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  چكيده
ـین   یکی از مسائل فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه هـاي   اي، آداب و رسوم سوگواري است. بررسـی آی

نمایـد.   دهندة فرهنگ و باورهاي افراد یک جامعه باشد، بسیار مهم می تواند نشان سوگواري، ازآنجا که می
از دوران باستان تا ورود اسالم و تا کنون، آداب و مراسم مختلف سوگواري وجود در ایران نیز از دیرباز، 

هاي مذهبی و از میان ایشان، صابئین اشاره کرد.  توان به سوگواري در میان اقلیت داشته است؛ از جمله می
دربـارة   هاي ایشان این پژوهش بر آن است تا آداب سوگواري در میان صابئین، و در واقع افکار و اندیشه

  تاریخی نگارش یافته است. - این مراسم را کانون توجه قرار دهد. این پژوهش به شیوة تحلیلی
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  مقدمه
گنجند و بررسی یک موضوع فرهنگـی در جامعـه،    هاي سوگواري، در قلمرو فرهنگ یک جامعه می آیین

کند. در ایران، از دیرباز و البته پس از ورود اسالم بـه ایـران،    ن آن جامعه کمک میبه شناخت بیشتر مردما
هاي دیگر مـذهبی، از جملـه زردشـتیان، مسـیحیان، یهودیـان، صـابئیان، مانویـان و         بجز مسلمانان، اقلیت

مـه  کردند. برخی از ایشان با پرداخت جزیه، به حیات خود ادا تر دیگري هم زندگی می هاي کوچک گروه
تـدریج تعـداد    هاي نخست هجري مهاجرت کردند، پراکنده شدند و به دادند و برخی دیگر در همان سده

هـاي مـذهبی در ایـران     پیروانشان اندك شد و اثري از آنان باقی نماند. صابئیان منـدایی از جملـه اقلیـت   
اند؛ امـا بـه دالیلـی کـه      ه رداند که کتب و منابع دست اول تاریخی، به وجود این قوم در ایران اشاره ک بوده

دادنـد و   براي صابئیان مهم بوده، مورخان مسلمان را در جریان جزئیات آداب و رسومات خود قرار نمـی 
هـاي متـأخر، توسـط پژوهشـگران ترجمـه یـا        خط و زبان و بسیاري از مسائل فرهنگی ایشـان، در دروه 

ا را افـرادي از صـابئین منـدایی    هـ  کتـاب ن تدوین شد و در اختیار دیگران قرار گرفت؛ حتی برخی از ایـ 
که اشاره خواهد شد ـ تلفیقی از عقاید ادیان دیگـر را بـا     نگاشتند. آداب سوگواري در میان صابئین، چنان

  توان آن را رسمی التقاطی بین صابئین مندایی دانست. روي، می ؛ از ایناردخود همراه د

  الف) واژة صابئين
ذینَ هـادوا و     «صیغۀ جمع (صابئین و صابئون) آمده است: نام صابی در قرآن کریم، با  ذینَ آمنُـوا و الـَّ إِنَّ الـَّ

 هِمبر نْدع مرُهأَج محاً فَلَهلَ صالمع رِ ومِ الْآخوالْی و نَ بِاللَّهنْ آمینَ مابِئالص النَّصاري و   هِملَـیع فال خَـو و
که از روي حقیقـت، بـه خـدا و    صابئین ) محققاً هر مسلمان و یهود و نصاري و 62؛(بقره: »و ال هم یحزَنُونَ

گـاه در   روز قیامت ایمان آورد و عمل شایسته انجام دهد، از جانب پروردگارش به اجر و ثواب رسد و هـیچ 
ینَ آمنُوا و الَّذینَ هـادوا  إِنَّ الَّذ «در جاي دیگر در قرآن آمده است:  1»دنیا و عقبی بیمناك و اندوهگین نباشد.

  ــمال ه و هِملَــیع فحاً فَــال خَــوــلَ صــالمع رِ ومِ الْــآخــوالْی و ــه و الصــابِئُونَ و النَّصــاري مــنْ آمــنَ بِاللَّ
ز و نصـاري کـه بـه خـدا و رو     صابئین) البته هر کس از گرویدگان به اسالم و یهودان و 69؛(مائده: »یحزَنُونَ

  ».قیامت ایمان آورد و نیکوکار شود، هرگز ترس و اندوهی نخواهد داشت
هـاي گونـاگونی اطـالق     رسد، صابئین در آغاز، آیین مشخصی نداشتند و این نام بـر آیـین   به نظر می

نامیدنـد و   مـی » صابی«آن حضرت و پیروان ایشان را  شد. مشرکان عرب در عصر حضرت رسول می
  )72، ص 1384، یقی(توف؛ یعنی ما صابی شدیم.»صبأنا«گفتند:  می گاهی براي اظهار اسالم

انـد و صـابئی بـه     برخی صبأ را به معناي از دینی دست برداشتن و به دینی دیگر درآمدن معنـا کـرده  



   ۲۷ ها) ها و آيين آيين سوگواري در ميان صابئيان (تلفيقي از انديشه

اي دسـت بـردارد و مـذهب دیگـري را برگزینـد. صـابئین، در واقـع         گویند که از ایده و عقیده فردي می
شریعت یهود و نصرانیت خارج شدند و با این دو دین در احکام و عقاید مخالفـت  مردمانی بودند که از 

صبا الرجل اذا مـال و  «گوید:  دربارة این واژه چنین می شهرستانی )یل واژه صابیق، ذ 1405منظور،  (ابنداشتند.
ه از مـنهج  که به طرف دیگر میل پیدا کرد و کشیده شد و چون این طایفـ  زاغ؛ یعنی مرد برگشت، درحالی

حق مالن نمودند و از منهاج انبیا منحرف گشتند، ایشان را صابیه گفتند. و قد یقال صبا الرجل اذا عشـق  ی
شود که مرد برگشت هنگامی که عاشق شده بـود و هـواي نفـس داشـت. و       تحقیق گفته می و هوي؛ و به
مردان دیگر خارج شده و مدار مـذهب  الصبوه هو االنحالل عن قید الرجال؛ یعنی از دایرة «ایشان گویند: 

، ی(شهرسـتان »است و صابیه را مدعی آن است که مذهب ایشان اکتساب است.  صابئین بر تعصب روحانیان
هاي پیامبران و در نتیجـه، اعـراض    این مطلب نیز گویاي مخالفت و خارج شدن از سنت )277، ص 1350

  هاي حق است. آنان از سنت
دربارة اعتقاد به خداوند، معـاد، آفـرینش آدم و بهشـت و دوزخ، و مسـائل      بسیاري از عقاید صابئیان

النهـرین و عقایـد بـابلی و     تاریخی همچون طوفان نوح، در واقع همان عقاید یهودیان است که محیط بین
هاي خاص خود را بر آن افـزوده اسـت. زبـان دینـی صـابئیان کنـونی کـه حاصـل عقایـد           ایرانی، افسانه

باشند، مندایی است. در این زبان، فرشتگان، شیطان، برزخ و بهشـت و جهـنم اسـامی     یگذشتگان خود م
ها راه یافته اسـت؛   خاص دارند. همچنین در آیین صابئی، برخی از عقاید گنوسی، زردشتی و عقاید بابلی

، ي(نـور مـه دارد کردند و تاکنون نیز این تقدیس ادا ها، ستارگان را تقدیس می اي که به تقلید از بابلی گونه به
  ها در دین صابئی، قابل تأمل است. که در این مورد، تلفیق اندیشه )431، ص 1346

  معنـاي خـروج از دیـن اسـت.     مشتق شـده، کـه بـه   » صبأ«بر این است که صابئین از مادة  زمخشري
  گوید: آنهـا قـومی بودنـد کـه از دیـن یهـود و نصـاري خـارج شـدند و سـتارگان و فرشـتگان را            او می

ــی  ــتایش م ــد. س ــرکردن ــانو146، ص  1ق، ج1417، ي(زمخش ــه )806، ص 1م، ج 1862، ي؛ ته ــن  ب ــال، ای   هرح
اي عبري است و ادعاي خود صابئیان ایـن اسـت کـه زبـان کتـاب آنهـا        سخن وجود دارد که صابی واژه

و در معنـاي خـود را شسـتن     از کلمۀ آرامی گرفته شده که بـه » صبا«آرامی و مندایی است و ریشۀ لفظی 
در دسـت  » صـابئین «ترین ترجمۀ عربی که از کلمۀ  آب فرو بردن و تعمید کردن با آب است؛ زیرا قدیمی

اي آرامـی اسـت، مشـتق     کـه واژه » صـبا «شک، صابئه از  است، همان لفظ مغتسله (خودشویان) است. بی
(الهـامی،  دهنـد.  مـی  معناي تعمید است؛ همان کاري که صابئین امروزي آن را طی مراسمی انجام شده که به

معناي فرو رفـتن در آب اسـت کـه در لغـت      ، در لغت به»صابوتا«و » صبا«به هرحال، لفظ  )28، ص 1379
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صـابینا بِمصـابتا   «گویـد:   مندایی و آرامی هم به همین معناست و یک صابئی مندایی، در غسل تعمید مـی 
؛ رشـیدي،  29ق، ص 1432(حمـاده،   »براي پروردگارش.اَدبهِرام ربه؛ یعنی تعمید کردم؛ همچون تعمید ابراهیم 

  )27م، ص 1976

  ب) واژه مندا
معناي علم، شناخت، ادراك یـا عرفـان اسـت. مسـلم آن      رود، به اي که در زبان آرامی به کار می مندا، واژه

 است که مندایی به کسی یا کسانی گویند که پیروان عرفان، علم الهی یا پیـروان شـناخت هسـتی باشـند.    
خود را مندایی ناصـورایی   هاي اصلی و فرعی،  خود، اعم از کتاب  صابئین امروزي در تمامی متون مذهبی

اي است که از زبان آرامی گرفته شد و بـه معنـاي محـافظ دیـن، مـؤمن،       اند. ناصورایی، واژه معرفی کرده
و علمـاي مسـلمان در    مورخان )12، ص 1357؛ زرین کـوب،  14، ص 1377(فروزنده متقی و اهل عبادت است.

تـرین   ترین و رایـج  اند و این از آن جهت است که اساسی متون اسالمی، صابئین را با مغتسله یکی دانسته
دانند که عیسـی   می بن زکریا آیین صابئین مندایی، غسل تعمید در آب است. صابئین را از پیروان یحیی

ـ  )4- 3/5م: 1901(متـی،  توسط او غسل تعمید یافت. مسیح دین وسـیله، در دو دیـن صـابئین منـدایی و     ب
(فروزنـده،   منزلۀ پاکی تن و روان و نمادي از اعتقاد و ایمان به رسـتگاري اسـت.   مسیحیت، غسل تعمید به

  )15، ص 1377
در   کننـد کـه واژة صـابئین ریشـه     شناختی خود تأکید مـی  هاي زبان پژوهشگران غربی نیز در پژوهش

معتقد است که واژة صابئون برگرفته از زبان آرامی اسـت و ایـن نـام     لهاوزنوزبان آرامی دارد. از جمله، 
، رودلـف ماتسـوخ  کـه   آوردند. چنـان  شد که اعمال تعمید در آب جاري به جاي می بر گروهی اطالق می

هـاي   یکی از پژوهشگران در زمینۀ زبانِ آرامی، ریشۀ واژه صابئین را در زبان منـدایی کـه یکـی از شـعبه    
معنـاي تعمیـد در    کند که صابئین از ریشۀ صبا گرفته شده که بـه  داند. وي اضافه می می است، میزبان آرا

  )16، ص 1389(عادل شیرالی،  آب است.

  پيشينة تاريخي صابئيان) ج
دانستند و به یحیایی معروف بودند چند قرن پـس از   ، میبن زکریا یحییصابئین که خود را منسوب به 

بـه تعقیـب و کشـتار    آنهـا    آزار و اذیت یهودیان و مسـیحیان قـرار گرفتنـد.   تحت  ظهور عیسی مسیح
ها و تخریب اماکنشان پرداختند تا اینکه پس از مـدتی، ایـن صـابئین     مندائیان و همچنین آتش زدن کتاب

بـود   ـ که او نیز یکی از ناصوراییان پیرو حضرت یحیـی   اردوان ملکاناصورایی به رهبري فردي به نام 
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هـایی سـاختند.    سوي منطقۀ حران مهاجرت کردند و در آنجا اجازة فعالیت مذهبی یافتند و عبادتگـاه  ـ به
ها میان مندائیان و یهودیان همچنان ادامه داشت تا اینکه مندائیان سرزمین اصلی خـود، فلسـطین    درگیري

د آب جـاري  را ترك کردند. آنان براي پیدا کردن محل مناسب زندگی و مراسم خـود، کـه همـان وجـو    
النهرین و خوزستان که سرزمین مساعدي براي زندگی بـود، مهـاجرت    است، به شمال سوریه، جلگۀ بین

سوم اشکانی، پادشاه ایران از آنان، یکی از عوامل مهمـی بـود    اردوانکردند. البته ناگفته نماند که حمایت 
شرّ آزارهاي یهودیان در امـان نگـاه داشـت و    ، مندائیان را از اردوانکه مندائیان را بدان ناحیه کشاند؛ زیرا 

، ص 1357(زریـن کـوب،    النهرین که مرکز و پایتخت ایران آن زمان بود، به آنان آزادي کامل بخشـید.  در بین
النهـرین تـا سـدة نهـم      سکونت این صـابئیان در بـین   )38، ص 2011ق/1432؛ حماده،  90، ص 1379؛ الهامی12

مشعشـع در   ها به جنوب این ناحیـه ـ کـه پـس از گسـترش قلمـرو آل      هجري، و انتقال محل سکونت آن
خوزستان اتفاق افتاد ـ و دوام وجود ایشان در اهواز و محمره و بصره تا امـروز، بهتـرین قرینـه بروجـود      

  )79، 1379(الهامی،  پیروان دین صابی است.
ایط ذمه را داشته باشـند. پـیش   البته این نام را صابئین در زمان حکومت عباسیان بر خود نهادند تا شر

شده است. دربارة این حرانیان که به صـابئه مشـهور شـدند، چنـین بیـان       از این، به آنان حرانیان گفته می
وتـاز بـه شـهرهاي روم، از دیـار مضـر،       در اواخر دورانش به قصـد تاخـت   مأمون عباسیشده است که 

اي  گذشت و در بین مردم آن منطقـه، عـده   (سرزمینی در قسمت شرقی فرات در حدود حران و رقه) می
از کیش و آیین آنها پرسید، آنان خـود   مأمونحرانی با قباها و موهایی بلند به استقبال مأمون آمدند. وقتی 

آنها را تهدید کرد که یا مسلمان و یـا اهـل کتـاب     مأمونرا نه نصرانی، نه یهودي و نه زردشتی خواندند. 
کشته خواهند شد. برخی از آنان مسلمان و برخی مسـیحی شـدند و چـون    شوند که جزیه بدهند؛ وگرنه 

گونـه خـود را از اهـل ذمـه قـرار       نام صابئین در قرآن آمده بود، برخی نام صابئی بر خود گذاشتند و ایـن 
در آن سفر درگذشت و برخی از این نومسلمانان و نو مسیحیان دوباره به کـیش قـدیم    مأموندادند. البته 
  )435، ص 1352؛ بیرونی، 569، ص 1346ندیم،  (ابن د.خود برگشتن

خدمات علمی صابئیان حرانی را در دورة اسالمی نیز نباید نادیده گرفت. حـرّان، یکـی از شـهرهاي    
النهرین و زیرمجموعۀ حوزة علمیۀ انطاکیـه، بـه علـل گونـاگون تـاریخی بـا حکمـت و         شمال غربی بین

می و اساطیر آشـنایی داشـت و یکـی از شـهرهاي چنـدملیتی و      فلسفۀ یونانی، ادیان شرقی و مکاتب عل
هجري که عصر شکوفایی و خدمات علمی ایـن شـهر    424آمد. از ظهور اسالم تا سال  دینی به شمار می

به تمدن اسالمی است، اکثریت آثار علماي اسکندرانی و سریانی، چـه در زمینـۀ فلسـفه و چـه در بـاب      
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و دیگر دانشـمندان ایـن شـهر بـه عربـی       هالل صابی، ثابت بن قره پزشکی و علوم دیگر، توسط خاندان
پژوهان بغداد قرار گرفت. خدمات علمی صابئیان از قرن سوم هجري آغـاز   ترجمه شد و در اختیار دانش

الحکمـه و   شد و دو خاندان سرشناس صـابی، بهتـرین خـدمات علمـی را بـه تمـدن اسـالمی در بیـت        
بـن   ابواسـحاق ابـراهیم  و  بـن قَـرّه   ثابـت م، چهارم و پنجم ارائه کردنـد.  هاي سو مستنصریۀ بغداد، در قرن

کـه فاطمیـان مصـر بـر     ریاست این دو خاندان صابی را بر عهده داشتند؛ اما حران بعدها، هنگامی  زهرون
  )133، ص 1377(فروزنده،  ، دیگر آن شکوه سابق را نداشت.تسلط یافتندآن 

بـن   برند، آیین خود را به حضـرت یحیـی   وزستان ایران به سر میاکنون در عراق و خ صابئیانی که هم
دان مـی    زکریا دهنـد. ایـن    خواننـد ـ نسـبت مـی     که مسیحیان او را یحیاي تعمیددهنده یا یحیـاي معمـ

صابئیان، همچون یهودیان، عیسی را به رسالت قبـول ندارنـد. بـه گمـان ایشـان، پیـامبر مبعـوث بعـد از         
 رو، بعضی از مراسم و آداب یهودیان، هنوز نـزد ایشـان رواج دارد.   زایناست؛ ا حضرت موسی، یحیی

شود و تنها روحـانیون آنهـا حـق     معابد ایشان، همیشه در کنار رود جاري بنا می )32، ص 1379(الهامی، 
سـازي و آهنگـري و    کـاري، قـایق   ورود به معابد را دارند. صابئین بـه صـنایعی همچـون زرگـري، نقـره     

  )73، ص 1384توفیقی، ( پردازند. کشاورزي می

  هاي صابئيان مندايي مرتبط با سوگواري كتاب) د
اَسـفَر  (دعـا)،  اینـانی  (ازدواج)، قلستا ، تعالیم یحیی)، ganzarba(گَنزارباهاي مقدس مندائیان،  از جمله کتاب

) (هزار و دوازده سؤال) است که همگی به زبان مندایی نوشـته  alfe tera sar shale(ترَسرشاله اَلف، و ملواشه
حف    گنزاربا ترین کتب مقدس صابئین، کتاب از مهم )17، ص 1367برنجـی،  ( اند. شده است که از آن بـه صـ

آدم تعبیر شده است. و این کتاب مشتمل بر دو بخش است: بخش راست و چپ. بخش راسـت دربـارة   
توحید و خداشناسی، صفات خالق، حرام و حالل و احکام دینی اسـت؛ بخـش چـپ، مسـائلی دربـارة      

یفیت خروج روح از بدن را شـامل  شود و نیز مراسم دفن و ک مردگان و دعاهایی که براي آنان خوانده می
را گنزاربـا  بـرداري از   منـدائیان، نگهـداري و نسـخه    )63ق ص 1432؛ حمـاده،  432، ص 1346نوري، ( شود. می

کنند. هر خانوادة مندایی، یک گنزاربا که بـا دسـت خـط پـدر یـا جـد        اي دینی و آسمانی تلقی می وظیفه
ته توانـایی خوانـدن و درك مفهـوم ایـن کتـاب، بـه دلیـل        خانواده نوشته شده است، در اختیار دارند. الب

 )161، ص 1377فروزنده، ( شناسی آن بسیار مشکل است. دشواري نثر و سنگینی مطالب علوم الهی و هستی
ایـن کتـاب    باشـد.  هـا مـی   است که به معناي کتـاب روان  sidra edenshmata) (سیدرا ادنشماتاکتاب دیگر، 

هـاي باسـتانی    دهـد. آیـین تـدفین مردگـان، از آیـین      چگونگی عروج روان به عالم نورانی را توضیح می
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کننـد. ایـن کتـاب     اي از ادعیـه را قرائـت مـی    مندائیان است. آنان براي آمرزش روان مردگـان، مجموعـه  
  )278، ص 1377فروزنده، ( توضیحی بر آیین تدفین مردگان است.

  ري. آداب سوگوا۱
ت پیروان ایـن آیـین و تقیـد    طور کلی، آداب و مناسک صابئیان باید گفت: قلّ دربارة آداب سوگواري و به

سخت آنها به نهان داشتن آیین خود و منع دعوت و تبلیغ، و اعتقاد آنـان بـه اینکـه آیینشـان یـک آیـین       
نیز احکـام خـاص    اختصاصی است، نه عمومی، و پیغمبرشان فقط براي نجات آنها مبعوث شده است و

گیـري و انـزوا و ارتبـاط نداشـتن بـا مـردم دیگـر و زنـدگی در کنـار           این آیین که پیروانش را به گوشـه 
صـورت رمـز و معمـا     کند، این آیین را در نظر دیگران بـه  ها یا دریاها و عوامل دیگر ترغیب می رودخانه

  )416، ص 1346نوري، ( درآورده است.
صابی باید توجه داشت که مجموعه عللی موجب عدم دستیابی مورخـان  دربارة عقاید و احکام آیین 

  و متکلمان مسلمان، به ویژه از قرن سوم تا هفتم هجري به ماهیت دین صابئین گردید:  
  مسلمان به متون و زبان آرامی ـ مندایی؛ الف) عدم دستیابی مورخان و متکلمان

مراسم و شعایر صابئین منـدایی در شـهرهاي   اي توسط مورخان مسلمان از  ب) عدم تحقیق مشاهده
 وگوي صریح بین علما و مورخان مسلمان با رؤسـاي قـوم صـابئین منـدایی.     حرّان و بصره، و عدم گفت

  )61، 1377فروزنده، (
 نولدکـه خولسـون  در یکی دو قرن اخیـر، گروهـی از خاورشناسـان و پژوهشـگران اروپـایی، ماننـد       

دار و مستند در باب آیـین صـابئی دسـت     هاي دامنه ، به پژوهشارتمانسون ه، و دراورآلمانی، پروفسور 
زدند و قسمتی از متون مذهبی آنان را ترجمه کردند و تحقیقات خود را در دسـترس دیگـران گذاشـتند.    

  )417، ص 1346نوري، ( بدین ترتیب، امکان شناسایی این آیین و محتویات آن آسان شد.
  ئين. مرگ و معاد از ديدگاه صاب۱ـ۱

صابئین معتقدند که مرگ یعنی انتقال جسم از عالم خاکی و مادي به عالم دیگـر. آنـان اعتقـاد دارنـد کـه      
 شود و جاوید است و وضع او به اعمال نیک و بـدش بسـتگی دارد.   روح پس از خروج از جسم فنا نمی

ر واقع، اصل وجـود آدمـی   نام دارد که د» نَشَمتا«طبق روایات مندایی، نفس انسانی  )72، ص 1337ممتحن، (
باشـد. و شـرایط    اي نورانی و الهی است و جایگاه اصلی آن در عالم نـور مـی   شود. نشمتا پدیده تلقی می

شـود. نشـمتاي    یابد و نَشمتا آزاد می جسمانی حیات آدمی شرایطی موقتی است که پس از مرگ پایان می
د و پس از آن سفر خود را به عالم نور کـه در  مان متوفی تا سه روز پس از تدفین، در سطح زمین باقی می
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صابئیان به جهان آخرت اعتقاد دارند. ایـن موضـوع    )68، ص 1383عربستانی، ( کند. باال قرار دارد، شروع می
هاي (آیـات) مختلـف در آن    اي مذهبی ایشان، از جمله کتاب گنزاربا و بوثهه کتابتوان از البه الي  را می

شود و همـۀ امـوال و اعمـال شـما را تـرك خواهـد کـرد.         این عالم فنا می«است: دریافت. از جمله آمده 
شیطان را عبادت نکنید؛ بت و صور این عالم را نپرستید. هر کس که شیطان را پرستش کنـد، در عـذاب   

  )80، ص 1389شیرالی، ( »و آتش تا روز قیامت خواهد بود.
بـه  بـد   و جاویدان وجـود دارد کـه تمـام افـراد خـوب و      به نظر آنان، غیر از این دنیاي خاکی، دنیایی ابدي

) alami denhora( »اَلَمـی دنهـورا  «روند. به عقیدة مندائیان، در جهان آخرت دو مکان وجود که یکـی را   آنجا می
که گفته شد نشـمتا پـس از سـه روز، سـفر خـود را بـه سـوي آن آغـاز         _یا عالم انوار و دنیاي پاکیزگی 

کنند. ایشان عقیده دارند که روح هر فردي پس از مرگ بـراي   عالم بدي معرفی میو دیگري را  _کند می
رود تا در آنجـا دربـارة او داوري    می» اواثرمزینا«ها، ابتدا به مکانی به نام  سنجش گناهان و همچنین خوبی

ل و تناسـخ را  حلـو  رود. شاید بتوان در این مطلب، اندیشـۀ  ها می شود؛ سپس به عالم انوار یا به علم بدي
 )68، ص 1383؛ عربسـتانی،  63، ص 1377؛ پورکـاظم،  72، ص 1337ممـتحن،  ( در اعتقادات صابئیان مشاهده کرد.

هـا و زبـان آدمـی     ها، پاها و چشمان، گوش شود و در آنجا دست روح آدمی در اواثرمزینا بازخواست می
  )291، 1367برنجی، ( انجام داده است. شهادت خواهند داد که روح حاکم بر آنها چه کارهاي نیک و زشتی

هـا روانـه    انـد، بـه عـالم نـور و نیکـی      اي داشـته  که گفته شد، کسانی که روح نیکوکار و شایسته چنان
کننـد، بـه    اند و بدکارانی که به گناهان خود اعتـراف نمـی   شوند؛ اما افرادي که گناهان زیادي انجام داده می

بـه   شوند؛ جایی که همان جهنم است و ) فرستاده میsofat» (سوفات«یا » سیناویس«دنیاي ظلمات، یعنی 
البته پایانی نیز براي این جهان متصـور اسـت    )69، 1383عربستانی، ( منتها درجه، دور از عالم نور قرار دارد.

نام دارد؛ روزي که روز آخر جهـان اسـت و داوري نهـایی خداونـد     » روز بزرگ انتها«یا » یومارِباادسوف«
 )70همان، ( پذیرد. ر آن روز انجام مید

  . تعميد۲- ۱

اي بسـیار طـوالنی دارد. تعمیـد     تعمید در میان صابئین، مبحثی بسیار گسترده، عمیق و مهم بوده است و پیشـینه 
در دین مندایی عبارت اسـت از فـرو رفـتن در آب جـاري و پوشـیدن لبـاس دینـی (رسـته) در حضـور عـالم           

آب جـاري صـحیح اسـت: بـراي اینکـه کسـی در دیـن منـدایی یکـی از پیـروان ایـن            روحانی. تعمید، تنها در 
شریعت شناخته شود و مندایی به شـمار آیـد، حتمـاً بایـد تعمیـد کنـد. از جملـه تعمیـدهاي واجـب در دیـن           

  )49، ص 1389شیرالی، ( کنند، باید انجام دهند. ها، یعنی کسانی که در حمل جنازه شرکت می مندایی را حاللی
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  ها . حاللي۳- ۱

خوانند، ذبح حیوانات براي عوام مردم و پابرهنه حرکـت کـردن بـه     می» شماس«ها که او را  وظیفۀ حاللی
  )83، ص 1377کاظم پورکاظم، ( دنبال جنازه متوفی است.

  . رسته۴- ۱

در هنگـام   کننـد و  است که مندائیان آن را به لباس دینی تعبیـر مـی  » رسته«یکی از لوازم در هنگام تعمید، 
عبادت خداوند و در برخی مراسم، مانند کفن و دفن، لزوماً باید آن را بر تن کنند. رنگ رسته سـفید و از  

شـامل پـنج    ،داننـد. رسـته   بستگی با جهان نور می جنس پنبه است. مندائیان علت سفید بودن رسته را هم
. برزنقـا (عمامـه یـا    4همیانـا (کمربنـد)؛   . 3. شَـروارا (شـلوار)؛   2. سدرا (پیـراهن)؛  1قطعۀ اصلی است: 

. کسویا یا نَسیفا (روبانی به طول یک متـر کـه آن را پشـت گـردن و روي عمامـه سـر قـرار        5روسري)؛ 
وقتی کسـی بـه حالـت احتضـار      )51، ص 1389شیرالی، ( )کنند. دهند و دو سر آن را به همیانا وصل می می
د او را غسل (طَماشه) داد و رسته بر تنش کـرد. بـراي غسـل،    لحاظ شرعی در دین صابئی، بای افتد، به می

پوشـانند کـه حالـت     دهند و سپس رسته بر تنش مـی  کنند و با آب جاري طماشه می  محتضر را برهنه می
  )200، ص 1383عربستانی، ( کفن دارد.

  )mӕndӕlta. مندلتا(۵- ۱

شد.  ن در آیین صابئین مندایی استفاده مینوعی سازة آیینی است که در مراسم کفن و دفن مردگا» مندلتا«
طـور کلـی،    شـد. بـه   طور عمودي ثابت می وسیلۀ گل به مندلتا تعدادي نی بود که درون صندوقی چوبی به

کردنـد،   شدند و کسانی که مرده را از خانۀ متوفی به قبرسـتان حمـل مـی    ها به سه دسته تقسیم می این نی
ع، مندلتا را نمایانگر انتقال روح آدمی یا تولد او در دنیـاي جدیـد کـه    گذشتند. در واق باید از روي آن می

ترتیـب از   ها) هستند، باید بـه  دانند. افرادي که مجري مناسک کفن و دفن (حاللی جهان آخرت است، می
روي مندلتا که در خانۀ فرد متوفی ساخته شده است، عبور کنند. منـدلتا پـس از سـه روز از خاکسـپاري     

  )278، ص 1367؛ برنجی، 200، ص 1383عربستانی، ( شود. رودخانه انداخته میفرد، به 
  

  

  

  ) 200: 1383رود. (عربستانی، مندلتا، نوعی سازة آئینی که در مراسم کفن و دفن در میان صابئیان به کار می

۳۴     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

  . آداب كفن و دفن۲
از آنکه روح از بدنش خـارج  از جمله احکام صابئین در این مورد این است که باید فرد محتضر را پیش 

کـرد، جسـد او نجـس      گرفت و محتضر فوت می شود، غسل دهند. اگر در حال احتضار غسل انجام نمی
مانـد و بـا هـیچ غسـل تعمیـدي       کرد، تا ابد نجس می شد و کسی که در این حالت جسد را لمس می می

هـاي او را   بیننـد، لبـاس   مـی  هـاي مـرگ را در فـردي    شد. بدین دلیل، صابئین همین کـه نشـانه   پاك نمی
هاي دیگر سال با آب جـاري رودخانـه، او را غسـل     گرم و در فصل آوردند و در زمستان با آب نیم درمی

؛  73، ص 1337؛ ممـتحن،  26، ص 1341؛ یکتـایی،  108، ص 1379الهـامی،  ( کننـد.  دهند و رسته بر تـن او مـی   می
دهنـد؛   قاً مانند آن چیزي است که مسیحیان انجام مـی امر غسل تعمید احتضار، دقی )274، ص 1367برنجـی،  

اند که اگر محتضر بدون غسل تعمید بمیرد، دیگر با هیچ غسـلی پـاك نخواهـد     زیرا آنان نیز بر این عقیده
  )13، ص 1386نورانی، ( شد.

نجـام  صورت ناگهانی از دنیا برود و دورة احتضار نداشته باشد تا غسلی بـراي او ا  اگر احیاناً فردي به
گیرد، جسد این شخص نجس است و در عیـد پنجـه، مجلـس خـتم و طلـب مغفـرت بـراي او انجـام         

داننـد و در مراسـم کفـن و     در این حالت، این فرد را عاقبت به خیر نمـی  )108، ص 1379الهامی، ( گیرد. می
کننـد تـا    ر مـی زنند و فردي غیرصابئی را اجی کنند. آنان حتی به بدن او دست نمی دفن او نیز شرکت نمی

  )26، ص 1341یکتایی، ( آن فرد را به خاك بسپارد.
ها که پشت در پشت این پیشه را دارند، انجام بگیـرد. شـیخ یـا     غسل پیش از مرگ باید توسط غسال

خوانـد و یـک روز مـرده را بـر همـان جـاي        روحانی صابئی پس از فوت فرد دعاهاي مخصوصی مـی 
که هر کدام یک نی در دست دارند، بـا پـاي برهنـه از     ها در حالی یگذارند. در روز بعد، حالل خودش می

برند. شـیخ بـزرگ دو    ها را براي ساختن تابوت به کار می روند. آنان نی خانۀ خود به طرف خانۀ مرده می
پـس از مـرگ    )27، ص 1341یکتـایی،  ( کند. آورد و در مراسم تشییع جنازة زنان شرکت نمی همراه می نی به

گذارند. صابئیان معتقدند روح سه روز پس از مرگ، بین قبـر   اتاق او کاسۀ آبی می وندرنگ در متوفی بی
 )74، ص 1337ممـتحن،  ( و خانه در رفت و آمد است و کاسـۀ آب سـه روز بایـد در خانـۀ متـوفی بمانـد.      

جـام  دانند و اگـر میتـی را لمـس کردنـد، غسـل تعمیـد ان       صابئین مانند مسلمانان مس میت را جایز نمی
  )73، ص 1337؛ ممتحن،  27، ص 1389شیرالی، ( دهند. می

ها با لباس رسته و پاي برهنه، سه بـار بـه دور جسـد     براي انتقال مرده به قبرستان، چهار نفر از حاللی
دهند، اگر مرده یکی از علمـاي صـابئی    دارند و روي سر قرار می گردند؛ سپس جسد را از زمین برمی می
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هاي دینی روي سر دارند، باپاي برهنـه جنـازه را مشـایعت     که کتاب تراز او، درحالی هم ي باشد، باید علما
گیرند و از خانۀ متـوفی بـه قبرسـتان     ها مرده را بر دوش می زمانی که حاللی )75، ص 1337ممتحن، ( کنند.
شـود. عبـارت    ه میپردازند. این امر در میان صابئین، بوثۀ ترحیم خواند برند، به ذکر دعا براي مرده می می

به نام خداي جاویدان. خداوندا در مراسم طلب استغفاري کـه از درگاهـت بـراي روح    «دعا چنین است: 
برنجـی،  ( »آورده و بر او شفقت بفرمـا.  گیرد از گناهان او درگذر و بر روحش رحمت این مرده صورت می

  )276، ص 1367
فضا را پر کند. شـیخ  خوش، کنند تا بوي  می طرف گورستان، عود دود ها هنگام حمل جنازه به حاللی

کننـد،   خواند و چنانکه مسلمانان براي مردگان قرآن تالوت می در تمام مدت کندن قبر، کتاب مذهبی می
چسبانند و یکـی از بزرگـان    هاي مرده را به پهلو می خوانند. در قبر، دست شان را می آنها نیز کتاب مذهبی

شـود   چیند. سپس از گور خارج مـی  او، دو ردیف کلوخ به شکل مثلث میاز روي سر مرده تا روي پاي 
 شود که یـک وجـب از سـطح زمـین بـاالتر بیایـد.       اي ریخته می تا روي آن خاك بریزند. خاك به اندازه

گیرد. عمق محل قبر، دو تا سـه متـر    تدفین مرده، سه ساعت پس از مرگ انجام می )31، ص 1341یکتایی، (
عود دود کـردن در میـان    )39، ص 1363چهاردهی، ( کنند. المتی بر روي قبر درست نمیاست و هیچگونه ع

دهنـد. ایـن    هاي خود انجـام مـی   صابئین، بسیار شبیه همان کاري است که مسیحیان تاکنون در سوگواري
شود که کشـیش در قبرسـتان آیـاتی از انجیـل مقـدس و دعـاي        امر در میان مسیحیان این گونه انجام می

دارد و بسـتگان و اقـوام    خواند. پس از آن درِ تابوت را بر می ص آمرزش روح درگذشتگان را میمخصو
کنند. پس از اینکه تابوت را در کنار قبر قـرار دادنـد، درگلـدانی کـه      متوفی براي آخرین بار با او وداع می

هویـان،  (ي ادامـه یابـد؛  سـپار  ریزند. سوزاندن کندر باید تا پایان مراسم خاك آتش درون آن است، کندر می
زیرا مسیحیان بر این باورند که کندر سوزاندن و پراکندن بوي خوش در هـواي قبرسـتان و    )15، ص 1386

طلب مغفرت براي درگذشتگان، آنها را در میان سایر مردگان شاد و غفران الهی را براي آنـان بـه ارمغـان    
روزهاي مذهبی و اعیاد مقدس نیـز بـر سـر قبـر      خواهد آورد. کندر دود کردن، البته در روزهاي یکشنبه،

شاید بتوان کندر سوزاندن مسیحیان و عود دود کردن صـابئیان   )70، 1356رائین، ( شود. متوفی کندر دود می
هاي جمعه بـر سـر گـور خویشـان خـود شـمع روشـن         را همانند این کار مسلمانان دانست که در شب

  سوزانند. کنند و یا اسپند می می
  ناز تدفي آداب پس

برنجـی،  ( خوانَـد.  ، سه بار بوثۀ ترحیم را براي متـوفی مـی  »ریشا«پس از تدفین، روحانی مقدسِ صابئیان یا 

۳۶     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

یز پس از مرگ فرد، سه بـار دعـاي   نسه بار خواندن این دعا شبیه به زردشتیان است. آنان  )282، ص 1367
  ).54تا:  اوستا، بی( خوانند. می )ashem vohu(»اشم وهو«

سـوزانند و   مندائیان پس از دفن میت، لباس بیمـار را کـه پـیش از مـرگ بـر تـن داشـته اسـت، مـی         
همچنین پس از تدفین، کسانی که در حفر قبـر   )27، ص 1341یکتایی، ( پاشند. خاکسترش را روي زمین می

د و اسـباب  کنن اند، در آب جاري غسل (طَماشه) می ویژه کسانی که مرده را لمس کرده شرکت داشتند، به
  )201، ص 1383؛ عربستانی، 76، ص 1337ممتحن، ( شویند. کاررفته براي تدفین را نیز می و ادوات به

پـردازد. ظـرف غـذا     آورند و شیخ یا روحانی صابئی به ذکر دعا می سپس در ظرفی خرما و ماهی می
گـاه روحـانی بـراي     نباید بر روي زمینی قرار گیرد که روي آن آب پاشیده و کـاه ریختـه شـده باشـد. آ    

وپنجم نیز مراسـمی از طـرف    ام و چهل دهد. همچنین در روزهاي سوم، هفتم، سی خوردن غذا اجازه می
برگزاري مجلـس عـزاداري در    )31، ص 1341؛ یکتایی، 76، ص 1337ممتحن، ( شود. خانوادة متوفی برگزار می

ه برگزاري همین مراسـم در میـان یهودیـان    توان ب نوعی سی روز عزاداري بر مرده را نمی ام یا به روز سی
ارتباط دانست. یهودیان نیز پـس از فـوت فـرد، یـک دورة سـی روزة عـزاداري دارنـد کـه از آن بـه           بی

سـویی، در   از )252، ص 1385؛ آنتـرمن،  324، ص 1384سرشـار،  ( شود. معناي سی تعبیر می به )sheloshim(»شلوشیم«
کتـاب  ( اسرائیل سی روز مـاتم گرفتنـد.   است. در مرگ هارون، بنی کتاب مقدس هم به این امر اشاره شده

در سرزمین مـوآب در   همچنین پس از درگذشت حضرت عیسی )241: 20م، باب1947، سفر اعداد، مقدس
،سـفرتثنیه،  کتاب مقـدس ( گري کردند. اسرائیل در آن سرزمین سی روز براي ایشان ماتم و نوحه فلسطین، بنی

ام مجلسـی بـر    در دین زردشتی نیز در روزهایی پس از فوت فرد، از جمله روز سی )331:  34م، باب 1947
شود. ایـن دعـا بـراي بازمانـدگان      ها خوانده می پا شده، دعایی به نام آفرینگان دهمان، یعنی ستایش نیکی

اوسـتا،  ( د.ان فرد درگذشته و طلب رستگاري براي پارسایان است که برخی آن را دعاي تندرستی نیز نامیده
همچنین در دین زردشتی، در مرگ هر یک از اعضاي خانواده (پدر، مادر، دختر و پسـر)، بایـد    )240تا:  بی

به عقیدة صـابئیان، روح مردگـان    )108: 1361؛ وندیداد، 2/796: 1377اوستا، ( سی روز براي آنها عزاداري کرد.
این مدت، خویشاوندان و نزدیکـان مـرده    شود. در چهل روز پس از مرگ، در پیشگاه خداوند حاضر می

  )28، ص 1341مجید یکتایی، ( خورند. آیند و از غذایی که شیخ تبرك کرده است، می در خانۀ او گرد می

  )Dukhrani-lufani(لوفاني يا غذاي آمرزش براي مردگان - . مراسم دخراني۳
ر بـه جهـان آخـرت را نشـان     یکی از مراسم مندائیان در سوگواري ـ که اجراي آن واجـب اسـت و بـاو    

شود. دخرانـی و لوفـانی    دهد ـ مراسم دخرانی ـ لوفانی است. این مراسم پس از تدفین مرده انجام می  می



   ۳۷ ها) ها و آيين آيين سوگواري در ميان صابئيان (تلفيقي از انديشه

معناي تجمع، پیوستن، یاد نمودن و درخواست آمرزش و بخشش گناهان براي روان میـت از خداونـد    به
یی و یا به طور دسـته جمعـی انجـام دهـد.     تنها تواند به بزرگ است. این مراسم را هر شخص مندایی می

پوشند و مـواد غـذایی را کـه شـامل سـه       خواهند این مراسم را برگزار کنند، لباس رسته می کسانی که می
وشـو داده،   عدد نان، پیاز، نمک، آب، به، انار، خرما، گوشت پخته، انجیر و مغز بادام و گردوست، شسـت 

کنند، اطـراف سـینی حلقـه     ند. افرادي که در مراسم شرکت میده اي سفید در ظرفی قرار می روي پارچه
خـورد و در ایـن هنگـام، بـه      دارد و مـی  مـی بـر  نشینند. هر فرد مقداري از مواد موجـود را   زنند و می می

  )84، ص 1389؛ شیرالی، 283، ص 1367برنجی، ( شود. خواندن دعا مشغول می
اش در  روز سـوم، روح متـوفی بـین قبـر تـا خانـه      مندائیان، بر این باورند که از روز دفـن میـت تـا    

انجامـد.   روز بـه طـول مـی    45کنـد کـه    وآمد است و پس از آن سفرش را به جهان دیگر آغاز مـی  رفت
زردشـتیان نیـز معتقدنـد     )69، 1383عربستانی، ( سرانجام پس از این مدت، مورد داوري قرار خواهد گرفت.

کنـد. در   ماند و اتصال خود را با تن حفظ مـی  وي زمین میکه روح پس از جدا شدن از جسد، سه روز ر
، 1384؛ هـوپ،  269، ص 1384رضایی، ( دهند. هایی براي روح انجام می این سه روز، دو موبد مراسم و نیایش

روز، روان شـخص نیکوکـار پیوسـته خوشـحال و      بنا بر اعتقادات زردشتی، در ایـن سـه شـبانه    )200ص 
بـرد. در بامـداد روز چهـارم     ار همـواره در نـاراحتی و عـذاب بـه سـر مـی      مسرور است؛ اما روح گناهک
رسـد و در آنجـا بـه حسـاب کارهـاي نیـک و بـد او رسـیدگی          چینود می درگذشت فرد، روان او به پل

  )77، ص 1344؛ رضی، 204، ص 1358آذرگشنسب، ( شود. می

  . گريه و زاري۴
دانند. در  کنند و پوشیدن لباس سیاه را حرام می میمندائیان در مرگ نزدیکان خود لباس سفید بر تن 

است. در دین زردشتی نیز همه باید در مراسم تشییع   دین صابئی گریه و زاري براي مرده نهی شده
شان از پوشش  در واقع، زردشتیان در تمامی مراسم مذهبی )306مزدیسـنا،  ( جنازه لباس سفید بپوشند.

این دلیل  )60، ص 1388راسل، ( دانند. کنند؛ زیرا آن را نماد روشنی، خلوص و پاکی می سفید استفاده می
داننـد شـبیه    بستگی با جهان نـور مـی   شبیه دلیل مندائیان در پوشیدن رستۀ سفید است که آن را هم

اشـک چشـم   «زردشتی گریـه و زاري بـراي مردگـان نهـی شـده اسـت:       دانست. همچنین در آیین 
رونـد،   سـوي بهشـت مـی    شود و راه را بر گذر کسانی که به سوگواران رودي بزرگ و سهمگین می

اند و در اوصاف دوزخ آمده، شیون و زاري مستوجب کیفر دوزخـی   بندد که برایش اشک ریخته می
هاي خود نباید به سینه  صابئیان در عزاداري و سوگواري همچنین )210و 239، ص 1383مزداپور، (».است
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زدن، گریبان چاك دادن، روي خراشیدن و موي کندن بپردازند. آنان دلیل ایـن کـار را چنـین بیـان     
هنگام مرگش به همسرش تأکید کرد که گریه نکند و شادمان و مسرور  کنند که حضرت یحیی می

  )75، ص 1337؛ ممتحن،  283، ص 1367؛ برنجی،  71، ص 1389شیرالی، ( باشد.

  . مراسم و اعياد مرتبط با سوگواري۵
  الف) عيد پنجه

شـود، یکـی از    عید پنجه یا پنجگی که به عید مردگان، عید قربـانی و عیـد تغسـیل هـم تعبیـر مـی      
ترین اعیاد مندائیان، از گذشته تاکنون بوده است. عید پنجه در آخر سال به مـدت پـنج روز    پرتوجه

صورت ناگهانی فوت کند و نتوان براي او مراسم اصلی تدفین و تکفین  شود. اگر فردي به ار میبرگز
شـود کـه بـه آن قُماشـی دادن      را به جاي آورد، در عید پنجه مراسمی براي سوگواري او انجام مـی 

 هـا را پـس از   شـود و رسـته   کننده رسته دوختـه مـی   گویند. در این مراسم، به تعداد افراد شرکت می
جاي هر یک از کسانی که به این صورت  کنند و به شستشو در آب رودخانه و خشک شدن، بر تن می

 -اند، باید غسل تعمید به جاي آورند. همچنین در این مراسم، غـذاي آمرزشـی دخرانـی    فوت شده
بئیان صا )6، ص 1341؛ یکتایی، 70، ص 1389؛ شیرالی74، ص 1337ممتحن، ( شود. لوفانی هم تدارك دیده می

اي مقدس است و این فرشتگان، لباس سفید بر تن  معتقدند هر یک از روزهاي پنجه، متعلق به فرشته
کنند و پابرهنه در مراسـم حاضـر    دارند روي همین اصل، در این روز صابئیان لباس سفید بر تن می

واندن دعـا در  خورند و پس از خ در این روز، آنها نان و ماست می )60، ص 1337ممتحن، ( شوند. می
  )6، ص 1341یکتایی، ( کنند. ظرفی سفالین به نام تریانا، عود دود می

 ب) عاشوريه

شده و جزو اعیاد اصلی نبوده است. عاشـوریه در   شدگان طوفان نوح برگزار می این روز به مناسبت غرق
نجاکـه منـدائیان بـراي    گیرد. ازآ انجام می )289، ص 1383عربستانی، ( آذرماه) 30- 28اول ماه سرطانا (حدود 

کنند، مراسم عاشوریه نیز بر همین قاعده بـراي مردگـان    مردگان خود رسم دخرانی ـ لوفانی را برگزار می 
هـاي   کنند و از آن به خانـه  شود. مندائیان در این روز غذایی از حبوبات درست می طوفان نوح برگزار می

  )95، ص 1377؛ پورکاظم، 269ص  ،1377فروزنده، ( شود. یکدیگر و یا به فقرا داده می
 ج) ماه تموز

دادنـد؛ از جملـه در    ، صابئین در هر ماه و هر روز اعمال و مناسک خاصـی را انجـام مـی   ندیم ابنبه گفتۀ 
کردند که خداونـد   اي گریه و زاري می  بوده است که در این روز زنان بر الهه» بوقات«نیمۀ ماه تموز، عید 
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ش را در آسیا آرد کرد. بر طبـق ایـن بـاور در میـان صـابئین، زنـان در آن روز       های او را کشت و استخوان
خورنـد و خوراکشـان گنـدم خیسـانده، نخـود، خرمـا، مـویز و ماننـد          آردشده در آسیا را نمـی   چیزهاي
  ).573، ص 1346ندیم،  ابن( اینهاست.

 د) ماه تشرين اول  

هـا و   سـوزانند. آنهـا بـا گوشـت و میـوه      شان، مـی  مردگاندر نیمۀ این ماه، صابئین غذاهاي خود را براي 
اندازنـد و   کنند و سپس آنها را همـراه بـا اسـتخوان شـتري در آتـش مـی       سبزیجات غذاهایی درست می

ریزند و بر این باورند که مردگان غذاي سـوخته و   سوزانند. پس از سوختن غذاها، آب روي آتش می می
  ).574، ص 1346ندیم،  ابن( گیرد. ش قرار میخورند و روانشان در آرام آب را می

  نتيجه
در بررسی مراسم سوگواري صابئیان، آداب و مناسک خاصی دیده شد که البته هـر کـدام از ایـن اعمـال     
تفسیر خاصی در بین ایشان داشته است. نکتۀ قابل ارزیابی در این زمینه این است کـه در بررسـی اعمـال    

  بینیم. هاي ادیان دیگر را می سوگواري ایشان، تلفیقی از آیین
خواندن سه بار بوثۀ ترحیم پس از مرگ توسط روحانی، بسیار شبیه سه بار خواندن دعاي اَشَم وهـو  

منزلـۀ نمـاد    پس از مرگ فرد در دین زردشتی است. همچنین پوشیدن لباس سفید و تلقـی کـردن آن بـه   
شـود و   مرده نزد صابئیان، نجس شمرده مـی  خلوص و پاکی نیز مانند رسم زردشتیان در این زمینه است.

دانند و در این صورت، حتماً باید غسـل کننـد. عـود دود کـردن      لمس آن را همچون مسلمانان جایز نمی
هـایی اسـت کـه مسـیحیان در      در ظرفی سفالین به نام تریانا نیز بسیار شـبیه سـوزاندن کُنـدر در گلـدان    

اشـخاص، رسـمی اسـت کـه      امـین روز مـرگ   ري در سیدهند. همچنین رسم سوگوا قبرستان انجام می
دادند. آیین سوگواري در میان صابئین، از لحـاظ بررسـی    یهودیان نیز جزو آداب و مناسک خود قرار می

  تواند قابل توجه باشد. تمام این مسائل، می
هـاي   آیـین هاي سایر ادیـان و   هاي صابئین تلفیقی از مراسمات و آیین ها و آیین بر این اساس، مراسم

و دیدگاه مستقل و خاص به خود، که ویژگی ادیـان بـزرگ اسـت را در ایـن      موجود در اطراف آنهاست
  زمینه ندارد.

  
  

۴۰     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

  
   __________________ ________________________________    نوشت پی

هاي دیگر از جمله ترجمه آقاي بهاءالدین خرمشاهی و  ترجمهاي همان واژه ستاره پرست را آورده است. در  ترجمه الهی قمشه. 1
اصغر حکمـت   اي که از روي متن مصحح استاد علی ترجمه آقاي گرمارودي همان واژه صابئین در ترجمه آمده است و در ترجمه

  ترجمه شده است.» و آنان که زبور می خوانند«آمده 
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