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Abstract 

1. Introduction  

Mysterious story of Lulies and Kowlies (different types of Gypsies) 

is very exciting in history. In the literature of nations, they have 

always been under the focus of people and poets inspiring them in 

their works. These happy, singing, wandering people have always 

been a source of entertainment and joy for the people. Maybe that’s 

why some people consider gypsies as Kabulis. Gypsies are scattered 

all over Iran and are known by different names. This study 

investigates the social status of these musicians Luli in Persian 

proverbs. 

 

2. Methodology  

The research method is descriptive and analytical. To do this 

research, we used the book Encyclopedia of Persian Proverbs 

(Zolfaghari, 2009) and selected two hundred Persian proverbs from a 

total of one hundred thousand proverbs. Based on the extracted 

proverbs then, we examined the status of Lulies and Kowlies among 

the people. Apart from this, and where ever deemed necessary, we 

also referred to the poets’ written stories and literature and poems. 
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3. Discussion   

According to an ancient legend, Bahram-E-Gour ordered to bring 

one thousand Rameshgar (Minstrel) from India to Iran, according to 

Ferdowsi. But Tha’labi and Nizami mentioned the number as four 

thousand and six thousand respectively. Kowlies are considered the 

remnants of past Gousans (See Boyce and George Farmer, 1989: 243). 

It should be said that Gousan is a noun that means minstrel. The 

Gousans were traveling poets, musicians, narrators of national stories 

of Iran, kings’ entertainers, and were respected among the people of 

their community. The best, most famous, and most masterful Gousans 

used to enter the houses of the nobles and the court of kings. They 

have been in Iran since ancient times. The difference between the 

famous court Gousans and the wandering Gousans was that “in 

addition to better singing and playing, they also used to be a poet, or 

they had become masters in poetry and possibly had known 

calligraphy.” (Khaleghi Motlagh, 2007: 24). But as we will see, the 

Kowlies were among the people and were not very respected. Unlike 

Gousans, Kowlies were not narrators of ethnic stories; they entertained 

people with dancing and singing in celebrations.   

Kowlies used to live in different areas of Iran and were known as the 

following names: 

Pahlavan: Local musicians and players in Balouchestan 

Toushmal: Music players in Bakhtiari tribe and Lori communities of 

Toushmal. 

Jat: The cameleers of Balouchestan who are also gypsies. 

Jouki: Living in Mazandaran and Gorgan. They were nomads and 

mostly engaged in smithy. 

Changi: Music players of Korna, Naghareh, Sorna in Ghashghayi 

tribe who were also gypsies. 

Kharat: Music players in Kermanshah, as Kharat was used to make 

Tonbak, Dohol, Sorna, Normeh Nay. 

Deli: Nomads in Lorestan who gather corn and harvest while 

singing in Lori. 

Domi: Gypsies of India who immigrated to the west of Iran and 

live in Lorestan. 
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Zargar: Also known as Romanlo or Romano, who are gypsies of 

Ghazvin. 

Sazeneh, Sazandeh or Hindi: Music players of Lori-Bakhtiari 

language. 

Sozmani: Gypsy dancers who used to live in Sanandaj and 

Kermanshah. Ladies were dancers, and men used to play music and 

sing.  

Ghorbati: A title for gypsies from India in Khorasan. They were 

foreigners for the people. In Kerman, gypsies are also known as 

Ghorbati. 

Fioj: A common Arab group in south Khorasan near Birjand, Ghaen, 

Gonabad, Torbat Heidarieh, Kashmar, and Khavaf. 

Gharachi: A term for dark-skinned people which was used for Turks. 

Ghorshomar: Gypsies of Khoarasn who were also known as 

Ghorshomal, Ghorbati, Ghorbat, Nafar, Fioj who used to sell iron and 

screening devices. 

Kaseb: In northern Khorasan, the lady partners were called Kaseb or 

Jat. they were Shia. They were mostly working in the industry. 

Goodar/Godar: Originally Indian and dark-skinned living in 

Mazandaran and playing music. 

Goorooni: In Lorestan, the gypsies are categorized into Louti and 

Goorooni. 

Louti: In Lorestan, Kurdistan, Kermanshah, Ilam, Mazandaran, and 

Khorasan, they were music players. 

Louri: Nomad music players in Sistan who learned playing from their 

ancestors.  

Mehtar: Music players of Kohkeluye who were gypsies. 

Mirshekal: Music players of Bakhtiari tribe. 

 

Lulies and Kowlies are an integral part of Iranian culture. And in all 

societies they are engaged in dancing, acting, singing, divination, 

blacksmithing and carpentry. The behavior of these Lulies has been 

reflected in Persian proverbs and poems of poets. Kowlies can not be 

considered the survivors of Gousans. Gousans were well-respected 

poets, musicians, narrators of Iranian national stories, entertaining 

kings and the people of their community. But the Kowlies were among 

the people and were not highly respected. People do not like Lulies 

because of their hatred behavior. This hatred is reflected in two 
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hundred Persian poems and dozens of poems by poets. In Persian 

proverbs, more attention has been paid to the bad behaviors and 

negative aspects of Lulies and Kowlies. Still, in classical poems, their 

positive aspects of charm and happiness are emphasized. Although 

Lulies and Kowlies are synonymous, Luli has a subtle and feminine 

use, but not Kowli. 

 

4. Conclusion  

Lulies have entered Persian literature with their musical 

instruments and socio-cultural characteristics. Kowlies are omnipotent. 

They work as bath workers, singers, blacksmithing, and 

coppersmithing and are skilled in many jobs. The main occupations of 

Kowlies, which are reflected in Persian proverbs and poems, are: 

Singing, playing, and dancing: This group, as the custodians of 

traditional music, used to participate in celebrations such as weddings 

and circumcisions, Nowruz celebrations, mourning ceremonies and 

used to earn money by playing songs. 

Mareke-Giri (Street Performance): One of Mareke-Giri types was 

swaying, as in the parable of “Swaying in front of a Kowli is a 

mistake.” 

Theft and robbery: They are known for theft and robbery. The term 

“loti-khor” refers to the same behavior of the Kowlies, equivalent to 

lifting. Rumi mentions the attribute of their theft a lot: (Rumi: 1378: 

883) 

Fortune-telling: Fortune-telling was mainly the work of gypsy 

women. In the poetry of contemporary poets, the beauty, fortune-

telling, and travels of gypsy girls are reflected. 

Prostitution: Some Luli women are sometimes known as 

prostitutes. The owner of Anandraj considered Lolikhaneh (Place of 

Lulies) to be synonymous with Whorehouse. 

Sieve Maker: It is in the parable: “He stopped the sieve in front of 

the gypsy and said, ‘How do you see me?’ “As you see me,” he said. 

Sale of medicinal plants: They cast spells or sell magic spells to 

make girls' fortune brilliant and happy. 
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 یفارس امثال در رامشگر انیکول و اگریخن انیلول یاجتماع گاهیجا

 1حسن ذوالفقاری

 

                                                                               چکیده  

رسمی و موسیقی و فرهنگ ایرانی حضوری در ادبیات شفاهی و کولیان  و لولیان

گرد که در مناطق مختلف ایران به ازخوانان و نوازندگان دورهچندین قرنه دارند. این آو

های مختلف مشهورند، جز نقش رامشگری و خنیاگری، خدمات اجتماعی نیز بر نام

عادت از  عرف وخانمانی، کارهای خالف بیآواز، رقص، موسیقی،  عهده داشتند.

ن مردم به اشکال و زبا عامهفرهنگهای رفتاری آنان است که در ادب رسمی و نشانه

و موسیقی  عامهفرهنگدر این مقاله نقش این لولیان را در  متفاوت بازتاب داشته است.

ها و دیدگاه آن نواحی و ادب کالسیک جستجو کرده و بر این مبنا جایگاه اجتماعی

مردم نسبت به آنان و خدمات فرهنگی اجتماعی و بعضاً دیدگاه منفی مردم به آنان با 

شود. این جستار در پی آن است تا نشان دهد کولیان چه نقش تبیین می شواهد کافی

 هاآناند و دیدگاه مردم دربارة مهمی در زندگی مادی و معنوی و تفریحات مردم داشته

های فارسی المثلای که کمتر بدان توجه شده است. تکیة ما بر ضربچیست. مقوله

دهد ما نشان می قیتحق یز بهره گرفتیم.است و هرجا الزم بوده است از شواهد شعری ن
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های منفی لولیان و کولیان توجه شده در امثال فارسی بیشتر به رفتارهای بد و جنبه

-خواری تأکید میاما در اشعار کالسیک بر وجه مثبت آنان چون دلبری، شادی ؛است

 ا کولی نه.اند اما لولی کاربرد لطیف و زنانه دارد امشود. لولی و کولی گرچه مترادف

 

 .فتارشناسیر المثل،لولی، کولی، ادب عامه، شعر عامه، ضربهای کلیدی: واژه

 
 . مقدّمه1

در تاریخ بسیار خواندنی و پرهیجان است. آنان در ادبیات  لولیان رازناک سرگذشت

اند. این آنان در آثارشان بوده بخشالهاممردم و شاعران و  موردتوجهملل همواره 

اند. سرگردان، همواره مایة سرگرمی و شادی مردم بوده و اری و خنیاگرمردمان شادخو

در  هاکولییا  هاولیلشمار. ها بیآنان سخن بسیار و گمان منشأنام و نسب و  باب در»

اینان از هندوستان و از  رو با ساختاری ویژه هستند.کوچ عنوان قومیسراسر جهان به

 که شدهمشخص قوم این نژادی آناتومی بررسی . دراندطریق افغانستان به ایران آمده

شاید به همین دلیل  (107: 1378 دوست،متین: ک.ر) «هستند هند پست نژادهای از آنان

کولی در تمام نقاط ایران  دانند.باشد که برخی کولی را همان کاولی یا کابلی می

ستان لوتی، در خوزستان شناسند: در کرداند و در هر منطقه آنان را به نامی میپراکنده

قجر، مطرب و لوتی، در کهکیلویه مهتر، در لرستان توشمال، در فارس قوال یا سازنده، 

در آذربایجان عاشیق، در خراسان ذُهلی، در بوشهر خطیر، در کرمانشاه خراط و... . آنان 

گ در هر منطقه کامالً با فرهنگ و لباس و زبان و آداب مردم آن منطقه خود را هماهن

دهند، در تمام جوامع روستایی و با کنند. اینان در کنار خدماتی که به کشاورزان میمی

 رقصنددارند. حتی در مجالس عروسی میعهده عناوین مختلف کار سازوآواز را بر

نقاط جهان عموماً رقاصی، بازیگری، آوازخوانی،  ةزندگی و کار آنان در هم ةویش

نان در بسیاری از نقاط آسیا و آاست.  یگری و خراطگاوبازی، فالگیری، رمالی، آهن

اند. بخشی از این . این قوم در زندگی مردم نفوذ و تأثیر فراوان داشتهانداروپا پراکنده

نقش این  توان در ادبیات رسمی و عامه دید. هدف این مقاله نشان دادنتأثیر را می
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تاب و دیدگاه مردم نسبت به و باز زندگی مادی و معنوی و تفریحات مردم درلولیان 

ها با شواهد و ادب کالسیک است تا به تحلیل و رفتارشناسی آن عامهفرهنگدر  هاآن

های فارسی است.المثلکافی بپردازیم. تکیة ما بیشتر بر ضرب

 روش تحقیق. 1-1

گ بزر روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. برای انجام این تحقیق از کتاب فرهنگ

ل فارسی را از ( استفاده کرده و دویست مث1388ذوالفقاری، ی فارسی )هاالمثلضرب

ا ولیان رکان و انتخاب کردیم تا بر اساس این تعداد، جایگاه لولی، مجموع یکصد هزار مثل

اعران، شاشعار  توب وها و ادبیات مکنزد مردم بیابیم. جز این و هرجا که الزم بود به داستان

 نیز استناد جستیم.

 پیشینة تحقیق .2-1

شناسی دارد تا جنبة مردمبیشتر بسیار است و  یا کولیان لولیانمربوط به های پژوهش

هایی که در ایران دربارة لولیان . از اندک کتابآنان شعر ررسی و تحلیل موسیقی وادبی و ب

(. در این اثر، جغرافیای 1377از یحیی ذکاست )کولی و زندگی او نگاشته شده کتاب 

پژوهشی دربارة زندگی  هاکولیشود. کتاب زیستی آنان بررسی می ورسومآدابن و لولیا

(. ذکاوتی 1377از ایرج افشار سیستانی نیز نمونة دیگری است ) کولیان ایران و جهان

رد  ک پاسخ است )ر. با مغان یکی دانستهرا لولیان بنابر اسنادی نادرست ( 1368) قراگزلو

 آنان مسیر حرکت و سرزمین اصلی ة(. پورافکاری ریش28-33: 1368: صادقی، این نظر

، «شدهها کوچندگان زیبای راندهکولی»در مقالة حجازی،  .را بررسی کرده است (1355)

 تحقیق کرده است «هازبان کولی» ةدرباردوست، متین گوید وکوچ آنان می از( 1383)

( از ابعاد نمایشی بدان 1348) یدانشنامه نمایش ایرانآقا عباسی نیز در کتاب  ؛(1378)

را  لولی تنها جایگاه پرداخته است. اما در حوزة مطالعات ادبی، مهدیه جاللی و همکاران،

را  (1385)  «لولی در گذر تاریخ و ادبیات»حسین باشتی،  ( و1397) شمس جسته کلیات در

ای دیگر از هکوشد به گوشاین تحقیق در ادامة تحقیقات گذشته می. مد نظر داشته است
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جایگاه کولیان تمرکز یابد که در تحقیقات گذشته بدان کمتر توجه شده است و آن تحلیل 

 و عملکرد اجتماعی کولیان است. 

 . بحث و بررسی2
 و ادب فارسی عامهفرهنگان و کولیان در لولی. 2-1

روایت  هو بن تهزار  دوازده دستور دادمردم  یشاد یبهرام گور برابنابر داستانی کهن، 

رامشگر را  ،زارشش ه ینظام به عقیدة چهار هزار نفر و یثعالب و به گفتةهزار نفر  یفردوس

ن ور فرماگبهرام »: کندچنین بیان میماجرا را  نیا یاصفهان حمزه. دندآور رانیاز هند به ا

و  و خوردن شیرا به آسا گرید میاز روز را کار کنند و ن یمیداد که مردمان ن

گران  ناگرایخُن سانینشراب ننوشند. بد انیو کول اگرانیخُنیبپردازند و ب یگذرانخوش

ا رز مردم ا یگروه ی. بهرام، روزدیدرهم رس داز آنان به ص یارجدار شدند و مُزد هر دست

 کوبییو پا یدلخوش زِی. گفت: مگر من شمارا از پرهکردندینم یگذرانکه خوش دید

ز سد ا ادهیز به میو به خاک افتاده و گفتند: رامشگران خواستا شیبازنداشتم؟ آن مردم در پ

د نامه دشاه هنه پابفه آوردند و ی. فرمان داد تا دوات و خامه )قلم( و صحمیافتین یدرهم، ول

ا آنان ر هرامبدوازده هزار تن فرستاد.  یخواست. و اگرانیرامشگران و خُن ینوشت و از و

حمزة )«.شد شتریکند و شمار آنان به تناسل بکشور خود بپرا رامونیبه شهرها و پ

 (52: 1346اصفهانی،

ه ککنند گله میشاه بهراممردم از وقتی کند. از آنان یاد می با عنوان لولی یفردوس

 انگارند:اند و آنان را به هیچ میقیمتگوسانان درباری گران

 میهافسر  به سر بر ز گل دارد                 که گر می گسارد توانگر همی

 شمردنچو ما مردمان را به کس                  بر آواز رامشگران می خورد  

 نگردبشهنشاه از این در یکی                  خوردتهیدست بی رود و گل می 

 درنگ:شاه بی

 سادریشاه فر یگفت کا نیچن                   شنگل فرستاد کس  کیبه نزد

 وارسو ماده بر زخم بربط  نر                 زارده ه نیبرگز انیلور ازان
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 یبهتر یهر کهتر شیپ کند ی                 فرستش که رامشگر رانیا به

 به نام انیکرد زان لور نیگز                   برخواند آن نامه شنگل تمام چو

 اه خوکیکان بود در خور ن چنان                 شاه  کیفرستاد نزد رانیا به

 (403ص  3: ج1391فردوسی، )

 برخیی هرکدام گندم و گاو و خر داد تا کشاورزی کنند و رامشگری؛ ولبه بهرام 

 ن خواستآنا ازبهرام  .برزیگر نبودند، گندم و گاو را خوردند و تنها خر برایشان ماند

ستان این دا زا کنند.د شامردم را  یگرددوره با د و رود و بربط برگیرید ونباروبنه بر خر نه

وانده ند فراخاز ه انیلکودر مقابل گوسانان که نوازندگان دربار یابیم که فردوسی درمی

 رد ناصری، آرایانجمن فرهنگ گزارش شدند و این دو گروه در اصل یکی نیستند. بنابر

 از نفر زاره چندین اهواز در شادروان و شاپوری سد ساختن هنگام ذواالکتاف شاپور زمان

 و کارگری به روزها مردانشان و شدند فراخوانده شوشتر و خوزستان به کابل از یفهطا این

: ک. ر) یافت پایان سد ساخت تا بودند مشغول مطربی و یگریساق به زنانشان

ها که مسکن آن ای از قوم آریایی هستندها شاخهکولی (262-270: 1339مقامی،قائم

ای از مردم هند( )طایفه« قوم زط»ا را بازماندة ههندوستان بوده است. امام شوشتری کولی

ه ایران آمده و از راه کابل ب« قوم زط»طبق نظر وی ( 117: 1377امام شوشتری، ) داند.می

 است. شدهلیتبدشدند. این عنوان بعدها کاولی شده و امروزه به کولی کابلی خوانده می

 (38 :1387بهاروند،  یالله)امان

 انند.دهای گذشته میت اینکه کولیان را بازماندگان گوسانیک نکته که مهم اس

نیاگر خ( باید گفت گوسان اسم عام به معنی 243: 1368 فارمر، جورج و سی)ر.ک. بو

 شتدا[ خبر نجها احوال از همواره] بهرام گور او»: است است؛ چنانکه در مجمع التواریخ

 سپ خوردندی، شراب رامشگربی مردمان آنک جز نیافت، ستوه و رنج هیچ را کس و

 پهلوی، انزب به گوسان و خواستند گوسان وی از و نوشتند نامه هند ملک به تا بفرمود

  (69 :1318القصص، و التواریخمجمل) «.بود خنیاگر
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سرگرم و انایر ملی هایداستان راویان و گرددوره موسیقیدانان و شاعران هاگوسان

 و شهورترینم و نیبرتر و بودند احترام دارای خویش عهجام مردم میان در و شاهان کنندة

ترین ینان از قدیما. یافتندمی راه پادشاهان دربار و اشراف هایخانه به گوسانان استادترین

این بود  گردورهد هایکولیان با درباری مشهور هایگوسانتفاوت اند. ایام در ایران بوده

 نای دریا  اندشتهدا بهره شاعری هنر از نیز ختن، خودنوا بهتر و خواندن بهتر بر عالوه» که

( اما 24 :1386طلق، م خالقی)« .اندشناختهمی خط احیاناً و اندبوده رسیده استادی به زمینه

 د.شدنچنانکه خواهیم دید کولیان میان مردم بودند و چندان محترم شمرده نمی

 و سیو شعر در آن مورد کی است:ی ظاهرشده فارس اتیادب در دوبار گوسانواژة 

ابیاتی  (29 :1368فارمر،  جورج و سی)بو .داردی پارت منشأ است شده معلوم که است نیرام

ی شفاه هنر ةجنب چهار شامل که را هاگوسان فیوظا ازی بخش یخوببه نیرام و سیو از

 : کندیم آشکار ما بر است،یی شعرسرا ویی سرا، داستانی، آوازخوانی، نوازندگیعنی

  ـییسـرا کوســان ـستةیشای زه  یینـا کوسان با گفتشهنشه 

  نــواگـر کوســان رام شیپبه  بــرابر نشیرام گــردنشسته  

 ن یرام و سیو حال دهیپوش او در   نیینوآ کوسان گفت یسرود

 (221: 1381گرگانی، )اسعد 

ادی به جالس شان در ماند، اینهای قومی نبودهها راوی داستانکولیان به خالف گوسان

اطق در من این آوازخوانان و نوازندگانکردند. رقص و آواز و ساز مردم را سرگرم می

 های مختلف مشهورند:اند و به ناممختلف ایران پراکنده

هرت هلوان شای بلوچ عمدتاً به پهای حرفهنوازندگان محلی و موسیقیدانان: پهلوان

 دارند.

این گویند. در ایل بختیاری و طوایف لر زبان توشمال می به نوازندگان سازتوشمال: 

مناطق  بعضی از در. ترین مجریان موسیقی ایل بختیاری هستندشاخصگروه از نوازندگان 

گویند. این دسته از نوازندگان در مناطقی از نیز می میرشکال توشمال مهتر وبه بختیاری 

به مطرب و لوتی نیز شهرکرد  اطرافروستاهای و نیز بختیاری  ل واروستاهای چهارمح
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رو ( در بعضی از مناطق لرنشین و مناطق کوچ27 :1387بهاروند،  یاللهامان) معروف هستند.

ین ا شود.گفته مینیز لردگان و  میشکال، سازنده، سازینهایل بختیاری به این نوازندگان، 

هیچ مراسمی بدون  عضو جدانشدنی زندگی مردم بختیاری هستند که گروه از نوازندگان

نوازندگان ساز کرنا، سورنا و  ها در ایل بختیاریتوشمال. شودها برگزار نمیحضور آن

کوه، گروه های هفتکل و سبزهدر بین طایفة لرکی (30 :1379مددی، دهل هستند. )

پردازد که به آن میشکال شود که یکی به نواختن کرنا میها از دو نفر تشکیل میتوشمال

نامند و به هر دو چی میپردازد که او را دهلیند و فرد دیگر به نواختن دهل میگومی

موسیقی ة اجراکنندتنها  عمده طورها بهتوشمالگویند. اصطالحاً تشمال )توشمال( می

خوانی، مانند شاهنامه ی؛موسیقی ایل هایسایر بخشو  باشندمراسمی و جشن و سرور می

راویان و مجریان هنرمند ایل دیگر ی و موسیقی کار توسّط ، صیادبرزگریخوانی، نظامی

ی اجرای موسیقی مرگ نیز جزو اریبختدر فرهنگ قوم ( 57: 1353فاطمی، . )شوداجرا می

( این مراسم با اجرای آهنگی به نام چپی همراه 57 :1383سامانی، ) .استوظایف توشمال 

 است.

ر نوز هم دهشوند. ظاهراً نامیده می که کولی هستند جت ناساربانان بلوچستها: جت

این نیز هرمزگان  ةقدر منط( 1/20 :1373یزدان پناه، ) .نامندبلوچستان ساربان را جت می

ها را بدان ترین نامی است که در ایران کولیاند. جت کهنشهرت یافته« جت»شتربانان به 

جت  ةکاررفته است. واژهکولی ب یجادر بسیاری از موارد جت به کهیطورخوانند، بهمی

 (25 :1317، کوهی کرمانی) یکرمانهای ة ایران، مانند دوبیتیهایی از ادبیات عامـدر گونه

ها تشکیل یاری از ایشان را جتاست که شمار بس افتهیهای ساربانان راهو برخی ترانه

. گویندیم «قلم»ان نی است که بد موسیقی آنان (32 :1377افشار سیستانی، ) انددادهمی

ی نزه اصفهاحمت. های کوهی و فایز و اشعار چوپانی اساشعار این ساربانان اغلب از دوبیتی

 .اشتندها دیاست که کول ینام نیتریمیهند را زط خوانند! زط قد انیفرزندان کول

 (98: 1384 ی،حصور)
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ر کثغل اکوچرو و چادرنشین هستند و شاند. در مازندران و گرگان پراکنده جوکی:

 ر دانستهوحشی بافقی در هجو شاعری به نام کیدی او را جوکی س ها آهنگری است.آن

 است:

 کشحمال مجوسیان گه               وشارمنی ،جوکی سر و روی

شود که کولی به نوازندگان کرنا، نقاره و ساز )سرنا( در ایل قشقایی گفته می: چنگی

 گویند.می انهیجنگ چنگانه چینگانه، یا چکنه چنگکیان یا هستند. در مجارستان چنگکی

در  اغلب (7 :1376، پورگرگین) ها حافظ موسیقی قومی ایل قشقایی هستندیچنگ

های نوازند. اینان با کرنا و سُرنا آهنگها میو دیگر جشن سوران، ختنهعروسی

، «آغورهلی» نشانیترلیاصنوازند که ها( را مینامه، هَلِی )رقص زنسحرآوازی، جنگ

کارهایی  به، ها در کنار موسیقیچنگی( 43: 1382بهمنی، ) است.« لکی»و « یورغه هلی»

هر  ییقشقاپردازند. در ایل می کشیدن دندانو کردن مانند اصالح سروصورت، ختنه

 و در همه حال به همراه دارد. جاهمهای هنرمند چنگی خاص خود را در طایفه

خراطی  ؛ زیراکنندخطاب می« خراط»کرمانشاه نوازندگان کولیان را  در: خراط 

یج اغل رانای یکی از مش خراطی برای ساخت سازهای تنبک، دهل، سرنا، نرمه ژهیوبه

در  ودارند  آشنایی های مجازی یا بزمایشان است. نوازندگان کولی عموماً با بخشی از مقام

ختلف های مناطق مای شهری، آهنگهها، آهنگها عالوه بر این مقامرپرتوار اجرایی آن

توان شنید؛ گرچه اغلب ایران ازجمله لری و بندری و... و حتی گاه عربی و ترکی را می

ی هاهای بزم هستیم ولی آهنگاوقات در آغاز مراسم شادی بیشتر شاهد اجرای مقام

 شوند.می جا و پیاپی اجراها و جابهذکرشده در کنار این مقام

های احمد به توشمالبویر و چهارلنگان در قوم بختیاری و در کهگیلویهخطیر: 

شغل اصلی آنان مطربی و سلمانی است. گویند.می« خطیر» کولی

آوری غله و اند که هنگام جمعگردانی بودهدوره «دلی»نام  به افرادیدر لرستان : دلی

یا  آخر اسفندماه، با ساز ویژه در روزهایبه خواندندکوبی با ساز آوازهای لری میخرمن

http://www.noormags.com/view/fa/creator/204189
http://www.noormags.com/view/fa/creator/47742
http://www.noormags.com/view/fa/creator/47742
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هجایی،  در نظم بداهه و درنگ وای، با نام نشان صاحب آن به بیدر هر مغازهساز، بر بی

 اند.پوشیدهداد. اینان اصوالً لباس سرخ میهایی را سر میجامه

یران ابه مناطق غرب  های ساکن هندوستان بودند کهدُم گروهی از کولی: دُمی

 وند.شلرستان با همین نام خوانده می کوچیدند و اکنون نیز در

 هم اکنون در اند.قزوین یافتهنامی است که کولیان در  «رومانو»،«رومانلو»یا زرگر: 

مرور  ه بههستند ک ی هندیاین زرگرها همان زینگاروها روستای زرگرآباد آبیک ساکنند.

 های اصلی زرگرهازرگر شده است. البته یکی از پیشه به تبدیل  در گویش عامیانه

 ست.او زبان زرگری منسوب به این کولیان سازی بوده است، طال

 ت.ری اساز دیگر عناوین نوازندگان در زبان لُری بختیاسازنه، سازنده و هندی: 

آنها نان زکار  که زیستندمیکرمانشاه  و سنندج در کولی رقاص که طوایفی :سوزمانی

داشته  که رفتار سبکاست زنانی کنایه از  .زدن و خوانندگی بودسازمردان رقاصی و 

 . لوده و لوند معادل غرشمال.باشند

ند. اگانهبیبت به مردم شهر آنان نسد. گوینها میکولی بهدر خراسان  هایا هندی ی:غُربَت

شوند. ها غربتی نامیده میدر کرمان هم کولی

 که بین اهالی عرب جنوب خراسان در اطراف بیرجند، قائن، گناباد، :فیوج

یلی ختن وسامردان به کار آهنگری سبک و سا ند.ستهاف رایج ، کاشمر و خوهیدریحتربت

مت نیز زنی و حجاچون کارد، قندشکن، انبر، تیشه، چاقو و نعلِ اسب و خر و در کار رگ

ان، زنی، جعل عنوزنان فیوج گدایی را پیشه کردند و مردانشان کفبرخی  .استاد بودند

 وماًهایی که در ایران زندگی عمفیوجکنند. میدرآمدزایی  و دزدیجعل اسناد و کشوزنی 

.کننددست و صورت خود را خالکوبی می

 هم هنوز» دهند.می هاآنبه  لقبی است که ترکان ،چردهاهیس به معنی مردم قاراچی:

 در که هاییچیها( وجود دارد قرهچیقره سی )کوچة چیلر نام قره به ایکوچه تبریز در

 تبریز هایبینی مشغولند. مطربو کف مطربی و رقاصی به اغلب محل ساکنند این
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 که کولی جوان پسران یا زنان اغلب هاو عروسی هاجشن در و هستند محله این محصول

 و آوازها ساز و و هارقص با را مدعوین که شوندمی دعوت کنند،می دربر زنانه لباس

 (33: 1377دارند. )ذکا،  مشغول خود گوناگون هایاحیاناً نمایش

فیوج و  ونفر  غربتی و غربت، یا( قرشمال) که به غرشمال خراسان کولیان: قُرشمار

غرشمار  جهتنیبدفروشند و ایشان را و اسباب چلنگری و غربال می مشهورند همکولی 

نی پررو. دشنامی است در مع(. غیرشمار)شوند نمی محاسبه سرشماری در چون گویندمی

 ای،هر و انارکی ،دوقرسه مزار،اهلل چون هاییآهنگ یی.بازی درآوردن یعنی پرروقرشمال

 این لیانکو که هستند محلی هایترانه از گل برگ و یسبزپر نوایی، گل یا ختایی شاه

 پا زکولی، ا سر از»مثل است  در. کردندمی اجرا مراسم گوناگون در مناطق

 به اوّل شودیم لوتی که قرشمال»حیا و در مثلی دیگر یعنی کامالً بی (شاهرودی)«.قرشمال

وحشی بافقی در دارد.  هاآنظرفیتی که نشان از بی (خراسانی) «.زندمی خودش خالوی

 کند:قرشمال خطاب می هجو شاعری به نام کیدی او را به تحقیر قراچة

 حمامی پخ سگلمش ابدال قرشمال              ةمزدور قراچ

به قراچه و قراچی  هاکولی پوست سیاهی لکه به دلی چادر استسیاه معنی به «قراچی»

از  ولیهادر بهار عجم و آنندراج آمده: به فتحتین، مطربان همراهی کا هم معروفند.

 علوممبحرطویلی که شیخ ابوالفیض فیضی متضمن لغات متضاده در هجو تصنیف نموده 

 نقل از لغت نامه(است. ) تکه زبان این جماع شد

 بیشتر. اندگویند که شیعهمی «جَت» یا «کاسب» امشگرانر به شرقی خراسان درکاسب: 

 .صنعتگرند و ورپیشه آنان

در مازندران از اصلی هندی و رنگی تیره دارند گدارها که : گدار /گودار

ای نهینامند. گدارها به دلیل پیشخود را چوله می ،در محاورات درون قومی و انداگرانیخن

اند. قوم گذارده یجادر فرهنگ موسیقی منطقه به یثیر فراواندیرپا و مهارت در خنیاگری تأ

های موسیقی بخشی از نغمات، الحان و دانسته ،گذشت زمان و با جیتدراند بهگدار توانسته

همان  راگودارها  نیا سیبو یمر. قوم خود را به استادی با موسیقی مازندران تلفیق نمایند
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ها از نژاد که نادرست است. گوسان (32 - 31: 1368 س،یبو یمر) داندمی یگوسان پارت

 اند.ها و گدراها هندی و مردمیکولی آنکهحالاند؛ اند و در دربار بودهایرانی

ته ها و نیز کاولی شناخورنیگها و ها در دو گروه لوتیدر لرستان کولی: گورونی

 ته و ضمناستقرار داش تانها در کنار ایالت و عشایر لرسهای لرستان، لوتییکولشوند. می

یل نواختن موسیقی در داوِت )عروسی( و چَمَر )مجلس ختم( با ساخت انواع وسا

 .کردندگذران زندگی میکشاورزی 

-ز گروهاراسان خ های لرستان، کردستان، کرمانشاه، ایالم، مازندران ودر استان: لوتی

و وقایع و  دبودن دایره انهم یا دپ نوازندگانها . آنة موسیقی هستنداجراکنندهای 

ی از خواندند. برخی معتقدند لوت یکیمصورت شعر و نقل در مجالس حوادث جاری را به

ان: هم) د.گویش مشترک لوتیونه دارن آالت موسیقی و لوتی به معنی نوازنده لوت است.

 وهینیز گر اند. در مازندران و نواحی شمال ایرانای کولیان( این خنیاگران شاخه27

-سیقی میتن موشوند که در مراسم جشن و شادی به نواخنوازنده با عنوان لوتی شناخته می

 هب عروس جهاز ردنب به هنگام نیز و داماد و عروس ییجابهجا این مناطق هنگام درپردازند. 

و  جار زننده عنوانبهدسته  جلوی ها دریافته و لوتی همگانی جنبة جشن فضای داماد خانة

( 713 :1381فاطمی، ) پردازند.موسیقی می اجرای نقاره به و سرنا یا دهل و با سرناخبررسان 

مدتاً عار آنان عسبک خواندن اشکه عیّاری  با صفات اندقاجار بوده ةدورهم در  ییهایتلو

همراه با  خوانیخوانی و مناسبخوانی، مخمساشتلم خوانی،بحرطویل عامیانة هایفرم

( 74ص 3 ج، 1383نصری اشرفی، ) تمی یکنواخت و پرشتاب بوده است.نواختن دایره با ری

 ستند.هها مشدیاین گروه اخیر نباید با کولیان ارتباط داشته باشد. اینان همان داش

نسل  ل بعد ازرا از نیاکان خود، نس نوازندگی سیستان کهگرد دوره نوازندگانی: لور 

بورگ غیر از تنسپس لقب لوری گرفتند )، شدندبرند، در ابتدا النگو نامیده میبه ارث می

 .شونداکنون نیز به همین نام شناخته میاند( و همکه پیوسته لقب پهلوان داشته نانواز



  رامشگر در امثال فارسی خنیاگر و کولیان جایگاه اجتماعی لولیان 
 

145 

مطربان ین . اکه از کولیان هستند شودگفته می« مهتر» کهکیلویه نانوازندگه بمهتر: 

 گویند.میر توشمال مهتبه  هم مناطق بختیاری بعضی از در. دانندخود را هندی می

 ند.اهالی ایل بختیاری به نوازندگان محلی میرشکال گوی میرشکال )میشکال(:

 برای شمال( این عنوان گاه همراه و مترادف اصطالح توشمال یا ت727ُ :1376وجدانی، )

ا یا گان سرنوازندنها به رود و گاه در کنار توشمالنامیدن گروه نوازندگان محلی به کار می

، ریغفا) .گویندکوب میال یا میشکال و به نوازندگان دهل، دهلی یا دهلکرنا، میرشک

ص اقوام به نوازندگان نوعی سرنا که مخصودر شهرستان مینودشت  نیهمچن( 178: 1388

 نیا( 23: 1372، خسروی) گویند.می« کالمش»یا « میرشکال»یا « قوشان»سیستانی است، 

نیز  «خطیر» گان بهه میشکال و در بین طایفة چهار لنلنگ بهفتنوازندگان در طایفة لر زبان 

 وندیل زراسزیر مجموعه اای از ایل بختیاری نام طایفهمعروف هستند. همچنین میشکال 

ا یها یرشکالاست که به نواختن سرنا شهرت دارند. م مانیمسجدسلساکن در شهرستان 

 ربازی،حلی مانند سواهای مها به هنگام جشن عروسی به نواختن آهنگ بازیمیشکال

 .پردازندبازی و نیز اجرای موسیقی مرجنگه و مالروه میبازی و چوبدستمال

 و ادب فارسی عامهفرهنگتماعی لولیان در . جایگاه اج2-2

های به جنبه توجه با واجتماعی خود  ـ های فرهنگیلولیان با آالت موسیقی و ویژگی

 در آثار منظوم ادب فارسی .اندواردشدهی های خاص در ادب پارسگوناگون و ویژگی

 فارسی شعر در»چنانکه یاد شد. کند؛ از این قوم یاد می شاهنامهبار فردوسی در نخستین

 شفیعی) «رددا وجود کلمه این در پرهیز و است عفافی عدم با همراه زیبایی از مفهومی

 (.417: 1388 کدکنی،

دم روبرو هستند. مردم به همین دلیل از رفتار لوتیان و کولیان همواره با نظر منفی مر 

 با: شناسایی نکن دسته سه با» ی ندارند. در سیرجان مثلی است کهخوشدلآنان چندان 

 :پرسندمی کسی از گویند.جَتّی می پیرکولی در بیرجند به« .عطاالهی و لولی کولی و

 جتّی پیر» :گویدمی «ست؟چی میوه بدترین و زمین بدترین و حیوان بدترین و آدم بدترین»

« .خوردمی سنجد رفت،می( زارشوره) کبروزمین  بر بود، نشسته سبزی خر بر که دیدم را
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اما عجب است که در باورهای عامیانة مردم  که در این مثل به هر چهار اشاره شده است؛

 پیش در خوبی روز بیفتد کولی به کسی چشم خانه از خروج هنگام صبح اگر»بیرجند 

شاید میان پیرجتی و کولی به رغم ترادف، تفاوتهایی  (1394 ذوالفقاری،) «.داشت خواهد

 ما مگر»گویند: خواهند مثال بزنند، میها وقتی نهایت بدی را مینیز داشته باشند. بختیاری

 اگر»یی است: آبرویبکه نشست و خاست با آنان مایة  قدرآن« ایم؟شده غربت و کولی

ارزش هستند که حتی امواشان نزد مردم چنان بی «کنی؟می چه کولیخانة  در نیستی کولی

 تر از خودشان است. خرِ کولی نمونة بارز آن است؛ چنانکه به قولارزشهم بی

بند سرخر کولی نعل»یا « .گیرندمی یاد کولی خر از بیتالی )خرسواری( را»ها آبادینجف

اهمیت شمردن مال و اج دارد، نشانگر نادیده و بیاین مثل که در تمام ایران رو« شوند.می

پیدا کند  حشرونشرحال کولیان است. و در یک مثل بوشهری است که هرکس با این مردم 

شاید به همین دلیل نه کسی از « .گشتمی هاکولی همراه نبود، کولی»شود: مثل آنان می

 دادم، ولی» این کار مجبور باشد:ها به دهد مگر به قول سیستانیگیرد نه زن میآنان زن می

اکنون در چند حوزه به جایگاه اجتماعی و کار و « .دادم کولی به شدم ناچار دادم، ولی

 پردازیم:کنش آنان می

 ، معیشت و زندگیوکارکسب. 1 -2 -2

بندی، مطربی، ها و کولیان به کارهای دالکی، غربالغربتیاند. کارهها همهکولی

در مثل ترکی  رونیازاو در خیلی از کارها مهارت دارند؛  پردازندیآهنگری و مسگری م

ماند، و به قول کار نمیکولی بی« .کند پیدا احتیاج کولی به ممکنه هم شاه»است که: 

مردمی فقر و  هانیابا همه  «کَنَد.را میک...  شود پشمکار میکولی بیوقتی »معروف 

گاه به آنان د جایگاه اجتماعی آنان باشد که هیچناتوان و تهیدست هستند. دلیل آن شای

فرصت داده نشده تا در اجتماع مطرح شوند. ممکن است سوابق خالف گروهی از آنان 

 کند:الذهب داستانی از فقر آنان نقل می جامی در سلسله موجب این امر بوده باشد.

 نان تاکنون :پرسدمی پسر. است گندم نان هاخوردنی بهترین :گویدمی پسرش به ایلولی»
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 که من پیر پدربزرگ امّا امنخورده گندم نان خود من: دهدمی ای؟ پدر جوابخورده گندم

 «.خوردمیگندم  نان شخصی شهر، حوالی در که بود دهید خود چشم به بود زمانه نیکبخت

 اگر کولی»دانند: ها آنان را کم همت میاما به عکس شهربابکی (129: 1370جامی، )

 ای درمراغه حتی به قول اوحدییا  «.داشتبرمی خودش پشت از را توبره داشت، همتی

از این امثال  «.است جیب الیق نه لولی مشک» ارزش است:جم مُشک لولی هم بیجام

-ها میو برای همین است برازجانیکردند شود کاالهای نامرغوب استفاده میبرداشت می

توان آنان خرسواری است و البته در این کار ماهرند. برای  تنها «کولی و آرد جو»گویند: 

گویند: ها هنگامی بخواهند تبحر کسی را نشان دهند، میهمین است که نهاوندی

 را لِنگش رسید کی هر کولیه، خر» مثل. بدهد یاد کولی به را خرسواری خواهدمی»

  شهربابک ناظر به همین مسئله است. در« .رویش گرداندمی

 ند از:بارتعبینیم غل اصلی کولیان که بازتاب آن را در امثال و اشعار فارسی میمشا

آرایی مجلس کار اول لولیاننوازندگی و رقصندگی: و خوانندگی  .1 -1 -2 -2

ها و گردان اصلی بیشتر جشنطی چندین سده معرکه»با رقص و آواز و ساز خود  است که

خوان و بازیگر در ایگاه مطرب و رقاص، آوازههای مردم بوده و همواره در جشادمانی

آمیز اقوام مختلف های سرورسوران و دیگر همایشبسیاری از مجالس عروسی و ختنه

(. 8-17: 1383)نصری اشرفی، « پرداختندحضور یافته، به تعمیق هنرهای ملی و بومی می

سوران، و ختنهمتولیان موسیقی سنتی در مراسم شادی چون عروسی  عنوانبهاین گروه 

-کردند و با نواختن آهنگ به کسب درآمد میجشن نوروز و نیز در مراسم عزا شرکت می

پرداختند. البته به قول لرها برای کولی سخت است که در عروسی پسرش بیکار بماند: 

-دورودی تواند بیکار باشد؛ به قوللوتی نمی «.هم باشد پسرت عروسی و باشی کولی حاال»

تمامی آنچه کولیان «. ».گیردمی را خودش پدر ختم مجلس است، کاربی هک لوتی» ها

خواستند، نوا و ریتمی بود که بتوانند با کمک برای ساخت و اجرای موسیقی می

البداهگی، آرایه و مهارت در ها با فیآن را اجرا کنند. موسیقی کولی شانیوپاهادست
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و حتی زمان موالنا  ربازیداز  (16-17: 1378)موالیی، « حرکات فیزیکی بدن همراه است

 کار آنان رقص و آواز بوده است:

 کنان گرد ماه نورفشان آمدندرقص           ای ای عشق چو استارهدر دل هر لولی

 (358 :1378)مولوی، 

  کمیعلرگشا که سالم لب چون قند ب                     هله دیوانه لولیا به عروسی ما بیا

 (846 :1378)مولوی،

 جنباندن کون از لوتی»گویند: ها میاز رقاصی لولیان مثل بسیار برجاست؛ جیرفتی

 ی،لوت برِ در»اهرند که و چنان در این کار م« .آیدمی عارش گرفتن پول از آید،نمی عارش

 « .مکن رقاصی تو

گویند. م میه« ازندهس»کولیان در نواختن انواع ساز استادند. در مناطقی از ایران به آنان 

 هستی وتیل اگر»همین نکته باعث شده امثالی برای آنان بسازند؛ مثل این مثل آبدانانی: 

 تو مردمان رس پشت بزن، گاز لقمة خود برو تو لوتی»یا « .زنیمی خودت برای کن فرض

یم پا»گفت: « ن.ساز بز»گفتند:  به توشمال»کنند: جویی میو گاه هم بهانه« .بزن ساز کم

 ز لولیانسا( جشن نای)سرنا یا سورنای آنان در نواختن انواع ساز مهارت دارند.  «ارد.خمی

 است:

  ییاسرنن لولی آبه کوی لولیان افتد از      مسلمانان مسلمانان به هر روزی یکی شوری 

 (953 :1378)مولوی: 

ها در مراسم جشن و عروسی هنوز در برخی سرزمین»ساز لولیان است و  هم دهل،

غانی هم نای لولیان در عصر منوچهری دام (.44: 1369)شیرکانی،  «نوازندولیان دهل میل

 رواج داشته است:

 آزادوار لوریان یهاینا بر زند آن و              پالیزبان سغدیان هایچنگ بر زند این

 (.1347، )منوچهری 
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رند. دا ختن آندهل از سازهای رایج کولیان در لرستان است که استادی خاص در نوا

« .زدمی دهل ایدرّه توی بود، کرده فرار لوتی» زن:لری است از حماقت کولیان دهل مثلی

 «.است بغلش زیر دنبک لوتی»نوازند: دنبک هم می

قل داستانی ن اآلدابفصوص و لولیان آوازخوان هم هستند. باخزری در اوراداالحباب

 کند:می

 را بیت این و گردندمی شهر و گرد شوندمی ریشه وارد غریب، لولیان از گروهی» 

 بیت این و ؛من خانة زا شو برون نکنی کاری/  من بندانة و سبوس من جانانة: خوانندمی

 هیچ :فرمایدمی و رودمی منبر سر بر باخرزی الدینسیف شیخ. شودمی مشهور شهر در

نشوید  تا گمراه هان ؟یستچ ایشان سخن معنی و گویندمی چه لولیان این دانید کهمی

 با حق یت،ب آن حروف صورت در شنوید که حق از شما. اندحق فرستادة هاآن که

 و رضیا من فلیخرج بالئی علی یصبر لم و بقضائی یرض لم من :گویدمی شما

 (212-211: 1342باخزری،) «.سمایی

در مثل  کهنانچگیری لوتیان معلق زدن بود؛ از انواع معرکه گیری:عرکهم .2 -1 -2 -2

 و لوتی پیش»یا  «.آموخت نباید زدن معلّق لوتی به»یا « خطاست زدن معلّق کولی پیشِ»

ه د است کاست. در لطایف عبی« بازیپیش غازی و معلق»این مثلها شکل دیگر«. معلّق؟

کنی و عمر در بطالت به سر کرد که تو هیچ کاری نمیای با پسر خود ماجرا همیلولی»

بازی تعلم زدن بیاموز و سگ را از چنبر جهانیدن و رسنکه معلق میتوگوند با بری چمی

 رش عبیدو بنابر گزا (.274: 1343)عبید زاکانی، « کن تا از عمر خود برخوردار شوی

ز ااه رفتن بازی، و درگیالن الفندبازی ربندبازی یا داربازی و ریسمان باز هم بودند.رسن

در »است.  انگیزآکروبات و هیجانحرکات ظ تعادل به همراه روی طناب در ارتفاع با حف

؛ 625، ص 1ج  :1314)اولیاچلبی، «گفتند.می «پهلوان»یا « جانباز»آسیای صغیر، به بندبازان 

  (439، ص 2ج 

 رسن  اینک کنیم بازی تارسن لولی خیز            لولیان  جان به اوگوید عنبرسای زلف 

 (705 :1378)مولوی،

 لولیکان آمدند  اشیبازرسنبهر                   سن زلف تو خلق به جان آمدنداز ر
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 (711 :1378)مولوی،

 میمون بتعاق»بازی است. در امثال است که های لولیان میمونگیرییکی از معرکه

 ره،می باال یلوت کول از که انتری عین بخندی، رویش به»یا « است. چنبر بر گذر را لولی

 یعنی خیلی ناراحت.« .مُرده لوتی انتر مثل»یا  «.اتکلّه روی پرهمی


اصطالح  اند.طراری شهره و راهزنی و به دزدی هاآن و طراری: زدید. 3 -1 -2 -2

ت دزدی از صف موالنا .داللت بر همین رفتار کولیان دارد، معادل باال کشیدن «خور لوتی»

 کند:یاد میبسیار آنان 

 ای سجاده اشتهنگذ او مکر، مسجد چیه در    ایزادهلولی و ولیل ما رخت جمله دزدید

 (883 :1378)مولوی: 

 آخر  بریم که مال مسلمانان جزمال        مشغولی و مکسببی شنگولی و لولی ما

 آخره خوریم دزدی نکند گوید پس ما چ            لولی که زرش نبود مال پدرش نبود 

(373 :1378)مولوی:  

 خانة به زدید صاغو، ده در»است:  ادشدهاز دزدی کولیان ی لیپژنده مقامات در کتاب

 یکی از پس. دزددمی اشخانه از را دستبندی و رودمی جام احمد مریدان از حیتی، محمد

« .یابدبازمی نلولیا از را اشمسروقه دستبند پیشگویی وی، مدد به جام احمد مریدان از

 (281: 1340غزنوی،)

از  راهزنی آنان و« .مدهید راه خانه به را لولی و سیاه آلو»کرمان مثلی است که  در راور

از  یال اگر دزدی ناشح «گُدارند؟ ها پشتِلولی مگر» شود:این مثل شهربابکی دریافت می

 به .دزدیده باشد خر ةربکولی که خود به دزدی معروف و به رذالت موصوف است، تو

 ترخ نیامد، رشگی چیزی کولی»حتی وقتی:  «. کولی را دزدیدهخرِ ةتوبر» گویندکنایه می

-گی نشان میها هماین مثل« .دزدید را چماقش دید، را کولی کولی،»یا  «.دزدید را زنش

 دهد، این صفت ذاتی این جماعت است.
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و فالگیری عمدتاً کار زنان کولی است. در شعر  بینیکففالگیری:  .4 -1 -2 -2

صرت ست. نگردی دختران کولی بازتاب یافته ابایی، فالگیری و دورهشاعران معاصر زی

نصرت/  وت نگاه از دارد نهان ام/ خویشنگفتنی وحشی کولی»رحمانی شعری زیبا دارد: 

 سرد عشق ز تا کنم دلت/ کوچ گرم شهر به پرستو چو بور/ هم بشوی، گشایی در زند تقه

بگویم/  بگیریم، فالفال بگیرم/ دوباره یایمب بندم/ باز تو دست خطوط بر نگه نمیرم/ باز

خط بگویم/ این بگیرم ست/ فال نشسته راه میان در زنی است/ لیک مرگ خط این 

 (89 ، ص1390، کولى «)است... عمر

ت: شیده اسکویر نادر نادرپور در شعر فالگیر رفتار کولیان فالگیر را چنین زیبا به تص

 درآمد یرِ بادپ بین گریخته/ کف گردش ز نور زنبورهایبود/  فتاده پهلو به آفتاب نکندوی

نه )گزی« کرد... زسا غریبانه نوای کولیان روشنش/ چون فال از خود راز بشنود دور/ تا راه ز

 (1382 اشعار،

 فروشی مشهورند. صاحب آنندراجزنان لولی گاه به تنبرخی  فروشی:نت .5 -1 -2 -2

 االو )آتش(،انه بیخ از» هاست کهسته است. در مثل افغانخانه دانقحبه را مترادف خانهلولی

 خطرناک زلمن پل زیر»فرشی آنان اشاره دارد: یک مثل هم هست که به تن« .به لولی زن

های کانباید در نظر داشت در گذشته یکی از م« .است باکبی لوتیان منزل است/

بار گوید: از یکغربتی می»است که  شهرضاییو مثلی  ها بوده است.خالفکاران زیر پل

 «شود.کس هیز نمیهیچ ن ...گا

 که است ظرفی است که بیختن غربیل یا غلبیل یا غربال آلت ی:بندربالغ .6 -1 -2 -2

ست؛ ابافی ا غربیلیی بندغربالیکی از کارهای کولیان  .شودمی بافته مفتول از یا و روده از

 و گرفت لیکو جلوی را غربال» در مثل است: از این رو آنان به غربالبند هم معروفند.

-دانیم چرا آذریو نمی «.بینیمی را من که طور هر: گفت «بینی؟می طورچه را من»: گفت

 در دماوند« .بردمی را گیسویش کولی است، گران غربیل»گویند: زبانان در امثال خود می

 «.ماندمی کولی( غربیل) غلبیر مثل»غربیل کولی نماد دروغگویی است: 
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 گرگ، پنجة خرس، موی دادن با آنان روش گیاهان دارویی و طبی:ف. 7 -1 -2 -2

-بخت رایب و کننددرمانگری می صدف، هایتکه و ورق با یا طبی هایعلف و مار مهرة

فروشند. در می السحرباطل یا و دهندمی جادو و طلسم آنان، خوشبختی و دختران گشایی

 و سر به هانیپن و خرید کولی زنان از گراز یا گرگ پیة مقداری دبای که معتقدند خراسان

 خواهد کناره او از زودیبه و شد خواهد بیزار هوو از شوهر عمل این با: مالید شوهر تن

 (1394ذوالفقاری،. )گرفت

 ه برایگوید. مقصود از حب داروهای سنتی است کای از حب لولی میاوحدی مراغه

 کردند:یز میتجو هایماریبزنان و 

 (1307ایه)اوحدی مراغ .باشد بتر را حبةالقلب         باشد شکر از گر لولی حبّ

 کردند:فروشی هم میسپیده

  ز فرق خود قصب زرد ماهتاب نهد      ز مهر آینه لولی زن سپیده فروش

 ه دهخدا(نامبه نقل از لغت بدر جاجرمی)                                        

 وضع ظاهری، خلقیات و رفتار کولیان. 2 -2 -2

-اینکه کولیان باورمذهبی مشخصی ندارند و بر اصول اخالقی پایبند نیستند، به بی

بری و مکر، که نقطه ضعف اصلی کنند. از جیببندوباری و آزادی مطلق همه کار می

برای کولی اصل « .است خاک لوتی مزّة» اند: دلیل نگفتهآنهاست تا مستی و میخوارگی. بی

دارد. آنها چند خصلت بارز دارند شادبودن مهم است. فقر آنها را در غم و اندوه نگاه نمی

 که در امثال و اشعار فارسی برجسته شده است:

ی کوچرو هستند که دوشانبهخانهکولیان  به دوشی:سرگردانی و خانه  .1 -2-2 -2

به دوشی و آمیختگی با اقوام و این خانهکنند. می اُتراق جاهمانهرکجا کاری باشد، 

ها کمک کرده است تا یاد بگیرند با همه بجوشند و همرنگ آنان شوند. ها به آنفرهنگ

ها و آداب و هنجارهای اجتماعی مردم همرنگ شده و در کنار آنان هرجا بروند با سلیقه

شوند. با همه پایبند می گیرند و بدانزبان خود، زبان و فرهنگ مردم آنجا را کامالً فرامی
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های شعر شاعران زمینهدر  لولیاندوشی بهمهاجرت و خانهآمیز دارند. همزیستی مسالمت

 :مضامین زیبایی آفریده است

 کند باز دیگر جای مسکن می            این دل سرگشته همچون لولیان

 (608: 1382، )خاقانی

 (755 :1378)مولوی، مانوا کی پذیرد خانلولیان ر      لولیان از شهر تن بیرون شوید 

 ریچون لولیان گرفته دل من مساف      هر شب مقام دیگر و هر روز شهر نو 

 (1099)مولوی:  

ی آنان را دوشبهخانهشاید کوچروی و  ی:بدلباسی و بدشکلنظمی، بی. 2 -2 -2 -2

ین ازندگی  نظمیبی ی وسروسامانیب نظم و دچار شلختگی و آشفتگی کرده باشد.چنین بی

یعنی آشفته.« هامثل خانه کولی»مثل است.  نیچادرنشروان کوچ

 (180 :1381،)سنایی ظاهری همچو کلبة بزاز            باطنی همچو بنگه لولی

 کمال)مان  و خان است لولی بنگه همواره    همچو مرا تو طرة هندوی ترکتاز با

 اسماعیل(

 بندربیلغ کولی و مطبخی به دده»گویند: دلباسی میها در وصف شلختگی و بتهرانی

-ه کنایه میبها هستند. سیرجانی بدشکلو  چردههیسمردان کولی، خالف زنانشان، « ماندمی

 باق کولی» ند:گویدر کندلوس مازندران به آدم بدلباس می« .هاکولی اُجاق مثل»گویند 

 جِنگ مثل»ست: ا شیراز مثل در لولیان تنبان دارند. گشاد لباس و آشفته وضع و سر «.دراز

 «.لباس کدستی همین و است لوتی»و  «.کولی جنگَک

و لوندی و سرمستی و  شوخی و شنگی مقصود و دلبرانه: فتارهای زنانهر. 3 -2 -2 -2

 هاست که در شعر فارسی بیشتر بازتاب داشته است:دلبری و رعنایی زنان آن

 (137 :1381)سنایی، گسارکندت بادسار و باده                گاه ناهید، لولی رعنا  

 (1370حالش )حافظ، است چون آگهی داری چه سرمست     شنگول لولی زآن صبا

  شهرآشوب      کار شیرین شوخ لولیان کاین فغان 

 (1370)حافظ، را یغما خوان ترکان که دل از صبر بردند چنان
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          لولی صد فتنه ای شنگولی خواجه ای

 (934 :1378خستی )مولوی، ما آخردل لولیمی چه بشتاب

 به معنی دلبر: وشو لولی

 شورانگیز  است وشیلولی ربودة دلم

                             (1370)حافظ، آمیزرنگ و وضع قتال و وعده دروغ

 لور و لول جهانگیری فرهنگ رشیدی و فرهنگ در شرمی:حیایی و بیبی. 4 -2 -2 -2

 است: ولیانل الزمة حیاییبی زیرا است؛ آن منسوب به لولی و لوری و حیاستبی معنی به

 و لوری خوانند. یزن لور را آن و گویند را حیابی و شرمبی مجهول واو و مضموم اول با لول»

 و زشت رفتاری ولی داندمی بزرگ و نجیب را خود وقتی کسی«. است آن به منسوب لولی

 لولی کرد گریلولی هرکه بکارند، که نیست تخم گریلولی»گویند: دارد، می ناپسند

ثی در لویان ار است که مردم معتقدند رذالت و وقیحانه رفتار از گری کنایهو لولی «.است

یی پرروهای هاز نشان .است رذل باشد، نجیب خانوادة از اگرچه کرد رذالت اما هرکه ؛است

 کدخدا خواستمی دادند،نمی راهش ده تو را لولی»ها آنان همین بس که به قول گلبافی

 «بشود

 اگر» ها:ظرفیتی آنان اینکه به قول بوشهریهای بیاز نشانه ظرفیتی:بی. 5 -2 -2 -2

 گویدمی کنی حرکت دنبالش اگر و یاشده خرم گویدمی کنی حرکت کولی جلوی

یا  «.آمد پیش داشتبر را شاتوبره ،آمدخوش گفتند را لولی»در مثل است:  «.ایشده سگم

آدم »ها هم مثلی دارند:گیلکی «.آمد پیش برداشت را اشتوبره آمد،خوش گفتند غربتی» به

 بدهی، رو که فرومایه آدم یعنی بهخواهد. دوشاب می ةکوزکولی رو نشان دهد،  ةبه بچّ

 اوّل بدهند، بیگی مقام که کولی به»ای است که یک مثل ارومیه .کندنمی رها را تو دیگر

رود به زن دهند، میرا که رو می کولی»ها یا به قول بیرجندی« .بردمی را مادرش سر

 شود،می لوتی که کولی»ها: اینکه به قول خراسانی هاآنظرفیتی نشانة دیگر بی« خواستن

 به رسدن الال»: ظرفیتالبته کم و فقیرند همواره لولیان« .زندخودش ضربه می دایی به اوّل



  رامشگر در امثال فارسی خنیاگر و کولیان جایگاه اجتماعی لولیان 
 

155 

 ثروت به که بهتر همان فطرتپست فرومایگان یعنی «یسواراسب به نرسد لولی ،داریخانه

  «.خریده خری لولی»: گویندمی تمسخر و کنایه به کرمان در نودولتان به و ؛نرسند مقام و

« بازیکولی»در اصطالحات عامه  آفرینی:جنجال وپرسروصدایی  .6 -2 -2 -2

 «.قرشمال اپ از کولی، سر از»بازی. مثل شاهرودی د سروصدا و شلوغدرآوردن یعنی ایجا

 یکول با یالتیا»ها هستند: ناظر بر همین خصلت آنان است. گویا بدتر از این دو، ایالتی

-ی کند، مینیآفرجنجالدر مازندران اگر کسی  «.ترسید آبروریزی از کولی کرد، دعوا

 دارد، شلوار ود است کولی»: اییا در مثل سرخه «.مادر شیر نه خورده کولی شیر» گویند:

ی ولی برای آبروریزو خداوند آن روز را نیاورد که ک «.اندازدمی سرت به را شلوار یک

 را رد و خانه بیاید باید بنجی بام، به رفت که کولی»: گویندها میبروجردی بام برود،پشت

ها ریول بختیاقکند و به می ادیادوفردآید می وقتی اتفاق کوچکی برای کولی پیش «.ببندد

 پوستش که است کولی»ای آمره مثل «.استبرده  آب کولی را یا کاسة کفشلنگه»گویی 

دنی است: دعوای دو کولی هم شنی کند.هم همین مقصود را بیان می «.است برده سگ را

-پرجنجال می مآد به گیالن در «.امغربتی من ایکولی تو اگر حرمتم، من عزتی تو اگر»

 مار هشخوابگا چادر به روز چهل به روز چهل دارد، را کولی وخویخلق» گویند:

ی نشینوچکگی ایالتی و این ویژگی ناظر بر زند«. کک به تمبان افتادن»شاید نظیر  «.افتدمی

 هاست.ها و زندگی در محیط باز و یا الزمة کار آنآن

 نزاع و هم زود سخت و زود بسیار خود یانم هاکولی . خشونت و تندخویی:2-7 -2 -2

 نانزمناسب برای  شوهر صفات زنی بزرگترینمشت و قدرت، جنگجویی. کنندمی آشتی

و زنانشان ازاین ر .کند گریز ازدواجنزاع مرد نیست با حاضر زن کولی هیچ است. کولی

 در اییکول هیچ که طرف پَر توی زد چنان»بسیار خشن هستند، حتی با کودکان خود: 

ای است: که در مثل آمره های تندخویی احمقانة آنان استاز نشانه .«زند.نمی اشبچّه کون

 را کولی کولی،»ته گاه الب« .بسوزد اشهمسایه دل تا کوبدمی زمین به را خود بچّة کولی»

تی ح بگویند برند کهکار می همین مثل را هم وقتی به« .اندازدمی زمین را چوبش بیند،می

 دارند. می نگه را یکدیگر حرمت رسند،می هم به چون هم افراد ترینپست
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گفت  بزن، گفتند حرف لولی به» که است جانیسیر مثل در آداب ندانی: .2-8 -2 -2

ه آن را نه سر کها این هم حرف زدن کولی« .آمد بیرون کوه پشت از کماچ یک قدربه ماه

 گرا»ها بختیاری ولو به ق «.ترکدمی دلش ک... م، به نگوید لوتی اگر»است نه بن. اصالً 

 است ها بابلوتی پیش چهآن»به هرحال  « بگوید؟ باید چه تخمم، به دنیا نگوید لوتی

 تیز توش برند،ب بگذار»: گفت« .دزدیدند را شلوارت»: گفتند لوتی به «.است نایاب ما پیش

آنان  ناپذیریدلیلی بر تربیت« .شودنمی خانم کولی دختر»و اینکه معروف است « .بودمداده

 است.

ان اند و کارهایشها به شاالتانی و مکاری شهرهآن: گرییی و حیلهگودروغ .2-9 -2 -2

ت. هاست آننیرنگ در ذا« یک رودة راست در شمکشان نیست» برند و را با حیله پیش می

 «نانلقمة  یک یبرا دروغ یکی گویم،می راستکی گفت کولی»گویند: مردم خمین می

کرمانی  «فروشد.کند و میباد می خرغربتی است، »گویند: باز میدر شیراز به آدم نیرنگ

 «.کندمی کُت خر پوست لولی پیش»گویند: می

گرد، گدایی است. های کولیان دورهیکی از شغل بعی:ط گدایی و پست .10 -2 -2 -2

و  «.کن خیرم باجی»: گویدمی ببرند، هم شاه ةخان اگر را کولی دختر»ها به قول دماوندی

 رىهمس به و کرد یارى بخت را گدایى دختر»داستانی عامیانه در کرمان است:  بارهنیدرا

 از و کند نظرصرف آن از توانستنمى بود، گرفته خو گدایى به چون. درآمد پادشاهى

 تصویر هب خطاب و ایستادمى آینه برابر خلوت در. بخواهد چیزى توانستنمى هم دیگران

 کن خیرم بىبى را او نام و شد آشکار راز تا« .کن خیرم بىبى»: کردمى تکرار خود

کند می خیال ی،کول»کشان اینکه ( و از رفتارهای این توبره59 :1370بقایی، ) «.گذاشتند

 اندیگر وتدر قضا یعنی ناآگاهان ؛«هست هم توبرة رفیقش در هست، اشتوبره در هرچه

ند که ن بر این باورمردم خراسا»این توبرة گدایی گاه برکت دارد.  .کنندمی نفس به قیاس

 همعالج تا بخورد و بدزدد هاقرشمال توبرة از نانی قطعه باید بیمار فراموشی درمان برای

 (1394 ذوالفقاری،)« .شود
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ری آو. با زباناز ابزارهای مهم کولیان زبانشان است و پرگویی: پرحرفی .11 -2 -2 -2

-مثل می هایسیستان باید بتوانند به هدف برسند. اصل بساط کولی زبانش است .برای همین

-هارگویند. آمرو بسی «.بستم که دهانم گفت این برچین، را گفتند بساطت لوتی به»زنند که 

 بر مه با کلمه تا لچه تا چهل که مثل کولی» :زنندها را مثل میها برای آدم پرگو کولیای

 شهربابکی ثلمو زنان کولی در پرگویی مشهورترند.این موضوع را یک  «.آوردمی زبان

هفتاد( ) چهل روزیاگر راه رفتن خرم مثل زبان زنم بود،  ربتی گفتغ»دهد: نشان می

 «رفت.می فرسخ

 بوسه کولی به کولی»ایش آنکه: هاز نشانه ی و زرنگی:طلبمنفعت .12 -2 -2 -2

 سگ،»و  «.کندمی چرب را دخترش ..کُ شود،می زیاد روغنش کولی»ا ی «.دهدنمی

  «.شودمی باز راه کولی برای گیردمی را سگ

موقع و بیهوده وقتی کسی کار بیکاری و نادانی: ی، وارونهناشناسوقت .13 -2 -2 -2

ن وقت رفت»یا  «بندد.کولی دم رفتن آخور می»گویند: کند در یزد میو نابهنگام می

 وقت هاکولی»یا  «.ساختمی( اُجاقخانه ) کند، بار خواستمی کولی» یا« سازهآتشدان می

شود که به قول یمنادانی کولی از آنجا معلوم  «.کنندمی سفید را هااسب کوچ، آخور

های و این هم از نشانه« .کندمی سفت را تنبانش بند پیداست، عورتش کولی»ها الرستانی

  «.فتر خرم که( کن باسواد) کن مالّ را امبچّه گفت غربتی»ست: نادانی کولی ا

 

 گیری. نتیجه3

روند. و در تمام جوامع ایران به شمار میبخشی جداناشدنی در فرهنگ  لولیان کولیان و

این رفتار . مشغولند یرقاصی، بازیگری، آوازخوانی، فالگیری، رمالی، آهنگری و خراط به

توان کولیان را نمیبازتاب داشته است.  ی فارسی و اشعار شاعرانهاالمثلضرب درلولیان 

 هایداستان راویان و گرددوره موسیقیدانان و دانست؛ آنان شاعران هابازماندگان گوسان

تفاوت بودند.  احترام دارای خویش جامعه مردم میان در و شاهان کنندهسرگرم و ایران ملی

 و خواندن بهتر بر عالوه» این بود که گرددوره هایکولیان با درباری مشهور هایگوسان
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اما کولیان میان مردم بودند و چندان  اندداشته بهره شاعری هنر از نیز نواختن، خود بهتر

 شدند.محترم شمرده نمی

 ای مختلفهاماند و به ناین آوازخوانان و نوازندگان در مناطق مختلف ایران پراکنده

ه کیلوی، مطرب و لوتی، در کهو خطیر تی، در خوزستان قجردر کردستان لو مشهورند:

شهر ، در بورگدا /مازندران گودارمهتر، در فارس قوال یا سازنده، در آذربایجان عاشیق، در 

ری ل بختیا، در ایجت  و پهلوان ستانبلوچ، در سوزمانی خراطلوتیخطیر، در کرمانشاه 

نلو و گر و روماقزوین زردر  ،ازنده و هندی، سگورونی سازنه دُمی دلیو میرشکال  توشمال

سیستان  ، درتبریز قاراچی در قُرشمار فیوج ی وغُربَت کاسب ذُهلیدر خراسان ، رومانو

 مهتر معروفند. کهکیلویهی، درلور

ت در . این نفری از لولیان ندارندخوشدلمردم به دلیل نفرت از رفتار آنان چندان 

به  بیشتر شاعران بازتاب یافته است. در امثال فارسیها شعر دویست مثل فارسی و ده

سیک بر ر کالاما در اشعا ؛های منفی لویان و کولیان توجه شده استرفتارهای بد و جنبه

ند اترادفمشود. لولی و کولی گرچه خواری تأکید میوجه مثبت آنان چون دلبری، شادی

 اما لولی کاربرد لطیف و زنانه دارد اما کولی نه. 

ارسی فاشعار  مشاغل اصلی کولیان که بازتاب آن را در امثال واند.کارهها همهولیک

و طراری،  یدزدگیری، نوازندگی و رقصندگی، معرکهو خوانندگی بینیم عبارتند از:می

یگر بی و هرکار دط، فروش گیاهان دارویی و یبندغربال فروشی،و فالگیری ، تن بینیکف

 که پیش آید.

بندوباری و ورمذهبی مشخصی ندارند و بر اصول اخالقی پایبند نیستند، به بیکولیان با

بری و مکر ، که نقطه ضعف اصلی آنهاست تا کنند. از جیبآزادی مطلق همه کار می

ها ها و سلیقهی کوچرو هستند که با اقوام و فرهنگدوشانبهخانهمستی و میخوارگی. کولیان 

ی آنان را دوشبهخانهشوند. کوچروی و ردم همرنگ میو آداب و هنجارهای اجتماعی م

و  ها در شعر فارسی رفتارهای زنانهنظم و دچار شلختگی و آشفتگی کرده است. زنان آنبی
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ظرفیتی است. مثلهای فراوان در  بی لولیان الزمة گویا شرمیحیایی و بیبی دلبرانه دارند.

 آنان وجوددارد.

کاری نی و مها به شاالتاآنآفرینند و خشن و تندخوی. پرهیاهو و پرسروصدا و جنجال

-یتن و تربداب ندابه دلیل روحیة ایالتی آبرند. اند و کارهایشان را با حیله پیش میشهره

ن زبانشا کولیان گرد، گدایی است. از ابزارهای مهمهای کولیان دورهیکی از شغلناپذیرند 

 د.ادان هم هستننکار و ، وارونهناشناسقتو و زنان کولی در پرگویی مشهورترند.است 

 

   

 کتابنامه

جستارهایی در فرهنگ و  دانشنامه نمایش ایرانی: (1391.)هلدال. ییاسباعآق

کرمان: دانشگاه شهید باهنر و  1348تهران: قطره؛  .بوطیقای نمایش ایرانی

 .)کرمان(

هدایت و  ار از صادق)با دو گفت ویس و رامین.اسعد گرگانی. فخرالدین. 

 1381. معاصر تهران: صدای روشن. محمدبا مقدمه و تصحیح و تحشیه  .(مینورسکی

ها ـ پژوهشی در زمینة زندگی کولیان ایران کولی(. 1377افشار سیستانی. ایرج )

 . تهران: روزنه.و جهان

اریخ آنکارا: انجمن ت .ج دوم .العارفینمناقب (. 1959الدین احمد )افالکی. شمس

 ترک.

 ر.. تهران: امیرکبیجغرافیای تاریخی خوزستان(1377امام شوشتری. محمدعلی. )

 شر آرون.. تهران: نخنیاگری و موسیقی در ایران( 1387سکندر.) بهاروند. یاللهامان

اپ . چ2ـ1. ج اولیاچلبی سیاحتنامه سی( 1314.)اولیاچلبی. محمد ظلی بن درویش

 .احمد جودت. استانبول

 .ی. تهران. به تصحیح وحید دستگردیجم اوحدجام(1307)ای. راغهاوحدی م
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. عروس هنره . مجل: نگاهی به موسیقی ایل قشقاییسارچشمهزمزمه ( 1382. )پروین .بهمنی

آذر. . 25شمارة 

یرج افشار. ا. به تصحیح اآلداباوراداالحباب و فصوصباخزری. ابوالمفاخر یحیی. 

 1342تهران: دانشگاه تهران: 

 شناسی.. کرمان: مرکز کرمانامثال فارسی در گویش کرمان( 1370بقایی. ناصر. )

مجلة «. حرکت( مسیر. سرزمین اصلی .ها )ریشهکولی(. »1355پورافکاری. نصراهلل )

 .301-312. 14 و 13. دورة اول. شمارة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

ح سید . تصحیشاهنامه کهن پارسی تاریخ غرر السیر (.1372ثعالبی. حسین بن محمد )

 محمد روحانی. مشهد: دانشگاه فردوسی.

 و تصحیح به اورنگ. هفت مثنوی( 1370احمد. )بن عبدالرحمان نورالدین جامی.

 .کتاب گلستان تهران. گیالنی. مدرس مرتضی مقدمة

 ارسیف ادب در لولی ( جایگاه1397) محمودی. مریم اقاحسینی. حسین مهدیه. جاللی.

. 36 پیاپی شماره .1 شماره .12 دوره عرفانی. ادب هایپژوهش .شمس کلیات برباتکیه

 24-1 بهار. ص

 غنی و عالمه محمد .تصحیح قاسمدیوان(. 1370)الدین محمد.حافظ. خواجه شمس

 .زوار :تهران .قزوینی

و  جلة ادبیاتم«. شدهها کوچندگان زیبای راندهکولی(. »1383حجازی. محمدعلی ) 

 .26-29. 21و  20. شمارة هازبان

ی ادبیات فارس ومجلة زبان «. لولی در گذر تاریخ و ادبیات(. »1385حسین باشتی. علیرضا ) 

 .95-110. 5. شمارة دانشگاه آزاد اسالمی اراک

 تهران: چشمه. .اوشانیس (1384ی.)عل یحصور

تهران:  .. ترجمه جعفر شعاربیاتاریخ سنی ملوک االرض و االن( 1346حمزة اصفهانی.)

 بنیاد فرهنگ.

http://www.noormags.com/view/fa/creator/47742
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/180056
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/295
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/295
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/9674
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/9674
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 الدین سجادی. تهران: زوار.. تصحیح ضیاءدیوان(. 1382الدین )خاقانی. افضل
 

شر نچاپ اول. اصفهان:  .2تاریخ و فرهنگ بختیاری ج ( 1372خسروی. عبدالعلی.)

 حجت.

 زهتهران: حو. مقدمه بر شناخت موسیقی نواحی ایران(1373درویشی. محمدرضا.)

 .هنری

 هران.. تهران: دانشگاه تنامهلغت(. 1371اکبر )دهخدا. علی

 .کشور زیبای هنرهای تهران: .کولی و زندگی او(. 1377ذکاء. یحیی )

 .51شمارة  .انشدنشر «. بنگه لولیان در کنار سرای مغان(. »1368ذکاوتی قراگزلو. علیرضا )

15-10. 

 ی.علم. تهران: ایرانی یهاالمثلفرهنگ بزرگ ضرب( 1388)ذوالفقاری. حسن. 

 تهران: چشمه. باورهای عامیانة مردم ایران.(1394ذوالفقاری. حسن. ) 

و فروردین  1382. اسفند 26سامانی. هوشنگ. موسیقی مرگ. مجله مقام موسیقایی. شمارة 

1383 

به قلم  یاینن سخوة سیی. شدگرح زنه. شمقدم .دیوان(. 1381سنایی. مجدود بن آدم )

 ی. تهران: آزاد مهر.ایابز برویام پتمر؛ به اهفروزانالزمان فبدیع

. بودن؛ گزیدۀ غزلیات شمسزنده در عشق(. 1370شفیعی کدکنی. محمدرضا )

 تهران: سخن.

 . تهران: سخنشبخوانی (.1388شفیعی کدکنی. محمدرضا )

 .هنر و معماری «.لیان طایفه صفاریسینما؛ نگاهی به زندگی کو(. »1369شیرکانی. علیرضا )

 .241-244 .7 . شمارةکلک

 .28-33. 53. شمارة انشنشر د«. لولی و مغ(. »1368اشرف )صادقی. علی

شناسی. شمارة نمجله انسا«. نقدی بر کتاب سفر به دیار بختیاری( »1381نژاد. جواد.)صفی

 . بهار و تابستان.1
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. ادبستان فرهنگ و هنر. مختصری درباره موسیقی بختیاری. (1373)رضاعلی .پورطهماسب

 . تیر.55شمارة 

 . تصحیح پرویز اتابکی. تهران: پگاه.کلیات(. 1343انی )عبید زاک

 سنایی. ن: کتابخانه. تصحیح سعید نفیسی. تهراکلیاتتا(. عراقی. فخرالدین ابراهیم )بی

 چاپ چهارم.

تفضلی. تهران: علمی و  . تصحیح تقیدیوان(. 1362الدین )عطار نیشابوری. شیخ فرید

 فرهنگی.

ران: بنگاه به تصحیح حشمت مؤید. ته پیل.ات ژندهمقام( 1340غزنوی. سدیدالدین.)

 ترجمه و نشر کتاب.

و ساز  نگاهی به آواز گاگریوه»( موسیقی سوگ در ایل بختیاری 1388غفاری. عیسی.)

 . زمستان.82نامه هنر. شمارة فصل«. چپی در موسیقی بختیاری

 یایران. آسیا از هایینمونه بررسی) ایرانی هایفرهنگ در جشن و موسیقی فاطمی. ساسان.

. 1381 ستانزم و ائیزپ شمارة دوم. دورة اول. شناسی.انسان . نامة(افغانستان و میانه. قفقاز

 .145-133ص 

شا. هنر و ها از خواستگاری تا پاگها. آداب عروسی لِرکی( لرکی1353فاطمی. موسی.)

 .60-52ص . 148. شمارة بهمن مردم.

 . قم: عطش.اهنامهش(. 1391فردوسی. ابوالقاسم )

. دورة ارمغان«. ها کیستند و کجایی هستندکولی(. »1339مقامی. عبدالوهاب )قائم

 .262-270. 6نهم. شمارة وبیست

 تهران: های روستایی ایران.ترانه صد ترانه ازهفت. (1317)کوهی کرمانی. حسین

نابی

رشد آموزش زبان و ادب . خوانی در مناطق جنوبفایز و شروه( 1376.)فرهاد .پورگرگین

 .17 -14 ص. 44شمارة .پاییز . فارسی 

http://www.noormags.com/view/fa/creator/73775
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/293040
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/293040
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/331
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/331
http://www.noormags.com/view/fa/creator/204189
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/262554
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/233
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/233
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/233
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/13857
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. 107. شمارة کلک .مجلة هنر و معماری«. هالیزبان کو(. »1378دوست. احمد )متین

53-48. 

. شمارة ها: حافظانادبیات و زب«. کارحافظ و لولیان شوخ شیرین(. »1387محمدی. هاشم )

51 .42-43. 

 هر.. م171ایگاه موسیقی در ایل بختیاری. چیستا. شمارة (ج1379مددی. حسین. )

در  یقیو موس یاگریخن ۀگفتار دربار(1368) .جورج فارمر هنری و س.یبو یمر

 .آگاهتهران:  ی.ترجمه بهزاد باش .رانیا

 اپ سوم. . تصحیح محمّد دبیرسیاقی. تهران: زوار. چدیوان(1347منوچهری دامغانی. )

ها: بانزمجلة ادبیات و «. هاخواهی کولیزمزمة عدالت« فالمنکو»( »1378موالیی. رامین )

 .16-17 .10 . شمارةگلستانه

الزمان فروزانفر. قدمه: بدیعم .تبریزی کلیات شمس(. 1378الدین محمد )مولوی. جالل

 تهران: فرادید.

 ن: خیام.الزمان فروزانفر. تهراتصحیح بدیع .ما فیهفیه (. 1388الدین محمد )مولوی. جالل

بهار. تهران:  حمدتقىم کوشش ناشناس. به .و القصص التواریخمجمل( 1318ناشناس. )

 دنیای کتاب.

 .8-17. 29. شمارة مجلة هنرومعماری«. هاکولی(. »1383نصری اشرفی. جهانگیر )

 . تهران: آرون.نمایش و موسیقی در ایران( 1383نصری اشرفی. جهانگیر.)

 .سیناابن. تهران: خان زندکریم( 1344.)عبدالحسین. نوایی

 اهتمام حسین نخعی. تهران: امیرکبیر. . بهکلیات( 1345بافقی.)وحشی

 کشور. . تهران: سازمان میراث فرهنگیفرهنگ موسیقی ایران( 136وجدانی. بهروز.) 

 : ناشرمولف.شهر. قائمهایکول. (1383)یزدان پناه. اسماعیل
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