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 پيش سخن مترجم

ســـاختارو ,  غيرکـــرد دررابطـــه بـــا تـــاريخمـــورخين و جھـــانگردان, دردو ســـده گذشـــته برخـــی ازکردشناســـان
 فرهنگی کردستان تحقيقات ارزنده ای انجام داده اند کـه خوشـبختانه – اجتماعی و سياسی – اقتصادی  مناسبات

به همت مترجمان برجسته کرد آقای ابراهيم يونـسی و زنـده يـاد محمـد قاضـی برخـی از آن هـا بـه زبـان فارسـی 
 .رارگرفته استدراختيارعالقمندان ق, ترجمه شده

متاسفانه هر چندآه در اتحاد جماهير شوروی سابق آتابھا و مقاالت بسياری راجع به آرد و آردسـتان و تـاريخ  
و ادبيات آن نوشته شده است بداليلی مشھود منابع آنھا آمتر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه يـا بـه فارسـی و کـردی 

ن قرار ميگيرد توسط اتنوگراف روس بوگاسووسکايا بـه رشـته نوشته ای که در اختيارعالقمندا. ترجمه شده است
ــده اســت ــر درآم ــسيارمحدود . تحري ــشان ب ــتفاده اي ــورد اس ــابع م ــد من ــی آي ــته برم ــن نوش ــب اي ــه ازمطال چنانک

تـک نگـاری هـای , ومتمرکزبرلباس های موجود در موزه مردم شناسی و فرهنگ شناسی پترکبيردرسن پترزبـورگ
نمـی توانـد در ,  وبرخی از دانـشجويان کـرد در روسـيه بـوده Al-Jadir W-Azzawioh, دزيگل , عارف, هانسن

معھذا از نظرنگارنده اين سطورترجمه و نشرهرآنچه دررابطه . برگيرنده تمام جوانب لباس و پوشاک کردی باشد
خت نکـات شيوه نگرش و جھان بينی نويسنده می تواند کمکی بـرای شـنا, با کرد و کردستان است صرفنظر از ديد

نويسندگان وفرهيخته گان کرد کـه واقـف , اميد است که دانشمندان.ظريفی باشد که کمتر مورد توجه ما قرارميگيرد
 اقتـصادی جامعـه خودهـستند در امرتحقيـق و – فرهنگـی و سياسـی –مناسـبات اجتمـاعی ,برنکات ظريف تاريخ 

پژوهـشگران و مـورخين , ای استفاده شرق شناسـانتاريخ نگاری علمی کوشاتر باشند تا آثار آنھا منبع موثقی بر
 .غيرکرد گردد

* * * 
( بيـشتر توسـط فرهنـگ شناسـان,  بـه عرصـه معنويـات اعتقاد وتمام مـوارد مربـوط, ارزش, ديدگاه, جھان بيني
مجمـوع , *با وجود اين عمـال بخـش مھمـی از حيـات معنـوی همبـود اتنيکـي. مورد بررسی قرار ميگيرد) اتنوگرافھا

برای بيـان .ت زيبا شناختی آن و تمايل گروه هايی که دارای درجات مشخص اتنيکی هستند از نظر می افتد نظريا
مقولـه زيبـا شـناختی تنھـا , در پـژوهش هـا . اين مسائل بايد تمام جوانب حيات را به گونه ای مـنظم نـشان داد

 ظـاهر مـی  حال رشد بـه هنـر حرفـه ایيا گذار هنر در ) رقص , موزيک ( فرهنگی –دربررسی پديده های انتزاعی 
منتھی به سادگی می توان متوجه اين نکته شد کـه حتـا درمراحـل اوليـه تکـاملی انـسان نيـز زيبـا شـناختی , شود

به صورتيکه انسانھا در مراحل آغازی جامعـه اشـتراکی از نـشانه . مختص به انسان بوده است , زندگی اجتماعي
 . رچيز اتنيک بھره برداری می کردندهای هنری به صورت عالمت وقبل ازه

و آرايـش محيطـی مـنظم در پيرامـون »  آنھا –ما  «   بربنيان پديده ابداع شيوه های انتقال اطالعات گروه اتنيکی
همزمان پرورش و تربيـت . اعطای مختصات فرهنگی زبان به آن و درکی ناخودآگاه و کامال احساسی می باشد, آن

بـر پايـه محـيط فرهنگـی و بارنـگ و نمـای مـشخص اتنيکـی صـورت , ت های موجودافراد جامعه درچارچوب سن
 . به آن رنگی مشخص و در واقع تصوری از زيبايی می دهد, گرفته

خطوط روشن جھان بينی گروه های مختلف اتنيـک , پيوند داشته»  آنھا –ما « با مفھوم »  زشت –زيبا « مفھوم 
ه و تحت تاثير عوامل بيرونی و تغييرات درونی که دارای قانونمديھايی بی شک سنت پويا بود. را تشکيل می دهد

متاسفانه اکنون نيز طرح مشخصی برای تجزيه و تحليـل صـوری ويژگـی . قرارمی گيرد, در چارچوب سنت هستند
های اتنيک بسياری از پديده های فرهنگ مادی وجود ندارد و اين در حالی است که ضرورت چنين پـژوهش هـايی 



کمبود پرداختن به ويژگی های اتنيکی اشياء ازهمان نظر اول درمطالب منتشر شـده فرهنـگ , ال احساس گشته کام
 .شناسان مشاهده می شود

از يـک سـو جامعـه سـنتی در حـال رشـد . لباس ملی از نقطه نظر زيباشناسی پديده ای کامال منحصر بفـرد اسـت
ختلف جھت تھيه لباس است و از سوی ديگـر تغييـردر پارچـه و دارای امکانات غنی و کافی برای استفاده ازمواد م

 طبيعـت  ويژگـی هـای. مستمرا موجب تھيه لباس های جديد با افزودن چيزهای نو بـه آن ميگـردد, شرايط زندگي
طبيعتا . موجب رشد فانتزيھای خالق درتھيه لباس ميگردد, خواست ها و انتخاب فردی در چارچوب سنت, انسان 

آن دسته از گروه های اجتماعی می رود کـه امکـان دسـت يـابی بـه )Socium(لوژی سخن از سوسيوم با رشد تکنو
برای نمونه لباس تھيدستان بيشتر از همه جنبـه عمـل گرايـی دارد و ايـن در حـالی اسـت کـه . مواد اوليه را دارند

در نتيجه انتخاب لبـاس .  داردبيشتر جنبه پرستيژ, لباس اقشار مرفه جامعه معموال کمتر در رابطه با سنت بوده
هايی که دارای نشانه های کافی سنتی هستند برای تجزيه و تحليـل ويژگـی هـای زيبـا شـناختی اهميـت بـسياری 

در اينجا بايد نقش ديگر لباس نيز . لباس اقشار ميانی جامعه چون قاعده ای پاسخگوی اين نياز می باشد. دارند
لباس تقريبا بدون مشارکت صنعتگران حرفه ای تھيـه مـی شـود و همـين , يدر جوامع سنت. مورد توجه قرار گيرد

 .موجب رشد قابليت های هنری افراد ميگردد
عمال تحقيقی در مـورد لبـاس . که لباس سنتی کردها بندرت مورد بررسی قرار گرفته است, به يقين می توان گفت 

 در Hansenهانـسن . يران بسيار اندک می باشـداطالعات مربوط به ادبيات کردهای ا. کردهای ترکيه نشده است
تک نگاشت او سرشار از تصاوير و طـرح . دهه پنجم قرن بيستم زندگی زنان کرد درعراق را برشته تحرير درآورد

عـارف .در ضمن بايد به نوشته م. هايی است که بدون آنھا مشکل بتوان مطالب را مورد سنجش و مقايسه قرار داد
 اشاره کرد که برای نخستين بار از شيوه زيبا شناختی برای بررسـی لبـاس هـای ملـی  Dziegielو بويژه دزيگل 

 .اقشار مختلف مردم در عراق استفاده کردند
امـا از .  نيز حاوی اطالعات جـالبی در رابطـه بـا لبـاس هـای کـردی اسـتAl-Jadir W-Azzawiohتک نگاری 

وجــود در مــوزه مــردم شناســی و فرهنــگ شناســی کلکــسيون پوشــاک و تــصاوير م, نقطــه نظــر زيبــا شــناختی 
در ايـن مـوزه چنـد يـن دسـت . منبع اصلی تجزيه و تحليل لبـاس کـردی مـی باشـد )  م–درسن پترزبورگ(پترکبير

پايـداری , لباس و ده ها عکس وجود دارد که بخوبی تابلوی عمومی دگرگونی لباس را در قرن بيستم تکميـل کـرده
الزم به ذکر اسـت کـه کردهـا در ايـران و .  ثبت شده در ادبيات را منعکس می کندمعين) Stereotype(نمونه های 

 خـود مبـارزه   سياسـی–برای کسب حق تعيين سرنوشت ملـی , عراق بعنوان اقليت قومی تحت ستم مضاعف بوده
 .بی شک اين مساله بی تاثيردر رابطه کردها با فرهنگ خود نمی باشد. می کنند

نفـوذ پارچـه هـای . قابل توجھی در لباس های سنتی تمام خلق های جھان صـورت گرفـتدر قرن بيستم تغييرات 
همزمـان رشـد .  در کشورهای شرق نزديک موجب دگرگونی فرهنگ مـادی خلـق هـای ايـن منطقـه شـد کارخانه ای

پديـده ای کـه نگارنـده ايـن , خودآگاهی ملی موجب تشديد عالقه به لباس و بخصوص بـه نـوع مجلـسی آن گرديـد
 .مشاهده کرده است) سن پترزبورگ کنوني(طوردربين اعضای جمعيت کردهای لنينگرادس
  

 لباس مردانه
نتيجـه . در عراق مـی پـردازد[ رواندوزی و سليمانيه ای ] نوع لباس کردی ٢هانسن در تک نگاری خود به تشريح 

لکـسيون مـوزه پتـر کبيـر ک.  نيز تاييد می شـود Al-Jadir W-Azzawiohعارف و . گيری مولف با مشاهدات م
. آن به ايـران نيـز مـی رسـد» سليمانيه ای « محدوده استفاده از نوع . امکان طرح وسيعتری از آن را به ما ميدهد

 . می باشد عراق[ کردستان]تنھا مختص به بخش معينی از » رواندوزی « محدوده پوشش لباس مردانه کردی 
آسـتين هـای , پيراهن از پارچه نخی سـفيد بـا دوخـت يکنواخـت: ندموارد زير وارد ترکيب لباس رواندوزی می شو

دوخته می شود يکـی از ويژگـی [ سوراني]تک پارچه سه گوش بزرگی که به جای سردست . راست و بدون زير بغل
بطـور کلـی , نيـز وجـود داشـته» سـليمانيه اي«چنـين پيراهنـی در نـوع . های مشخص پيراهن سنتی کردها اسـت

با اين تفاوت که از پارچه نرم نخی تھيه مـی , برش زيرشلوار شبيه شلوار است. دی می باشدمختص به لباس کر
در حال حاضر از ايـن . روی لباس زير می پوشند, لباس رو را که معموال از پارچه خانگی پشمی تھيه شده. شود

استفاده مـی کننـد ) lavsal( پارچه ها استفاده نمی شود بلکه از پارچه کت و شلواری پشمی ويا از پشم با الوسال
پاچه شلوار گشادتر ازقـسمت بـاالی . تفاوت اساسی لباس رواندوزی با اقوام ايرانی زبان در نوع شلوار آن است. 

برای دوختن شـلوار و نـيم تنـه بـااليی از يـک نـوع پارچـه . خشتک شلوار به شکل شش ضلعی می باشد.آن است 
يکـی از نـشانه . دارای آستين های راست و فاقـد زيـر بغـل اسـت, يم بودهنيم تنه با قامت مستق. استفاده می شود

, کردها از پارچه هايی که نقش های درشـت.های پراهميت لباس رواندوزی چگونگی رنگھای شلوار ونيم تنه است 



 انـد پژوهندگانی که ايـن نـوع لبـاس را مـورد بررسـی قـرار داده. استفاده می کنند, چھارخانه ويا راه راه هستند 
 .استفاده از پارچه های ساده را يادآور نشده اند, برای يکبارهم 

تخت کفش آنھا از تکه پارچه های سخت پرس شده ساخته . کفش سنتی کردها و ايرانی ها به گونه ويژه ای است
د بـه کردها کاله نمدی نرمی که يـک يـا چنـد چارقـ. شده است رويی آن دارای قالبی از نخ های کلفت پنبه ای است

سه گوش انتھايی آستين پيراهن از زيرآستين نيم تنـه بيـرون . برسرمی گذارند, شکل دستار روی آن بسته می شود
شـال کمـری چنـدمتری از . در نزديکی آرنج گـره زده مـی شـود, اين سه گوش به دور پنجه پيچيده شده, آمده است
شال را پس . رنگ آن ممکن است روشن باشد. ابريشم يا پارچه های ديگر نيز تعلق به اين نوع لباس دارد, کشمير

 متناسب با تعداد  تعداد گره ها. (به صورت ويژه ای در جلوی کمر گره می زنند, از چند دور پيچاندن به دور کمر
 ).  دور است۵ – ۶معموال پيچش شال به دور کمر می باشد که 

 :متمايز می گردد» رواندوزی « ازدو جنبه با نوع » سليمانيه ای « لباس 
, خـشتک. قسمت کمری آن بـسيار گـشاد و پاچـه شـلوارش تنـگ اسـت, اين نوع شلوار خاص اقوام ايرانی بوده) ١

 .بزرگ ومربعی شکل بوده موجب ايجاد يک سری چين در ناحيه ران می شود
در کلکــسيون مــا لبــاس کــرد . بــاس هــا از پارچــه هــای کــه رنــگ هــای ســاده ای دارنــد تھيــه مــی شــوندايــن ل) ٢

از پـشم سـفيد ) ايـران( و لبـاس کـردی از مھابـاد ,  دست بافت کشاورزعراقی از پشم خاکستری تيره و رنگ نشده
گونـه هـای ديگـری ,ين هـا به غيراز ا. وجود دارد, ريزبافت که استادانه با ابريشم بنفش روشن روکاری شده است

لباس کردشھرنشينی از مھاباد وجود دارد که نيم تنـه بـااليی آن تمـام ويژگـی , در کلکسيون موزه. نيزوجود دارند
های برش سنتی را حفظ کرده است و دارای يکسری تکه ها مانند يخه و جيب های رو و تـو مـی باشـد کـه بطـور 

اس بـا اسـتفاده از پارچـه ابريـشمی قھـوه ای تيـره بافـت کارخانـه اين لبـ. يقين از لباس نظامی اخذ شده است 
, عناصر لباس نظامی در عکـس هـايی کـه توسـط هانـسن و آريـستاوا نيـز گـردآوری شـده انـد. دوخته شده است
 .مشاهده ميگردد

  
د؟ چـه چيـزی لبـاس مردانـه کـردی را از لبـاس ايرانـی هـا و عربھـا متمـايز مـی کنـ, با توجه به نکات ياد شـده 

پويـايی , اشـکال متنـوع . مشاهدات جھانگردان در قرن نوزدهم به وضوح بيانگر چگونگی لباس سنتی کردها اسـت
تفاوت رنگ ها در بخش های مختلف لباس نـشانگر تـالش بـرای ايجـاد , فزونی قطر برای آراستن دستار, رنگ ها

 . تصويری بياد ماندنی است که هيچ تمايلی برای هماهنگ شدن ندارد
  

 لباس زنانه
ــورد  ــشتر م ــراق بي ــرد در ع ــان ک ــاس ســنتی زن لب

ــت ــه اس ــی قرارگرفت ــوزه . بررس ــای م ــسيون ه کلک
پترکبيــر ايــن امکــان را مــی دهــد تــا بغيــراز مــوارد 

يــک نــوع رايــج آن درايــران را نيــز , شــناخته شــده
در اين مورد به سختی می توان از سـطح (مجزاکرد 

 لبــاس) .اخــتالف گونــه شناســی آنــان ســخن گفــت
زنانه کردهـا ی عـراق در اواسـط سـده بيـستم بـه 

زير پيراهن نخـی کـه قطعـا : شکل زير تھيه می شد
, به تقليـد از لبـاس زيـر اروپـايی دوختـه مـی شـد

 کـه  شلوارگشاد با خشتک مربعی نه چندان بزرگی
قسمت باالی آن از پارچه ساده و روشن تھيه شـده 

بخــش . ودرقــسمت کمــر و مــچ پــا جمــع مــی شــود
اين نوع شلوارها از پارچه سـاده نخـی يـا اساسی 

روی . ابريشمی با رنگھای روشن دوخته شده اسـت
چين های , پيراهنی با برش يکنواخت, اين مجموعه

مايل جنبی و آستينھای راست با سه گوش يزرگـی 
پوشيده مـی , که به جای سردست دوخته شده است

 . شود
ی چنين لباسی را می توان با استفاده از پارچه ها

ابريشمی و يا مخملی بنابر بـضاعت , دلخواه نخي
منتھــی آنچــه در عکــس هــا جلــب . خــانواده دوخــت



بی شک زنان ميانه سال بيـشتر تـرجيح . توجه می کند رنگ روشن و نقش گل های درشت در تمام لباس ها است
هـای کوچـک سـنتی می دهند لباس های تيره رنگ را به جای لباس هايی که از پارچه های ساده رنگی بـا نقـش 

 .بپوشند, ايرانی دوخته شده اند 
روی آن . می پوشند, جليقه مخملی يا ابريشمی روشن نقش داری که روی آن سوزنکاری شده است, آنھا روی لباس

. پھلوهای گشاد در قسمت پايين و آستين های راست دارد پوشـيده شـود, ممکن است ژاکت بلندی که برش يکنواخت
در ) شـواهدی مبنـی بـر نـوع پـشمی آن در دسـت نيـست(ز پارچه های مختلف استفاده می شود برای دوختن ژاکت ا

زنجيـر و منجـوق , زنـان کـرد کالهـی راکـه معمـوال بـا سـکه. صورت امکان آن را با نوار و گلدوزی تزئين می کنند
ی ازمنگوله های نخی يـا آن را با بند, دستاری از يک يا چند شال دور کاله پيچيده. برسرمی گذارند, آراسته شده 

 . گاه شال نازک و ساده ای روی دستار می کشند. پشمی تزئين می کنند
] پتر کبير[ نوع لباس مجلسی موجود در موزه ٢اطالعات مربوط به لباس زنان کرد در عراق رامی توان با تشريح 

. دی زنـان بوجـود آمـده اسـتدر سال هـای اخيـر تغييراتـی در لبـاس کـر, در مقايسه با زمان هانسن.تکميل کرد 
دخترهايی که از محيط روشنفکری برخاسته اند معموال کاله برسرمی گذارندو و برای دوختن لباس از پارچه های 

 . استفاده می کنند) Synthetic(هم نھشته 
ار از کردهـا بـا توجـه بـه گـذ" قرن بيستم می نويسد ٨٠دزينگل در رابطه با تغييرات لباس کردی در آغاز دهه . ل

توانسته اند ارتباط منظم و پايداری ,  دامداری به کشاورزی تا حدی از نظر مادی غنی تر شده-نيمه کوچ نشينی 
 ". در نتيجه سختی شرايط زندگی شان کمتر شده است,  بوجود آورند با مراکز تجاری

 گذار عمومی بـه پارچـه ,عالقه سنتی به رنگ های روشن. وضعيت جديد موجب تغييراتی در لباس آنھا شده است
درگذشته تنھا خـانواده هـای ثروتمنـد قـادر بـه پوشـيدن لبـاس هـای . های هم نھشته روشن را مھيا ساخته است

شيک و گلدوزی شده با طال و نقره بودند ولی اکنون امکان تھيه پارچه های پلی استر تزئين شده بـا پولـک هـای 
 .طاليی و نقره ای برای همگان وجود دارد

بـرش آنھـا بـه . شـلوار و جليقـه , پيراهن:  های مجلسی دانشجويان کرد عراقی از سه تکه تشکيل شده استلباس
يکـی ازايـن لبـاس هـا ترکيبـی از پيـراهن پلـی . شيوه سنتی است اما تنوع رنگ ها بی مانند و منحصربفرد است 

شـلواراز پارچـه پلـی اسـتر , تاستر توری بنفش روشن است که سرتاسر آن با نخ های نقره ای گلـدوزی شـده اسـ
روی پيراهن جليقه سفيد کوتاهی ازجنس ابريشم می . سبزرنگی است که با نخ فلزی قرمز رنگی روکاری شده است

 . پوشند که نقش های درخشانی دارد
بـدن نمـا بـا نقـش هـای طاليـی و شلوارسـرخ زربافـت وجليقـه , يک دست لباس ديگرترکيبی از پيراهن سبز رنگ 

نقش ها درشت است و به , رنگ ها رودرروی هم قرار می گيرند , در اين لباس.  سرخ است– آبی  نھشتهپشمی هم 
. لباس خاطره تاثيربخشی به وجود می آورد. روشنی عدم هماهنگی آنان با عناصر ديگر لباس به چشم می خورد

سـن پترزبـورگ [در لنينگـراد نگارنده امکان يافت تا لباس های مـشابه را در بـين شـرکت کننـدگان جـشن نـوروز 
 .ببيند] کنوني

لباس بطـور چـشمگيری . را به موزه آوردند) ايران( لباس يک زن متاهل و با بضاعت کرد مھابادی ١٩٨۶در سال  
, اگر اين لباس را براساس تصاوير موجود در کلکسيون مورد ارزيابی قـرار دهـيم . از نوع عراقی متمايز می گردد

قامت آن برش خطی , برش پيراهن يکنواخت است . ه لباس کردهای ايران متمايز می گرددبخوبی ويژگی مختص ب
کمر پيراهن پايين ترازحد معمول است بطوريکه هنگـام پوشـيدن بـاال . دارد و دامنی پرچين به آن دوخته شده است

 .در نتيجه قسمت باال تنه روی کمر آويزان می شود, کشيده می شود
بلوزکوتـاه . و بلوز وارد می شود) با برش سنتی برای تمام کردها(لوارهای گشاد ابريشمی در ترکيب اين لباس ش

. برش بلوز شبيه برش بلوز ايرانی ها است. تا ناحيه ران می رسد و در پھلو دارای برجستگی خاصی است , است
کالهـی . مـی شـودبـدور کمربـسته , شال کشميری بلندی با همان گره هايی کـه از مشخـصات لبـاس مردانـه اسـت

رشـته رنـگ هـای لبـاس . روی آن شالی از تور هم نھشته می کـشند,  وپر زرق و برق به سر گذاشته شده آراسته
شال نـارنجی بـا نقـش , پيراهن صورتی نارنجی با نقش و نگاره های طاليی , شلوار صورتی : بسيار متنوع است

و , کاله از پارچه هـای قرمـز و سـبزتھيه شـده. الييهای متنوع رنگی و بلوز به رنگ بنفش روشن با نقش های ط
امـا در اصـل هـر بخـش آن دارای , رنگ اساسی لباس ها صورتی يا نارنجی است, در تصاوير. شال نارنجی است

رنگ خاصی است که وارد هماهنگی عمومی نمی شود و قبل از هر چيز احساس ناهماهنگی ترکيب هـای مختلـف را 
ه سـمت و سـوی آن در جھـت متعـادل کـردن ايـن مجموعـه در تماميـت آن نيـست و مجـددا در بيننده برمی انگيزد ک

 دسـت لبـاس بـه قـشرهای ٣الزم به گفتن است کـه هـيچ کـدام از ايـن . خاطره تاثيربخش پويايی بوجود می آورد
 .تھيدست جامعه تعلق ندارند 



ی سـنتی کردهـا مـی تـوان بـه درک بدين ترتيب با توجه به انعکاس بعضی از خطوط هنری جھان بينی لباس ها
يکی از ويژگـی هـای . اين نکته رسيد که اين لباس ها چه خطوط مشخصی ازلباس ملی کردها را منعکس می کنند

غـرور و , اسـتقالل. لباس مردانه و زنانه کردها تالش برای خودنمايی و رويـارويی لبـاس خـود بـا ديگـران اسـت
. سـعی در حفـظ آن دارنـد, اصالت فرهنگی خـود را کـامال حـس کـردهآنھا .سلحشوری کردها به خوبی عيان است 

در شـھرهای بـزرگ پوشـيدن روزمـره . منتھی در ده سال اخير اصالحاتی در لباس های سنتی صورت گرفته اسـت
در بيشترجاها لباس سنتی نقش مجلسی را ايفا می کند و اين در حالی است کـه . لباس کردی کم رنگتر شده است

 . موجوديت قومی نقش ويژه ای را ايفا می کند, تدر شرايط سخ
کردها حتا هنگامی که دورازميھن نيز هستند لباس سنتی شان را بـه همـراه دارنـد و ايـن عمـل سـتايش برانگيـزی 

اکنون کامال مشھود .غنای رنگ ها ی آن نيز کم می شود , متاسفانه با تنگ شدن محيط کاربرد لباس سنتي. است
, در روند شکل گيری آگـاهی تمـام اتنيکـي.  قبيله ای در زيباشناختی در حال از بين رفتن استاست که تفاوت های

تـاثيرات بيرونـی . ويژگی های ملی لباس از بين می رود و بيشتر به صورت نشانه هـای تمـام اتنيکـی درمـی آيـد
نيـز تـاثير خـود را ...) و عناصر تزئينی , پارچه(بويژه از طريق تاثيرات زيبا شناختی مجموعه های غيراتنيکی 

تغييرشيوه نگرش و ارتبـاط اتنيـک بـا جھـان پيرامـون بربافـت زنـده فرهنگـی و . برچگونگی لباس ملی می گذارد
 .بويژه لباس اثر می گذارد

  
 در برگيرنـده   با توجه به اينکه معادل فارسی آن. قومی ترجمه شده است ,  بعنوان قوم  واژه اتنيک در فارسی* 

 . قعی آن نيست در اينجا همان واژه اتنيک به کار برده شده است معنی وا
 مـتن اصـلي،   بـه  است، اخيرا فرصتی دست داد تا با مراجعه  قبال در سايت ادبيات و فرهنگ پخش شده اين مقاله
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