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تعترب األقليات الدينية يف العراؽ من اظتكونات األساسية للمجتمع العراقي اىل جانب األغلبية
 لذلك لفيت اىتماما كبَتا من الباجثُت خصوصا يف القرنُت األخَتين،اظتسلمة مبختلف مذاىبها
 ومن بُت ىذه األقليات أقلية الصابئة اظتندائية اليت تعد األقل حجما مقارنة بباقي،) ـ07و22(
 نسمة رغم أهنا من أقدـ الديانات يف070777 األقليات اذ مل يتجاوز عدد أتباعها حاجز اؿ
 وتأيت ىذه الدراسة اليت، وكتبها وتنظيمها االجتماعي، عتا خصائصها ومعتقداهتا،بالد العراؽ
 واألوضاع،نسلط الضوء من خالعتا على عدة جوانب من حياهتم بداية بالتعريف هبذه الديانة
 كما، وكذا توزيعهم السكاين يف العراؽ وحركنهم وىجراهتم،العامة ألتباعها خالؿ العهد العثماين
0 نتطرؼ ألىم أنشطتهم االقتصادية خالؿ فًتة الدراسة
0 العراؽ-األدياف-األقليات-اظتندائية-الصايئة

Abstrac:

Keywords:
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اظتلخص

الكلمات الدالة

Religious minorities in Iraq are considered one of the basic
components of Iraqi society, along with the Muslim majority in their
various sects. Therefore, great attention has been paid to the Baghein,
especially in the last two centuries (19 and 20 CE), and among these
minorities is the Sabean-Mandaean minority, which is the least in size
compared to the rest of the minorities. The number of its followers is
20,000, although it is one of the oldest religions in the country of Iraq.
It has its own characteristics, beliefs, books and social organization.
This study, through which we highlight several aspects of their lives,
begins with introducing this religion, and the general conditions of its
followers during the Ottoman era, as well as their distribution. The
population movement in Iraq, their movement and their migrations, as
well as their most important economic activities during the study
period.
Sabeans - Mandaeans - minorities - religions - Iraq
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_____________

.5المقدمة:

تعد بالد العراؽ من البلداف العربية واالسالمية اليت تتميز بتنوع كبَت يف بنية غتتمعها عرقيا
ودينيا ،حيث يتكوف اجملتمع العراقي من عدة عرقيات ؼتتلفة كالعرب واألكراد والًتكماف
وغَتىم ،كما تعايشت يف العراؽ عدة أدياف ؼتتلفة منذ القدـ ،كاالسالـ والنصرانية واليهودية،
اضافة اىل األيزيدية والصابئة اظتندائية ،لذلك فقد حظي اجملتمع العراقي باىتماـ الباحثُت الذين
حاولوا تسليط الضوء عن مكوناتو سواء األكثرية اظتسلمة اظتنقسمة مذىبيا أو األقليات اليت
استطاعت أف حتافظ على وجودىا ضتقب تارخيية متعاقبة ،وكانت الدراسات تتناوؿ اصتوانب
اظتختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية عتذه اظتكونات ،لكن األقليات صغَتة
اضتجم دديغرافيا مل تلق نفس اضتظ ونفس االىتماـ من الدراسة بسبب قلة عددىا وقلة تأثربىا
يف اجملتمع ،ومن ىذه األقليات الدينية اليت مل تلقى اىتماما كبَتا ؾتد أقلية الصابئة اظتندائية اليت
دتيز أتباعها بعدة خصائص عن باقي مكونات اجملتمع ،سواء من حيث انتشارىم وتوزيعهم يف
ىذه البالد أو من حيث نوعية أتشطتهم االقتصادية ،وىو ما سنتطرؽ اليو يف ىذه الدراسة
هبدؼ التعريف هبذه األقلية وأسباب قلة حجمها الدديغرايف ،وأسباب تواجدىم يف مناطق معينة
دوف غَتىا ،باالضاقة اىل أىم أنشطتهم االقتصادية والعوامل اظتتحكمة فيها0
 .2التعريف بديانة الصايئئة المندائية:
يطلق اسم الصابئة اظتندائية على أتباع النيب حيي عليو السالـ ،وىو آخر أنبياءىم ،كما
يرجعوف أصل ديانتهم اىل النيب آدـ عليو السالـ ،وىي أقدـ ديانة توحيدية حسب كثرب من
الباحثُت ،أىم كتاب عندىم الكنزربا،الذي يرجعونو آلدـ عليو السالـ ،عتم طقوسهم وعباداهتم
اطتاصة هبم ،معبدىم يسمى اظتندي ،وأتباع ىذه الديانة رتاعات قليلة متفرقة يف البطائح
بالعراؽ واألىواز يف ايراف ،وبعضهم يف البلداف األوروبية وأمريكا وبلداف أخرى ،ويرى قسم من
الباحثُت أهنم نوعاف صابئة حراف وصابئة البطائح ، 1يف حُت يرى قسم آخر أهنم من أصل
دين واحد0
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وعن األنبياء الذين يؤمنوف هبم ىم أنبياء اهلل آدـ مث شيتل بن آدـ ونوح وساـ بن نوح
وإدريس عليهم السالـ ،وآخر أنبيائهم حيِت بن زكريا عليو السالـ ،عتم أكثر من كتاب
مقدس أمهها( 3گػنزاربا اظتقدس) أي الكنز العظيم والذي يعتقد أنو صحف آدـ عليو السالـ ،و
كتاب (دراشة إيهيا) أي تعاليم حيِت عليو السالـ ،وىو اظتقصود يف قولو تعاىل يف القرآف
ٍ
ِ ِ
صبِيًّا﴾(مرمي ،اآلية  ،)20يليهما كتب
ْم َ
الكرمي﴿ 3يَا يَ ْحيَ ٰى ُخذ الْكتَ َ
اب بِ ُق َّوة َوآتَ ْي نَاهُ ال ُ
ْحك َ
(سدرة إدنشماثا و أسر ملواشة ،انياين (العبادات) ،تقسَت بغرة ،كتاب اظتاريشابا دواوين
قماىي (زرستا)0
أما اللغة اليت يتكلم هبا الصابئة اللغة العربية واآلرامية والسَتيانية القددية ،لكن كتبهم
اظتقدسة مكتوبة باللغة العراقية األصلية (اظتِندائية) ،كما يفتتح الصابئة كالمهم بػ"ابْشوميهوف أد
ىيي ريب" وتعٍت بالعربية بسم اهلل اضتي العظيم  ،كما تصنف ديانة الصابئة اظتندائية ديانة مساظتة
وغَت تبشَتية ،ال ديكن دخوؿ معتنق جديد عتا ،شعارىا اللوف األبيض وحتًتـ رتيع رسل اهلل
وتدعو لوحدانية اهلل ،واعتربىم مشايخ اظتسلمُت من أىل الذمة ألف رتيع شروط وأحكاـ أىل
الذمة تنطبق عليهم ،ومن طقوسهم اظتقدسة السكن بالقرب من اظتياه اصتارية حيث الجيوز
عتدىم التطهر اال هبا ،كما أف شعَتة التعميد عندىم ركن أساسي ال غنة عنو بالنسبة
للمندائي ،ال يتزوجوف اال قيما بينهم وىذا ما يفسر تناقص أعدادىم عرب الزمن 0
جتدر االشارة اىل أف اللة تعاىل عز وجل ذكرىم يف الفرآف الكرمي يف ثالث مواضع من كتابو
العزيز وىي على النحو التايل 3أوال قولو تبارؾ وتعاىل يف سورة البقرة  ﴿ 3إن الذين آمنوا
والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم
عند ربهم والخوف عليهم والهم يحزنون ﴾(2البقرة ،اآلبة )00مث ثانيا قولو تبارؾ وتعاىل يف

سورة اظتائدة  ﴿ 3إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن باهلل واليوم

اآلخر وعمل صالحاً فال خوف عليهم والهم يحزنون ﴾(3اظتائظة ،اآلية  0 )02ثالثا وأخَتا
قولو تبارؾ وتعاىل يف سورة اضتج ﴿ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى
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والمجوس والذين أشركوا إن اهلل يفصل بينهم يوم القيامة إن اهلل على كل شيء

قدير﴾(4اضتج ،اآلية 0 )20

 .3التوزيع السكاني للصابئة واحصائياتهم في العهد العثماني:

 5.3األوضاع العامة للصابئة المندائيين في العهد العثماني:

اتسمت فًتة اضتكم االسالمي عموما باستقرار نسيب مقارنة باالضطرابات واضتروب اليت
كانت سائدة من قبل يف األوضاع السياسية العامة  ،لذلك ديكن اعتبارىا من أفضل الفًتات
بالنسبة لطائفة الصابئة اظتندائية ،وقد حتدثت بعض اظتصادر أف عددىم وصل اىل 07777
نسمة يف العهد العباسي ،5مع العلم أف تلك الفًتة كاف صابئة حراف يتواجدوف يف عاصمة
اطتالفة العباسية بغداد كما أشرنا اىل ذلك  0وقد كانوا يف أياـ اطتلفاء العباسيُت منتشرين يف
كثَت من بلداف الشرؽ اليت تقع على األهنار ،وكذلك منطقة حراف ،أما يف فًتة اضتكم العثماين
فقد أصبحوا ػتصورين يف أماكن معينة من العراؽ ويف بالد عربستاف (خوزستاف) ،ومعظم
منازعتم بل كلها واقعة على شواطئ األهنار ألف طقوسهم وعاداهتم الدينية ال تتم إال باإلردتاس
يف اظتاء اصتاري كما أسلفنا ،وقد حدثت هبم عرب تارخيهم عدة حوادث أفنت الكثَت منهم
6
وقضت على عدد من كتبهم اظتقدسة
وختربنا اظتصادر التارخيية أف الدولة العثمانية قد تعاملت مع األقليات كاليهود والنصارى
بشكل فيو الكثَت من التسامح واضترية على اعتبار أهنم من أىل الكتاب ،ومل خيتلف تعامل
العثمانيُت مع الصابئة كثَتا عن األقليتُت السابقتُت مع الفارؽ اظتتمثل يف حجم ىذه األقلية من
حيث قلة عدد النفوس ،ومن حيث االعًتاؼ الرشتي هبا كطائفة  0لكن ذلك مل يؤثر اطالقا
على حاؿ الصابئة اظتندائيُت ،اذ مل تتعرض عتم اضتكومة العثمانية قط ،ومل يلقوا أي شكل من
أشكاؿ االضطهاد باعًتاؼ أبناء ىذه األقلية ،رغم بعض االستثناءات البسيطة اليت سنأيت على
ذكرىا الحقا ،واليت ال ديكن اعتبارىا ؽتنهجة بل كانت عفوية وتصرفات فردية من قبل بعض
األشخاص واف كانوا يتقلدوف مناصب حكومية أحيانا
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أما التنظيم االجتماعي عتذه األقلية الدينية خالؿ فًتة اضتكم العثماين فقد كاف كاف
تنظيما ىرميا دينيا ،وىذا ْتكم تعاليم الديانة الصابئية اليت تنص على احًتاـ رجاؿ الدين
حسب رتبتهم ،كما أف طبيعة الصابئة اظتتمثلة يف اظتيل اىل العزلة واالنطواء للمحافظة على
خصوصيتها وىويتها ؽتا جعل الطائفة تظل منغلقة على نفسها 0كما أف ىذه الديانة حترـ الزواج
من غَت أبناء الطائفة فال حيل للصابئي أف يتزوج بغَت الصابئية ،والعكس أيضا ،فأثر ذلك تأثَتا
واضحا على تزايد عدد نفوسها ،لكن ذلك باظتقابل ساعدىا يف احملافظة على تنظيمها
االجتماعي من جهة ،واحملافظة على قيمها ومبادئها من جهة أخرى0 7
ىذا ،ويعد شرط االنتماء إىل دين الصابئة وما يتطلبو من مراسم تقبّلو ،ىو السبب الذي
جعلهم ػتصورين يف العدد آخذين يف التناقض وقد ال دير قرف عليهم إال وىم منقرضوف من
الوجود ،أضف إىل ذلك ما ذكرناه عن حالتهم االجتماعية وعادات الزواج عندىم اليت دتنعهم
من التوسع واالنتشار ،حىت أف أغلب الدراسات واالحصائيات تشَت اىل أهنم مل يتجاوزوا الػ
 27777نسمة منذ القرف الثامن عشر 0
 203توزيعهم وانتشارهم في العراق خالل العهد العثماني:
عموما تركز أتباع ىذه الديانة يف فًتة الدراسة يف منطقتُت رئيسيتُت مها منطقة خوزستاف
(عربستاف) غرب ايراف اضتالية حيث يتواجد هبا حوايل  07777ألف نسمة مع بداية القرف
العشرين ووصل عددىم يف هنايتو اىل  37777نسمة منتشرين يف عدة مدف كاألحواز وػتمرة
وعباداف وميساف واطتفاجية والفالحية والبسيتُت0 8
أما اظتنطقة الثانية فهي بطائح العراؽ الواقعة يف اصتنوب ،وتسمى أيضا منطقة األىوار،
وتعٍت منطقة اظتسطحات اظتائية اظتنخفضة جنويب السهل الرسويب العراقي بُت هنري دجلة
والفرات احملصورة يف مثلث دتثل مدف الناصرية والعمارة والبصرة رؤوسو الثالث  0وقد انتشر
الصابئة موزعُت على مدف وقرى عديدة يف ىذه اظتنطقة ،مثل 3العمارة والعزيِّر وقلعة صاحل
والشرش وهنر صاحل وكرمة بٍت سعيد واصتبايش واضتمار وسوؽ الشيوخ والناصرية والبصرة
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والقرنة ،مع وجود قليل جدا يف الدليم وأربيل والسليمانة وكربالء مث بغداد مع بداية القرف
العشرين09
10
ويذكر أف الصابئة اظتندائيوف يف العراؽ ينتموف اىل عدة قبائل ؼتتلفة جتمعها وحدة الدين
 ،فسكنت كل قبيلة منطقة أو مدينة معينة ىناؾ ،ومل تتغَت خارطة انتشارىم طواؿ العهد
العثماين ،وبدأت يف التغَت يف أواخره فقط ،عندما بدأت ىذه األقلية يف اطتروج من عزلتها
وانتقاؿ بعض من عائالهتا اىل اظتدف العراقية وحىت خارجو ،وقد ذكر السيد عبد الرزاؽ اضتسٍت
أىم تلك القبائل وأماكن سكناه طتصناىا يف اصتدوؿ التايل3
جدول :5يوضح أسماء قبائل الصابئة المندائيون ومناطق سكناها
اسم القبيلة

منطقة السكن

اظتندوبة

العمارة

اطتميسية

قلعة صاحل والقرنة

أبو زىروف

اظتسيعيدة واضتلفاية

اظتسودنية

ناحية اجملرى الكبَت

أبو كلمش

منطقة الكحالء

اصتحيلة

اظتدينة(بالتصغَت) والشرش القرنة

الكيالُت

البصرة وأطرافها

البنكانية

البصرة وأطرافها

الدىيسية

الناصرية

أبو سبيت

سوؽ الشيوخ

أبو مهنا

سوؽ الشيوخ

أبو عزاز

أطراؼ سوؽ الشيوخ

السيفية

سوؽ الشيوخ

الربجيية

اصتبايش
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اظتصدر3عبد الرزاؽ اضتسٍت 3الصابئة ماضيهم وحاضرىم ،ط ،3مطبعة العرفاف ،صيدا لبناف،
2203ـ ،ص ص 0 200-200
 3.3حركة الصابئة وهجراتهم في العهد العثماني :
نظرا لقلة عددىم وجد الباحثوف صعوبة كبَتة يف تتبع حركتهم داخليا وخارجيا لكن ؾتد
اتفاقا بينهم حوؿ ىجرة بعض الصابئة داخليا وخارجيا ،وأىم ما اتسمت بو اعتجرة الداخلية
ىو مغادرهتم من اظتناطق التقليدية اليت سكنوىا عرب تارخيهم الطويل ؿتو اظتدف الكربى خاصة
مدينيت بغداد والبصرة ،حيث بدأت مع مطلع القرف العشرين واتسع نطاقها الحقا ،وكذلك
اعتجرة اطتارجية ؿتو بلداف أخرى عربية وأوروبية ،أما عن أسباهبا فهي ؼتتلفة نلخص أمهها فيما
يلي3
-دوافع اقتصادية :دتثلت يف رغبتهم يف حتسُت أوضاعهم خصوصا أهنم حرفيوف مهرة

وصاغة ال يشق عتم غبار ،كما أف عتم صمعة وصيت يف ىذا اجملاؿ ،ويف اظتدف يزداد دخلهم
كلما ازداد زبائنهم ، 11كما أف اضتياة الرفاىية اؿتصرت يف اظتدف دوف األرياؼ 0
 دوافع اجتماعية وثقافية :ودتثلت يف ختلي أبناء ىذه الطائفة عن أفكارىم اليت توارثوىا،واقباعتم على تعليم أبنائهم يف اظتدارس اضتكومية اليت انتشرت مع ازدىار التعليم اضتديث يف
العراؽ منذ النصف الثاين من القرف التاسع عشر ،مع عدـ وجود مدارس خاصة هبم مثل اليهود
والنصارى الذين قاموا بفتح عديد اظتدارس يف تلك الفًتة012
 التحرر من القيود الدينية :التساىل يف أمر اظتراسيم الدينية ألبناء ىذه األقلية اليت طاظتاحافظت على موروثها الديٍت الذي يأمرىم بضرورة السكن بالقرب من األهنار اصتارية ،نظرا ظتا
للطهارة باظتياه اصتارية من قدسية يف الديانة الصابئية ،األمر الذي قد يبيح عتم السكن على غَت
غتاري اظتياه مثلما أكد ذلك بعض رجاؿ الدين اظتندائيوف 0 13
واذا كانت أىم اجتاىات اعتجرة الداخلية باجتاه بغداد والبصرة فاف بعض الصابئة اظتندائيوف
أقدموا على اعتجرة اطتارجية أي خارج العراؽ باجتاه ايراف شرقا كما اجتهوا أيضا اىل البلداف
العربية اجملاورة كسوريا فاستوطنوا دمشق وحلب ،ومصر خاصة القاىرة واالسكندرية وكذلك
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مدينة بَتوت بلبناف ،واضافة اىل تلك البلداف ىاجر بعض الصابئة اىل بلداف غربية كأوروبا
وأمريكا ،ولعل الفسم اظتشًتؾ بُت كلتا اعتجرتُت ىم التزامن يف التوقيت حيث أف بداية كل
منهما كانت أواخر القرف التاسع عشر وأخذت يف االزدياد تدرجييا منذ مطلع القرف العشرين
وازدادت بشكل كبَت بعد االحتالؿ الربيطاين للعراؽ 2221ـ0
 4.3احصائيات الصابئة المندائيين في العراق خالل العهد العثماني:
حسب ما اطلعنا عليو يف مصادر عديدة أرتعت تقريبا على عدـ وجود أي احصائيات
دقيقة حوؿ أعداد الصابئة يف فًتة اضتكم العثماين كباقي األقلياتْ ،تكم األسباب اليت سبق
وأف ذكرناىا اظتتعلقة بطبيعة ىذه األقلية ،14فكانت أغلب ىذه االحصائيات عبارة عن
ختمينات ومقاربات للعدد اضتقيقي ،لكن ما أشارت اليو كل الدراسات تقريبا بدوف استثناء ىو
حقيقة واحدة مفادىا أهنم يف تناقص أي القرف الذي ينقضي تكوف أعدادىم أكثر من القرف
الذي يليو  0ومن بُت الكتاب والباحثُت الذين أشاروا اىل أعداد نفوس ىذه األقلية نذكر جوف
باتيست تافرنييو الذي مر على مدينة البصرة عاـ 2000ـ وكتب قائال 000" 3وىم ال يسكنوف
مدينة أو قرية ال جيري فيها هنر ،وقد أكد يل غَت واحد من رؤساء دينهم أف ىؤالء النصارى
يبلغوف يف كل اظتواطن اظتذكورة أعاله ؿتو ستسة وعشرين ألف عائلة ،بينهم جتار ،لكن
معظمهم من أصحاب اضترؼ خاصة الصياغة ،والنجارة واضتدادة ،وعقيدهتم مشحونة
باطترافات واألوىاـ ،ويسمبهم الفرس والعرب الصابئة ،أي الشعب الذين تركوا دينهم واعتنقوا
دينا آخرا ،ويسموف أنفسهم يف لغتهم اطتاصة مندائية حيي أي أتباع يوحنا ،الذي منو كما
يؤكدوف استمدوا عقيدهتم وعنو تلقوا كتبهم وتقاليدىم"015
كما ذكر الرحالة االنكليزي جيمس بيكنغهاـ أف عددىم عاـ 2120ـ قد بلغ 2777
عائلة ثالثوف منها يف البصرة ومائة عائلة يف القرنة اىل الشماؿ من البصرة عند ملتقى هنري
دجلة والفرات ،وكانت ذتة أسر أخرى يف بلدة سوؽ الشيوخ 016وذكر أيضا اظتستشرؽ األظتاين
بيًتماف أف عددىم العاـ 2137ـ يبلغ  077عائلة أو يزيد قليال يف اظتنتفق والقرنة وبعض
مناطق اصتنوب العراقي 0أما األب أنستاس ماري الكرملي فقد ذكر يف مقاالتو عن الصابئة
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اظتندائيُت أعواـ  2277و2270ـ "وقد أحصيت بنفسي عدد الصابئة بلدة بلدة ووجدت
أهنم ال يزيدوف عن  2177نسمة ،وىم يسَتوف اىل االنقراض حثيثا " 017
كما ذكر ألكسندر آداموؼ أف عددىم عاـ 2272ـ ينحصر بُت  0777و0777
نسمة ،18وعن الوثائق العثمانية مل يأيت ذكر أعدادىم يف العهد العثماين اال يف النشرة الرشتية
العثماتية لعامي 2121و2122ـ حيث أشارت اىل أف عددىم حوايل  3777نسمة يف
مناطق البصرة والعمارة والناصرية فقط أي دوف احتساب الصابئة الذين يسكنوف خارج اظتناطق
اظتذكورة019
ديكننا القوؿ اف االحصائيات يف فًتة الدراسة كانت متفاوتة يشكل كبَت ألهنا مل تكن
صادرة عن دوائر رشتية لذلك فاف االحصائيات اليت صدرت بعد العهد العثماين تعد أقرب اىل
الواقع منها احصائيات مديرية األمن العاـ اليت جاءت على النحو التايل 3يف احصاء العاـ
2200ـ قدر عددىم ب  0020نسمة ،ويف احصاء العاـ 2200ـ بلغوا  ،22000أما
العاـ 2200ـ فعددىم  ،20000واحصاء عاـ 2200ـ وصل العدد اىل 0 20230
 .4األنشطة االقتصادية للصابئة المندائيين:
يرتبط االقتصاد يف أي بلد باصتوانب األخرى السياسية واالجتماعية ارتباطا وثبقا،
واالقتصاد العراقي ليس استثناء فالقطاعات والنشاطات االقتصادية الثالث زراعة وصناعة
وجتارة كانت تؤثر وتتأثر باالىتزازات السياسية كما غلفها الطابع االجتماعي القبلي والعشائري
خاصة يف غتاؿ الزراعة حيث ديكننا القوؿ أف االقتصاد العراقي عموما كاف اقتصادا بدائيا طواؿ
فًتة اضتكم العثماين لكن هناية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشرين بدأ يف التحوؿ ،وأخذ
يرتبط باالقتصاد العاظتي ،ويشهد انفتاحا كبَتا دتثل يف تزايد حركة االستَتاد والتصدير اليت
انعكست بشكل واضح على الدخل العراقي نتيجة نشاط الشركات األجنبية خاصة األوروبية
اليت عملت يف اظتدف العراقية ،فأصبح العراؽ سوقا مهما للبضائع األوروبية واآلسيوية ،كما
زادت صادرات العراؽ من اظتنتوجات الزراعية كاضتنطة والشعَت والتمور بشكل كبَت020
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اف ىذا التحوؿ يف طبيعة االقتصاد العراقي انعكس على طوائف اجملتمع العراقي فكانت
أكرب الطوائف اظتستفيدة مها النصارى واليهود لكن الطوائف األخرى أيضا تأثرت بو فطائفة
الصابئة اظتندائيوف اليت طاظتا استوطنت مناطق ػتددة يف جنوب العراؽ الناصرية والعمارة وقلعة
صاحل بدأت تشهد حركة ىجرة متزايدة باجتاه اظتدف الكبَتة أواخر العهد العثماين نتيجة دوافع
اقتصادية فكثرت ػتالت الصياغة اليت كاف مالكها من اظتندائيُت يف البصرة وخاصة بغداد،
ودتتع ىؤالء الصاغة بصمعة طيبة استطاعوا بفضل اتقاهنم عتذه اضترفة أف ينافسوا نظرائهم اليهود
ومن باقي الطوائف األخرى0 21
ونالحظ من خالؿ الكتابات التارخيية سواء لرحالة أجانب أو لكتاب عراقيُت من طوائف
أخرى أو من طائفة الصابئة اظتندايُت أف ىذه الطائفة اؿتصر دورىا االقتصادي يف الصناعة
واضترؼ التقليدية كاضتدادة والنجارة والصياغة وغَتىا ،يف حُت غابت أدوارىا دتاما يف قطاعي
الزراعة والتجارة ،ومل ديارسوا أنشطة ذات طابع فالحي أو جتاري اال يف أضيق اضتدود وىو ما
أكده الكسندر آداموؼ والليدي دراوور وغَتىم من الباحثُت لكننا حاولنا الغوص يف أسباب
عزوؼ ىذه الطائفة على الزراعة والتجارة فيما يلي3
 5.4عالقة الصابئة المندائيون بالنشاط الزراعي:

كما ذكرت أغلب اظتصادر التارخيية فاف الزراعة يف العراؽ مثلت قطاعا حيويا لالقتصاد
العراقي خالؿ فًتة اضتكم العثماين يف العراؽ وتقريبا مع تطور الوسائل واالمكانيات اظتستعملة
يف ىذا القطاع أواخر ىذا العهد ،ومع التحوالت اليت أشرنا عتا سلفا زادت الصادرات العراقية
بشكل ملحوظ ،22وتؤكد كل الكتابات أف أغلب أطياؼ اجملتمع العراقي كانت عتا أدوار
مسامهة يف القطاع عدا طائفة الصابئة اظتندائية اليت كانت األنشطة الزراعية آخر اىتماماهتا،
ولعل ذلك يعود اىل عدة أسباب أمهها3
ألف النشاط الزراعي يتطلب مقومات كثَتة ال ديتلكها الصابئة اظتندائيوف ،ومنها الطابعاالجتماعي القبلي ظتلكية األراضي يف العراؽ حيث استولت القبائل الكربى ذات اظتكانة والقوة
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واالمتداد الدديغرايف يف البالد على أغلب األراضي الزراعية ،ومل يكن باالمكاف منافستهم يف
ملكية األراضي بسبب فارؽ عدد النفوس والقوة0
الطابع اظتسامل للصابئة اظتندائيُت حيث يتطلب العمل يف ىذا اجملاؿ على القوة اليت دتكنأصحاهبا من زتاية أراضيهم عن طريق اضترب ،والدخوؿ يف نزاعات قبلية مع قبائل أخرى اف
تطلب األمر ذلك ،وىو ما ال يتوفر لديهم فقلة عددىم وسلميتهم حتمت عليهم االبتعاد عن
كل ما يدخلهم يف صراعات تنعكس عنهم سلبا 0
تارخييا مل تكن الزراعة من ضمن أولويات األنشطة االقتصادية للطائفة طواؿ تواجدىا يفالعراؽ فالزىد واالنطواء أبرز شتاهتم فعملوا يف أنشطة ال توجد هبا منافسة مع الطوائف األخرى
فاعتمدت على النشاط اضتريف وأبدعت فيو وكاف أبرز نشاط ارتبطت بو الطائفة تارخييا 0
الدخل اظتادي القليل الذي تدره الزراعة مقارنة باألنشطة االقتصادية األخرى كاضترؼ اليتمارسها الصابئة اظتندائيوف اذ ذكرت اظتصادر التارخيية أف دخل اضتريف يف مهنة اضتدادة مثال
ضعف دخل الفالح العراقي يف بداية القرف العشرين023
اضافة اىل كل ذلك فاف الزراعة كنشاط تتطلب غتهودا عضليا كبَتا أي بنية فيزيولوجية قادرةعلى حتدي قساوة الطبيعة بكل اظتشقات والصعاب ،ومعٌت ذلك أهنا ليست يف متناوؿ اصتميع
بل ديارسها ذوو األجساد القوية فقط 0
السبب اآلخر ىو ما يتعلق بالطبيعة حيث أف احملاصيل الزراعية غَت آمنة من الكوارث الطبيعةاليت تضرب البالد من حُت آلخر كالفيضانات اليت ضربت البالد أعواـ (-2010-2000
2120-2120-2100ـ) ،24واصتراد وغَتىا فتأيت على األخضر واليابس وخسائرىا ال
حتصى 0
وعتذه األسباب اليت ذكرناىا غتتمعة جعلت طائفة الصابئة اظتندائية تبتعد عن ؽتارسة األنشطة
الزراعية لكن دورىم فيها كاف دورا كبَتا خاصة يف اظتناطق اليت استوطنوىا أو القريبة منها حيث
كانوا ديارسوف اظتهن واضترؼ اليت ارتبطت ارتباطا وثيقا بالزراعة فتقريبا كل اظتعدات واألدوات
الزراعية كالفأس واظتسحاة واظتناجل والسكاكُت وغَتىا كانت تصنعها أيادي اضترفيُت
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اظتندائيُت ،25وبالتايل فاف دورىم يف ىذا القطاع كبَت والغٌت عنو اذ شكل داعما مهما عتذا
النشاط 0
 2.4النشاط الحرفي للصابئة المندائيين:

على النقيض من القطاع الزراعي الذي غاب فيو دور األقلية الصابئية فاف قطاع الصناعة
واضترؼ واظتهن شكل النشاظ االقتصادي الرئيسي عتم ،ومل يكن ارتباطهم بو وليد فًتة اضتكم
العثماين للعراؽ بل كاف عرب تارخيم الطوبل خصوصا الصياغة اليت توارثوىا أبا عن جد ،ومل
تكن اضترفة الوحيدة بل امتهنوا عدة حرؼ نذكر فيما يلي أمهها3
النجارة :امتهن الصابئة اظتندائيوف النجارة منذ القدـ واليت تعتمد على جلب األخشاب منالبصرة واظتدف القريبة منهم ،ومن مث استعماعتا يف صناعة األثاث اظتنزيل وكل ما حتتاجو البيوت
العراقية مثل صناديق حفظ اظتالبس واألشياء الثمينة اضافة لصناعة األسرة والكراسي،
والطاوالت وغَتىا 0وقد عرؼ عنهم اتقاهنم الشديد عتذه اضترفة ،وظتعظم أعماعتم وصناعاهتم
لذا كاف العراقيوف يفضلوف ؾتارة الصابئة عن غَتىم من النجارين من أطياؼ الشعب العراقي
األخرى0 26
صناعة واصالح الزوارق  :تكاد ىذه اظتهنة تكوف حكرا على الصابئة اظتندائيُت حيثارتبطت هبم وارتبطوا هبا ،وكما ىو معلوـ عنهم أهنم يعيشوف بالقرب من اظتياه ويقدسوهنا أي
األهنار ،ولذلك كانت صناعة القوارب أىم حرفة يف تارخيهم عرب الزمن ،27اذ أف كتاب "دراشة
أد يهيا" (مواعظ وتعاليم النيب حيي بن زكريا ) مليء بالزوارؽ وأجواء الصيد يف جنوب العراؽ
وؽتا جاء فيو « أنا أمهر الصيادين وأفضلهم 000رئيس اظتوانئ أنا000أعرؼ األىوار حىت تلك
الصغَتة منها والكائنة يف األعماؽ الداخلية000كما أعرؼ التالؿ وأكتشف اظتصائد
والكمائن00أطوؼ حوؿ األىوار وأصل اليها وأدخلها000أعرب اظتستنقعات بالعبارات والزوارؽ
وسفينيت ال يعوقها عائق 0 28»00000ومن أنواع الزوارؽ اليت يصنعوهنا نذكر3
الطرادة 3طوعتا يبلغ  0أمتار وعرضها مًت ونصف تقريبا وىي عريضة من الوسط تضيقتدرجييا اجتا اصتانبُت تتسع لثماف أفراد 0
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الربكش 3طولو كالطرادة تقريبا اال أنو أكثر عمقا وعرضا يسرب بواسطة اظتردي والشراعواجملاديف ،أو اصتر باضتباؿ يف اظتناطق األقل عنقا 0
اظتشحوؼ 3ىو زورؽ رشيق مسلوب الشكل طويل يصل  0أمتار وعرضو مًت واحد يفالوسط ،وىو ذو مقدمة ومؤخرة مرتفعتُت ،يساعده شكلو اظتسلوب يف اظترور يف مضائق األىوار
اظتليئة بالقصب الكثيف ويدفع باجملاديف أو اظتردي0 29
اظتخيط 3وىو زورؽ صيد صغَت طولو مًتاف وعرضو مًت واحد ،يصنع من اطتشب اظتنشورواظتسامَت ،ويزفت من اطتارج بالقَت ،حيمل شخص واحد(الطائي0 )220 ،0727 ،
الحدادة :تكاد تكوف ىذه اضترفة حكرا عن الصابئة منذ أقدـ العصور خصوصا يف اظتناطقاليت يقطنوهنا ،وتعد ىذه اظتهنة اليت اختص هبا رجاؿ الصابئة دوف النساء مهنة شاقة جدا اذ
تعتمد اعتمادا كليا على القوة العضلية ،كما تعتمد على وسائل بدائية ويدوية ومعدات بسيطة
جدا ،اذ أف الوقود اظتستعمل يف عمليات تسخُت اظتعادف وتشكيلها ىو عبارة عن قطع من
القصب اليت يشًتيها اضتداد وحيوعتا اىل فحم يف مكاف بدائي ،ويعود ىذا اىل ندرة عدـ وجود
الوقود وحىت أواخر العهد العثماين كاف نادرا ومكلفا للغاية ،اال أف اظتصادر أشارت اىل أف ىذه
اظتهنة كانت توفر دخال معقوال قدر بضعف دخل الفالح يف منتصف القرف العشرين حيث بلغ
 0دنانَت شهريا030
أما عما ينتجو اضتداد الصابئي من أدوات فهي كل اظتعدات الزراعية اليت حيتاجها اجملتمع
العراقي يف الزراعة كاظتسحاة والفأس واظتنجل وسكُت تفشيق القصب (اظتشك) الذي حائك
اضتصر القصب يف عملية هتيئتو للحياكة 031اضافة اىل معدات وأدوات تستعمل يف حرؼ
أخرى كاظتسامَت اظتستعملة يف صناعة واصالح الزوارؽ ،كما يقوـ الصابئة بصناعة رماح الصيد،
وباصالح األسلحة النارية بعد ظهورىا وىي بنادؽ قددية كثَتة العطل استعملها العراقيوف يف
نزاعاهتم القبلية ،ويف صيدىم وزتاية أراضيهم الزراعية 0
 3.4الصابئة المندائيون ومهنة الصباغة:
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الصياغة فن قدمي ظهرت اوىل مالػتو ونتاجاتو على أيدي السومريُت سكاف وادي الرافدين
القدماء حوايل  3077قبل اظتيالد 32منذ تعرفهم على معدف الذىب ،فظهرت على أيديهم
أوىل مالمح ىذا الفن اصتديد (الصياغة) بعد أف وضعوا لو األسس األوىل وجعلوه فنا مستقال،
وابتكروا لو كل مستلزمات العمل ،وديكن االشادة كثَتا ّتهود السومريُت وبراعتهم باعتبارىم من
وضع اللبنة االوىل عتذا الفن (الصياغة) ،فقد بلغت نتاجاهتم يف ىذا اجملاؿ شأنا متقدما يثَت
االعجاب ،اذ دتيزت بالدقة والتنوع والرباعة ،أما مسألة التطعيم باألحجار الكردية واألحجار
واألصداؼ فقد بلغوا فيو شأنا كبَتا ،كما عرفوا فن النقش والقولبة وصناعة اظتيناء اظتلونة وىو ما
تؤكده اضتفريات واالكتشافات األثرية0
ومنذ قدمب الزماف اختذ الصابئة اظتندائيوف فن الصياغة وصناعة اجملوىرات مهنة عتم ،فأحبوىا
وتوارثوىا بُت أجياعتم ،وأصبحت مهنة الغالبية العظمى منهم ،33فانتشرت ػتالهتم ومتاجرىم
بشكل واسع يف رتيع اظتدف اليت سكنوىا ،ىذا األمر جعل ىذه اظتهنة مقًتنة ومرتتبطة هبم أكثر
من باقي الطوائف ،فخرباهتم يف ىذا اجملاؿ فاقت خربات الآلخرين ،وحبهم عتذه اظتهنة وتعلقهم
هبا فاؽ تعلق اآلخرين ،اذ نادرا ما ؾتد مندائيا اليعرؼ أسرار ىذه اظتهنة حىت واف مل ديتهنها،
لذلك برزت قدراهتم ومواىبهم وابداعاهتم يف ىذا اجملاؿ ،وديكن تلمس ذلك من خالؿ ما
أنتجوه من روائع يف ىذا الفن اصتميل واظتميز 0
ىذا ،وقد عرؼ القرف التاسع عشر تطورا كبَتا يف فن الصياغة العراقية حيث وصل ىذا
الفن اصتميل يف العراؽ ذروتو على أيدي الصاغة اظتندائيُت فأبدعوا فيو ،وتسيدوه نظرا لدورىم
البارز يف تطوير ىذه الصناعة وىذا الفن خاصة يف تطعيم الفضة باظتينا السوداء على يد اظتال
خضر الذي يعد أوؿ من أدخل ىذا الفن اىل العراؽ ،مث تعلمو أبناءه وأبناء الطائفة اظتندائية،
واشتهر بينهم الصائغ زىروف مال خضر أوؿ من أدخل األلواف للمينا ،ونفر من عائلتو مثل
الصائغ اظتشهور حسٍت زىروف الذي أبدع يف رسم صور (البورتريت) لؤلشخاص 0كما برع
آخروف يف ىذا اجملاؿ منهم عباس عمارة والشيخ عنيسي الفياض الذي أصبح الصائغ اطتاص
للملك فيصل األوؿ0
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لقد كاف اظتندائيوف ومازالوا الصاغة الوحيدين القادرين على صناعة ىدايا الدولة العراقية اليت
تقدـ ظتلوؾ ورؤساء الدوؿ األخرى ،فقد صاغ زىروف اظتال خضر للملكة اليزابيث واظتلك ادوارد
عدة حتف وىدايا فضية موجودة يف اظتتحف الربيطاين ،وصاغ حسٍت زىروف لتشرشل علبة
سيكار من الفضة ،وقد رسم على وجو العلبة صورة تشرشل رافعاً يديو ، 34كما قاموا برباعتهم
اظتعهودة بأكساء معظم قباب وأبواب وجدراف اظتراقد اظتقدسة يف العراؽ بالذىب والفضة 0
00

الخاتمة:

نستنتج من خالؿ ىذه الدراسة حوؿ التوزيع السكاين واألنشطة االقتصادية للصابئة اظتندائيُت
يف العراؽ خالؿ غًتة اضتكم العثماين عدة نتائجنذكر أمهها فيما يلي3
أوال -اف أتباع ىذه الديانة سكنوا منطقة البطائح يف اصتنوب الشرقي لبالد العراؽ أغلب فًتة
الدراسة لكن أواخر العهد العثماين بدأ انتشارىم يعرؼ تغَتا بتوجو بعض أبناء ىذه األقلية اىل
اظتدف خاصة بغداد واىل خارج البالد كأوروبا وغَتىا ألسباب ؼتتلفة أغلبو اقتصادية رفبة منهم
يف حتسُت نستور معيشتم 0
ثانيا-ىو أف ىذه األقلية مقارنة بباقي مكونات اجملتمع العراقي مل يزداد حجمها الدديغرايف رغم
مرور عدة قروف من تواجدىم يف العراؽ بل أف الباحثُت يؤكدوف اهنم يف تناقص تدرجيي قد
يؤدي هبم اىل االنقراض 0
ثالثا-مل تعرؼ أنشطتهم االقتصادية تنوعا كبَتا مثل باقى فئات اجملتمع العراقي ،حيث مل
يشتغلو بالزراعة اليت كانت النشاط الرئيسي يف العراؽ خالؿ العهد العثماين ،ومل يكونوا جتارا
كبار ،بل على العكس كانت مسامهتهم يف ىذا اجملاؿ جد ػتدودة اف مل نقل معدومة دتاما
خالؿ فًتة الدراسة 0
رابعا-اقتصرت أنشطتهم االقتصادية على بعض اضترؼ اليت برعوا فيها كصناعة وتصليح الزوارؽ
مبختلف انواعها واحجامو ،واضتدادة والنجارة ،اضافة اىل حرفة الصياغة اليت كانت النشاط
الرئيسي لغالبيتهم 0
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خامسا-دتيز الصايئة اظتندائيوف بشكل كبَت يف فن الصياغة حيث مل يكن يف اجملتمع العراقي من
يستطيع منافستهم يف ىذا اجملاؿ اتقانا وابداعا ،وىذا ما يدؿ عن فهمهم العميق طتبايا ىذه اضترفة
اليت توارثوىا أبا عن جد ،كما كاف عتم الدور األكرب يف تطوير ىذا الغن يف عموـ بالد العراؽ 0
.6قائمة المصادر والمراجع:

القرآف الكرمي 0آداموؼ ،الكسندر 3والية البصرة يف ماضيها وحاضرىا ،تعريب ىاشم صاحل التكرييت ،ط،2دا الوراؽ للنشر ،لندف0772 ،ـ 0
بارو أندريو  3سػػومر فنوهنا وحضارهتا ،تعريب الدكتور عيسى سلماف وسليم طو التكرييت،طبعة بغداد 2202ـ .
بطاطو حنا 3العراؽ الطبقات االجتماعية واضتركات الثورية يف العهد العثماين حىت قياـاصتمهورية ،تعريب غفيف لرزاز،ج ،2ط ،2در األْتاث العربية ،بَتوت2220 ،ـ 0
بيكنغهاـ جيمس 3رحليت اىل العراؽ2120ـ/تعريب طو سليم التكرييت ،ب ط،مطبعة أسعد،بغداد2201 ،ـ 0
تافرنييو جاف باتيست  3رحلة الفرنسي تافرنييو اىل العراؽ يف القرف السابع عشر 2000ـ،تعريب 3كوركيس عواد وبشَت قرنسيس ،ط ،2الدار العربية للموسوعات ،بَتوت0770 ،ـ0
حسن ،ػتمد سلماف 3التطور االقتصادي يف العراؽ 2201-2100ـ ،ج ،2ط ،2اظتكتبةالعصرية للطباعة والنشر ،بَتوت2200 ،ـ 0
اضتسٍت عبد الرزاؽ 3الصابئة ماضيهم وحاضرىم ،ط ،3مطبعة العرفاف ،صيدا لبناف،2203ـ0
زتادة ػتمد عمر 3تاريخ الصابئة اظتندائيُت،ط،2دار قتيبة للطباعى والنشر،دمشق2200 ،ـ0اطتيوف رشيد 3األدياف واظتذاىب يف العراؽ ،ج ،2ط2مركز اظتسار للدراسات واألْتاث ،ديب،0720ـ 0
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دراوور الليدي 3الصابئة اظتندائيوف ،ط ،0تعريب نعيم بدوي وغضباف رومي ،بغداد،2210ـ0
دفًت خالد مَتاف  3شخصيات مندائية يف التاريخ اظتعاصر ،ط ،2ب د ف ،ب ب ،ب س 0رؤوؼ عماد عبد السالـ 3اضتياة االجتماعية يف العراؽ يف عهد اظتماليك(-20022132ـ)،ط ،2مطبعة القاىرة ،ب س 0
الزىَتي عبد الفتاح 3اظتوجز يف تاريخ الصابئة العرب البائدة ،ط ،2اظتكتبة الوطنية ،بغداد،2213ـ0
 سليم شاكر مصطفى 3دراسة أنثروبولوجية لقرية يف األىوار ،ط ،2مطبعة الرابطة،بغداد،2200ـ0
الطػػائي صػػادؽ شػػهيد 3سػػر اظتاء00سػػر الفضػػة دراسػػة أنثروبولوجيػػة لطائفػػة الصػػابئة يف العػراؽ،ط ،2اجمللس األعلى للثقافة ،القاىرة0727 ،ـ 0
عبد الواحد ،بشَت يوسف 3الصابئة اظتندائيوف( سلسلة معارؼ موجزة) ،دار مشس للنشرواالعالـ ،القاىرة0720 ،ـ 0
العدوي أزتد عبد اظتنعم 3الصابئة منذ ظهور االسالـ حىت سقوط الدولة العباسية ،ط ،2رؤيةللنشر والتوزيع ،القاىرة0720 ،ـ 0
اظتغلوث سامي بن عبد اهلل 3أطلس األدياف ،ط،2مكتبة العبيكاف ،الرياض0770 ،ـ 0النجار رتيل موسى  3التعليم يف العراؽ خالؿ العهد العثماين األخَت(2221-2102ـ)،ط ،2دار الشؤوف الثقافية ،بغداد0770 ،ـ0
 .7الهوامش:
1اظتغلوث سامي بن عبد اهلل 3أطلس األدياف ،ط،2مكتبة العبيكاف ،الرياض0770 ،ـ ،ص 0202
2سورؤة البقرة ،اآلية 000
3سورؤة اظتائدة ،اآلية 002
4سورؤة اضتج ،اآلية 020
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5العدوي أزتد عبد اظتنعم 3الصابئة منذ ظهور االسالـ حىت سقوط الدولة العباسية ،ط ،2رؤية للنشر
والتوزيع ،القاىرة0720 ،ـ  ،0ص 200
 6جاف باتيست تافرنييو 3رحلة الفرنسي تافرنييو اىل العراؽ يف القرف السابع عشر 2000ـ ،تعريب 3كوركيس
عواد وبشَت قرنسيس ،ط ،2الدار العربية للموسوعات ،بَتوت0770 ،ـ ،ص ص .)00-00
7

عماد عبد السالـ رؤوؼ 3اضتياة االجتماعية يف العراؽ يف عهد اظتماليك(2132-2002ـ)،ط ،2مطبعة

القاىرة ،ب س 0310-313 ،
8ا صادؽ شهيد الطائي  3سر اظتاء00سر الفضة دراسة أنثروبولوجية لطائفة الصابئة يف العراؽ ،ط،2
اجمللس األعلى للثقافة ،القاىرة0727 ،ـ  ،ص 020
 9دراوور الليدي 3الصابئة اظتندائُت  ،تعريب نعيم بدوي ةعضباف رومي ،ط ،0بغداد2210 ،ـ  ،ص 030
 10عبد الفتاح الزىَتي 3اظتوجز يف تاريخ الصابئة العرب البائدة ،ط ،2اظتكتبة الوطنية ،بغداد2213 ،ـ،0
ص 0220
11صادؽ شهيد الطائي ،اظترجع السابق ،ص 020
 12رتيل موسى النجار  3التعليم يف العراؽ خالؿ العهد العثماين األخَت(2221-2102ـ) ،ط ،2دار
الشؤوف الثقافية ،بغداد0770 ،ـ ،0ص 0007
 13عبد الرزاؽ اضتسٍت 3الصابئة ماضيهم وحاضرىم ،ط ،3مطبعة العرفاف ،صيدا لبناف2203 ،ـ  ،ص
ص 000-03
 14رشيد اطتيوف  3األدياف واظتذاىب يف العراؽ ،ج ،2ط2مركز اظتسار للدراسات واألْتاث ،ديب،
0720ـ  ،ص 0230
 15جاف باتيست تافرنييو ،اظتصدر السابق ،ص 000
 16بيكنغهاـ جيمس 3رحليت اىل العراؽ2120ـ/تعريب طو سليم التكرييت ،ب ط،مطبعة أسعد،
بغداد2201 ،ـ ،ص 000
 17جاف باتيست تافرنييو 3اظتصدر السابق ،ص ص 0221—220
 18الكسندر آداموؼ  3والية البصرة يف ماضيها وحاضرىا ،تعريب ىاشم صاحل التكرييت ،ط ،2دار
الوراؽ للنشر ،لندف0772 ،ـ  ،ص 0000
19رشيد اطتيوف 3اظترجع السابق ص 0230
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 20آلكسندر آداموؼ 3اظتصدر السابق ،ص 0037
 21بشَت يوسف عبد الواحد 3الصابئة اظتندائيوف( سلسلة معارؼ موجزة) ،دار مشس للنشر واالعالـ،
القاىرة0720 ،ـ 000 ،
 22ػتمد سلماف حسن  3التطور االقتصادي يف العراؽ 2201-2100ـ ،ج ،2ط ،2اظتكتبة
العصرية للطباعة والنشر ،بَتوت ،2200 ،ص 033
23شاكر مصطفى سليم 3دراسة أنثروبولوجية لقرية يف األىوار ،ط ،2مطبعة الرابطة،بغداد2200 ،ـ ،
ص ص 0202-201
 24حنا بطاطو 3العراؽ الطبقات االجتماعية واضتركات الثورية يف العهد العثماين حىت قياـ اصتمهورية،
تعريب غفيف لرزاز،ج ،2ط ،2در األْتاث العربية ،بَتوت2220 ،ـ  ،ص030
 25عبد الرزاؽ اضتسٍت 3اظترجع السابق ،ص ص 0202-201
 26صادؽ شهيد الطائي 3اظترجع السابق  ،ص 0020
 27الليدي دراوور 3اظترجع السابق  ،ص 013
 28صادؽ شهيد الطائي 3اظترجع السابق  ،ص 0020
29الليدي دراوور 3اظترجع السابق  ،ص 013
 30شاكر مصطفى سليم ،اظترجع السابق  ،ص ص 0202-201
 31صادؽ شهيد الطائي 3اظترجع السابق  ،ص 0222
 32بارو أندريو  3سػػومر فنوهنا وحضارهتا ،تعريب الدكتور عيسى سلماف وسليم طو التكرييت ،طبعة
بغداد2202 ،ـ  ،ص 0072
 33عبد الرزاؽ اضتسٍت 3اظترجع السابق  ،ص 0202
 34دفًت خالد مَتاف  3شخصيات مندائية يف التاريخ اظتعاصر ،ط ،2ب د ف ،ب ب ،ب س  ،ص0200
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