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چکیده
صابئین مندایی اعضای قوم-دینی هستند که سرزمین مادری ایشان عمدتاً در جنوب غربی ایران )خوزستان( و در کشور 
عراق در بین النهرین قرار دارد. ایشان مردمانی مدرن بوده که حامل یک سنت دینی باستانی گنوستیکی و گنجینۀ مکتوبی 
از متون دینی هستد که مبنای هویت متمایز فرهنگی ایشان است. سنت دینی مندایی مبتنی بر یک کیهان شناسی دو 
قطبی بر اساس تقابل آسمان و زمین، و نور و ظلمت بنا شده است که این ساختار متناسباً در مناسک مندائی، حالل و 
حرام های دینی، و نیز سازه های آیینی و چشم انداز عبادتگاه های ایشان متبلور می شود. اعمال دینی مندائی نوعی دین ورزی 
مناسک گرای آموزه ای با تأکید بر مضمون پاکی منسکی است. این مناسک آموزه ای به ایشان اجازه می دهد تا رمزهای دینی 
متراکمی را از خالل نسل ها انتقال داده و هویت مندائی را تولید و بازتولید کنند. در عین حال وسواس دین ورزی مندائی با 
مضمون پاکی به طور نمادین اشتغال ذهنی مندائیان با حفظ تمامیت گروهی و انسجام مرزهای مورد تهدید قومی را نشان 
می دهد. در این مقاله، عالوه بر آشنایی کلی با این مردم، به طور ویژه ساختار سازه های دینی و چشم انداز محل اجرای 

مناسک مندائی به مثابه بازنمودی از جهان بینی مندائی مورد بررسی قرار می گیرد.
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مقدمه
قوم  ولی  هستند  ایران  قدیم  بسیار  ساکنان  از  صابئین  اگرچه 
شناخته شده ای در ایران محسوب نمی شوند. از دالیل منزوی ماندن آنها 
قومی بودن و تبشیری نبودن دینشان است. دین سیستم و نظامی است 
شامل جهان بینی، اخالقیات، مناسک، و قواعد رفتاری که مجموعاً یک 

منظومه را تشکیل می دهند. 
صابئین خود را وارث یک سنت دینی می دانند که مبدأ آن از اولین 
پیامبر و اولین انسان )حضرت آدم(، ابتدای تاریخ انسانیت، بوده است. 
سنت فرهنگی ایشان شامل کتب و نوشته جات بسیاری است از جمله 
کتاب گنزا ربا )گنج بزرگ( منسوب به حضرت آدم )ع( و دیگری کتابی 
منسوب به حضرت یحیی )ع(؛ )آخرین پیامبر مندائی( به نام ادراشا اد 
یهیا یا "تعالیم یحیی". شیوۀ دین ورزی صابئین بسیار مناسک گرایانه 
بوده و مهمترین دغدغۀ دینی برای مندایی ها انجام مراسم آیینی مذهبی 
است. زبان مندائی از خانواده   زبان های سامی و از لهجه های شرقی زبان 
آرامی محسوب می شود و لذا با زبان های عربی و عبری هم خانواده بوده و 
نزدیکی دارد )عربستانی، 1383: 256(. مندائیان دو مبنای تاریخی دارند 
که به وسیلۀ آنها دو نوع سال شماری ویژۀ مندائی پدید می آید، یکی از 
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این مبانی میالد آدم )ع( است و دیگری میالد یحیی )یهیایهانا( که مبنای 
سال یحیایی است. سال شماری مندائی یک سال شماری خورشیدی بوده 

و هر سال دارای 12 ماه است )همان : 287(.
مندائی ها زمان طوالنی در بین النهرین زیسته اند و همچون غالب اقوام 
بین النهرین برخی باورهای مرتبط با نجوم را اتخاذ کرده اند و بر اثربخشی 
آنها در زندگی انسان باور دارند. از طرفی این امر باعث شده است که 
ایشان با صابئین حّران- که براساس منابع تاریخی ستایش و پرستش 
اجرام آسمانی در نزد ایشان وجود داشته است – خلط شوند و این 
موضوع چالشی پیش روی دانشمندان و مورخین اسالمی بوده  است. 
اگر چه، اجرام آسمانی در باورهای مندائی مورد ستایش و پرستش قرار 
نمی گیرند و راست کیشی مندائی در مقابل پرستش اجرام آسمانی موضع 
مخالفی دارد، و حتی بعضی از این اجرام آسمانی منسوب به نیروهای 
به پیامبران  اینکه در طومار هران گویثا  تاریکی و شر هستند. کما 
دروغین و یاری گری و تقویت ایشان توسط مریخ اشاره شده  است. گنزار 
بّایمین نیز به بدخواهی و شرارت مریخ و خورشید و زهره و تیر و ماه 
بر فرزندان آدم اشاره دارد و آنها را اغواگر و اثرگذار می داند و نیز در 
ادراشی ادیهیا آمده که هر کسی به دنبال ساحران و ستاره شناسان برود 
در مکانی سرد )زمهریر( معذب خواهد شد. اما به هر حال اثرگذاری این 
سیارات و محاسبات نجومی و منطقه البروجی در راست  کیشی مندائی 
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مهرداد عربستانی

امری پذیرفته است. دراور در »مندائیان عراق و ایران« نقل می کند 
که در شب قبل از سال نو، روحانیان »اسفرملواشی« )یکی از متون 
مقدس مندائی( را می خوانند و سعی می کنند که وقایع سال آینده را 
از نظر آب و هوا، خوشی و ناخوشی و ... پیش بینی کنند و مندائیان 
در روز دوم سال مندائی، یعنی در برج دوم دوال )مصادف با اول یا دوم 
مرداد ماه( نزد روحانیون می روند تا از نیک و بد سال آینده آگاه شوند 
)همان: 76-77(. امت مندائی ریشه دینی و مبنای مادرتباری دارد و هر 
مندائی باید یک نام دینی داشته باشد، نامی که با آن نام تعمید می شود 
و ازدواج می کند و به خاک سپرده می شود و محاسبه این نام بر اساس 

نام دینی مادر صورت می گیرد )همان : 79-78(. 
پژوهش های  غالباً  گرفته اند  صورت  مندائی ها  دربارۀ  که  کارهایی 
شاید  بوده اند.  متنی  پژوهش های  و  دین شناختی  و  زبان شناختی 
قدیمی ترین کارهای روش مند دربارۀ مندائیان مطالعات زبان شناختی 
انتشار  به  نوزدهم  قرن  در  که  باشد  آلمانی   )H.Peterman( پترمن 
گنزا ربا – کتاب مقدس مندائی – مبادرت کرد. پس از او نیز مارک 
لیدز بارسکی )Mark Lidzbarski(  ترجمه آلمانی گنزاربا را با عنوان 
Ginza: Der Schatz Oder Das Grosse Buch Der Madaer منتشر 
کرد. مهمترین تالش های مندائی شناسی را باید تحقیقات خانم ای. 
اس. دراور )Drower.S.E( دانست که در طی سال ها زندگی در عراق 
در  را  مندائیان  از  مفصلی  اتنوگرافیک  مواد  مندائیان،  با  آشنایی  و 
کتاب های مندائیان عراق و ایران )Iran and Iraq of Mandaen( و 
آب در شراب )wine in Water( ثبت کرده  است. غیر از این کتاب ها او 
مجموعه ای از متون مندائی را هم به تدریج ترجمه و منتشر کرده  است 

که مساهمت شایانی در مندائی شناسی معاصر بوده  است.
از محققان دیگری که به طور خاص در سال های اخیر پژوهش هایی به 
ویژه از جنبۀ زبان شناختی در مندائیان انجام داده، »رودلف ماتسوخ« 
زبان شناس فقید آلمانی است که سال ها استاد دانشگاه تهران بوده  
است. غیر از مقاله های مختلف در مورد زبان مندائی، مهمترین اثر 
او فرهنگ لغات مندائی است که در سال 1966 منتشر کرده  است. 
جورون جاکوبسن باکلی )Jorun Jacobsen Buckley( به طور ویژه 
ادیان پرداخته و  تاریخ  از حیث دین شناسی و  به مطالعۀ مندائیان 
مفصل ترین اثر وی کتابی است با عنوان مندائیان که در سال منتشر 
کرده  است. اما در ایران مطالعات مندائی  شناسی تا سال های اخیر بسیار 
محدود بوده  است. شاید اولین کتابی که باعث شد تا حدودی مندائیان 
در جامعه  ایرانی شناخته شوند کتاب قوم از یاد رفته : کاوشی دربارۀ قوم 
صابئین مندائی از برنجی )سلیم برنجی( که در سال 1367 منتشر شده 
 است. این کتاب که توسط یک مندائی نگاشته شده اگر چه حاوی مواد 
اتنوگرافیک نسبتاً مفصلی است، ولی به شیوۀ روش مند نگاشته نشده 
و بیشتر کتابی درون دینی و مسلکی است. با این وصف تا سال ها این 
کتاب تنها اثر دربارۀ مندائیان بوده است. غیر از برنجی، مندائی دیگری 
که به تألیف کتبی دربارۀ مندائیان پرداخته »پرویز عجیل زاده« است که 
دو عنوان کتاب نسبتاً کم حجم دربارۀ این قوم دینی منتشر کرده  است. 
اما در زمینۀ آثار تحقیقی، می توان از آثار» مسعود فروزنده« و »عادل 
شیرالی« نام برد که در زمینه دین شناسی و تاریخ ادیان نگاشته شده اند. 
در این میان مطالعات جای مطالعات انسان شناختی خالی بوده است و  

کتاب تعمیدیان غریب : مطالعه ای مردم شناختی در دین ورزی صابئین 
مندائی ایران از مهرداد عربستانی تالشی برای مطالعات انسان شناختی 
در مورد صابئین مندائی بوده است. صابئین مندائی اعضای قومی-دینی 
سامی و گنوستیک، و شاید تنها سنت زندۀ گنوستیک جهانی هستند 
که طی قرون متمادی در مناطق باتالقی بین النهرین و در کنار رودهای 
کشور عراق و نیز سواحل رود کارون در خوزستان زیسته اند )عربستانی، 

.)1390
صابئین معتقدند که تاریخ ایشان به ابتدای تاریخ بشر روی زمین باز 
می گردد. بر اساس روایات درون دینی مقارن آشکار شدن دین ایشان 
در زمان یحیی تعمیددهنده )یهیا یوهانا به زبان مندایی( ایشان در 
نزدیکی اورشلیم سکنی داشته اند )عربستانی، 1383: 19(. بر اساس 
همین روایات ایشان پس از درگیری با یهودیان در این منطقه هم 
زمان با فروانروایی پارت ها در ایران به بین النهرین مهاجرت می کنند 
همسایگان شان  چشم  در  همیشه  مندائیان   .)2-241 21و  )همان: 
غریبه های آشنایی بوده اند و علی رغم اشتهارشان به صلح جویی گه گاه 
از سخت کیشی و کم لطفی همسایگانشان رنج برده اند. مردمانی که با 
لباس هایی سراسر سفید، که گاهی تک تک و گاهی گروهی، در کنار 
رودخانه جمع می شوند، تعمید می شوند، نیایش می کنند و غذایی 

منسکی را با هم سهیم می شوند )عربستانی، 1390(.
از تعداد مندائیان ایران آماری رسمی در دست نیست و غالباً تعدادشان به 
تخمین برآورده شده  است. جنگ ایران و عراق )1980/1367-1359-
1988( و جنگ های بعدی در عراق و نیز نامالیمات سیاسی و اجتماعی 
در منطقه باعث مهاجرت تعداد قابل توجهی از مندائیان به خارج از 
ایران و عراق شده  که این امر به نوبۀ خود همین تخمین ها را نیز 
مشکل تر کرده  است. کورت رودلف تعداد مندائیان ایران را در سال 
1978 کمتر از 15000 نفر تخمین می زند. مندائیان خود حضور حدود 
20000 مندائی در ایران را در ایران برآورد می کنند )عربستانی، 1384: 
2(. آژانس پناهندگان سازمان ملل نیز تقریباً تعداد 10000-5000 
مندائی در ایران گزارش کرده  است )2004(. در خالل دهه های اخیر 
در اثر جنگ بین ایران و عراق و جنگ های اول و دوم خلیج فارس )به 
ترتیب 1990-1991 و 2003( این منطقه بی ثباتی های شدیدی را 
تجربه کرده  است که زندگی مندائیان را نیز عمیقاً متأثر کرده و با راندن 
بسیاری از مندائیان به سمت مهاجرت برهۀ جدیدی در تاریخ مندائیان 

گشوده  است )عربستانی، 1390(.

کیهان شناسی و مناسک مندائی
برخی از ویژگی های این دین نشان دهنده ریشه غنوصی )گنوسی یا 
Gnostic( آن است )عربستانی، 1383: 1(، در واقع تقابل میان نور 
و ظلمت زیربنای دیانت مندائی را تشکیل می دهد و به خوبی در 
کیهان شناسی مندائی بازنمایی می شود )همان: 9(. کیهان شناسی، 
تصویری از »واقعیت مطلق« و نظم را رسم می کند، تصویری که راه و 
رسم )Ethos( گروه را عقالنی جلوه می دهد. بر اساس کیهان شناسی 
مندائی جهان متشکل از طبقاتی است که از نورانی ترین و مقدس ترین 
طبقات در شمال کیهانی شروع می شود و به تاریک ترین و آلوده ترین 
مکان در جنوب کیهانی ختم می شود. موقعیت معنوی هر موجودی 
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در تناسب با جایگاهش در طبقات کیهانی است. جهان باال یا دنیای 
نور در باالی زمین و پس از اتمام جهان مادی )حاوی اجرام سماوی( 
قرار دارد و زیر زمین  جهان زیرین یا دنیای ظلمت قرار دارد. انسان ها، 
حیوانات، گیاهان و تمام موجودات مادی در حد وسط این دو جهان 
و در دنیای اختالط زندگی می کنند. جایگاه  کیهان شناسی انسان که 
در روی زمین قرار دارد، دقیقاً در مرز عالم تاریکی و شروع دنیای 
مادی است. انسان موجودی دو منشائی است، بدن وی از طین یا گل 
که از زمین است و جوهرش از نمشتا ساخته می شود که از عالم نور 
است و در بدن محصور شده  است )عربستانی، 1390(. خدای صابئین 
تشخص ندارد، بسیار انتزاعی و منزه و در قلب عالم نور قرار گرفته 
است که این نیز از نشانه های گنوسی بودن دین مندائی می توان به 
شمار آورد. مفاهیم متقابل پاکی و ناپاکی در تمام مناسک و آدابشان 
دیده می شود و مفهومی تکرارشونده در تمام دین مندائی است. خدای 
مندائی به نام هیی، به لحاظ لغوی به معنای زندگانی است )عربستانی، 
1383: 41(. بنابراین هر امری که از اصل حیات و زندگانی فاصله 
بگیرد، دنیوی تر و دورتر از خدا قلمداد می شود. در آداب و مناسک 
مندائی، از جمله منهیات غذایی، تقابل های ساختاری، نور و ظلمت، 
آسمان و زمین، زندگی و ماده، و پاک و ناپاک قابل شناسایی هستند 
و این تقابل ها در تمام آیین و رفتارهای آنها بازنمایی می شوند )همان: 
9(. تنها تجلی نمادین خدا بر زمین آب جاری است. آب جاری در دین 
صابئین تنها عنصری است که هم پاک است و هم پاک کننده. مناسک 
نقشی اساسی در در دین ورزی مندائی دارند. عنصر ثابت و مقدس دین 
مندائی مناسک باستانی دین است، شامل تعمید و انواع غذاهای آیینی. 
مهمترین و مکررترین مناسک مندائی انواع آیین های تطهیر هستند که 
شامل انواع شستشو و غسل با آب جاری است، و مهمتر از همه مناسک 

تعمید در آب جاری است )همان: 85(. 
از نگاه مندایی هر چه از بدن دفع می شود ناپاک است شامل خون، 
ادرار، مدفوع، مایع منی و سایر موارد. در صورت تماس با این مواد 
دفعی، موضعی که با آنها تماس داشته است آلوده یا اصطالحاً نازل 
می شود و باید تطهیر شود. در مورد رابطه جنسی و خروج منی کل 
بدن انسان نازل می شود و نیاز است که کل بدن شستشوی آیینی شود. 
انسانی که نازل )ناپاک( است باید برای شرکت در مراسم آیینی خود 
را تا میزان پاکی مورد نیاز برای شرکت در مراسم پاک کند، یعنی با 
شستشوی آیینی موضعی، یا شستشوی کامل، و در صورت نیاز با انجام 

تعمید که باالترین مناسک تطهیر است )همان: 93(.
اجرای وظایف دینی به واسطه روحانی انجام می گیرد و برخی از مناسک 
رسمی دینی مثل تعمید را تنها ایشان می توانند انجام دهند و انجام آن 
برای افراد معمولی جایز نیست. مراسم تطهیر اصول خاصی دارد برای 
نمونه لباس کاهن یا روحانی باید کمترین دوخت و دوز و عصایش از نی 

طبیعی باشد )به طبیعی ترین شکل ممکن(؛ )همان: 93(؛ )تصویر1(.
تعمید مهمترین و فنی ترین غسل این دین است و کسی نمی تواند 
تعمید شود مگر اینکه اسم دینی داشته باشد. اسم دینی با محاسبات 
نجومی از اسم دینی مادر گرفته می شود، و به این ترتیب کسی که مادر 
مندائی ندارد به لحاظ فّنی )قواعد دینی( نمی تواند به جرگه مندائیان 
بپیوندد )همان: 79(. زن و شوهر تازه ازدواج کرده تا یک هفته و مادر 

و بچه تازه به دنیا آمده تا یک ماه نازل هستند و تماس با ایشان باعث 
انتقال ناپاکی خواهد شد. ایشان پس از این دوره با انجام مراسم تعمید 
پاک می شوند )همان: 93(. اگر طی این مدت آنها ظرفی رسانا )از نظر 
قواعد انتقال آلودگی در دین مندائی( را لمس کنند آنرا نازل کرده اند 
و باید آن ظرف نیز تطهیر شود )همان: 117-118(. مواد رسانا شامل 
موادی است که مصالح آن انسان ساخت باشد مثل شیشه و فلز، و 
مواد نارسانا از مصالح طبیعی مثل چوب و کتان هستند )همان: 121(. 
تمامی مناسک صابئین مندائی الزم است که در نور روز انجام شود و 

انجام آنها پس از غروب آفتاب مجاز نیست )تصویر2(. 

حالل و حرام غذایی
گوشت حیواناتی که روی زمین راه می روند به جز گوسفند نر حرام 
است. گوشت حیوانات شکاری نیز حرام گوشت هستند. تنها خوردن 

ماهی و پرندگان-  از جمله ماکیان- مجاز است )همان: 56-54(. 
ذبح حیوان بدین شکل است که ابتدا آن را در آب شستشوی آیینی داده، 
سپس به گونه ای که با زمین تماس نداشته باشد او را در هوا نگه داشته، 
سرش را می برند. چون زمین مرز عالم پست و ظلمت محسوب می شود، 
حیوانی که شستشو داده شده و آماده ذبح است نباید با زمین تماس پیدا 
کند )همان: 56-57(. در مناسک صابئین مندائی تمایل به استفاده از 
مواد طبیعی و احتراز از امور مصنوعی و انسان ساز قابل مشاهده است. 
مثالً در خوراکی های آیینی گوشت و خمیر نان مخصوص مستقیماً 
روی ذغال گداخته قرار داده می شوند و از هیچ وسیله ای –مثل سیخ، 
قابلمه، یا ساج- برای پختن آنها استفاده نمی شود. مواد غذایی آماده شده 
برای غذاهای آیین نیز بر روی پارچه کتانی که بر زمین پهن شده است 
می گذارند تا از تماس آنها با زمین با استفاده از یک ماده نارسانا جلوگیری 
کنند. ظروف آئینی خاص، مثل آتشدان و بخوردان، معموالً  از ِگل خام 
که با دست درست شده و بدون حرارت خشک شده است، ساخته 

می شوند )همان: 121-122(؛ )تصویر3(.

سازه های آئینی و منظر
معبد صابئین که آن را »َمندی« می نامند به طور سنتی به صورت 
بسیار ساده از نی و مصالح طبیعی دیگر و به صورت سازه ای نسبتاً غیر 

دائمی ساخته می شده است. 
امروزه صابئین برای انجام مناسک دینی شان عموماً به کنار ساحل 
رودخانه ها می روند که عمالً معبد، به معنای محل عبادت، مندائی تلقی 
می شود. معبدی تقریباً بدون هیچ سازه انسان ساز. حداکثر مندائیان 
سکوهای در کنار ساحل برای ایستادن و انجام مناسک تهیه می کنند 
که تا لب آب ادامه دارد )همان: 89-88(. منظر چنین معبدی تنها 
چشم انداز از طبیعت است : آب رودخانه و گیاهانی که در کنار آن 
روئیده اند. گاهی صابئین مندائی از رأیت یا پرچم های کوچکی که در 
فرهنگ خوزستان برای مناسبات عموماً مذهبی به کار می رود در کنار 
رود استفاده می کنند. این رأیت ها تیر چوبی کوچکی هستند که در 
انتهای شان پارچه ای کوچک آویخته شده است.  صابئین گاهی چند 
رأیت را در زمین ساحل رود فرو می کنند و نشانی از نذر و نیازی با 
خداوند است، همچون شمعی که در سنت های دینی اسالمی، و یهودی- 

118 فصلنامه هـنر و تـمدن شـرق سال ششم| شماره نوزدهم| بهار 1397



مهرداد عربستانی

تصویر3. بانوان مندائی در حین اجرای لوفانی و دخرانی، مناسک غذای 
آمرزش برای درگذشتگان. اهواز. مأخذ : عربستانی، 1383.

مسیحی در اماکن مذهبی روشن می شوند )همان: 90-89(. 
به این ترتیب در فرهنگ صابئین مندائی، متناسب با کیهان شناسی این 
دین، خبری از سازه های با شکوه و تزئینات پیچیده نیست. سازه های 
آئینی، محل عبادت و منظری که بر اساس اصول مندائی ساخته شده اند، 
سازه ها و مناظری طبیعی با یک نمادگرایی گسترده مبتنی بر تقابل 
فرهنگ و طبیعت، متناظر با تقابل ناپاک و پاک، و ظلمت و نور است. 

تصویر1. روحانیان مندائی در حال اجرای تدارکات اجرای مناسک تعمید دسته جمعی. 
اهواز. کنار رودخانه کارون. مأخذ : عربستانی، 1383.

.1383 عربستانی،   : مأخذ  تعمید توسط روحانی مندائی.  تصویر2. 

صابئین مندائی در زمینۀ اجتماعی ایران
امروزه این قوم تالش می کنند هویت خود را به عنوان اهل کتاب در 
جامعه عمدتاً اسالمی ایران مورد تأکید قرار دهند. این امر با تأکید 
قرار داده  اهل کتاب  را در کنار دیگر  از قرآن که صابئین  آیاتی  بر 
است، و نیز فتوای مقام رهبری مبنی بر اهل کتاب بودن ایشان صورت 
می گیرد )همان: 223(. مندائیان یک قوم کوچک دین، محلی، قومی 
و غیر تبشیری، درون همسر و تحت محاصرۀ همسایگان غیرمندائی 
بوده اند. این شرایط باعث شده  است که عالوه بر آسیب های مادی، 
ترس از محو هویت گروهی و انقراض فرهنگی  برای ایشان به دغدغه 
بدل شود. دین مهمترین مرجع هویتی مندائیان است و این دغدغه 
در شیوۀ دین داری آنان منعکس شده  است )عربستانی، 1390( آنچه 
در دین داری مندائی به طور برجسته مشاهده می شود وسواسی اکید 
در مورد پاکی و ناپاکی است. این توجه به پاکی در مناسک مندائی 
نشان دهندۀ اشتغال ذهنی مندائیان به پاکی و تمامیت مرزهای گروهی 
است. برخی نظریات انسان شناختی، و به طور خاص نظریات »مری 
داگالس«، نشان می دهند مرزهای تهدیدشده پیکر سیاسی و اجتماعی 
در نگهداری انسجام و کنترل مرزهای بدن بازنمایی می شوند. مری 
 : می گوید  دینی  نظام  یک  در  نجاست  و  ناپاکی  درباره ی  داگالس 
»آلودگی )یا نجاست( هیچگاه بدون منظری از نظمی سیستماتیک 
رخ نمی دهد. از این رو هر تفسیر جزء نگرانه ای از قواعد آلودگی در 
فرهنگ های دیگر، محکوم به شکست است. تنها راه ممکن برای معنا 
یافتن آلودگی، ارجاع آن به ساختاری کامل از تفکر است؛ ساختاری 
از تفکر که سنگ بنای مرزها، حواشی و خطوط درونی آن به وسیلۀ 
مناسک جداسازی، در ارتباط با یکدیگر نگه داشته می شوند«؛ )همان: 
83(. بدین معنی با رویکرد نمادگرایی این وسواس فکری آنها در حفظ 
بدنشان از نجاست، می تواند بازنمود تهدید مرزهای هویتی آنان باشد. 
در واقع مناسک طهارت، هم به طور فیزیکی و هم نمادین، مرزهای 
هویت گروهی این قوم-دین را از جامعه کلی که هویت ایشان را مورد 
تهدید قرار می دهد تقویت می کنند. به این ترتیب شیوه های دین داری 
درون  گروهی  صابئین  دارد.  تنگاتنگ  رابطه ای  اجتماعی  شرایط  با 
همسر هستند )همان: 38( و این امر نیز دغدغه برای حفظ انسجام 

گروهی و کم رنگ شدن مرزهای قومی را نشان می دهد. 
 در زمان جنگ ایران و عراق صابئین در حاشیه مرزهای این دو کشور 
زندگی می کردند، تبدیل به پناه جویان جنگ زده ای شدند که همچون 
ایران پخش شدند )همان:  دیگر جنگ زده ها برای مدتی در سراسر 
226-227(. این امر باعث شد که ایشان به طور گسترده از مرزهای 
جغرافیایی محلی سکونت شان بیرون بروند و با دیگر گروه های مردم 
اثر این  در سراسر کشور به طور گسترده ای تعامل برقرار کنند. در 
عامل و نیز با توجه به برجستگی گفتمان دینی پس از انقالب، ایشان 
نیز تشویق به تفکر و تأمل در مورد هویت دینی شان شدند و شروع 
به نوشتن در مورد دین شان و انجام فعالیت های  فرهنگی کردند. این 
در حالی است که در گذشته دین داری ایشان تنها منحصر به رعایت 
آداب سنتی و پیروی اکید از روحانیان در امور دینی بوده است )همان: 
227-228(.   بعد از انقالب و نیز تحت تأثیر جنگ، و پس از آن اشغال 
عراق و جنگ های اول و دوم خلیج فارس و شدت گرفتن جنبش های 
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بنیاد گرایی اسالمی و نیز عدم ثبات سیاسی و اجتماعی به ویژه در 
عراق، به تدریج بسیاری از ایشان از ایران، و به خصوص تعداد زیادی 
از ایشان از عراق به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. با وجود فتوای 
مقام رهبری در دهۀ70 مبنی بر اهل کتاب بودن و لزوم معامله با 
ایشان به عنوان اهل کتاب، صابئین مندائی ایران در شرایطی نسبتاً 
امن از نظر انجام فرایض دینی و آموزش دین شان به نسل جدید قرار 
داشتند. ولی همچنان به خاطر اینکه در قانون اساسی در اعداد ادیان 
رسمی قرار نگرفته اند، همچنان با محدودیت های نه چندان اندکی برای 
تحصیل و اشتغال مواجه هستند. بدین سان مردمانی که بیش از 2000 
سال است که در ایران زندگی کرده اند و از قدیمی ترین اقوام ایرانی به 
حساب می آیند، برای پیدا کردن شغل و تحصیل دچار مشکل و  در 
حال پخش شدن در کشورهای دیگر هستند. به لحاظ تاریخی پس از 
مهاجرت اولیه ایشان به بین النهرین و ایران – بر اساس روایات تاریخی 
مندائی- این  مهاجرت گسترده را می توان دومین نقطه عطف تاریخی 
این قوم-دین دانست. اگرچه در این مرحله ایشان نه به طور گروهی 
و به یک مقصد واحد، بلکه به طور مجزا در حال پراکنده شدن در 
جاهای مختلف دنیا هستند )همان: 227-228(، موضوعی که سخت 
دغدغه حفظ هویت و سنت شان را برایشان مطرح کرده است. اگر چه 
ایشان تالش دارند با تربیت روحانی برای جماعات پراکنده مندائی در 
نقاط مختلف دنیا مانع از بین رفتن این سنت و هویت قوم-دینشان 
بشوند. امری که معلوم نیست چقدر می تواند در مواجهه شان با این 
چالش جدید مؤثر باشد. چنان که دیاسپوراهای مندائی با چالش های 
جدیدی برای رعایت آداب دینی و حفظ هویت شان مواجه هستند و  
برای مثال در انتخاب همسر از قوم خود گزینه های بسیار محدود دارند 
و عماًل در برخی جاها این امر غیر ممکن شده است. این مردم امروزه 
در دوره بسیار حساس و بحرانی قرار گرفته اند که می تواند منجر به 
تغییراتی بزرگ در شیوه دین داری ایشان شود. و شاید این تجربه ای 
است که بسیاری از پیروان سنت های دینی قبالً آن را تجربه کرده اند.  
برخی معتقدند از آنجا که هیچ دینی در طی زمان ثابت نیست و به 
مرور زمان تغییر می کند. انچه از آداب و آیین های امروزی این قوم بر 
می آید تشابهات بسیاری با رسوم  مهری دارد و بعید نیست که ریشه 
در میترائیسم داشته باشد؛  نشانه هایی از آن را هم چنان حفظ کرده و 
مواردی هم در آن تغییر کرده است. برای مثال تقویم آنها تنها تقویمی 
است که با تقویم ساسانی منطبق است و عید پنجه دارند، همچنین 
روز یکشنبه معابد مهری در کنار رودخانه و چشمه ها برپا می شده اند. 
چنانکه امروزه نیز بقایای معابد میترایی در ایران و جهان برجاست 
و حتی گاه داخل معبد چشمه و حوض آب دیده می شود )جوادی، 

  .)1390
در مورد تقدس آب و غسل آیینی )که در آیین مهر مشاهده می شود(.

باید توجه داشت در این امر در بسیاری از  آیین ها مشاهده می شود. 
اما تطهیر مبنای ذاتی ندارد و در آیین های مختلف به دلخواه است و با 
رسوم گوناگون اجرا می شود، چنانکه در آیین اسالم، زرتشت، یهود، باور 
شینتو و نزد چینی ها به فرم های گوناگون اجرا می شود. در آیین شینتو 
ورود به معبد شینتو مستلزم گونه ای شست وشوی آئینی دست ها و 
دهان است، همین طور شست وشوهای آیینی در دیانت کلیمی نیز 

کاماًل تعریف شده هستند )عربستانی، 1383: 82(.
طبق روایات مندائی آب جاری یا یردنا از عالم نور بر سطح زمین جاری 
شده و به همراه خود حیات را به ارمغان آورده  است. آب جاری یا آب 
حیات یا میاهّیی مظهر حیات و همنام و هم صفت با خدا )هّیی( است، 
و از این حیث در مقابل آب راکد قرار دارد که آب مرده و گندیده است 
)همان: 84(. رودخانه ها در برخی سنت های دینی همچون نمادی از 
حیات یا هبه ای الهی و یا همچون پدیده ای با منشأ الهی تلقی می شوند. 
هندوها بر آن هستند که رودخانۀ گنگ از ملکوت یا آسمان جاری شده 
و وقتی به زمین می آید به چهار جهت جغرافیایی می رود. طبق روایات 
عهد عتیق نیز از بهشت اولیۀ آدم –باغ عدن – نهری خارج می شود 
و باغ را سیراب می کند و سپس چهار شعبه شده )فیشون، جیحون، 
اما در مندائیت نه  حّدقل، فرات( و به چهار نقطه ی جهان می رود. 
یک رود خاص، بلکه همه ی یردناها – همه آب های جاری – تقدیس 
رودخانه ها  مکان های  مقدس ترین  زمین  روی  در  اصوالً  می شوند. 
هستند )همان: 86-87(، مکان مقدس غیر از رودخانه در آئین مندائی 
وجود ندارد. مکان مقدس جایی است که به لحاظ کیفی متفاوت است 
و رویدادی مقدس در آن رخ داده است. مندی با رودخانه که تجلی خدا 
یا هّیی است مناجات می کند) همان: 89(. رشامه یا وضوی مندائی )که 
شبیه به وضو در اسالم است.( نوعی از مناسک طهارت است و قبل 
ازبراخه یا نیایش های روزانه )نماز( انجام می گیرد )همان: 123(.  در 
دوران گذار یعنی دوران هایی که از نظر آئین مندائی فرد در بحران های 
زندگی خود و گذر از یک مرحله به مرحله و موقعیت دیگری است، 
نیاز به انجام یک سری از مناسک است، مناسکی که حول و حوش 
بلوغ، ازدواج، تولد، مرگ و ... انجام می شوند. شخصی که در مرحۀ 
انتقال است خارج از مقوالت تعریف شدۀ موقعیت قرار دارد و تماس 
با دیگران محدود  باید ارتباط این فرد  با این فرد خطرناک است و 
باشد. تابوهای مرتبط با پاکی در محدود کردن ارتباط این شخص 
با اشخاص دیگر نقش اساسی دارند. این تابوها در واقع حصاری دور 
شخص می کشند که او را از ارتباط معمول با افراد دیگر باز می دارد. این 
فرد در صرثا یا دایره فرضی قرار دارد اما همچنان هراس آسیب زایی 
جهان مادی برای شخصی که در صرثاست وجود دارد. این دغدغه با 
استفاده از گونه ای تعویذ آیینی در مرحله ی صرثا به خوبی نمایانده 
می شود. این تعویذ آئینی سکین دوال )sekin dola( نام دارد که شامل 
یک صفحۀ فلزی به قطر حدود 3-4 سانتی متر است و روی عناصری 
بر اساس جهان شناسی قدیمی، چون شیر، مار و عقرب حک شده است 
که عناصر تشکیل دهنده ی جهان مادی هستند )پیشین: 186-177( 
و در نمادشناسی میترایی نیز وجود دارد. نیایش در آئین مندائی سه 
بار در روز است که در آن موجودات نورانی که کارگزاران خدای بزرگتر 
)هّیی( هستند انجام می شود )همان : 46(. در آئین مندائی تقدیس و 
تکریم گیاه مقدس که تاجی است از گل مورد )آس یا یاس به زبان 
عربی(که نماد عقل و خرد است صورت می گیرد )همان : 65( و در آئین 
مهر نیز ظاهراً درخت سرو تقدس دارد.  اما به لحاظ نظری الزم است که 
موارد زیر توجه شود. اولین مکاتبی که در انسان شناسی شکل گرفتند 
دغدغه ای برای یافتن "منشاء" امور را داشتند و به دنبال "ریشه" های 
اعتقادات می گشتند. نوعی ذات  گرایی فرهنگی بر این نگاه ها حاکم بود، 
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یعنی گویی پدیده  های فرهنگی ذاتی مشخص و الیتغیر دارند. البته  
امروزه دهه هاست که چنین دیدگاهی طرفدارانش را از دست داده است، 
و اینکه فرهنگ چیزی تدریجی و درحال "شدن" و "تغییر" بوده امری 
مفروض در مطالعات انسان شناختی است. امروزه "تغییر" اصل ثابت 
مطالعه فرهنگ است، تغییری که با ساز وکارهای مختلفی از جمله 
اشاعه فرهنگی شکل گرفته و در حال شکل گرفتن است. موضوع این 
است که یافتن "منشاء" برای یک امر فرهنگی، مثالً یک دین، ما را 
مدام از دالی به دال دیگر می کشاند تا جایی که این زنجیره دال ها در 
تاریکخانه تاریخ گم می شود. بنابراین نمی توان از منشاء یک امر فرهنگی 
با اطمینان سخن گفت، و تبادل و اشاعه فرهنگی، و نیز ابداعات فرهنگی 
همچنان در حال رخ دادن هستند. سنت صابئین مندائی سنتی مکتوب 
است و این ویژگی به آن کمک کرده تا شدت تغییر و تحول در ایشان 
مشروط و مقید شده و الزم شود که این تغییر تنها در قالب تفسیرهای 
جدید از متون مقدس مشروعیت یافته و توجیه شوند. و این موضوعی 
است که در بین صابئین هم مشاهده می کنیم. البته این نیز امری 
شناخته شده است که جریان اشاعه فرهنگی از گروه های بزرگ به 
گروه های کوچک شدت بیشتری دارد. این است که از این نگاه شاید 
تأثیر گرفتن صابئین از فرهنگ اقوام همسایه کامالً طبیعی باشد، اگرچه 
همیشه این تأثیرگیری از صافی نگاه مندائی بوده است و قرائتی مندائی 
از عناصر دیگر بوده است. ممکن است محتوای هویت مندائی، مانند هر 
موجودیت فرهنگی-تاریخی دیگر، دستخوش تغییر شود، ولی آنچه یک 
هویت را حفظ می کند، معین بودن مرزهایی است که این محتواها را در 
خود جای داده اند. به عبارتی اعتبار یک هویت به محتوایی نیست که به 
هر حال در حال تغییر است، بلکه به صبغه این که این محتواها در قالب 

یک هویت مشخص به خود می گیرند.
 

 نتیجه گیری
مندائیان مردمانی سامی تبار هستند که در قرن اول میالدی از حوالی 
اورشلیم به بین النهرین )عراق امروز( و نیز به کناره های رودها در جنوب 
ایشان حامل یک سنت گنوستیکی  امروز کوچ کردند.  ایران  شرقی 
قدیمی هستند و دین ورزی مناسک گرایی را اعمال می کنند. مندائیان 
به عنوان یک گروه کوچک قومی – دینی که تحت سلطۀ اقوام همسایه 
زندگی می کند همواره در معرض تهدید انقراض فرهنگی بوده اند. در 

پاسخ به این شرایط اجتماعی، مندائیان به مناسک دینی شان به منزلۀ 
مرجع اصلی هویت گروهی شان متوسل شدند و مناسک مفصلی را 
با مضمون تکرارشوندۀ طهارت بسط داده اند. اشتغال ذهنی به پاکی 
منسکی که در مناسک تطهیر و مناسک مرتبط با غذا در آیین مندائی 
دیده می شوند، به طور نمادین دلواپسی مضطربانۀ این اقلیت را برای 
تمامیت گروهی شان نشان می دهد. بنا به عقیدۀ برخی از پژوهشگران 
رسوم و باورهای صابئین در ارتباط با توجه به اجرام سماوی، اجرای 
نیایش در جوار آب جاری و تقدس رو یکشنبه نزد ایشان احتمالً ارتباط 
این باور و آیین را به رسوم مهرپرستی در ایران نزدیک می کند. گرچه 
ایشان امروز خود را از اعقاب حضرت یحیی تعمیددهنده می دانند اما از 
آن جا که باورها و آیین ها از زمان ظهور تا دوران اوج و افول تغییرات 
بسیاری داشته این قوم دینی نیز با رسوم و باورهای پیشین و پسین 
خود آمیخته شده و تاکنون برجای مانده اند. چنانکه فرقه های مختلف 
مذهبی ایران با نژادهای مختلف بازماندگان اقوام مهرپرست بوده اند 
و امروزه به گونه های مختلف به حیات خویش ادامه داده اند. صابئین 
مندائی قوم-دینی هستند که به آرامی و سکوت در خوزستان زندگی 
می کنند. موجودیت تاریخی ایشان بر اساس متون مقدس مندائی به 
زمان آدم ابولبشر می رسد و در سلسلۀ انبیاء و اولیاایشان به نام هایی  
شیتل )شیث(، رام و رود، شوربای و شرهابی یل، نو )نوح( و شوم بر 
نو )سام بن نوح( و یهیایهانا )یحیی( به عنوان آخرین پیامبر مندائی بر 
می خوریم. مقارن ورود اسالم به بین النهرین به اشاراتی برمی خوریم که 
حضور ایشان را در این منطقه نشان می دهد و آن طور که از قرائن بر 

می آید ایشان همان صابئین مذکور در قرآن هستند.
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