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 چکیده

کنند. ايشان حامل سنّتي ه در ايران و عراق زندگي ميديني هستند ک-صابئین مندائي اعضای قوم

د مستمرِ غنوصي متکي بر متوني مقدسي به زبان مندائي هستند. به عنوان اقلیتي کوچک و تحت تهدي

اند که به مندائیان مناسک طهارت مفصلي را بسط دادهامحای فرهنگي از جانب همسايگان غالب، 

حفظ و  نوعي مرجع هويت گروهي ايشان است و به طور نمادين و نیز عملي مرزهای هويتي ايشان را

های اجتماعي، سیاسي و جنگ در موطن مندائیان، باعث مهاجرت کثیری از کند. ناآراميبازتولید مي

گیری دياسپوراهای ر آمريکای شمالي، استرالیا و اروپا  و شکلايشان به کشورهای ديگر، به خصوص د

توان نقطه عطفي در تاريخ ايشان دانست که مرزهای هويت مندائي شده است. اين پراکندگي را مي

مجالي  عالوه، اين شرايطگروهي ايشان را سست کرده و چالش جديدی برايشان ايجاد کرده است. به

تر فشارهای خارجي به آنها مجال ظهور هايي ايجاد کرده که پیشزومندیرا برای بروز تمنّاها و آر

ق با شرايط و ايجاد از حیث تطاب -اند. اين امر باعث بروز طلیعۀ بسط و تغییر در نظام دينيدادهنمي

ای به رويکرد توان آنها را در غالب حرکتي از رويکرد اسطوره. تغییراتي که ميشده است -تفاسیر جديد

 داللي در نظام ديني تعبیر کرد. است

 ين، مناسکد-دياسپورا، هويت، تمنّا، قوم واژگان کلیدی:
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های کوچکم زدم، يکي از دلخوشيها پیش، هنگامي که از مدرسه به سمت خانه قدم ميسال

های رسیدن جلوی مغازه کتابفروشي قديمي و خنزر پنزری بود که به گمانم غیر از انبوه کتاب

ده در داخل مغازه، چیزهای نامربوط ديگری مثل برخي اثاثیه و وسايل منزل هم تلنبار ش

تر از آن بود که بتوان برای تفرج به داخل آن رفت، ولي همیشه روی فروخت. مغازه کوچکمي

های جورواجور را قرار داشت که نگاه به جلد آنها سکوی جلوی ويترين مغازه، انبوهي از کتاب

ها، که تر اينکه اين کتابای بود که از آن سخن گفتم. مهمدلخوشي روزانهو تورق آنها همین 

شدند، و همیشه فرصتي بود که يکي غالباً دستِ دوم بودند، با قیمتي خیلي ارزان فروخته مي

( از 1363) هاشناخت صبّيدو تا کتاب را در آنجا صید کني. يکي از همین روزها کتاب 

زده از وجود چنین مردماني در کشور، کتاب را خريدم. و شگفت ورالدين چهاردهي را ديدم،ن

دهي شده بود و مطالبش کامالً کنجکاوی شد گفت که کتاب به بهترين وجهي سازمانالبته نمي

شدم، در واقع حتي من را فرو نشاند، ولي اين اولین باری بود که از وجود اين مردم مطلع مي

قوم از ياد بعدها کتاب  1شناختن اين مردم شدت بخشید.اين کتاب تمايلم را برای ديدن و 
( از آقای سلیم برنجي، که خود از زمرۀ صابئین مندائي ايران بود، را در جايي يافتم 1367)رفته

تری از اين مردم را در و اين باعث شد که با ادبیات ساده و توصیفات اين کتاب تصوير روشن

گرانه کتاب حتي سؤاالت بیشتری در ذهنم و مدافعه ذهن بیاورم، اگرچه حال و هوای مسلکي

ها بعد که ايجاد کرد و اشتیاقم برای آشنايي نزديک با ايشان را افزود. اين گذشت، تا سال

ای سازمان میراث فرهنگي انجام تحقیقي میداني در مورد صابئین مندائي طور غیرمنتظرهبه

ذيرفتم؛ تحقیقي که سرآغاز ارتباط من با اين ايران را به من پیشنهاد کرد که با سر و جان پ

به بعد در مورد  1383ای از کتاب و مقاالتي بود که از سال مردم بود و حاصل آن مجموعه

 صابئین مندائي منتشر کردم. 

محل سکونت اصلي صابئین  -سال به اهواز 10، پس از بیش از 1394وقتي در سال 

های مديدی بود ام داشتم، مدتکه با دوستان مندائيرغم ارتباطي رفتم، علي -مندائي ايران

تر از سابق که ايشان را در اهواز مالقات نکرده بودم و شهر را نديده بودم. شهر به نظر شلوغ

قرار داشتم. از خیابان نادری به سمت رود  -مجید –بود. روزی که با يکي از دوستان مندائي 

ديل به بازاری سرباز شده بود، با انبوه مردم و کارون حرکت کردم. خیابان نادری ديگر تب

رو را پر کرده بودند، به همراه سروصدای نامنقطع فروشندگاني فروشاني که تمام پیادهدست

خوردند و در بازار قدم کردند و مردمي که غذايي خیاباني ميشان را تبلیغ ميکه اجناس

ارون به سمت جنوب به داخل خیابان زدند. نزديک به انتهای خیابان به موازات رود کمي

خسروی پیچیدم، محلۀ سنتي و قديمي صابئین در اهواز. با فاصله گرفتن از خیابان نادری، 

ای قديمي و دنج تبديل شد. کمي از غروب کم هیاهو محیط به سکوت و آرامش محلهکم

                                                      
ترين کتابي که در مورد اين مردم و باورهايشان به فارسي تری، شايد قديمياخیراً متوجه شدم که کتاب قديمي 1

منتشر شده است. کتاب  1340( نگاشته مجید يکتائي وجود دارد که در سال 1340)تريانا نگاشته شده، به نام 

یز اطالعاتي کلي در مورد صابئین مندائي و نگارانه دست اولي از مشاهدات نويسنده و نحاوی اطالعات مردم

  پژوهانه در مورد ارتباط دين مندائي با اديان ديگر است.  اعتقادات، اعیاد، زبان و نیز مباحث دين
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از دوستان اهوازی  آفتاب گذشته بود و مجید جلوی در خانه ايستاده بود و من، که با يکي ديگر

شدم، به او نزديک شدم. او با لبخند و با آغوشي گشوده به گرمي به استقبالم آمد. همراهي مي

کني چقدر از فکر مي»وقتي در خانۀ مجید مشغول نوشیدن چای بوديم، از او پرسیدم: 

و اضافه کرد: « اندها رفتهمطمئن نیستم، ولي خیلي»او پاسخ داد: « اند؟مندائیان از ايران رفته

البته جمعیت مندائیان اهواز تقريباً ثابت مانده است، چون خیلي از مندائیاني که شهرستانها »

در واقع مطّلع بودم که «. اندکردند به داخل شهر کوچیدهمي و مناطق اطراف اهواز زندگي

سترالیا تعداد زيادی از صابئین مندائي به کشورهای ديگر در آمريکای شمالي، اروپا و ا

ام. اند و حتي با ايشان در استرالیا ديدار کرده بودم و با برخي ديگر مکاتباتي داشتهکوچیده

شد که ايشان را نديده بود و اکنون مي خانوادۀ مجید نیز در استرالیا بودند و حدود سه سالي

 يلوفامجید يک  1وفتق امور شخصي و تدارک سفر برای ملحق شدن به ايشان بود.در حال رتق

داند با مناسک ديني به خوبي آشناست و در بود، يعني کسي که زبان و خط مندائي را مي2

اجرای مراسم ديني مشارکت و مساعدت دارد. او همچنین ناسخ کتب ديني است، امری که 

شود. به خاطر تسلطش بر کتب در دين مندائي کاری مخلصانه و خدمتي ديني محسوب مي

اش به قرائت و تفسیر اين متون شاگرداني، به ويژه در فضای مجازی، دارد که القهمندائي و ع

توان پردازد. ميوگو در مورد مسائل ديني ميغالباً جواناني هستند که مجید با آنها به گفت

ي مجید را نوعي نوانديش ديني مندائي دانست که تالش دارد قرائتي مناسب با شرايط اجتماع

کارتر چندان با همۀ تفاسیر او توافق های محافظهداشته باشد، اگرچه طبعاً گروه از دين مندائي

پاسخ به مسائل »]ندارند. مجید در مورد اين گروه از جوانان، که در اين حلقه قرار دارند، گفت: 

 «. شوندهای ساده قانع نميتر از گذشته است، ديگر مردم و جوانان با پاسخديني[ امروزه سخت

 

 مه مقد

ها تا کنون با مندائیان، آغاز کردم و از آن سال 1382ام در مورد مندائیان را از سال من مطالعه

کنم. در اين مقاله ام و کارهای تحقیقاتي در مورد ايشان و اخبارشان را دنبال ميارتباط داشته

ايشان سخن ورزی مندائي و يا تاريخ اين قوم يا منشأ ديانت بر آن نیستم که در مورد دين

ای از منابع مختلف، از آثار دانشگاهي تا توانند به مجموعهبگويم. خوانندگان عالقمند مي

های خبری موجود در اين زمینه مراجعه کنند. در اينجا بیش از هر چیز مايلم به گزارش

 های جديدی مواجهورزی و هويت مندائیان را با چالششرايطي بپردازم که زندگي روزانه، دين

توان ا ميرپاسخ به آنها طلیعه تعديالت و تغییراتي در نظام ديني مندائي در کرده است که 

ع بر اجتماع آور شرايمشاهده کرد. البته از آن روی که شريعت مندائي فاقد قدرت اعمال الزام

ی شفاهي های نوين در سطح انتقادات و اظهارنظرهاها بر سر قرائتمتدينان است، عدم توافق

 ماند، که قدرت آنها هم متناسب با اقتدار مراجع است.  مي گاه کتبي باقيو 

                                                      
 چند ماه پس از اين ديدار، مجید نیز ايران را به قصد استرالیا ترک کرد.  1

2 yalufa 
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ماهیت  از آن روی که فهم اين تحوالت به طور دروني مرتبط  است با تجربه تاريخي و

صری از تاريخ و محتوای نظام ديني مندائیان، ناچارم که در اينجا، هر چند به تکرار، شرح مخت

  و ديانت مندائي را بیاورم.

هستند که اصالتاً در ايران )خوزستان(  ديني باستاني-مندائیان اعضای يک اقلیت قومي

 10000کنند. آمار دقیقي از جمعیت ايشان موجود نیست و تعداد ايشان از و عراق زندگي مي

تاني، نفر در ايران تخمین زده شده است )عربس 20000الي  5000در عراق و از  30000تا 

  .(2 :1384؛ عربستاني، 1978؛ رودلف، 2004رت و پناهندگي کانادا، ؛ هیئت مهاج2010

 غالب دانشمندان دين مندائي را ديني غنوصي، و حتي تنها دين غنوصي زنده در دنیا،

اند و (. در تفاسیر خود مندائیان هم مفاهیم غنوصي پذيرفته شده2002يری، دانند )لوپيمي

(. اگرچه دراور، 5: 2008، سعید)شود مي ي صحّه گذاشتهبر وجود آنها در نظام اعتقادی مندائ

( در ادبیات 1)غنوص« دانش»قراول مطالعات مندائي، بر وجود مفهوم يکي از دانشمندان پیش

(. بر اساس سنت مندائي، اين دين به 11: 1937مندائي تشکیک وارد کرده است )دراور، 

ای از پیامبران گردد و از خالل رشتهميزه عنوان اولین پیامبر مندائي( باحضرت آدم )ع( )ب

 به زبان مندائي، يهیا يوهاناديگر به آخرين پیامبر مندائي، حضرت يحیي بن زکريا )ع(، يا 

(، يکي از طومارهای مندائي که داستان 1953)دراور،  ويثاهران گُرسد. بر اساس طومار مي

کند، پس از درگذشت را روايت مي النهرينخروج مندائیان از اورشلیم و مهاجرتشان به بین

شان مورد و در واقع در اوان دوران مسیحي، مندائیان از طرف همسايگان يهودیيهیا يوهانا 

جايي »کنند، النهرين مهاجرت ميگیرند و به همین دلیل به سمت بینآزار و تعقیب قرار مي

نیز (. برخي از دانشمندان 3)همان: « که از تسلط همۀ اقوام و نژادهای ديگر در امان بوديم

فلسطیني يا غربي مندائیان هستند که آن را با تفاوت در جزئیات بیشتر متناسب  اءقائل به منش

طور بر سر (. همین1969يلدر، شادانند )بنگريد به رودلف، دولینگ و مودبا قرائن موجود مي

تیق شکل گرفته نیز اينکه دين مندائي به عنوان يک دين مشخص و متمايز در عهد متأخر ع

(. به هر روی، 2012؛ هِبرل، 2005، باکلي)بنگريد به  اجماعي در میان محققین وجود دارد

النهرين، مندائیان به عنوان قومي پس از تسلط اسالم در سرزمین جديد مندائیان، در بین

يخشان ای از تارهمسر، کوچک و متمرکز در مناطق خاص جغرافیايي، در بخش عمدهدرون

اند و گاه با اتهام کفر مواجه شدهوبياند، و گاهشان قرار داشتهتحت سیطرۀ همسايگان مسلمان

تر غالباً با اين همسايگان در صلح و مدارا اندازی وسیعاند. اگرچه در چشممورد آزار قرار گرفته

ی برای همسايگان با ايشان همیشه تهديد مسلّطاند. به هر حال، اين موقعیت و رابطه زيسته

آمیزترين برخوردهايي که هويت فرهنگي و نیز موجوديت ايشان بوده است. در يکي از خشونت

با ايشان شده است، ختنۀ اجباری زنان و مردان مندائي به دستور يکي از رؤسای قبايل عرب 

میالدی برای تغییر کیش اجباری ايشان به اسالم صورت  1834هجری مقارن  1254در سال 

(. ايشان در دورۀ قاجار نیز از همین حیث 1929؛ کريلینگ، 15: 1937)دراور،  گرفته است

 اند. تحت فشار و تعقیب قرار گرفته

                                                      
1 Gnosis 
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ها های خاص جغرافیايي، که عمدتاً در جوار رودخانهاز ديگر سو، جماعت مندائي در محل

کماکان اعمال همسری، که تاکنون نیز ید دروناند و قواعد اکاند، متمرکز بودهقرار داشته

گیريهای عفوني کرده پذيری از فجايع طبیعي و نیز همهشود، ايشان را بسیار مستعد آسیبمي

شود، باعث شناخته مي« مصیبت شوشتر»که با عنوان  1832گیری وبا در سال است. همه

 :2002کلي، ؛ با6: 1999مرگ نیمي از مردم شهر، از جمله تمام روحانیان مندائي شد )باکلي، 

نند تعمید و ام -(. برای ديني مانند دين صابئین مندائي که برپايي مناسک اصلي ديني154

شد که ن است، چنین امری مصیبتي بزرگ قلمداد مياقتدار روحانیا ۀتنها در حیط -ازدواج

گیری جان ای از اين همه. هیچ روحانيدين منجر شود-توانست به امحای فرهنگي اين قوممي

درستي روحاني شان بهتوانستند بر اساس اصول قواعد دينيبرد، و ايشان نميسالم به در ن

دست روحانیان موجود جديدی را منصوب کنند، چرا که انتصاب روحانیان جديد تنها به

همان  پذير بود. لذا به ناچار، تعدادی از باسوادان و مطلعین از زبان، خط و سنن مندايي،امکان

دی منصب های روحانیان کمک کردند که خودشان را برای تصخانواده ها، به دو نفر ازيلوفا

ای کمابیش هالبته به شیوروحانیت آماده کنند و در نهايت هريک از اين دو داوطلب ديگری را، 

: 2002يری، ؛ لوپي154: 2002کیشانه، به مقام روحانیت منصوب کردند )باکلي، غیرراست

116 .) 

مندائیان را پیوسته در معرض خطر امحای فرهنگي و چنین شرايط تهديد آمیزی 

کرد. پاسخ داد و اضطرابي مزمن را در ايشان ايجاد ميرفتن انسجام گروهي قرار ميازبین

ای( با تأکید بر ورزی دکترينال )آموزهتهديداتي، ايجاد و بسط نوعي دين منسکي به چنین

مناسک بوده است. چنین شیوۀ  شکلي اجرایک طهارت و تأکید بر هماهنگي و يکمناس

های دهد که شبکهکند و اجازه ميداری، اعتقادات ديني را در زبان آئیني رمزگذاری ميدين

گروه ذخیره شود و به نسل ديگر منتقل شود، که نتیجۀ  1پیچیدۀ مفاهیم در حافظه معنايي

به عبارت ديگر،  (.2011هاوس، گروه است )آتکینسون و وايت 2سازهای نوعيآن ايجاد هويت

شود، يعني با ديني ايشان مي-عقايد و مناسک مندائي تبديل به مرجع اصلي هويت قومي

 های اربابي را تدارکای از دالگیری از مفاهیم لکاني، اين مناسک و اعتقادات خوشهبهره

د کنمي حسي از ثبات، هويت و جهت را اعطابه سوژۀ مندائي  3بینند، که همچون يک لنگرمي

مندائي بر محور مناسکي با بسامد ورزی دين. (37: 2006، ؛ ژيژک68: [1966] 2006)لکان، 

باال و برانگیختگي اندک بنا شده است، مناسکي که هرروزه همچون بخشي از وظیفه ديني يا 

وشو و ارتباط زناشوئي، رعايت در ارتباط با اعمال روزمره مانند خوردن و آشامیدن و شست

شود، شود و آنچه از آن خارج ميبر دغدغۀ پاکي بدن از خالل آنچه به بدن وارد ميشوند و مي

طور که مری داگالس نشان داده است، چنین و قواعد سرايت آلودگي متمرکز هستند. همان

توجه به »مناسکي که مضمون اصلي آنها پاکي و طهارت بدني است، به طور نمادين نشانگر 
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(؛ 125: ]1966[ 2001داگالس، است )« رهنگي يک اقلیتحفاظت از وحدت سیاسي و ف

اشتغالي ذهني با وحدت و انسجام مرزهای هويتي يک گروه که به صورت حفاظت از مرزهای 

 يابد. بدن در مناسک تجلي مي

انداز نشین، عمیقاً چشمتوجهي در مناطق مندائيهای اخیر وقايع قابلدر خالل دهه

 1357را تحت تأثیر قرار داده است. انقالب اسالمي ايران در سال سیاسي اين منطقه -اجتماعي

اسالم شیعي را به ايدئولوژی حکومتي کشور تبديل کرده است. قانون اساسي پس از انقالب 

قبول برای ايرانیان قلمداد کرده است. اين ايران تنها تعدادی از اديان را به عنوان اديان قابل

يهوديت و آئین زرتشت، ادياني هستند که پیروانش با تعابیر  حیت،یاديان، شامل اسالم، مس

شوند. صابئین مندائي البته در تلقي مي« دين راستین»و پیرو يک  اهل کتابفقهي اسالمي 

شمول اديان رسمي مذکور در قانون اساسي قرار نگرفتند و اين موضوع باعث مشکالتي در 

ری همچون اشتغال رسمي. از طرفي به لحاظ سطح اجتماعي برای ايشان شد، از جمله در امو

اند، چرا که برای تعیین تحصیلي، به خصوص تحصیالت عالي، نیز مورد تبعیض قرار گرفته

ای برای صابئین مندائي وجود ندارد و های ثبت نام کنکور و نیز دانشگاه گزينهدين در فرم

را به عنوان دين خود اعالم  ديگر« رسمي»ايشان مجبورند برای ادامه تحصیل يکي از اديان 

پذيرد، چرا که کنند. حتي ثبت احوال هم اسامي خاص مندائي را برای ثبت تولد نوزادان نمي

قرار ندارد. البته بعدها مقام رهبری، آيت « های مجاز برای ايرانیاننام»اين اسامي در فهرست 

 هل کتاب قلمداد کرده و اعالمای، طي پاسخ به استفتائي، صابئین را جزو ااهلل سیدعلي خامنه

(. 321 , سؤال1375, ایخامنه)کند که با ايشان بايد همچون بقیه اهل کتاب معامله شود مي

های ايشان اين فتوا تا حدّ زيادی گشايشي برای صابئین مندائي ايران ايجاد کرد و محدوديت

تر در مدارس ابتدايي و آزادانهشان را از بین برد، و اجازه يافتند که برای انجام مناسک ديني

متوسطه تحصیل کنند، و خالصه تا حدودی از رواداری حاکمیت اسالمي نسبت به اهل کتاب 

ها، همچون اشتغال رسمي، همچنان پابرجاست. از مند شدند. اگرچه ديگر محدوديتبهره

برخالف ديگر  آموزان مندائي، کهطرفي، بسیاری از مندائیان از تحمیل دروس اسالمي به دانش

های رسمي دروس ديني ايشان در مدارس ايراني وجود ندارد، خرسند نیستند. داستان اقلیت

شود و دعوت ايشان مي هايي که در مدارس به دانش آموزان مندائي تحمیلتحقیرها و تبعیض

موزان آگاه برخي معلمین و اولیاء مدارس بر دانشوبيطور از فشارهای گاهبه تغییر کیش، همین

 ، کراراً توسط مندائیان نقل«مغزشوئي»مندائي و به چالش کشیدن عقايد ديني ايشان، و حتي 

 شود. مي

با توجه به وقايعي که در چند دهۀ گذشته در عراق اتفاق افتاده، وضع مندائیان، به 

عنوان يک اقلیت کوچک غیراسالمي، حتي ناگوارتر هم بوده است. جنگ خلیج فارس )در سال 

( و سپس حمله ائتالف کشورهای غربي به سرکردگي آمريکا به عراق در سال 1990-91

ای، تعارضات قومي و های فرقهها منجر به خصومتين جنگهای متعاقب او ناآرامي 2003

گرايي و به ويژه نارواداری متعصبانۀ داعش در اين کشور شد. در چنین شرايطي ديني، افراط

يزديان اهای کوچک غیرمسلمان به وِيژه آسیب پذيرتر بودند، که از اين میان مصايبي که اقلیت
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مندائیان نیز  ها پیدا کرد. اگرچهعکاس زيادی در رسانهدر عراق با آن مواجه شدند به ويژه ان

تأثیر اين شرايط ناامن قرار داشتند و اين شرايط باعث شد که بسیاری از مندائیان عمیقاً تحت

به استرالیا، آمريکای شمالي، و اروپا، به ويژه سوئد، مهاجرت کنند. داستان مصايب مندائیان و 

های نهادهای ها و گزارشهمین تناسب در رسانهر نیز بهپناهندگي ايشان به کشورهای ديگ

؛ گروه حقوق بشر 2012؛ خجسته، 2008انسان دوستانه منعکس شده است )کرافورد، 

(. مندائیان ايران با تهديدهای 2014؛ زوروتوزا، 2007؛ نیومارکر، 2009مندائیان، 

سبب حال بهاين، باکردند مواجه نبودندآمیزی که مندائیان عراقي تجربه ميخشونت

مندی که با آن مواجه بودند، تشويق شدند که ايران را به قصد های نظامها و تبعیضمحدوديت

 کشورهايي که پذيرش بیشتری برای ايشان داشت، ترک کنند. 

های گسترده در بین مندائیان، نقطۀ عطف مهمي در تاريخ صابئین مندائي اين مهاجرت

گیری داياسپوراهای متعدد مندائي مندائیان و آغاز شکل 1پراکندگيتوان آن را است، که مي

به بیرون  که برای اولین بار در تاريخ، جماعت محلي مندائیان را تبديل. موضوعي دانست

است. با وجود اين، پراکندگي مندائیان  شدهای جهاني قبیله گیریشکل بهگشوده است و منجر 

روی ايشان نهاده است؛ البته ت و امحای فرهنگي در پیشهای جديدی در ارتباط با هويچالش

بار نه به خاطر فشارهای اقوام همسايه و تهديد جنگ، بلکه به خاطر خطرِ تمايل به اين

شدن و جذب در کشورهای میزبان، ترک مناسک و آداب و زبان، و از دست دادن همسان

اگر آنها »ندائي ايران به من گفت: طور که زماني يکي از بزرگان مشان. همانمیراث فرهنگي

شود، مثل يک حبۀ قند که در شوند و سنت ما ناپديد ميبروند، در سراسر دنیا پراکنده مي

 «. شوداستکان چای حل مي

شرايط اين مردم به عنوان اقلیتي کوچک و در معرض تهديد امحای فرهنگي، و تغییرات 

ها و ايشان شده است، به طور خاص دغدغه متأخر که منجر به مهاجرت گسترده و پراکندگي

گشايند که تمنّاهای جديدی را وارد اجتماع کرده است. اين مردم در حالي چشم به جهان مي

ای ای تغلبي با همسايگانشان و نظام حاکمیتي قرار دارند، رابطهوارث سنتي باستاني و در رابطه

واه ناخواه از خالل افقي که اين شرايط که قطب مغلوب آن به ايشان تخصیص يافته است. لذا خ

حال روی به آينده دارند، تفسیر نگرند. ولي درعینمي برايشان پديد آورده به خود و ديگران

هايشان را در غالب آرزو يا تمّنا در آينده ها و ناداشتهدهند و فقدانمي کنند، واکنش نشانمي

در نگاهي دوباره به صابئین مندائي ايران کنند. اين همان زاويۀ ديدی است که مي وجوجست

نگاری سوژۀ آرزومند توان به نوعي مردماتخاذ شده است. چیزی که مي نوشتار در اين

( نامید. يعني تالش در يافتن آنچه سوژه انساني، آگاهانه يا 29-39: 1397)عربستاني, 

فتار و رؤياهای مردم، و فهم خواهد. تالش برای يافتن اين تمنّاها در رفتار و گناآگاهانه، مي

واقع راهي برای نزديک شدن به معنای آنها در بافتار فرهنگي، اجتماعي و سیاسي موجود، در 

انساني و دريافت درک او از جهان، و معنا و انگیزه رفتارهايش است. به نظر نگارنده،  ۀسوژ

چیزی را در حاصل کار ناديده گرفتن اين بُعد اساسي در وجود انسان و غفلت از آن، همیشه 
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ای توان، و شايسته است، که پاسخ آن طي مطالعهمي گذارد. سؤالي کهمطالعه ناگفته باقي مي

 «.  خواهي؟مي تو چه»انسان شناختي يافته شود، اين است که 

   

 دین و اقتضائات زندگی روزمره 

انجام صحیح مناسک در دين مندائي مناسک حائز جايگاهي اساسي هستند. برای مندائیان 

شان سؤال کنید، به احتمال زياد ترين وظیفه ديني است. اگر از ايشان درمورد دينديني مهم

کنید فهرستي از مناسک و قواعد اجرای آنهاست.  اولین باری که اولین پاسخي که دريافت مي

ر اهواز، ديدار فروشي دبا داللت يکي از دوستانم، با يک مندائي در محل کارش، يک مغازۀ نقره

ها، وی، که مردی ام برای دانستن در مورد مندائيکردم، بعد از آشنايي و آشکار شدن انگیزه

هايش از مناسک مندائي دادن آلبوم عکسه و متدين بود، شروع کرد به نشاناند سالوحدود سي

ک، مثالً نوعي و شیوۀ انجام آنها. اگرچه تالش من برای دانستن چیزی غیر از نحوۀ انجام مناس

الهیات، چندان مثمرثمر نبود، به خوبي متوجه شدم که جايگاه مناسک و اجرای آنها چقدر در 

های ديگرم با ديگر ورزی معمول مندائیان محوری است و ارزش نمادين دارد. در مالقاتدين

. شدمي مندائیان نیز بیش و پیش از هرچیز موضوع مناسک و نحوۀ انجام صحیح آنها مطرح

يا تعمید، انواع شستشوهای منسکي، مثل  1مَصوتاترين مناسک در نزد مندائیان شامل رايج

يا غسل و آبکشي، تبوها يا منهیات غذايي، و انواع غذاها و  3طماشهيا دست نماز، و  2رشامه

های منسکي است، که اين دستۀ اخیر خود متضمن مناسک طهارت مؤکدی هستند. سفره

( براخه، ارتباط جنسي، زايمان، و نیايش روزانه )يا زنان خونريزی ماهانه اموری مثل ازدواج،

کنند. مناسکي که يا به هايي هستند که انجام نوعي منسک طهارت را ضروری ميموقعیت

گیرند. شرايط منسکي اين امور زندگي منظور اعاده پاکي، يا به منظور ارتقای پاکي صورت مي

کند )بنگريد به ای در مورد پاکي و آلودگي تبديل ميۀ پیوستهروزانۀ مندائیان را به دغدغ

( با اين پیش زمینه، در اينجا بر آن هستم که به مسائل نوپديدی بپردازم 2012عربستاني، 

طورکل و ورزی، در جامعۀ مندائي بهکه در رابطۀ بین اقتضائات زندگي جديد و قواعد دين

نام دارد خدايي غیر  4هیّيرده است. خدای مندائي که ويژه در جماعات داياسپورا، ظهور کبه

کند. ها اراده خود را در جهان ساری مييا فرشته 5ملکاهامتشخص و تنزيهي است که به واسطۀ 

هرچند، اين خدای منزه يک تجلي نمادين و مادی در زمین دارد و آن تجلي آب جاری يا 

ترين خصیصه خدا را که حیات و ها مهمههای روان و رودخاناست. به اين ترتیب آبيَردنا 

مستقیماً از  يردناشناسي مندائي، آب جاری يا کنند. در کیهانحیات بخشي است، نمادينه مي

شود. از اين روست که تمامي مناسک طهارت مندائي مي عالم نور يا عالم باال بر زمین جاری

گزيني اين مردمان در کنار بايست با آب جاری صورت بگیرد، و اين امر خود علت سکنيمي

                                                      
1 mas̟buta یا mas̟veta 
2 rishama 
3 tamasha 

 ، يعني به صورت جمع و احتماالً به خاطر رعايت حرمت. «هاحیات»تحت اللفظي به معنای  4
5 malka 
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تر جامعۀ مندائي موظف کند. روحانیان به عنوان اليۀ پاکهای روان را معلوم ميرودها و آب

آورند. به اين ترتیب ايشان نه تنها برای جا آداب طهارت را در حد نهايي آن بههستند که 

وپز و مصرف روزانه نیز از آب کنند، بلکه بايد برای پختاستفاده مي يردناانجام مناسک از 

شود که به ويژه روحانیان مندائي، و برخي از اين موضوع باعث مي 1جاری استفاده کنند.

طاهر است، جدا بمانند. البته اين غیرای منسکي از آنچه دنیوی و لهپرهیزگاران، همواره با ها

کند. وقتي در سال مي بارويژه بر روحانیان مندائي گونه از زندگي اقتضائات و شرايطي را هم به

کنفرانسي يک روزه در مورد مندائیان در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برپا  1384

حتي المقدور متناسب با منهیات  شدارائه مي کنفرانس ي که دربود، ما تالش کرديم که غذاي

روحانیان پرهیزگار و محتاط، مانند همیشه،  با وجود اين امر،و آداب غذايي مندائي باشد، 

خوردن از ه همراه آورده بودند و هنگام غذاهای کوچک خود شامل خوراکي و آب را ببقچه

 را نداشتند، احتراز همسفرگي با ديگر افراد، که احتماالً احتیاط کافي در رعايت طهارت

 کردند. مي

رعايت قواعد پاکي همیشه کار راحتي نیست. برخي از مندائیان، به ويژه جوانان، نارضائي 

خود را از اينکه مرتب برای انجام فرايض ديني به کنار رود بروند و خود را با آن آب شستشو 

یق به اين امر اشاره کردند دارند. برخي از همکاران مندائي من در میدان تحقدهند ابراز مي

که جوانان و نوجوانان شکايت دارند که رفتن به کنار رودخانه برای تعمید و مناسک ديگر 

است. و به خصوص با توجه به آلودگي آب « ناسازگار با زندگي جديد»و « مشکل»، «قديمي»

فضاهای  کشي ورودخانه )به ويژه کارون( و مالحظات بهداشتي بهتر است که از آب لوله

مناسک باعث شده که مناسکي مثل « راست کیشانۀ»سربسته استفاده شود. تأکید بر اجرای 

طور اينکه تعمید برای ازدواج و همین تعمید در اوقات سرد سال قابل اجرا نباشند. با توجه به

 توان تصور کرد که چطور اين تأخیر ممکنپس از تولد بچه برای مادر و نوزاد ضروری است، مي

ای است بر زندگي معمول مردم تأثیر بگذارد. به همین دلیل مندائیان استخر/حوض سربسته

شود و از از يک سوی آن وارد مي رودخانه اند که آبساختهدر کنار کارون را در اطراف اهواز 

گردد تا شرط جاری بودن آب حفظ شود. که البته استفاده از آن سوی ديگر به رودخانه بازمي

ر دور بودن همیشه آسان نیست. داياسپورای مندائي که در مناطق سردسیر، مانند به خاط

اند. اگرچه بین ای را برای تعمید تدارک ديدهکنند، نیز ساختمان سرپوشیدهسوئد زندگي مي

گونه استخرها اختالف نظر وجود دارد؛ يعني در روحانیان مندائي در مورد تدارک آب اين

که پر کردن آب اين استخر با آب لوله کشي اشکالي ندارد، برخي ديگر حالیکه برخي معتقدند 

های روزانه، موضوع در ها و غسلبر استفادۀ مستقیم از آب جاری اصرار دارند. در مورد آبکشي

موضوع مهم ديگری است. به عللي که قید شد، برخي روحانیان عمالً با  يردنادسترس بودن 

                                                      
کنند تا مواد سنگین ريزند و مدتي رها ميبرای احتراز از آلودگي ها، معموالً آب رودخانه را در ظروف درب دار بزرگي مي 1

ای از آب رودخانه جوشانند. در برخي مناسک، مانند تعمید، الزم است که جرعهآن رسوب کند، سپس آب را قبل از مصرف مي

های ر رودخانه غسل داده شوند، که مواردی از اين دست باعث مطرح شدن دغدغهنوشیده شود، يا اينکه مواد خوراکي د

 بهداشتي در جامعه مندائیان شده است. 
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اند که معتقدان عادی توان آب جاری دانست، اجازه دادهز ميفرض اينکه آب لوله کشي را نی

کشي استفاده کنند. اگرچه )دست نماز و آبکشي و غسل( از آب لوله رشامه و طماشهبرای 

کشي کنند و به استفاده از آب لولهکار از استفاده از آب روان عدول نميروحانیان محافظه

دهند که بر اساس سنت فقط یزگار نیز ترجیح ميدهند، و برخي از معتقدان پرهرضايت نمي

از آب جاری رودخانه استفاده کنند. برخي از روحانیان، به خصوص در داياسپورا، رويکرد  

کنند و کار تأيید نميکنند، و اين چیزی است که رهبران محافظهتری را اتخاذ ميگیرانهآسان

 انجامد. شود و به اغتشاش ميمناسک مي معتقدند باعث ورود عناصر دلبخواهي و انحرافي در

حیوانات محدودی برای تغذيه  بر اساس قواعد ديني، مندائیان مجاز به استفاده از گوشت

ن و قوچ هستند. به دلیل شکاری، ماکیاها و پرندگان غیرانات شامل ماهيهستند. اين حیو

شوند، ه ميدر بازار فروخت وجود قواعد ذبح شرعي در بین مندائیان، گوشتي که به طور معمول

ه در ايران حتي اگر از گوشت حیوانات مجاز باشند، از نظر ايشان شرعي نیستند. از آن جهت ک

يد توان فروشگاهي را پیدا کرد که غذاهای مشروع مندائي را بفروشد، و در صورت تمايل بانمي

ت را خودشان مثالً حیواناخود ايشان به تهیه و آماده سازی غذای پاک و مشروع مبادرت کنند. 

اند، خودشان هبازار را که با مواد غیرمجاز از نظر شرعي آماده شد ۀذبح کنند، و غذاهای آماد

ي و در خانه درست کنند. درعمل رعايت اين قواعد غذايي امری است که نشانۀ تعهد دين

مندائیان  و برخينیازمند درجاتي از خويشتنداری است، و غیر از روحانیان و خانوادۀ ايشان 

دم ظروف پاک و غذاهای رکنند. برخي از مپرهیزکار، غالب مردم اين قواعد را رعايت نمي

کنند تا از میهمانان ديندار و پرهیزگارشان پذيرايي کنند، ولي شرعي در خانه نگهداری مي

اهايي مانند ز غذالزاماً در تمامي اوقات کامالً متعهد به اجرای اين قواعد نیستند. لذت بردن ا

ت )بنگريد به شود امر نامعمولي بین مندائیان نیسمي کباب و پیتزايي که در رستورانها ارائه

ئیان نیست (. در واقع تخطي پنهان از قواعد علني منحصر به مندا2018مارسانو و عربستاني، 

عي قاعدۀ وشمول دانست، نيا به زبان نیامده را اصلي جهان« تخطي پنهان»و شايد بتوان اين 

: 2003شوند )ژيژک، مي قوانین رسمي دين و بقای نانوشته که به طور متناقضي باعث تأيید

شان نیز به طور پیوسته از اين قواعد و طور عادی حتي در موطن(. بنابراين ايشان به113

د دهنکنند، ترجیح ميکه از اين قواعد پیروی نميکنند، و در حاليتبوهای غذايي متابعت نمي

گونه که اشاره شد، عمالً تعداد کمي از که اصوالً در مورد آن علني سخن نگويند. همان

کنند.  ولي مي های روحانیان و وابستگان ايشان قواعد ديني را با دقت بیشتری رعايتخانواده

بتوان آن را  وقتي که اين قواعد نانوشته رواج بیشتری از قوانین آشکار و رسمي بیابند، شايد

ر دانست. حتي همسر يکي رسمي و آشکا -کنکمابیش نامم -نشاني از تمايل برای تغییر قواعد

ي و خوراک گفت که ابتدا همراه با همسرش تمام قواعد پاکي بدنمي از روحانیان از اين سخن

به اين کار  کرده، ولي بعدها نتوانسته با دقتّي که الزمۀ زندگي روحانیان استمي را رعايت

تهیه و  زندگي را از جمله ۀوزه عمالً همسرش برخي امور روزمرهد و در نهايت امرادامه د

 دهد.مي سازی غذا را به طور جداگانه انجامآماده
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در مورد مندائیان مهاجر در کشورهای ديگر، حتي اين سختي التزام به غذاهای شرعي 

اک حتي مشکالت بیشتری کردن غذای پآوردن و آمادهدستشود و امکان بهمي بیشتر نیز حس

ممکن شده است. اين تقاضا برای قواعد غذايي دارد و عمالً در برخي موارد غیر به همراه

خاطر از رعايت قواعد ديني ايجاد کند، در تر که زندگي معمول را در کنار آسودگيگیرانهآسان

که در تون مندائي شود. خوانش او از ممي مهاجر در استرالیا آشکارا مطرح يلوفااظهارات يک 

کند و دايره ای است که برخي از تبوهای غذايي را ردّ ميبه گونهکند وبالگش منتشر مي

 1سازد.تر ميهای مجاز برای مصرف را گستردهگوشت

های پراکنده در کشورهای دغدغۀ ديگر مندائیان، به ويژه آناني که به صورت خانواده

همسر نّت مندائي ازدواج درونهمسر و ازدواج است. سکنند، موضوع انتخاب مختلف زندگي مي

دائي، زن يا مرد، با يک که اگر يک منکند. به طوریدر میان مندائیان را اکیداً توصیه مي

شود. معدود مواردی کیشي ديگر مندائي محسوب نميغیرمندائي ازدواج کند طبق قواعد راست

وابستگي  داده است، بروز عواطف مختلفي ازکه ازدواجي بین يک مندائي و يک غیرمندائي رخ 

جازۀ عاطفي تا احساس خیانت ديني را باعث شده است. ضروريات فنّي مناسک ازدواج هم ا

دهد، و به عبارتي يک غیرمندائي به داليل فنّي برگزاری عقد ازدواج با يک غیرمندائي را نمي

س سنّت مندائي، عقد ازدواج ببندد. ي، بر اساتواند با يک غیرمندائمناسک ازدواج اصوالً نمي

هم تعمید شوند. برای بايست عروس و داماد دو دور پشتِدر اولین مرحلۀ مناسک ازدواج مي

شود، داشته باشد؛ گفته مي مَلواشهتعمیدشدن، فرد تعمیدشونده بايد يک نام ديني، که به آن 

بايست مي جتعمید ازدوا خواند.نامي که روحاني در اوراد مخصوص تعمید فرد را به آن نام مي

از یرد. صورت گ ین)روحاني ارشد مندائي( و با استفاده از نام ديني زوج گَنزبراتوسط يک 

 -ملواشه-طرفي ملواشه با فرمول خاصي بر اساس تاريخ و ساعت تولد و بر اساس نام ديني

تواند به عنوان يک نميلذا بدون يک مادر مندائي، فرزند هم  شود.مادر برای نوزاد برگزيده مي

بیشتر  در بخش بعد موضوع ملواشه کمي مندائي تعمید شده و به عضويت جامعه ديني درآيد.

  توضیح داده خواهد شد. 

ديني -همسری را برای تقويت مرزهای قوميتجربۀ تاريخي مندائیان استقرار نهاد درون

زهای قومي را سست کرده و نهايتاً به تواند مرکند. در واقع ازدواج با اقوام ديگر ميتوجیه مي

محو قومیت منجر شود. زندگي مندائیان در روستاها، شهرهای کوچک، و محالت مشخص در 

کرده است؛ شهرهای بزرگ انتخاب همسر را برای ايشان در موطنشان تا حدودی تسهیل مي

ي افزوده است. گرچه پراکندگي مندائیان در سراسر دنیا بُعد جديدی را به اين دغدغۀ قديم

هايي که به طور منفرد در کشورهای مختلف پراکندگي اجتماعات کوچک دياسپورا و خانواده

کنند، امر انتخاب همسر از بین مندائیان را بسیار مشکل، اگرنه غیرممکن، کرده زندگي مي

است. از ديگرسو، محیط سکوالر و آزادمنش کشورهای میزبان ممکن است که اهمیت 

                                                      
های اجتماعي مجازی در اينترنت بیان کرده است، آقای سلیم برنجي است اين شخص که آرايش را در شبکه 1

کار از اين آرا استقبال که امروزه در استرالیا سکونت دارد. اگرچه بسیاری از رهبران روحاني و افراد محافظه

 اند. نکرده
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رود، نسل طور که انتظار ميمذهبي را اصوالً تضعیف و بالموضوع کند. همان-ی قوميهانگراني

ای است که ايشان جوان بیشتر مستعد اين هستند که ازدواج بین قومي را بپذيرند و اين مسئله

کنند. مجید به من گفت که چگونه پسر نوجوانش طور مستقیم يا غیرمستقیم مطرح ميکراراً به

ش و دختری استرالیايي را در صفحه فیسبوکش پست کرده است. وقتي مجید عکسي از خود

به او متذکر شده است که او اجازه ندارد با يک دختر غیرمندائي دوست شود يا ازدواج کند، 

کنم دوست شدن با همۀ ما را خدا آفريده و همه يکسان هستیم، من فکر نمي»او گفته است 

دست يک سؤال مهم را در برابر هايي از اينچالش«. درست نباشد غیرمندائیان يا ازدواج با آنها

ورزی، يا احتمال کنارگذاری دهد، سؤال از لزوم خوانش و تفسیر جديد از دينمي مندائیان قرار

 ديني.« سخت»و فراموشي قواعد 

تواند علت ديگری باشد که در دسترس نبودن روحانیان در جاهای مختلف دنیا نیز مي

کند. طرح مسئلۀ امکان ازدواج با خارج از قومي در بین داياسپورا را تشويق ميبینازدواج 

اکنش رسمي وجامعه مندائي و تمايل روز افزون به اين کار به قدری اهمیت پیدا کرد که باعث 

روحاني  36ی تعداد میالد 2010کار شده است. در سال داران محافظهرهبران مذهبي و دين

قومي را ردّ اين موضوع امضاء کردند که به روشني مشروعیت ازدواج بین حکمي را در مورد

 کرد. در اين حکم آمده است:مي

اند که خارج از مباحث اخیر در مورد مندائیاني که تصمیم گرفته

ماندن ايشان در جماعت ايماني ازدواج کنند، همین طور اعتبار باقي

ن به ن موضوع در اين زمادرون دين عمیقاً ما را نگران کرده است. اي

نقطۀ نامطلوبي رسیده است، و به اين داليل، ما روحانیاني که 

اره در بامضايمان در اينجا آمده است، مايلیم که قانوني را که در اين 

ین خط کتاب مقدس ما، گنزا ربّا، آمده است اظهار داريم. در اين قوان

ا اعالم اين داليل م قرمز مشخصي وجود دارد که نبايد از آن ردّ شد. به

ئي با فردی غیرمندائي ازدواج کند، ديگر اگر يک مندا -1داريم: مي

ئي دين ديگری را بپذيرد ديگر اگر يک مندا -2مندائي نیست 

ندائي نبايد هیچ يک روحاني م -3تواند مندائي ]هم[ باشد نمي

دين  2و  1منسکي را برای افراد غیرمندائي، يا کساني که مطابق بند 

اند، انجام دهد، مگر آنکه قبل از آنکه اين تغییر مندائي را ترک کرده

دين کامل شود، اين عوامل معکوس شوند و روحاني مندائي آن را 

ن، تشخیص داده و گواهي کند )نجم، طاووس، جبار، جبار هلو و ديگرا

2010.)  

ه تمايالت نوگرانه با وجود اين، مواردی از ازدواج با غیرمندائیان، به دست روحانیاني ک

که همسريابي از بیرون از جماعت مندائي توسط يا بازنگرانه دارند، گزارش شده است. در حالي

شود، چنین درخواستي کاران جامعۀ مندائي تهديدی برای انسجام گروهي قلمداد ميمحافظه
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دائیان به وضوح وجود دارد و محلي برای تفاسیر مختلف شده است. موضوع ازدواج با غیرمن

طور ذاتي با يکي ديگر از خصايص سنّتي دين مندائي در ارتباط است: رويکرد غیرتبشیری به

تغییر کیش تواند يکي از علل و يکساني قومیت و ديانت در بین مندائیان. تمايل به ازدواج مي

گونه در مورد اسالم نیز اين امر صادق است و همسر باشد، همانيک فرد به يک کیش درون

حل مسئلۀ (. يک راه1999اند )دوتون، گرويدهبسیاری از افراد برای ازدواج با مسلمین به اسالم 

 تواند تمهید امکان تغییر کیش غیرمندائیان به دين مندائيهمسری در دين مندائي ميدرون

تر به غیرمندائیان و اجازه به ايشان گرايانهاتخاذ رويکردی برون هايي ازباشد. در واقع زمزمه

خورد، صداهايي که عمدتاً از برخي مندائیان ساکن در دياسپورا برای تغییر کیش به گوش مي

 صورت فرضي ممکن مطرحهای داخل کشور نیز آن را بهيلوفاشود، امّا برخي مي شنیده

 کنند. مي

 

 مرزها: گشودگی یا حفاظت

ای قومي دين مندائي به عنوان آئیني بسته به روی غیر، غیرتبشیری و محدود در درون مرزه

ای است شود. از منظر ديني، اين خصیصه نه تنها يک اعتقاد انتزاعي، بلکه خصیصهشناخته مي

ه بکه به طور دروني در مناسک مندائي رمزگذاری شده است. به عبارتي مناسک مندائي 

رد. ولي شده است که امکاني برای جای دادن افرادی جديد را در خود ندا شیوهای رمزگذاری

شود که تغییری در مناسک ديني يا تفسیر جديدی پیدا آيا نیازها و اقتضائات جديد باعث مي

؟ مسلماً تجربه شود که عالوه بر حفظ انسجام نظام ديني بتواند با اين اقتضائات جديد کنار آيد

ر همیشه نیز ، ولي از طرف ديگداده استرخ معموالً دهد که اين تغییر يم تاريخي اديان نشان

روابط قدرت  اين تغییر با مقاومتي همراه است که از ترس از اضمحالل و استحاله، و تغییر در

 گیرد. مي نیرو

گويد مناسک جايگاهي برای نمادهای تغلیظ شدۀ ديني هستند. آنگونه که گیرتز مي

بیني ديني يا اعتقادات و نوعي از ( مناسک ارتباط بین جهان127: 1975 ؛90: 1973)گیرتز، 

سازد که وی آن را ای چیزی را ميکنند. چنین رابطه دوسويهبندی ميسبک زندگي را فرمول

شناختي از يک نامد، نظامي که از همبستگي متقابل بین نظام اعتقادی و کیهاننظام ديني مي

بیند. البته شکل گرفته است، و زمینۀ ايجاد معنا را تدارک مي طرف، و مناسک از طرف ديگر

-های ساختاریفرايندگاه پیوستگي کاملي ندارد و به نوبۀ خود در ارتباط با اين نظام هیچ

با توجه به اين تأثیرات  تا ي وجود داردالشتشناختي قرار گرفته و مرتباً اجتماعي و روان

(. بنابراين 125: 1973را بازتعريف کند )گیرتز، ديني را  نظامخارجي بر نظام ديني، انسجام 

مرتبط کردن  -2گیری معنا در نظام ديني، و بررسي شکل -1مطالعۀ دين کاری دواليه است: 

 وان شناختي )همان(. تر اجتماعي و راين معاني به زمینۀ گسترده

( شیوۀ 2012و  2010اند )عربستاني، طور که در مطالعات ديگر نیز نشان دادههمان

ای است که رويکردی غیرتبشیری را رمزگذاری کرده ورزی و مناسک اين مردم به گونهدين

است تا با توجه به شرايط اجتماعي اين گروه، از انسجام و يکپارچگي گروه محافظت کند. برای 
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ر دهیم. هر ، را مورد بررسي قرامَلواشهتوانیم نام ديني، يا مي ورود به جزئیات به عنوان مثال

مناسکي مَصوِتّا فردی برای اينکه تعمید شود الزم است که حتماً ملواشه داشته باشد. تعمید يا 

بايست حداقل کلیدی در دين مندائي است و هر شخص برای اينکه مندائي محسوب شود مي

ولي رود فرمبار تعمید شده باشد. فرمولي که برای تعیین نام مندائي يک نوزاد به کار مييک

البروج نسبتاً پیچیده است که مستلزم محاسباتي مبتني بر تاريخ و زمان تولد بر اساس منطقه

مادر است که به نوبۀ خود با همین فرمول محاسبه شده است )بنگريد به  مَلواشهمندائي و نیز 

نیازهايي، نظامي مادرتبار است که (. نتیجۀ عملي چنین پیش282-286: 1384عربستاني, 

 مَلواشۀکند که بر اساس ای دريافت ميمَلواشهسازد. نوزاد بنای اجتماعي مندائي را ميسنگ 

شود که از طريق ازدواج صحیح مندائي )با يک نوبۀ خود صاحب فرزنداني ميمادرش است و به

آيند. به اين ترتیب رمزهای منسکي مي مندائي ديگر که رسماً دارای نام ديني است( به دنیا

کیشانه، دهند. در نتیجه، از ديدگاهي راستود يک غريبه را به جامعۀ مندائي نمياجازۀ ور

رويکرد غیر تبشیری مندائي، نه فقط يک استراتژی موقتي و ممکن، بلکه خصیصۀ ذاتي دين 

 است. 

بینیم که اين اعتقاد رمزگذاری شده در مناسک با نگاهي به تجربۀ تاريخي مندائیان، مي

گروهي،  مت دو هدف عمده قرار بگیرد، يکي تضمین انسجام گروه و مرزهایتوانسته در خدمي

اخیر  و ديگری محافظت ايشان در مقابل اتهام تالش برای تغییر کیش مسلمانان، که مورد

بر آنکه ايشان  ن با تأکیدهای زيادی را در جامعه مسلمانان برانگیزد. مندائیاتواند حساسیتمي

والً دينشان ای ندارند، و اينکه اصهمسايگان مسلمانشان به دين خود عالقهوجه به جذب هیچبه

دهند که ايشان شان اطمینان ميدهد، به همسايگان غالب مسلمانای را نميچنین اجازه

قوق تهديدی برای اسالم نیستند. نمايندگان مندائیان، در مذاکراتي که برای احقاق ح

ين رويکرد غیرتبشیری به عنوان مزيتي اي دارند، اغلب به شان با صاحب منصبان ايرانشهروندی

گذارد. با اين حال، توانش کنند که جايي برای شک و شبهه نسبت به ايشان باقي نمياشاره مي

شود. مي دين مندائي برای جذب غیرمندائیان امری است که گاهي از سوی جوانان مطرح

ثق به سمت د اين است که اگر دين ما راهي موکننمي استداللي که برخي از اين جوانان مطرح

تخاذ رويکردی احقیقت است، چرا ما اين راه را به ديگران ارائه نکنیم؟ اين امر البته مستلزم 

تر نسبت به مردمان ديگر، به جای رويکرد منفعالنه فعلي است. جواز درآمدن به دين فعاالنه

کنند نافع يا کشورهای سکوالر زندگي ميمندائي ممکن است برای جماعات داياسپورا که در 

های اسالمي در موطن مندائیان تواند برای مسلمانان و دولتشدني باشد، ولي اين امر مي

آمیز قلمداد شود و کل جامعه مندائي ساکن در وطن را در معرض تهديد قرار دهد. به تحريک

کیشانه راست د. در واقع تفاسیرعالوه در نظام ديني هم موانعي برای انجام اين کار وجود دار

 تابند. چنین تفسیری از متون ديني را برنمي

رسد که تلقي از دين مندائي به عنوان ديني تبشیری توسط افراد به نظر ميوجود اين با 

معدودی از مندائیان ايران نیز مورد توجه قرار گرفته است که البته تأيیدی از جانب جريان 

گیرد. استداللي که اين افراد، به همراه اندکي افراد ديگر در داياسپورا، غالب رهبری ديني نمي
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که برای من مطرح کردند، مبني بر خوانشي از متون و تاريخ مندائي است که اين امر را با 

کنند که داند. متون مندائي و سنت تاريخي مندائي بیان ميناپذير نميذات دين مندائي آشتي

ی بوده د، از نسبي يهودی برخوردار است. مادر وی يکي يهويهیا يوهانا آخرين پیامبر مندائي،

، بر اساس نام ديني مادرش دريافت يهیا بَر شارتو تعمیدش را تحت نام ديني ، با اين حاالاست

تواند بار ديگر هم رخ دهد. البته بار رخ داده است، ميکرده است. پس اگر چنین امری يک

ئیت محل مناقشه است و هیچ تأيیدی از جانب مناصب رسمي مسئله تغییر کیش به مندا

مندائي دريافت نکرده است، ولي به هر حال درخواستي است که ابراز شده است. درخواستي 

های توان زمینهمندائیان در سراسر جهان، مي ۀه مسئله همسريابي و زندگي پراکندکه با توجه ب

 اجتماعي آن را درک کرد. 

 

 تالهیات و معنوی

ای از ديانت مندائي است که مورد توجه معتقدان جدی قرار گرفته است، تأمالت الهیاتي جنبه

گردند. امروزه بسیاری از مندائیان هستند معتقداني که به دنبال معنايي ورای ظواهر ديني مي

را به مثابه کنند و تنها برخي رسومات ديني بندی نميطبقه« باورمندان»ود را جزو که خ

گوها و مکاتباتي که وکنند. اگرچه، طي گفتهويت قومي رعايت مي ۀاث فرهنگي و شاخصمیر

ام، در کنار چنین افرادی گرايشي آشکار به وراهای مندائي داشتهپبا مندائیان به ويژه در داياس

طور که جاهای ديگر نیز نشان داده شده است ام. همانتأمالت ديني و معنوی را مالحظه کرده

گیری های اجتماعي و سیاسي در موطن مندائیان باعث شکل(، اضطرار2012تاني، )عربس

گرا و دکترينال شده است که در خدمت دغدغۀ حفظ هويت فرهنگي ورزی مناسکنوعي دين

شدن اين ورزی بوده است. برداشتهسازی، نقش عمدۀ دينقرار دارد. در واقع نقش هويت

های انجام صحیح آمیز ذهني به شیوهجای اشتغال وسواس اضطرارها در جوامع داياسپورا، به

تر کرده است. اين تر از دين و تأمالت الهیاتي را گشودهاشکال منسکي، راه دريافت معنوی

« جنبه واقعي معنوی اعمال ديني»ها و توان از طیفي از بازنگری مناسک و آموزهگرايش را مي

ضدروحاني مالحظه کرد. اين رويکرد اخیر بر  (، تا رويکردهای ضدمناسکي و2004)نشمي، 

منشاء غنوصي دين تأکید دارند و بر آن هستند که دين و معنويت متکي بر مناسک نیستند، 

چرا که مناسک تنها سطح ظاهری دين هستند و در واقع برای کنترل و اعمال اقتدار روحانیان 

مندائي عرب زبان استرالیايي، داشتم،  ،1روند. طي مکاتبات نسبتاً مفصلي که با سالمبه کار مي

وی آشکارا انتقادات راديکالي را بر رهبران ديني وارد کرد، و تأکید بر مناسک و قدرت روحانیان 

دانست. مي برای اجرای برخي مناسک را تنها تمهیدی برای اعمال قدرت بر جامعه معتقدان

دانست که در واقع مي نامي ساختگي را تنها« مندائي»به جای « صابئین»حتي استفاده از نام 

کرد. در عوض سالم، که با متون مندائي نیز مي ماهیت معنوی و عرفاني دين مندائي را مسخ

 آشنايي داشت، بر تفاسیر معنوی و عرفاني به عنوان اصل و بنیان دين مندائي تأکید داشت. 

                                                      
 ام. به خاطر حفظ گمنامي، از نام مستعار برای اين مصاحب استفاده کرده 1
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ني البته گرايش به معنوی کردن دريافت از دين محدود به اصالح خواهان غیرروحا

ان مثال نیست و روحانیاني نیز هستند که بر تجديد حیات معنوی دين اصرار دارند )به عنو

غیر رویهای بسته بهو معنوی از جنبه رمزآمیز( و به ارائۀ تفسیری 2004بنگريد به نشمي، 

  (.2008، سعیداند )بنگريد به دهدين مندائي اقدام کر

رغم وجود تقاضا و تمايلي برای درکي معنوی از ديانت، بايد پذيرفت که تا حال علي

ها و انتشارات مندائیان وجويي در وبگاههای زيادی در اين راه برداشته نشده است. جستقدم

، مناسک و رسوم، و کند که بیشتر آنچه نگاشته شده است درباره تاريخ مندائیانآشکار مي

هايي از متون مقدس مندائي و دستورات اخالقي است، و تفاسیر معنوی و ترجمۀ پاره

روشني در شوند. اگرچه اين چالشها بههای الهیاتي تقريباً در اين منابع ديده نميچالش

های مجازی، مشاهده های غیررسمي، مثل شبکهاظهارات برخي از مندائیان و در عرصه

 . شودمي

 

 جمع بندی: واگرایی و توسعه

ی که حدود سه دهه است که شدت گرفته فرايندپراکنش جغرافیايي مندائیان در سراسر دنیا، 

گرا در و درون 1است، نقطه عطفي در تاريخ مندائیان است. پیش از آن، ايشان مردمان محلي

شان در همسايگان لطۀسمناطق باتالقي ايران و عراق بودند؛ پیروان ديني ناشناخته که تحت 

دکترينالي را توسعه دادند ورزی ديناند. در نتیجه ايشان تقالی حفظ هويت فرهنگي خود بوده

کرار بوده است، که متکي بر متون مقدس مندائي و به همراه مناسکي موقرانه، منظم و پر ت

تمامي  دين ايشان و بسط کدهای هويتي به-ای که متناسب با تقويت هويت قوميورزیدين

های آتي بوده است. به عالوه مضمون تکراری پاکي بدني در جماعت ديني و نیز به نسل

کند )بنگريد مورد حفظ مرزهای قومي را آشکار مي مناسک مندائي به طور نمادين نگراني در

 (.2012به  عربستاني، 

 ليگیری داياسپوراهای مندائي در کشورهای ديگری غیر از موطن اصمهاجرت و شکل

با  ايشان در عراق و ايران، منجر به چالش هويتي ناشي از خطر جذب شدن و همرنگ شدن

در عین  (. اين شرايط جديد،2010جوامع میزبان را پیش روی ايشان نهاده است )عربستاني، 

. در واقع، حال امکانات جديدی برای بسط و توسعه نظام ديني مندائي را نیز فراهم کرده است

تر شپیديني که هماهنگي بیشتری با شرايط جديد زندگي ايشان داشته باشد، تمايل برای 

ا شدت شان ظهور کرده بوده است، اگرچه زندگي در داياسپورا اين تمايالت راي در موطن

 بخشیده و  بیشتر کرده است. 

برای وحدت ايشان ای دائم فشارهای اجتماعي در موطن مندائیان علت اصلي دغدغه

و اين دغدغه در قالب هماهنگي و يکسانيِ اعمال ديني،  نسجام گروهي بوده استفرهنگي و ا

به علت اين فشارهای ، بروز کرده است. گروهي يابي به وحدتای برای دستبه عنوان وسیله

تنها تمايل به تغییر در نظام ديني الويتي برای اجتماع هنمستمر و احساس تهديد مدام، 

                                                      
1 localize 
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ه حتي هر گرايشي به تغییر زير فشار نیاز به يکساني و وحدت دفن مندائیان نبوده است، بلک

فرهنگي -شده است. مهاجرت به کشورهای سکوالری که حساسیت چنداني به هويت دينيمي

مندائیان ندارند، و پراکندگي در دنیا، فشارهای سنگین پیشین را کاهش داده است و مجالي 

ها عموماً شامل خواهشي ايجاد کرده است. اين گرايشهای جديد را ها و تمنّابرای بروز گرايش

تر هستند که در تناسب با زندگي جديد ايشان قرار داشته باشند. مناسکي برای مناسکي معطف

که ازدواج ايشان با غیرمندائیان را از طريق اجازه تغییر کیش به دين مندائي تسهیل کند، و 

های شکلي منسکي، ايجاد کند. واکنش رای دغدغهتر، وورزی معنوینیز تمنّايي برای يک دين

تغییرات  فرايندکار جامعۀ مندائي مقابله با اين تمنّاها و کُند کردن انتظار بخش محافظهقابل

 های ضد روحانیت مواجه شده است. العملسريع است، که به نوبۀ خود با عکس

نیافته است، ولي در میان اقدام برای برآوردن اين تمنّاها، اگرچه به طور کامل تحقق 

چنین کردند، و ما نیز بايد  پیشینیان ما»ای جامعۀ مندائي قابل رديابي است. حکم اسطوره

، که جايگاهي رفیع در گفتمان بستۀ نظام ديني مندائي داشته است، «گونه رفتار کنیمهمان

های در حال ظهور در جامعه مندائي برای بازانديشي در عقايد و مناسک از سوی خواهش

ي است که هايبه سؤال کشیدنِ چیز فرايندمندائي به چالش کشیده شده است. اين شروع 

نیز فشاری است برای ايجاد تغییر در مرزهای و ، ندل نرفته بودپیش از اين آشکارا زيرِ سؤا

های ناگشوده دين، محدود سنّتي دين از طريق گفتمان استداللي؛ فشاری برای گشودن بخش

توان آن ورزی از طريق استدالل و تفکر؛ چیزی که ميبندی تعديالت جديد در دينو فرمول

و تعبد به  1(، شروع حرکت از اسطوره2016تاني، طور که جايي تعبیر شده است )عربسرا، آن

 .دانست 2استدالل
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