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  در قرآن» صابئین«و » حنفاء«شناسی تطبیقی مفهوم
  **/ جواد محمدي *محمدجواد نجفی

  چكيده
دو اصـطالح  و بررسی اینکه آیا این » صابئین«و » حنفاء«شناسی تطبیقی مقصود اصلی این پژوهش، مفهوم

هاي دینی مختلفی در عصر نزول که جوامع و گروهخیر؟ از آنجایی در قرآن کریم، مفهوم واحدي دارند یا
ـ  اند و بررسی برخی از آنان با مشکالت و پیچیدگیزیستهقرآن می سـت، بررسـی تطبیقـی    روههـایی روب

  رفع این معضالت نماید. تواند کمک شایانی بهشده در قرآن در این حوزه، میاصطالحات استعمال
ـ تحلیلی است و تالش شده است تا مباحـث بـر مبنـاي یـک      روش ما در این پژوهش، روشی توصیفی

در » حنفـاء «و » حنیـف «دهد کـه  شناسی منطقی و اصولی سامان داده شود. حاصل پژوهش نشان میمعنا
ـین قـرار     عرف آیات قرآن، اشاره به گروه خاص و آیین خاص ندارد، بلکـه معمـوالً    وصـف دیـن و آی

» حنفاء«یک گروه دینی خاصی است که در زمرة اهل کتاب قرار دارند. بنابراین، از » صابئین«گیرد، اما می
  متمایز هستند.  
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  لهئطرح مس
یهودیان، مسـیحیان، صـابئین، حنفـاء و    هاي دینی مختلفی مانند در عصر نزول قرآن کریم جوامع و گروه

اند. گذشت زمان و افزایش فاصله زمانی از عصر نـزول، شـناخت   زیستهمجوس در محیط نزول قرآن می
هـاي دینـی را بـا مشـکالت و معضـالتی همـراه       مفهوم و تعیین مصداق دقیق برخی از این جوامع گروه

اي کـه از  گونـه بـه  ،انـد ترین حالت را یافتهپیچیده» صابئین«و » حنفاء«نموده است. در این میان، شناخت 
نمایـد (جفـري،   دیدگاه برخی پژوهشگران معماگون به نظر رسیده و تشخیص مفهـوم آنهـا مشـکل مـی    

  ذیل ماده صابئون).، 191؛ ص ذیل ماده حنیف، 112م، ص1938
ان دانشـمندان  انـد. در میـ  محققان پرشماري، اعم از مسلمان و مستشرق، در ایـن بـاب قلـم فرسـوده    

 ملل و نحلدر کتـاب   شهرستانیاسالمی، عالوه بر مفسران و لغوین مورخان و دانشمندانی بسیاري چون 
)، 68، ص1ق، ج1385(ابـن اثیـر،   الکامـل فـی التـاریخ    در  ابن اثیر)، 307، ص2ق، ج1414(شهرستانی، 

المفصل فـی تـاریخ العـرب    در  جواد علی)، 588 ، ص1، ج1374(مسعودي، مروج الذهب در  مسعودي
 1) و برخی از پژوهشگران معاصر در قالب کتاب و مقالـه 30، ص12ق، ج1422(جواد علی، قبل االسالم 

، ص 1384(رامیـار،   تـاریخ قـرآن  در  رامیـار بحـث مختصـر   انـد.  عرض بررسی این دو اصطالح شدهمت
  این جمله هستند.از  عبدالرزاق حسنیاز  الصابئون فی حاضرهم و ماضیهم) و کتاب 45ـ37

واژگان بیگانـه  در کتـاب   آرتور جفرياند. از میان مستشرقان تنی چند به واکاوي این دو واژه پرداخته
مـورد تحلیـل قـرار    را ) 191همـان، ص  (» صـابئین «) و نیز واژه 112م، ص1938(جفري، » حنیف« ةواژ

، 3م، ج1986(بـی. لـوئیس و...،   » HANIF«ذیل عنوان  دایرةالمعارف اسالمدر  مونتمگري واتداده است. 
، 1995(سی.اي. بوسـورث،   »SABI« تحت عنوان دایرةالمعارفدر همان  فرانسیس دو بلویز) و 165ص 

 ).675انـد (همـان، ص   بـه بحـث پرداختـه   » SABIA«در مـدخل   »T.Fahd«) و نیز تی. فهد672، ص8ج
) و بــاز 403، ص2، جم2002، (مــک اولیــف» Hanif«ذیــل مــاده  دایرةالمعــارف قــرآندر  یـوري رابــین 

شناسـی اصـطالحات مـذکور    به مفهوم» Sabians«ذیل مدخل  دایرةالمعارفدر همان  فرانسیس دو بلویز
  ).511، ص4م، ج2004اند (همان، پرداخته

شناسی دقیق دو اصطالح فوق و بررسی تطبیقی مفهوم آن دو اسـت.  هدف اصلی این پژوهش مفهوم
  گویی به سؤاالت اصلی زیر هستیم:صدد پاسخدر در این پژوهشبر این اساس، 

 در قرآن چیست؟» حنیف«. معناي 1
 گروه خاصی را مدنظر داشته است؟» حنفاء«. آیا قرآن کریم از کاربرد 2
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 در قرآن چیست؟» صابئی«. مفهوم 3
 روند؟در قرآن، گروه دینی خاصی به شمار می» صابئیان«. آیا 4
 هستند؟» صابئیان«همان » حنفاء«اصطالح چیست؟ آیا  . برآیند بررسی تطبیقی این دو5

 حنيف ةشناسي واژ. معنا۱

گاه به تبیـین معنـاي آن   آن ،شناسان بررسی کردهمفهوم واژه حنیف را ابتدا از نظر لغوي و از دیدگاه لغت
  در عرف آیات قرآن خواهیم پرداخت.

  معناشناسي لغوي .۱ـ۱

 ابن فـارس باشد. دیگر میکها به سمت داخل و یاعوجاج قدممعناي و به» حنَف«حنیف در لغت از 
إنّ الحنَف اعوجاج فی الرجل إلى داخل. ورجل أحنف، أي مائل الرِّجلین، وذلک یکـون  «گوید: می

جی پاها به سمت داخل اسـت. مـرد احنـف یعنـی     کحنف  ؛»بأن تتدانى صدور قدمیه ویتباعد عقباه
و عقـب   کهایش به هـم نزدیـ  قدم كه نوک] است، به این صورت ه پاهایش مایل [به داخلکسی ک

الحنَـف: االعوجـاج فـی    « گوید:نیز می جوهري. )33، ص5تا، ج(جوهري، بی »آن از هم دور است
باشـد، بـه ایـن    مـی  ؛ حنف، انحراف در پـا »الرِجل، وهو أن تُقْبِلَ إحدى إبهامی رجلیه على األخرى

المفردات ، لسان العربهاي تابکدر  دیگر جلو آمده باشند.کسمت ی ه انگشتان ابهام پا بهکصورت 
، ص 9، جق1414منظـور،  ر شده است (ابـن کنیز همین معنا ذ اللغۀتهذیبو  العین، فی غریب القرآن

از اضـداد بـه   » حنیف«). گرچه 71، ص5م، ج2001؛ ازهري، 260، صق1412راغب اصفهانی، ؛ 57
، ص 9، جق1414دهـد (ابـن منظـور،    شر و هم بالعکس را معنا میشمار آمده و هم میل از خیر به 

نموده اسـت:  ه از آیین منحرف به دین مستقیم میل میکشود سی گفته میک)، اما در اصطالح به 57
فـارس،  (ابـن  ه مایـل بـه دیـن حـق باشـد     کـ سـی  کحنیف: ؛ »والحنیف: المائل إلى الدین المستقیم«

الحنَـف: هـو میـل عـن الضّـالل إلـى       «گویـد:  مـی  اصفهانیراغب ). 111و 110، ص 2ق، ج1399
حنـف عبـارت   ؛ »االستقامۀ، و الجنف: میل عن االستقامۀ إلى الضّالل، و الحنیف هو المائل إلى ذلک

است از میل از گمراهی به سوي راستی و جنف میل از راه راسـت بـه سـوي گمراهـی، و حنیـف      
نیـز بـا بیـان همـان     طبرسی ). 260، صق1412ی، اصفهان (راغب »یعنی شخص مایل به راه راست

رده کـ ه از ادیان باطل، به دیـن حـق گـرایش پیـدا     کداند سی میکر شده، حنیف را کمعناي لغوي ذ
وسعت داده شده، و شامل مـواردي  » حنیف«). در معناي اصلی 402، ص1، ج1372است (طبرسی، 

۲۸     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

نیـز معنـا شـده اسـت (ابـن فـارس،        خانه خدا و از این قبیـل » حج گزار«، »مختون«، »کناس«چون 
نمـوده و  » ختنـه «). به همین دلیل، در دوران جاهلیت به کسـانی کـه   111و 110، ص 2ق، ج1399

) و مشـرکان نیـز بـا ایـن     57، ص9ق، ج1414شد (ابن منظور، گفته می» حنیف«گذاردند می» حج«
نامیدند (همـان). در برخـی   می» حنفاء«دار او هستند، خود را توهم که بر دین ابراهیم بوده و میراث

و اعمـال مشـرکان کنـاره    پرسـتی  مصادر تاریخی، از کسانی سخن گفته شده که در آن دوره از بـت 
  ).221، ص 1تا، جصدد دستیابی به آیین حنیف ابراهیم بودند (ابن هشام، بیگرفته و در

  حنيف دخيل است؟ ةآيا واژ
ق). 1282خفـاجی،  ر.ك: را جزو واژگان دخیل ذکـر نکـرده اسـت (   » حنیف« جیشهاب الدین خفا

فقـه اللغـه). در میـان    ، م1885(ثعـالبی،   نیز به همـین شـیوه عمـل کـرده اسـت      اللغۀفقه در  ثعالبی
» حنیفـوا «و مـأخوذ از  » دخیـل «را » حنیـف « التنبیه و االشرافصاحب  مسعوديدانشمندان اسالمی 

  ).79ص  تا،، بیداند (مسعوديسریانی می
ایـن واژه را   )Arthur Jeffery(،آرتـور جفـري  و به تبع وي  )Theodor Noldeke(تئودور نولدکه

 مـونتگمري وات ). 115، ص1938(جفـري،   اند(جمع آن حنپِ) دانسته» حنپو«سریانی و مأخوذ از 
)W. Montgomery Watt(  اسالم، پس از طـرح نظریـات    دایرةالمعارفدر » حنیف«هم ذیل مدخل

، ضـمن  جفـري ). 165، ص 3م، ج1986بـی. لـوئیس و...،   ( گوناگون، همین نظر را برگزیده اسـت 
در » حنپـا «دانند، با استفاده از ایـن مطلـب کـه    را اصیل می» حنیف«دانان عموماً اشاره به اینکه لغت

کالم عرب به همین معنـا آمـده    نیز در برخی موارد در» حنیف«دهد و زبان سریانی معناي کافر می
احتمـال قـوي   ، گفتـه اسـت  یعنی کافر مـی » حنیف«، است و عرب جاهلی نیز به غیر مسیح و یهود

در » حنیــف«نویسـنده مــدخل   )Uri Rubin(،یـوري رابــین دهــد کلمـه مــذکور دخیـل باشــد.   مـی 
، ص 2، جم2002 نیز قول به سریانی بودن آن را ترجیح داده است (مک اولیـف، دایرةالمعارف قرآن 

حنیف را  شناسی مردود دانسته واین موضوع را از حیث زبان )Richard Bill(ریچار بیل) ولی 403
  ).58م، ص1925داند (بیل، می» حنف«اي اصیل و مأخوذ از کلمه

ه مفهوم این واژه روشن بـوده  کبا توجه به آنچه در مورد معناي لغوي واژه گذشت، و با عنایت به این
شـود، نظریـه   گونه ابهام و اعوجاعی در مفهوم آن دیده نمـی امالً مشخص است، هیچکشتقاق آن و وجه ا

  باشد.دخیل بودن آن نادرست می
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  معناشناسي قرآني

و آئـین   ار رفته است. این واژه، بیشتر در مورد حضرت ابـراهیم کبار در قرآن به  12حنیف  ةواژ
بلکـه   گفتند: یهودى یا مسیحى شوید، تا هدایت یابید بگـو: «فرماید: میاو استفاده شده است. قرآن 

در آیات قبل و بعد، ). 135(بقره:  »او هرگز از مشرکان نبودو  ابراهیم پیروى کنید گرايحقاز آیین 
انـد و  سخن از این است که حقیقت دین در نزد خدا یکی بیش نیست و همه انبیاء هم بـر آن بـوده  

شدن در برابر حق نیست. در آیـات قبـل، از زبـان فرزنـدان یعقـوب      آن چیزي جز اسالم و تسلیم 
تو و خداى پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتـا را، و مـا   گفتند: خداى «فرماید: می

بگوییـد: مـا بـه خـدا ایمـان      «بعد نیز فرموده اسـت:   ۀدر آی .)133(بقره:  »در برابر او تسلیم هستیم
بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقـوب و پیـامبران از    ایم و به آنچهآورده

از طرف پروردگـار   ]دیگر[آنچه به موسى و عیسى و پیامبران  ]همچنین[فرزندان او نازل گردید، و 
شـویم، و در برابـر فرمـان خـدا تسـلیم      یک از آنها جدایى قائل نمىداده شده است، و در میان هیچ

عناوینی چون یهودي و مسیحی در نزد خداي متعال معتبر نبوده و  این اساس .)136(بقره:  »هستیم
گرایی(حنیفیـت) و توحیـد اسـت، همـان     آنچه مهم است تسلیم در برابر تعالیم حقیقی خدا و حـق 

، 1جق، 1417ی، ئانـد (طباطبـا  آن بوده بر چیزي که تمام انبیاء از ابراهیم گرفته تا موسی و عیسی
پیشـین آنـان را    ۀنصاري است و مانند آی عمران روي سخن با یهود وآل ة). در سور302و301ص 

و  گـرا انسانی حقبلکه  مسیحیابراهیم نه یهودى بود و نه «فرماید: گرایی و تسلیم دعوت میبه حق
گـو  ب«فرمایـد:  ). همچنین در همان سـوره مـی  67عمران: (آل »مسلمان بود و هرگز از مشرکان نبود
عمـران:  (آل »ان نیـز نبـود  که از مشـر کنید کگراي ابراهیم پیروي خدا راست گفت، پس از آئین حق

ه وي از کـ بودن ابراهیم و آئـین او بـه ایـن مطلـب اشـاره دارد      » حنیف«در این آیات شریفه،  .)95
بـر   انحرافات یهود و مسیح مبرا بوده و از همه مظاهر باطل جدا بوده و گـرایش او گرایشـی اسـت   

با مشرکانی که خود را » حنفاء«که نیز یا به دلیل این است » وما انا من المشرکین« ۀمبناي حق. جمل
)، یـا از ایـن جهـت اسـت کـه      605، ص2، ج1374مکارم شیرازي، ( نامیدند، مشتبه نشودحنفاء می

  ).374، ص4ق، ج1408از اضداد است (ابوالفتوح رازي، » حنیف«
ه روي خـود را  کـ و این«اسـتعمال شـده اسـت:     یز در مورد پیامبر اسالمور گاهی اوقات نکمذ ةواژ

ه پـس روى خـود را متوجـ   «همچنـین:  ). 105س: (یون» ان مباشکن و از مشرکگرایانه به سوي دین حق
هـا را بـر آن آفریـده دگرگـونى در     این فطرتى اسـت کـه خداونـد، انسـان     ،پروردگار کن گرايحق آیین

۳۰     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

)، در ایـن آیـات نیـز مـراد     30(روم: » داننداست آیین استوار ولى اکثر مردم نمىآفرینش الهى نیست این 
  و باطل است. كگرایش به دین حق و پرهیز از میل نمودن از شر

 کدر دو مورد نیز به شکل جمع استعمال شده است. یکی از آنها، در ارتباط با انجـام مناسـ  » حنیف«
خطاب قرار داده است. البتـه در هـر دو مـورد، همـان معنـی      ار رفته و در دیگري، اهل کتاب را کحج به 

[اعمـال حـج را بـه جـاي      گرایانـه بـراي خـدا   حـق  و از سخن باطل بپرهیزید.«شده مراد بوده است: رکذ
  .)31(حج: » گونه همتایى براى او قائل نشویدو هیچ آورید]
ایـن مـوارد،    ۀتوان گفت: در همـ میواقع شده است. » مله«و » دین«ثر موارد وصف کور در اکمذ ةواژ

دهـد.  آیه خود را نشان مـی  12ه در هر کباشد؛ مفهومی بیانگر گرایش به حق و روي برتافتن از باطل می
ک للـدینِ    «در ذیل آیه  نیز همین معنا وارد شده است. امام صادق در روایات معصومان هـجو مفَـأَق

، 4، جق1415(حـویزي،  » ء مـن عبـادة األوثـان   وجهه للقبلۀ لیس فیه شی أمره أن یقیم«فرماید: می» حنیفاً
هـا نیسـت. در ایـن    اي رونماید که در آن اثـري از عبـادت بـت   او دستور داد تا به قبله). خدا به 182ص

حنیفـاً  «اند. آن امام همام در روایت دیگري در مورد ر فرمودهکی از مصادیق آئین حق را ذکروایت، امام ی
). خـالص بـه   352، ص1(همـان، ج » ء من عبادة األوثـان خالصاً مخلصاً لیس فیه شی«اند: فرموده» مسلماً
معنـاي بـا مسـلمان    ابراین، سخن کسانی که حنیـف را هـم  پرستی در آن نیست. بنکه چیزي از بتطوري
 ) و حنیفیت در واقع وصـف دیـن و اسـالم   222- 211، ص 1383اند، صحیح نیست (محمودپور، دانسته

دیـن در  تـرین  دوسـت داشـتنی  ؛ »أَحب األَدیان إلى اللّه الحنیفیۀُ السمحۀ«است و استناد به روایاتی چون: 
 به آیین حنیفیت آسان برانگیختـه شـدم  ؛ »بعثْت بالحنیفیۀِ السمحۀِ السهلَۀِ«و  نزد خدا حنیفیت آسان است

نـه اینکـه حنیفیـت معـادل     )، توصیف دین اسالم به صفات آن اسـت،  58، ص 9، جق1414منظور، (ابن
  معنایی اسالم باشد.

  گروه ديني» حنيف« ةواژ
]، [حیـات محمـد  ) در کتـاب  Sprenger( اسپرنگراند. را یک گروه دینی به شمار آورده» حنفاء«برخی 

پلـورالیزم دینـی و   «. در مـدخل  )38، ص 1384، (رامیـار  حنفاء را یک گروه دینی قلمـداد نمـوده اسـت   
مفهـومی داراي ماهیـت   «نیز بـا تردیـد در ایـن مـورد سـخن رفتـه و از آن بـا        دایرةالمعارف قرآن ، »قرآن

گرچه در برخـی مصـادر تـاریخی،     .)408و  407، ص 4م، ج2004(مک اولیف،  یاد شده است» غامض
از  جـاهلی بـه پیـروي از دیـن ابـراهیم      ه در عـرب کاند سانی بودهک» حنفاء«ه کبه این نکته اشاره شده 



   ۳۱ در قرآن» صابئين«و » حنفاء«شناسي تطبيقي مفهوم

)، 28، ص12ق، ج1422خوردند (جواد علـی،  گرفتند و از گوشت قربانی آنان نمیناره میکپرستش بتان 
ه کـ نظر ندارد؛ چرا، گروه دینی خاصی را مد»حنفاء«و » حنیف«هاي ریم از استعمال واژهکاما اصوالً قرآن 

ه کـ ریم بـا معنـاي لغـوي    کآورد. این معنا، با بیان قرآن صرفاً این واژه را وصفی براي دین یا دینداري می
وا قَـولَ الـزُّور      «فرماید: یگذشت، همخوان است. به عنوان نمونه، م بـتَناج ثـانِ ونَ الْأَو مـ سوا الرِّجبتَنفَاج

ینَ بِهشْرِکرَ مغَی لَّهل نَفاءو ی بتـان، سـخن باطـل    کریمه، بـه اجتنـاب از ناپـا   ک ۀدر این آی). 31(حج:  ...»ح
  ه همان پرهیز از این امور باطل و گرایش به حق است، دستور داده شده است.کنار حنیفیت، کدر  كشر

تـب تـاریخی و آثـار    کرسد، به دلیـل درآمیخـتن مطالـب غـث و سـمین بـه یکـدیگر در        به نظر می
ه بیـان شـد، توجـه بـه     کگونه پیچیده و معماگونه شده است. اما همان» حنیف« ةواژ خاورشناسان، مفهوم

لغوي واژه در زبان عربی، تفسیر و تبیین آیات کریمه قرآن در همین راستا از روشنی و اتقان کـافی   ۀریش
  جهت مطلب نیست.برخوردار است و نیازي به تکلف و پیچیده نشان دادن بی

  »بئيانصا« ةمعناشناسي واژ .۲

در این قسمت نیز ابتدا کلمه صابئیان را از نظر لغوي مورد بررسی قرار داده، سپس مفهوم آنـرا در آیـات   
  .دهیممیقرآن کریم مورد بررسی قرار 

  معناي لغوي

 نوشـته اسـت:  الصـحاح  در  جـوهري باشـد.  می» برز«و » خرج«، »طلع«به معناي » صبأَ« ۀاز ریش» صابئی«
صبا ناب البعیر: دندان نـیش شـتر ظـاهر شـد و صـبات ثنیـه        نان ظاهر شد.آه براي کصبات ... هنگامی «

بأُ    «نویسـد:  نیز می منظورابن). 67، ص2تا، ج(جوهري، بی» ار شدکغالم: دندان پسرآش صـأَ علـیهم یب صـ
ب «و ). 108، ص1ق، ج1404منظـور،  (ابـن » صبأً و صبوءاً و أَصبأَ کالهما: طَلَع علیهم نُّ الغـالمِ:   صـ سـ أَت

  کند:گاه به این شعر استناد میآن .(همان)» طَلَعت. و صبأَ النجم و القمرُ یصبأُ، و أَصبأَ: کذلک
  کأَنَّه بائس، مجتاب أَخْالقِ    و أَصبأَ النَّجم فی غَبراء کاسفۀٍ،

  رده است.کهنه بر تن که لباسی کت گویا شخص فقیري اس رد،کی غم و اندوه طلوع کآن ستاره در تاری
نیـز ضـمن    مقاییس اللغۀ(همان). صاحب » صبأَت النُّجوم إذا ظَهرَت«افزاید: و در توضیح مفهوم شعر می

ل مهموز این ریشـه داللـت بـر خـروج و بـروز      کش«آورده، گفته است: » صبِی«ور را ذیل کمذ ةه واژکاین
وتقول: صبأ ناب البعیـر یصـبأ   «هم بر این نظر است:  ابن درید). 332، ص3ق، ج1399(ابن فارس، » دارد

نیز دقیقـاً مؤیـد    راغب). سخن 1023، ص 2م، ج1987درید، (ابن» صبوءاً، إذا طلع، فهو صابىء کما ترى

۳۲     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

ق، 1412(راغـب اصـفهانی،    »باشـد دندان شـتر ظـاهر شـد مـی     صابی برگرفته از:«ماست: همین مدعاي 
رسـد، بیشـتر معـانی اصـطالحی     ر شده و به نظر مـی کذ» صابیء« ةه براي واژک). معانی دیگري 475ص

را به معنـی خـروج از دینـی بـه     » صبأ« دانانهستند تا لغوي، بر همین اساس بوده است. بسیاري از لغت
ه از دینی بـه دیـن دیگـر خـارج     کهنگامی  و صبا...«گفته است:  جوهرياند. سوي دین دیگر بیان نموده

 ه ستارگان از محـل طلوعشـان خـارج   کگونه همان ،از دینش به دین دیگر خارج شد عبیده گفت:ابو شد.
صبا یعنـی از دینـی بـه دیـن     «گوید: نیز می لسان العرب. صاحب )67، ص2تا، ج(جوهري، بی »شوندمی

، 1ق، ج1404(ابن منظـور،   »شوندمی ه ستارگان از محل طلوعشان خارجکگونه همان .دیگر خارج شد..
و ایـن برگرفتـه از ایـن     یعنـی خـارج شـد،    شـود صـبا...  مـی  گفته«نیز نوشته است:  فارسابن). 108ص

شونده از دینـی بـه دیـن دیگـر صـابئی و جمـع آن       خارج و باشد.می ار شدکه دندان شتر آشکسخنشان 
سـی صـابئی   کلـی بـه   کبنابراین، به طـور   .)332، ص3ق، ج1399(ابن فارس،  »باشدمی صابئون و صباء

رده باشد. بـه  کیش دیگري تمایل پیدا کاي خارج شده و به آئین و ه از دین، آئین و عقیدهکشود گفته می
فار و پایبندي به اسالم صـابئی و بـه   کان و کنیز به خاطر رویگردانی از مشر همین دلیل، به پیامبر اکرم

صلى اللّـه علیـه   ـ  کانت العرب تسمی النبیو «گوید: می ابن منظورشده است. ، گفته می»صباه«مسلمانان 
بواً،     ـ  و سلم صـن یدخل فی دیـن اإلِسـالم مش إلى اإلِسالم، و یسمون مالصابِئَ، ألَنه خرج من دین قُرَی

 2»ألَنهم کانوا ال یهمزون، فأَبدلوا من الهمزة واواً، و یسمون المسلمین الصباةَ، بغیر همز، کأَنه جمع الصـابی 
و فـی  «نـد:  کنقل می بنی جذیمهآوردن ). هم ایشان روایتی را از اسالم108، ص1ق، ج1404نظور، م(ابن

  .(همان) »: کانوا یقولون، لما أَسلموا، صبأْنا، صبأْناجذیمۀبنی حدیث

  دخيل است» صائبين«آيا اصطالح 
) در T.Fahd( تـی. فهـد  ). 191، ص1938(جفـري،   معتقد اسـت: ایـن واژه دخیـل اسـت     آرتور جفري

عبري به معناي فـرورفتن در آب دانسـته کـه    » صبع«مأخوذ از اي بیگانه و آن را واژهدایرةالمعارف اسالم 
). بـه دلیـل   672، ص8، جم1995بـه مـرور زمـان سـاقط شـده اسـت (سـی. اي. بوسـورث،         » ع«حرف 

صـیل بـودن آن در   شناسی دقیق این واژه، بحث تکمیلی در مـورد دخیـل یـا ا   پیچیدگی موجود در ریشه
  ادامه خواهد آمد.

  معناي اصطالحي و قرآني

ه کـ ه از دینی به دین دیگر خارج شده باشد، اما بحث مهم در این است کسی است کلی، صابئی کبه طور



   ۳۳ در قرآن» صابئين«و » حنفاء«شناسي تطبيقي مفهوم

» صـابئی «اند. به عبـارت دیگـر، واژه   سانی بوده و داراي چه عقایدي بودهکصابئیان به طور مشخص، چه 
دام دین یا گروه دینی خاص دارد. این موضوع، محـل بحـث و اخـتالف فراوانـی اسـت. بـه       کاشاره به 
هـاي مختلـف،   نماید. در ذیل دیدگاهه مشخص نمودن این جامعه دینی خاص، بسیار دشوار میکطوري 

  به اجمال، آمده است:
، 1ق، ج1404 (ابـن منظـور،  ه ادعـاي آن را داشـته باشـند    کـ . پیروان حضرت نوح، چه واقعـاً، چـه این  1

  ).475صق، 1412؛ راغب اصفهانی، 108ص
؛ شهرسـتانی،  153، ص1تـا، ج انـد (برسـوي، بـی   ه از راه حق و طریـق انبیـاء منحـرف شـده    کسانی ک. 2

  .)307، ص2ق، ج1414
(دهخـدا،   النهـرین یعنـی مسـیحیان پیـرو یحیـی معمـد      ها یا صبه، فرقه یهودي و مسیحی بین. ماندائی3

 .ئین)ذیل ماده صاب، 1377
 (همان). ها در دوره اسالم وجود داشتنده مدتک ك. صابئین حرّان، فرقه مشر4
ی کـ ز ذوات علـوي و اشـخاص فل  هـا را بـه عنـوان مظـاهري ا    ه بـت کـ هاي باسـتان،  . گروهی از امت5

 ).1م، ص1992العبري، پرستیدند (ابنمی
گیرنـد، در دعـاي خـود    گذارند، روزه میلدانیان باستان است؛ نماز میکه مذهبشان عیناً مانند کسانی ک. 6

 ).153دهند، ولی به توحید و پرهیزگاري معتقدند (همان، ص ستارگان را مخاطب قرار می
ه نوح به سوي آنان فرستاده شد. اساس مذهب ایشان، پرسـتش روحـانیین یعنـى    کپرستی . مردمان بت7

آنهـا بـه وجـود پروردگـار جهـان و      فرشتگانی بود که سبب تقرب و منزلت نزد خداى بزرگ بودند. 
ه به عجز خـود در رسـیدن   کیم و قادر است، اعتقاد داشته و معتقد بودند بر ما واجب است که حکاین

تـوان بـه   روحانیین)، مـی (ه مقرب او هستند کرده و تنها به واسطه آنان، کبه معرفت خداوند اعتراف 
ه کـ  اىگانـه ستارگان سیار هفـت  ۀنبودند، به وسیلون قابل دیدن ییه روحانکرد. از آنجاکاو تقرب پیدا 

شدند، تقرب جستند. سپس، گروه دیگرى از ایشان، کـه بـه   گردانندگان کارهاى این جهان شمرده مى
کنند و شـب دیـده   اند، چون دیدند که ستارگان طلوع و غروب مىمعروف شده» اصحاب اشخاص«

هـا بـه   در برابر دیدگان قرار دهند و به وسیله بت هایى ساختند کهشوند، بتشوند؛ روز دیده نمىمى
ایـن اولـین منشـأ    ستارگان و به وسیله آنها، به روحانیین و به وسیله آنها، به آفریـدگار عـالم برسـند.    

 ).68، ص1ق، ج1385اثیر، پرستی بود (ابنبت
از سـتارگان   و آئـین آنهـا پرسـتش سـتارگان بـود و      اخنـوخ پسـر   لمک، پسر . قومی از فرزندان صابى8

۳۴     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

ه بـه  کـ ه از روحانیت خود چیزى به آنها بدهنـد. اینـان حزبـی توحیـدي نیـز داشـتند       کخواستند می
 ).6، ص2ق، ج1408خلدون، معروف بودند (ابن» لدانیانک«

 ).146، ص 1تا، ج. دینى میان دین یهود و نصارا (مقدسی، بی9
نامیـده شـده و خـدا و پیـامبران را قبـول      » فـا حن«ه در زمان پادشاهان باستان روم و یونـان  کسانی ک. 10

 ).147، ص 1تا، جداشتند (یعقوبی، بی
ه در زمان شاهان پارس سـتاره و مـاه و خورشـید و آتـش     ک، گروهی بن نوحبن یافثعامورا. پیروان 11

 ).159و 158گفتند (همان، ص نوشتند و سخن میپرستیدند و به سریانی میمی
گانـه داشـتند و بـه آنـان تقـرب      هایی به نام سـتارگان هفـت  سانی بتک. پیش از مسیحیت و در روم، 12

 ).119تا، ص ردند (مسعودي، بیکجسته و عبادتشان می
و  79(همـان، ص   (از شـاهان ایرانـی) آورد   طهمورثآن را براي  بوذاسپه ک. حنیفیت اولی، مذهبی 13

ه اسـماء جـواهر عقلیـه و سـتارگان را     کـ لی را کرده و هیاکدگی ه در حران زنکسانی ک). صابئین 80
علت اولی، عقل، مـریخ، شـمس، عطـارد، زهـره و قمـر       لکهیهایی چون رده و نامکداشتند، عبادت 

بـه تفصـیل در مـورد منشـأ      وديمسـع ردنـد.  که پنهان مـی کداشتند. آنان رموز و اسراري نیز داشتند 
 ).588 ، ص1، ج1374، پیدایش آنان سخن گفته است (مسعودي

 ).253، ص 1ق، ج1412ند، نه مسیحی و نه دینی دارند (طبري، اه نه یهوديکسانی ک. 14
 ).283، ص1تا، جه دینشان چیزي بین یهودي و مجوسی بود (طوسی، بیک. گروهی 15
آسـمانی و  تـاب  کگفتند و اعمـال دینـی،   می» ال اله اال اهللا«رده، کجزیرة موصل زندگی  ه درکسانی ک. 16

 ه فقط قائل به توحید بودند (همان).کپیامبر نداشتند، بل
ایمـان داشـتند (ابوالفتـوح     انبیاء، جـز پیـامبر اکـرم    ۀردند و به همکه در عراق زندگی میکسانی ک. 17

 ).75، ص 1ق، ج1404؛ سیوطی، 315، ص 1ق، ج1408رازي، 
المفصل فى تاریخ تاب کر دالیلی در کبا ذ جواد علی. صابئین همان حنفاء هستند. این دیدگاه را 18

؛ »صـابئی «در اصل به معنی » حنیف«به نظر من «گوید: میکند. وي مطرح می العرب قبل اإلسالم
  دهـد ). وي توضـیح مـی  30، ص 12ق، ج1422(جواد علـی،  » باشدیعنی خارج از دین قوم می

  ايبـر دیـن خـاص و طائفـه    ه صـابئه جمـاعتی   کـ فهمیم این اسـت  ریم میکآنچه از قرآن «ه: ک
  نـار یهـود و مسـیح آمـده، مشـخص     که نـام آنهـا در   کـ انـد... و از این مانند یهود و نصاري بوده

اند... در تفاسیر اسالمی مالحظـه  رده و به سوي او توجه داشتهکه آنان خدا را عبادت کشود می
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به معنی خروج از چیزي به چیز دیگر و خروج از دینی به دیـن دیگـر آمـده    » صبأ«ه کنیم کمی
را صابئی و اصحاب را صباه، به معناي  ه قریش، پیامبرکاست. در این منابع اشاره شده است 

خواندند... و نیـز قـدماء صـابئه را در زمـره حنفـاء بـه شـمار        شدگان از دین قومشان میخارج
، در هنگـام ظهـور اسـالم و در بـین     »صـابئه «ه منظـور از  کدهد لب نشان میآوردند. این مطمی

ه از دین قومشان، یعنی عبادت بتان، جدا و خارج شده و منـادي توحیـد   کسانی بودند کعرب، 
 ).278(همان، ص » اندبوده

ن را ه آکـ تـابی هسـتند   کمعتقد است: اینان گروهی یهودي ـ مجوسی بـوده و داراي   یئعالمه طباطبا. 19
  ).358، ص 14ق، ج1417دهند (طباطبایی، نسبت می ریاکبن زبه یحیی

  بررسي
اآلراء مختلف  ۀکمعرسانی هستند، که صابئین دقیقاً چه که مالحظه شد، بحث بر سر اینکگونه همان

ل و در تعیـین دقیـق ماهیـت    کردن در این مورد، بسـیار مشـ  که قضاوت کاست. واقعیت این است 
ریم بـه اجمـال را آن مطـرح کـرد. و در     کـ توان با یقین و اطمینان نظر داد؛ زیرا قـرآن  صابئیان نمی

تردیدها و بیانگر موضوع باشـد، در اختیـار    ةنندکامل برطرفکه بتواند به طور کروایات هم چیزي 
» صـابئین «ه بـه  کـ فـراد از مردمـانی   وجه مشاهدات عینی بعضـی ا ه، به هیچکما نیست. عالوه بر این

» منـدائی «ننـد و  که در حال حاضر در ایـران و عـراق زنـدگی مـی    کسانی کاند، مانند نامبردار گشته
ه در محیط نـزول قـرآن   کتواند از صابئیانی شوند، و بیان برخی از خصوصیات آنان، نمینامیده می

تـوان گفـت: ایـن واژه    رد عنوان صابئی مـی رسد، در موند. به نظر میکایت کاند، حردهکزندگی می
تافتـه، تحـت ایـن    ه از آئین مرسوم روي برمیکسی کهر  لی،کاطالقات گوناگونی داشته و به طور 

و هو من انتقل من دینه الى دیـن آخـر   «گوید: میالتبیان در  شیخ طوسیگرفته است. عنوان قرار می
، 1تـا، ج (طوسی، بی» کالمرتد من اهل اإلسالم. و کل خارج من دین کان علیه الى آخر یسمى صابئا

تـوان  لیت نظراتی که بیان شد، مـی کریم و توجه به ک). به هر حال، با توجه به آیات قرآن 283ص 
 سه آیه از صابئیان سخن گفته است:به برخی نتایج قطعی دست یافت. قرآن در 

ه بـه  کاند، و مسیحیان و صابئیان، هر کسی به راستی، کسانی که ایمان آورده، و کسانى که یهودي شده. 1
، پس اجرشان را در نـزد پروردگارشـان اسـت   ، خدا و روز آخرت ایمان آورد و عمل صالح انجام داد

  ).62 (بقره: نه بیمی بر آنان است، و نه اندوهناك خواهند شد

۳۶     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، زمستان  

هـا و مسـیحیان و زرتشـتیان و    که یهودي شدند و صابئیهمانا کسانی که ایمان آوردند و کسانی. 2
کسانى که شرك ورزیدند، خدا روز قیامت میانشان داوري خواهد کرد، زیرا خدا بر هـر چیـزي   

  ).17(حج:  گواه است
ه به خدا و روز آخـرت  کاند، هر کسی یکسانی که ایمان آورده و کسانى که یهودي و صابئی و مسیح. 3

 ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، پس نه ترسی بر ایشـان اسـت و نـه انـدوهگین خواهنـد شـد      
 ).69(مائده: 

شده مانند یهـود و نصـارا   گروه دینی شناخته کصابئان ی ه اوالً،کتوان نتیجه گرفت از این سه آیه می
در ذیـل آیـۀ    امه طباطبـائی علّه کاند. چنانپرست و از این قبیل نبودهستاره پرست واند. ثانیاً، آنها بتبوده

و الصابئون لیس المراد بهم عبدة الکواکب من الوثنیۀ بدلیل ما فی اآلیـۀ مـن   «گوید: هفدهم سوره حج می
 ).358، ص 14ق، ج1417ی، ئ(طباطبا.» المقابلۀ بینهم و بین الذین أشرکوا..

سـانی  ک کشـ توان گفت: بـی ه پیش از این بیان شد، میکخان و نظر مفسران، با توجه به گزارش مور
اند، ولی نه در زمان نـزول؛ چراکـه قـرآن صـابئیان را بـا      پرست بودهو بت یا ستاره كبه نام صابئیان مشر

کند، ایـن گـروه دینـی معهـود مـردم عصـر نـزول بـوده اسـت.          عنوان یگ گروه دینی موحد معرفی می
امنی براي خود سـاخته باشـند،    ۀبراي اینکه حاشی» حران« اند، مشرکانرخی نیز اشاره کردهطور که بهمان

آمده و به آسانی در میان مسـلمانان زنـدگی کننـد (مـک     نامیدند تا در شمار اهل کتاب در خود را صابئی
  ).512، ص4، جم2004اولیف، 

  ابراز داشت:توان نتایج زیر را در مورد صابئان قرآن ه گذشت میکاز آنچه 
ان و کاند و بـا مشـر  معناي دین الهی، هرچند توأم با برخی تحریفات بوده. صابئان گروهی دیندار، به1
 پرستان متفاوتند.ستاره
 گرفتند.گرنه در زمرة اهل کتاب قرار نمیاند وپیامبر و کتاب آسمانی بوده. آنان داراي 2
 اند.ده و معهود آنان بودهشقرآن براي مردم عصر نزول شناخته» صابئین. «3
ن نیسـت و نظـرات   کـ تاب آنها چـه بـوده، مم  که آنها پیرو چه پیامبري بوده و نام ک. تعیین دقیق این4

 مطرح در این زمینه، در حد ظن و گمان است.
طور که برخـی مفسـران نیـز    گرچه تعیین مصداق دقیق صابئین امروزه امري دشوار است، ولی همان

)، با توجه بـه خصوصـیاتی کـه در منـدائیان، یعنـی      290، ص1، ج1374مکارم شیرازي، ( انداشاره نموده
کننـد و  همان صابئیانی که امروزه در کناره رود کارون در استان خوزستان و نیز کشور عراق زنـدگی مـی  
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نامند، منسوب داشته و بـه  دهنده میا، که مسیحیان وي را یحیاي تعمیدبن زکرییخود را به حضرت یحی
دهند، احتماالً همان مصداق صابئین قرآن باشند. بنابراین، عبري بـودن  أسی او بسیار به غسل اهمیت میت

سـعیدبن  روایتـی را از   الدر المنثـور در  سیوطییابد. اما به معنی غسل قوت می» صبع«واژه و اخذ آن از 
ـ از حیث مطابقت با معناي لغوي ذکرکند که نقل می جبیر  سـعید رسـد.  ه نظـر مـی  شده در پیش، جالب ب
اسـت و   صابئین به نزد یهود رفته و از آیینشان پرسیدند، آنان پاسخ دادند: پیـامبر مـا موسـی   «گوید: می

شـود. در  قدري در مورد دینشان توضیح دادند، سپس گفتند: هرکس از ما تبعیت کنـد، وارد بهشـت مـی   
یدند. آنها نیز ضمن معرفی دین خود، شـرط  ال را از آنان پرسؤمرحله بعد، به نزد نصاري رفته و همان س

گوینـد  اینـان مـی  « ورود به بهشت را تبعیت از دین خودشان بیان کردند، پس از آن بود که صابئین گفتند:
گویند مـا بـه چنـین چیـزي گـردن      شود. یهودیان نیز چنین میهر کس از ما پیروي کند، وارد بهشت می

  ).75، ص 1ق، ج1404میده شدند (سیوطی، به این خاطر آنان صابئین نا» نهیمنمی
این دیدگاه با معنی لغوي واژه در عربی سـازگارتر بـوده و در مقایسـه بـا عبـري بـودن اصـل کلمـه         

  ترجیح دارد.

  هستند؟» صائبين«همان » حنفاء«آيا  .۳

اند. عمده دلیل وي بـر ایـن   با ذکر دالیلی، حنفاء و صابئین را یکی دانسته جواد علیبرخی محققان مانند 
مطلب، آن است که مفسران صابئی را خارج شده از دینی به دین دیگر معنا کـرده و پیـامبر و یـارانش را    

نـد  پرستی کناره گرفته بودنامیدند و چون حنفا نیز از دین مرسوم زمان خود، یعنی بتنیز به همین نام می
کردنـد، پـس صـابئین همـان حنفـاء هسـتند. گرچـه ایـن         حنفاء محسوب می ةو قدما صابئین را در زمر

رسد، ولی باید گفت: این دیدگاه بـه  استنباط وي از نظر همخوانی لغوي دو اصطالح پذیرفتنی به نظر می
  دالیل زیر توهمی بیش نیست:

به این نکته خـتم شـد کـه آنـان گـروه      » حنفاء«و » حنیف«هاي ما در مورد شناخت مفهوم . بررسی1
در قـرآن بـه کـار    » ملـه «و » دیـن «ند، بلکه اصطالح مذکور تنها وصفی است که براي دینی خاصی نبوده

اي ، یک گروه و جمعیت مشخص و متمایز هستند که در عصر نـزول بـر  »صابئین«رفته است. حال آنکه 
توانسـتیم  شناخت، شاید میاند. اگر قرآن حنفاء را نیز یک گروه دینی میخوبی شناخته شده بودهمردم به

 به یکی بودن آن دو قائل شویم، ولی چنین چیزي در قرآن وجود ندارد.
سـخن گفتـه   » حنفـاء «و » حنیف«و دوازده بار در ارتباط با » صابئین«. قرآن در سه موضع در مورد 2

ذینَ   «گر صابئین همان حنفاء بودند، جاي آن داشت که قرآن مثالً در این آیه: است. ا إِنَّ الَّذینَ آمنُـوا و الـَّ
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ومِ الْـآخرِ   هادوا و النَّصارى الْیـ و نَ بِاللَّهنْ آمینَ مابِئالص و... «      وا وینَ هـادذ ذینَ آمنُـوا و الـَّ بفرمایـد: إِنَّ الـَّ
اسـتفاده فرمـوده، از مـاده    » حنف«و الحنفاء منْ آمنَ بِاللَّه و الْیومِ الْآخرِ... . یا در آیاتی که از ماده  النَّصارى

 استفاده کند. حال آنکه چنین اتفاقی در قرآن نیفتاده است.» صبأ«
و در انـد، شـاید حـدوث خـارجی داشـته      آوردهحنفاء به شمار می ة. اینکه قدماء صابئین را در زمر3

آید و به دالیلی که گفتـه  برخی مقاطع تاریخی چنین بوده است، ولی چنین اطالقی از قرآن به دست نمی
 شوند.کم از منظر قرآن متمایز از یکدیگر شناخته میشد، حنفاء و صابئین دست

  گيرينتيجه
  آید:از آنچه گذشت، نتایج زیر به دست می

، حق به باطل و از خیـر بـه شـر    ، معموالً از»میل«معناي  اصیلی است که در لغت به ةواژ» حنیف. «1
بوده و در قرآن کریم وصف چیزي یا کسی است که گرایش و میل به حق دارد و در یـک کـالم معنـاي    

 دهد.می» گرایانهحق«
. این اصطالح در قرآن کریم، اشاره به گروه خاصی نداشته، به شکل وصفی به کار رفتـه و معمـوالً   2

(آیین) قرار گرفته است. بـه عبـارت دیگـر، حنفـاء قـرآن یـه گـروه دینـی بـه شـمار            مله وصف دین و
 روند.نمی

و » صـابئون «باشـد. در قـرآن کـریم بـه شـکل      . صابئی در لغت به معناي طلوع، خروج و بروز می3
یقـین  به کار رفته و مقصود از آن، گروه دینی خاصی است که از اهل کتاب به شمار رفته و بـه  » صابئین«

صابئیان مشرك حران نیستند. گرچه این گروه دینی براي عرب عصر نزول شناخته شده بود، امـا امـروزه   
تعیین مصداق آنان به شکل قطعی و یقینی کاري است بسیار دشوار، احتماالً آنان همان صـابئیانی هسـتند   

کنند. وجه تسـمیه  دگی میدانند و در مناطقی از ایران و عراق زنکه خود را منسوب به حضرت یحیی می
 اند.آنان به این نام نیز این است که از آیین یهود و مسیح خارج بوده و دین مخصوص خود را داشته

دهد که از منظر قرآن کـریم صـابئین همـان حنفـاء نیسـتند؛      . بررسی تطبیقی دو اصطالح نشان می4
 شود.یک گروه دینی محسوب میحنفاء در قرآن مفهومی توصیفی دارد، ولی صابئین اسم و عنوان 

   __________________ ________________________________   نوشتپی

 یادقـوم از   ،؛ سلیم برنجی66و65ش ، مطالعات اسالمی؛ »شناسی حنیف در قرآنشناسی و کاربردمعنی«. ر.ك: محمود محمودپور، 1
  .29ش  ،کالم اسالمی ،»هاي صابئیانفرقه«مقاله  ؛رفته

 سابقه هم کیشی با مشرکان را داشته است. البته این سخن بدین معنا نیست که پیامبر .2
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