد.
همچنين پس از اسالم آوردن حمهه ،عموي رسول خدا ( صلي اهلل عليه و آله و سههلم ) ،
کفار قريش خطاب به او کردند و گفتند  :ما تو را جهههء آنکههه از ديههن و آيههين مهها روي

زیست جهان؛ قلمرو
و خاستگاه اندیشه
ای و آیینههی جامعهه
صابئین ایران

گردانيدي صههابئي مههي دانههيم  .و در شههعب ابوطالههب (عليههه السههالم) پههس از محاصههره
مسلمانان ،مشرکان قريش به آنان گفتند :ميان ما و شما صلح و خويشاوندي نيست و جه
قت اين صابئي چيهي نميخواهيم و قصدشان از صابئي محمّد بن عبداهلل ( صلي اهلل عليه
و آله و سلم ) بود .و چنانکه گفته شده است  :عمر بن خطاب قبه از اسههالم آوردن ،بهها
شمشير به رسول خدا ( صلي اهلل عليه و آله و سلم) حمله کرد و خواست او را بکشههد .
از ايشان پرسيده شد که چه کار مي خواهيد بکنيد؟ گفت :مي خواهم اين صههابئي را کههه
از قريش جدا شد را بکشم( زبيدي ، 5 : 1205 ،عباسي.)13 : 1390 ،
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و صبغ و صبأ اعم از صبغة اهلل مندرا در قرآن که در زبان مندائي و مشتق از آن اسههت و
لکه دار يا غوص در آب و رنگ در لغت نامه فارسي دهخدا صههابئين آمههده اسههت  .بههه
جمع صابئين  ،کلمه اي مشتق از عبههري ( ص ب ع) بههه معنههاي غواصههي در آب ،آمههده
است  .چنانکه در دايره المعارف فرانسوي جلد چهارم ص  22آمده است :که اين کلمههه
عربي است و به معناي غوطه ور شدن در آب يا غس تعميد است و به گفته آنها غسه
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پژوهشهای
رواب ط ب ط
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گويند ( شيرازي .)211 : 1421 ،از آنجايي که غوطه ور شدن در آب غس تعميههد يکههي
از آداب مذهبي اصلي آنهاست و عبارات زيادي دارند که کلمه مصب را در مراسم خههود
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
همچنين مي گويند  :صبينا ابمصبته اد بهرام ربه ».يعني بهها غسه تعميهد ابههراهيم کبيههر،
غس تعميد شديم (دراور. )8 : 1973 ،که صابئين بر اساس اعتقادات خود اين عبارت را
به معناي «نجات يافتگان به نور حق و توحيد و ايمان» تفسير مي کنند .
 .2-2صابئين مندائی در اصطالح
اعتقاد بر اين است که واژه مندائي از ريشه مندا يا ماندا گرفته شههده اسههت کههه در زبههان
مندايي سرياني به معناي دانش يا علم است .مندائي کسي است که داراي علم الهي است
 ،يا خدا را مي شناسد .
و نيه نام فرشته  ،مندائي است که به معناي نخستين دانا يا نخستين حيات است( برنجي،
.)5 :1990

صابئين مندائي تنها فرقه صابئيني است که تا به امروز بههاقي مانههده انههد و يحيههي ( عليههه
السالم ) را پيامبر خود مي دانند و گرايش به ستاره قطب شههمال و غسه تعميههد در آب
روان از مهم ترين ويژگي هاي اين آيين است( جهني .)2/714 : 2010 ،و اما نام صههابئين
به اين دلي است که در قرآن کريم در سه جا ( بقره ،مائده و حج) در کنار اه کتههاب از
قبي يهود ،نصاري و مجوس ذکر شده اند(خيون.)64 :2015 ،
و اما واژه مندائي در زبان سومري از اص کلمه ماندا از سومري (ما-دا) آمده است که به
معناي مسکن يا سرزمين عبادت است.
به همين دلي است که امروزه مي بينيم که معبد مندائيان را مندي مي نامنههد .سههپس ايههن
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کلمه در زبان اکدي به صورت ماندو تکام يافته و ظهور کرده است و معنههاي امههروزي
آن ايمان قوي است (مدني. )23 : 2009 ،
محقق احمد لفتة الفياض اشاره کرده است  :که صابئيان خود را مندائي مهي نامنههد کههه از
کلمه آرامي "مدعا" به معناي دانش گرفته شده اسههت.و صههاحبان آنههها را منههدائيين مههي
گويند که گروهي از قباي آرامي هستند که در فلسطين زندگي مههي کردنههد و سههپس بههه
عراق مهاجرت کردند( فياض .) 5/100 : 2011 ،
 .3-2صابئين در ايران
هنگامي که گروهي از يهوديان فلسطيني به نقاط مختلف جهان مهاجرت کردند ،گروهههي
از آنان به عراق مهاجرت کردند و گروهي از آنان که به صابئين مندائي معروف بودند بههه
ايران آمدند و در غرب کشور و سواح ايران زندگي کردند .اين فرقه در رودخانه کرخه
و منطقه سوسنگرد گسترش يافت و توانسههتند در آزادي کامه زنههدگي کننههد و آداب و
رسوم ديني خود را زير نظر حکومت سلسههله اشههکانيان تهها قههرن نهههم و تهها زمههاني کههه
مشعشعيان زمام قدرت را به دست گرفتند و حکومت فرقه متعصههبي را تأسههيس کردنههد،
حفظ نمودند .
لذا صابئين براي در امان ماندن از آزار مذهبي آنان  ،از هويهه به شهر شوشههتر مهههاجرت
کردند و در نهديکي کارون و در خرمشهر نهديک شط العرب ( اروندرود) جههايي کههه بهها
ساکنان منطقه همهيستي مي کردند و به آنها آزادي عم مي دادنههد ،گسههترش يافتنههد تهها
دين و سنت و صنعت خود را انجام دهند  .و مردم منطقه از آنها استقبال کردند و به آنها
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احترام گذاشتند و سران طوايف و قباي عرب ،زمين هههاي کشههاورزي را بههه آنههها اعطهها
کردند .بنابراين زمين ها را شخم و آباد نمودند  .اما در صههنعت (ماشههينهاي آهنگههري و
قايقهاي ناوبري) مخصوصاً نقره و زرگري و شکار و برداشت سههرآمد بودنههد .و از ايههن
رو در حقوق و تکاليف اجتماعي با عربها برابري مي کردنههد و امههروز لبههاس عههرب مههي
پوشند و به زبان عربي تکلم مي کنند ،همانطور که به زبان فارسي هم خوب صحبت مي
کنند .پيروان فرقه صابئين مندايي در خريد و فروش طال و پروژه هاي مهههم در اهههواز و
ساير شهرهاي ايران مانند تهران ،شيراز و ساير کشورها متمرکههه هستند(سههبهاني: 2006 ،
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.)30
 .4-2تعداد مندائيان جهان
صابئين پيرواني هستند که از قديم االيام شناخته شده اند .اما تعداد کم آنها و حضورشان
در يک منطقه جغرافيايي خاص ،آنها را براي بسياري ناشناخته ،و مح زندگي سنتي آنها
در عراق و ايران کرده است .آمار دقيقي از تعداد صابئين چه در عراق ،چههه ايههران و چههه
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در جهان وجود ندارد .تعداد مندائيان سه دهه پيش در عراق  150ههههار نفههر و در ايههران
نهديک به  20ههار نفر بودند و اکنون آمار جديدي براي ما وجود ندارد.
آقاي نقدي فروشنده طال و نقههره در خرمشهههر مههي گويههد :در سههال  1377شمسههي 67
خانوار در خرمشهر وجود داشتند و اکنون تنها  5خههانوار وجههود دارنههد .از شههيخ نجهها
جحيلي کنهورا و بهرگ صابئين مندائي اهواز نيه درباره وجود جمعيت مندائيان در حههال
حاضر پرسيدم که پاسخ داد :ما در نقاط مختلههف دنيهها کانههادا ،اسههتراليا ،اروپهها ،آمريکهها و
کشورهاي ديگر سکونت داريم  .وي علت مهههاجرت آنههها را حاصه تالشهههاي مسههتمر
براي مسلمان شدن و مسيحيت آنها از اواسط قرن شانهدهم ميالدي بوده و يهها از اپيههدمي
هايي که باعث مرگ جمعيت منطقه شده بود ،اشاره کرد .از  3400خههانواده ،همههانطور
که صادق تيفنو در نقشه خود که در سال  1663ميالدي در پاريس منتشر کرد ،تعداد آنها
را به  560خانواده در سال  1854ميالدي ،همانطور که پيترمن اشاره کرد  .يا چهار ههههار
نفر ،همانطور که سيوفي ذکر کرده است ،مشخص کههرد  .کههه در سههال  1875مههيالدي از
نواحي سرزمين هاي آنها بازديد کرده است و مطالبي در مورد آنها نوشت .با اين حههال،
به دلي بهبود شرايط اجتماعي ،تعداد آنها به بيش از چهار برابههر  ،بعههد از يههک قههرن دو

برابر شد(سباهي .)28 : 2008 ،مندائيان عراق بهرگ ترين و مهم ترين گروه جهان بودند،
از  75000مندائي در سراسر جهان 30000 ،تا  50000نفههر در عههراق بودنههد و بيشههتر در
سواح رودخانه هاي دجله و فرات پراکنده شده اند .اما برآوردهههاي کنههوني نشههان مههي
دهد که تعداد آنها در عراق در دهه نود قرن گذشته به شصت ههار نفر رسيده اسههت کههه
اکثر آنها در دو دهه اخير به ويژه پههس از جنههگ 2003م مهههاجرت کههرده انههد  .و تعههداد
آنهايي که باقي مانده اند ،کمتر از ده ههار نفر تخمين زده مههي شههوند . .در مههورد ايههران،
پيروان دين مندايي بيش از  20000نفر کنوني بودند و خاطرنشان کرد« :بيشتر مندائيان در
شهرهاي عرب زبان هم مرز با جنوب عراق در شهر اهواز و در جنوب اين کشور عههرب
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نشين زندگي ميکنند " .از اين رو ،مقام معظم رهبري ،آيت اهلل خامنه اي ،طي تحقيقي (
 1999م) تعداد آنها را در ايران بيست و پنج ههههار نفههر قبه از قطههع ارتبههاط اهههواز کههه
بخشي از جمعيت عههراق بودنههد ،ذکههر کههرده اسههت(خيون .)29 :2015 ،يعقههوب بههاکلي
(1996م) درباره تعداد مندائيان در آبادان گفت :در آبادان فقههط دو خههانواده زنههدگي مههي
کردند .اما خانواده هاي زيادي در دوران اوليه جنگ جهههاني دوم از سههربازان انگليسههي
زبان  ،و همچنين آمريکايي ها وجود داشتندکه در تجارت نفت مشههغول بودنههد و بههراي
خريدن نقره از صابئين به آن شهرها تردّد مي کردند ( باکلي.)8 :1996 ،
 .5-2جايگاه صابئين و يحيای پيامبر ( عليه السالم ) در شعر و ادب فارسی
شاعران ايراني مانند انوري ،عطههار نيشههابوري ،قههاآني ،خاقههاني شههرواني ،ناصههر خسههرو،
نويسنده فراهاني ،ملک الشعراي بهار ،ميرزا محمدتقي و جالل الدين مولههوي  ،از طريههق
اشعار خود به غس تعميد حضرت يحيي ( عليه السالم ) با عيسي مسيح ( عليه السالم )
و ارتباط آنها با يکديگر اشاره کرده اند.
اين اعتماد خندان کجاست و ز خوف او معبّس .
مادر يحيي به مريم در نهفت
که يقين دارم درون تو شهي ست
. )15 : 1390

پيش تر از وضع حم خويش گفت .
کو اولههوالعهم و رسههول آگهههي سههت(جعفري،

زیست جهان؛ قلمرو
و خاستگاه اندیشه
ای و آیینههی جامعهه
صابئین ایران

 .2-6جايگاه صابئين از لحاظ حقوق اساسی ايران
در مورد دوران حکومت پهلوي صابئين در ايران دچار فراموشي و حاشيه نشيني شههدند.
و شايد بتوان گفت درخشان ترين دوران تاريخي صابئين مندائيان خوزستان ،دوران پههس
از پيروزي انقالب اسالمي در ايران است( ) 1978 / 1357آنان احساس آزادي کرده و با
ديدن حکم طهارت خود در ميان اه کتاب آن هم در خالل سخنراني آيت اهلل خامنه اي
در باب جهاد به عنوان بخشي از کاوش هاي ايشان در آيات ،روايات و تحلي ايشههان از
ديدگاه هاي فقهاي اسالم که موجب گشودن دريچه اي روشههن و صههفحه اي جديههد بههه
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تاريخ صابئين مندائيان در ايران شد(خامنه اي. (20 : 1418 ،
امروزه اعضاي اين فرقه ،مناسک ديني و فعاليت هاي اجتماعي خههود را در بههين جامعههه
خوزستان در فضايي آزادتر از هر دوره گذشته انجام مي دهند .از تعداد صابئيان منههدائيان
در ايران اطالع دقيقي در دست نيست ،اما تعداد آنها در ايههران بيشههتر از منطقههه جنههوب
عراق است .اهواز امروز مرکه معنوي صابئين مندائيان در ايران است ،زيههرا کههه (منههدي)
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معبد صابئين در اين شهر قرار دارد و همچنين مرتفعترين معبد صابئين به شمار مههي رود
مندائيان خوزستان داراي شوراي ح اختالف با مجههوز دولتههي بههه شههماره  449و دفتههر
ازدواا با مجوز رسمي  112هستند .همچنين با هدف توسعه اين فرقه ،مجله «بيت مندا»
(مجله بيت مندا )10 : 1388 ،با مجوز وزارت فرهنگ ،خانههه فرهنههگ علههوم و معههارف
اسالمي منتشر ميشود .انجمن زنان (مجله بيت مندا (12 : 1388 ،از جمله تشک هههاي
زناني است که مندائيت اهوازي را اداره مي کنند .آنها همچنين در حههال حاضههر انجمههن
ديگري به نام «انجمن صابئين مندايي» دارند که  9عضو آن براي مدت دو سههال انتخههاب
مي شوند و مسئوليت دارند .تشکي کالس هاي معههارف دينههي ،تهيههه جهههوات داخلههي،
انتشار کتب ديني در بين اعضاي فرقه ،آماده سازي زمين هاي قبرستان ،کاشت گونه هاي
درختي و ساخت حوض هاي آبي در مندي براي مراسم غس تعميد از جملههه کارهههاي
آنها مي باشد .امروزه صابئين مندائي ايران يک اقليت مذهبي هسههتند کههه فرزندانشهان در
جمهوري اسالمي ايران به زندگي ديني و اجتماعي خود مي پردازند و خوزستاني ها آنها
را به عنوان يک گروه مذهبي مي پذيرند که از زندگي با احترام و عهت با آنههها اسههتقبال
مي کنند  .صابئين مندائيان در طول هشت سال جنگ ايران و عههراق پههنج شهههيد «نههاجي

الههروني»« ،ياسين الههروني»« ،نعيم بهمني»« ،امين جيهان» و «منصور عبههاده االهههوازي»
تقديم کردند .و اين اقليت نيه شام شش نفر از جانبازان مجاهد و آزادگان دفاع در باب
مقدسات و ميهن را تقديم ايران اسالمي دادند (خبرگهاري مقدس.)363810 :1398 ،
 .7-2آراء فقهای شيعه
طهارت يا نجاست غير مسلمان يکي از مسائلي است کههه در طههول زمههان در ميههان فقههها
ميدان نبرد آراء و کانون نظريات مختلف است .و اما اکثر فقهاي شيعه به ويژه پيشههينيان،
صابئين را از اه کتاب نمي دانند و تنها يهوديان و نصارا و مجوس را اهه کتههاب مههي
دانند  .از سوي ديگر برخي از فقها معتقدند که صابئين اه کتاب هستند ،اما ايههن گههروه
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در اقليت هستند .شيخ مفيد مي گويد  :فقهههاي اهه سههنت در کفههر و عقيههده صههابئين و
اجداد و معاصرانشان به استثناي سه گروه يهود و نصارا و مجوس اختالف دارند ،امهها مهها
از آن فراتر نمي رويم و جهيه را از طرف آنها به چيهي غير از آنچه بر سنت رسول خدا
( صلي اهلل عليه و آله و سلم ) در مورد آنها و تعليق ذکههر شههده در احکههام بههر شههمرده
واجب نمي کنيم (مفيد.)280 :1410 ،
شيخ طوسي نيه مي گويد  :اديان ديگر از جمله مشههرکان ،صههابئين و غيههر آنههها مشههمول
جهيه نيستند( طوسي )457 :1400 ،و همچنين صابئين ماليات از آنها گرفته نمي شههود و
دين آنها را قبول ندارند(طوسي.)5/542 :1407 ،
نويسنده جواهر الکالم شيخ محمّد حسن نجفي به اين نظر تمايه دارد و در نهايههت بههه
اين نتيجه رسيده است که فقهاي ما در اين موضوع اتفاق نظر ندارند .زيرا ابن جنيههد بههه
روايت صاحب جواهر آنها را در زمره منافقان و نظر خود را در حصول اجماع قههرار داد.
و در جاي ديگر ابن جنيد نظر خود را پس گرفت و آنها را از اه کتههاب دانسههت  .و از
سوي ديگر ،فتاواي فقها مبني بر اينکه جهيه از آنان گرفته نمي شود و مجوس ناميده مي
شوند و در چنين مواردي اجماع حاص نمي شود( نجفي.)21/230 :1430 ،
از امام خميني ( قدس سره ) و شيخ بهجت نق شده است  :صابئين منسوب به يحيههي (
عليه السالم ) اه کتاب  ،نجس هستند(خميني  ، 1/65 : 1400 ،بهجههت ، 56 : 1410 ،
طباطبايي .(1/254 :1417 ،فتواي طهارت صههابئين و حضههور آنههان در ميههان اهه کتههاب
توسط آيات عظام تبريهي(تبريهي ،بي تا.(106 :خامنههه اي (خامنههه اي ،بههي تهها .)321 :و
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فاض (فاض  ،بي تا .)106 :و سيستاني (سيستاني ،بي تا .)106 :نههوري (نههوري ،بههي تهها:
 .)1/38وحيد خراساني(خراساني ،بي تا  .)106 :فتوا صادر کردند که صابئين اهه کتههاب
و پاک هستند.
و طبق آيه  62سوره بقره خراا از اه کتاب گرفته مههي شههود و بههدين ترتيههب جنههگ و
بردگي از آنان برداشته مي شود و دين خود را برپا داشته و اجازه دارند در بالد اسالم در
امان باشند  .اما احتياط آن است که مطلقاً ترک شوند و غير از آنها از کفار خههراا گرفتههه
نمي شود و بايد دعوت اسالم را بپذيرند و يا کشته شوند و بهيش از يههک آيههه از آيههات
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شريفه بر اين امر داللت دارد .از جمله خداوند متعال مي فرمايند﴿:فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ َکفَهرُوا
فَضَرْبَ الرِّقَابِ ( ﴾...محمّد.)4/
شيخ مکارم شيرازي مي گويد :اه کتاب بودن آنها ثابت نشده است ،ولى حسن رابطههه
با کسى که با اسالم خصومت نداشته باشد خوب است مخصوصهاً اگههر بخواهههد اسههالم
آورد .خوردن و آشاميدن با آنها براي او اشکال دارد  ،مگههر اينکههه الزم باشههد .همچنههين
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ايشان در تفسير نمونه خود مي گويد :از مطالب فوق چنين بههر مههي آيههد کههه اينههان قههوم
ابراهيم خلي و پيروان يحيي بن زکريا ( عليهم السالم ) بوده اند که نصارا به آنها يحيههي
تعميد دهنده مي گويد(شيرازي .)1/257 :1421 ،ماه رمضان را روزه مي گيرنههد .در نمههاز
از کعبه استقبال مي کنند .مکه را گرامي مي دارند .زيارت و حج کعبه را الزم مههي بيننههد.
مردار و خون و گوشت خوک را حرام مي دانند  .و از روابط خويشاوندي در ازدواا بهها
محارم  ،آنچه مسلمانان نهي مي کنند ،منع مي شوند .همچنين در تفسههير آيههه  69سههوره
مائده اشاره کرده اند  :که مؤمنان  ،مسلمان و يهودي و مسيحي و صابئي هستند ،مشروط
بر اينکه به اسالم ايمان بياورند و قبول داشته باشند.و اگر عم صالح انجام دهند همگههي
از اه نجات خواهند بود و گذشته ديني آنان در اين جهت اثري ندارد و راه بر همگههان
باز است(شيرازي:1421 ،

(8/374

شيخ محمّد جواد مغنيه درباره آنها مي گويد :آنههها کهههن تههرين اديههان هسههتند و خههدا و
آخرت و برخي از پيامبران را تصديق مي کنند و به تأثير ستارگان در خير و شر ،سالمتي
و بيماري هدايت مي شوند(مغنيه.)1/117 : 1968 ،

سيد حسين فض اهلل ميگويد :اه کتاب مختص يهود و نصارا نيست ،بلکههه شههام هههر
کسي که کتابي آسماني در اص داشته باشد  ،هر چند بعد از آن منحرف شود .بههه همههين
دلي است که برخي مجوس و صابئين را به آنها ملحق نمودند  .شايد بهتر باشد که خود
را به قدر معيّن ،يعني يهوديان و مسيحيان محههدود کنههيم ،مخصوصهاً در امههر ازدواا بهها
زنانشان ،اما در نهايت طهارت هر انساني را الزم مي بينيم(فض اهلل ،بي تا.(112 :
سيد خويي در سوره حج آيه  17و بقره آيه  62در تدبّر آيات شريفه و صدور حکم آنان
 ،وضع آنها در اين حالت شبيه يهوديان و مسيحيان و مجوس است ،زيههرا در آيههه اول و
دوم خود را با اه کتاب شههريک ميداننههد و در زمههره کسههاني قههرار ميگيرنههد کههه نهههد
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پروردگارشان اجرشان را خواهند داشت .اگر در دين خود اخالص داشته باشند و آنچههه
را که بر عهده آنان است انجام دهند نه ترسي اسههت و نههه انههدوهگين مههي شههوند و بههه
روشني داللت بر اين دارد که آنها از اه کتاب و صههاحبان اديههان و پيههام هههاي آسههماني
هستند ،به ويژه اينکه آنها و يهوديان و مسههيحيان و مجههوس در آيههه  17سههوره حههج در
مقاب مشرکان قرار گرفته اند(خويي.)2/196 :1410 ،
رهبر انقالب اسالمي مي گويد :از جمله اعتقادات آنان که مدّعي و اصههرار بههر آن دارنههد
توحيد است(خامنه اي .)40 :1418 ،سردرگمي و تناقضات زيادي در تعام و ارتبههاط بهها
صابئين رخ داد و مقههام معظههم رهبههري در حکمههي بههر طهههارت صههابئين منههدائي تأکيههد
نمودند(خيون.)36 : 2007 ،
در عقايد آنها بعضي از اعمال توحيدي صحيح پذيرفته شده است و دسته اي از اعمههال
باطله آنها با عقيده توحيدي منافات دارد(خامنه اي .)42 :1418 ،منظههور از اعمههال باطلههه
منافي توحيد محض  ،اعتقاد آنان بههه رهبههر بهههرگ آنههها کههه منههداهي اسههت ،دربههاره او
ميگويند :که او اولين تسبيح و حمد کننده خداوند متعههال اسهت و از فرشههتگان مقههرب
اوست .و نام او را در پاره اي از بوثات (آيات) با نام خداوند متعال شريک مههي داننههد .و
او را در کنار توس فرشتگاني که آنها را با خود نههام مههىبرنههد و نهديکشههان مههي کننههد ،
مىشمارند.
همچنين در عقايد باطله خود نام حضرت آدم پدر بشريت و يحيى ( عليهما السالم ) را
در رديف فرشتگان قرار مي دهند  .و بر نهرهههاي مقههدس و امههاکن مقدسههه و حيههات و
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ساکنان عالم االنوار و غيره سالم مي کنند.و هنگامي که سههوالي از رهبههر فرزانههه انقههالب
اسالمي حضرت آيت اهلل خامنه اي در مورد گروهي از صابئين که در خوزستان سکونت
دارند  ،وتعدادشان زياد است و ادعا مي کنند از پيامبر خدا يحيي (عليه السههالم) پيههروي
مي کنند و مي گويند کتابش در دسترس ماست  .نطرشان درباره آنها چيست ؟ آيا بههراي
علماي دين ثابت شده است که آنها صابئين ذکر شده در قرآن و از اه کتاب هسههتند يهها
نه؟ ،ايشان فرمودند :گروه مذکور از اه کتاب هستند  .و همچنين در نقلي ديگر فرموده
اند  :بر اسههاس قههرائن قههوي و روشههن ثابههت شههده اسههت کههه صههابئين از اهه کتههاب
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هستند(رومي ،53 : 1351 ،خامنه اي ،مجلة فقه اه البيت  ،4 : 1376خامنههه اي: 1378 ،
.)40
 .3تجزيه و تحليل آثار در زمينه پيدايش زيست جهان آيينی صابئين
بسهياري از مورخههان و محقق هين بههه موضههوع پيهدايش صههابئيان و مح ه پيهدايش آنههها
پرداختهاند .ما به مهمترين اين پژوهشها اشاره کرده و سههپس مقصههود و هههدف از ايهن
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مقاله و آنچه که محققين به آن اشاره نکردهاند و يا به سادگي از کنار آن گذشتهاند را بيان
ميکنيم .پارهاي از موارد به شر ذي ميباشد؛
شيرالي ( 1389ش ).در کتاب «صابئيان واقعي» اشاره ميکند که مندائيان گروهي از قباي
سامي هستند که ريشه آنها به فلسطين و اطراف رود اردن باز ميگههردد .اعتقههاد بههر ايهن
است که پس از مهاجرت از آنجا در منطقه بين النهرين در جنوب عههراق و همچنهين در
ايران در کنار رودخانههاي پرآب منطقه يعني کارون ،دجله و فرات ساکن شههدند .وي بهها
تأکيد بر اينکه حرانيان صابئيان واقعي نيستند ،گفت :وطن اصههلي آنههها حههران يها کههاراي
( )Carrhaeدر شمال بينالنهرين باستان است و مکان فعلي آن در جنوب ترکيه ميباشد.
عهيه سباهي ( 2008م) در کتاب «منشاء صابئه و عقايد ديني آنها» قائ بههه ايههن بههود کههه
فرقه مندايي قب از ظهور مسيحيت در ميانه و جنوب بين النهرين پديد آمده است .او بههه
دلي اتکا به منابع خارجي و نوشتههاي خاورشناسان نميتواند مطمئن باشد کههه صههابئيان
در بين النهرين ظهور کردهاند يا از فلسطين آمدهاند.
محمد عمر حماده (1992م) در کتاب «تههاريخ صههابئيان منههدائي» از طريهق نسههخ خطهي
بحرالميت و فرقههاي باستاني متعددي که همهمان با صههابئيان در زمههان باسههتان زنههدگي

ميکردند ،به تحقيق درباره تاريخ صابئيان پرداخت .ايشان به تحقيق و تصههحيح آنچههه در
کتب چاپ شده خارجي در مورد اين فرقه آمده است ،با استناد به کتب قديمي تههاريخي
و تدقيق و تحقيق در انديشههاي صابئيان و آنچه کههه مربههوط بههه شههرايط و تههاريخ آنههان
است ،پرداخت.
همچنين رشدي عليان ( 1976م) در کتاب «صابئيان ،حرانيان و منههدائيان» تحقيقهي ارائههه
کرده است که در آن تحقيق ميگويد :منبعي نيافت نشد که در منابع دين اوليهه ،وطههن و
تحوالت وحقيقت ديني آنها بدون وجود تناقض و اختالف سخن گفته باشد .اما هههرکس
که در کار آنها دقت کند ميبيند که آنها به خاستگاهي باستاني بر ميگردند ،زيرا استقالل

167

آنها در زبان ديني و حروف الفبا ،در عصر جديد به وجود نيامده است.
عربستاني ( 1383ش) نيه در کتاب "تعميديان غريب" بر اساس متون تههاريخي منههدائيان
تحقيقي را ارائه کرده است کههه در آن مبههد منههدائيان را سههرزمين فلسههطين در نهديکهي
ورشليم دانسته و معتقد است .که آنها به دلي جنگ در سرزمينهاي خههود و بهي ثبههاتي
سياسي که در تاريخ گذشته آنها اتفههاق افتههاده و همچنهين آزار و اذيهت يهوديهان در آن
زمان ،به طور گسترده مهاجرت کردند و تشک هاي ) (Diasporaرا در اسههتراليا ،اروپهها و
آمريکههاي شههمالي بوجههود آوردنههد .برانهدت ( 1906م) در کتههاب خههود "دايرةالمعههارف
يهودي" و تحت عنوان مندائيان ،ايدههاي اوليه مندائيان را بههه دوران پهيش از مسهيحيت
بازمي گرداند ،اما در مورد منبع يا منابع اوليهاي که مندائيان عقايد و آيينهاي خههود را از
آن استخراا کردهاند و اينکه از کجا آمدهاند ،اختالف نظر وجود دارد.
دروار ( 1962م) در کتاب خود «صابئيان مندائي در ايران و عههراق» بههه عنههوان بخشهي از
شر سنتها و نگارههاي آيين مندائي اشاره ميکند که منشأ آنها در بينالنهرين و کشههور
عراق است.
رودلف ماتسوخ ( 1955م) زبان شناس آلماني با بهره گيري از معاني ،مفههاهيم و قرائههت
زبان شناسان در کتاب (مندائي کالسيک و مدرن) ذکر کرده است کههه اصه منههدائيان از
فلسطين (اردن شرقي) است .عالوه بر اين ،محقق کورت رودولف ( 1966پس از ميالد)
هنگام مطالعه آنان از منظر فلسفي ،عرفاني و هستيشناختي بر اساس خاستگاه نگارههاي
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اوليه مندايي در کتاب «مشکالت تاريخ توسعه دين مندايي» با پذيرش نظريه منشأ غربههي
به آن معتقد است.
 .4نظر مورخان و محققين در مورد خاستگاه صابئيان و سرزمين اصلی آنها
مورخان و محققين در تعيين سرزمين صابئين مندائي اختالف نظر داشتند و نظرات آنههها
به چند بخش تقسيم شد:
 .1-4نظريه اول
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برخي از مورخان بر اين باورند که وطههن آنههها در منطقههه دريهاي مههرده در فلسههطين يها
مههاوراءالنهر بههوده اسههت ،زي هرا در آبهههاي آن آئ هين تعمي هد بههه نههام «مصههبتين» را اجههرا
ميکردند(السباهي .)33 :1996 ،آنچه اين ديدگاه را تأييد ميکند اسههناد باسههتاني منههدايي
است که در ابتداي دهه پنجاه قرن بيستم در بحرالميت پيدا شده و به آنههها (نسههخ خطهي
بحرالميت) گفته ميشود که حضور آنههها در فلسههطين را تأييهد ميکند(المههدني: 2018 ،
 .)188-189همچنين طبري از روايت بيروني در مورد مهههاجرت تعههدادي از صههابئيان از
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فلسطين به بين النهرين حمايت ميکند و به روايتي تاريخي که وي دربههاره کشههته شههدن
بختنصر و اسارت تعداد زيادي از صابئيان در فلسطين در جريان حمله به بيت المقههدس
نق شده استناد ميکند(بيروني407 : 1380 ،؛ الطبري . )1/316:،مورخههان ديگههر نيهه بههه
حضور دانيال نبي و ديگر انبياي صابئيان در ميان اين اسيران اشاره ميکنند(الرازي1999 ،
:

.)1/3-82

ماکوک و ماتسوخ ،زبان شناس آلماني ،تائيد و تأکيد کردند که مهاجرت منههدائيان از دره
اردن به ارتفاعات مدان در زمان پادشاهي اردوان سههوم رخ داده اسههت(رودولف: 1938 ،
 .)92برخي ديگر بر اين باورند که اين امر در دوره کوتاه پادشاهي اردوان چهارم که تنها
چهار ماه به طول انجاميد روي داده است ،وي همچنين يادآور شده است کههه مهههاجرت
مندائيان در زمان اردوان پنجم و قب از پايان دوره شاهنشاهي اشکاني در حدود قرن اول
پس از ميالد صورت گرفته است .که در آن مندائيان پس از آزار و اذيتي که در حدود دو
ههار سال پيش توسط يهوديان و اقتدار موقت آنها در فلسطين به آن دچار شده بودند از
اورشليم (بيت المقدس) کوچ کرده به شهر حران مهههاجرت کردنههد(ديوان حههران کويتهها،
: 2003

.)7

محقق عبدالحميد افندي عباده ميگويد که مندائيان پس از نبردهاي سنگين با مردم شهههر
حران به طور مادي يا کوه ميديا گريختند و همانطور که مندائيان آن را (طههور آد مههداي)
ميناميدند و حدود يک سال در آن زندگي کردند .در حالي که بخشي از محققين بر اين
عقيده بودند که اين آزار و اذيت مندائيان و علت مهاجرت آنههان نههه از سههوي يهوديهان،
بلکه توسط تعدادي از مسيحيان متعصب بوده است که پس از رسميت يهافتن مسهيحيت
به عنوان دين رسمي امپراتوري روم در قرن دوم پس از مهيالد ،تحههت نظههارت مقامههات
بيهانسي و به اين دلي که در دين مسيحيت مندائيان به عنههوان مرتههد شههناخته ميشههدند،
صورت گرفته است .و اين همان چيهي است که در اکتشههافات شهههر نجههع حمههادي در
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مصر که در آن طومارهايي يافت شد که در مورد اعتقادات فرقههايي صحبت ميکرد کههه
در غارهاي نهديک بحر الميت زندگي ميکردند يافت شههد ،بههه طههوري کههه در يکهي از
دست نوشتهها آمده بود که يوحنا تعميد دهنده پيش بيني کرده بود که کسي کههه پههس از
او خواهد آمد با مجازات آتش حکمراني خواهد کرد(حماده: 1992 ،

.)67

 .1-1-4اثبات نظر اول از منظر زبانی و با توجه به آنچه در کتب آسمانی آمده است
برخي از محققين خاستگاه صابئيان را از فلسطين ميدانند و معموالً آن را به دلي قديمي
بههودن زبههان مههذهبي آنههها و گههويش منههدعي (نيانههدايي) .بهها گنوسهيهم مههرتبط ميداننههد
( )Buckley, 2002 AD: 72و آن همان (مدعا) در گويش آرامي بوده و معناي آن معرفت
ميباشد و با توجه به اينکه آنان طايفهاي از قوم آرامي بودهاند ،وجه تسههميه صههاحبان آن
به صابئيان يا مندعين (مندائين) همين علت ميتوانههد باشههد(جفري.)191-192 : 1983 ،
گو آنکه در آن زمان ،زبان غالب در فلسطين همهين لغههت بههوده اسههت(مجلة المقتطههف،
1/115 :1949؛ المدني .)24-23 : 2018 ،همچنين آنچه که در تعبير کلمه «شِبا» به معناي
«سبأ» ،يک واژه عبري در عهد عتيق ،به معناي سرزمين سبأ در يمن و به سههرزمين ملکههه
بلقيس اشاره دارد را ميتوان به آن اضافه کرد(هاکس .)514 : 1349 ،در نهههد صههابئيان از
نهرهاي آب روان به «يردنه» يا همان «يردانا» تعبيهر ميگههردد و ايهن واژه از رود اردن و
مکانهاي اصلي آنها در فلسطين آمده است و وجود اين نام در زبان و مذهب صههابئيان
تصادفي نميتواند باشد(شيرالي 33 : 1389 ،و  .)34از طرفي در کتب مقدس دينهي آنههها
از بناهاي مقدس يا اماکني مانند کرم که در فلسطين قرار دارد نام برده شههده اسههت کههه

زیست جهان؛ قلمرو
و خاستگاه اندیشه
ای و آیینههی جامعهه
صابئین ایران

بي شک اين نامها بدون دلي در اين کتب قديمي نيامده است و ممکههن اسههت بههه محه
اصلي و خاطرات اين فرقه در اين مکانها مذهبي اشاره دارد(المدني: 2018 ،

.)188-189

برخي از نويسندگان بر اساس داستاني که پادشاه عرب در رويارويي با کاهن اعظم آنههان
«دنقا» اظهار داشت که آنها از اه کتاب هستند وگرفتن جهيه از آنها واجب بوده تا اينکه
با مسلمانان همهيستي داشته باشند ،معتقدند که آنها از فلسطين به سرزمين کنههوني خههود
در عراق از حران مهاجرت کردهاند(الليدي درآور: 1962 ،

.)15

در قرآن کريم (سوره مريم7-12/؛ انبياء88/؛ انعههام )84/و انجيه (انجيه لوقهها ،بهي تهها،
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اصحا اول :ص  )89و کتب مقههدس صههابئيان در مههورد حضههرت يحيههي آمههده اسههت.
همانطور که در کتب مقدس آنها (حران کويثا) و (دراشة اديهيا) آمده است .صههابئيان بههر
اين باورند که حضرت يحيي بن زکريها (عليهه السههالم) يکهي از فرسههتادگان خداونههد و
آخرين پيامبر آنان است که شالوده نهايي مذهب منههدائي را بنهها نهههاده و بهها ناصههريهاي
اصي رابطه واقعي دارد(مجلة المشرق .)5 : 1901 ،و همانطور کههه مهي دانهيم حضههرت
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يحيي و پيروانش در فلسطين جمع شده و در اين کشور کشته شده است .حضرت يحيي
بنيانگذار مذهب صابئيان نبوده بلکه براي تکمي دين کهن و حفظ اصههول آن آمهده بههود
وآنچه را که آفريدگار به او دستور داده به آن اضافه کرد و آن را به آنچههه اکنههون هسههت
تبدي کرد .همانگونه که برخي منابع يهودي نيه از عدول حضرت مريم (سالم اهلل عليها)
از يهوديت به صابئيت حکايت دارد(اف .ام .سي .غراث .)8 : 2010 ،و چون عيسهي (ع)
و يحيي تعميد دهنده با هم معاصر بودند ،ميتوان نتيجه گرفت که صابئيان و عقايد آنههها
قب از تولد يحيي (عليه السالم) در فلسطين وجود داشته است .همچنهين از صههابئيان در
تورات با نام سبا در منطقه عين کرم در فلسطين که به زادگاه حضرت يحيي (ع) مربههوط
است و داراي چندين کليسا اختصاصي و محلي و همچنين محلهي بههراي تعميهد در آب
وجود دارد ،ذکر شده است(کوندوز: 1996 ،

.)85

همچنين در حديث دوازدهم از احاديث يحيي عليه السالم آمده اسههت کههه هنگههامي کههه
عيسي بن مريم سالم اهلل عليها به سههاح رود اردن آمههد و از يحيههي خواسههت کههه او را
غس تعميد دهد و به او گفت :يحيي! من را به رنگ خود درآور و نامي را که به من مي

گويي تلفظ کن و من اين عم تو را در سندي ذکر خواهم کرد و اگر شههاگردي ننمههودم
نامم را از دفترت پاک کن(دراشة اديهيا.)83 : 2001 ،
برخي از متون مقدس صابئيان مندايي مانند حران کويثا ،کتههاب کنهاربهها و تعههاليم يحيههي
اشارههاي صريحي وجود دارد که به شک خاصي بر قدس تمرکه داشته که نشان دهنههده
وابستگي مندائيان به اين شهر بوده و يادآور وقايعي است که در آن رخ داده است(کنهاربا
راست ،بي تا :البوثة 2؛ ديوان حران کويثا ،بي تا؛ مجلههة المقتطههف ،)1/115 :1949 ،همههه
اينها ما را به اعتراف به اينکه فلسطين جايگاه اصلي آنها بههوده ،فرامهي خوانههد .از جملههه
اينکه اورشليم پس از طوفان نو (عليه السالم) ساخته شد ،و اينکه مح بعثت سيصد و
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شصت پيامبر بوده ،و زکريا و همسرش از جايگاه واالئي در آن برخوردار بودند .و اينکههه
حضرت يحيي (عليه السالم) آخرين پيامبر صابئيان در آنجا به دنيا آمد و سرانجام اينکههه
در کنار رود اردن با عيسي مسيح (عليه السالم) مالقات کرد(مجلة بيت مندا.)5 : 1390 ،
در آن زمان عالوه بر صاحبان اديان بت پرستي و توحيهدي کهههن ،فرقههههاي زيهادي در
فلسطين زندگي ميکردند که ما را در رسيدن به حقيقت در مههورد منشههأ صههابئيان يهاري
ميکنند .مانند صدوقيان ،ربانيان ،سامريان ،فريسيان ،قرائيان و اسني ها در آن زمان وجود
داشتند و اين فرقهها بيشتر شبيه صابئيان بودند .مردم فرقه اسههني ههها بههه فضهيلت مطلههق
اعتقاد دارند ،خود را با آب پاک غس ميدهند ،لباس سفيد ميپوشند ،بههه جنههگ اعتقههاد
ندارند و عقايد پنهاني خود را از مردم دور ميدارند و مرگ را بر حيهات تههرجيح داده و
جاودانگي را براي رو ميدانند نههه جسههم(العابدي،257 ،264 ،165 ،162 ،72 : 1968 ،
.)316 ،256
اين فرقه از عموم پيروان دين يهههود جههدا شههد و رويکههردي متفههاوت در پهيش گرفههت
(حماده .)47-52 :1992 ،از سوي ديگر ،نسخ خطي بحر الميت ،که بين سههالهاي 1947
و  1956آشکار شد ،جستجو براي يافتن قومي بيشتر شبيه صابئيان را برانگيخههت .بيشههتر
اين نسخ خطي که به زبان عبري نوشته شده و حاوي نسههخههايي از عهههد عتيهق اسههت،
تأکيد مينمايد که اين نسخها از اسنيهايي است که حضرت يحيي (عليهالسالم) يکهي از
علماي آنها بود .همانطور که آمده است حضرت زکريا (عليه السههالم) کههه يهههودي بههود،
فرزند خود را براي فراگيري اصول آنان به نهد اين فرقه فرستاد و در آنجهها بههه «يوحنههاي

زیست جهان؛ قلمرو
و خاستگاه اندیشه
ای و آیینههی جامعهه
صابئین ایران

تعميد دهنده» معروف شد .و شرط او بعد از تشکي جمهور آسني اين بود که اگر فردي
تا حد مرگ شکنجه شود نبايد اسرار جماعت خود را افشا کند ،به همين دلي اسههت کههه
اين دعوت گروهي از عقايد جديهد را تشههکي داد کههه در بسهياري از افکههار بهها عقايهد
يهوديت تفاوت دارند(حماده.)61-64 : 1992 ،
 .2-4نظريه دوم
طرفداران اين نظريه معتقدند که آنها ساکنان بههين النهههرين باسههتان هسههتند و بسههياري از
اساطير بابلي را به ارث بردهاند ،اما به دلي قرار گرفتن در کنار يهوديههان سههاکن در بههين
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النهرين از يهوديت متأثر گشته ،و از طريق تمههاس بهها نسههطوريان مسههيحي تحههت تههأثير
مسيحيت قرار گرفتند .رهبري اين گههرايش را (اوکراينهي) روسهي تبههار در اواسههط قههرن
نوزدهم به عهده گرفت (يامااوجي .)9-10 : 1970 ،محققان به ايهن نتيجههه رسهيدند کههه
خاستگاه مندائيان کشور بين النهرين است .شواهد باستان شناسي مندايي يافت شههده کههه
به خط مندائي نيه نوشته شده است و قديميترين آنها به نيمه دوم قرن سوم ميالدي بههاز
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ميگردد ،هيچ نشانهاي از اينکه منشأ مندائيان از فلسطين آمدهانههد ،نبود(المههدني: 2018 ،
 .)262برخي از متخصصان کتب اديان باستاني و ريشه آنها به آداب و رسوم مشترک بين
بابليها و مندائيان تکيه نموده و بر اين اسههاس معتقدنههد کههه منشههأ آنههها از بابه اسههت.
( وريم )5 : 1938 ،ذکر شده است که صابئيان منههدائي قههوم آرامهي باسههتاني هسههتند کههه
زبانشان آرامي شرقي سرياني است که زبان مندايي ناميده ميشود و منشههأ آنههها از بهين
النهرين است( .صبحي مبارک )2007 ،محقق انگليسي ،خانم آريکههس هههانتر ، 1در ادامههه
تاکيد کرد که آيين مندايي محصول بين النهرين است و نه از فلسطين .آنجا که ميگويهد:
من با علمايي که مي گويند منشأ آن فلسطين است مخالفم و من مي گويم آئههين منههدائي
از عراق سرچشمه گرفته است(مکلف.)17 ، 2011 ،
 .3-4نظريه سوم
گفته ميشود که مندائيان از جهيره سرنديب (سيالن کنوني در هند) آمدند ،زيرا از طريق
کشتي سام بن نو به عراق رسيدند .و سرنديب در افسانه اعراب نام کوهي است که آدم

1. Aricks Hanter.

بر آن نازل شد و رابط بين آسمان و زمين است(عجينة .)243 ، 1994 ،و آنچههه منههدائيان
را با آن راويت پيوند ميدهد ،حضور حضرت آدم ،نخستين پيامبرشان است و آنچههه بههر
آن ميافهايند اين است که کشتي سام فرزند نو آنههها را بههه وطههن کنههوني بههرده اسههت.
(خيون .)52-53 :2007 ،برخي از مفسران درباره پيدايش مذهب صابئيان مي گوينههد کههه
اولين پيامبر صابئيان يوذاسيف بود و يک سال پس از سلطنت طهمورث در سرزمين هند
ظهور کرد(آلوسي .)17/129 : 2012 ،و خط پارسي را به وجود آورد و به ديهن صههابئيان
فرا خواند و بسياري از او پيروي کردند ،پادشاهان بشيدادي و برخي از پادشههاهان کيهاني
که در بلخ سکني گهيده بودند ،افالک و آتش و قههواي عناصههر را تقههديس ميکردنههد تهها
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زماني که زرتشت در حالي که سي سال از پادشاهي باشتسههف گذشههته بههود ظهههور کههرد
(طباطبائي .)1/194 : 1997،و بقاياي صابئيان در حران که به آنههها حرانيهه مهي گوينههد و
گفته شده که منسوب به هاران فرزند تار برادر ابههراهيم عليهه السههالم ميباشههد و او از
پيشوايان وسرسخت ترين آنها در دين و پايبندترين به آن بود .و ميگفتند ابراهيم عليهه
السالم از حکمشان خارا شد .زيرا در پوست ختنه گاه خود جذام داشت و هر کسي که
اين بيماري را داشته باشد نجس است و بهها او مخالطههه نميکردنههد .و وارد بتخانهههاي از
بتخانهها شد و صدايي از بتي شنيد که به او ميگفت :اي ابراهيم ،ما را با يک عيهب رههها
کردي و با دو عيب آمدي بيرون برو و به سوي ما بازنگرد ،پس خشم او را برآن داشههت
که آنها را خرد کند .و همه را رها کرد ،سههپس از کههرده خههود پشهيمان شههد و خواسههت
پسرش را براي سياره مشتري ذبح کند ،چنانکه بر حسب عههادت فرزنههدان خههود را ذبههح
ميکردند .هنگامي که سياره مشتري از حقيقت توبه وي آگههاه شههد ،قههوچي را قربههاني او
کرد (مکارم الشيرازي1/256 ، 1421،؛ طباطبائي .)1/193-194 : 1997 ،و اينکه صههابئيان
به آن خوانده شدهاند ،زيرا قب از ظهههور شههريعت و ظهههور يوذاسهيف مههردم شههميني و
ساکنان شرق زمين ،بت پرست بودهانههد و بقايهاي آنههها هنههوز در هنههد و چهين و قفقههاز
(سرزمين ترکها) وجود دارند .مردم خراسان آنها را شههمنان مينامنهد .و آثههار باسههتاني و
ادويه جات و بتها و سفالهاي آنها در حومه خراسان که متص به هنههد اسههت نمايهان
است(طباطبائي .)1/190-196 : 1997 ،به نظر ميرسد که اين نظريهها حول محور مبههد
صابئيان حران است که ستارگان و سيارات را به جاي خداونههد متعههال ميپرسههتيدند ،نههه
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صابئيان مندايي که خداي متعال را تکريم و تسههبيح ميکننههد .ايهن نظريهه از سههاختههاي
دروغين تاريخ است و قاب پذيرش نيست .و هنگامي که به شک صحيح مطر و مههورد
مناقشه قرار ميگيرد ،مردود ميشود و عقالي عالم آن را قبول نميکنند .خصوصهاً آنچههه
که در مورد شخصيت ابراهيم خلي عليه السالم گفته شد از مجعوالت دروغيني است که
در برابر واقعيت دوام نميآورد چرا که اين شخص به توحيد و اخالص و ميهان ايمان و
يقين به خالق قادر و متعال خود معههروف بههود .بههه جههه تشههابه کههوچکي بهين رسههوم و
سنتهاي هنديها و صابئيان ،هيچ فص مشترک يا توافق هماهنگي وجود ندارد و ههيچ
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اشارهاي به کشورهاي هند ،رودخانههاي گنگ و سههند و بقيهه کشههورهاي باسههتاني هنههد
وجود ندارد.
 .4-4نظريه چهارم
لئوي ( )Lewyقوم شناس يهودي بر اين باور بود که صههابئيان در منطقههه تيمهها در شههمال
حجاز زندگي ميکردند و نظريه ايشان با توجه به اينکه ذکر آنها در فص بيست و پههنجم
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پيدايش در کتاب مقدس (عهد جديد) به نام سبا ذکر شده است قوت ميگيرد .همچنهين
نسب آنها به ابراهيم (عليه السالم) از همسرش قطوره بر ميگردد(ليههوي-1947 : 1968 ،
 .)1946ايشان در خصوص اين عقيده هيچگونه توضهيحي نميدهههد .امهها بعيهد بههه نظههر
ميرسد که وطن اصلي صابئيان مندائي در شمال حجاز بوده باشد ،زيرا ايهن منطقههه کههم
آب ميباشد(الحموي .)2/471 : 1998 ،چنانکه در مورد صابئيان مندايي مشهور است که
با توجه به اينکه آب را به عنوان يکي از بخشهاي تعميد که رکني از ارکان اصلي آئهين
آنهاست مقدس ميشمارند ،در کنار رودخانهها زندگي ميکنند.
 .5-4نظريه پنجم
داستان افسانهاي مندائيان و آنچه در طومار حران کويتا آمده است به ما ميگويد که ايهن
مردم از مصر به بيت المقدس آمدهاند(دراور .)249-263 : 1962 ،اما مههدت اقامههت آنههها
در مصر ،نحوه زندگي و نحوه اختالط آنها با جوامع يهههودي ذکههر نشههده اسههت .مراسههم
عاشوري باستاني به ياد غرق شدگان در طوفههان نههو و سههپس منههدائياني کههه بههه مصههر
مهاجرت کردند ،نشان دهنده تعلق آنها به مصر است .مندائيان معتقدند که روحهها خههداي
تکويني يهوديان است و موسي با عصاي جادوي خود دريا را به دو نهيم کههرد ،پيهروانش

در دريا گذشتند و فرعون و يارانش در دريا غرق شدند .به همين مناسبت هر ساله غذاي
مخصوصي به نام لوفاني 1بين مندائيان توزيع ميشود تا مصريان غرق شده در دريا مورد
آمرزش قرار گيرند .بر اساس اساطير مندايي ،مصريان بر خالف فراعنه بههه آيههين منههدايي
وفادار بودند(دراور .)26 : 1973 ،گذشته از ايهن روايتههها ،منههدائيان ههيچ خههاطرهاي از
فرهنگ و تمدن مصر ندارند .عالوه بر اين ،منابع در طول تاريخ بههه درگيهري دائمهي بهها
همسايگان خود يعني جامعه کليمان مصر اشاره ميکنند .و اگر منابعي وجود دارد کههه بههه
منشأ صابئيان يا سرزمين آنها در مصر اشاره ميکند ،به دلي خصومت تههاريخي کههه بهين
آنها وجود داشته و اين امر ناشي از جنبه منفي مقابله با آنها و اتخاذ موضههع شههديد عليهه
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آنها است .از سوي ديگر ،مندائي نسبت به کليميت و بني اسرائي نگرش منفهي دارنههد و
اين همان چيهي است که در کتب مقدس آنها به وضو ميبينيم (ماتسوخ-36 : 1339 ،
23؛ ديوان حران کويثا ،بي تا).
 .5گسترش صابئيان از فلسطين به ساير کشورها

زیست جهان؛ قلمرو

 .1-5صابئيان مندائی در بين النهرين

و خاستگاه اندیشه

هجرت صابئيان مندائي از فلسطين به بهين النهههرين بنهها بههه ترکيبهي از عوامه داخلهي و
خارجي رخ داد(قيّم .)5 : 1433 ،حمالت قدرتهاي خارجي به اورشليم که اولهين آنههها
حمله بختنصر (نبوخد نصّر) و تخليه مردم فلسطين به بين النهرين در قرن ششههم قبه از
ميالد بود(اليعقوبي ،بي تا778 :؛ إبن العبري 56 :1992،و 91؛ الطبري .)1/321 : 1966 ،به
طوري که گروهي از صابئيان مندايي از بيت المقدس به باب تبعيد شدند .حملههه دوم بههه
اورشليم توسط تيتوس و به دستور پههدرش سهههار روم ،وسپاسهيان در سههال  70مهيالدي
صورت گرفت(ابن العبري .)91: 1992،در مورد عوام داخلي مهاجرت صابئيان منههدائي،
اوالً به دلي آزار و اذيت آنها به عنوان پيروان «يوحنههاي تعميهد دهنههده» يعنهي حضههرت
يحيي (عليه السالم) شصت سال پس از کشته شدن ايشان است .با صرف نظر از عههذاب
الهي که بر کليمها وارد شد و آنها را نابود کههرد ولهي بهين النهههرين مکههان خههوبي بههراي
مندائيان بود .بر اساس گهارشهاي شفاهي موجود در ميان مندائيان ،آنها توانسههتند 400

1. Lufani

ای و آیینههی جامعهه
صابئین ایران

مندي را براي عبادت در بين النهرين بسههازند و گسههترش دهند(عربسههتاني-21 : 1387 ،
.)20
 .2-5صابئيان مندائی در مصر
مصر به نام مصر بن بيصر يکي از نوادگان حضرت نو (عليه السالم) نامگههذاري شههده
است .و اه آن صابئي بودند .سپس روميهان وقتهي آن را تصههرف کردنههد ،آنههها را بههه
مسيحيت وا داشتند همانطور که خود پههس از صههابئيت آن را در آغههوش گرفتنههد .آنههها
همچنين کشورهاي ديگر همسايه خود را مانند جاالقا ،اسههالوها ،روسههها ،قبطهي ههها و
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حبشيها ،مجبور به پذيريش دين مسيحيت نمودند و همگي بههه مسهيحيت گرويهده و از
دين صابئيت دست کشيدند( .إبن خلدون ،بي تا .)1/116 ،چنانکه برخي گهارشها نشان
ميدهد ،پس از تولد حضرت ادريس (عليهه السههالم) در «ادفههور و ممفهيس» مصههر کههه
مصريان او را «إخنوخ يا هرمس» ميخواندند ،و منابعي وجود دارد که نشههان ميدهههد او
در باب متولد شده است که احتمال آن بيشتر است و از آنجا بهها پيهروان خههود بههه مصههر
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مهاجرت کرد .او حام عقايد توحيدي بود که از اجدادش شيث و آدم به او رسيده بههود.
و اين عقيده گسترش يافت و بعدها پيرواني که به آنها صابئه مي گويند ،پيدا کرد .شههايد
اين نام «صابئه» نسبت به نوه وي «صابيء» فرزند متوشلخ پسر ادريس باشد.
 .3-5صابئيان مندائی در ايران
پس از فتح سرزمين باب توسط کوروش ( 539ق.م) زمينه مناسبي براي منههدائيان فههراهم
شد تا با ورود به کشور ايران به حيات دروني خود در مرزهاي سياسي ايران ادامه دهنههد.
دين صابئيان نيه تحت تأثير فرقههاي (زرتشتي ،مهدکي و مانوي) و همچنين يهوديت در
نواحي جنوبي بين النهرين بود(بيروني. )318 : 1380 ،و در عقايدش و نفوذ اديان ديگههر
مورد دستگيري و ساده انگاري قرار گرفته است .گههاهي منههدائيان وابسههتگي خههود را بههه
کشور «مدايي يا ماداي» آشکار ميکنند و ممکن است کشور ايران باشههد(دراور: 1962 ،
 . )261اما به دلي عدم مکان يابي دقيق آنان و از بين رفههتن پيونههد نامگههذاري دو کلمههه
مندائي به ماداي ،اين نظريه از سوي محققان و پژوهشگران در زمينه منههدائيان و مههذهب
آنان همچنين در مطالعات تاريخ اديان و زبان شناسان رد شده است .بههر اسههاس روايهات
شفاهي و متون مقدس مندائيان ،ورود آنها به سرزمينهاي خوزسههتان و اسههتقرار آنههها در

حاشيه رودخانه کرخه در عهد اشههراقي و از آن دوران بههوده اسههت .زنههدگي اجتمههاعي و
مذهبي آنها در خوزستان پستي و بلنديهاي و پيچ و خمهاي بسياري را طي نمههود .بههه
همين ترتيب ،در ساير نقاط عربستان سعودي از جمله سواح حجاز و يمن و بيشههتر در
سواح خليج فارس از قديم االيام ميتوان انتظار حضور ساير افراد يا گروههاي صههابئي
را داشت (عربستاني.)30-32 :1383 ،
به نظر ميرسد که صابئيان در محمره (خرمشهر) در طول دوران امههارت بنهي کعههب بههه
عنوان اقليت کوچکي به حيات اجتماعي و مذهبي خههود ادامههه دادند(األنصههاري: 1377 ،
.)31
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 .4-5از عراق به ساير سرزمينها
صابئيان در طول تاريخ طوالني خود از انواع آزار و اذيت که از دوران روم آغههاز شههده و
تا کنون نيه ادامه دارد رنج کشيده و هيچ کشوري جههه عههراق ديهن آنههها را بههه رسههميت
نشناخته است .آنها با وجود اينکه در دوران حکومت بعثي صدام حسهين رئيسجمهههور
عراق و دوره پس از حمله آمريکا به بغداد با هيچ تهديد يا آزار مذهبي مواجه نشدند ،اما
از انهوا رنج ميبردند .به طوري که هرچند تعداد آنها در آن زمان به صد ههار نفر نهديک
شده بود وليکن به جه يک کرسي در مجلسي که پس از حمله عراق تأسيس شههده بههود،
هيچ منصب دولتي به دست نياوردند .پس از ظهور سههازمانهاي تروريسههتي و گسههترش
افراط گرايي مذهبي در دوران پس از تهاجم ،مندائيان مجبور به فرار از سههرزمين اصههلي
خود در نهديکي رودخانههاي دجله و فرات به شهرهاي کرکوک ،اربي و ساير اسههتانها
شده و برخي از آنها به طور کلي مجبور به ترک عراق و مهاجرات به ساير نقاط جهان از
جمله ايران شدند.
نتيجهگيری
با توجه به قرائن مشهور و نشانههاي فراوان مانند ظهور اکثر پيامبران در بيتالمقههدس و
سرزمينهاي شامات که در اين زمينه ذکر شده است ،موطن صههابئيان و خاسههتگاه اصههلي
آنها فلسطين ،يعني بيتالمقدس رود اردن ميباشد .بنههابراين ،نظريهة منشههأ غربهي ،طبههق
نتيجه گيري ما ،از نظريه خاستگاه شرقي يعني بينالنهههرين و سههرزمين عههراق محتمه تر
است .زيرا همانطور که خواننده محترم ميداند ،اگر نظريهاي وجههود دارد کههه بههه کشههور
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عراق گرايش داشته باشد ،به علت آن است کههه ايهن سههرزمينها در طههول تههاريخ گههروه
زيادي از مردم بر اساس تعدد قوميتها و احهاب و ساير اديهان از جملههه صههابئيان را در
خاک خود شام ميشد ،و اين تنها به دلي خاک حاصلخيه ،آب و هواي مساعد و پههاک
و کثرت کساني که بدانجا هجرت ميکردند بوده است .اما با وجود همه اينها ،ايهن قههول
نه تنها در ميان ما نظر صحيحي است ،بلکه مي گوييم حضور صههابئيان منههدائي در شههام،
مانند فلسطين ،بيت المقدس ،رود اردن صحيحترين است .و آن هم از اين جهههت اسههت
که زادگاه پيامبر خدا يحيي عليه السّالم که در حدود  6يا  7ق.م در آنجا بههوده اسههت .او
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آخرين پيامبر صابئيان مندايي است که در کتاب آسماني آنها (دراشا اديهيا) يعنهي تعههاليم
يحيي بن زکريا ،دستهاي از سرودها و متوني که در مورد تولد و تربيت حضههرت يحيههي
(عليه السالم) صحبت ميکند ،ذکر شده است .به همين ترتيب ،غالباً ميبينيم که صههابئيان
اين شخصيت را تجلي ميکنند و مديون او هستند و در عين حال اشاره ميکننههد کههه او
بود که پيامبر خدا عيسي مسيح (ع) را در آنجا غس تعميد داد .و اگههر صههابئيان در بهين
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النهرين ،خاستگاه شعوب و مهد تمدنها حضور داشتند ،اين امر پههس از خههروا آنههان از
فلسطين صورت گرفته است ،همچنين مهاجرت آنان به ساير نقاط جهههان و از آنجهها بههه
کشور ايران بوده است.
و نظريههايي که به حضور صابئين در سه مکان ديگر ماننههد مصههر و سههرنديپ (سهيالن
هند) و تيما در شمال عربستان اشاره دارد ،همه اينها احتماالت ضعيف و سسههت بههوده و
از نظر ذهني به طور کلي رد ميشود و گاه صرفاً به عنوان موضوعي کم اهميهت در نظههر
گرفته ميشود ،نه بيشتر .مثالً در مورد آنچه در مورد پيدايش صابئيان گفتههه ميشههود کههه
اص آن به هند بر مي گردد ،اين قول شباهت زيادي به افسانه و خرافات دارد .به طوري
که يک شخص به آنجا رفته و ادعاي نبههوت مينمايهد و سههپس بههه سههاير نقههاط کشههور
بازگشته و انديشه صابئيان را در آنجا منتشر کرد تا به چين رسيد .همچنهين ههيچ نشههانه
محکم و معتبري دال بر وجود فرزندان آدم عليه السالم که صابئيان نبههوت آنههها را قبههول
دارند در آن سرزمينها وجود ندارد .همچنين اين نام يعني سههرنديب تهها بههه امههروز نهههد
صابئيان بهرگ ناشناخته و مغفول مانده است .عالوه بر همه اينها ،هيچ اثههري از صههابئيان
ساکن در شرق فالت ايران نميبينيم.

و نظريهاي که در مورد مصر صحبت ميکند ،اين نظريه نيه مردود است .گواه ايهن ادعهها
اين است که وقتي با استاد راهنما و جمعي از دوستان در حال مطالعه در مورد اين ديهن
بودم ،در اهواز با رئيس و بهرگ صابئيان مندائي (کنهورا نجا الجيلي) آشههنا شههدم .و از
او درباره اص و منشأ آنها پرسيدم که آيا از مصر بوده يها از سههاير کشههورها؟ مالحظههه
گرديد که ايشان اين موضوع را کامالً رد ميکند .عالوه بههر ايهن ،در طههول تههاريخ دائمهاً
درگيري و نهاع بين صابئيان و مصريان وجود داشته و اين امر اين نظريه که آنها در کنههار
مصريان نشأت گرفته و زندگي ميکردند و اينکه اص صابئيان به آنها بر ميگههردد را بههه
طور کلي رد ميکند .و اما تيما در شمال عربستان که برخي از مورخان بازگشههت آنههها را
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به آن کشور نسبت دادهاند ،اين قههول را نيهه ميتههوان رد کههرد .و آن بههه دليه کههم آبهي
آنجاست .تا آنجا که هر رهگذري که مسيرش به سرزمين حجاز خورده از دور اين معنهها
را لمس و درک ميکند .آنچه اين نظر را باط ميکند اين است که عم اصههلي و نسههبتاً
واجب که صابئيان آن را از ارکان ضروري ميدانند ،غس تعميد است کههه بايهد در کنههار
نهرها انجام شود و جاي ديگري براي آن وجود ندارد .و به دلي اهميت موضههوع تهها بههه
دانجا پيش رفته که ،صابئيان مندائي که به کشورهاي غربي از جمله نيويهورک مهههاجرت
کردند ،مراسم غس تعميهد را در آنجهها برگهههار نمههوده و هرگههه از آن جههدا نشههدند .در
مجموع ،از هر کجا که ظاهر شده باشند ،اما با وجود انهوا ،در تعام دائمهي بهها جههوامعي
که آنها را احاطه کرده بودند ،باقي ماندند .همانطور که کساني که با آنها در تماس بودنههد
تحت تأثير افکارشان قرار گرفتند ،آنها نيه با وجود تمام اقدامات احتياطي که براي دفههع
اين تأثيرات انجام ميدادند ،تحت تأثير اعتقادات مردم اطراف خود قرار گرفتند .بههه هههر
حال از اين نظريات و ديدگاهها نتيجه مي گيريم که عقايد و آراء داللت بههر ايهن مطلههب
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.
ثانيا  :آنها را آميخته اي از اديان آسماني همچون يهود و نصارا و مجوس بههه حسههاب
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.
و گواه اين مطلب دو آيه (بقره  62و مائده  )69مي باشد که برداشههت مهها حههاکي از ايههن
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.
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ب  :هر کس از آنان به خدا و روز قيامت ايمان آورد و آن را با عم صالح جمع کند ،از
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
با يکديگر نيستند .ممکن است در برخي آيات خداونههد ذکههر صههابئين را از جهههت ذکههر
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خاص پس از عام ،استثناء کند ،يا ذکر آنها را بعد از يهوديههان در يههک آيههه و يهها بعههد از
نصاري در آيه ديگر ذکر کند .همچنين ظهور آيه 17سوره حج صابئين را اه فرقههه اي
غير از فرقه مشرکان دانسته و دين آنها در رديف اديان آسماني ذکر شده است ،نه اينکههه
آن انسان بريده از ساير اديان باشد .لذا برخي از نامداران اين عصر ،استنباط عنههوان اهه
کتاب را از آيات شريفه برداشت کرده اند و فهميده اند که معناي اه کتاب بودن آن عام
ترين است.آنچه را نيه مي توان استنباط کرد ،مطالبي است که در کتب آنها از جمله کنههها
ربا نق شده است که آنها را ملکوتي و خدا پرست مههي داننههد و بههه پيههامبران خههدا کههه
شناخته شده اند منسوب مي کنند ،زيرا که کتب آنها حاوي عقايههدي اسههت کههه فقههط از
حقايق الهي و اديان آسماني مانند اعتقاد به توحيد ،معاد ،نامگذاري حق و صفات متعالي
نسبت به خداوند ،و اراده او و غيره سرچشمه مي گيرد  .و ادعا مههي کننههد کتابهههايي کههه
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
نق شده است  ،همه آنها اشاره به عظمت اين دين و جاودانگي آن مههي کنههد .نتيجههه از

آنچه ذکر کرديم اين است که  :استنباط از آيات سه گانه که صابئين از اه کتاب هسههتند
امري پسنديده است و ايرادي ندارد.

منابع
إبن تيميه ،حمد (مجموعة الفتاوي شيخ اإلسالم إبن تيمية الحرّاني)( ،بي تا) .المخرجين لألحاديهث :عهامر
الجهار و نور البارز( ،بي جا).
ابن خلدون ،عبدالرحمن (بي تا) .العبر وديوان المبتد والخبر في يام العرب والعجم والبربر و من عاصهرهم
مهن ذوي السلطان األکبر .اعتنى به بو صهيب الکرمي .الرياض :بيت األفکار الدولية.
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