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Abstract 

 
In all societies dress and adornment play symbolic, communicative and aesthetic 

roles. As Wilson puts it, “Dress is always unspeakably meaningful”. That is why, 

“issues like social identity, body, gender, appearance or self- representation lie 

at the center of any definition of fashion and clothing”. If it is true that clothing 

is an important signifier of identification with subcultures, we can claim that 

women, in Iran, have made their own feminine subculture through using 

fashionable clothing styles. Zoroastrian and Mandaean women constitute the 

statistical population of the study. The research method was descriptive-

analytical and the method of data collection was library and field. In this article, 

the clothing of women of Zoroastrian and Mandaean religious minorities in 

celebrations and rituals as well as in daily life will be examined and the 

similarities and differences in clothing and the affecting factors will be 

discussed. This study presents these two minority ethnic groups view of cover 

as cultural and identity-building media. The results indicate that Zoroastrians 

and Mandaeans, with a uniform and religious cover with its own characteristics, 

have a tendency to preserve their ethnic identity. Also, they owe way of dressing, 

despite the religious differences, there are similarities with colors and beliefs in 

the clothes and if the tendency to traditional, ethnic and religious dress still exists 

among the minorities of Iran, it is only limited to their private ceremonies and 

gatherings, and they have the same dress in their daily lives as other Iranians. 
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Extended Abstract  

1- Introduction 
  In all societies dress and adornment play symbolic, 

communicative and aesthetic roles. As Wilson puts 

it, “Dress is always unspeakably meaningful”. That 

is why, “issues like social identity, body, gender, 

appearance or self- representation lie at the center of 

any definition of fashion and clothing”. Ethnic 

groups usually identify themselves with specific 

cultural and ethnic values. Ways of clothing play an 

important role in this regard. In Iran, there are so 

many different minority religious groups with 

distinct lifestyles and folkways. Two main religious-

ethnic groups are Zoroastrian and Mandaean 

identities. If it is true that clothing is an important 

signifier of identification with subcultures, we can 

claim that women, in Iran, have made their own 

feminine subculture through using diferent clothing 

styles.  

 As Clarke et al. argue, subcultures transform their 

parent cultures and create a highly variable 

repertoire of responses to hegemony. In other words, 

they are capable of resisting and contradicting the 

very hegemony of which they are a part. Under some 

social conditions, subordinate groups, like women, 

use signs, symbols and music to mock those in 

power and produce fantasies of subversion. These 

groups draw on their own culture to resist oppressive 

circumstances or to resist oppression under 

dominant ideologies and, in turn, challenge the 

dominant culture. Moreover, women objectify their 

bodies, habitually checking their appearance for 

perceived flaws, and monitoring clothes fit may be 

one way that women judge their bodies in terms of 

size and shape.  

 

2- Method 
  The research method was descriptive-analytical 

and the method of data collection was library and 

field. In this article, the clothing of women of 

Zoroastrian and Mandaean religious minorities in 

celebrations and rituals as well as in daily life will 

be examined and the similarities and differences in 

clothing and the affecting factors will be discussed. 

This study presents these two minority ethnic groups 

view of cover as cultural and identity-building 

media. The interviews were read and re-read in order 

to generate initial ideas. Data were then 

systematically coded, and the codes grouped to 

develop complex themes. During the fourth phase, 

the themes were developed into a thematic map to 

clarify the direction of analysis by understanding the 

patterns in, and relationships between, the data. The 

last two phases involved analyzing and refining the 

themes extracted from data reflecting the 

participants’ experiences and perceptions. 

Throughout this process, special attention was paid 

to recognizing and seeking to interpret the social 

context within which the participants’ experiences 

and thoughts were rooted. The data-analysis process 

was supported by NVivo 9 software.  

3- Result 
The results indicate that Zoroastrians and 

Mandaeans, with a uniform and religious cover with 

its own characteristics, have a tendency to preserve 

their ethnic identity. Also, they owe way of dressing, 

despite the religious differences, there are 

similarities with colors and beliefs in the clothes and 

if the tendency to traditional, ethnic and religious 

dress still exists among the minorities of Iran, it is 

only limited to their private ceremonies and 

gatherings, and they have the same dress in their 

daily lives as other Iranians. Young girls utilize their 

clothing styles to express a kind of resistance to the 

traditional hegemonic view on women. For them, 

clothing is an important means of differentiation and 

communication of personal and group identities and 

affiliations. Moreover, wearing new styles of 

clothing is both empowering and liberating. But 

from the viewpoint of dominant culture, young girls 

are oppressed victims with no agency. In post-

revolutionary Iran, public spaces are typically 

gendered-segregated and under considerable 

surveillance, so traditional and religious norms 

enforce the social control of public life. In other 

words, there are meanings, symbols and traditions 

which are shaping publics as subaltern counter-

publics concerning state powers. The agents of 

dominant culture believe that unveiling signifies that 

religion has gone away from public sphere.  

4- Conclusion 
 In Iran, a woman’s integrity and morality is 

signified by her clothed body. They are judged 

according to their clothed appearances. Moreover, 

state- enforced dress codes imply that women’s 

sexuality is dangerous and they should be sexually 

and socially submissive and docile. It means that 

openness is perceived as a kind of agency, non-

conformity to dominant culture and traditional 

lifestyle. Wearing light, tight and open manto is the 

most visible symbol of being the other from the 

perspective of dominant discourse. It is seen as a 

threat to religious piety, public modesty and social 

integration. Social deviances and delinquencies are 
often illustrated by the image of young girls 
Badhijab. In Iran, discussion about wearing new 

styles of clothing is usually absent from hegemonic 

media and public debates. Clothes serve as semiotic 

markers and a non-verbal means of communication 
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of the often highly fragmented and multi-faceted 

meanings of young girls’ identity. In Iran, a 

transition from a culture-debating to a culture – 

consuming public has occurred during the past 

decades. However, the cultural imperatives of a 

hegemonic order encompass the whole area of lived 

experience.  
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پوشش، قوم،  های کلیدی:واژه

 .یزنان زرتشت ی،مذهب، زنان مندائ

 چکیده
-و مؤلفه های اجتماعی استهای پوششِ روزمره و آئینی در زمرۀ بارزترين نمودهای هويتی گروهسبک    

-هوا و غیره هر يک به نوعی بر شکلو، آداب و رسوم، اقلیم، آبهايی چون باورهای دينی، مناسک آئینی

 و هستی اجتماعی پوشش نقش مهمی در برساخت هويتگیری و يا تغییرات تدريجی آن تاثیرگذارند. 

 جربی در میان اقوامشکلی انضمامی و تتوان بهمیانجی پوشش را میها دارد و اين برساخت هويت بهگروه

و مذاهب ساکن در ايران رديابی کرد. اين پژوهش تالش دارد به مطالعۀ تجربی پوشش زنان در میان دو 

آئینی و کاًل در زندگی روزمره آنان بپردازد تا ها و مراسم اقلیت مذهبیِ زرتشتی و مندائی، در جشن

رايط ها و شهای پوشش و نیز زمینهلحاظ سبکهای اشتراک و افتراق اين دو فرهنگ بهوسیله سويهبدين

-ومیق عنوان دو جامعهدهد که زرتشتیان و مندائیان، بهبرسازندۀ اين وضعیت واکاوی شود. نتايج نشان می

باشند و نیز با وجود ای میمذهبی، با داشتن پوششی متحدالشکل، که هر يک دارای خصوصیات ويژه

قط فشود، نهو مندائیان از لحاظ اعتقادات مذهبی و دينی ديده میتمامی تمايزاتی که بین زرتشتیان 

ای ههای دينی، شباهتگرايش باالئی به حفظ هويت قومی از طريق پوشاک دارند، بلکه با وجود تفاوت

ود. شبسیاری در زمینه رنگ، اجزا و برخی اعتقادات فرهنگی و دينی در لباس زنان اين دو قوم مشاهده می

ای هاين گرايش به پوشش سنتی، قومی و مذهبی در میان اقلیت يج حاکی از آن است کههمچنین نتا

و اجتماعات خصوصی آنهاست و آنان در زندگی روزمره پوششی همانند ساير  ايرانی غالباً محدود به مراسم

 دهند. ايرانیان را ترجیح می

فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 1-22، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    
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  و بیان مسئله مقدمه -1
ا در شناخت ر «پوشاک»ساز و هويت، نقش متمايزکننده آيدمیملتی به میان قوم يا يز اتم هرگاه سخن از شناسايی، تفکیک يا     

سازی از طريق پوشاک قومی در کلیت سازی قومی دارد و هويتپوشاک نقش مهمی در هويت .توان ديدوضوح میبه هایتقوم

حفاظتی داشته و برای مصون پوششی و  هبشری، صرفاً جنب عاتگیری اجتماپوشاک در آغاز شکلشود. سرزمین ايران، ديده می

 گسترش باورهای دينی وافزايش مهاجرت و نیز رفته ولی بعدها با به کار می جویعوامل سرما و گرما و داشتن بدن در برابر نگه

ر از طريق عناص ،ششپوو  هتر شدفرهنگی و نمادين پوشاک، برجسته، کارکرد اجتماعیهای مختلف، مذهبی و پیدايش قومیت

  های مختلف بشری شد.گروههويت قومی  معرف خود،

است که در آن پوشش به عنوان « هويت قومی پوشاک»های ارائه شده نظريه در مطالعات پوشاک، يکی از آخرين نظريه     

 ها و عاليمای از نشانهمجموعهپوشاک (. 71و71 :1382در ايرانیکا،  بلوکباشی)گردد مذهبی منظور می-های قومیشناسه گروه

از راه مجموعه عالئم خود،  و دهد، شکل میخاص و جمعیکه در کنار هم، نظامی واحد را به منظور القای هويتی است  فرهنگی

کند و رمزگشايی از اين عالئم پوشاک مستلزم شناخت مذهبی، نظامی ارتباطی و فرهنگی را در میان مردم جامعه برقرار می

ها از پوشش ساير ای است که از طريق اين ويژگیباشد. پوشش هر قوم و ملتی دارای عناصر ويژهفرهنگی آن گروه می قومی و

گردد. البته آنچه در مجموعه پوشاک يک قوم اهمیت دارد، مجموعه اعتقادات و الگوهايی است که آنان سالیان اقوام متمايز می

و  اند و ديگری نقشنقش و جنس آن پوشش به کار برده و نسبت بدان تعهد داشته سال و نسل به نسل در انتخاب مواد، رنگ،

کند و مجموع اين دو مورد است که در کنار ايفا می شانجايگاهی است که آن پوشش در مناسک مذهبی و فرهنگی و اعتقادي

شان ن مذهبی آشکار است و پوشش هان باديو تاکید تمامی توجه البته  زند.از طريق پوشاک را رقم می« سازی قومیهويت»هم 

ذهبی بندی به پوشش مبااليی به حفظ و پایگرايش  ،نیز فرهنگ به تنهايی بر اين مهم تأکید نداشته بلکه اديانکه  دهدمی

 پوشش در واقع. نده و بر آن تاکید دارمطرح کردضروری برای آئین خود،  را به عنوان يک اصلخود دارند و لزوم استفاده از آن 

 کند. گیرد و دين فرهنگ پوشش ايجاد میتاثیر دين قرار میمذهبی، تحت

در کنار اکثريت قومی و مذهبی ساکن در آن جوامعی هستند که قومی، زياد است. جوامع متنوع قومی ايران کشوری با تنوع     

 یمتعدد مذهبی-قومی هایاقلیتدر ايران د. اندادهدر خود جای نیز های فرهنگی، زبانی، مذهبی و نژادی گوناگونی را گروهجامعه، 

ساسی اکه در قانون  ساکن در ايران هستند های دينیاقلیتتنها ان مسیحیو  مندايیان ،انلیمیک، انزرتشتی .کنندزندگی می

، آمیزی دارندو در کنار مسلمان زندگی مسالمت خود آزادنددر انجام مراسم دينی جمهوری اسالمی به رسمیت شناخته شده و 

مذهبی شناخته -های قومیبه دلیل حضور در کنار اکثريت مسلمان جامعه و وجود حکومت اسالمی در ايران به عنوان اقلیت اما

ها تی و مندائی، در جشنهای مذهبی زرتشدر اين مقاله پوشاک زنان اقلیت (.831: 7931زاده، مومنی، درويشی، )سراجشوند می

و مراسم آئینی و نیز در زندگی روزمره مورد بررسی قرار گرفته و نقاط تشابه و افتراق در فرهنگ پوششی آنان و نیز به عوامل 

هدف اين پژوهش ارائه مستندات مذهبی و اعتقادی اين دو قوم اقلیت به تأثیرگذار بر اين دو نوع پوشش پرداخته خواهد شد. 

 باشد.ساز میای فرهنگی و هويتنگاه آنان به پوشش به عنوان رسانهپوشش و 
يا  گیری ورسوم و اقلیم هريک بر شکلوهای بسیاری مانند فرهنگ و باورها، اعتقادات مذهبی، آدابرسد که مولفهبه نظر می    

وام زمین، نیز بر پوشاک اقفرهنگ غنی ايران .مذهبی تاثیرگذارند-های قومیاقلیت تغییر ساختارهای پوشش، بخصوص پوشش

های مختلف، همواره فرهنگ قدرتمندتر و مذهبی و قومی تاثیراتی داشته است؛ زيرا در يک سرزمین با فرهنگ و قومیت اقلیت

ی سنتی و قومدهد. در نتیجه پوشاک تاثیر قرار میمذهبی اقلیت را نیز با خود همراه کرده و يا تحت-های قومیتر، فرهنگغنی

تاثیر پوشش منطقه محل سکونتشان و نیز فرهنگ ملی و اسالمی پوشش ايرانی، قرار زنان زرتشتی و مندائی تا حدودی تحت

گیرد و اگر گرايش به پوشش سنتی و قومی و گرفته و امروزه تغییراتی داشته و يا در زندگی روزمره کمتر مورد استفاده قرار می

در  هاست.ها و اجتماعات خصوصی اين اقلیت، جشنشود، تنها محدود به مراسمهای ايران هنوز ديده میمذهبی، در میان اقلیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
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اين میان، سواالتی از ابتدای مسیر در ذهن وجود داشت که سعی شد برای آنها پاسخی شايسته ارائه گردد؛ برخی از اين سواالت 

 عبارت بودند از:

 هايی رايا تفاوت توان شباهتمتفاوت، آيا میان پوشش زنان زرتشتی و مندائی میبا وجود اعتقادات مذهبی و آئینی  -

 باشد؟تشخیص داد؟ اگر چنین است دلیل آن چه می

امروزه میان پوشش زنان اقلیت مذهبی)زرتشتی و مندائی( در زندگی روزمره با مراسم آئینی و مذهبیشان تفاوتی ديده  -

 ر کدام اجزاست؟شود يا خیر و اگر تفاوتی هست دمی

  پیشینة پژوهش -2
 های تجربی: پژوهش1-2

های هدور اغلب تحقیقات انجام شده در مورد پوششاولیه در زمینه پوشش اقلیت مذهبی ايران، مشخص شد که  هایدر بررسی   

ر دهای دينی ايران، بسیار اندک بوده است. های ايران بوده و تحقیقات در خصوص پوشش اقلیتتاريخی ايران يا پوشش قومیت

رسوم، اعتقادات مذهبی و مواردی از اين قبیل مورد بررسی پژوهشگران بوده و ومعدود تحقیقات صورت گرفته نیز، بیشتر آداب

 و های مذهبیهای مذهبی و توصیف اجزا، شکل، رنگ و مشخصات آن و نیز علل استفاده و رواج اين نوع پوششپوشش اقلیت

مانان ها به مرور با پوشش مسلها و نیز با شرايط جامعه و نیز تاثیرپذيری اين پوششها با عقايد اقلیتمیزان ارتباط اين پوشش

ها به ها نیز تنو مواردی از اين قبیل مورد توجه و بررسى قرار نگرفته است؛ در تحقیقات صورت گرفته در مورد پوشاک اقلیت

 هایو هیچ يک از اين آثار، به موضوع پوشاک زنان اقلیت و ارزشر بین زنان اقلیت، اشاره شده سابقه حجاب و پوشش سر د

و پژوهشی که به بررسی و مقايسه پوشاک اقوام اقلیت مذهبی ساکن در ايران پرداخته باشد، ديده  اندهويتی آن توجهی نداشته

اقلیت زرتشتی و مندائی و مقايسه اجزا و رنگ در پوشش مذهبی نشده و لذا اين پژوهش با رويکردِ بررسى و تطبیق پوشش زنان 

 گردد.نخستین گام در انجام اين مهم محسوب میمیان آنان در نوع خود، 

به لباس زنان و مردان « ستاری در پوشاک صابئین مندائیج»ای با عنوان( در مقاله7811) زاده طهرانیعظیمو  آبادیفیض -

قوم در دوران قاجار پرداخته، البته اشاراتی نیز به پوشش دوران معاصر آنان داشته اما به  صائبی با تاکید بر پوشش اين

 تفضیل اين پوشش و اجزای آنها را بررسی ننموده است.

مربرط به  هایتنها به پوشش سنتی سدره و مراسم« پوشی زرتشتیانآيین سدره»عنوان در کتابی تحت (بیتا) آذرگشسب -

 نموده و ساير اجزای لباس سنتی زنان زرتشتی مورد بررسی قرار نگرفته است.پوشیدن آنان اشاره 

به لباس زنان و مردان زرتشتی در دوران گذشته « لباس زرتشتیان ايران»ای با عنوان ( در مقاله7911دانشور و بهنام ) -

 اشاراتی نموده، اما به تفضیل اين پوشش و اجزای آنها را بررسی ننموده است.

به پوشش زنان زرتشتی ايران و هند پرداخته و در « پوشش سنتی زنان زرتشتی»ای با عنوان( در مقاله7937ن )نمیرانیا -

 ها و کتب مختلف پوشش زرتشتیان ايران و هند را با نگاهی گذرا و تقريبا پراکنده مورد مقايسه قرار داده است. سفرنامه
 

 : مالحظات نظری2-2

 فلسفه دینی زرتشت و پوشش زرتشتیان  

ين اديان تريکی از قديمیاين دين، باور دارند. را که دين زرتشت  ،ايران هستند ساکن درمذهبی  هایاقلیت ی ازيک زرتشتیان    

بخوبی نمايان است. زرتشتیان تأثیر مذهب در زندگی فردی و اجتماعی . گیردسرچشمه می ،زرتشتهای جهان است که از آموزه

. اردد در زندگی فردی، اجتماعی و مذهبی آناندين  اين ، نشان از جايگاهآنان ک مختلفها و مناسدر آئینزرتشت حضور شريعت 

 ورود مسلمانان به ايرانتا اينکه در نهايت با  های باستانی ايران بود، دين رسمی شاهنشاهیم 1۵1تا  ق.م 111از حدود اين دين 

اه که زيستگ ايرانغیر از . زرتشتیان آمیزی علیه زرتشتیان وضع شداز آن پس قوانین تبعیضو  جايگاه خود را از دست داد

کرمان، تهران،  شهرهای يزد، بیشتر درزرتشتیان  . در ايراناندساکننیز  عراق نکردستاو  هندآيد، در ار میشماصلیشان به

: 7931)نیکنام، کنندزندگی میبا هم  خاص خود و با فرهنگ آمیزی دارندجوار مسلمانان زندگی مسالمت اصفهان، شیراز و اهواز در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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ر ها دهر چند اين تفاوت هايی دارند.سنن زندگی، با ساير ايرانیان تفاوتوبه لحاظ فرهنگ و آداب (. البته زرتشتیان71و7۵

البته اند. حفظ نمودههمچنان خود را  و قومی سنتی ،های فرهنگیبسیاری از خصلت آنانولی  شده، ترهای اخیر کمرنگسال

زرتشت در مورد لباس و پوشش پیروانش دستور صريحی نفرموده و تنها در حفظ عصمت و پاکدامنی مرد و زن توصیه اکید 

گنجانده زرتشتیان احکامی در خصوص وضع ظاهر و البسه  پس از آمدن اسالم به ايران، .(11و17 :7919 آشتیانی،داشته است )

بلکه بايد  ؛شبیه مسلمانان باشند ،پوشندمیی که لباس ساير غیرمسلمانان نبايد در علمای اسالم مقرر کردند که زرتشتیان وو  شد

ش از پوشیدن باالپو حتی با مسلمانان نشان دهند و متفاوتبپوشند که آنها را  متمايز یهايلباس کمربندی واضح ببندند و

های شکل لباس زرتشتیان از مسلمانان متمايز و تفاوتو بدين (711: 7917چوکسی،)شدند عربی منع کفش و جوراب، ابريشمی

  قومیتی و مذهبی در لباس ايرانیان هويدا شد.

  روش پژوهش -3
ر آن که دای و میدانی بوده روش گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه تحلیلی و-روش تحقیق از نوع توصیفیدر اين پژوهش     

  گیرد.مذهبی زرتشتی و مندائی مورد بررسی و پژوهش و تطبیق قرار می لباس زنان اقلیت

 هاتحلیل یافته -4
  زنان زرتشتیش روزمره پوش :1-4

زرتشتیان اگرچه از اقوام اقلیت مذهبی ايران هستند اما خود را ايرانی دانسته و در زندگی روزمره پوششی عادی چون ديگر    

دو  درکنند. در کل پوشاک آنان های مذهبی، اعیاد و مراسم عزا پوشش مخصوصی به تن میايرانیان داشته و تنها در مراسم

باشد که به هريک مفصال پرداخته بندی میبخش و شامل پوشش روزمره و لباس مخصوص مراسم مذهبی و آئینی قابل تقسیم

زرتشتیان بسیاری در شهرهای اگرچه پوشش يکی از عوامل شناسايی و تمیز اقوام و مذاهب از يکديگر است؛ اما امروزه خواهد شد. 

باشند و جوانان نیز، به خاطر قابل تشخیص از ساير افراد نمی شانان از روی لباس روزمرهکنند و به هیچ عنومختلف زندگی می

 آنکه کامال مطیع مدهای روز هستند به هیچ عنوان از روی لباسشان قابل شناسايی نخواهند بود. 

يران بوجود آمد؛ بانوان زرتشتی های زندگی، حجاب و پوشش مردم ادر زمان پهلوی دوم به دلیل تغییراتی که در تمامی جنبه    

ها هم وشپطفره رفتند و فقط به پوشیدن روسری اکتفا کردند که البته تعداد روسری« مکنا، شوال و پیراهن»کم از پوشیدن کم

 های عمومی و غیرزرتشتی باکم بانوان زرتشتی در محیطروز کمتر شد و زنان خود را مطابق فرهنگ غربی وفق داده و کمروزبه

های سنتی در میان شدند. در اواخر دوران محمدرضا پهلوی استفاده از روسری مکنا و لباسهای کامالً فرنگی ظاهر میپوشش

 تر بودند، لباس سنتیزرتشتیان تهران و در شهرهای بزرگ تقريبا منسوخ شد و تنها تعداد اندکی از بانوان که معموالً مسن

کردند. البته با وجود اينکه در آن زمان ديگر پوشیدن مکنا و لباس ود حفظ و استفاده میزرتشتی را به عنوان پوشش روزمره خ

اسالمی نیز تا چند ماه اول همین وضعیت ادامه سنتی از رواج افتاده بود، اما باز سر کردن روسری از الزامات بود. پس از انقالب

تر در مورد پوشش خود عمل کرده و سعی در کارانهمحافظه داشت، اما بسیاری از زنان زرتشتی به خاطر شرايط جديد، کمی

کردند. با شیوع حجاب الزامی، در جامعه اسالمی جديد ايران، که پس از انقالب اسالمی ايجاد شده بود، مخفی نمودن مذهبشان 

 فاده کردند. رفته از روسری، مقنعه و مانتو استبانوان زرتشتی نیز به تبع وضع جديد همانند ساير زنان، رفته

شتی و اغلب زنان زرتتاثیر فرهنگ و پوشش غالب در ايران قرار گرفته زنان زرتشتی تحتپوشاک ترتیب در گذر زمان، بدين    

ساکنان  و در نوع پوشاک روزمره با ديگر ندپوشلباس می اقوام و زنان ايرانی همانند ديگر در مواقع عادی و در زندگی روزمره،

در واقع امروزه کارکردهای مؤثر لباس سنتی در زندگی روزمره زنان زرتشتی، کاماًل از میان رفته و به همین  رند.تفاوتی ندا ايران

های سنتی در مواقع عادی نیستند. عالوه بر آن، ضرورت همسازی با زندگی شهری جهت بانوان زرتشتی حاضر به پوشیدن لباس

هرگونه پوششی که با الگوهای جاری جامعه حتی در زمینه پوشش مغايرت دارد، پرهیز کنند. کند زنان زرتشتی از نیز ايجاب می

که در زندگی روزمره، هنوز هم از روی نوع لباس سنتی زرتشتی قابل تشخیص باشد؛ توان ديد امروزه ديگر کمتر زرتشتی را می

  .های مذهبی و آئینیون يزد و ديگری در مراسم و جشننشین چتر در شهرهای زرتشتیمگر در دو حالت. اول در میان زنان مسن
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  مراسم مذهبی و آئینیزنان زرتشتی در  پوشش ویژۀ :2-4

که در شهرهای بزرگ چون تهران زندگی نمايند. کسانیامروزه بانوان زرتشتی در مراسم خود از دو نوع پوشش استفاده می     

نشین چون يزد و يا در روستاها که در شهرهای زرتشتیگذارند و کسانیبر سر میکنند، در مراسم مذهبی روسری سفیدی را می

 کنند که در زير به هر يک مفصال اشاره خواهد شد:اند، در مراسم مذهبی و آئینی از پوشش سنتی زرتشتی استفاده میساکن

 روسری سفید :1-2-4

زرتشتی خواهان دارد، يک روسری سفید رنگ است که در مراسم  هايی که امروزه در میان بانوانيکی از بارزترين پوشش    

گذارند. حتی برخی بانوان، روسری سفید مذهبی، زمانی که موبد مشغول خواندن اوستاست، بانوان روسری سفید رنگی بر سر می

امروزه زنان  .کننديض میرا در کیف خود گذارده و قبل از ورود به مجلس آن را با روسری سیاه يا رنگی که بر سر دارند، تعو

کنند، مگر تعداد انگشت شماری و اغلب هم در مراسم رسمی و بصورت سمبلیک استفاده نمی« 7مَکنا»زرتشتی، از روسری سنتی 

ینیم بهايی چون جشن سده يا مهرگان دوشیزگان زرتشتی را با پوشش سنتی زرتشتی میو نمايشی و اگر در هنگام ورود به مراسم

ای هتوان گفت اين پوششکنند، اين تنها نمايشی از يک سنت قديمی است و نمیو گالب به تازه واردين تعارف میکه آيینه 

سنتی امروزه در میان زرتشتیان ايران رايج است. البته تعداد بسیار کمی از بانوان مسن زرتشتی هنوز خود را مقید به اين 

 دانند. های سنتی میپوشش

 پوشاک سنتی زنان زرتشتی  :2-2-4

چنانکه  ؛داردران ايکند شباهتی بسیار نزديک به پوشاک بانوان ديگر نقاط که بانوان زرتشتی از آن استفاده می سنتی پوشاک     

ظ از لحا ،شانو شلوارلر پیراهن بانوان  شبیه ینظیر روسری بانوان بختیاری و پیراهن ،روسری آنان از نظر شکل و طرز استفاده

(. اما وقتی کل اين مجموعه در کنار هم 111: 7981)ضیاپور، باشدغربی میشکل و برش، همان شلوار بانوان کرد آذربايجان

فوظ مانده مح مردان،پوشش برخالف زرتشتی زنان سنتی پوشش سازند، به نام هويت قومی زرتشتی. شوند هويتی میپوشیده می

  باشد:موارد زير می و شامل شودمی استفادهبا تغییراتی جزئی در مراسم  و

(. 118: 7981)ضیاپور، شودتهیه میو زری های الوان از پارچهاولین جزء سربند زنان زرتشتی است که چین: ،عرقکالهک -

 (.7)تصويرگیرد زير روسری قرار میپوشاند. اين پوشش در حاشیه جلويی آن باالی پیشانی قرار گرفته و موها را می

ايست که به جای کالهک و به عنوان اولین جزء سربند در زير روسری پوشیده شده و با سربندی مثلثی و رنگی لچک: -

 (9و1(. )تصوير3: 7937شود )نمیرانیان،بندهايی در زير گلو بسته می
 

 

 

                                           

          

                                                                                   
                11: 1335: لچک، منبع: دانشور،2تصویر               56: 1331: نمیرانیان،: کاله، منبع1تصویر                                         

 روسری بانوانبپوشانند.  را ، سردينیزن واجب است که هنگام انجام مراسم  ورد م از نظر دين زرتشت بر روسری مکنا: -

البته  ود.شاست که روی کالهک يا لچک بسته می متر يک متر و عرض نیموسه طول به پرنقش و رنگین ایپارچه زرتشتی

ی و الغری پوشنده تغییر کننده تهیه شده و پهنای آن هم متناسب با چاقاين روسری غالبا به اندازه بلندی قد مصرف

ی، )آشتیاند.بیرون نباش موهای سر وجههیچبه که  ای پوشیده شودبايد به گونهنام دارد و « مکنا»اين پوشش  کند،می

 
1. Makna 
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نیز را  آنجنس پارچه های زرد، سبز و سیاه دارد و هايی به رنگبوده و ريشه داررنگ و گاه طرحمکنا تک (39 :7919

برای گذاردن مکنا بر سر، فرد بايد ابتدا آن را به طور (. 78: 73۵7واال، سر نخورد )آنکنند که انتخاب میمعموال از نوعی 

آزاد روی دو دست خود قرار داده و در حالی که مکنا از دو طرف دستش به يک اندازه آويزان است، وسط آن را جلوی 

و فقط قرص صورت پیداست و موهای ها را پوشانده و و گوشمکنا سر، م(. 71: 7937صورت و چانه قرار دهد )نمیرانیان،

 اشدبآن نیز از پشت تا ساق پاها آويزان می شود. قسمت جلوی مکنا سینه را پوشانده و دو گوشهسر کامالً پوشیده می

روی دست  از جلو بر ودارد را محفوظ نگه می پشت و جلو بدن ،ايست که کامال سربه گونه مکنا(. 779: 7931)محمدی،

نگ مکنا ر .پوشاندرا میهای بدن برجستگی و فرورفتگی است و مانند چادر ؛ درنتیجهگیرددست را می افتاده و تا باالی مچ

ها و عالماتی را به همراه دارد؛ به عنوان مثال مکنای قرمز و رنگی، نشان از تجرد و مکنای سبز نماد تأهل نیز در خود نشانه

 مکنايی سبز رنگ است که بر سر عروس انداخته« دارايی»دار است و رنگی زرشکی دارد و مکنايی حاشیه، «کیش»هستند. 

 (. 8و9)تصوير داردشود و در حجله داماد آن را از سر عروس برمیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           13: 1331: مکنا، منبع:نمیرانیان،4تصویر         .www.amordadnews.comمکنا، منبع: لچک و:3تصویر          

 

را لچکی کرده و برروی مکنا مانند عمامه بسته و دوسر آن که زنان آن يا سفیدرنگ است کالغی یدستمال چارقد،چارقد:  -

بستند، را می آن . درگذشته بانوان برای محافظت سر و گردن از سرما و نیز برای استوارماندن مکناشودنیز از پشت آويزان می

 (1و۵(. )تصوير 71: 7911)دانشور و بهنام،امروزه منسوخ شده است که البته  جا نشودتا مکنا جابه

 

 

 

 

 

 

 

          11: 1335: چارقد،منبع:دانشور،5تصویر                              Britishmuseum.org:چارقد،منبع:6تصویر               
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ده پوشیرويی در زير پیراهنای گرد و چاکدار است که سدره، پیراهنی با آستین و قدی کوتاه و يقه :1سِدرهزیرپیراهن،  -

 پسر، پس از رسیدنو دختر و  استجامه دينی زرتشتیان  شود. اين پوششمیدوخته کتان سفید پاره پارچه  3شده و از 

خويش دين نیاکان خود را آگاهی ا پسر با يزمانی که دختر . (39:7919)آشتیانی،  سالگی، بايد آن را به تن نمايد 7۵به 

ز هايی اموبد بخش و پوشدمیرا دره د. نوجوان سِکننپا میايش بررسد، جشنی ساده برمیو به سن خردمندی  هباور کرد

 (.719: 7917یکنام،)ن زندگره می نوجوان دور کمراز جنس پشم را سه بار برروی سدره بهی و کمربند نازک خواندهاوستا را 

دره سدارند و در کل را پاک نگه  ودگفتار و کردار خ ،نشانه آن است که زرتشتیان بايد همیشه انديشه سدره،سفیدی 

ويژه در شهرهای های زرتشتی، بهاينک به دست موبد و برای بچهکه پوشی رسمی، سدرهجشن . نشانه پاکی تن است

عمومیت نداشت و اغلب پدر بر تن با جشن رسمی،  ،شکل پوشاندن سدره بر کودکاناين ، درگذشته گیردبزرگ انجام می

سدره چون جنبه ظاهری نداشته و تنها نوعی  پوشیدن(. البته 71۵و718: 7919)مزداپور، پوشاندمیرا فرزند سدره 

                                                                         (.1)تصويرتر شده و کارکرد خود را از دست داده است تدريج کمشود، بهزير محسوب میلباس

 11از شود. یبسته مبرروی سدره است که  از پشم گوسفند بافته شده و سفید باريک کشتی، کمربندیکمربند، کُشتی: -

نشانه بندگی خداوند و يادآوری به باربرروی سدره سهنخستین بار موبد آن را و ست ا بخش يسنا 11نشانه  و شدهنخ بافته 

کمر بستن به ، خواهینشانه صلحاين کمربند دينی بندد. میکمر هر زرتشتی دور بهاصل انديشه، گفتار و کردار نیک، 

با جداکردن بخش فوقانی  معقتدندآنان  .(39:7919)آشتیانی،  ات خداوند استبرای پیروی از دستور گیبندگی خدا و آماد

(. 25: 1379شود )کیخسروی،بدن از بخش زيرين با کشتی، انسان از شر و بدی رهانیده و به بندگی خدا سوق داده می

بستند و به میدوباره باز و  ،نیئیآ ایآن را با قاعده ،نمازو در هنگام  شدهمواره پوشیده می، سدره و کشتی درگذشته

ر روی شانه و کنا آن را به صورت حمايل از کمر،هب آنجای بستن بهگاهی  زنان سالخورده، کردند.می «نو کشتی»اصطالح 

 (1(. )تصوير71۵و 718: 7919است )مزداپور،متداول کمتر اين شیوه که امروزه  آويختندگردن می

 

 
 

 

 

 

 

 

 lebasparsi.ir، منبع: و کشتی : سدره3تصویر

گرد  ایدار و يقهسرآستینی حاشیه ،هايی راستهخمیس، پیراهنی فراخ و گشاد است که آستین ، خَمیس:روییپیراهن -

)صادقی و شود های اطلس دوخته میدارد که از جلو و عقب چاکدار است. بلندی اين پیراهن تا ساق پاها بوده و از پاچه

های عمودی باريک و رنگارنگ سبز و قرمز تهیه پارچهدامن اين پیراهن از زير سینه تا پايین، از تکه (. 78: 7933نجفی،

 (3و1(. )تصوير118: 791۵کنند )ضیاپور،دوزی نیز میشود و گرداگرد لبه پايینی دامن و سرآستین آن را حاشیهمی
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                 56: 1331: خمیس و شلوار، منبع: نمیرانیان،3تصویر                           Trc-leiden.nlمنبع: : خمیس، 1تصویر                      

متفاوت با پارچه  ایهمتر از پارچسانتی 7۵د از کمر به پائین حدواين شلوار از جنس کتان و پنبه بوده و ، شوال: شلوار -

هم  پهلوی وترکیب  دارنقش، رنگارنگ و باريکهای پارچهاز ، بودنبه بجای يک تکه های شلوار راساق و ساق شلوار دوخته

 شود )گريفیث،دور کمر و مچ پا جمع میای بوده و با بندی بهلیفه شلوار آورند. اينمی در شلوار شکل ساق به دوخته و

7313 :711 .) 

  

 

 

              

 

 

    

        

 

 
 56: 1331شلوار، منبع: نمیرانیان،:  11تصویر                                            Turkotek.comشلوار، منبع:: 11تصویر      

 

 لباس زنان زرتشتی در مراسم عروسی و عزا: 3-2-4

ر و اکنون نیز د استزرتشتیان  آئینی )عقد(، جشن عروسی و پاتختی از مراسم گیریخواستگاری، گواهلباس عروس:  -

های آئینی لباس عروس و داماد نیز از لباس شود.برگزار میو رسم آئینی آن بسیاری از شهرها و روستاها با همان شیوه 

گیری لباسی با رنگ لباس عروس و داماد در جشن گواهازدواج بايد پوشیده شود. درگذشته در مراسم زرتشتیان بوده و 

رنگی بزسيا توری پارچه ابريشمی نیز پوشید و روی صورتش سبز يا با رنگ سبز غالب میسراپا  یلباسعروس  سبز بود.

ای فرهس وانداخت رنگی میانداخت. داماد نیز کاله سبز مخصوصی بر سر و بر روی شانه راست دستمال ابريشمی سبز می

اما امروزه عروس زرتشتی لباسی سفید پوشیده . (11: 7913نیکنام،د )شدر برابر عروس و داماد گسترده میسبز  رنگنیز به 

در سبز  ودر آيین زرتشتی رنگ سفید اندازد. و تنها مکنايی سبز بر سر گذارده و يا شال توری سبز رنگی بر روی سر می

 (. 79و71شود )تصوير مراسم عروسی در لباس عروس و داماد استفاده می
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 عروس، عکس از نگارنده: مکنا و شال سبز 13و12تصویر 

 

ن برخی بر اي پوشند،لباس سیاه میدر مرگ عزيزان و در بیشتر اديان، افراد جهان  نقاط در اکثر لباس مراسم ترحیم: -

نقاط اکثر عزا و ماتم است و به همین علت در هوای و حال و متناسب با  آوراند که رنگ سیاه از نظر روانی حزنعقیده

مرگ در کیش زرتشتی پايان زندگی نیست، . اما شوداستفاده میلباس سیاه اندوه در مرگ عزيزان  جهان به نشانه غم و

-رئیس)بوده پسنديده نمرگ متوفی  برسوگواری  پوشیدن لباس تیره و، جهتهمینبه .استبلکه آغازی برای شادی روان 

، از البسه سفید ی خودهاو جشن مانند تمامی مراسم زرتشتیان در مراسم تشییع جنازه،و  (19 :7931،السادات و دادبخش

شوی و( زرتشتیان بعد شست11 :7911)هینلز، دانند نماد روشنی، پاکی و خلوص میاين رنگ را زيرا ، ندنکاستفاده می

 (.7۵1: 7919کنند )مزداپور،جسد با آب و گالب و پوشاندن کفن سفید و تجديد کشتی، میت را دفن می

 

 دینی مندائی و پوشش مندائیان : فلسفه4-3

مذهبی خاصی زندگی -امروزه در استان خوزستان)شهر اهواز( گروه قومیبه معنای دانش گرفته شده و  7مندائی از واژۀ مندا    

نامند. در حقیقت مندائی نام محل و صابی اسم دين آنان است. مندائیان می 8يا صابی 9يا صبی 1کنند که خود را مندائیمی

سط ترين آيین آنان است، که در روز يکشنبه توترين و اصلیدانند و غسل تعمید برجستهحضرت يحیی را بزرگترين پیامبر می

مذهبی جنوب ايران هستند که در منطقه -قومیهای از اقلیتصابئین (. ۵1: 7931پذيرد )اشتری،مقام دينیشان صورت می

رغم ناماليمات بسیار، هنوز در مناطق ها علیکه در طی قرنند دارو، صادق و امانتجآرام، صلح خوزستان سکونت دارند و اقوامی

رود اردن در فلسطین بوده و در کناره  ،دیالدر قرن دوم يا سوم می انآن هخاستگاه اولیدهند. خاصی به حیات خود ادامه می

کنار رود دجله و فرات اقامت گزيدند. مندائیان  سپس به سبب آزار و اذيت يهوديان به طرف مشرق حرکت کردند و در نهايت در

یل مذهب بارها به دلاما اند. داشتهآمیزی سکونت داشته و در کنار مسلمانان زندگی مسالمت و عراق ايران در ها پیشاز سال

 تگی کامل داشته وآنان به امر پاکیزگی تن و جامه و شستشو در آب رودخانه دلبس .اندخاص خود مورد آزار و اذيت قرار گرفته

تنها به واسطه غسل تعمید گردد. اين امر از ارکان اصلی دين آنان محسوب می باشد وترين آئین آنان غسل تعمید میمحوری

(. امروزه مراسم غسل 998-913: 7939قمصری و پازوکی، نوابیتوانند ارتباط خود را با دنیای نور حفظ کنند )است که آنها می

که « ۵مندی»مندائیان در جنوب ايران در روزهای يکشنبه در کنار رود کارون و در غیر اين صورت در خانه بزرگی به نام تعمید 

لحاظ فرهنگ و آداب و سنن زندگی، با ساير ايرانیان  (. مندائیان به911: 7317شود )براودت، استخر تعمید دارد، انجام می

 و سنتی ،های فرهنگیبسیاری از خصلت آنانولی  شده، ترهای اخیر کمرنگا در سالههر چند اين تفاوت هايی دارند.تفاوت

 
1 .Manda 
2 .Mandai 
3 .Subbi 
4 .Sabi 
5 .Mandi 
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عهد  ازشوشتر، دزفول، اهواز، هويزه و خرمشهر از جمله مناطق محل سکونت اين اقلیت اند. حفظ نمودههمچنان خود را  قومی

 بوده اما امروزه بیشتر در اهواز ساکن هستند.قاجار 

  مندائیش روزمره زنان پوش :1-3-4

 در مباحث آنانجايگاه مهم پوشاک در شناساندن اقوام، به پوشاک  رغمبه اما مندائیان اگرچه از اقوام ساکن در ايران هستند   

دو  در. درکل پوشاک آنان ندنکتن میهب یمخصوص پوشش و عزا اعیاد مذهبی، در مراسم آنان .نشده است توجهیپوشش اقوام 

باشد که به هريک پرداخته خواهد می بندیقابل تقسیممراسم مذهبی و آئینی  مخصوصلباس  و روزمره شپوششامل  بخش و

 پوشاک روزمره زنان مندائی امروزه با زمان گذشته تفاوت کرده است.      شد. 

 : پوشش روزمره زنان مندائی در گذشته4-3-2

ه به ک دانندو برخی نیز آنان را اقوامی میدانند که مسلمان نیستند عرب می نارا قشری از مردممندائیان  از محققان،برخی     

ايی به ه. البته لباس مندائیان تنها شباهتپوشندمانند اعراب لباس می دلیل تبعیت از نوع پوشش منطقه محل سکونتشان، تنها

غیرمذهبی زنان مندائی همانند  روزمره وشاک پو(. درگذشته 19: 7931، )شیرالیلباس اعراب دارد و کامال شبیه آنان نیست 

  موارد زير بوده است: منطقه و شامل عربزنان  پوشاک
که روی سر قرار گرفته و دور بود  ، شال يا شیله)روسری( عربی)مقنعه(7مقناپوشش سر زنان مندائی شامل پوشش سر:  -

 شود.میگردن پیچیده 
 داشتند. چادری به سبک چادر زنان عرب زنان مندائی  چادر عبایی: -
 کردند.به تن می دشداشه عربی همانندزنان پیراهنی بلند  : 2دراسُ -
 پوشیدند.باالپوشی گشاد با يقه گرد، ساده و بدون آستین که زنان بر روی سدرا می : 3ثوب -
 بود. جیب ساده و بدون یشلوارشلوار زنان مندائی،  :4اشروارا -
« بکابيا کِ ۵کُبکاب» مردانپاپوش زنان عرب بود و در مراسم مذهبی همانند همچون مندائی پاپوش زنان  پاپوش: -

اين کفش از گذشته تا به امروز  بود.مراسم مذهبی  استفاده از آن ويژه و زنان خود تهیه کرده پوشیدند. اين کفش رامی

توجه  شود. بامی تهیهو رويه آن از نخ يا پنبه  کفش چوبی استاين  کاربرد داشته و دارد. کفمندائیان در مراسم مذهبی 

مجاز نبوده و حرام است، رويه آن بايد از نخ يا پنبه مندائیان به اين که استفاده از مواد پالستیکی در مراسم مذهبی 

توان را می «گیوه» و (نعلین استی نوع)«1نعال» ،«قنُداره»استفاده در گذشته،  های موردخالص تهیه شود. از ديگر پاپوش

  (. 11: 7911نام برد )قرنجیک، 
 :  پوشاک روزمره زنان مندائی در زمان حال4 -3 -3

عمامه، چفیه، تاثیر فرهنگ بومی و غالب منطقه قرار گرفته و زنان مندائی تحتدرگذر زمان پوشاک معمولی و روزمره      

هايی از پوشش مردم شهرهايی مانند نمونهکه نعلین  و هايی همچون گیوهروسری، چادر، پیراهن بلند سفید، شلوار و کفش

البته امروزه برخی از زنان مندائی در مواقع عادی و در زندگی د. شواستفاده مینیز مندائیان توسط  استشوشتر و دزفول 

اکنان س روزمره با ديگرو در نوع پوشاک  کننداز مانتو و روسری نیز استفاده می اقوام و زنان ايرانی همانند ديگر اجتماعی خود

ر نیز به جهت رعايت موازين دين اسالم داسالمی و -ايرانیتأثیرپذيری از فرهنگ دلیل در واقع مندائیان به. رندتفاوتی ندا ايران

ود خ از فرهنگ بومی محل سکونتو تاثیرپذيری تبعیت به جهت و ها زندگی در جوار مسلمانان پس از سال و نیز زمینه پوشش

 
1 .Maqna 
2 .Sodra 
3 .Sowb 
4 .Esrowara 
5 .Kobkab 
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همچنین برای فرار از تمايزات قومی و تبعات منفی حاصل و جامعه نشدن در شاخص و مردمساير رنگ شدن با يک برایو نیز 

های آئینی و امروزه مندائیان زمانی که در مراسم .اندای پوشش خود را با پوشش اسالمی ايران همسو ساختهگونه، بهاز آن

پوشند و زمانی که در زندگی روزمره در حال کار و تحصیل و ... قومیشان، لباس میکنند، طبق هويت مذهبی خود شرکت می

هستند، بدون در نظر گرفتن مذهب خود، به عنوان يک ايرانی در جامعه حضور يافته و طبق ارکان پوشش ملی ايرانی، يا لباس 

 . گذارندمیری بسان زنان اعراب بـر سر چادکنند و يا به دلیل تبعیت از فرهنگ بومی منطقه، رسمی کشور را به تن می
 

 مراسم مذهبی و آئینی زنان مندائی در  مخصوصلباس  :4 -3 -4

و  قومپیروان هر  شان است؛ زيرانمايند که معرف قوم و آئینامروزه بانوان مندائی در مراسم مذهبی از پوششی استفاده می    

توان به قومیت و او می که در نگاه اول به آن فرد، از روی پوشش خاص هستند یتابع الگويشان پوششدر ی در جهان، آيین

و چگونگی انجام مراسم مذهبی آنان تقريبا از دوران قاجار  مندائیان ینیئلباس آ اجزای ، جنس ونوع، رنگاش پی برد. بینیجهان

ی رودهاار در کن د ويکپارچه سفی هایبا لباس غسل تعمیدآئینی مندائی و دادن مراسم انجامنداشته و  چندانی تغییرتا به امروز 

 توان اين اقلیت مذهبی را باز شناخت. و به خوبی از روی مشخصات و پوششی دارند می استمندائی قوم معرف  ،روان

 زنانه 1ستهلباس رَ -
بايد شخص لباس رسته پوشیده و  ،آيین استاين اساس ، که غسل تعمیددينی مندايی و بخصوص  هایبرای انجام مراسم     

: 7939، )محب در آب جاری استو غسل شامل فرو رفتن در حضور روحانی و با کمک او اعمالی نیايشی را انجام دهد، که 

(. 198: 7931، )رستمی شودتهیه می يا پنبهای سفید و از جنس نخ از پارچه، لباسی سفید رنگ است که لباس رسته(. 19

تقريبا  لباسشان يکسان بوده و ان مندايی و حتی کودکانو مرد انبرای زنو پوشیدن لباس رسته  غسل تعمید انجام دادن مراسم

ه مردان گونه کاين. در چگونگی بستن پوشش سر استلباس آئینی رسته میان زنان و مردان، تنها تفاوت  باشد؛میهمانند هم 

 اسخیس شدن لبکنند. همچنین به دلیل استفاده می ا به شکل روسریآن رو زنان  پیچندسر می ه دورآن را به شکل عمامه ب

: 7939)محب، اندازندمیخود بر سر يا دوش  ،را به منظور حفظ پوشششود که زنان نیز توسط زنان استفاده می، عبايی رسته

ی س د مندائیان و در جشنو ساير اعیا پنجه چون عید و مراسم ديگر مندائیان هامناسبتلباس رسته در  غسل تعمید و (.18

غسل عروس و دامادی که يک هفته از عقدشان گذشته، غسل زن زائو که عقد نشده،  عروس و دامادغسل نوزاد،  ه شدنروز

کسانی که کار خالف شرع مندائی يا کار حرام  اند وکرده افرادی که جنازه متوفی را حملسی روز از زايمانش گذشته، غسل 

  (7۵و78(. )تصوير 111-733: 7911)برنجی، شودانجام می... و انجام داده باشد

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 165و144: 1332منبع: تحویلدار و فروزنده، : غسل تعمید،16و14تصویر 
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 :    باشد که عبارتند ازجز میشامل پنج زنانه مندائی لباس رسته      

یچند پدور سر میکه مردان آن را به شکل عمامه بهاست دو متر  طولبه سفیدی  پارچه مستطیل شکل مقنامقنا، مقنعه:  -

سر و صورت پیچده و انتهای آن را نیز در سمت از سمت راست دور سربند را دارد. زنان مندائی آن را برای زنان کاربرد و 

: 7938،)اسکندریباشد که فقط گردی صورت نمايان  بندندمیطوری  کنند تا مقنا بر سر ثابت و محکم شود وراست فرو می

 (71(. )تصوير11
گذارده و يا روی دوش خود به سبک چادر زنان عرب بر سر  عبايی، چادریزنان مندائی بر روی مقنا،  چادر عبایی: -

  (.71باشد )تصويراندازند که رنگ آن سفید، کرم يا سیاه رنگ میمی
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 mohammad.ahangar.ir: چادر عبایی، منبع: 13تصویر               151: 1332منبع: تحویلدار،: مقنا و چادر،15تصویر             
 

بلند  یهايگرد و آستین ایيقهبه رنگ سفید و از جنس نخ است که تمام قد  ، راحت وپیراهنی بلندسدرا  :سُدرا یا سُدره -

و مردان  ،مراسم مذهبی، برای زنانتمام در  آنپوشیدن و  کنندکه زنان و مردان مندائی آن را به تن می داردساده و 

برای مردان  آناست با اين تفاوت که قد  عربی همان دشداشهدر واقع پوش اين تن .است واجب و اجباریمندائی کودکان 

در یز نوچکی ت. سدرا جیب کساباشد، اما برای زنان بلندی آن تقريبا تا روی زمین متفاوت تواند میاز زير زانو تا مچ پا 

(. 11: 7938، )اسکندری در سمت چپ سینه دارد کوچکی نیز دشداشه دو جیب در پهلوها و جیب اما سینهسمت راست 

، یخسروی)ک هاستبدی ازگفتار و کردار  ،نگه داشتن همیشگی انديشهو دور نماد پاکی تن و نشانه پاک سدره  دسفیرنگ 

7931 :11 .) 

بافته شده و با هم  ،نخ آن 11 که ،نخ 17 با ايستبافته شده  کمربند پشمیکمربند مندائی، همیانه نام دارد و  :1همیانه -

وان رشانه نيکم وشصتقسمت از بدن و نخ  شصت نخ نشانه شصت شود. اينبسته مینخ  11دور آن به  يکموشصتنخ 

نام دارد و تمام اعضای  «1عروه»شود که به اين نخ زده می ایگرهساخته و را به هم مرتبط های بدن قسمتکه همه  است

کرم روشن -سفیدرنگ آن  بوده واين کمربند از پشم گوسفند نر (. 713: 7938، دارد.)خمیسیزنده نگه میبا روان بدن را 

سر ديگر بدون  و استحلقه دارای اين کمربند  ريک س .بندنداست و زنان و مردان آن را بر روی سدرا به دور کمر می

 ؛راست و سرِ ديگر در سمت چپ قرار بگیرد سمت دار آن درسر حلقهبايد  همیانه به دور کمر، نهنگام بست باشد.حلقه می

های بدیو از شر  انمحافظ آن، بستن اين کمربند صائبین اعتقاد دارند که نخواهد بود.در غیر اين صورت تعمید درست 
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اطاعت و بندگی خدا و دور شدن از شر و نماد ، آن استفاده ازکاربرد اين کمربند و . (1: 7981، )يکتايیاست  دنیوی

 (. 71)تصويرباشد از واجبات می، و دينی به همین دلیل بستن آن هنگام انجام دادن مراسم مذهبی ؛است های دنیویبدی

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 141: 1332فروزنده،منبع: تحویلدار و : مقنا، سدره و همیانه، 11تصویر
مطابق اصول  وبدون جیب  شبیه شلوارهای هندی است که ، راحت، بلند و گشادشلواری سادهشلوار مندائی،  :رواراشَ -

 .                شودکمر محکم می ه دورب« 7تَختا»به نام گره يا بندی  الزم به ذکر است که اين شلوار با شود.دوخته میخاصی شرعی 

انداخته ها روی شانهبه شکل شال به دور گردن و که است  به طول حداقل دو متر ای باريک و بلندپارچه :2نصیفه، صیفانَ -

 (. 711: 7911، )برنجی گیردزير همیانه قرار میگردن آويزان شده و در  طرفاز شال  اين. شودمی

مخصوص زنان و مردان مندائی است شود و درخت ياس ساخته میو برگ از شاخه است که ای حلقه :4لیله،کِ 3کلیلاِ -

 . الزمقرار گیرد در انگشت کوچک دست راستبايد  ،قبل از وارد شدن به آب که در هنگام انجام مراسم مذهبی تعمید و

 (73)تصوير(. 711باشد )همان: ذکر است که اکلیل نشانه و نماد عقل و ادراک میبه 
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 www.instagram.com/p/CVx3Ye-M-gq/?utm_medium=copy_link: اکلیل، منبع:13تصویر
 

 لباس زنان مندائی در مراسم عروسی و عزا :4 -3 -6

ید تعمغسل از آنجا که در مراسم باشد و های مذهبی و آئینی مندائیان میلباس عروس و داماد نیز از لباسلباس عروس:  -

نخی نگ ررسته سفید لباس نیز همان مندائی لباس عروس و داماد  نتیجهدر ،حتما بايد لباس آئینی سفید پوشیده شود

. آب روان و توسط روحانی انجام شودکنار بايد در  مندائیمراسم تعمید ازدواج  .باشدبا همان مشخصات و اجزا می

، دلیل اصلی انجام مراسم عقد پاکیزه هنگام بستن پیمانپاک و تنی داشتن و  ی روانپاک زيرا(. 18: 7991، )ممتحن

رسته خیس های لباس عروس و داماد، ازدواج تعمیدانجام غسل پس از (. 119: 7911، )برنجی استتوسط روحانی تعمید 

البته عروس عالوه بر لباس رسته سفید،  .(911 : 7913، میرفتاح) کنندديگری به تن می رسته خشکدر آورده و شده را 

: 7391اور، پوشاند )درعبايی بلند و سفید نیز بر سر يا دوش خود انداخته و با دستمال ابريشمی بلندی نیز صورتش را می

عالوه بر عروس و داماد همه مهمانان  در مراسم عروسیبندند. (. و عروس و داماد، هر دو شال سبزی نیز بر کمر می11

 (17و 11پوشند )تصويرمیيا رنگ روشن نزديک به سفید  ، کرم وبه رنگ سفید رسته و عباهايی هایلباس نیز
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 163و166: 1332منبع: تحویلدار و فروزنده،: رسته و عبای سفید عروس و شال سبز، 21و21تصویر

دند معتقآنان چون پوشش مندائیان)چه زن چه مرد(در مراسم ترحیم نیز لباسی سفید رنگ است؛ لباس مراسم ترحیم:  -

-(. در واقع تمامی شرکت19: 7911، )برنجی کندمتوفی را به سوی بهشت تاريک و ظلمانی میراه لباس سیاه يا تیره، 

نند ک، همه رسته سفیدی به تن میکنندحمل میکه متوفی را چهار حاللی کنندگان در مراسم ترحیم و هم متوفی و حتی 

شیدن پو. کنندهديه می متوفیفرد  اند که با پوشیدن لباس سفید، آرامش را به بازماندگانو بر اين عقیده(. 111)همان: 

زه امرو البته کنند.دوری می هاحرام بوده و صائبین از اين رنگدر میان مندائیان سیر آبی و حتیکبود ، تیره، لباس سیاه

 هایا لباسبغالبا معمولی بر تن دارند و مردان نیز  یلباساکثرا بر سر و  یشال سفیدغالبا بانوان مندائی در مراسم تشییع، 

برای غسل در آيین مندائی، (. 711- 711: 7811زاده طهرانی،آبادی، عظیمکنند )فیضمی شرکتترحیم عادی در مراسم 

، ممتحن) کنندبر تن محتضر می یسفیدرسته انجام و سپس لباس  غسل را، او خارجهای معمولی شخص متوفی ابتدا لباس

، گره و مرگ متوفی اما پس از خروج روح از تنشود ، گره همیانه زده نمیتا زمانی که مرگ قطعی نشده(. اما 1۵: 7991

  (. 713: 7391کنند )دراور، میمحکم را 

 زرتشتی: وجوه مشترک در پوشش زنان مندائی و 4 -4

ر ه« مقنا»و روسری مندائی « مکنا»باشد. روسری زرتشتی زنان از وجوه مشترک دو آئین مندائی و زرتشتی می روسری -

که فقط گردی صورت نمايان است. در کل اين طوریشود، بهدو شالی مستطیل شکل است که به دور صورت پیچیده می

 باشد.روسری از اشتراکات پوشش زنان دو قوم می

http://www.instagram.com/p/CVx3Ye-M-gq/?utm_medium=copy_link
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دره يا سُ  زرتشتی درهپیراهن سِ پوشیدناين دو قوم پیراهنی است که هر دو قوم دارند. از وجوه مشترک میان  ديگر يکی -

بندند. اما مندائی در میان هر دو قوم مشترک است. جنس آن نخی و رنگی سفید دارد و هر دو قوم بر روی آن کمربند می

 ان زيرپیراهن و در میان مندائیان به عنوان پیراهن رويی کاربرد دارد.در میان زرتشتیان اين پیراهن کوتاه و به عنو

. وجه اشتراک ديگر مندائیان و زرتشتیان استبستن کمربند مقدس)کمربند دينی( از جنس پشم گوسفند برروی پیراهن  -

تفاده برد اين کمربند و اسکارباشد. معروف می« همیانه»و در میان مندائیان به « کُشتی»اين کمربند در میان زرتشتیان به 

های دنیوی است. به همین دلیل بستن آن هنگام انجام دادن از آن، نماد اطاعت و بندگی خدا و دور شدن از شر و بدی

 (.  1۵: 7913باشد )کیخسروی، مراسم مذهبی و دينی، برای هر دو قوم مهم و از واجبات می

تار و کردار گف ،نگه داشتن همیشگی انديشهو دورپاکی تن و نشانه پاک نماد و پوشش از ملزومات آئین مندائی رنگ سفید  -

آاليشیِ قلب و روح دانسته و در زرتشتیان نیز سفیدی را نشانه پاکی، نورانیت و بی(. 11: 7913، )کیخسروی هاستبدی از

جه رنگ سفید پوشش (. در نتی71تا : )آذرگشسب، بیهستند  سفید هايیبه پوشیدن لباسموظف  تمام مراسم مذهبی

  .میان مندائیان و زرتشتیان استو از ملزومات آئینی يکی از وجوه مشترک 

ای هباشد و هر دو قوم از پوشیدن رنگرايج نبوده و حرام میهای تیره و سیاه در میان زرتشتیان و مندائیان پوشیدن لباس -

 کنند.تیره دوری می

های مذهبی و آئینی زرتشتیان اين دو قوم است. لباس عروس و داماد از لباسرنگ لباس عروس و داماد نیز از اشتراکات  -

 لباس عروس وشود. باشد که اشتراکاتی در رنگ لباس عروس، چون رنگ سبز و سفید میان آنها ديده میو مندائیان می

اس لبو عروسی خود  عقددر مراسم زرتشتی عروس گذشته درگیری لباسی سبز رنگ است. داماد زرتشتی در جشن گواه

یز کاله انداخت. داماد نمیرنگی سبزيا توری پارچه ابريشمی نیز پوشید و روی صورتش سراپا سبز يا با رنگ سبز غالب می

انداخت. اما امروزه عروس زرتشتی لباسی رنگی میسبز مخصوصی بر سر و بر روی شانه راست دستمال ابريشمی سبز 

رنگ نیز  مندائیدر آيین اندازد. بر سر گذارده و يا شال توری سبز رنگی بر روی سر می سفید پوشیده و تنها مکنايی سبز

مندائی حتما تعمید غسل از آنجا که در مراسم  شود.در مراسم عروسی در لباس عروس و داماد استفاده میسبز  وسفید 

لی سبز رنگ شاکه است  یرسته سفیدس مندائی لبالباس عروس و داماد  درنتیجه ،بايد لباس آئینی سفیدی پوشیده شود

البته عروس عالوه بر لباس رسته سفید، عبايی بلند و سفید نیز بر سر يا دوش انداخته و  بندند.برروی آن به دور کمر می

ن بندند. به همیو عروس و داماد هر دو شال سبزی نیز بر کمر می پوشاندبا دستمال ابريشمی بلندی نیز صورتش را می

 باشد.نگ سفید و سبز از اشتراکات رنگی در پوشش عروس و داماد در میان هر دو قوم میدلیل ر
پوشیدن لباس سفید در مراسم تدفین درگذشتگان نیز وجه اشتراک ديگری میان زرتشتیان و مندائیان است. زرتشتیان  -

پوشیدن لباس سفید، آرامش را به بازماندگان اند که با دانند و بر اين عقیدهرنگ سفید را نماد پاکی، نورانیت و آرامش می

اس سیاه معتقدند لبآنان چون پوشش مندائیان نیز در مراسم ترحیم لباسی سفید رنگ است؛  کنند.فرد درگذشته هديه می

 کنندگان و هم متوفی مندائی هر دو لباس. در واقع هم شرکتکندمتوفی را به سوی بهشت تاريک و ظلمانی میراه يا تیره، 

 .کنندرسته سفیدی به تن می

 
 ه. مأخذ: نگارندزنان زرتشتی و مندائی : تطبیق اجزای پوشش1جدول

 
 
 
 
 
 
 

اجزای 

 پوشش

 لباس زنان مندائی لباس زنان زرتشتی

 

 توضیحات

 کالهک

 

 جنس: زری يا مخمل

 رنگ: الوان

 دايرهشکل: نیم

  ندارند
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 جنس: زری يا مخمل لچک

 رنگ: الوان

 شکل: مثلثی

 شده دوزینقش

  ندارند

 )مکنا( روسری

 جنس: نخی

 دار رنگ: الوان و طرح

 شکل: مستطیل

 

 مقنا)مقنعه(

 جنس:نخی

 رنگ: سفید 

 شکل: مستطیل

از وجوه 

مشترک دو 

 آيین

 جنس: کالغی  چارقد

 داررنگ: الوان و طرح

 شکل: مربع

 

  ندارند

 چادر عبايی استمکنا در واقع نوعی چادر زرتشتی  چادر 

 سفید، کرم، سیاهرنگ: 

 

 

 

 زیر

 پیراهن

 

 )سِدره(

 جنس: کتان

 رنگ: سفید 

 قد کوتاه

 زيرپیراهن ندارند

اما پیراهن سُدره سفید به عنوان پیراهن رويی 

 شوددر اين قوم استفاده می

از وجوه 

مشترک دو 

 آيین

 )خمیس( پیراهن

 جنس: محدوديتی ندارد

 رنگ: الوان 

 تشکیل شده 

 های رنگارنگ ازپارچه

 سدرا )سُدره(

 جنس: نخ

 رنگ: سفید

 فاقد تزئینات 

 تمام قد 

اين پیراهن 

همان سِدره 

 زرتشتی است

 

 )شوال( شلوار

 جنس: کتان و پنبه

 رنگ: الوان

 ایدر کمر و مچ پا لیفه

 تشکیل شده از 

 های عمودی رنگارنگپارچه

 )شروار(

 جنس: نخ

 رنگ: سفید

 ایگشاد و در کمر لیفه

 فاقد تزئینات

 

 کمربند

 

 )کشتی(

 جنس: پشم گوسفند  

 نخ 11شامل 

 رنگ: سفید يا کرم 

 شودبر روی سِدره بسته می

 )همیانه(

 جنس: پشم گوسفند 

 نخ 17شامل 

 رنگ: سفید يا کرم 

 شودبر روی سُدره بسته می

از وجوه 

مشترک دو 

 آيین

داماد شالی سبز را به شکل همايل بر شانه راست  همایل

 اندازد.می

 ای باريک و بلند )نصیفا(پارچه

 شودبه دور گردن و شانه انداخته می

 

انگشتر 

 مذهبی

 اکلیل)کلیله( ندارند

 از شاخه و برگ درخت ياس

 مخصوص مراسم مذهبی

 نماد عقل
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 گیریبحث و نتیجه -6
های ها و بخشقسمتهای مذهبی زرتشتی و مندائی، هر دو از پوشش اقلیتهای تحقیق مشاهده شد طورکه در يافتههمان     

ود شتنوع رنگی در پوشاک سنتی زنان زرتشتی بارز، اما در پوشاک سنتی زنان مندائی تقريبا ديده نمیتشکیل شده است. مختلفی 

پوشیدگی  وبه حجاب و پوشش سر اقلیت مذهبی زرتشتی و مندائی هر دو زنان کنند. و آنان لباسی روشن به رنگ سفید به تن می

 کنند. استفاده میهايی بلند و پوشیده و لباسلچک روسری، سربند، و از  دادهاهمیت لباس 

شان، پوشش ديگری نیز دارند که در زندگی روزمره های مذهبی ساکن در ايران عالوه بر پوشش سنتی و مذهبیتمامی اقلیت    

یم وم و اقلرسوهای بسیاری مانند فرهنگ و باورها، اعتقادات مذهبی، آداب. مولفهنمايندبه عنوان پوشش ملی از آن استفاده می

اک اقوام زمین، نیز بر پوشفرهنگ غنی ايران .مذهبی تاثیرگذارند-های قومیگیری و يا تغییر ساختارهای پوشش اقلیتبر شکل

های مختلف، همواره فرهنگ قدرتمندتر، مذهبی و قومی تاثیراتی داشته است؛ زيرا در يک سرزمین با فرهنگ و قومیت اقلیت

دهد. در نتیجه پوشاک قومی زنان زرتشتی و مندائی تا حدودی تاثیر قرار میخود همراه کرده و يا تحتهای اقلیت را با فرهنگ

اسالمی ايران، قرار گرفته و امروزه تغییراتی داشته و يا در -تاثیر پوشش منطقه محل سکونتشان و نیز فرهنگ پوشش ملیتحت

هنوز  های ايرانرايش به پوشش سنتیی، قومی و مذهبی در میان اقلیتگیرد و اگر گزندگی روزمره کمتر مورد استفاده قرار می

دو بخش، پوشش  درپوشاک زنان زرتشتی و مندائی درکل  و اجتماعات خصوصی آنهاست. شود، تنها محدود به مراسمديده می

 های آئینی و مذهبیمراسمزمانی که در های مذهبی اقلیتباشد. روزمره و لباس مخصوص مراسم مذهبی قابل تقسیم بندی می

پوشند و زمانی که در زندگی روزمره در حال کار و تحصیل و خود هستند طبق هويت و فرهنگ و مذهب قومیشان، لباس می

... هستند، بدون در نظر گرفتن مذهب خود، به عنوان يک ايرانی در جامعه حضور يافته و طبق ارکان فرهنگ و پوشش ملی، 

وجه در تضاد با هم نیستند و به عنوان دو پوشش مکمل در کنند. اين دو نوع پوشش به هیچه تن میلباس رسمی کشور را ب

ذارند گدر مراسم مذهبی، بانوان زرتشتی ساکن در شهرهای بزرگ، روسری سفیدی بر سر می شوند. امازندگی آنان استفاده می

 کنند و زنان مندائی نیز در مراسمتی زرتشتی را به تن میو کسانی که در شهرهای کوچک و يا در روستاها هستند، پوشش سن

-يتسبب هوهای مذهبی زرتشتیان و مندائیان، اقلیتپوشاک در واقع کنند. مذهبی خود پوشش قومی مذهبیشان را به تن می

پوشش همان پوشش با ايجاد تمايز با پوشش ساير ايرانیان، شود، اما در خارج از آن جوامع، در درون آن جوامع میسازی مذهبی 

 کشد.ملی جامعه را به چالش می

مورد ديگری که بايد بدان اشاره نمود اين است که با وجود تمامی تمايزاتی که بین زرتشتیان و مندائیان از لحاظ اعتقادات     

ا ههای آنان و نیز رنگ آنز بخصوص در زمینه بعضی پوششنیدو اقلیت وجوه اشتراکی اين میان مذهبی و دينی وجود دارد، 

آيینی  سفید بودن لباس دانند و برآرامش می و رنگ سفید را نشانه پاکی، قداست، نورانیت ،مندائیانو . زرتشتیان شودديده می

 مندائی و زرتشتیدو قوم وجوه مشترک میان ديگر  سدره از . پیراهنتأکید دارندشان و استفاده از آن در مراسم مذهبیخود 

شود که رنگی سفید و جنس از نخ دارد؛ رنگ طورکه اشاره شد در میان هر دو قوم پیراهنی آئینی محسوب میو همان است

ر میان . اما دهاستداشتن همیشگی انديشه و گفتار و کردار از بدینماد پاکی تن و پاک نگهاين پیراهن میان هر دو قوم  دسفی

عنوان زيرپیراهن و در میان مندائیان حکم پیراهن رويی را دارد و پوشیدن آن در مراسم مذهبی از واجبات است. زرتشتیان به 

لباس 

 عروس

 

 

 لباسی سفید 

 با شالی سبز بر سر

 لباسی سفید 

 باشالی

 سبز 

 بر کمر

از وجوه 

مشترک دو 

 آيین

لباس 

 ترحیم

از وجوه  سفید سفید

مشترک دو 

 آيین
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کمربند را حدفاصل  گردد؛ آنانبستن کمربند بر روی سدره و جنس پشمی آن، از اشتراکات دو اقلیت محسوب می همچنین

های نیروه بستن کمربند، انسان را به اطاعت و بندگی خداوند و دوری از اند کدانند و بر اين عقیدهعالم معنا و عالم خاکی می

 باشد کهمورد ديگر اهمیت و جايگاه رنگ سفید و رنگ سبز در پوشش عروس و داماد در مراسم عقد میشر و بدی راهبر است. 

ر دزرتشتیان و مندائیان است.  پوشیدن لباس سفید در مراسم تدفین نیز وجه اشتراک ديگری میانشود. میان هر دو ديده می

در مراسم آئینی، اهمیت و جايگاه رنگ سفید و سبز در لباس  رنگ سفیدو جايگاه اهمیت  درمیان زرتشتیان و مندائیان واقع 

باشد)مکنای که فقط گردی صورت نمايان طوریبه عروس و داماد، گذاردن روسری مستطیل شکل و پیچیدن آن به دور سر

 بر روی لباس سدره و کمربندبستن و  زرتشتی( مندائی و سِدره پیراهن سدره و جنس آن )سُدره، مندائی( یزرتشتی و مقنا

 ،زرتشتیان و مندائیاننتايج حکايت از آن دارد که درکل شود. اشتراک ديده می زرتشتی( مندائی و کُشتیِ همیانهجنس آن )

مذهبی، با داشتن پوششی متحدالشکل و مذهبی که هر يک دارای خصوصیات پوششی و اعتقادی -قومی عنوان دو جامعهبه

  ود.شخود از طريق پوشاکشان میان اين دو قوم ديده میهويت قومی  بیان و حفظ گرايش باالئی به تنهانه باشند، ای میويژه

 مالحظات اخالقی
 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 ها تکمیل شد.نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیهای رضايتفرمدر مطالعه حاضر 

 حامی مالی

 های مطالعه حاضر توسط نويسندگان مقاله تامین شد.هزينه

 تعارض منافع
 .بنابر اظهار نويسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است

 

 منابع

 . هران: انتشارات کانون زرتشتیانت .زرتشتیانپوشی آيین سدره (.7911. )آذرگشسب، موبد اردشیر

 . تهران: نشر اشراق.حجاب در اديان الهی(. 7919آشتیانی، علی محمد. )

 . تهران: نشر نی.قومیت و قومگرايی در ايران از افسانه تا واقعیت(. 7933)احمدی، حمید. 

يزد: انتشارات سید  .ساير اديان اشتراک آنان با و  مندايیتحقیق در دين صابئین : صابئین مندائی ايران (.7938ا. )اسکندری، بهن

  علیزاده

 های درسی ايران.. تهران: چاپ و نشر کتابشناسی خوزستاناستان(. 7931اشتری، فرهاد و همکاران. )

 .تهران: دنیای کتاب. یکاوشی درباره قوم صابئین منداي: قوم از ياد رفته (.7911. )برنجی، سلیم

 . تهران: سفیران.ايران سرزمین صلح اديان الهی(. 7931تحويلدار، عباس و فروزنده، مسعود. )

 . ترجمه نادر سعیدی، تهران: ققنوس.ستیز و سازش زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب(. 7917چوکسی، جمشید گرشاسب. )

  يادآوران.. تهران: شناسیدآيا صائبین مندائی را می(. 7938خمیسی، ساهی. )

 انتشارات سمت. تهران:  .پژوهشی در آيین صابئین با تکیه بر منابع اسـالمی(. 7931 . )رستمی، حیدرعلی

  .های فرهنگیهران: دفتر پژوهشت .صابئین مندايی در ايران(. 7931. )شیرالی، عادل

 وزارت فرهنگ و هنر.. تهران: ها، چادرنشینان و روستائیان ايرانپوشاک ايل(. 7981ضیاپور، جلیل. )

 .شیراز: انتشارات رهگشا .پوشیسدره(. 7913) .کیخسروی، مهردخت

 نا.. تهران: بیخوزستان بیان عراق وئرسوم صا وتحقیق در احوال مذاهب   (.7991) ی.ممتحن، حسینعل



 

 

  22                                                         یمذهب های یتاقل یانزنان در م ینیپوشش روزمره و آئ شناختی جامعه یلوهمکاران. تحل یرامونا، محمد

 

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 1-22، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

 . تهران: نشر محمد.های ايرانی از ديروز تا امروزها و آئینجشن(. 7913میرفتاح، منصوره. )

 . تهران: فروهر.ها و مراسم سنتی زرتشتیان ايرانآيین(. 7931نیکنام، کورش. )

 . ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: بوستان کتاب. راهنمای جامع اديان زنده(. 7911هیلنز، جان راسل. )

 پیمان متین،  تهران: امیرکبیر.. ترجمه زمیندانشنامه ايرانیکا پوشاک در ايران(. 1382)و گروه نويسندگان.  يارشاطر، احسان

  ا.نتهران: بی .تريانا(. 7981. )يکتايی، مجید

 .71-71. تک شماره، صص نگارومجله نقشلباس زرتشتیان ايران.  (.7911دانشور، سیمین و بهنام، عیسی. )

فصلنامه معرفت . استانبانراي در تشتیانزر سوگواری آداب و اسمرم رسی(. بر7931السادات، تهمینه و دادبخش، مسعود. )رئیس

 .  31 – 17: 81. اديان

شناختی زيست اجتماعی زرتشتیان تهران (. بررسی جامعه7931زاده، سید حسین؛ مومنی، سمیه و درويشی، هادی. )سراج

 . ۵11-831(: 9) 1. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ايرانعنوان يک اقلیت مذهبی. به

های معاصر در مجله پژوهش. مطالعه تطبیقی پوشش محلی مردم هرمزگان با زرتشتیان(. 7933صادقی، زهرا و نجفی، آذين. )

 . 78-7(: 71) 1. علوم و تحقیقات

  .مطالعات تاريخ فرهنگیفصلنامه . ستاری در پوشاک صابئین مندائیج (.7811. )طاهره ،زاده طهرانیعظیم و معصومه ،آبادیفیض

(81 :)3۵-713 . 

 . 11-11(. پوشاک مردم خوزستان. کتاب ماه هنر.7911قرنجیک، ذلیخا. )

  . 18 -19: 7.فارسمطالعات خلیج مجله . مروری بر مناسک صابئین مندايی با محور آب(. 7939. )محب، راضیه

 . 713-781: ۵1و  83. ه فرهنگفصلنامهای معاصر زرتشتیان در ايران. (. تداوم آداب کهن در رسم7919مزداپور، کتايون. )

 . 79-1(:  8۵9) 81. فصلنامه فروهر(. پوشش سنتی زنان زرتشتی. 7937نمیرانیان، پروا. )

 81. فصلنامه اديان و عرفان. هاآئین و باورهاه مقايس مندائیان: و هااسنی (.7939. )شهرام، پازوکی و الساداتمريم، قمصرینوابی

(1:) 97۵-989 . 
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