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  پیوند کنشِ اقتصادي و هویت دینی ـ قومیِ صابئین:

  مورد زرگران و میناکاران صابئی در اهواز

  

  زاده شوشتري ، زهرا سمندي اییحسن محدثی گیلو

  

  (تاریخ پذیرش:؟؟؟؟)(تاریخ دریافت:؟؟؟) 

  

  چکیده

ها و اقوام  و ادیان گوناگون از جمله مسائلی است که به کشور ما وجود فرهنگ

  اي بخشیده است. پیروان آیین صابئین مندایی یکی از ایران، ساختار ویژه

خصوص در  است که در استان خوزستان و به هاي دینی و قومیترین اقلیتماندهمغفول

کنند. میناکاري روي طال و نقره از مشاغل سنتی مندائیان است شهر اهواز زندگی می

  شوند. این مقاله با هدف توصیف و تفسیر  که امروزه صابئین با آن شناخته می

ي و آوري صابئین مندائی اهواز به عنوان یک اقلیت قومی ـ دینی به حرفۀ زرگرروي

هاي  میناکاري روي طال و نقره و استمرار آن تا به امروز است. مطالعه در زمرة پژوهش

ها از ابزار مشاهده نگارانه انجام شده و  براي گردآوري داده کیفی است و با رویکرد قوم

ها نیز از روش تحلیل  یافته استفاده شده است.  براي تحلیل دادهساختو  مصاحبۀ نیمه

هاي تحقیق، پیوند وثیقی بین حرفه و ه گرفته شده است. بر اساس یافتهمضمونی بهر

 شغل صابئین  و هویت دینی ـ قومی آنان وجود دارد و همین امر سبب تداوم حرفۀ

هاي این  زرگري و میناکاري بر روي طال و نقره در بین  آنان شده است. همچنین یافته

به  حرفۀ  زرگري و میناکاري و با  دهد صابئین مندائی با اشتغال تحقیق نشان می

بهاي طال و نقره به  ویژه فلزات گران استفاده از زبان تصویر یا نقر نقوش بر فلزات و به

هایی که در آن  بیان اعتقادات دینی و سرگذشت تاریخی خود به مردمان سرزمین

_______________________________________________________ 
 شناسی دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران مرکزي، استادیاگروه جامعه    has.mohadesi_kilvaei@iauctb.ac.ir  

 (نویسنده مسئول) شناسی کارشناسی ارشد جامعه                             z.samandi2174@gmail.com  
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» قومی و دینییابی  هویت«عنوان ابزاري براي   اند، و  از آن به کنند، پرداخته زندگی می

  کنند. خود استفاده می

  

اخالق اقتصادي، اقلیت دینی ـ قومی، هویت دینی، کنش اقتصادي،  واژگان کلیدي:

  صابئین مندایی

  

  بیان مسئلهمقدمه و 

ها و اقوام و اي بخشیده وجود فرهنگاز جمله مسائلی است که به کشور ما ساختار ویژه

هاي دینی و قومی که در ترین اقلیتماندهو البته مغفولترین ادیان گوناگون است. یکی از جالب

کنند و سابقۀ سکونت آنها به پیش  از اسالم در دورة اشکانی گسترة جغرافیایی ایران زیست می

خصوص در شهر  برمی گردد، صابئین مندائی هستند که  هم اکنون در استان خوزستان و به

تنیده است و قوم ـ دینی را همئی با دیانت ایشان درقومیت صابئین مندا« کنند.اهواز زندگی می

» پدید آورده که به عنوان یک موجودیت اجتماعی در کنش متقابل با بستر اجتماعی است

طور دقیق مشخص نشده است. ولی حدود  تعداد صابئین مندائی به  ).210: 1387(عربستانی، 

ساکن هستند. اهمیت مطالعه دربارة صابئین نفر در ایران و دو تا سه برابر آنها در عراق  20000

به خاطر تعداد و کمیت آنها نیست بلکه باید آن را در کیفیت منحصر به فرد زندگی اجتماعی ـ 

نامی است که در اهواز مسلمانان براي اشاره به صابئین » صبی«اقتصادي و دین آنها جست.

یگر ایران عمدتاً اطالعی از وجود این قوم گیرند. غیر از مردم خوزستان، مردم مناطق دکار می به

ماندن این دین این است که دینی تبشیري نیست و و دینشان ندارند. یکی از علل ناشناخته 

مندائیان نویسندة کتاب  1رئکنند. لیدي دراواند و نمی خود پیروان آن سعی در ترویج آن نکرده

نتشارات آکسفورد به چاپ رسید و هنوز توسط ا 1937که نخستین بار در سال  2 عراق و ایران

این قوم گروهی دینی زنده و «نویسد:  یکی از منابع اصلی شناخت این قوم ـ دین است، می

  هایشان سخن  سادگی دربارة آیین دارند و بهآسانی از باورهایشان پرده برنمی رازدارند و به

  ).31:1390زاده،  حزباییبه نقل از ، 1937(دراور، » گویندنمی

قرآن مجید صابئین را اهل کتاب دانسته و طبق برخی روایات دینی سنت دینی آنان به 

 69بقره و آیۀ سورة  62رسد! آنها پیروان حضرت یحیی هستند که در آیۀ  زمان حضرت آدم می

بیشتر آداب و سنن این دین به صورت  سورة حج  از آنها یاد شده است. 17مائده و آیۀ  سورة

_______________________________________________________ 
1 Ethel Stefana Drower (1879—1972) 
2. The Mandaeans of Iraq and Iran; Their Cult, Customs, Magic Legends, and 

Folklore, Oxford, Clarendon Press, 1937 
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ها شود و به همین خاطر است که صابئین معموالً کنار و حاشیۀ رودخانهانجام می غسل تعمید

ها  کنند، مثل حاشیۀ رود کارون که مرکز تجمع بسیاري از صبیرا براي زندگی انتخاب می

  است.

دربارة مشاغل صابئین مندائی در گذشته اطالعات دقیقی در دست نیست. اما یکی از 

شوند و از مشاغل سنتی مندائیان ها) با آن شناخته میئین (صبیمشاغلی که امروزه صاب

شود، میناکاري روي طال و نقره است. صابئین به میناکاري روي طال و نقره شهرت  محسوب می

دارند و کار میناکاري روي طال فقط تخصص آنان است و در خوزستان بجز آنان کسی دیگر به 

ندارد. این نوشتار با  هدف بازشناسی اعتقادات دینی و  این هنر و صنعت (میناکاري) اشتغال

تأثیر این اعتقادات بر شغل و حرفۀ صابئین مندائی انجام شده  و   در پی توصیف و توضیح 

عنوان یک اقلیت قومی ـ دینی به حرفۀ زرگري و میناکاري  آوري صابئین مندائی به  دالیل روي

   روي طال و نقره و استمرار این شغل است.

  

  معرفی اجمالی  قوم ـ دین صابئین مندائی

کنند و این که دربارة تاریخ مندائیانی که هم اکنون در عراق و خوزستان ایران زندگی می

اند و سابقۀ تاریخی آنها چه بوده است، اطالعات کاملی در دست نیست. این گروه از کجا آمده

اند و از ه این سرزمین مهاجرت کردهآنچه مسلّم است این است که این قوم از جاي دیگري ب

هاي آنجا که بعضی عقاید و آداب و رسوم آنها رابطۀ تنگاتنگی با آب و رودخانه دارد، در کناره

ترین اند و این مناطق را مناسبهاي بزرگی چون فرات و دجله و کارون اقامت گزیده رودخانه

  اند. مکان براي انجام آداب و رسوم خود یافته

صابئان مردمانی «حاظ اقتصادي صابئین در حرَف و صنایع خاصی فعال هستند. ل به 

هاي  کش و صبور و بردبار بوده و از طریق هنرهاي دستی، ساختن زیورهاي زنانه، و قایق زحمت

گذرانند. در کتب مقدس مندائی بسیار کنند و روزگار میباري و مسافري، کسب درآمد می

کسب درآمد کار یدي انجام دهد به همین دلیل آنان آهنگري، سفارش شده که انسان براي 

چنین فلزکاري و میناکاري را به صورت ساختن اشیاء زینتی انتخاب کرده و به آن مشغولند. هم

» پردازند با استفاده از زبان تصویر و با نقر نقوش بر فلزات به بیان اعتقادات و سرگذشت خود می

تادکاران و هنرمندان این حرفه از درجات مختلف روحانیت ). بیشتر اس80: 1337(ممتحن: 

ترین ویژگی میناکاري اهواز سادگی در انتخاب فرم ظروف و زیورآالت مهم«مندائی برخوردارند. 

باشد که برگرفته از فرهنگ و آیین و تاریخ و جغرافیاي محل کار رفته در آن آثار میو نقوش به

کار نرفته  یل این نقوش مختص آنان بوده و در جایی دیگر بهزندگی مندائیان است. به همین دل
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ترین آنها عبارتند از: آب، نخل، گل، است .... در این زیورآالت از نقوشی استفاده شده که مهم

قایق، شتر، مسجد، درفش، طاق کسري و کپر و حیوانات و پرندگان، شیر سنگی، پل اهواز و 

هاي شتر، نقوش، وجود حرکت در آنهاست. کاروان هاي ایننقوش تزئینی. یکی از ویژگی

دهند که این حرکت نشان دهندة هاي در حال حرکت و جریان آب، حرکت را نمایش می قایق

جریان زندگی و گذران عمر است و به این مطلب اشاره دارد که صابئین همواره در حال سفر و 

از نظر موضوعی با اعتقادات دینی،  ها (آب و نخل و ...)اند. انتخاب این نقشمهاجرت بوده

رویدادهاي تاریخی، شرایط جغرافیایی و آثار تاریخی محل سکونت ایشان ارتباط دارد. بنابراین 

توان دلیل انتخاب نقش آب، نخل، گل، خصوصاً گل یاس و درفش را اهمیت آنها در مذهب می

  ).123: 1381(میثاقی و مرادمند، » مندائی دانست

  

  ع موضوعمتون و مناب

با توجه به نوع تحقیق که در زمرة تحقیقات کیفی است باید یادآوري کرد که در تحقیقات 

اي استفاده هاي مأخوذ از ادبیات موجود به منزلۀ دانش زمینهکیفی محقق از اطالعات و بصیرت

  ). 63:1388کند (فلیک، می

از مشهورترین آثار علوم ماکس وبر بدون شک یکی »  داري اخالق پروتستان و روح سرمایه«

). وبر در 776:1388اجتماعی است که به بررسی نسبت دین و اقتصاد پرداخته است (گیدنز، 

گویی به این سؤال اساسی است که: چگونه برخی  ژوهانۀ خود در پی پاسخ پ مطالعات دین

لِ یک شک» خلق و خوي«یا به عبارت دیگر » ذهنیت اقتصادي«باورهاي مذهبی، پیدایش یک 

اي که وبر براي تبیین نظریۀ  ).  مفهوم کلیدي34:1388(وبر، » اند؟ اقتصادي را ایجاب کرده

است.  نقطۀ عزیمت به چنین بحثی را » تکلیف شغل به مثابه«خود از آن بهره گرفته، مفهوم 

بان یافت (سوئدبرگ،  می توان در بحث منافع مادي و ایدئال (آرمانی) در استعارة سوزن

دهد و  هاي آدمی را جهت می ).  استدالل وبر به طور دقیق این است که منافع کنش379:1395

ها را تعیین  کند، اما شیوة نگرش کنشگران نسبت به جهان جهت کلی این کنش هدایت می

).  براي مثال فرد معتقد به الهیات پروتستانتیسم با یک منفعت 28خواهد کرد (همان منبع: 

کرد. براي انجام این مسئله فرد معتقد آنچه  این منوال عمل می شد و بر دینی هدایت می

کند. فرد به دالیل مختلف، معتقد به  اش در پیش پایش قرار داده دنبال می بینی مذهبی جهان

دهد که  شود که سکوالر و غیر دینی است، اما آن را به شیوة دینی انجام می انجام کاري می

دهد منفعت مذهبی وي با منفعت  وقتی این مسئله رخ میبازنماي وسیلۀ رستگاري اوست و 

  ). 99اش ترکیب می شود ( همان منبع:  اقتصادي
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از نظر » دین و عملکرد اقتصادي«، استاد دانشگاه هاروارد، در تحقیقی با موضوع 1رابرت برو

الل فرض کرده است که اگر دین بخواهد بر عملکرد اقتصادي مؤثر باشد این کار از خ مفهومی 

اعتقاداتی که بر خصوصیات رفتاري و شخصیتی نظیر اخالق کار و صداقت و مسائلی از این 

ترین خروجی  عنوان مهم شود. در این رویکرد به اعتقادات دینی به  دست مؤثر هستند انجام می

دهد در مورد  تواند بر عملکرد اقتصادي مؤثر باشد، نگریسته شده است. او نشان می دین که می

چون قناعت و میزان باز بودن بر روي بیگانگان و مسائلی از  توان به مفاهیمی ر دیگر دین میآثا

توانند بر عملکرد اقتصادي مؤثر باشند و خود نیز  هاي فردي می این دست توجه کرد. این ویژگی

  ).11-7: 1386پذیرند (بارو،  هاي دینی تأثیر می ها و ارزش از آموزه

  

  روش پژوهش

اهدف و ماهیت مطالعه که در زمرة مطالعات اکتشافی است، مطالعه به   , موضوع با توجه به

طرحی  3نگاري ، قوم2نگارانه انجام شده است. بنا به تعریف هریس روش کیفی و با رویکرد قوم

و زبان  ،کیفی است که در آن پژوهشگر به توصیف و تفسیر الگوهاي ارزشی، رفتارها، باورها

به نقل از کرِسوِل،  1968،4پردازد (هریس  یک گروه فرهنگی می شدة مشترك و آموخته

شناسان آن را  و جامعه»  نگاري قوم«شناسان اجتماعی این رهیافت را  ). انسان93:1396

نگارانه در  ). تحقیقات قوم39:1394نامند (ایمان،  می» تحقیق میدانی«یا » مشاهدة مشارکتی«

ها و  ها، سازمان هاي اجتماعی افراد، گروه ر کنشهاي مسلط ب صدد کشف  و توصیف دیدگاه

). مزیت این روش تحقیق در آن است که به 42اجتماعات مورد مطالعۀ خود است (همان: 

هاي متنوعی را گردآوري  نحو مشارکتی داده دهد از درون میدان تحقیق و به  محقق امکان می

  نائل شود. تر  کند و در کنار یکدیگر قرار دهد و به تحلیلی جامع

گیري غیراحتمالی  گیري هدفمند که نمونه از نمونه 6یا مطلع 5کننده براي انتخاب مشارکت

ها یا افراد یا  ، محقق، تعمداً به انتخاب محیط7گیري هدفمند است، استفاده شده است. در نمونه

دیگر هاي  پردازد که حاوي اطالعات مهمی است که کسب آن از طریق انتخاب وقایع خاصی می

_______________________________________________________ 
1 Robert Joseph Barro 
2 Marvin Harris (1927—2001) 
3 . ethnography  
4 Marvin Harris (1968), The Rise of Anthropological Theory: A History of Theories 
of Culture, New York: T. Y. Crowell 
5 participant 
6 . informant 
7 purposive sampling 
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براي مطالعۀ عمیق  1گیري هدفمند در انتخاب موارد غنی از اطالعات ممکن نیست.  قدرت نمونه

). با توجه به هدف مطالعه سه گروه  به 51:1394به نقل از ایمان،  1987،2اهمیت دارد (پاتن، 

اران ) مشتریان و همک3) علماي دینی صابئی، و 2) زرگران صابئی، 1عنوان مطلع انتخاب شدند:  

نگارانه از این دست که افراد در مورد خود و اعتقادات خاص  زرگران صابئی . تحقیقات قوم

پذیر نیست. در این مطالعه شیخ  امکان 3بان کنند، بدون فرد ره سختی صحبت می شان به دینی

نقش بسیار مهمی در ورود محقق به مراسم دینی  4سالم چحیلی رئیس انجمن صابئین مندایی

در اختیار قرار دادن متون دینی، و  هماهنگی براي  دیدار و مصاحبه با علماي دینی و  صابئین،

  نیز زرگران صبی بر عهده داشت و بدون همکاري ایشان عمالً انجام این مطالعه مقدور نبود. 

ساختار یافته گردآوري شده است.  هاي تحقیق حاضر از طریق مشاهده و مصاحبۀ نیمه داده

هاي ها و مشاهدههاي میدانی که به ثبت محتواي مصاحبه یق در  قالب یادداشتهاي تحق داده

محقق اختصاص دارد، ثبت گردید. عالوه بر این، از مستندهاي تهیه و پخش شده توسط شبکۀ 

هاي مهم در تحقیق کیفی مرحلۀ  سی و الجزیره نیز بهره گفته شده است. یکی از چالش بی بی

ها از روش تحلیل تماتیک یا تحلیل مضمونی (تحلیل  تحلیل داده ها است. براي تحلیل داده

هاي کیفی است، استفاده شده است. تحلیل  اي تحلیل داده هاي پایه که در زمرة روش 5تماتیک)

ها) و دوم کدگذاري. در  ها (تم مضمونی داراي دو مرحلۀ اساسی است: یکی شناسایی مضمون

شوند]  سازي [می ها تجزیه [و] مفهومتی که طی آن دادهعبارت است از عملیا 6کدگذاري«اینجا 

شوند. این همان فرایند اصلی است که طی آن اي در کنار یکدیگر قرار داده میو به شکل تازه

توان با درجات مختلفی از دقت و توجه شود. کدگذاري را میها تدوین مینظریه براساس داده

_______________________________________________________ 
1 . information- rich cases  
2 Michael Quinn Patton, Quatitalive Research & Evalution Methods 
3 Gatekeeper 

سالم صبوري، رهبر دینی صابئین در آن زمان، بنا نهاده شد.  شمسی توسط شیخ 1349. این انجمن که در سال  4

ماده مجوز تأسیس گرفت. این انجمن در اهواز، انجمنی قومی  24اي در چهار فصل و با اساسنامه 1359در سال 

ی هایپردازد و عالوه بر آن، زیرمجموعهدینی است که به امور داخـلـی و مـشـکـالت اجـتماعی مندائیان ایران می

گیري در اهواز نفرة این انجمن با رأي 13نیز براي آمـوزش زبـان و فـرهـنـگ و دین مندائی دارد. هـیـئت مدیرة 

شوند. از آن میان، روحانیون مندائی یک نفر را براي شـرکـت در هـیـئت مـدیـره انـتخاب و حومه انتخاب می

کنند تا با انجمن در سی را به عنوان نماینده تعیین میگیري سنی ککنند. مندائیان سایر شهرها به صورت رأيمی

ارتباط باشد. هم اکنون ریاست انجمن صابئین مندائی را شیخ سالم چحیلی بر عهده دارد که ایشان عالوه بر سن 

اي پردازد و نویسندهکند و به آموزش افراد و روحانیون صابئی می زیادشان در امور دینی با دقت نظر شرکت می

  شود. سته در دین صابئین مندائی محسوب میبرج
5 thematic analysis 
6 . coding 
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را جمله به جمله، خط به خط، پاراگراف به پاراگراف توان یک متن به جزئیات انجام داد. می

  ).  333: 1388(فلیک، » کدگذاري کرد یا آنکه یک کد را براي کل متن در نظر گرفت

  

  هاي پژوهش یافته

  زیست زرگران ساده

شوند و بر اساس تصور عمومی، زرگران و طالفروشان جزء اقشار مرفه جامعه محسوب می

است و تجمالت در سبک زندگی آنها » باالي شهر«اصطالح  حالت بهعمدتاً محل سکونت آنها م

قابل مشاهده است. اما این تصور عمومی در مورد زرگران و میناکاران صابئی دور از واقعیت 

است. اینان زندگی بسیار ساده و بدون تجملی دارند. زرگران صابئی در منطقۀ نادري (خیابان 

نشین شهر اهواز است، سکونت دارند. مشاهدات و متوسطخسروي) که از محالت بسیار قدیمی 

محقق از نحوة زندگی زرگران و میناکاران صابئی حاکی از این است که حیاط و پشت بام در 

شود و دلیل اصلی این موضوع، پس از پرسش از  اغلب منازل صابئین جزئی اصلی محسوب می

از و اردك براي ذبح طبق اصول دین تنی چند از صابئین مندائی، نگهداري پرندگانی چون غ

  مندائی است. 

هاي چحیلی، خمیسی، عسکري، مندائی را خانوادهمیناکاران و زرگرهاي معروف صابئین 

هاي فروش ها و مغازهدهند و مکان اصلی کارگاهجیزان، دراجی، و طاووسی تشکیل می

  و طالقانی شهر اهواز است.هاي نادري و امام محصوالت میناکاري صابئین مندائی در خیابان

  

  نظام فرهنگی دینی

ها، اعتقادات، باورها، کردها، تجربهنظام فرهنگی دینی بنا به تعریف به مجموعۀ نهادها، عمل

هاي محیطی فیزیکی و غیرفیزیکی و مانند آن ها، دانش، قوانین و مقررات، نمادها و واقعیتارزش

و ایمان دینی نشئت گرفته باشد. عناصر نظام فرهنگی شود  که از وجود دین  در جامعه اطالق می

هاي تحقیق، نظام فرهنگی  دینی  در دو سطح فردي و فرافردي تأثیرگذار هستند. بر اساس یافته

داري و صداقت و  هاي دینیِ اخالق کاري که خود شامل امانتدینی از خالل باورهاي و آموزه

  غال پیروان آیین مندایی اثرگذار بوده است. اندوزي نامشروع است، بر اشت پرهیز از ثروت

  

  اخالق کار صابئین مندایی

یابی به  اي از صفات و رفتارهایی است که دستمراد از اخالق کار و اخالق اقتصادي مجموعه

نهد و فرد دیندار، در پرتوي هاي اقتصادي و مصرف بهینه را سرلوحۀ خود میسازي فعالیتسالم

  کند.  شود و آن را در عمل دنبال می و تربیت دینی، بدان پایبند می ها اعتقادات و آموزه
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  داري و صداقتامانت

گذاري صابئین مندائی جایگاه بسیار باالیی دارد. این گویی در نظام ارزشداري و راستامانت

  سزایی در رونق  کند که نقش بهدو عنصر اعتبار اجتماعی و اعتماد مردمی را ایجاد می

داري و صداقت در کاري مانند میناکاري طال و نقره که  اي اقتصادي دارد. اهمیت امانتهفعالیت

شوند، اهمیتی دوچندان دارد. کاالهاي اعتباري بنا به  در زمرة کاالهاي اعتباري محسوب می

شود که به سبب اطالعات نامتقارن تقاضاکننده قادر به  تعریف به کاالها و خدماتی اطالق می

ر دقیق تقاضاي خود نیست. تعمیرکاران، پزشکان، وکال، و فروشندگان کاالهاي تعیین مقدا

کنندگان کاالهاي اعتباري هستند  تخصصی و پیچیده [میناکاري روي طال و نقره] جزء عرضه

). یکی از دالیل اقبال مشتریان محصوالت زرگران 111-130: 1384(خلیلی عراقی و عبدلی، 

سالۀ مسلمانی که خود را معلم معرفی  45داري آنان است. خانم  صابیئن، همین صداقت و امانت

 کند و به گفتۀ خود از مشتریان ثابت طالفروشی صابئین است، دربارة زرگران صابئیمی

  گوید:می 

طال و میناي صابئین از هر حیث ناب و خالص است و چون کار با «

جود دست است هیچ نظیري در هیچ جاي ایران و دنیا مانند آن و

هاست که مشتري میناکاري این زرگران صابئی و  ندارد. من سال

بند و خصوص آقاي طاووسی هستم و از کارهاي مختلف مانند دست به

  بند و پابند و گوشواره، که با میناي صبی ساخته انگشتر و گردن

ها به طالي ناب قدر که صبیکنم. به نظر من اینشود، استفاده میمی

دهند، زرگران مسلمان اهمیت الي مینا اهمیت میدر ساخت ط

توانم بگویم که زرگران صبی در کارشان بسیار جرئت می دهند و به نمی

  »سازند. و اصل را آنها می 22صداقت دارند و بیشتر طالي عیار 

  :گویدذهبی، زرگر مسلمان در خیابان نادري اهواز، می

د چون آداب مسلمانی و ها نجس هستناز نظر ما مسلمانان صبی« 

دانم چرا پاي طال و میناکاري که به دهند ولی نمیختنه را انجام نمی

دهند. با ها را مسلمانان تشکیل می% مشتریان صبی95آید میان می

ها دارند اما طالي میناي صبی را اینکه چنین قضاوتی دربارة صبی

ها هاي طالفروشی صبیقبول دارند و معامالت خود را بیشتر در مغازه

شوند، اول  دهند. من خودم مشتریانی دارم که وارد مغازه میانجام می

ها برایشان مهم است که با می پرسند شما صبی هستید یا نه؟ بعضی
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ها معامله کنند چون معتقد هستند طالي آنها خالص است و بر صبی

برابر از  خالف بعضی طالفروشان مسلمان که کارمزد و اجرت چند

کنند و ها چنین کاري نمیکنند بیشتر صبیمشتري دریافت می

حاضرند سود اندك دریافت کنند ولی طالي خالص را تحویل مشتري 

هاي آرام و صبوري هستند و کاري به کار کسی ها آدمبدهند. صبی

  »کاري در کار خود هستند.گویی و درستندارند. خیلی معتقد به راست

  :گویدساله و مسلمان از مشتریان طالفروشی دراجی می 50مردي 

همسر من مشتري ثابت طالي میناي صابئین است و االن که خودش « 

ایم به این نتوانسته بیاید من براي گرفتن سفارشی که به آقاي دراجی داده

ام. من بیشتر اوقات با همسرم به طالفروشی آقاي دراجی طالفروشی آمده

کاري میناي صابئین در تعجبم چون این کار کامالً از ظریفآییم. بسیار  می

ام که زحمت بسیار زیادي دارد و میناکار باید خیلی  فرساست و دیدهطاقت

صبور باشد تا کار زیبا و شکیل و محکم ساخته شود. سود حاصل از این کار 

کنند که قیمت هر گرم استفاده می 22بسیار اندك است چون هم از طالي 

کار رفته در طالي مینا بسیار گران  است و هم مواد به 18االتر از طالي آن ب

هاي ها انسان شود. صبیاست و در نهایت سود اندکی نصیب میناکار می

کشند. در حالی که صادق و باانصافی هستند. سود زیادي روي کارشان نمی

اي را هدهند و طالي کارخان طالفروشان مسلمان که میناکاري هم انجام نمی

-فروشند که ساختۀ دست نیست، سود بسیار زیادي روي کار خود میمی

کشند. من اصالً طالفروشان مسلمان را قبول ندارم و به کارشان اعتماد 

  »ندارم اما به طالفروشان صبی اعتماد بسیاري دارم.

نی آنها دارد. هاي دی زدنی صابئین مندایی ریشه در باورها و آموزه داري و صداقت مثال  امانت

هاي دینی صابئین مندائی تا آنجا است که افرادي را که داري و صداقت در آموزهاهمیت امانت

به «دانند. در گنزا ربا آمده است: کنند از دیدن عالم نور محروم میدر شراکت خیانت می

در شراکت شریکتان خیانت نکنید و در مورد کار یا شراکت با حیله رفتار نکنید. هر کس که 

دهید در فکر دیگر میخیانت بکند چشمانش عالم نور را نخواهد دید. وقتی دست عهد به هم

). راجع به صداقت نیز آیات 24(گنزا ربا یمین: » خیانت نباشید و به شریک خود دروغ نگویید

ا ها رارزش و اساس صداقت این است که گفته«است: زیادي در گنزا ربا و تعالیم یحیی آمده 

  ». دروغگو دشمنی در لباس دوست است«؛ »منحرف نسازي
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  اندوزي نامشروعپرهیز از ثروت

آید، مال و ثروت از کارکرد اصلی خود که اندوزي نامشروع پیش میزمانی که بحث ثروت

آید. بر اساس شود و به صورت هدف درمیهاي زندگی است، خارج میوسیلۀ تأمین نیازمندي

زیست هستند و سود و  شده، زرگران صابئی بسیار ساده هاي انجام مصاحبهمشاهدات نگارنده و 

کنند. جورابیان، زرگر مسلمان در خیابان طالقانی  اجرت بسیار کمی براي کار خود طلب می

  :گویداهواز، دربارة همکاران صبی خود می

 ها در کار خود بسیار ماهر هستند و الحق و االنصاف طالي ناب وصبی«    

دهند. مغازة کناري و همسایۀ من یک اصل و خالص را تحویل مشتري می

دهد طالفروش صبی است که بر حسب سفارش، کار میناکاري هم انجام می

... من بارها به کارگاه این همکار صبی خود رفتم و از نزدیک کار سخت 

هم  ام. باید این را ایشان را که حکاکی مینا روي طال و نقره است دیده

ماند بگویم که مزد هر گرم طالي مینا که با حساب سود براي ایشان می

بسیار پایین است که واقعاً جاي تأمل دارد که چرا اینها با این همه سختی 

ها کنیم چون اکثر صبیاین کار، باز اصرار به انجام آن دارند .... ما فکر می

دارند در حالی که طالفروش هستند وضعیت اقتصادي و مالی خیلی خوبی 

زیستی گونه نیست. زندگی آنها بسیار ساده است و در کل افراد سادهاین

هستند. طرز پوشش، نوع رفتار، اخالق و شخصیت تعداد زیادي از 

  »ام بسیار با وقار و متین است.طالفروشان صبی که من تا به حال دیده

د که در آن بر پرهیز از توان دی هاي متعددي در کتب مقدس صابئین را می نمونه

عنوان مثال، در گنزا ربا کتاب مقدس صابئین مندایی  اندوزي نامشروع تاکید شده است. به ثروت

» اي برگزیدگان من دوست نداشته باشید طال و نقره را و ثروت انبوه را در این عالم«آمده است: 

  ).17(گنزا ربا یمین: 

  

  اهمیت طال و نقره نزد صابئین مندائی

ها و اعتقادات دینی صابئین حانیون و نویسندگان صابئی ریشۀ شغل زرگري را در آموزهرو

دانند. ساهی خمیسی (محقق صابئی) بر این عقیده ویژه اهمیت طال و نقره در آیین خود می به

کرّات از طال و نقره بحث شده است تا آنجا که ریشۀ  هاي دینی صابئین بهاست که در آموزه

اند و مؤمنان به این دین را از دوست بها بیان کردهها و دعواها را این دو فلز گرانبرخی از جنگ
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توان به آیات زیر اشاره  اند که در این خصوص میداشتن بیش از حد طال و نقره برحذر داشته

  :1نمود

 » دست  هر کس که طال و نقره و ثروت این دنیا را دوست بدارد و براي به

ا از بین ببرد یعنی به کشتن دهد (براي رسیدن به هدف) خداوند اي رآوردن آن عده

  ).20(گنزا ربا یمین: » آن را در آتش گداخته مجازات خواهد کرد

 » اي برگزیدگان من دوست نداشته باشید طال و نقره را و ثروت انبوه را در

  ).17(گنزا ربا یمین: » این عالم

 »اطمینان نکنید که قدرت  اي برگزیدگانم به پادشاهان و صاحبان سلطه

آنها بر اسلحه و نزاع متکی است و به خاطر طال و نقره جنگ و نزاع را در این عالم 

 ).21(گنزا ربا یمین، » افکنند می

 »دهد و به آنها سراید و براي فرزندان آدم شرح میسو میبرگزیده از آن

اعتمادتان بر چه چیزي  رسیدلوح! وقتی به دریاي انتها میگوید: اي عالمیان سادهمی

گویند: خواهد بود؟.... هنگام عزیمتتان و خروج از بدن، توشۀ راهتان چیست؟ به او می

شود.... به باشد. این ثروت و مالمان نجات راهمان میمان توشۀ راه میاین طال و نقره

نقل از (گنزا ربا، یمین به » شودتان توشۀ راهتان نمیآنها گفت نه طالیتان و نه نقره

  ). 6: 1388بیت مندا، 

 »برنگردید از کالم خداوند و نخورید رباي ربا را خصوصاً در طال و نقره «

 ).25(گنزا ربا یمین: 

رسد براي مردمان مخاطب این شود این است که به نظر میآنچه از این آیات استنباط می

روي این فلزات و یا  آیات از همان زمان این فلزات اهمیت خاصی داشته است و به کار بر

توان متصور شد  صابئین مندائی پیش از به بیانی دیگر می .انداندوختن آنها اشتغال داشته

اند.  تکوین نظام اعتقادي آنها و گرویدن به این دین و آئین به حرفۀ زرگري مشغول بوده

ر بعضی از ها و متون مقدس صابئین مندائی آمده است و حتی دتأکیدات مکرري که در آموزه

ترین کتاب صابئین مندائی، ریشۀ بعضی عنوان اصلی هاي) کتاب مقدس گنزا ربا به آیات (بوثه

ها طال و نقره ذکر شده، گواهی بر این مدعا است. بنابراین شاید بتوان گفت  پیش از  از جنگ

ال و نقره آوري طال و نقره و رباي طگیري و تکوین نظام اعتقادي آنها، این قوم به جمعشکل

_______________________________________________________ 
توسط تعدادي از علما و  2001هاي مقدس مندائیان مانند گنزا ربا و دراشه ادیهیا در سال ترین کتابمهم.  1

  روحانیون بزرگ مندائی در عراق از زبان مندائی به عربی ترجمه شده است. 
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هاي دینی آنها از طال و نقره  اند. در غیر این صورت، این همه در متون و آموزهاشتغال داشته

  .داشتآمد و آنها را از رباي طال و نقره بر حذر نمیمیان نمی سخن به 

  

  هاي مرجع (روحانیون برجستۀ صابئی) به میناکارياشتغال گروه

ها در جوامع،  هاي انسان گیري نگرش حتی شکلها و  ها و کنش گیري در جریان تصمیم

هایی هستندکه مبنا و معیار  ترین آنها افراد یا گروه آفرینند که از جمله مهم عواملی چند نقش

اطالق » گروه مرجع«ها  گیرند. به این گروه قضاوت و ارزیابی کنشگران اجتماعی قرار می

ها، و باورهایی را به  ها، ارزش جارها، رویهکنند: اوالً هن شود که دو کارکرد عمده ایفا می می

اصالح کارکرد هنجاري دارند، و ثانیاً استانداردها و معیارهایی در اختیار  کنند و به دیگران القا می

دهند که که کنش و نگرش خود را با آنها محک بزنند و اصطالحاً کارکرد  کنشگران قرار می

).  متولیان نهاد دین  150:1381سروستانی و هاشمی،کنند (صدیق  اي و تطبیقی ایفا می مقایسه

عنوان عالمان دین در ابعاد مختلف دینداري، از آموزش در اصول و  یا به عبارتی روحانیون به 

فروع دین ــ با توجه به اهمیت اعمال و مناسک دینی نزد مردم ــ تا هدایت در طریق 

نند. این نفوذ در مسائل دیگر نیز وجود دارد ک توانند ایفا  سزایی می رستگاري و عرفان نقش به

  ).158:1394(عمو عبداللهی و سفیري، 

برخی از روحانیون و مقامات عالی دینی صابئین مندایی خود از مشهورترین استادان 

  :گوید میناکار بوده و هستند. ساهی خمیسی از  پژوهشگران مندایی می

تعالیم یحیی زمین به کش و صبور هستند. در صابئین مردمانی زحمت« 

هاي آماده براي انسان آفریده نشده است، بلکه این صورت آباد و با نعمت

گیري از امکان تولید، زمین را آباد انسان است که باید با کار و تالش و بهره

هایش را برطرف سازد. در دین ما هرگونه کار و فعالیت  نماید و نیازمندي

اي مد در راستاي تحقق ارادة الهی و نشانهتولیدي که به آبادي زمین بینجا

هاي خداوند است. در دین صابئین کار و تالش تا آنجا اهمیت دارد از نشانه

دانند. براي مثال که پاداش اخروي الهی را وابسته به کار و تالش در دنیا می

  هر کس که تالش نکند از پاداش محروم «در کتاب قُلستا آمده است: 

. روحانیون ما خود از استادان مشهور میناکاري بوده و هستند. ». ...گرددمی

عنوان مثال، شیخ جبار طاووسی (مرتبۀ دینی گنزِورا) که باالترین مقام   به

دینی صابئین مندائی بود، خود یکی از استادان برجستۀ میناکاري روي 

ر ظروف و همچنین طال و نقره بود. عالوه بر این استاد سالم چحیلی که د
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پردازد، تا قبل از انقالب نیز حال حاضر به تدریس علوم دینی و آموزشی می

از اساتید برجستۀ میناکار در اهواز بوده است. از دیگر استادان بنام در زمینۀ 

کار میناکاري استاد علوان چحیلی است که هم اکنون پسران ایشان با 

  ».اندها و شاگردي پدرشان به درجۀ استادي رسیدهآموزش

  

  هاي ساختاري متعین

هاي ساختاري آن دسته از شرایط سطح کالن هستند که به شکلی گسترده در  متعین

هاي  اند. مضمون (تم) متعین جامعه وجود داشته  و به صورت ساختارهایی فرافردي درآمده

هاي  ساختاري که اشتغال صابئین مندایی را تحت تأثیر قرار داده است محدودیت و محرومیت

هاي این اقلیت قومی  ها و محرومیت شده بر این اقلیت قومی ـ دینی است. محدودیت عمالا

دینی در همۀ ابعاد زندگی صابئین مندایی اهواز نمایان است؛ از عدم اختصاص فضاي مناسب به 

صابئین براي انجام امور مذهبی چون انجام براخه (نماز) گرفته (که از حداقل یک فضاي چند 

سیمانی  مناسب در کنار رود کارون در اهواز محرومند) تا تحصیل در دانشگاه و متر مربعی 

استخدام در دوایر دولتی.  شیخ سالم چحیلی رئیس انجمن صابئین مندائی ایران به این موضوع 

  :چنین اشاره کرده است

نشدن صابئین مندائی در قانون بعد از انقالب به دلیل به رسمیت شناخته « 

توانند به تحصیالت دانشگاهی بپردازند در نتیجه نان صبی  نمیاساسی، جوا

نام کنکور یا مجبورند به کشورهاي دیگر مهاجرت کنند، یا در هنگام ثبت 

دین خود را اسالم یا مسیحی معرفی کنند و یا از ادامۀ تحصیل منصرف 

شوند. بعد از انقالب صابئین مندائی از مشاغل دیگر مانند مشاغل دولتی 

اند.  تعداد محدودي از صابئین مندائی در ادارات دولتی هستند که بازمانده

اند و اکنون بازنشسته اکثر این افراد نیز پیش از انقالب به استخدام درآمده

هاي آخر خدمت خود هستند.... از نسل گذشتۀ صابئین اند و یا در سالشده

  اشاره کرد که به 1322توان به عزیز سبکروح متولد در قبل از انقالب می

کار  عنوان کارشناس ارشد بازاریابی در شرکت ملی حفاري ایران مشغول به

توان به افرادي مانند دکتر بوده است. اما از نسل جوان صابئین مندائی می

هوشنگ خمیسی (دندانپزشک) یا ساناز خمیسی (داروساز) اشاره کرد که 

اند. دکتر دانمارك مهاجرت کرده به ترتیب براي ادامۀ تحصیل به اوکراین و

هوشنگ خمیسی پس از اتمام تحصیالت در اوکراین به ایران بازگشته ولی 
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گزینند. در حال برخی دیگر  از مهاجران صابئی در کشور مقصد اقامت می

حاضر کشور استرالیا مقصد بسیاري از مهاجرین صابئی است و براي انجام 

  »ی نیز در استرالیا مقیم شده است.امور دینی آنان ترمیدا نجاح چحیل

بر این  تعمیدیان غریببرخی از صاحبنظران از جمله  مهرداد عربستانی مؤلف کتاب 

عنوان اقلیتی دینی و آن هم اقلیتی غیر رسمی،  موقعیت صابئین مندائی به «اند که  عقیده

). وي 287:1387(عربستانی،» ایشان را به سمت اشتغال به امور فنی و صنعتی سوق داده است

هاي دینی در ایران زمینداري، شایع نیست، زیرا در طول تاریخ در بین اقلیت«نویسد:  می

اي از کشورهاي اسالمی تلقی منزلۀ تصاحب پاره  هاي دینی بههاي زیاد براي اقلیتداشتن زمین

از دیگر سو  شد و بنابراین امکان این تصاحب زمین به مقدار زیاد براي ایشان وجود نداشت.می

ویژه  ها در اقتدار حکومتی نداشتند و بهکردن اقلیت تشکیالت حکومتی هم رغبتی براي شریک

ها در مشاغل مربوط ها قرار داشته است. اشتغال اقلیتمند دور از دسترس اقلیتمناصب قدرت

زرگانی به مواد غذایی هم محدود بوده است. بنابراین اشتغال به امور خدماتی و صنعتی و با

که غالب مسیحیان ارمنی ایران نیز ها براي معیشت بوده است. کما اینهاي دیگر اقلیتانتخاب

به مشاغل فنی و خدماتی اشتغال دارند و نیز بسیاري از کلیمیان نیز در کار کسب و بازرگانی 

  ). 276(همان: » هستند

سو خانه به دوشی و  سو، و از دیگرهاي سیاسی براي صابئین مندائی از یک محدودیت

شده از این دو فلز گرانبها را  مهاجرت از سرزمینی به سرزمینی، طال و نقره و مصنوعات ساخته

اي براي انباشت سرمایه و ثروت صابئین تبدیل نموده است. به دارایی قابل نقل و انتقال و وسیله

ت نقل و انتقال و پنهان یک از اشکال دیگر سرمایه مانند زمین قابلیغیر از طال و نقره هیچ

  نمودن از چشم حاکمان را ندارد. 

  

   یابی قومی ـ دینی هویت

دانند  ) تعریفی روشنگرانه از فرهنگ ارائه داده و آن را سطحی می1990جفرسون و هال (

هاي اجتماعی به توسعۀ الگوهاي متمایز زندگی خویش پرداخته و به تجربۀ  که در آن گروه

به نقل از  1990بخشند (جفرسون و هال،  شکلی بیانی و مسبک میشان  اجتماعی و مادي

). زرگرها و میناکاران صابئی اهواز میناکاري و زرگري را شغل آبا و 319:1392محمدپور، 

دهد و محصوالت دانند که بخشی از هویت دینی و خانوادگی آنها را تشکیل می اجدادي خود می

مندائی به دیگران است. طاووسی از استادان بنام و مشهور آنها ابزاري براي معرفی دین صابئین 



  قومی صابئین: ... –پیوند کنش اقتصادي و هویت دینی 

 

117  

- سالگی به این شغل روي آورده است، دربارة ریشه 12که به گفتۀ خود از  1325میناکار متولد 

  :گویدهاي این هنر در بین صابئین مندائی می

میناکاري شغل خانوادگی و ارثی ما است. پدر و دایی و عموي من نیز « 

اند. شهرت ما در این کار است و اگر این کار را انجام ندهیم میناکار بوده

  »شناسد.ها را نمی کسی ما صبی

، پاسخ »آیا دوست داشتید شغل دیگري را انتخاب کنید؟«وي در پاسخ به این سؤال که 

  داد:

خواستم این شغل  هر انسانی رؤیاهایی در ذهن دارد. من اول انقالب  می« 

مرا از این کار منع کرد و این موضوع حتی به مشاجرة  را رها کنم، اما پدرم

گفت اگر تو و امثال تو که طرز کار میناکاري خانوادگی تبدیل شد. پدرم می

رود اي این شغل را ادامه ندهی کسی دیگر دنبال این هنر نمیرا یاد گرفته

  » ایم.ها هستیم که این شغل را سرپا نگه داشتهو ما صبی

کنند  عنوان وسیلۀ امرار معاش نگاه نمی اکاران صابئی به این شغل صرفاً بهزرگران و مین

ویژه فلزات گرانبهاي طال  بلکه با این حرفه و با استفاده از زبان تصویر یا نقر نقوش بر فلزات و به

هایی که در آن و نقره به بیان اعتقادات دینی و سرگذشت تاریخی خود به مردمان سرزمین

یابی  قومی و  هویت«عنوان ابزاري براي   پردازند. به بیانی دیگر از آن بهد، میکننزندگی می

کنند. دقت و تأمل در نقوشی که استادکاران صابئی در آثار خود خود استفاده می» دینی

  .تواند گواهی بر این ادعا باشد کنند می استفاده می

  

  گیريبحث و نتیجه

دهد مهاجرت از سرزمینی به سرزمین نی نشان میبررسی تاریخچۀ این گروه قومی ـ دی 

دیگر بخشی از واقعیت زندگی تاریخی و زیستی صابئین مندائی بوده است. صابئین مندائی از 

مصر به اورشلیم و رود اردن مهاجرت نمودند. سپس یک دورة کوتاه در بابل زندگی کردند و 

النهرین، سرزمین سوریه، و  ت و جنوب بینمجدداً به اورشلیم بازگشتند و بعدها به کنار رود فرا

ها و متون مقدس صابئین سرانجام به خوزستان آمدند. بر اساس تأکیدات مکرري که در آموزه

عنوان  هاي) کتاب مقدس گنزا ربا بهمندائی بر طال و نقره شده و حتی در بعضی از آیات (بوثه

طال و نقره ذکر شده است، شاید بتوان  هاترین کتاب صابئین مندائی، ریشۀ بعضی از جنگ اصلی

متصور شد که صابئین مندائی پیش از تکوین نظام اعتقادي آنها و گرویدن به این دین و آیین،  

گیري و تکوین رسد پیش از شکل نظر می اند. به بیانی دیگر، به به حرفۀ زرگري مشغول بوده
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اند. در غیر و رباي طال و نقره اشتغال داشته آوري طال و نقرهنظام اعتقادي آنها، این قوم به جمع

آمد و آنها میان نمی  هاي دینی آنها از طال و نقره سخن بهاین صورت این همه در متون و آموزه

داشت. فارغ از این که ریشۀ تاریخی و فرهنگی  اشتغال را از رباي طال و نقره بر حذر نمی

توان این ر روي طال و نقره چه بوده است، میصابئین مندائی به حرفۀ زرگري و میناکاري ب

تردید سؤال را مطرح کرد که دلیل استمرار این حرفه از گذشتۀ نامعلوم تا به امروز چیست؟ بی

بشر در طول تاریخ خود چه براي رفع نیازهایش و چه براي امرار معاش خود مشاغل مختلفی را 

توان هیچ نام و نشانی از آن و امروز نمیداشته است که گذر زمان آنها را نابود کرده است 

ها جست. لذا از این منظر که بنگریم پرسش صنعت یا حرفه سراغ گرفت و باید آن را در موزه

گیرد که راز و معماي استمرار حرفۀ زرگري به عنوان حرفۀ تري به خود میمذکور صورت جدي

توان به این سؤال داد این که میاي اصلی صابئین مندائی در طول تاریخ چیست؟ پاسخ اولیه

هاي این  است که این شغل نیز مانند هر شغل دیگري وسیلۀ امرار معاش بوده است. اما یافته

دهد صابئین مندائی با این حرفه و با استفاده از زبان تصویر یا نقر نقوش بر تحقیق نشان می

دات دینی و سرگذشت تاریخی خود به بهاي طال و نقره به بیان اعتقا ویژه فلزات گران فلزات و به

عنوان  عبارت دیگر، از آن به   پردازند. بهکنند، میهایی که در آن زندگی میمردمان سرزمین

کنند. اشتغال روحانیون برجستۀ خود استفاده می» یابی قومی و دینی هویت«ابزاري براي 

میناکاري روي طال و نقره به عنوان حامالن اعتقادات دینی (اشتغال  به زرگري و   صابئی به

عنوان گروه مرجع که تبلور اعتقادات دینی هستند) شغل زرگري و میناکاري روي طال و نقره را 

به شغلی مقدس تبدیل نموده و عالمت و تشویقی براي انتخاب این شغل براي پیروان آنها 

یی چون صداقت و است. عالوه بر اینها اخالق اقتصادي صابئین از خالل باورها و آموزها

ها، افزون بر اینکه موجب هدفمند  اندوزي نامشروع، و دیگر ارزش امانتداري، پرهیز از ثروت

عنوان جزئی از سرمایۀ اجتماعی  کردن زندگی مادي و معنوي این اقلیت قومی ـ دینی شده، به 

ة صبی شده و عمل کرده که منجر به اعتماد مشتریان مسلمان به زرگران و میناکاران طال و نقر

تواند مطرح  عنوان مسئله می فرصتی براي استمرار این حرفه ایجاد کرده است. اما آنچه هنوز به

ها و  باشد آیندة این حرفه با توجه به مهاجرت روزافزون جوانان صابئی در اثر محدودیت

  هاي ساختاري) به کشورهاي دیگر است.  شده (متعین هاي اعمال محرومیت
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