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  درآمد

هاي مهم ها و نحلههاي باستان شناسي، تمدنجلگة خوزستان به گواهي اطالعات تاريخي و يافته
ور، حضور و استقرار اقوام مختلف در اين سرزمين عب. فكري را در دل خود پرورش داده است

  . گواهي بر اهميت جغرافياي ـ تاريخي منطقه است
 اقوام مهاجري هستند كه گويا از اواخر دورة اشكاني به داليل ةصابئين مندائي از جمل  

 طبيعي و وجود رودخانه -هاي اجتماعيسياسي ـ مذهبي به اين منطقه كوچ كرده و به دليل جاذبه
هاي پرآبي چون كرخه و كارون كه براي اجراي مناسك آنها ضروري بود، در آنجا سكونت 

 حويزه ساكن شدند اما پس از تسلط مشعشعيان بر ة هجري در منطق9آنها تا حدود قرن . گزيدند
  .آن، به شوشتر مهاجرت نموده و در اين شهرستان ساكن گرديدند

 اهواز ساكن بوده و همچنان تحت نظر و رأي در حال حاضر نيز اكثريت اين قوم در شهر  
در اين مقاله . روحانيون و بزرگان ديني خود به اجراي دقيق مناسك خويش مشغول هستند

نظراني هاي مندائيان با محور خوراك، با روش مشاهده، مصاحبه و گفتگو با صاحبموضوع آيين
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مراجعه به منابع، مورد بازخواني و از اين ديانت و در عين حال روش اسنادي و كتابخانه اي با 
  .دقت قرار گرفته است

آنها خود را . كنندهاست در جنوب ايران و عراق زندگي ميقرن قومي با قدمتي بسيار،  
 .كنندمعرفي مي» صابئين مندائي«صاحب ديانتي خاص و با عنوان 

اوليه و تاريخ اين هاي اخير پيرامون ديانت، اعتقادات، موطن به رغم مطالعاتي كه طي سال  
همين . هاي زيادي در حاشية آنها وجود داردها و تناقضگروه صورت گرفته، همچنان پرسش

اين توجه و اختالف تا . اهميت تحقيق و تفحص بيشتر براي شناخت آنها است موضوع گوياي
ه، معاني  صابئين نيز پيش رفته، چنانچه جهت دريافت دقيق مفهوم اين كلمةيافتن مفهوم دقيق كلم

  :توان براي اين عنوان مفاهيم زير را در نظر گرفتدر يك جمع بندي مي. مختلفي بيان شده است
مرد «همچنين معناي . است» ريخته شدن در آب«و » ريختن«صب با فتح و تشديد به معني   
در بعضي از منابع صب با ضم  به معني آنچه كه از طعام يا آب ريخته . دهدنيز مي» عاشق

 .شود، معني شده است يم
ص ب « ريشة وي اين كلمه را مشتق از. دو معني در نظر گرفته استاين واژه دهخدا براي   

 و كساني كه وي با توجه به اين معنا مغتسله. داند و به معناي فرورفتن در آب مي)عبري (»ع
  . داند براي اين كلمه ميمعني بهترين كنندتعميد را با تغسيل در آب اجرا مي

 دريافتن معني دقيق آن تفاوت ،را عربي بدانيم يا آرامي» صابي«در هر حال اصل و ريشة   
تمايل به خروج از راه اصلي به راه «چنانچه اگر اصل آن را عربي بدانيم، مفهوم . اساسي دارد

ها در  آن در قرآنزيرا. همخواني نداردآن البته با مفهوم و كاربرد قرآني  برداشت مي شود كه» ديگر
بدانيم، » عبري«حال اگر ريشة اين كلمه را . اندرديف يهود، نصاري و مجوس هم شمرده شده

 در عين حال گاه ريشة . گرددمعني فرو بردن در آب يا همان غسل و تعميد از آن مستفاد مي
ام اند و علت اين امر توجه كامل آنها به اجرعبري به معني ستاره را اصل صابي دانسته» صاووت«

  .سماوي است
» صب«كه به ريشة . اندناميده شده» صبي«امروزه در زبان محلي مردم خوزستان اين گروه،   

استفاده از آب براي اجراي مناسك، مهمترين . نزديك است» ريخته شده از طعام و آب«به معني 



 

  

243   ين مندائي ايرانصابئيني در مناسك آئهاي خوراك

  

 صابئين توسط  استفاده از عنوان مندايي در كنارودليل براي ارتباط اين لفظ با اين گروه است 
 و هستي شناخت به گروندگان« يا »عرفان پيروان«را در كنار معناي » معرفت« مفهوم ،معتقدان به آن

  .رساندمي »عالم
 آن به دوراني بس كهن ةكنند كه سابقاين گروه خود را حامل سنت ديني خاصي معرفي مي  

زمان اولين انسان يعني آدم حيات خود را به  صابئين موجوديت و. رسدو تا آدم ابوالبشر مي
باالخره به يحيي  ند نوح وزفر »سام«اين ارتباط پس از طوفان نوح به  .دانندمربوط مي ابوالبشر،

هاي خاصي بر آنها گذشته اين مسير تاريخي شرايط و موقعيت از نظر آنها در .رسد مي)ع(پيامبر
هاي   گروهةعين حال آنها از جملدر . تمدني آنها دارد است كه حكايت از محوريت اعتقادي و

هستند و به دليل مدار » گنوستيكي«هاي بسيار قديمي شوند كه حامل سنتمذهبي محسوب مي
بسيار ي از خصوصيات، مناسك و اعتقادات را درون   مذهبي-بستة ارتباطات به جهات قومي

تقدان اين ديانت، شرايط در كنار آن، رابطة تنگاتنگ مذهبي و قومي ِمع. اندخود نهفته نگه داشته
هاي كهن و خاصي از روابط درون گروهي را براي آنها بوجود آورده كه محافظت از داشته

 خاص وگويش زبان لذا اين دو نكته و. معتقدات مذهبي را براي آنها سهل و آسان نموده است

 آنها پيرامون تحقيق  تاهمي است، مانند بي خود نوع در كه كنند،مي تكلم آن با منداييان كه »آرامي«

   .كندمي نمايان پيش از بيش را
اقامت طوالني در محدودة جغرافيايي خاورميانه كه مهد تمدن انساني بوده است و همچنين   

هايي چون فلسطين، هاي گروهي آنها در طول تاريخ و استقرار در سرزميندر كنار آن مهاجرت
 اكثر چنانچه .هايي عظيم محسوب كرده استران تمدنالنهرين و ايران اينان را از ميراث دابين

 ابن چنانچه .انددانسته بشر اقوام ترين قديمي و مهمترين از را آنها اثير ابن چون تاريخي مهم منابع

 و بشتاسب و كرد ظهور بشتاسب زمان در مجوس قوم پيامبر زردشت« :است نوشته مورد اين در اثير
  )156ص ،1 ج،ابن اثير( ».بودند صابئي دين در زردشت از قبل فارسيان ساير و پدرانش

شوند كه در بسياري از منابع تاريخي،  اقوام قديمي تاريخ محسوب ميةاز جمل» صابئين«  
ديني با اين عنوان پيش از ظهور اسالم در شبه .  اسالمي نامي از آنها آمده استةادبي و ديني دور

 آن در سرزمين زكز سكونت معتقدان به اين آيين پيش ا عربستان مطرح بوده است، البته مرةجزير
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 فشارهاي ة اشكاني، به واسطةآنان در اواخر دور. فلسطين و پيرامون رود اردن هم ذكر شده است
اعتقاد به مناسكي كه . عبرانيان از آن منطقه به بين النهرين و سپس به جنوب ايران هجرت كردند

رخوردار است، باعث شده تا در طول تاريخ مهاجرت آنان در اي ب آب روان در آن از جايگاه ويژه
چنانچه پس از استقرار در جنوب ايران محل سكونت آنها . ها صورت گيردحاشية رودخانه

هاي شمال غربي خوزستان در محدودة سوسنگرد ها و باتالق نزديك مصب رود كرخه در تاالب
  .تا امروز نيز ادامه يافته استو  امروزي در استان خوزستان قرار داشته ةهويز و

 صورت خارجي و ايراني محققان وسيلة به پراكنده صورت به صابئين پيرامون تحقيق و مطالعه  

سابقة .  اما اين مطالعات به معرفي ِكامل، دقيق و همه جانبة آنها منجر نشده است.است گرفته
 آنها سفر و خليج فارس رها داليپرتغحضور  و.  م16مطالعات پيرامون اين قوم به نيمة دوم قرن 

به آنها گفته شد كه در مورد اين قوم  هادر مقابل پرسش پرتغالي .رددگمي بر خوزستان و بصره به
ها به وطن خود دانند و چون پرتغاليهاي تعميد دهنده ميآنها خود را صابئه يا پيروان حوض

 بحث و مطالعات بسياري صورت گرفت برگشتند از وجود اين طايفه گزارش دادند و از اين پس
  .ها كتاب و مقاله دربارة آنها نوشته شدو باالخره ده

را ... بديهي است كه اين تحقيقات وجوه مختلف زباني، مذهبي، تاريخي، آداب و رسوم و   
شناسي شناسي و به دنبال آن ايراندر اين ميان در جريان گسترش جريان شرق. شامل شده است

ها همانا شناخت  ايران، اين قوم  مورد توجه قرار گرفتند كه نتيجة همة اين پژوهشدر خارج از
  .تر از آن كشف رمز زبان ديني آنها بودبيشتر اين مذهب و مهم

 »رودلف ماتسوخ«و »  ميرچاه الياده«، » نيكالراست«، » ويدن گرن« ،»ليدي دراور «،»نولدكه«  
يي يا تسلط بر زبان مندائي آثاري در معرفي آنان منتشر  مستشرقيني هستند كه ضمن آشناةاز جمل

  . گانِ نام برده حكايت دارداند كه از روح محققانه و گسترة اطالعاتي نويسندكرده
زاده نيز از جمله محققان ايراني هستند كه پيرامون اين  محيط طباطبائي و سيد حسن تقي  

نتايج اين مطالعات اگر چه . اندوجه پرداخته مقاالتي در خور تةارائ ها وگروه به سلسله بحث
   .مستند بر برخي ادلة مستشرفين بوده است اما در جاي خود قابل توجه است
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ـ منابع فارسي ديگري پيرامون تاريخ عقايد مناسك و آداب و رسوم صابئين منتشر شده كه به ذكر 
  :گرددعنوان چند نمونه اكتفا مي

؛ 1380؛ صابئين يا يادگاران آدم، حاج كاظم پوركاظم، 1367، قوم از ياد رفته، سليم برنجي-
زاده،  ؛ صابئين مندايي، پرويز عجيل1369كوب،  جستجو در تصوف ايران، عبدالحسين زرين

؛ تعميديان غريب، مهرداد 1377؛ تحقيقي در دين صابئين مندائي، مسعود فروزنده، 1376
  ... و 1383عربستاني، 

 تحقيق، در مدت بيش از هشت ماه ارتباط با آنها ةغرافيايي جامعبه رغم دوري از محيط ج  
هاي علمي مطلوبي از تفكر، عقايد دريغ بعضي از رهبران مذهبي آنها دريافتبه دليل همكاري بي

  .و مناسك آنها حاصل گرديد
اگرچه اين قوم به واسطة نوع اعتقادات و زندگي گروهي و قوميتي خويش كمتر اطالعات   

هاي اخير بعضي از اند اما طي ساله مناسك خود را در معرض قضاوت ديگران گذاشتهمربوط ب
در اين . بزرگان آنها با عالقه اي وافر پاسخگوي پژوهشگران و محققان ايراني و غير ايراني هستند

كيشان  دريغ آقاي سالم چحيلي و برخي از هم ميان در مرحلة پژوهشيِ اين مقاله از همكاري بي
هاي بيش از چهار ساعت مالقات و مصاحبه با ايشان، مطالعة فيش. امبرخوردار بودهايشان 

از جمله الطاف بي شائبة ايشان در جريان اين مطالعه بوده است كه به اين ... مقدماتي اين مقاله و
  . شودوسيله تقدير مي

ال حاضر با اين گروه كه در ح. است» صابئين مندائي«جامعة مورد تحقيق در اين مقاله   
شوند، در مناطق هاي ديني و قوميتي ايران محسوب مي هزار نفر جمعيت از گروه6حدود 

روش مطالعه و . مختلفي از استان خوزستان به خصوص در مركز شهر اهواز سكونت دارند
اي و همچنين استفاده از روش مصاحبه و مشاهده كتابخانه - اسناديةاين مسير مطالع تحقيق در

  . فيلم و عكس استةفاده از ابزار دوربين جهت تهيبا است
محور اين مطالعه مناسك مذهبي صابئين مندائي با تأكيد بر محور خوراك هاي آييني اين   

اما از آنجا كه براي پرداختن به اين موضوع، اشاره به چرايي و چگونگي آن مناسك . قوم است
از . گيردريح مناسكِ خاص صورت ميهاي آييني در ذيل تشضروري است، لذا موضوع خوراك
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ها هم از مطالعه و كسب شناخت كلي اين قوم جدا طرف ديگر مطالعه و شناخت اين آيين
  . نخواهد بود

 مالقات حضوري با چند ينطي چند از نزديك و هاي تحقيق،ضمن جهت تكميل يافته در  
ها بسيار كارگشا و ن گفتگونتيجة اي. پيروان اين ديانت بحث وگفتگو شد نظران وتن از صاحب

 فيلم و عكس از اين مراسم ةبه خصوص كه با حضور در مراسم مختلف امكان تهي. موثر بود
اي با  و كتابچه» انجمن صابئين مندائي«در همين اثنا امكان دسترسي به نشرية ماهانة . فراهم گرديد

ع بيشترين امكان را براي دست داد و اين موضو» دخراني و لوفاني مراسم طعام آمرزش«عنوان 
ي براي اين مطالعه ترين مسائل اين جامعة مذهبدستيابي به جديدترين و در عين حال ملموس

  .فراهم نمود
 ة سريع اين مقاله چه بسا زمينةدر پايان تذكر اين نكته الزم است كه در جريان مطالع  

ه ناشي از تالشي است كه به بديهي است اين مسئل. ها به نظر برسدناهماهنگي در امالء كلمه
. ها و انشاء خاص هر نويسنده در ارجاع منابع صورت گرفته استكلمه انعكاس عين امالء منظور

 به نظر آيد كه با هاخاصي از كلمه لذا در ذيل هر عنوان از عناوين اين مقاله ممكن است امالء
 . هاي ديگر متفاوت باشدبخش
دائيان همراه با حضور روحاني و نمايندگان يا شاهدهايي مناسك دقيق و غير قابل عدول من  

دهند، عاملي شده است تا فقط كه صحت عمل را بارها و به شكل آييني مورد تأييد قرار مي
قبل از هر . روحانيون و افراد مطلعِ خاصي اطالعات دقيقي از اين مناسك را در اختيار داشته باشند

مبحث . البته در اين گونه منابع كه بسيار محدود است. ه استچيز به منابع مكتوب نيز مراجعه شد
  . هاي آييني به عنوان يك موضوع مجزا مورد توجه قرار نگرفته استخوراك

  

  غذاهاي معمول
ـ اعتقادي آنان  چنانچه پيش از اين اشاره گرديد، زندگي عادي اين قوم چندان از حيات مذهبي

لذا خوراك و . گيرد زندگي و آداب مذهبي آنان جاي ميموضوع اين مقاله هم در دل. جدا نيست
  .نوع تغذية آنان در شرايط معمول پيش از مبحث اصلي مورد توجه قرار گرفته است
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اين . هاي فلسفي استنگاه صابئين به خلقت و حيات، نگاهي ساده و به دور از پيچيدگي  
 كه نمود آن را امروز به وضوح در تعريف خاصي داده... نگاه به زندگي،  لوازم و اسباب آن و 

  .گسترة زندگي، لباس و خوراك آنها شاهد هستيم
ترين بيش.  ساده و به دور از تشريفات استهاي صابئي معموالًزندگي داخلي خانواده  

هاي گياهي، بعضي از انواع  غذاهاي مورد استفاده آنها در شرايط عادي و در مناسك مهم نان، دانه
  .ن ماهي استطيور و بعد از آ

ها و افراد متدين، هاي مذهبي بعضي از خانوادهدر حال حاضر و در ادامة اجراي دقيق آيين  
ها در هر ماه لذا آيين ذبح در اين خانواده. كننداز نگهداري گوشت و فريز كردن آن خودداري مي

در گذشتة . شودر مييك بار و معموالً در ابتداي هر ماه مندائي همراه با شرايطي جشن گونه برگزا
هاي متدين و در شكل سنتي پس از ذبح پرنده، جگر، نه چندان دور و در حال حاضر نزد خانواده

در اين . شودبه عنوان نهار استفاده مي) سوپ(دل، سر و گاه پاهاي حيوان به صورت طبخ ساده 
 بعضي از نزديكان وبه گونه موارد، گوشت پرنده، معموالً با طبخ ساده به عنوان شام و همراه با

  .شودصورت گروهي سرو مي
در اين . ها رواج داردبين اين خانواده» خوراك شكم پر«نوع ديگري از طبخ پرنده، به عنوان   

حشو معجوني است متشكل از . شودپر مي» حشُو«خوراك، شكم حيوان با موادي كه به نام محلي 
پس از آن پرندة شكم پر به . دانه انار، نمك و ادويهپياز، سبزيجات معطرِ تفت داده شده همراه با 

  .گرددصورت كباب يا سوپ طبخ مي
گاه ماهي . هاي صابئي استانواع ماهي و دلمة سبزيجات نيز از غذاهاي رايج در خانواده  
اي را درون آن قرار داده سپس با الياف نخل يا نخ پنبه» حشو« تميز شده و سپس تركيبي از ةدرست

شد اما پيش از اين معموالً ماهي به صورت ساده و با مقدار كمي آب پخته مي. شودسته ميسفيد ب
قليه ماهي هم كه از غذاهاي رايج . شوددر حال حاضر با استفاده از فر غذاي مطبوعي آماده مي

  .شودهاي ماهي آماده ميجنوبي است با استفاده از سبزيجات، آلو، كشمش و با استفاده از تكه
هاي صابئين باعث شده است كه انواع ستفاده از انواع سبزيجات در برنامة غذايي خانوادها  

دلمه با استفاده از برگ كلم، بادمجان، فلفل، برگ انگور و غيره از جايگاه ويژه اي در فرهنگ 
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 ها با استفاده از تركيبي از برنج،گفتني است، اين گونه دلمه. خوراكي اين قوم برخوردار باشند
  .شوندحبوبات، سبزيجات معطر و بدون استفاده از گوشت آماده مي

در سنت اين قوم استفاده از گوشت شتر، خوك، پرندگان چنگال دار، گراز، گاو، اسب و   
آمده است كه حيوانات حالل ) كتاب مذهبي(درگنزاربا «چه اينكه . گوسفند ماده  مجاز نيست

  )221همان، ص(» .شوند ذبح نكنيدگوشتي را كه بارور مي
زيرا پيامبران صابئين به كار . كشاورزي و صيد دو شغل پيروان آدم و يحيي معرفي شده اند  

برنجي (» .حضرت آدم زمان مديدي را به فالحت مشغول بود«چنانچه . فالحت مشغول بودند
نخست آنان «. و حوا و آدم براي رفع حاجات مادي خود به جنب و جوش افتادند) 56ص1367،
ز نباتات تغذيه نمودند ولي بعدها با راهنمائي خداوند راه چاره را يافته و به فالحت و كشاورزي ا

  )54همان، ص (» .مشغول شدند
لذا بر اساس آنچه گفته شد، صيد ماهي و پرنده و در كنار آن گرايش به استفادة بيشتر از   

هاي متدين مندائي فرة خانوادهانواع سبزي، ميوه و در موارد كمتري حيوانات از اركان اصلي س
توجه دقيق به منابع مقدس عدم گرايش و حتي تنفر از ذبح حيوانات را نشان . شودمحسوب مي

نگاه به جدول غذاهاي ديني آنها در مراسم مختلفي چون عاشوريه، لوفاني، ايام روزه، . دهدمي
نگاهي به فهرست . ايان است بيشتر به غذاهاي غير گوشتي به خوبي نمةعالق... تعميد، عقد و 

. خوراكي هاي مختلف در مراسم واعياد مندائيان شدت استفاده از حبوبات و ميوه آشكار است
  )246-245، صص1377 فروزنده،(



 

  

249   ين مندائي ايرانصابئيني در مناسك آئهاي خوراك

  

  

  هاخوردني  مناسبت  

1/  
2/  
3/  
  
4/  
  
5/  
  

٦/  

  عيد فل
  )عيد كوچك(دهوا حنينا 
  )پروانايا(ايام پنجه 

  
براي مردگان طوفان (عاشوره 

  )نوح
  
  

  )براي مردگان(لوفاني 
  

   كهانتةمراسم اعطاء درج

  نان و خرما و كنجد
  نان، ماست، برنج و خرما و كنجد

كبوتر، نان، پياز، نمك، آب، انار، خرما، مغز گردو، 
  .جات، مغز بادام، انجير و كشمش سبزيجات و ميوه
گندم، نخود، لوبيا، ماش، عدس و : حليمي مركب از

  .باقال
 يا گوسفند نر، نان، خرما، انار، به، مغز ماهي يا كبوتر

جات، يك كبوتر،  بادام، مغز گردو، سبزيجات و ميوه
   انار، كشمش و پيازةنان مقدس، گردو، خرما، دان

  
  ذبح

شود و نه آنكه ناتوان است و نخوريد خون حيوانات، و نه آنكه مرده است، و نه آنكه آبستن مي«
زخمي شده (ايستد و نه آنكه حيوان وحشي بر او افتاده باشد يزا است و نه آنكه منه آنكه بچه

، بلكه حيوان را بشوييد، پاك كنيد، طاهر نماييد، ذبح كنيد، بشوئيد و بپزيد و دعا كنيد و )باشد
  . گنزاي يمين-گنزاربا» .بخوريد

ر حيواناتي را كه بارو« قابل توجه اين است كه ةنزد صابئين براي ذبح حيوان اولين نكت  
پس از آن اطمينان . بودن است» نر«لذا اولين شرط حيوان براي ذبح ) گنزاربا(» شوند ذبح نكنيد مي

هاي مذهبي اين قوم، به رغم عدم گرايش به گوشت در سفره. از سالمت حيوان شرط بعدي است
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لذا در اولين قدم . شوددر شرايط معمول و به صورت محدود از مواد گوشتي نيز استفاده مي
  .  شودگونه مواد غذايي موضوع ذبح آييني حيوانات مطرح ميهت استفاده از اينج

ماية نور، نيكي و خوبي و در مقابل آن تاريكي،  در تعاليم صابئين انسان و خلقت از دو بن  
 )Âlmâ Denhurâ(» الما دنهورا«باالترين درجه و مكان در نظر آنان . شر و بدي آميخته شده است

محل استقرار ملكاها و اثراها و . اليه شمالي كائنات است ير و روشني كه در منتهعالم نو. است
 ) Hayyi( در رأس اين عالم نوراني نيز خداي متعال يا هيي .  موجودات نوراني استةباالخره كلي

  .به معني زندگي و حيات قرار دارد
گردد و هر آنچه ي ميقلتمهمترين خصيصة خداي منزه و پاك » حيات و زندگي«از آنجا كه   

لذا قتل نفس از بزرگترين . شودكه به نوعي نقض حيات تلقي گردد گناهي بزرگ محسوب مي
اينجاست كه ذبح حيوان نيز الزم است با مناسك خاص صورت بگيرد تا با گذر از  .گناهان است

  .فرآيند منسكي خاص اين عملِ غير مطلوب مجاز تلقي گردد
روند و تعلق به عالم زيرين انات چهارپايي كه روي زمين راه ميبيني، حيو در اين جهان  

تري نسبت به حيواناتي كه از تماس مستقيم با عالم زيرين دور هستند دارند، از موقعيت پست
زيرا امكان پرواز براي آنها شرايط نزديك شدن به آسمان و دوري از عالم ظلماني را . برخوردارند

و تجلي » هيي« ها هم كه شرايط حيات در آب كه مظهرن ماهيپس از آ. فراهم نموده است
  . گيردنمادين او در جهان محسوب مي شود، قرار مي

در تعاليم صابئين حالل بودن حيوان به معني برخورداري از فلس براي ماهي ها و نداشتن   
هاي داراي فلس لذا استفاده از انواع پرندگان و ماهي . مو و دم براي حيوانات، عنوان شده است

توصيه مي شود و پس از آن با اين توجيه كه گوسفند نر داراي دم و مو نيست بلكه دنبه و پشم 
  .گيرددارد، در مرتبة بعدي قرار مي

احكام، وجود . گيرد، ذبح استيكي از كارهايي كه با آيين خاصي توسط صابئين صورت مي  
ننده و ذبيحه حكايت از اهميت اين هاي مخصوص و شرايط خاص براي ذبح كبوثهمناسك، 

  .عمل آييني نزد آنان دارد
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شب هنگام » ايام پنجه«بيش از هرچيز توجه به اين نكته الزم است كه عمل ذبح جز در   
دهد، الزم است از شرايط براي ذبح، كسي كه آيين ذبح را انجام مي. شود و حرام استاجرا نمي

 Deš.dâšeh ا دشداشه ي1)رسته(كامل، لباس مخصوص از جمله سالمتي . خاصي برخوردار باشد
 شبر تن) شودهاي لباس تعميد محسوب ميكمربند مخصوصي كه از تكه(همراه با چفيه و هميانه 

) ها با آب جاري قبل از ذبح دستيشستشو(Tamašeh پيش از هر كاري طماشه . داشته باشد
  .نيز ضروري است

بح در نظر گرفته شده است بايد از شرايطي برخوردار همچنين پرنده يا حيواني كه براي ذ  
از آن جمله اطمينان از عدم بيماري و سالمت كامل آن، به اين معني كه هيچ گونه نقصان و . باشد

زيرا اين نقصان و يا اضافات مي تواند از بيماري حيوان حكايت . يا اضافاتي بر بدن حيوان نباشد
به اين . (ان با آب جاري شستشو داده شود يا طماشه گرددقبل از ذبح الزم است كه حيو. كند

  .)معني كه آب جاري بر حيوان پاشيده شود
اين كار به . ابزار ذبح عبارت است از كارد آهني بران كه در آتش گداخته افكنده شده باشد  

وردار در ضمن اگر كارد از دستة چوبي برخ. منظور زودن هر گونه ناپاكي و آثار چربي بر آن است
ثمري، بيد يا گز، يك تكه چوب را با دستة آن كارد جفت نموده و  نباشد، الزم است از درخت بي
  .سپس عمل ذبح صورت بگيرد

نظراني از اين قوم در اين مورد در هاي حضوري با صاحببه دنبال مطالعة منابع و مصاحبه  
ي مناسك رشامه، براخه و پس  بامداد با هماهنگي قبلي شاهد اجرا5رأس ساعت  15/4/86تاريخ 

  .  از آن مناسك ذبح آنان بودم
اين مناسك پس از پوشيدن لباس رسته توسط يكي از متدينين و آشنايان به تعاليم مندائي   

 كارون و در مركز شهر ةدر كنار رودخان 2)اشكندا(و با حضور يك نفر به عنوان شاهد ) حاللي(
سك تعدادي از بانوان مندائي كه از ساعاتي قبل منتظر تا پيش از آغاز منا. اهواز صورت گرفت

 ذبح را طماشه كرده و ةذبح حيواناتِ همراه خود بودند، با استفاده از آب رودخانه پرندگانِ آماد
  .شوددر اين مرحله است كه مناسك آغاز مي. سپردندمي) ذبح كننده(آنها را به حاللي 
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سپس . شويدا آرنج، سه بار در آب رودخانه ميها را تكننده دستپيش از هر كاري ذبح  
پس از آن از . كنندحيوان را نيز سه بار همراه با قرائت بوثة مخصوص با آب رودخانه طماشه مي

سپس هرگونه مواد، نخ، پابند . شودشود اطمينان حاصل ميكننده و حيواني كه ذبح ميسالمت ذبح
همچنين الزم . شوندگونه مواد طماشه نميزيرا اين. گرددپالستيكي از بدن حيوان جدا مي... و

شود قبالً از بدن، پر، است هرگونه رنگ و يا تركيب شيميايي كه مانع از طماشة كامل حيوان مي
  . پشم و يا پوست و مو حيوان پاك گردد

گيرد و هاي مخصوصِ هر مرحله صورت ميآيين ذبح از ابتدا تا آخر همراه با قرائت بوثه  
كننده ايستاده و ضمن اشاره به ر حالي است كه اشكندا يا شاهدِ اين عمليات، باالي سر ذبحاين د

مورد » من شاهد هستم«عمليات صورت گرفته شده هر مرحله از آيين مذكور را با ذكر جملة 
  .ضمناً آغاز و پايان اين آيين با ذكر نام و ياد خدا همراه است. دهدتأييد قرار مي

ها و حيوان بر تن دارد، براي ذبح پرنده دست) رسته( لباس مخصوص مناسك ذبح كننده كه  
هاي پرنده در را با آبِ رودخانه طاهر كرده و سپس پرنده را در دست چپ طوري گرفته كه بال

در اين حالت او رو به . كف دست و سر آن در اختيار انگشت شصت و انگشت سبابه قرار گيرد
  .كندوثة مخصوص شروع به ذبح ميشمال نشسته و با خواندن ب

اي تماس قابل توجه است كه حين ذبح و پس از آن پرنده نبايد با زمين و هيچ گونه وسيله  
گيرد پس از پايان عمليات در حالي از آنجا كه عمل ذبح جز به ضرورت صورت نمي. داشته باشد

. شويدها و كارد را ميشود و يا در آب جاري دستكه آب بر دست و كارد خوني او ريخته مي
در اين مرحله به منظور عدم انتشار هر گونه آلودگي و خون سر حيوان ميان دو بال او قرار گرفته 

در پايان با خواندن بوثة مخصوص از خداوند به خاطر اين عمل . شودو به صاحب آن سپرده مي
از تماس پرنده با زمين و يا از آنجا كه پس از پايان ذبح، بايد . كندطلب آمرزش و استغفار مي

لذا بانواني كه تا اين مرحله شاهد اجراي مناسك . اند خودداري كردچيزهايي كه طماشه نشده
اند، پس از پايان ذبحِ هر حيوان، الشه را در سبد، پارچه و يا ظرفي كه پيش از آن طماشه شده بوده

  .ا ترك نمودنداست، قرار داده و با سكوت و آرامش ساحل رودخانة كارون ر
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لباس رسته را بر تن كرده و كارد » حاللي«براي ذبح گوسفند نيز چون پرندگان، الزم است   
  .آهني را كه قبالً در آتش گداخته قرار داده است در اختيار داشته باشد

چباشه كه عبارتست از مقداري «ها و حيوان تطهير شده و حيوان را روي پس از آن دست  
شده و تميز يا ني يا سر شاخة بعضي از درختان مانند بيد و گز، كه آن را كاه خشك و شسته 
آنگاه دستان و پاهاي گوسفند را با ... دهند تا ذبح از زمين ارتفاع داشته باشد روي زمين قرار مي

دهند كه در اين هايي از نخ و يا پارچه سفيد و نيز از الياف خرما بسته و رو به شمال قرار ميطناب
آيد و با ذكر نام خدا و ام ذباح دستان خويش را با آب پاك طاهر كرده و به سوي حيوان ميهنگ

-5ص  :1367 برنجي،(» ...نمايدهمچنين تالوت بوثة مخصوص شروع به بريدن سر حيوان مي
264(  

در . گيردهاي مخصوصي صورت ميها و كارد همراه با قرائت بوثهپس از آن شستن دست  
ه جز پرندگان، نكات مهمي قابل توجه است و آن اينكه پس از پايان عمليات ذبح، ذبح حيوانات ب

ذبح كننده الزم است مشعلي از ني آماده كرده و به مقعد و گلوگاه حيوان و زمين يا محلي كه 
پس از آن نيز مقداري نمك به گلوگاه و مقعد حيوان . خون روي آن پاشيده شده، نزديك كند

  .)داند زدايي مي كي از بزرگان اين قوم اين عمليات نهايي را در راستاي ميكروبي. (شودپاشيده مي
حضور » اشكندا«قابل توجه اينكه در تمام مراحل ذبح گوسفند نيز الزم است يك شاهد يا   

  . بر صحت اجراي مناسك گواهي دهد» من شاهدم «ةداشته باشد و در تمام مراحل با تكرارجمل
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  )3مصبِتا/ مصوتا/ تعميد (يد خوراك در تعم
اين عمل فقط توسط روحاني و در حال . ترين منسك صابئين است ترين و محوري تعميد، اصلي

  . شودحاضر معموالً در روزهاي يكشنبه و روزهاي عيد انجام مي

 روز پس از تولد، 30نوزاد . هر مندايي، اعم از زن و مرد، حداقل يك بار بايد تعميد شود  
گاه تعميد به .  روز پس از زايمان، عروس و داماد قبل و بعد از ازدواج بايد تعميد شوند30زنان 

  .گيرد عنوان كفارة اعمال خالف شرع نيز انجام مي
. ها و زمان تعميد براي زنان و مردان تفاوتي نداردشكل انجام مراسم، لباس مخصوص، بوثه  

يت عرف و از آن جهت كه مراسم در مالء عام و در جز اينكه زنان صابئي ايراني معموالً براي رعا
  .گذارندگيرد، عبايي بر سر يا دوش ميكنار رودخانه انجام مي

  :، عبارت است از)رسته(كنند  لباسي كه هنگام تعميد بر تن مي  
اي نخي، ساده و با حداقل برش و دوخت تهيه شده  ، كه از پارچه)سدرا(پيراهن سفيد بلند . 1

  است؛
2 .نقاهوِرابرز Barzanghārā) (، )نقا به معني عمامه و هورا به معني سفيدرز؛.)ب  
 از جنس پشم سفيد يك سر آن رشته رشته است و يك سر آن حلقه و ،(Hemyāneh) هِميانه. 3

  .)شود  رشته بافته مي60 خانوادة اُثرايي با 60با ياد . (به شيوة خاصي بسته مي شود
   نخي؛ة شلوار سفيد رنگ و با پارچ،(šal.vārā)  شَروارا.4
  .شود شالي كه به دور گردن انداخته مي،  (Nasifeh) نَصيفه.5

اما براي انجام رشامه و براخه فقط .  كامل براي مراسم تعميد واجب استةپوشيدن رست  
دقت در نحوة . شود ضروري استبستن هميانه ـ كه معموالًبه همراه آن دستار نيز پوشيده مي

زيرا عدم صحت در پوشيدن لباس موجب . دن اين لباس از اهميت بااليي برخوردار استپوشي
گيرد تا از لذا صحيح پوشيدن آن توسط روحاني مورد بازبيني قرار مي. شودبطالن تعميد مي
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به ويژه هِميانه و دستار كه در اين ميان از اهميت باالتري . صحت عمل اطمينان حاصل گردد
  .برخوردار هستند

چنانچه رنگ سفيد آن را . هاي مندائي محسوب كردتوان گوياي نماديني از آيينرسته را مي  
 اثُرايي ة خانواد60 بافته شده به ة رشت60اي به پاكي عالم نور دانست و هِميانه با توان اشارهمي

  .بنياد نهادند جامعة بشري را ةاشاره دارد كه در اعتقاد صابئين، به همراه فرزندان آدم اولين هست
پهثا (اي از تعميد، ناني كه با مناسك خاصي با آرد و آب رودخانه طبخ شده است در مرحله

در برخي منابع آمده است اين نان توسط روحاني طبخ . گيردمورد استفاده قرار مي) يا نان مقدس
د كه اين نان اطالعي شده و معلوم گردي  حضوري از اين منظر اظهار بيةاما در مصاحب. مي شود

 ةتوسط زنان مندائي اما با استفاده از آبِ رودخانه و آرد و بدون هيچ گونه مواد افزودني چون ماي
  . شودخمير طبخ و آماده مي

  
  
  
  

  
  
  
  
  

هايي كه هاي كوچك نان را كه خمير آن با آب رودخانه آماده شده است روي ذغالقرص  
پس از آماده  4.دهنده و مستقيم روي آتش قرار مياند گذاشتقبالً درون ظروف گلي قرار داده

كند تا در مناسك مورد استفاده قرار شدن، روحاني اين نان را به قطعات كوچكتري تقسيم مي
  .گيرد
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 تعميد افراد به كنار رودخانه رفته و پس از اطمينان روحاني از صحت ةدر اولين مرحل  
  . مراسم آغاز مي گرددپوشيده شدن رسته و اعالم آمادگي براي تعميد،

پردازد، پيش از هر اقدامي روحاني با خواندن ادعية مخصوص به پاكسازي محيط تعميد مي  
هاي نوراني به خصوص شلمي و تا ديوها و موجودات شرير از محيط تعميد دور شده و فرشته«

  )248ص :1377 فروزنده،(» .هاي روانند حاضر گردندندوي كه پاسدار آب
هاي مخصوص و حضور مناسك با دقت، ترتيب و توالي و همراه با قرائت بوثهپس از آن   

اي خاص از يكي از اين مناسك تقسيم نان و خوراندن آب در مرحله. رسدروحانيون به انجام مي
  .اين ترتيب و توالي است

مرحلة خوراندن خوراك مخصوص، پس از پايان بخش اول تعميد يعني زماني كه مناسك   
در اين زمان  5.شودهاي مخصوص در آب رودخانه به پايان رسيده، عملي مي بوثهو قرائت

شود، نشسته و تعميدشونده كنار بخوردان، روي سنگي كه از آن به عنوان صندلي استفاده مي
در بخوردان گلي كه براي اين منظور در نظر گرفته شده، ريخته شده » سندلوس«بخوري با عنوان 

  .است
هاي مخصوص، روحاني ظرف كوچك برنجي مخصوص ا، ضمن خواندن بوثهدر همين اثن  

كه محتوي روغن كنجد است، برداشته و با چهار انگشت دست راست و از راست به چپ ) كپثا(
هاي پس از آن روحاني ضمن خواندن بوثه). رشمه(مالد از آن روغن به پيشاني تعميد شونده مي

كه از قبل آماده شده است به ) پهثا(ن مخصوصي مخصوص و شهادت به صحت مناسك، از نا
در . ها از جايگاه ويژه اي برخوردار استنان مقدس بين تمام خوراكي. خوراندتعميد شونده مي

هاي چنانچه در سرودة قلستا، بوثه. منابع مذهبي صابئين مندائي، بارها از اين نان ياد شده است
  :  چنين آمده است176 و 175

  د بزرگبه نام خداون
  .سفيد هستم) پهثا(من نان مقدس 

  .مخلوقي از نور به وجود آمده ام) به شكل(من 
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  .سفيد هستم) پهثا(من نان مقدس 
  .زيرا ياور زيوا حمل كنندة من بود

اش خالق من ياور زيوا كه مرا از گنجينه
  .آورد

  .ياور زيوا مرا برد و به انصا و زيوا داد
  .ل انهورا دادانصاوزيوا مرا برد و به زرزيي

زرزييل انهوراربا مرا برد و به هيبل زيوا 
  .داد

  . او مرا گرفت و پايين آورد و در دنياي خاكي جاي داد. هيبل زيوا مرا گرفت و به دنياي خاكي برد
  )246ص: 1377فروزنده، . (كه اولين نسل وجود داشتبه عنوان غذاي آدم و پسرانش، در زماني

مقدس بودن نان و آب نزد صابئين برگرفته شده از آدابي است كه با برپاداشتن آن و خواندن   
چنانچه با پايان يافتن دعاي كامل يا رهمي، كه شامل خواندن . هاي خاص به دست مي آيدبوثه

و آب رودخانه به آب (Pehthā)  )پهثا(ه نان مقدس ب) لحما(تمام كتاب اِنياني است نان عادي 
از اين جهت است كه براي خوردن اين نان و آب . شودتبديل مي) ممبوغا/ ممبوها(س مقد

  . مقدس الزم است ابتدا دست راست فرد با آب رودخانه طُماشه گردد
 (Māmbōhā»ممبوها«يا همان كاسه برنجي را از آب رودخانه » كپثا«در مرحلة بعد روحاني 

  .دهد تا بنوشد ميكرده و با دست راست به تعميد شونده پر )
 پس از آن روحاني در 
حالي كه دست راستش را 
در دست راست تعميد 

ايد «گذارد مراسم شونده مي
به . دهدرا انجام مي» كشطا

اين معني كه از او عهد و 
گيرد تا بر عهد و پيمان مي
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است آب را خواهد تا با دست رآنگاه روحاني از تعميد شونده مي. پيمان بسته شده وفادار بماند
در اين مرحله . هاي مخصوص آب پاك و جاري را به شهادت بگيرداشاره كرده و با خواندن بوثه

هاي جديدي خواهد بود كه  بوثهةخيزد و شنوند  دست روحاني به پا ميةتعميد شونده با اشار
سپس . شودخوانده مي... براي آمرزش او، مربيان، روحاني تعميدگر، پدر، مادر، معلم، مربي و

را از صورت باز كرده و شروع به خواندن دعائي براي آمرزش  »پندامه« دستار يا ةروحاني اضاف
  . كندروح خويش مي

روحاني پس از اينكه نان و آب . رسددر مرحلة بعد نوبت به آيين خوراك براي روحاني مي  
ول مراسم حضور كه در ط» شاهد«يا » اشكندا«خورد، دست راست خود را در دست  مقدس را مي

داشته و شاهدي بر آن بوده است گذاشته و عهد و پيمان خود را مبني بر پاكي و استواري در 
 اين آخرين مرحله از آيين تعميد است كه با تبريك به تعميد 6.نمايدها تجديد ميمقابل سختي

  .گرددشونده پايان آن اعالم مي
  

  خوراك در مناسك ازدواج
پذيرد، مراسم مربوط به تعميد و انعقاد كه با دقت و وسواس صورت مييكي از مناسك صابئين 

  . پيمان ازدواج است

از آنجايي كه پرداختن به مناسك ازدواج در حيطة موضوع مقاله جايگاه خاصي ندارد، سعي   
اي گذرا به كليت اجراي اين آيين به منظور اصلي مقاله، يعني نقش خوراك در شود با اشارهمي

  .ك، پرداخته شوداين منس
ريزي و در خيابان خسروي در مركز شهر اهواز، محلي براي برنامه 7»مندي« دوم ةاتاق طبق  

كه در اين اتاق ... ها، تابلوها وامكانات، اعالن. تهية مقدمات و اجراي بعضي از مناسك است
هايي كه  اعالميهاز آن جمله. هاي اولية برگزاري مناسك ازدواج داردوجود دارد حكايت از زمينه

 اتاق تعبيه شده است و از تعيين وقت قبلي براي مناسك تعميد و مقدمات ازدواج ةدر چند زاوي
  . دهدخبر مي
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يكشنبه قبل از برگزاري مناسك الزم است عروس و داماد به اتفاق مادر عروس و يكي از   
در عين .  آنها داده شودهاي الزم بهوابستگان داماد در مندي حاضر شده تا اطالعات و آموزش

در طي همين ديدار صورت ... و  9عروس و داماد، باكره بودن عروس 8ةحال اطمينان از ملواش
  .گيردمي

از ساعات ) چنانچه ضروري باشد هر روز(در حال حاضر اين مراسم در روزهاي يكشنبه   
عميد جدا و به صورت در صورتي كه تعداد عروس و دامادها كم باشد، ت. شود صبح آغاز ميةاولي

ها در دو معموالً ابتدا عروس. گيردتكي و در غير اين صورت به شكل دسته جمعي صورت مي
گاه مرحلة اول تعميد، فردي و . شوند در دو مرحله تعميد ميآنها نيزمرحله و سپس دامادها و 

  . گيردتعميد دوم به صورت جمعي صورت مي
يا عبادتگاه منتقل » مندي«اضر و عروس و داماد به پس از پايان مراسم تعميد، گروه ح  

. شودكه پيش از آن آماده شده است منتقل مي) به نام اندروني(اي عروس به محوطه. شوند مي
) اشخنتا(اي اتاقك ني. شودشود مستقر ميساخته مي» ني«داماد نيز در محوطة اتاقك شكلي كه با 

. ن بوده بطوري كه هر ستون از دو ني ساخته شده است ستو12شود و داراي  ني ساخته مي24از 
اي با پارچة سپس اين اتاقك ني. اندمستحكم شده) به صورت افقي(ها با الياف خرما اين ني

درِ . شودسفيدي از سقف پوشيده مي
. اِشخنتا به سوي شمال باز مي شود

 گنزورا ةاين اتاقك ابتدا به وسيل
هاي با خواندن بوثه) روحاني ارشد(

ها و مخصوص از انواع آلودگي
لذا طي . شود موجودات شرور پاك مي

هاي مخصوص جز اجراي آيين
كسان ديگري اجازة معتقدان صابئي 

  .   دنورود به اين محوطه را ندار
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خوردن . 2 ، عهد گرفتن از عروس و داماد.1: ك پس از آن شامل سه مرحله استاين مناس  
  .و گرفتن هديه دادن .3غذاي مشترك آييني، 

از سوي داماد و از درون اِشخنتا براي عروس ) معموالً پوشاك(هايي در اولين مرحله هديه  
. گيردبه عنوان نمايندة گنزورا نظر عروس را در اعالم رضايت مي» ترميده«سپس . شودبرده مي

اعم (گشتر فلزي عروس نيز به عنوان اعالم رضايت، هداياي داماد كه معموالً مشتمل بر دو عدد ان
داراي نگين قرمز و نگين سبز، مقداري گردو، بادام و كشمش و شيريني است، را ) از طال و غيره

   10.پذيردمي
اش را كه به دليل خيس بودن عوض  »رسته«كند تا عروس دقت مي 11در اين مرحله ترميدا  

  . گشترها را به دست كنداز هداياي خوراكي داماد بخورد و ان. كرده به خوبي به تن كرده باشد
اول . (ريزد تا طماشه شودهاي عروس آب ميسپس ترميدا يا پدرخواندة عروس بر دست  
هاي مخصوص اين و بوثه) شودها خورانده ميشود و سپس خوراكيها آب كشيده ميدست

  .شودمرحله كه شامل دعا براي خوشبختي عروس و داماد است خوانده مي
كتاب . شودت عروس توسط ترميدا، مراسم توسط گنزورا آغاز ميپس از اعالم موافق  

ها و احكام عقد و عروسي است محور اين كه مخصوص مراسم ازدواج و حاوي بوثه» قُلَستا«
» اِشكندا«اي توسط با قرار گرفتن داماد در سمت چپ گنزورا و شكسته شدن كوزه. مناسك است

  .گيردين مرحله در نظر گرفته شده است، مراسم اوج ميوگاه نوجوان يا كودكي كه براي ا) شاهد(
بر اساس مشاهدة مراسم، هنگامي كه داماد به اتفاق گنزورا و دو ترميدا وارد اشخنتا شده و   

كه حاوي  مواد ) ظروفي سفالي يا شبيه بشقاب گلي(را » تريانا«نشينند، هشت در كنار هم مي
، كنجد، مغز )كه اغلب ماهي است(ز گردو، گوشت خوراكي نان، پياز، نمك، خرما، كشمش، مغ

ها گاه ماهي كباب شده، خرما و پياز زير نان. كنندبادام، ميوه و سبزيجات است را وارد اشخنتا مي
هاي فصل هارا با ميوهشود وروي نانگذاشته مي

  . پوشانندمي
در بشقاب يا سيني ديگري نيز، زعفران، 

. شودا قرار داده ميدر اشخنت... صابون و شانه و 
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ها مقابل گنزورا گذاشته شده و او محتويات ترياناي اولي را به هشت قسمت تقسيم »تريانا«اين 
 قرص ناني را كه از قبل آماده شده 26در عين حال . گذاردكرده و در هشت ترياناي جديد مي

انده درون تريانه م هر تريانا سه قرص نان و دو قرص باقي. (دهداست در هشت تريانا جاي مي
-اين دو قرص نان با آداب خاصي به مادر عروس داده مي.) گيردها جاي ميبزرگ و بقية تريانه

به اين صورت كه پدر خواندة عروس ظرف محتوي آب رودخانه را با دو دست گرفته و . شود
 دو قرص نان مقدس را زير بغل گذاشته و در حالي كه براي شستن دست راست عروس اقدام

  .كندها را به عنوان تبرك و هديه به مادر وي تقديم ميكند، نانمي
يي كه در دو طرف »ترميدا«هاي مخصوص گنزورا، دو پس از تقسيم مواد خوراكي در ظرف  

اند سپس همة حاضران را به شهادت گرفته و خطاب به پدر عروس تقاضاي آغاز او ايستاده
  .كندمراسم عهد و پيمان مي

هاي  ها و همة خوراكي ترين مقام براي اجراي اين آيين است نان يان گنزورا كه عاليدر اين م  
: گيرد ل اشخنتا قرار دارند به گواهي ميموجود در ترياناها را كه مقابل او، دو ترميدا و داماد در مح

 عقد و ازدواج اين... هاي خداوندي؛ نان، ميوه، ماهي، پياز، كنجد ومن در مقابل اين نعمت«
اين كار سه بار توسط او و . كنمرا برگزار مي )با عنوان ملواشه(و داماد ) عنوان ملواشه با(عروس 

هاي خاصي به موادي پاك و همراه با گواهي گرفتن انواع مواد خوراكي كه در ابتدا با خواندن بوثه
  . شوداند تكرار ميمتبرك تبديل شده

وجود در ترياناها توسط گنزورا به شهادت هاي مدر بخش ديگري از اين آيين خوراكي  
او خطاب به داماد و پدر آييني عروس و با اشاره به ملواشة آنها چنين ادامه . شوندگرفته مي

من اين عروس را با مقداري زعفران، چند سكه، چند انگشتر، مقداري چوبك : دهد مي
مقداري ) گرفتده قرار ميهاي كوچكي كه پيشتر از اين براي شستشوي لباس مورد استفا چوب(

، )اندكه با پاشيده شدن آب رودخانه طماشه شده(، مقداري كره، چند لباس )يا شيرة خرما(عسل 
به عقد ... مقداري گندم خرد شده، يك بشقاب برگ گل قرمز خشك شده كه با شكر قاطي شده و

  . آورمدر مي) ملواشة داماد(داماد 
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نمادي براي شيريني ( اي از عسلآميخته. آيند ميان ميدر ادامه باز هم مواد خوراكي به  
اي از گردو قرار دارد را كه درون پوسته) هاروغني براي طراوت بخشيدن به دست( و كره) زندگي

  . شودهاي عروس و داماد ماليده ميبه صورت سمبليك به دست
به اين . گيردميدر جريان اجراي مراسم اصلي، پدر عروس در جايگاه آييني خويش قرار   

آييني عروس  او و پدر. شودمعني كه زماني كه گنزورا براي اجراي مناسك نهايي وارد اشخنتا مي
بين ) دست تعهد دادن(» ايدكشطا«و پشت به شمال ايستاده و مناسك » ترياناي بزرگ«در مقابل 

ت هم روبروي يعني پدر آييني عروس و داماد دست در دس. شودداماد و پدر عروس برگزار مي
اين مراسم با اسم . آورندگنزورا ايستاده و جمالتي را مبني بر اداي عهد و پيمان به زبان مي

  .شوديا اسم مذهبي پدر عروس و داماد و عروس انجام مي» ملواشه«
گنزورا كه . پس از پايان گفتن جمالت بلندي كه اظهار عهد و پيمان را در دل خود دارد

خواهد تا دست خود را با نام  و صحيح اجراي مراسم است از داماد ميشاهدي بر روند درست
اي را سپس گنزورا خود لقمه. خدا با آب بشويد تا آمادة خوردن غذاهايي گردد كه در تريانا است

براي داماد آماده كرده و لقمة ديگر را نيز براي عروس فرستاده و وي نيز پس از طهارت دست 
  .گذاردراست آن را بر دهان مي
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شود كه نمادي از ها توسط گنزورا عملي آييني تلقي مي در حال حاضر تقسيم اين لقمه  
نكتة در خور توجه اين است  12.شودهاي زندگي محسوب مينوعي آموزش و تقسيم مسئوليت

. شودميكه بعد از خوردن اين لقمه، مناسك اصلي مبني بر عهد و پيمان عروس و داماد آغاز 
دهد كه با هلهله و شادي ها پايان يك مرحلة اصلي از مناسك را نشان ميخوردن اين لقمه

ماندة غذاها در تريانا به عنوان غذايي متبرك بين حاضران  در پايان، باقي. حاضران همراه است
  . شودتقسيم مي

 رنگ بر كمر هاي مخصوص، ترميدا شال مخصوص سبزاز اينجا به بعد، ضمن خواندن بوثه  
هاي ارشادي از كتاب در اين مرحله بوثه. نهدرا بر سر داماد مي» كليله«بندد و گنزورا داماد مي

نكتة جالب توجه اين است كه . يابدتوسط گنزورا و ترميدا خوانده شده و مناسك ادامه مي» قلستا«
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 شكر توسط ترميدا بر آيين هاي مذهبي ازدواج با پاشيده شدن مخلوطي از برگ گل رز، كنجد و
  .يابدسر عروس و داماد پايان مي

  
  Lōfāni/Laofāni) (غذاي دخراني ـ لوفاني: مراسم مرگ

در كتاب مقدس صابئين مندائي، گنزاربا يا صحف آدم، پس از توضيح مفصلي در باب توحيد و 
  .پردازدوحدانيت خداوند به سخن پيرامون خلقت جهان و انسان مي

آفرينش آسمان و پس از آن خورشيد و » آلمادنهورا«پس از تكميل عالم نور به امر خداوند   
پس از آن در فضاي اليتناهي ستارگان و كرات ديگر به امر خداوند خلق . ماه را در آن پرداختند

  .شدند
و » مطراثا«و هفت طبقة باالي عالم خاكي » اراادتييل«سپس نوبت به آفرينش جهان خاكي   

پس از آن به امر خداوند و به وسيلة فرشتگان، . رسدمي» سنياويس«و » اتسوف«طبقات زيرين 
در اين مرحله است كه به . آفريده شده است» پغرا«جسم آدمي از آب و گل و با عنوان آييني 

پايين آمده و براي » آلمادنهورا«به همراه سه فرشته از عرش اعلي » نشمتا«دستور الهي، روان آدمي 
  .شودجسم آدمي وارد جسم ميبه حركت درآمدن 

آدمي كه خلقت او مركب از جسم مادي و روان غير مادي است، مأمور انجام امور خير و   
  .شودها مينيك و در عين حال، دستورهاي كتاب مقدس و دوري از بدي

در اين تعاليم، انسان پس از 
 حيات مادي و ةگذراندن دور

رسيدن زمان مرگ اگر دستورهاي 
ها و ا عمل كرده و از بديگنزاربا ر
ها كه زاييدة افكار شيطاني شيطنت

به بهشت . است پرهيز كرده باشد
اينجاست كه . روندمي» آلمادنهورا«

هاي بر بازماندگان عمل به آيين
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خاصي به منظور ياد كردن در گذشتگان و طلب آمرزش براي آنها از طريق طعام آمرزش، دخراني 
  .و لوفاني، واجب است

اني و دخراني به معني تجمع، پيوستن، يادنمودن، درخواست آمرزش و بخشش گناهان لوف  
  .براي متوفي است) روان(و آمرزيدن نشمتا 

اين وجود در . در تعاليم صابئين، گوهر انساني يا نشمتا موجودي است متعلق به جهان نور  
زادي و رهايي از جسم برد و پس از مرگ زمينة آجريان زندگي مادي به شكل اسارت به سر مي

لذا مرگ به معني فراغت يافتن نشمتا از جسم مادي است، كه بايد با . گرددبرايش فراهم مي
بر همين اساس است كه اين آيين بازماندگان را از عزاداري، گريه و . خرسندي از آن استقبال نمود

  .كندمويه منع مي
گردد و پس از مرگ، مناسك غاز ميهاي مندائي، طماشه و تعميد پيش از مرگ آدر آيين  

پس از پايان مناسك پيچيدة غسل، . گيردها و بدون حضور روحانيون صورت ميتوسط حاللي
اين مناسك اگر . تشييع و تدفين ميت، مراسم لوفاني و دخراني يا غذاي آمرزش برگزار مي شود

انجام مناسك، مأمور دفن پس از دفن ميت در قبرستان اجرا نشود، الزم است چهار حاللي كه طي 
اگرچه از روز تدفين تا . اند اقدام به آماده كردن غذاي آمرزش كنندو اجراي دقيق اين مراسم بوده

  . روز پس از آن هر روز يك بار اجراي اين مناسك الزم و ضروري است45
لتا در به باور آنها از روز دفن ميت تا سه روز پس از آن، نشمتاي ميت بين محل دفن تا مند  

 روز پس 45اين سفر تا . شودرفت و آمد خواهد بود و باالخره پس از آن سفرش به اواثر آغاز مي
  .انجامداز خاكسپاري به طول مي

شود، به خصوص در مناسك مخصوصي در اين فاصله از سوي بازماندگان بر پا مي  
م و انجام مناسك ام و چهل و پنجم كه شامل برپايي مجالس ترحيروزهاي سوم، هفتم، سي

 . دخراني است–لوفاني
ها علت انتخاب اين روزها عبارت است از اينكه روز سوم روح مرده سفر خود را به آسمان  

ام روز سي. رسدمي) يكي از طبقات هفتگانه آسمان(را آغاز كرده و در روز هفتم به آلمااد اپثاهيل 
واثر مزنيا كه محل داوري و سنجش اعمال از طبقات هفتگانه گذشته و در روز چهل و پنجم به ا
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در اين ميان خشنودي خداوند از اهداف اصلي مراسم لوفاني است كه از طريق . رسداست، مي
شود، جز در ايام  اين آيين در هر ساعتي از روز برگزار مي .گيردسير كردن گرسنگان صورت مي

  . مقدس پنجه، كه برگزاري آن در شب مجاز نيست
كه عيد پنج روزه و مهم صابئين ) بنجه(ي از مناسك مهمي كه در ايام پنجه همچنين يك  

شود، ناميده مي» پروانايا«اين ايام كه در اصطالح مذهبي . است، غذاي آمرزش يا لوفاني است
ماه نهم در » قينا«ماه هشتم و » شمبلتا«هاي مصادف با اوايل فروردين ماه شمسي و حد فاصل ماه

در اين ايام مندائيان عالوه بر تعميد، عبادت و قرباني ياد در گذشتگان را نيز . تتقويم مندائي اس
دخراني به دليل قداست ايام از -البته در ايام پنجه مناسك لوفاني. هاي مذهبي خود دارنددر برنامه

  . ارزش واالتري برخوردار است
  :تند ازشود عباردخراني استفاده مي-هايي كه براي مراسم لوفانيخوراك  

هايي چون گوشت گوسفند نر يا گوشت پرنده(سه قرص نان كوچك يا بزرگ، يك تكه گوشت 
، ماهي، خرما، پياز، انجير خشك يا انجير تازه، )كبوتر، مرغابي يا هر پرندة حالل گوشت ديگر

ام، مقداري كشمش يا انگور، به يا تخم به، انار تازه يا دانة انار، مغز گردوي خام، مغز بادام خ
  . فصل، نمك و يك ظرف آبةسبزي و ميو

اين غذا در روز اول و پس از خاكسپاري ميت توسط چهار اشكندا يا حاللي، كه مأمور   
تواند اما در روزهاي بعدي هر كسي مي. شوداند، تهيه ميانجام مراسم كفن، تشيع و تدفين بوده

  . ضر شدن بر مزار در گذشتگان تلقي گرددغذا را آماده نمايد تا جايگزيني براي مراسم يادبود و حا
ـ دخراني حاضر شوند، الزم است لباس  شخص يا اشخاصي كه قرار است بر سفرة لوفاني  

رسته را پوشيده و چفيه و هميانه را نيز  طبق دستوري كه در مناسك تعميد شرح آن گفته شد، 
  .بسته باشند

  
 دستور انجام مراسم دخراني و لوفاني

 نخي سفيدي ةبر روي آن پارچ. شوديا سيني يا ميزي براي اين منظور در نظر گرفته ميابتدا تخته 
كه قبالً طماشه و خشك شده است پهن كرده و مواد مذكور در باال را با آب جاري طماشه كرده 
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هاي نان و بر روي ميز يا تخته گذاشته سپس تكه گوشت كباب شده و يا پخته شده و قرص
اند ابتدا افرادي كه به اين منظور آماده شده. شوداده شده روي آن گذاشته ميغذاهاي از پيش آم

كفش، جوراب، حلقه، انگشتر، ساعت و غيره را از خود جدا كرده و در حالي كه رسته را پوشيده 
ها با آب ابتدا دست. نشيننداند، روبروي هم در دو طرف ميز يا سيني ميو يا حداقل هميانه بسته

شه شده و اگر يك نفر مسئول اجراي مناسك بود به طرف جنوب و پشت به اواثر جاري طما
و اگر دو نفر يا بيشتر بودند روبه روي يكديگر نشسته و ابتدا به روش منسكي مندائي به ) شمال(

يعني سالم بر شما و بقيه » اسوثا نهويلخون«: گويديكديگر سالم گفته و يك نفر از جمع مي
سپس دو نفري كه مقابل . هاي خداوند بر تو باديعني سالم» سواثا ادهيي نهويلخا«: دهندجواب مي

كنند بوثه زير را ها را تكه ميزمان نانهم نشسته اند سه قرص را نان را برداشته و در حالي كه هم
  :كنندسه بار بر زبان جاري مي

اي نان نام «يعني » .سيمات هيياشمدهيي واشمدمندادهيي مد خرالخ يا طابثا ابهيالادياورزيوا و «
  ». مقرب درگاهش بر تو باد تا پر بركت شويةخداوند بزرگ و نام ملكا مندا دهيي فرشت

را با نمك آغشته ) به اندازة ناخن انگشت(ها  حاضرين، سه تكة كوچك از نانةسپس هم  
ران به صورت هايي موجود خورده و در انتها همة حاضپس از آن از خوراكي. خورندكرده و مي

گنجانند ها را برداشته و از غذاهاي موجود بر سر سفره در آن ميهايي بزرگتر از نانگروهي تكه
در حالي كه اين لقمه را در دست راست . اي در آيد كه در دهان جا گيردتا آنكه به صورت لقمه

: كنندرار مياي نوشيده و جمله هاي زير را تك اند به نوبت از آب موجود جرعهنگه داشته
و بعد شخص حاضر كنار » اي اي خداوندمقدس و عبادت شده«يعني » اِبريخِت ماري اِمشبِت«

اسواثا «گويد فردي كه بعد از نوشيدن آب كلمات باال را بر زبان آورده است در جوابش مي
تمام هاي فوق براي تكرار جمله البته نوشيدن آب و. »سالم و درود بر تو باد«يعني » نهويلخ

پس از اين، بوثة دخراني كه . كساني كه قصد دارند در مراسم لوفاني شركت كنند ضروري است
  13.شودكنندگان خوانده مي آيد توسط همة شركت ترجمة آن در زير مي

  بنام خداي بزرگ
  . نام خداوند بزرگ و نام ملكا مندا دهيي فرشتة مقرب درگاهش بر تو باد اي سفرة طعام
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ين سفرة حاوي غذاي آمرزش را كه ما براي طلب بخشايش روح عزيزانمان از پروردگارا ا  
اين وظيفة ماست كه غذاي آمرزشي را براي رحمت . ايم از ما قبول بفرماتو خالق توانا گردد آورده

  .هاستخداوندا نام تو كليد همة نيكي. مردگانمان از جانب تو يكتاي اليزال فراهم آوريم
 كه هست و نيست از آن توست، اي شفادهنده و بخشايندة مهربان از تو پروردگارا هر آنچه  

الهي گناهان و خطاهاي روح فرد در گذشته . طلب بخشش و گذشت از گناهان اين روح را داريم
اند و نيز گناهان آنان را كه صدقه داده و را و نيز كساني كه با نام تو اين خوان طعام را گرد آورده

  .بخشاز نيكوكارانند ب
خدايا تو كه صاحب اين سفرة طعام و نيز هرآنچه كه ) ملواشه يا اسم ديني فرد متوفي(  

االها ما از تو براي پدر، مادر، مربي، . هست و نيست، تو كه ارحم الراحميني از خطاهايش درگذر
همسر، فرزندان و معلم و هر آنكس كه در تربيتش كوشيده و هر معمدي كه وي را تعميد داده 

  .ت تقاضاي بخشش داريماس
در اينجا فرد يا افرادي كه بوثة (پروردگارا فراهم آورندگان اين طعامِ آمرزش را ببخشاي   

، اي والدين و اي معلمين و اي )رانندآورند از جانب متوفي سخن ميلوفاني را بر زبان مي) آيه(
دهنگان روح و  ز پرورشنيكوكاراني كه مرا به طريق راست هدايت كرديد، من براي شماها كه ا

  .جسم من بوديد از ايزد پاك و يكتا طلب آمرزش دارم
شما هم هميشه در اطاعت از خداوندي كه بزرگ و اليزال . زندگي همواره در تداوم است  

براي شما اي افراد گرد آمده بر . است و بوجود آورنده و خالق تمام موجودات است كوشا باشيد
  ».ندي را مطاع داشتيد طلب مغفرت از درگاه احديت دارمسر سفرة طعام كه امر خداو

هاي دخراني و لوفاني چنانچه در ايام عيد پنجه باشد و يا براي چند قابل توجه است كه بوثه  
  . شودتن از درگذشتگان برگزار شود، با تغييراتي خوانده مي

گونه كه در ابتداي  گذارند و سپس همانپس از پايان بوثة ذكر شده، لقمه را در دهان مي  
اند، پايان آيين نيز به همان  ترتيب مناسك سه تكه از سه نان بريده شده را نمك زده و خورده

پس از اين است كه . رسد دخراني به پايان مي-شود و بدين ترتيب مراسم لوفانيعمل مي
  .توانند از غذاي موجود بر سفره استفاده كرده و ميل كنندحاضرين مي
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  عاشوريهمناسك 

شود، مراسم عاشوريه هايي كه توسط صابئين مندائي هر ساله برگزار ميها و سنتيكي از آيين
در اين باره دو روايت اصلي . شوداين آيين نيز به عنوان بزرگداشت در گذشتگان برگزار مي. است

ينكه يك روايت كه امروزه مورد پذيرش بزرگان اين قوم نيست عبارت است از ا. موجود است
اين مراسم، بزرگداشت در گذشتگاني است كه در جريان مبارزة موسي با فرعون در نيل غرق 

به اين معني كه در جريان مبارزه موسي با فرعون، موسي با عصاي خويش دريا را به دو . شدند
 به اما فرعون كه براي تعقيب آنها به دريا وارد شد. نيم كرده و پيروان خود را از دريا عبور داد

لذا به اين مناسبت هر ساله تحت اين عنوان اين . اتفاق پيروان خويش در دل دريا غرق شدند
  .  شودمناسك برگزار مي

. گيردزمينة ديگري براي اين روايت وجود دارد كه تاريخ اساطيري اين قوم را در بر مي  
ن توسط يهوديان عام گروهي از مندائيا براساس آنچه در گنزاربا آمده است به دنبال قتل

در اين درگيري يهوديان كه تجربة عبور از . به خونخواهي آنها به پا خواست) فرخ ملكا(يراملكا
اما گروهي از آنان غرق . داشتند به قصد عبور از دريا اقدام كردند) ع(دريا را در زمان موسي 

 بودند با بسته شدن مسير باز در اين ميان مندائيان نيز كه به دنبال فرخ ملكا وارد دريا شده. شدند
البته درحال حاضر به دليل استفاده از حبوبات و عدم استفاده از گوشت در . شده كشته شدند

زيرا در جريان طوفان . كنندبرگزاري اين آيين مندائيان ارتباط اين جنگ را با اين آيين رد مي
  . ه استاست كه تنها مواد موجود براي تهية لوفاني حبوبات بود) ع(نوح

لذا روايت اصلي حاكي از برگزاري اين آيين به عنوان بزرگداشت در گذشتگان طو فان نوح   
است و عبارت است از برگزاري عاشوريه يا همان غذاي آمرزشي كه بعد از طوفان نوح و به ) ع(

 پيش براين اساس اعتقاد بر اين است كه تا. گرددعنوان يادبود در گذشتگان آن طوفان برگزار مي
چون . براي احياء اين آيين ظهور كرد )ع(اند و نوح همة بشر مندائي بوده) ع(از طوفان نوح 

مندائيان معتقدند كه . اكثريتي اين هدايت را نپذيرفتند عذاب الهي به شكل طوفان نازل شد
دام مسافران كشتي نوح پس از يازده ماه سرگرداني بر روي دريا از كشتي پياده شدند و اولين اق
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شدگان اين غذا به منظور آمرزش غرق. آنها برپايي مناسك لوفاني يا غذاي آمرزشي بوده است
در اين روايت نوح و  14.اي براي شفاعت آنان نزد خداوند باشدشود تا وسيلهطوفان نوح تهيه مي

 غذايي كه يارانش لوفاني را، كه يادگاري مربوط به مناسك پيش از طوفان بوده، با استفاده از تنها
  .داشتنددر جريان طوفان سالم مانده يعني حبوبات برپا 

اين ايام مطابق . شوداين مراسم در اولين روز از ششمين ماه مندائي يعني سرطانا برگزار مي  
  15.  آذر ماه از ماه هاي شمسي است28با حدود 

هايي بين اما تفاوت. شوداگر چه اين آيين نيز به عنوان بزرگداشت در گذشتگان برگزار مي  
به اين معني كه رواج مراسم لوفاني به زمان پيش از طوفان . عاشوريه و مراسم لوفاني وجود دارد

در حالي . گردددر آن زمان و امروزه با استفاده از مواد گوشتي برگزار مي. مربوط است) ع(نوح 
  . شودبرپا ميكه عاشوريه پس از طوفان رواج يافته و فقط با استفاده از حبوبات 

در حال حاضر صابئين مندائي در اين روز با استفاده از حبوباتي چون لوبيا، نخود، عدس،   
آب  حليم عاشوريه با استفاده از. كنندباقال، ماش وگندم و برنج خوراكي شبيه حليم آماده مي

 عاشوريه  طبخ شده و به رسم يادبودة افزودني چون نمك يا ادويةرودخانه بدون هيچگونه ماد
آنها نيز براي خوردن اين خوراك الزم است قبال با . كنندبين دوستان و آشنايان خود توزيع مي

  .  طماشه و طاهر كنند راآب رودخانه دست خود
آداب مذهبي آنها به  هاي اين قوم سادگي تفكر و يك نگاه كلي به شكل زندگي و آيين در  

آاليشي  بي وبات، ظروف گلي، پوشيدن لباس ساده ووجود نان، آب، انواع حب. خوبي مشهود است
جدايي از عالم ماده  اي از حيات است كه بر محوريت پاكي روح و  گوياي فلسفهة همةچون رست
هاي ديني است  هايي از كتاب در اين تفكر حضور گنجور يا عالم ديني و خواندن بخش. قرار دارد

غذا و آبي كه در اين شرايط . كند اني تبديل ميآسم كه اين مواهب مادي را به غذاهايي مقدس و
  . پاك گردند الزم است پيش از استفاده از آنها دست ها با استفاده از آب رودخانه طماشه و

يا خداي  »هيي«همنام با  مظهر حيات و پاكي بخش و) جاري(خانه دنزد اين قوم آب رو  
اين جهت است كه دركلية آيين ها اين عنصر از . قادر است كه ناپاكي ها را زدوده و از بين مي برد
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مكان مقدس از اين منظر ساحل رودخانه و هر جايي است كه امكان . حيات بخش ديده مي شود
  . دسترسي به اين عامل قدسي فراهم باشد

 و شستشوي حيوان) پهثا( نان مقدس ة، تهي)ممبوها( اين اهميت در جلوة آب مقدس  
با محوريت آب ) ممبوها، پهثا، طماشه( اين مثلث. ب نمايان استبا استفاده از اين آ) طماشه(

در اين مختصر . محسوب مي شود» هاي آييني نزد صابئين مندائي خوراك«معرفِ سه ركن اصلي 
آييني از منظر خوراك هاي » صابئين مندائي«  تعريف دقيقي از اين سه ركنةتالش شد تا با ارائ

  .مورد مطالعه قرار گيرند
  
  ها شتنو پي

فته خواهد گ تكه كه در مبحث تعميد پيرامون آن سخن جرسته عبارت است از لباس آييني خاص متشكل از پن. 1
  .شد

  . كند اجراي مراسم مذهبي علما را همراهي مي اشكندا كسي است كه در .2
اده و استناد قرار گرفته منابع زير نيز مورد مطالعه، استف  مستقيم مناسك،ةبراي نگارش اين مبحث عالوه بر مشاهد. 3

  :است
  . قوم از ياد رفته1367 سليم،  برنجي،-
  . تعميديان غريب1383 مهرداد، عربستاني، -
  . تاريخةصابئين قوم هميشه زند ،1383 ساهي، خميسي، -
  .هاي شخصي از مناسك مذكور مشاهده -
يشان از پخت نان با استفاده از ابزاري اي كه در اين مورد با آقاي چحيلي صورت گرفت، ا در مصاحبه و مذاكره. 4

  .سخن گفتند) تابه(فلزي 
اي كامل از مراسم دعاي روزانه است به اتمام رسيد، ، كه مرحله)خواندن تمام كتاب اِنياني(پس از اينكه رهمي . 5

  .خوراندروحاني اين نان را به قطعات كوچكي تقسيم كرده و به تعميد شوندگان مي
  .كند ها را تالوت مي  بوثهة موارد روحاني شخصاً همة كه در همقابل تذكر است. 6
  :شود، از آن جمله در اين مكان مناسك مختلفي برگزار مي. معبد و مكان مقدس منداييان است» مشكنا«يا » مندي. 7
اين عنوان از . شودهاي خاصي به آنها داده ميملواشه عبارت است از اسم مذهبي صابئين كه با شرايط و محاسبه. 8

  .شوددر بسياري از مناسك ياد مي
يكي از شرايط برگزاري مراسم ازدواج توسط روحانيون ارشد اطمينان يافتن از باكره بودن عروس است كه طي . 9

 يك ةدر غير اين صورت مناسك عقد بدون حضور روحانيون ارشد و صرفاً به وسيل. شود مراسم خاصي حاصل مي
  .گيرد صورت مي) حاللي(نا به زبان و خط منداييفرد آگاه به مناسك و آش

به اين معني كه عروس انگشتر داراي نگين قرمز را در . گردد اعالم پذيرش نيز به صورتي منسكي اجرا مي. 10
  .گذارد انگشت كوچك دست راست و انگشتر با نگين سبز را در انگشت دست چپ مي
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تأليف حاج  »يادگاران آدم صابئين يا«قاي سالم چحيلي بر كتاب اي كه آدر منابع اخير و به خصوص در ضميمه .11
عروس يا تعميدشونده را برعهده  )رسته(  وارسي لباسةاين موضوع كه زناني وظيف بر. اند كاظم پور كاظم نوشته

  )136، انتشارات سرزمين خوز، ص1380صابئين يا يادگاران آدم،. ك.ر. (دارند، تأكيد دارند
  .شد  اين مناسك توسط حاضران عنوان مية جريان مشاهداين موضوع در. 12
هايي در دو منبع اصلي مربوط به صابئين آمده  هاي مربوط به آن با تفاوت شرح و تفصيل اين مناسك و بوثه. 13

گرفتي لقمه   سليم برنجي پيش ازةچنانچه آيين نوشيدن آشاميدني ِاين مناسك در كتاب قوم از ياد رفته نوشت .است
كنندگان  كننده يا شركت داند كه شركت  اصلي يا لوفاني را در شرايطي ميةست راست آمده است و خواندن بوثدر د

قاي سالم آ اين مناسك كه توسط ةاين در حالي است كه در كتابچ. اند  نهايي را در دست راست نگه داشتهةاين لقم
هاي  لذا در اين مبحث نوشته.يگري آمده است اينجانب گذاشته شده است اين ترتيب به شكل د چحيلي در اختيار

 . مذكور مالك اصلي قرار گرفته استةكتابچ
  :.ك.جهت اطالعات بيشتر ر .14
  . 226-227 صص ،دنياي كتاب،  تهران، قوم از ياد رفته،1367،  سليم برنجي،-
  .51-50 صص ، آيات، اهواز، تاريخة صابئين قوم هميشه زند،1383 ،ساهي، خميسي -

 تعميديان غريب، ،1383 مهرداد، عربستاني، :برداشت از هاي شمسي، هاي مندائي و معادل ماه ر اساس جدول ماهب. 15
  .288ص افكار، تهران،

  
 منابع 

  . انتشارات دنياي كتاب ، قوم از ياد رفته، تهران،1367ـ برنجي، سليم، 
  . مين خوزسرز يادگاران آدم، سوسنگرد، صابئين يا ،1380حاج كاظم، ـ پوركاظم،
  .زير نظر مندي اهواز، ، دخراني و لوفاني،1371 ،.س ـ چحيلي،
  .  ، اهواز، آيات1، صابئين قوم هميشه زندة تاريخ، پرسش و پاسخ دربارة صابئين مندائي 1383ساهي،  ـ خميسي،

  . ، لغتنامه، دانشگاه تهران، مؤسسة دهخدا1365اكبر،  ـ دهخدا، علي
: ورزي صابئين مندائي ايران، تهران، افكار شناسي در دين اي مردم  تعميديان غريب مطالعه،1383ـ عربستاني، مهرداد، 

  ).پژوهشگاه(سازمان ميراث فرهنگي كشور 
  .، تهران، سماط)با تكيه بر متون مندائي(، تحقيقي در دين صابئين مندائي 1377ـ فروزنده، مسعود، 

فرهنگ ، مجلة »خ مذهب صبي و اهميت آن براي تاريخ مذهبترين تاري مسألة قديمي«، 1339ـ ماتسوخ، رودلف، 
  .، زير نظر ايرج افشار8، جايران زمين

  .69 و 68، 67هاي  ، شماره7، سال»انجمن صابئين مندائي«، زير نظر 1385 و 1386، بيت مندا ماهنامة -
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