
 

 

 شناسیایرانهایانسانپژوهش

 23،شمارهپیاپی۱2دوره
 27۱ -243،صص۱40۱بهاروتابستان

 های ایران ها و الگوی پراکندگی جمعیتی کولی بررسی منشأ، ویژگی

۱ایوبامیدی
 

2۱/06/۱40۱تاریخدریافت:

۱4/09/۱40۱تاریخپذیرش:

 چکیده
ایازآدابورسهوممتتفه اندومجموعههگردیهستندکهدرسراسردنیاپراکندهکولیانمردمدوره

هههاازل ههاقت تیتهها دارنههدببههههمههی،دلیهه ،شههنا ت اسههت اهوآشههناییبههان ههو زنههدگیآن

بهههابهحدیاستکهبسیاریازشاعراندرآثار ودشناسیسودمنداستباهمیتوتأثیرآنمردم

ازنوعمطالعا کیفیاسهت،بههروشای،پژوهشکهاندبهایدی رآنانپردا تهذکرزیباییوویژگی

هاوتعدادتتریبی انوارهایکولیاندرنتها ایبهبررسیمنشأ،پراکندگی،ویژگیمیدانیوکتابتانه

ندهبهااسهتفادهازمحهاحب پهردازدبنویسههایایالموکرمانشهاه مهیمتتف ایران)باتکیهبراستان

ههایایهالموبرفیبهمحاحبهباچه ت،ازافرادبومیوکولیاناستانوروشگفولهسا تاریافتهنیمه

دههدکولیهانهمهاننشهانمهیهاکهطیدوسالانجامگرفت،نتایجبررسیکرمانشاهپردا تهاستب

الیفیازجمفها تالفها مهذهبی،نداشهت،ها ازطبت فرودستهندهستندکهبهدها)نجسداسیه

دلی اینکهبتهشاعممهیجای اهاجتماعیمناسب،فتروبببطیسالیانمتمادیمهاجر کردندوبه

رفتههچنهی،انهدورفتهههاازراهکاب انجامگرفت،بالتبکولی/کهابفی وانهدهشهدهازای،مهاجر 

انهداموکاررفتههاسهتبابفهبمهردانکهولی،درشهتبهعنوانلتبیعامبرایسایرمهاجرانصفتیبه

گهری،کفاشهی،هاییبردستوبهازودارنهدوبر هیبههمشهابفیماننهد تنههاندکه الکوبیسبزه

ههانیهزبهاپردازنهدببر هیاززنهانآنآهن ری، وانندگی،سا تابزارموسیتیووسای چوبیمهی

فروشهیمشهلولیتدارنهدببهاچدسهتبههگهداییوته،هاییبهرچانههومهپوستیسبزهو الکوبی

ههایفهار ،کرمهان،لرسهتانوهایمیدانیدرمناطقمتتف کشهور،مشهتصشهداسهتانبررسی

اندبهارادر ودجایدادهترتیببیشتری،تعدادکولیکرمانشاهبه

کولیانب:ایالم،پراکندگی،تعداد انوار،شیو زندگی،کرمانشاه،های کلیدی واژه 
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 مقدمه
اندبزندگیای،گهروهکهههمهوارهدرگردیهستندکهدرتمامجهانپراکندهکولیانگروهدوره

اند،سهاده، شه،وپرمهاجراان یزیداشتهاندوسرگذشتتاریک،دردناکوش فتاقفیتبوده

بسیاریازآنهاناند،ولیهنوزگذشتهاستبشمارزیادیازکولیاندرسد بیستم،اسکانیافته

بودنکولیانسببشهدهاسهتکههبهامهردمگذرانندبچادرنشی،گردیروزگارمیبهشیو دوره

کشورهایگوناگوندرتما باشندودر اللزندگیتوأمباآوارگی ود،اصالتوهویت ود

مبهامسها  اندوامهروزههههات تفشاربودهران هدارندبکولیانهموارهازسویسایرفرهنگ

روهسهتند بنهابرای،لهزومآشکارسها ت،ماهیهتکولیهانواجتماعیوفرهن یجدیدیروبهه

کردنهویتآناندرگذشتهوامروزوایجادتفاهموهمکاریبیشترمیهانآنهانوسهایرنمایان

  ب۱356:7کوب،شود)زری،مردم،بیشازهرزماناحسا می
هادردستنداشتندتااینکههمعتبریدربار کولیانومنشأآنشناسان،اطالعا هامردمسال

کهههاکشورهنداستوتاهن هامیم تتانپسازت تیتا گستردهدریافتندکه است اهکولی

ههابهودبدرایهراننیهزهایزیادیدرموردکولیانبرسرزبهانای،مسئفهروش،نشدهبود،داستان

ههایمتتفه ایرانهیویژهپوشش ،نژادکولیانرابهقومیتظاهری)بههایبسیاری،بنابهشباهت

ههایگیریبراسا ویژگیدادندکهای،مسئفهازعدمت تیقونتیجهلر،کرد،بفوچوبببنسبتمی

عفتسکونتطوالنیوآگاهیازآدابورسوممنهاطقهاناشیشدهبود زیراکولیانبهپوششیآن

ایکههشناسهاییگونههاند بههایظاهریبومیانهرمنطتهراکسبکردهگیمتتف ،تاحدیویژ

ویژهدرشهرهایبزرگ دشواراستبای،مسا  وهمچنی،ا تال کولیانبامردمبومیها)بهآن

هادرسراسرکشور،نویسندهرابران یتتتابهپژوهشدرزمینه شهنا تهرچههوپراکندگیآن

هادرنتا متتف ایرانبپردازدبنویسندهراکندگیوتعدادتتریبی انوارهایآنبیشترکولیانوپ

هاپاسهخدههد: اسهت اهاصهفیکولیهانت فیفیبهای،پرسش-درای،پژوهشبهروشتوصیفی

 وانهده«کهولی»اند؟چراای،قومِمهاجرکجاستوبهچهدالیفیاز است اه ودمهاجر کرده

ههایکولیهانتهری،ویژگهیهابیشتراستوچهرا؟مههمکولیاندرکداماستانشوند؟جمعیتمی

کننهد؟شهایانذکهراسهتهرچنهدبسهیاریازهاییتأمی،معهاشمهیاند؟کولیانازچهراهکدام

اند،درای،پژوهشبهاذکهرنمهرپژوهشه رانمتتفه پژوهش رانبه است اهکولیاناشارهکرده

 سشپاسخدادهشدهاستبصور منسجمبهای،پربه

 پیشینۀ تحقیق
شناسهیداردتهاادبهیببهاتوجههبهههادربار کولیانبسیاراستوابفهبجنبه مهردمپژوهش

پژوهشهیدربهار »شودبمتاالتیازجمفهتری،ای،موارداشارهمیشدهبهمهمهایانجامبررسی
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 از۱339«)یستندوکجاییهسهتندهاککولی»پرست، ازایران۱328«)کولیانایرانوجهان

«زُ ،جها » ازایهواتسو۱353)«ههادربرابهرجههانامهروزکهولی»متامی،عبدالوهابقا م

اندکهابفبمواردبهه ازم یططباطباییبهت تیقوپژوهشدرموردکولیانپردا ته۱366)

صور دقیقبررسهیهابهیآنهاهاپردا تهشدهوپراکندگیوویژگیقولدربار منشأآننت 

بههبررسهیشهل ون هو معهاش«کولیانافزارمنداروپها» درمتال ۱363نشدهاستبتومکا)

ههاهایجهانیراعام اصفیتلییرشل آنکولیاندراروپایمرکزیوشرقیپردا توجنگ

جادمعضال اجتمهاعیهاعنوانکردبهمچنی،بهبزهکاریکولیانوایواشتلالشاندرکار انه

 از۱348)دانشهنام نمهایشایرانهیدرآبازقرنبیستمدراروپااشارهکردبآقاعباسیدرکتاب

جنب نمایشیبهپژوهشدربار کولیانپردا ت،امادرحوز مطالعا ادبی،جاللیوهمکهاران

فتطجای هاهلهولیرا،«جای اهلولیدرادبفارسیباتکیهبرکفیا شمس» درمتال ۱397)

،ابعاد«لولیدرگذرتاریخوادبیا » درمتال ۱385باشت)درکفیا شمسجستندوحبیبی

براسها «کولیدرادبیها فارسهی» درمتال ۱397 طیبی)تاریتیوادبیرادرنمرگرفتب

نویسهندگانوهایواژگانیالتابکولیهانوعتایهدمثبهتومنفهیآثارنممونثرفارسی،ریشه

وضعیتاجتمهاعی» دربررسی۱398زندیهوهمکاران)شاعراندرموردکولیانرات فی کردب

ههادرایهرانهایحیا کهاولیسیرتاریتیواجتماعیبر یازجنبه،«هادربربایرانکاولی

 رشهیبههن» درمطالعه ۱399پور)بنریمانیورضاییاسالمیراتازمانمعاصرمطالعهکردند

نشاندادندفرهنگوادبیا دوکشهورایهرانوفرانسهه«چهر کولیدرادبیا ایرانوفرانسه

 در۱400اسهتبذوالفتهاری)زیستیچهر کولیانرانمایشداده-اندازفرهن یازچشمچ ونه

هایمث باتکیهبر«جای اهاجتماعیلولیان نیاگروکولیانرامش ردرامثالفارسی»بررسی

 ۱40۱پور)هایمثبتومنفیرفتاریکولیانپردا تبکشیریوبرکادبیا فارسیبهویژگی

ههایشههرکنوبنیهادکولی هایقومیاقفیت واکاویعوام مؤثربرطردوجداشدگیگروه»در

هایساک،شهرکنوبنیادرامطالعههکردنهدونشهاندادنهدایه،امهرعوام طردکولی«ساری

هایاجتماعی،اقتحادی،سیاسهیویازدوعام اصفیفرهنگمتمایزواستمرارم رومیتناش

هاازواکاویتجرب زیست کولی» در۱40۱م سنیوبیاثوند)یوسفوند،عفیقانونیبودهاستب

بامحاحبهباهجهدهنفهروبرگهزاریدو«آباد هایشهر رمطرداجتماعی)موردمطالعه:کولی

جهانونمهامهاازطرداجتماعیپردا تندوزیستروهیبهواکاویتجرب زیست کولیب ثگ

ایراتوصهی کردنهدبنتهایجپهژوهش،آبادازطردوزیستحاشهیههایشهر رممعناییکولی

ههایینمیهردههدبمتولههنشی،رانشانمهیهایحاشیهبودنم رومیتوطردکولیچندوجهی

پناهی،م رومیهتمضهاع حادرسمی،معض معیشتوناامنیشلفی،بیزیست،درحاشی اقت

ههاوهایمتتف وآشناییباویژگهیباتوجهبهاهمیتقومیتتری،ای،موارداستبوبببازمهم
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روزومتمرکهزدربهار کولیهانایهراناحسها ها،فتدانپژوهشیمیهدانی،بههشیو زندگیآن

حاضهربههبررسهیمنشهأ،پراکنهدگی،تعهدادتتریبهی انوارهها،شودببههمی،دلی متال می

هایرفتاریوشیو زندگیآنانبااستنادبهمتهونتهاریتی،متهوننمهمونثهرادبهیوویژگی

شودبپردازدبپردا ت،بهچنی،مسا فیاهمیتت تیقحاضرم سوبمیمشاهدا میدانیمی

 شناسی پژوهش روش
حاضربهسهروشمشاهده،محاحبهومطالعا اسهنادی)کتهابوهادرپژوهشگردآوریداده

ابتدابهات تیهقمیهدانیومحهاحبهبهاروشپژوهشکیفیومیدانیاستببانجامگرفت متاله

نشهی،شناسهاییشهدندوبهابرنامه ایالموکرمانشاه،مناطقکولیهایبومیانوکولیاناستان

محاحبهباآنانپردا تهشدبسپسبهاتوجههبههایه،قبفیوبهیاریآشنایانبر یکولیانبه

شایانذکهرهاوتعدادتتریبی انوارهایآنان)درپایانمتاله گردآوریشدبها،ویژگیمحاحبه

ضور ودنویسندهدرتمامینتا کشور،گردآوریاطالعا مربهو استباتوجهبهدشواریح

ها)کردسهتان،لرسهتان، راسهانرضهوی،کرمهان،فهار ،بهپراکندگیکولیاندرسایراستان

بوشهر، وزستان،تهرانومازندران بهیاری ویشاوندانودوستاننویسندهوبهشیو میدانی

موردمطالع پژوهش،دواستانایالموکرمانشاهاسهتکههجامع ها انجامگرفتب)ضبطگفته

شههر،دراسهتانایهالم،شهششهرسهتانایهالم،ایهوان،درهگیریهدفمندبراسا روشنمونه

آبدانان،دهفرانومفکشاهیودراستانکرمانشاهنیزشششهرستانکرمانشاه،سهنتر،صه نه،

 پژوهشانتتابشدندبدلی ای،گزینشآنعنوانحوزبههرسی،،گیالنبربوسرپ ذهاب

شهده،کولیهاندرایه،منهاطق،بیشهترسهکونتدارنهدباستکهطبقمطالعا اکتشافیانجهام

شوندگان واستهشدتاافراددی ریبرفی،ازمحاحبهگیریگفولههمچنی،براسا روشنمونه

ههایرندمعرفیکنندبسپسگفتههاآشناییداراکهدرموردفرهنگکولیانوآدابورسومآن

تهری،ایه،آوریوبهمهمسا تاریافتهجمعشوندگانبهشیو محاحب نیمهچه ت،ازمحاحبه

تهااسهفند۱398هایفردیوتهی تحاویرنیزدرفاصف زمانیبهم،موارداستنادشدبمحاحبه

یکمنزلوم  کارافهرادانجامشدوهرمحاحبهبیستالیسیدقیتهدر یابان،نزد۱400

شهوندگان،ههایمحهاحبهبهطولانجامیدبدرای،پژوهشبهاضهبطگفتههبومیومردانکولی

اهمیتمتال حاضردرایه،اسهتکههبهاصور گرفتهاستنهایتتالشدرحفظامانتیافته

هبهرکولیهاننتستی،پژوهشیاستکهبهبررسیپراکندگیوتعداد انوارکولیانایرانباتکی

شهایانذکهراسهتکهه هودنویسهندهدرپهردازدبهایایهالموکرمانشهاهمهیساک،دراستان

هایایالمکرمانشاهمحاحبهداشتهودراینجاباآوریاطالعا باچه ت،ازبومیاناستانجمع

:ازاسهتانشهودشوندگان،بهذکرنامچندت،ازای،افراداشارهمیکسباجاز قبفیازمحاحبه
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عس رحیدریان،وحیدحیدریان،عبهدا مهرادی،معهارزعزیهزی،ایالممجتبیحیدریان،عفی

احسانوولیهمتیوازاستانکرمانشاهنیزاحسانیاری،فرزادفرزی،فرهادمیرزایهی،فرههاد

یوسفی،م مدامیریومرادمیرزاییب

 های پژوهش یافته

 ها آنخاستگاه کولیان و علت مهاجرت 

انهدوپیونهدآنهانبهاطایفه هادرایرانلوری،لولی،چن یوبببنامیدهشهدهگوید:کولیدهتدامی

تبارجتساک،شمالهندبهگفت م تتانآشکاراست)دهتدا،لفهظز  بورجاونهدنیهزسکایی

ومعتتدندکههازاندهاراجماعتیازنژادآریاییهندوایرانیدانستهطورکفیآنبه»گوید:چنی،می

ههادررسهومواعتتهادا اندبوجودبر ینزدیکهیسرزمی،هندبهسایرنتا جهانپراکندهشده

 ب۱344:34)ورجاوند،«نمایدآنانوجودیکریش مشترکرادربی،ای،مردمتأییدمی

ههابههایهرانواشهتهاردرآثهارهنرمنهدانیاحتینوازندگیو نیاگریراعامه ورودآن

دانندکهبهفرمانبههرامگهورساسهانیهاییمیمنشأای،گروهرا نیاگرانوگوسان»داند:می

چردهوازطبت پایی،برایرامش ریازهندبهایرانآوردهشدندبببای،لولیانکهمردمانیسیه

 ب730-۱386:728)یاحتی،«هندوانبودند،ازایرانبهجانببربرفتند

کهازشمالبربهیواردهنهد»داندرایکیازسهدست نژادقفتازیمی۱هارضایی،نوردیک

هادرههزار دومپهیشازمهیالدهایهندوایرانیازای،تیرههستندبای،اندباجدادآریاییشده

مرورایام،ابتدابرتمامهندشمالیوسپسمهردمدکه،وهنهد،شدندوبهدرهندوستانساک

دستآمده،حکایتازهایناقحیکهدربار هجومقومدراویدیبهاندبببآگاهیجنوبیبفبهکرده

انهدبببالعبورپناهبهردههایصعبای،داردکهسکن بومیازجفومهاجمی،فرارکردهوبهجن  

چهرد ملفهوبم فهیرابههدیهد مردمانیجن جوونیرومندبودندوساکنی،سیاهها[]آریایی

 ب۱88-۱389:۱86)رضایی،« واندندهاراداسیهیاداسیومین ریستندوآنت تیرمی

ههاوتسهفطبهرتوانبهای،نتیجهرسیدکهپسازحمفه آریهاییباتوجهبهای،گفتهمی

چرد بهومیکههتهوانمتابفههیهاایه،حرفا  ود،ساکنانسیهشمالهندوستانوگسترشت

هایینیزبه ارجاززادگاه وداجباربهمناطقدی رهندوستانوگروهمتجاوزانرانداشتند،به

کوچکردندب

بنابراشهارا انهدکی»نویسد:افشارسیستانیدربار نتستی،مهاجر ای،قومبهایرانمی

هایمهاجرکهولیوبی ان اندربار ای،مردموجوددارد،گویانتستی،دستهکهدرآثارایرانی

اندودرسراسرکشوربهگردشدرآمدهودرشمال هاوریدرروزگارساسانیانواردایرانشده

                                                           
1. Nordics 
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ههایاجبهاریها،ا تیارکردهبودندبببضهرور هاوکوچتاجنوببا تریایرانبرای ودپای اه

سببمههاجر «وتازطوای یافشارهایم فیوبب زندگانی، شکسالی،تا تچونتن یپهن

 ب45-۱377:44هاشدهاست)افشارسیستانی،آن

تتسهیم گوید:درهندوستانازدیرباز،صن پسهتبههدودسهت نجهسوپهاکرضاییمی

دوماننهدماننهاندکهبهمشاب پسهتراضهینمهیلتبداده۱«سودرا»شدند،صن پاکرامی

کننهد،امهادی رهندواندراعمالاجتماعیومناسکدینی،ماننهددی هرطبتها شهرکتمهی

کشی،رفت ریوببببودند،نزدطبتا عالیهههاکهمجبوربهقبولمشاب پستمانندمردهنجس

معهروز Aria یانانجیبدربرابرآریا)Parya«)پاریا»شدندوبه شمردهمیoutcasteناپاک)

درردی سگو وکقرارداشتندوهمهجاوهمهوقتمهورد«مانو»موجبقانونبودندوبه

 ب۱389:4۱6گرفتند)رضایی،اهانتوت تیرقرارمی

عفهتفشهارهایاجتمهاعیوهابهایازهمی،طبت پاریایانجسرسدبتشعمدهنمرمیبه

سرزمی، ودشدندوبهسایرنتا دنیهاسهرازیرنداشت،جای اهمناسبمجبوربهکوچوترک

شدندوبعدهاباعنوانکولیشهر یافتندب

کندوکولیانرابهنته ازبر هینمریمتفاو بیانمیهایافلانستانبربتیراودرکتاب

 ن ارانبرای،باورندکهگروهجتیهاکولیهان،اههبعضیازتاریخ»داند:ن اران،ایرانیمیتاریخ

درستیتعیی،کرد،توانبهاندبببتاریخمهاجر ای،گروهرانمیهندوستاننبودهوازایرانآمده

انهدهایبسیاردوربهای،سهرزمی،]افلانسهتان[مههاجر کهردهولیآشکاراستکهازگذشته

،متامیبر الزراومعتتداستکهآنچهثابتوم تقشدهای،اسهتکههایه بقا م۱36۱:۱)

ایبزرگازای،گهروه،متجهاوزازهفهتههزارطایفه فتاًو ُفتاًازنژادآریانهستندکهشعبه

هها،طوایه اندوشباهت َفتیایشانبههنهدیسالپیشازساح رودجی ونبهایرانآمده

 بشایانذکراسهتکههواژ ۱329:263سندیوبفوچومردم وزستانکامالًم سو است)

 ب۱387:98هایهندواروپاییبهمعنیزدن،راندنوکشت،است)ححوری،رزبانجتد

داند،ستنیناپذیرفتنیاستوبنابهرآنچههگفت راوکهمنشأمهاجر کولیانراایرانیمی

دلی اقتحادی،نداشت،جای اهاجتماعیوفتر،ازهندمجبوربهمههاجر هابهگفتهشد،کولی

دربتارسهت2بهرایه،،ت تیتها ژنتیکهیم تتهانیماننهددکتهرکهوپرنیکیانهدبعهالوهشده

 ،هندوبودنای،قهومراثابهتکهردهاسهتباگهرگفته راو)مههاجر ۱356:477کوب،)زری،

توانهددلیفهیبهرکولیانازایرانبهافلانستان رابپذیریم،همی،مهاجر وطردشدننیهزمهی

نبهودنمرزبنهدیعفهتمطهر باایرانیانباشدبدرگذشهتهبهها تالزنژادیومذهبیای،قوم

                                                           
1. Sodra 
2. Copernicki 
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هابام هدودیتزیهادیهمهراهنبهودهوبهاتوجههبههشهک سیاسیبهشک امروزی،مهاجر 

ههابههههاییازآننشینیکولیان،ممک،استپهسازورودبههایهران،گهروهگردیوکوچدوره

افلانستانونواحیاطرازمهاجر کردهباشندب

توانگفتایه،آنچهمی»الفهیوطباطبایینیزمؤیدهندوبودنکولیاناست:هایامانفتهگ

ب هثاسهت،حرکهتهاابتداازشمالبربیهندوستانبهدالیفیکههنهوزقابه استکهکولی

ههابایهدبههاحتمالقهوی،آنهایایرانبهاند،امادرموردکولیکردهوبهسایرنتا جهانرفته

واژ کولیکهامهروز ب»۱6۱-۱360:۱60«)اندنستانمهاجر کردهوازآنجابهایرانآمدهافلا

شد کاولییاکابفیاستکههمعهرزمبهدأهایکولیانراگرفته،کوتاهدرزبانفارسی،جاینام

 بدراطفهس۱366:۱65)م هیططباطبهایی،«وصولوانتتالآنانازکاب دردر سهنداسهت

هایمسکونیجهانومهدتری،سرزمی،هندازکه،»سیدربار کشورهندآمدهاست:گیتاشنا

تمدنیپیشرفتهبودهاستبپیشازآنکهآریاییانواردسرزمی،هنهدکنهونیشهوند،آندیهاررا

«نامیدندکهقسمتپهنهاوریازافلانسهتانکنهونیرادربرداشهتمردمانآنجابهارا وارشامی

:متاب نامکشورهند ب۱362سیکشورها،)اطفسگیتاشنا

شایانذکراستای،گفتهکهدرگذشتهبتشوسیعیازافلانستانجزوهندبهودهاسهت،

کند زیرابهاتوجههبههاینکههبسهیاریازم تتهان،الفهیوطباطباییراپذیرفتنیمینمرامان

پیوست یشهمالبربهیهنهدودانندوهمچنی، است اهاصفیکولیانراشمالبربیهندمی

اندوهمی،امرسببشده،بسابسیاریازای،مهاجرانازای،سرزمی،عبورکردهافلانستان،چه

هاراکابفی)کولی بتوانندببسیاریآن

شاپورهن امبست،بندشوشترچندهزارازای،طایفههراازکابه احضهار»بهگفت هدایت

کردهبه وزستانوشوشترآوردبروز،مردانایشانعمف یکردندیوشب،زنانایشاندرکهار

 بای،گفتهنمری مهاجر کولیانهنهدو663تا:)بی«سربردندینوشی[ورقاصیبهآب]شراب

دانهدوامانولدکه است اهاصهفیکولیهانراپاکسهتانمهیکند،رتتویتمیازراهکاب رابیشت

ههاییازکننهدو هانوادههاازروزگارانکه،درپاکستانزنهدگیمهیکولیانیاجت»گوید:می

اندودرروزگاران الفتمأمون،نهاگزیرازهاازدورانساسانیبهبعدبهایرانمهاجر کردهآن

رسدکهلولیانازشهردَیبُ کهشههرسهاحفیواقهعدرنمرمییبا ترشدندببهسومهاجر به

 ب۱359:۱94«)انددوفرسن یبا ترمحبرودسنداستبهایرانآمده

چنهداندورمنافاتیباهندوبودنکولیانندارد زیهراپاکسهتاندرگذشهت نهه۱گفت نولدکه

تربههآناشهارهشهد،هایسیاسیکهپیشمرزبندیبتشیازهندبودهاستوباتوجهبهعدم

                                                           
1. Noldeke 
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رسدهم مهاجرانیکهازشرقوجنوبشرقونواحیاطرازآنبههایهرانمههاجر نمرمیبه

شهدندوهاازراهکاب باصهفتکولی/کهابفی وانهدهمهیکردند،بهقرین نتستی،مهاجر می

تهری،اشهت،جای هاهاجتمهاعیازمههمحوادثیازقبی  شکسالی،فتریاا تالزمهذهبیوند

درطولتهاریخ،مهذهببههمتهدارفراوانهیدرامهور»هابودهاست چراکهدالی ای،مهاجر 

کهازطرفیمذهبباعهثسیاسی،اجتماعیواقتحادیهندوستاناثرونفوذداشتهاست چنان

ی هر،نیهرویمهذهبشدکهسکن آن،تمدنوسن،باستانی ودراحفظکننهدوازسهوید

 ب۱389:۱90)رضایی،«باعثشدکههندوستانبهدوکشورهندوپاکستانتتسیمگردد

 مهاجرت کولیان به ایران بنا بر آثار نظم و نثر
ههایبر هیازنویسهندگانوشهاعراندرمهوردایه،باتوجهبهآثارنممونثرفارسی،بهگفتهه

گویندروزی»کند:مهاجر کولیانچنی،روایتیبیانمیپردازیمبثعالبیدربار هامیمهاجر 

گشتبگروهیازمردمبازاریرادیدکهدرزردیآفتاببروببرشام اهانبهرامازشکاربازمی

 ورندبآنانراازاینکه ویشت،راازسماعوآوازکههمایه اندوشرابهمیسبز چم،نشسته

انهدسهرزنشکهردونکوهیهدبگفتنهد:ایمفهکامهروزتهشادیونشا جاناست،م رومداش

رامش ریبهصددرهمطفبکردیمونیافتیمببهرامگفتدرکارشهما هواهمن ریسهتبپهس

اینویسندتاچهارهزارت،از نیاگرانآزمودهورامش رانبفرمودتابهشن فهپادشاههندنامه

ستادوبههرامآنهانرادرسراسهرکشهوربپراکنهدوکاردیدهبهدربارویگسی داردبشن فهبفر

ههابپردازنهدوکارگیرندوازآنانبهرهبرندومزدیشایسهتهبهدانفرماندادتامردمآنانرابه

 ب567-۱368:566«)اندای،لوریانسیاهکهاکنونبهنوا ت،عودمشهورندازبازماندگانآنان

بهرامکسراهیچرنجوستوهنیافتجهز»،آمدهاست:چنیالتواریخمجم ای،داستاندر

رامش رشراب وردندی پسبفرمودتابهمفکهندواننامههنوشهتندوازویآنکمردمانبی

کوسان واستوکوسانبهزبانپهفهوی، نیهاگربهود،پهسازهنهدواندوازدهههزارمطهرب

اندوایشانراسازوچهارپادادتارای انایشانبیامدندزنومردبلوریانکههنوزبجایندازنژاد

 ب۱3۱8:269«)پیشاندکمردم،رامشیکنند

ضم،حکایتیمتذکرشدهکهبهرامگوردوازدههزارلولیواالبانیابوالفرجاصفهانینیزدر

دگانرامش ر)زُ  ازهندوستانبهایرانآوردودرتمامنواحیممفکتپراکندهکردبای، وانن

انهدبنامیدندودرایرانبهلولی،لورییاکولیمعروزشهدهونوازندگانرادرهندوستانز می

کردنهدایبرایمهردمنوازنهدگیو واننهدگیمهیای،لولیاندرهرکویوبرزنوشهروقریه

 ب۱368:4۱2)
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 وانندکههشده می،کولیانرادرهندوستاننیزز )راندهاالبانیباتوجهبهگفت صاحب

عفتنداشت،جای اهاجتمهاعیازایه،هاباشندکهبهرسدهمانطبت نجسیاداسیهنمرمیبه

اندبکشورراندهشده

کند:حکیمطو نیزمهاجر کولیانراچنی،ذکرمی

بههههنزدیهههکشهههن  فرسهههتادکهههس
ازآنلوریهههههانبرگهههههزی،دهههههههزار
کههههاسهههتادبهههرز هههمدسهههتانبهههود

شهههن  ،گهههزی،کهههردزودههههمآن هههاه
چهههولهههوریبیامهههدبههههنزدیهههکشهههاه
بهههههریهههکیکهههیگهههاودادو هههری
همههههاننیههههز ههههروارگنههههدمهههههزار
بههدانتههابههورزدبهههگههاووبههه ههر
کنههههدپههههیشدرویههههشرامشهههه ری
بشهههدلهههوریوگهههاووگنهههدمبتهههورد
بههدوگفههتشههاه،ایهه،نهههکههارتههوبههود
 هههریمانهههداکنهههونبنههههبرنهیهههد
اویکنههههونلههههوریازپههههاکگفتههههار

سههههگوگههههرگهمسههههایهوهههههامراه
 

چنهههی،گفههههتکههههایشههههاهفریههههادر  
نههههرومههههادهبههههرز ههههمبههههربطسههههوار
وآوازاورامههههههههشجههههههههانبههههههههود
زلههههوریکجههههاشههههاهفرمههههودهبههههود
بفرمههههههههودتههههههههابرگشههههههههادندراه
زلهههههوریهمهههههیسههههها تبرزی هههههری

کهههههبههههدپایکههههاربدیشههههانسههههپردآن
زگنههههدمکنههههدتتههههموآردبهههههبههههر
ورارای ههههههههانیکنههههههههدکهتههههههههری
بیامهههههدسهههههرسهههههال،ر سهههههارزرد
پراکنههههههدنتتههههههموکشههههههتودرود
بسهههههههازیدرودوبریشهههههههمکنیهههههههد

جهههویگهههرددانهههدرجههههانچهههارههمهههی
 بهههههدزدیشههههبوروزپویههههانبهههههراه

 

  3:403،ج۱362)فردوسی،

بهانتتالکولیانبراینوازندگی«نشست،بهرامتتتبه»درداستانپیکرهفتنمامینیزدر

کندبادیمردماشارهمیوش

هفههتسههالازجههههان ههراجاف نهههد
سهههازشهههشههههزاراوسهههتاددسهههتان

گهههردکهههردازسهههوادههههرشههههری
کههشباشههندتههابههههههرجههاکهههر ههت

 

بهههههیخهفتهههههادسهههههالهبهههههمبرکنهههههد 
بههههازکههههوبولعبههههتمطههههربوپههههای

دادههههههههربتعههههههههراازآنبههههههههری
 فهههقرا هههوشکننهههدو هههوشباشهههند  

  ۱934:87)نمامی،

شودکهکولیاندرمناطقمتتف براینوازندگیوشادیباتوجهبهای،گفتهمشتصمی

انهد:کهذکرشد،نویسندگانتعدادمهاجرانرامتفاو ذکهرکهردهشدندبچنانمردمتتسیممی
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دوازدههزار فردوسیدههزار،ثعالبیچهارهزارونمهامیشهشاالبانیوالتواریخمجم مؤل 

دهدباستنادنبودنای،آماررانشانمیاندکهای،امرقاب هزارنفرنوشته

منمورفرستادندر واستبهرامازشن  بهانسانی-نهشرقینه،بربیکوبدرکتابزری،

دانهد:درآنزمهان)دور ساسهانی بهی،ایهرانوهنهداسا وافسانهمیکولیانبهایرانرابی

روابطیسیاسیوجودداشتهاستوشایدبعضیازپادشاهانهنددرازایجفوگیریازهیاطفهه

ایالتسندومکرانرابهبهرامواگذارکهردهاند،)هپتالیان کهبرایآنکشورنیز طرناکبوده

باشندوموضوعمهاجر لولیانبایدیکمسئف سیاسیمربو بهروابطایرانوهندیامربهو 

بهستتیزندگیلولیاندرهندباشدبآنچهدربار مکاتب بهرامباشن  ودر واستفرسهتادن

 بم مدم هیط۱356:477کوب،نیست)زری،ایبیشاند،ظاهراًافسانه نیاگرانهندونوشته

آمدهایدورانپسگوید:پیدایشلوریان،لولیانیاکولیانازهندبهایرانازپیشطباطباییمی

ازانتتالساسانپنجمبهمیه،نیاکانشودرفاصف زمهانیمیهاناردشهیرساسهانیتهامهأمون

روهنرای،مردمانبودکهدرروزگهارمهأمونعباسیبودهاستبدرای،زمان،ایرانجوالن اهکا

 ب۱67-۱366:۱66سویبا ترشدند)ناگزیرازمهاجر به

کوبوطباطباییمههاجر عمهد کولیهاندرعههدساسهانیصهور باتوجهبهگفت زری،

رسدآشناییایرانیهانبهاکولیهانونمرمیگرفتهاست،ولیبامطالع بعضیازمتونتاریتی،به

هاپیشازدور ساسانیوحتیبهدور هتامنشیهابهنوازندگیوآواز وانیبهقرناشتهارآن

هاییازکولیانبهایرانمهاجر کردهباشندبگرددوممک،استدرای،دوره،گروهبازمی

ههایاقطهاعیبههبهواگذاریزمی،ایرانیاندرباب هتامنشیدرکتاب۱کهداندامای چنان

هنهدیاندرعههدکهورشوکمبوجیهه،کنهد:ازاندهانلشکریانهندیدرنیپوراشهارهمهیفرم

داراننمامیدرباب ستنینیست،ولیاززمانفتحنواحیشمالبربهنهدبههعنوانزمی،به

دراسنادبابفیسهد پهنجم)قبم بینیمبدارانباب میهارادرگروهاقطاعدستداریوش،نامآن

شهاهد4هها،پسهرب ههپاتهههاینمامی هندی طرو)مجتمعزمی،3ر یس2زوشتو-ب هبهنام

نهامهمهی،فهرددرهمهانسهال،درسهندیدی هر5قبمدرنیپوربهودب4۱7سندیمربو به

هایکشورهرایوهنشی،بهایاقطاعا متعفقبهمستعمرهعنوانیکیازشاهدانپردا تاجارهبه

اشقبم،مزرعهه425درسال6اینه-نامب هبرسندیدی ر،یکایرانیبه)هرا  آمدهاستببنا

                                                           
1. TMH 2/3,190:14 

2. Bage-zešto 

3. šaknu 

4. Bagepane 

5. TMH 2/3,190:14 

11. Bage ene 
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هاشاهدآنبهودهر یس طرویهندی۱رادرنزدیکینیپوراجارهدادهوب هزوشتو،پسرپروره

 ب۱90-۱39۱:۱89)2است

هادرنزدیکیمنطته نیپهوردهدیکمجتمعاقطاعا نمامیازهندیای،اسنادنشانمی

عنهواننیروههایت هتممک،استهمی،حضورنمامیسربازانهندی)بههوجودداشتهاستب

هاییازکولیانبهایرانوباب رافراهمکردهباشهدفرمانهتامنشی درباب ،زمین وروددسته

اندندگانوآواز وانانیبرایسرگرمیسپاهیان،همراهلشکریانهندیحضورداشتهوشایدنواز

هارافراهمکردهاستبوهمی،امرزمین آشناییایرانیانباکولیانوهنرنوازندگیآن

 های کولیان در اشعار فارسی . ویژگی3.1

سهازیقهراری مضهمونههایکولیهانرادسهتمادرآثارادبیفارسی،شاعرانگاهبعضیویژگهی

اندبدراینجابهبر یازای،و ووشیو زندگیای،قومداشتهاندواشاراتیبهزیبایی، فقداده

شودبمنوچهریکهشاعرعهیشوشهادیاسهت،دردیهوان هودبهههااشارهمیسازیمضمون

 نوازندگیو نیاگریکولیاناشارهدارد:

دردگریهدبههانهدرهمهیبها صفح بابیبهه


زاربفب رابهیبههرا انهدرهمهینالهدبهه


پالیزبههان هههایسههلدیانایهه،زنههدبههرچنههگ


ارهههایلوریههانآزادووآنزنههدبههرنههای


 ۱347:28)منوچهری،
کند:سازیمیسروسامانیکولیانمضمونهمباویژگیسرگشت یوبی  اقانی

 ههههرم،ایههههاممهههه،بههههادا اوسههههت
ایههه،دلسرگشهههتههمچهههونلولیهههان

 

کنهههداوبههههآتهههشقحهههد هههرم،مهههی 
کنههههدبههههازدی رجههههای،مسههههک،مههههی 

  608تا:) اقانی،بی

همچنی،درمد اتابکقزلارسالنایفدگزبفورگریلوریاناشارهدارد:
گههدرصهبو سرخجامیچونشفقدردسهت،وآن

 

لتفتهازصبحودسهتنبوزا تهرسها تند 
 

زنچههوطفهه بازیههانکهه درآنسههابرمعفههق


کزبفهورلوریهانشطهوقوچنبهرسها تند 


 ۱۱۱)همان:

کند:بهدزدیهندواناشارهمی سرووشیری،عالوهبرای،،نمامیدر

بههههدزدیهنهههدویتراگهههرن یهههرم
نبهههردددزدهنهههدوراکسهههیدسهههت

 

پهههههذیرمچهههههوهنهههههدودزدنافرمهههههان 
ههههمهسهههتکههههبهههادزدیجهههوانمردیش 

  ۱49)نمامی،؟؟؟:

                                                           
1. parore 
2. BE 9, 76:11 
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شدهیکیازصفا کولیاندرمنطته پهژوهش،دزدیهایانجامکهباتوجهبهبررسیچنان

استب

کند:وفاییمردیکولیبیانمیمولویدرمثنویدفترپنجمحکایتیدربی

چهههونضهههرور بهههود،د تهههررابهههداد
گفهههتد تهههرراکهههزی،دامهههادنهههو

گهههداکهههزضهههرور بهههودعتهههدایههه،
ناگههههانبجههههدکنهههدتهههرکهمهههه

 

اوبههههههنهههههاکفویزتتویههههه فسهههههاد 
 ویشهههت،پرهیهههزکههه،حامههه مشهههو
ایهههه،بریههههباشههههماررانبههههودوفهههها
بههههرتههههوطفهههه اوبمانههههدممفمههههه 

  ۱382:۱0۱7)مولوی،

ازوصفتشودکهدرعحرمولویای،طبتهکامالًمشهوروعام مردمازای،ابیا معفوممی

کردنهدبگردبودندوبهآدابورسومپایبندینداشتند، هودداریمهیهاکهدورهوازدواجباآن

کندبوفاییوعدمپایبندیبهکانون انوادهاشارهمیویدرای،ابیا بهبی

بهازیوکهاری،یلمهاگری،نیرنهگهای وداشهاراتیبههزیبهاییشهیری،حافظنیزدربزل

زنانکولیدارد:چردگیسیه

گوید:الدی،عبدالرزاقاصفهانیدراشارهبهدزدیوراهزنیکولیانمیجمال

رومیروزآبکار بهردوتهودرکهارآب
 

لوریشبر تعمر بردوتودرپنجوچار 


  ۱320:4۱2عبدالرزاق،الدی،)جمال

مضمون از شاعران دی ر همچون نیز چشمصا ب کولی واژ  با نمیسازی وپوشی کند

دهد:گریوزیباییچشمزنانکولیرادستمای شاعری ویشقرارمیعشوه

تههرازعیسههیمشههرببتههشلعهه تههوجههان
 

تههرازلههولیمشههربچشههمتههوفریبنههده 


  ۱368:6۱5)صا ب،

برد:بندیوآرایش ریزنانکولیبهرهمینیزازمضمونبازه بهار

کارشهرآشهوبفلانکای،لولیانشوخشیری،
 

چنانبردندصبرازدلکهترکان وانیلمارا  

  ۱39۱:4)حافظ،

 بنههد طههالع ویشههمکهههدریهه،ق ههطوفهها
 

عشههقآنلههولیسرمسههت ریههدارمنسههت 


  73)همان:

سههتشههوران یزوشههیدلههمرمیههد لههولی
 

آمیهههزرنهههگوضهههعووعهههدهوقتهههالدور  


  360)همان:

صههههبازانلههههولیشههههن ولسرمسههههت
 

چههههداریآگههههیچهههوناسهههتحهههالش 


  378)همان:
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سههههنب سههههراپایعههههوربههههودسههههرخ
 

بهههههرخبههههازهچههههونلولیههههانلونههههد 


  ۱368:709)بهار،

ایلولی»پردازد:مینویهمبهنت ازعبیدزاکانیبهذکرحکایتکولیبافرزند ویشمی

بریبچندبهاتهوسرمیکنیوعمربهبطالتبهباپسر ودماجراهمیکردکهتوهیچکارنمی

بازیتعفیمک،تاازعمهربر هوردارزدنبیاموزوسگازچنبرجهانیدنورس،ب ویمکهمعفق

ریگایشانبیاموزیوشنویبه داتورادرمدرسهاندازمتاآنعفممردهوی؟اگرازم،نمیش

دانشمندشویوتازندهباشیدرمذلتوفالکتوادباربمانیویهکجهوازههیچجهاحاصه 

 ب۱349:227«)نتوانیکرد

داشهت،سهگ،ن هههایکولیهانازجمفههتوانبهبر یازویژگیباتوجهبهای،مطفبمی

اکنونکولیاندربر یازمنهاطقههمزدنوعدمتوجهبهکسبعفمودانشپیبردبهممعفق

بهچنی،کارهاییگرایشدارندب

 ها فعالیت کولیان و استفادۀ ابزاری از آن
بردنهدبعنوانروسهپیبههرهمهیشودکهگاهاززنانکولیبهدربعضیازمتونتاریتیدیدهمی

 هان،م مهدکهریم»نویسهد: انزندبهآذربایجانمهیدربار سفرکریمرستمالتواریخصاحب

دانسهتکههایه، سرویبود حکیممنشوفیفسوزروشواراد سفرآذربایجانداشتومی

سفربهطول واهدانجامیدببا وداندیش بسیارنموددربابلشکریانکههمهعزبومسهت

ا تیهار،بههزنوفرزنهدوهرسرزمینیکهواردگردد،ایشهانالبهدوبهیباشندوبهشهو می

تواننمودباحدیازدرازی واهندنمودوچار ایشانرابههیچوجهنمیوعیالمردمدستاه 

مترباندرگاه ودرافرستادنهزداحهدیازبزرگهانصهاحبرأیصهوابوبببواورادرمجفهس

ازویسؤالنمودکهمااراد سهفرآذربایجهانداریهموظه،بالهبآنمینومثالاحضارنمودو

انجامدولشکروسپاهمهاازعزوبهتوبفبه شههو ،استکهای،سفرمابهششهفتسالبه

وعیالمردم واهندنمودوماازچار ایشانعاجزیم،اگرچنانچههازا تیارقحداه ناچاروبی

جاداشتهباشیمکههسهپریفیوج)کولیان رابااردوی ودهمهرویمحف تمفکی،فَوجیاز

 ب۱348:329)آص ،«فرماییدباشندازبرایزنوفرزندمردم،شمارادرای،بابچهمی

ههایکهولیبهازوحجهابیبهررویزن»گوید:نیزدربار زنانکولیمیالبفدانمرآهصاحب

ببوضع فتیپرشهو باشند،ولیچنداناثهریازایه،کهبایدبهسرویصور ندارندبباآن

شودوهرگاهت،بهای،عمه دردهنهد،شهوهریهاپهدرومهادرایشهانفترهازایشانظاهرنمی



 ۱40۱،بهاروتابستان23پیاپی،شماره۱2شناسیایران،دورههایانسانپژوهش256

 

ههایکهولیابفهبازهها یعنهیزناعتناییندارندومعفوماستکهدربندنیستندومدا  آن

 ب۱368:678دالسفطنه،)اعتما«کنندگیریاستوگاهیدزدیهممیفال

انهدکههتوانگفتدرگذشتهای،گروهبهچنی،صفتیمشهوربودهباتوجهبهای،مطالبمی

کههنهوزدربر هیمنهاطقکردندبچنانهااستفاد ابزاریمیحاکماندرجهتمتاصد ودازآن

بهای،امهرواقه هسهتندوها)ایالموکرمانشاه زنانکولیبهای،عم اشتلالدارندومردانآن

کنندبهاراهمراهیمیبسا وددرای،کار)کهابفببهان یز کسبدرآمداست آنچه

 های خاورشناسان دربارۀ کولیان نواحی غرب )کرمانشاه و کردستان( گفته
ایبرایمشاهدا  اورشناسانیاصفیران هارجیعنوانمتدمهپرستبهدراینجاازگفت ایران

کنندمعروزبهسوزمانیکهتنهیدرسنندجوکرمانشاهانطوایفیزندگیمی»گیریم:بهرهمی

چندهمتابفوکذهابکوچیدهدرقراء انتی،وحاجقرهمسک،گرفتندبای،طوای نهوعیاز

دانستندباگر ریداریمای بهههابودندوجزصنعترقصوکامبتشی،چیزدی رینمیکولی

فرستاد،یکدسهتهزنومهردبهاپدر وانهدهوشد،همی،کهبهآنزنپیلاممیمیرقصزنی

زدندبمردانهماگرسهراییدنرقحیدندودی راننیزسازمیدومیجاگردآمدهودوبهبرادریک

نوا تنهدبپهولیکههدرازایرقهصیهاکامبتشهیداده واندندومیدانستند،مییانوا ت،می

گردیهدبزنسهوزمانیبههکامبتشهیکننده،پتشمیهایشرکتمیانتمام انوادهشد،درمی

-هها،رشهت پهدربیشازرقصونوازشرابببودبشایدبههمی،مناسبتدرمیانایه،طایفهه

کردوهم یفزونیمشهتریفرزندیگسیتتهبودومادرازد تروشوهراززنجفوگیرینمی

 ب۱328:299پرست،)ایران«نددانسترافتروسربفندیمی

چنهداندوردرمنهاطقبهربکشهور،مهردانکهولیهاینهشایانذکراستکهدرگذشته

دارنوازندگیورقصدرمجالسعروسیبودندوباگذشتزمانوت وال اجتماعی،نتشعهده

دارندبفروشیگرایشاکنوننیزبهت،رنگشد،اماتعدادیاززنانکولیهمهاکمآن

هادرکرمانشهاهوکردسهتانتعدادشهانکولی»نویسد:هامینیزدربار سوزمانی۱باروندوبد

دوشیدارندودراینجهاموسهومبههسهوزمانیوکهولیهسهتندببهبسیارزیاداستبزندگی انه

«هاسهتهایبسیاربزرگیدرحوالیسهنه)سهنندج من حهراًم ه سهکونتسهوزمانیآبادی

فت باروندوبد،تعدادکولیاندرکردستانبسهیاربهودهاسهت،امها بباتوجهبهگ۱37۱:3۱0)

شهوندصور ساک،دراستانکردستاندیدهنمیشده،امروزهای،قومبههایانجامطبقبررسی

الهدی،گروسهیوسهیف امیرنمهامرسدگفت بومیانمبنیبرتعتیبوطردکولیانبهنمرمیوبه

حتیتتداشتهباشدب

                                                           
1. Baron dobod 
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،ر یسهیئتنمایندگانروسیه،هن امعبورازاستانکرمانشاهبهشماریاز۱ کفن چریک

گوید:درحوالیص نه،طایف مشههورهایسوزمانیبر وردکردهاستودربار آنانمی انواده

 بباتوجهبهگفت افهراد۱358:92هارقاصومردانعیاشهستند)سوزمانیهستندوهم آن

ا یر،تعدادیزیادیازکولیاندرای،منطته)ص نه سکونتداشتند،ولهیدربومیتادوده 

ههاسفیرفرانسههنیهزدربهار سهوزمانی2هاکاستهشدهاستباوژناوب،هایا یرتعدادآنسال

رقحندبایه،برنامههتنههاروزِ وانندومیزنانسوزمانیبرایقاطرچیانوزا رانمی»گوید:می

هها،سهوزمانی»گویهد: بویهمچنی،مهی۱362:۱3«ب)سفردرازکاوانیاناست وش،درطی

پردازند زنهانسازیمیبافی،بربالوالککولیهستندببببمردانکولیبهحرف مس ری،جوراب

 ب358)همان:«بکنندگریمیبینیوروسپیهانیزفالآن

 القاب کولیان در نقاط مختلف ایران
شدهدرنتا متتف ایرانازکولیانباعناوی،متتففییهادهایمیدانیانجامسیباتوجهبهبرر

شود:ازجمفه:توشمال)درای بتتیاری ،فیوچوجهوکی)درمازنهدران ،چ ینهی،فیهوچومی

کههولی)درگههیالن ،چن ههیوقراچههی)درآذربایجههانبربههی ،کههولیوحرامههی)درمنههاطق

رمانشاه،کردستانوآذربایجانبربهی ،قرشهمال،پهاپتی،بربتهیونشی، ،سوزمانی)درکعرب

قره)قزوی،وآذربایجهان ،کهاولی، هرا ،چیوقرهجوار ،قرهبند)درمشهدومناطقهمبربال

قره)ایالموکرمانشاه ،اللی،لولهو،دههاتیوبربهت)درشهیراز ولرههایممسهنیلوطیوقره

 وانندبلولی،کولیوسوری)کرمان ودرسیسهتانوبفوچسهتانمیهاراعیشونشیراز،کولی

ههایسیسهتانو وانندبنکتهشایانذکرای،استکهکهولیای،طایفهراچفی،زُ یاجتمی

«داوودی»بفوچستانباتوجهبهاشتلالبهآهن هریوسها توسهای وابهزارففهزی، هودرا

سازیداشهتکهپیش آهن ری)شل اصفیکولیان وزره وانندو ودرابهحضر داوودمی

کنندبمنسوبمی

 های کولیان غرب کشور )کرمانشاه و ایالم( شیوۀ زندگی و ویژگی
ههایایهالموکرمانشهاهومشهاهدا شدهبامردموکولیاناستانهایانجامباتوجهبهمحاحبه

گهرددیهدهصهور سهاک،ودورههتوانگفتای،قهومدرمنهاطقبهربکشهوربهنویسنده،می

شوندبتعدادافرادهر انوادهابفبمتجاوزازهفتتهاهشهتنفهراسهتونمهام هانوادگیمی

منسجمیمبتنیبراحتراممتتاب ندارندبابفبکولیان،مناطقویژ  ودرادارندوتمهایفیبهه

                                                           
1. cherikof 

2. Eugène Aubin 
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نهدوبهه هالکوبیرویبهدناچردهانداموسیاهت حی وکسبعفمندارندبمردانکولیدرشت

دانندبدرنهزاعویژهرویدستوبازو عالقهدارندوای،عم رانشانشجاعتومردان یمی)به

م اباهستندوازهیچعمفی،حتیقت ،ترسیندارندبایه،قهومازودرگیریبسیار ش،وبی

اند،امهابههانجهامفهرای وفتهظاهراسالمراپذیرمندنیستندوبهجای اهاجتماعی اصیبهره

ههایدهندبدرموردفعالیهتاینشاننمیاندوبهزیار اماک،متد عالقهتوجهآدابدینیبی

ههاییدرچانههواقتحادیزنانومردانکولیبایدگفتزنانکولیباظاهریزیباوبا الکوبی

پردازندبعهالوهبهرارهایچرمیمیمچدستوپابهسا ت،ابزارهاییماننددوک،جاجیموافس

فروشیگرایشدارندوحتیسایراعضای انوادهازجمفهپهدروبهرادراندرای،بهگداییوت،

شودبالبتهای،امرفتطهاعادیتفتیمیدهندوای،عم درمیانآنهارایاریمیای،کارآن

اززنانکولیبامهردیبیرکهولیمرتکهبدرموردافرادبریبهوبیرکولیصادقاستواگریکی

یابد،امااگردوطرزکهولیباشهند،مهردزناشود،باپردا تمتداریپولای،مسئفه اتمهمی

انجامدببسادربیرای،صور ،ماجرابهقت ویمیبایدزنرابهعتد وددرآوردوچه


 . خالکوبی چاقو و مار بر ساعد2و  1تصاویر 

 وشهرستانص ن کرمانشاه۱398ایوبامیدی،شهرستانمفکشاهیِایالم)سمتراست )منبع:

 ۱400)سمتچپ )

،سا توسای چوبی)عحا،گرزوببب و۱مردانکولینیزبهکارهاییازجمفهکفاشی، تنه

آال آهن ری)وسایفیازقبی چاقو،ساطور،تبر،تیشه،دا ودی رابزارکشاورزی وسها ت

هایکولیاندررابطهباتری،فعالیتموسیتی)طب ،سرنا،ففو وببب اشتلالدارندبیکیازعمده

مردانکولیدرمراسهمعهزاداریبزرگهانکهرد ۱370موسیتیاستبدرادوارگذشته)تاده 

کهراسهتشایانذدارنوازندگیبودندبسورانباسرناوده ،عهده)چمر ،مراسمازدواجو تنه

ههاوهابی،هفتتانهمیفیونتوماناست،اماباتوجهبههسهبکزنهدگیآندرآمدمتوسطآن

                                                           
کردند؛ زیرا این عمل  . در ادوار گذشته در اغلب نواحی غربی فقط همین گروه به انجام این عمل مبادرت می1

 شد. میهای پست محسوب  جزو شغل
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ههاوضهعیتریزیدرجهتپیشرفتکیفیتزندگی،ابفهبآنن ریوبرنامهتوجهیبهآیندهبی

مادیورفاهمناسبیندارندب




 . شغل کفاشی و ختنه4و  3تصاویر 

 وشهرستانکرمانشاه)سمتچپ ۱399شهرستانایالم)سمتراست )منبع:ایوبامیدی،

(۱399 


. کارگاه ساخت ابزار چوبی و یکی از کولیانی که در زمینۀ فروش چوب 6و  5تصاویر 

 فعالیت دارد

آبادبرب)سمتچپ  واسالم۱399منبع:ایوبامیدی،شهرستانسرپ ذهاب)سمتراست )

(۱399 

کولیهان»شهود:نکت جالبیرادرموردشل گروهیازکولیانهندوستانیادآورمهی۱پونته

هندوستان،بیشتردرشمالبا تری،نواحیجنوبیو اوری،ایالتراجستان،پیرامونکن وراو

                                                           
1. ponte 
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ههاسهاک،سرشنا هسهتندبایه،۱ایازکولیانهندبهگادولیالوهارکنندبتیرهبامرزندگیمی

سها تندبهااسف همیدانستندوبرایآندو ودرامنسوببهگروهراجپو میراجستانبودن

)روزگاریکهاکبرشاه اندانراجپو رابراندا ت اهمیت۱568هاتاسالبههمی،جهتآن

هههایتولیدشههد گادولیالوهارهههاایداشههتندببرافتههادن انههدانراجپههو )کهههبههاسههال ویههژه

کهسهوگند وردنهدتهابهرایطورینیبهشهر کولیانواردکرد بهجن یدند ضرب سن یمی

جبرانای،ننگبهسا ت،اسهف هنپردازنهدببهههمهی،دلیه سها ت،ظهروز هان ی،آال 

 ب۱363:8کشاورزیوسایرابزاربیرجن یراپیشهکردند)

حتهیدرهاسهتکههکنهد،شهل کهولینکت جالبیکهپونتهدراینجابههآناشهارهمهی

ههایمیهدانیانهدوبهاتوجههبههپهژوهشهندوستانباهمی،شهل )آهن هری مشههوربهوده

طهورفحهفیهایعمد کولیانیکهبهترذکرشد،یکیازفعالیتطورکهپیشگرفته،همانانجام

یابند،همی،آهن ریوسا تابزارهاییمانندچاقو،تبر،دراطرازمناطقروستاییسکونتمی

ولوازمچوبیاستبدا 

چادرههاییدرنشینیباافراشهت،سهیاهگردیوکوچصور دورهدرادوارگذشته،کولیانبه

هفتهه سهاک،شهدندوبهاآهن هری،سها تابزارههای2اطرازروستاهابرایمد کوتهاهی)

ددررسهنمهرمهیکردند،امابهدستیبهاهالیروستاهاامرارمعاشمیکشاورزیوفروشصنایع

شدنمراح برداشتم حوال کشهاورزیهایا یر،پیشرفتصنایعکشاورزیوماشینیدهه

گرددرجوامعروستاییمؤثربودهوابفبدرشههرهایبهزرگهایکولیاندورهدرکاهشدسته

اندبهایکاذبرویآوردهفروشی،گداییوسایرشل هاییازقبی دستبهفعالیت

باتوجهبهوحد اقتحهادی،فرهن هیواجتمهاعینشینیافیایکوچجلرمشیریدرکتاب

شهمارنشینانبههاراازدیدگاهعفمجلرافیاییدرزمر کوچهاوبنابردالی زیر،ای،گروهکولی

شانحرکتمنممسهاالنهوفحهفیهابنابهنوعمعیشتومتاماجتماعیبکولی۱»آوردهاست:

جاییآنانباجهدولزمهانیبکوچوجابه3اند رایوحد قومیوفرهن یبای،گروهدا2دارند 

وههواییم هیطتنمهیمویژهتلییرا آبفحفیمطابتتداردوای،جدولباوضعیتطبیعیبه

نشهی،درایه،اسهتکهه باماتفهاو برجسهت کولیهانبهاعشهایرکهوچ۱378:57«)شودمی

نشهینیابفهبکولیهانآیند،ولهیکهوچشمارمیوییمولدبهنشینانباپرورشانواعدام،نیرکوچ

چینییاکدیهاستبمنمورکاردرمزارعکشاورزیو وشهبه

                                                           
1. Gadolialohar 
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 . آهنگری و ساختن ابزار کشاورزی8و  7تصاویر 

 ۱400منبع:ایوبامیدی،شهرستانهرسی،)

ازقبیه  رگهوش،هابه هوردنحیوانهاتیگوید:کولیاکبرفت یازشهرستاندهفرانمی

ویژهگرازعالق زیادیدارندومردمبومیبربکشوربرای،باورندکهای،امهرتیلیوبهجوجه

هاتأثیربسزاییداردببههمی،دلی گاهبرایسالمتیوطولعمرفرزندانبههدرطولعمرآن

راشهیردههدبسهپسها واهندبچ آندهندیااززنانکولیمیهامتداریگوشتگرازمیآن

ایایکاسههعنوانمثالاگربههکهولیدانند بهدهند چونکولیانرانجسمیبچهرابس می

ههادادنبههآنکهردنودسهتاندازندیاازلمسدهندیادورمیآبدهند،کاسهرابهکولیمی

یاهها رابههذهه،ها)پارکنندبچنی،رفتارهاییعتایدهندواندرموردطبت نجس ودداریمی

کندبمتبادرمی

هرچندکولیانمنطت بربجای اهاجتماعی اصیندارند،امادردور پهفویاول،یکهیاز

دادنشجاعت ود،اعتباروجای اهاجتمهاعیمناسهبیکسهبکولیان)حیدرحیدریان بانشان

مجتبهیحیهدریانازههاییکهیازنوادگهانویبههنهامکندبدراینجابهنت مضمونگفتهمی

پردازیم:دردور پهفویاول،درجن یکهبهجنگرنو)کهوهیکههساکنانشهرستانایالممی

کند مشهوراست،میاندولتمرکزیووالهیپشهتکوه،شهرستانایوانراازشهرایالمجدامی

ایوانبربازگیردبیکیازکولیانبهنامحیدرحیدریان)ازکولیانشهرستانجن یصور می

توابعاستانایالم بههمراهچهاربرادرش،بههطرفهداریازرضاشهاهدرمتابه نیروههایوالهی

رسهانندبهارابهقت میکندودوازدهنفرازنیروهایآنپشتکوه)ایالمولرستان ایستادگیمی

شهودوعتمهیبردهازرضا ان،مفتتربهدریافتنشانشهجابهپاداشای، دمت،شتصنام

یابدبشایانذکراستهرچندابفبمردمبربکشورازوصفتباقبولیمیجای اهاجتماعیقاب 

کنند،اماچونشتصنامبرده)حیدرحیهدریان ازاعتبهاروتمکه،مهالیکولیان ودداریمی

شهودبنا  میهایشیع ای بزرگارکوازِایالممناسبیبر ورداربود،بهدامادییکیاز انواده

درشهرستانایوانبهشهاد رسیدهاستب۱366هایسالشودنامبردهدربمبارانگفتهمی
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عس رحیدریان)ازدی رنوادگانحیدرحیدریان ،سکونت اهاولیه کولیهانبنابهگفت عفی

ودهودرشهمالبربهیاسهتانایهالمبه۱شهرستانایوان)واحتماالًکولیانایالم منطته بَهولی

داریبهاواژ کهولیداردآیهد،واژ بهولیهمهاهن یمعنهیطورکهازنامای،منطتهبرمیهمان

 هایدور،سکونت اهکولیانبودهاست ببسادرگذشته)چه
بههنته ازپهدربزرگ هود شهراسهتانایهالمکولیانشهرستاندره نیانیزازعبدا مرادی

اندبباتوجهبهای،گفتههشهایدلرستانبهایالممهاجر کردهگویدکهدوسهنس پیش،ازمی

اندببتوانگفتبر یازکولیاناستانایالمازلرستانبهای،منطتهواردشده

هایایالموکرمانشاهسهکونتدارنهد)کههدرپایهانهاییازکولیاندراستاناکنونگروههم

 عهد انهدکی۱380-۱370تادوسهده ا یهر)هاذکرشدهاست ومتاله،جای اهسکونتآن

چادرهاییدراطرازروسهتاهابههآهن هریپردا تههودرفح بهاریاتابستانباافراشت،سیاه

ههاینشهینیدرسهالکردندکهای،شک اززندگیکوچلوازمموردنیازروستاییانرافراهممی

آوردنشهدنکشهاورزیورویآنصهنعتیشودودلی ا یر)دهبیستسالگذشته دیدهنمی

کولیانبهشهرهایبزرگاستب

ان یهزکههدرگذشهتهدردر دادن شونتای،گهروهبههداسهتانیبهمدراینجابراینشان

شودبمعهارزعزیهزیازروسهتایسهرتنگشمیرانشهرستانایوانبرباتفاقافتادهاشارهمی

گویهد:دراواسهطقهرنم بهنت ازپدربزرگ ودمیشهرستانایوانبرب)ازتوابعاستانایال

دههد،دوازدهمبهبعد)دور قاجار دردرگیریونزاعیکهبی،دوگروهازکولیانشیرازرخمی

شودببههمی،دلی  انوادهونزدیکانقات ،مجبهوربههفهراروکهوچیکیازکولیانکشتهمی

متتفه ،سهرانجامدرمنطته پهایقفعه دردر شوندوپسازسکونتدرمنهاطقاجباریمی

شهوندوحتهیبهاشمیران)درجنوببربیروستایسرتنگازتوابعاستانایهالم سهاک،مهی

کننهدبسهرانجامپهسازایازاهالیبهولی)کههپهیشازایه،اشهارهشهد وصهفتمهی انواده

زمهرد،زنوکهودکبههقته یابنهدوهمههرااهارامیوجویفراوان، انواد متتولآنجست

بهردبرسانندبازقضاهن امای،حادثه،عرو کولیانکهبارداربوددر ان پدربههسهرمهیمی

نامهدبعفهیپهسازمهدتیجهوانیدالورورشهیدد ترپسازوضعحم ،نوزادشراعفیمهی

 ۱۱05-۱۱90کفههر)منحور، انای دادنتواناییوقابفیتازمالزمان انشودوبانشانمی

دهد)گویاکشت،یکیازدشهمنان هان بههشودوبهپا  دمتیکهبرای انانجاممیمی

 هان جهدیکهیازشودببنابهگفت بر ی،همهی،فهرد)عفهی اننا  میدریافتعنوانعفی

هایثروتمندومتنفذشهرستانایواناستب انواده

                                                           
1. Bawli 



263هایایرانهاوال ویپراکندگیجمعیتیکولیبررسیمنشاء،ویژگی

 

 ایرانپراکندگی کولیان در نقاط مختلف 
ههاوپراکنهدگیهایایالموکرمانشاهبههبررسهیویژگهیدرپژوهشحاضر،نویسندهدراستان

کولیانای،مناطقپردا هتبآمارههایذکرشهدهدرمهوردتعهداد انوارههایکولیهانبراسها 

آوریشهدبشهایانصور تتریبیازمردمبومیوکولیاندواسهتانجمهعت تیتا میدانیوبه

هایمربو بهپراکندگیوتعداد انوارهایاتوجهبهدشواریوموانعگردآوریدادهذکراستب

ها)کردستان،لرستان، راسهانرضهوی،کرمهان،کولیانوحضور ودنویسندهدرسایراستان

فار ،بوشهر، وزستان،تهرانومازندران ،ایه،اطالعها بههیهاری ویشهاوندانودوسهتان

آوریشدهاستببرداریجمعحضورمیدانیویادداشتنویسندهبهشیو 

. کولیان ساکن استان کردستان1

مالحمهههادرای،استانقابه های اورشناسان،درگذشتهتعدادسوزمانیباتوجهبهسفرنامه

اکنهونکولیهانشدهدرنتا متتف استان،ههموگوهایانجامهاوگفتبودهاست،امابابررسی

انکردستانوجودندارندبباتوجهبهگفت فرهادپرموزدرفح بهاروتابسهتانگهاهساک،است

شودببنابرگفت اهالیهایقروه،کامیاراندیدهمیگرددرشهرستانطوردورهچادربهچندسیاه

هایسوزمانیبهدستورامیرنمامگروسیموردپی یهریوآزارقهراربومی،دردور قاجار،دسته

هایمیدانی،یکهیازعوامه اصهفیعهدمرفتندوازکردستانراندهشدندبباتوجهبهمحاحبهگ

صههور یکجانشههی،دراسههتانکردسههتان،ا تالفهها فرهن ههیوفسههادوحضههورکولیههانبههه

گرفتهه،ابفهبکولیهانبهرههایصهور هاوبررسهیسروسامانیای،قوماستبطبقمحاحبهبی

امر)باتوجهبهمذهبمردمکردستانکهاه تسهن،هسهتند نیهزمذهبتشیعهستندوای،

تأثیرنباشدبممک،استدرای،مسئفهبی

. کولیان ساکن استان کرمانشاه2

گوید:مسئوالناستانبهدالی متتفه ،ازسعیدفتریازکرمانشاهمیشهرستان کرمانشاه:

گیهریوبببنشهینی،قته ،دزدی،زورگیهری،ف شها،گروگهانجمفهباالبودنآماربزهکاری،زابه

بربشهرکرمانشاه راکهابفبکولیبودندوبههساکنانمنطت چم،)قسمتپایی،درشمال

دگرایشداشتندازایه،منطتههانتتهالدادنهد)بهامبفه شهشفروشموادمتدروترویجفسا

طوربیرقانونیدرکهبدونپروان سا توبهمیفیونتومانکمکبالعوضبههر انوار،درحالی

ای،منطتهساک،شدهبودند وهمی،اقدامتاحدزیادیدرکهاهشجهرموبزهکهاریدرایه،

طتههپهسازکهوچاجبهاری،ابفهبدرم فه آقاجهانومنطتهازشهرمؤثربودبکولیانای،من

کههمهردممنطته چمه،تعدادیهمدرمنطت تعاونوبا ابریشهمسهکونتیافتنهد درحهالی
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انهدوآمهارباالدست)کهتتریباًیککیفومترباچم،پایی،فاصفهدارد ،بهزندگیعادیمشلول

گویهد:تعهدادزیهادیازکولیهاننیزمیبزهکاریدرای،قسمتبسیاراندکاستبعفیفرهادی

 هانوار ،م فه رشهیدی۱00 انوار ،کوچ نمام)70طورپراکندهدرمناطقم ف نورآباد)به

 هانوار ۱00آبهاد) هانوار وتهاج35 هانوار ،جعفرآبهاد)90 انوار ،م ف سرچشمه)۱80)

 سکونتدارندب

 واه)معروزبههم مهودکهولی ،ودوط،گوید:م م:آرمانحسینیمیشهرستان سنقر 

نوازندهو وانند مشهورکولیکهازمنطت اسدآبادهمدانتاکامیارانکرمانشاهکامالًشنا ته

سهال20-۱5پهور،طهیشدهاست،ساک،شهرستانسنتراستبباتوجهبهگفته ی یهیعفهی

شهرسهتانسهنترعهالوهبهر دآبهاهاییازکولیاناطرازروستایکرگسهاروچهرا گذشتهگروه

پردا تنهدوبهاسها تابهزارآال ههایشهرسهتانمهیوگذاردردی هربتهشسکونتبهگشت

شودبهادیدهنمیکردند،اماامروزهنشانیازآنکشاورزیامرارمعاشمی

گویهد:درایه،حمزهزارعیدرمهوردکولیهانگهیالنبهربمهیشهرستان گیالن غرب:

وجودنداشتهوهرسالدرفح بههاروتابسهتانتعهدادچههاریهاپهنجشهرستانکولیساک،

کنندبچادردرحاشی شهربرایمد کوتاهیاقامتمیسیاه

هادرشهرستانهرسی،تهادهه شحهتگوید:کولیعفیچرابیمیشهرستان هرسین: 

آبهادوروسهتایازهتهدریجدرم فه تهگذراندند،امابهگردروزگارمینشی،ودورهصور کوچبه

دسهتیازجمفههدوک،قفهسپرنهدگان، انوار سکنیگزیدندوباسا تصنایع35الیاسوند)

کنندببایکجانشهینیوت هوال جامعهه،ایه،صهنایعبههبربال،ده ،تنبکوبببامرارمعاشمی

زجمفههابرایکاربهشهرهایبزرگادستفراموشیسپردهشدوبههمی،دلی بتشیازآن

فروشی،وجی،،کاردرمهزارعتهرانوکرجرهسپارشدندبد ترانوزنانابفببهتکدی،دست

وبرداشتم حولوحتیروسپی ریگرایشدارندومردانبهمشهابفیماننهد تنهه،سها ت

پردازند،امهاابزارموسیتیسنتی)سرناوده  ،نوازندگیواجرایمراسمعروسیوعزاداریمی

ههادرایه،شدنابزارهایموسیتیجدید،بازارای،گروهکسهادشهدبدرمجمهوعکهولیمطر با

بضهاعتهسهتندودرمیهانمهردمجای هاهشهرستانهمچوندی رمناطقاستان،گروههیبهی

 اجتماعی اصیندارندب

آبهادوبهاالجودرشهمالشهرقگوید:درمناطقکولیمیثمکریمیمیشهرستان صحنه: 

شوددرگذشتهکولیانبسیاریدرروستای انوارسکونتدارندبگفتهمی60نص نهشهرستا

انهداندکهباگذشتزمان،تعدادیمهاجر کردهوتعدادیهمماندگارشدهکرکسارساک،بوده

اندبوبامردمبومیدرآمیتته
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عهدنیهاگویهد:درم فه دیهوقالوسهنگمفرزادفرزیمیآباد غرب: شهرستان اسالم 

 انوار ساک،هستندکهمردانشانبهآهن ریونجاری۱۱0کولیانزیادی) شهرستانیجدید،

کنندبفروشیمیاشتلالدارندوزنانشاننیزت،

 انواردراطهراز50گوید:درای،شهرستان:فرهادمیرزاییمیشهرستان سرپل ذهاب 

یرویرانشهد سهکونتداشهتندکههپهسازبیمارستانشهداوشهرکتازآباد)کهدرزلزل ا 

ویرانیابفببهروستایسرابگرم،روستای اتون)بهی،سهرپ وقحرشهیری، ،کرمانشهاهیها

اندوابفبازراهقاچاق،فروشمهوادمکانکردهزادهشاهزادهم مد)دراستانلرستان نت امام

نندبکفروشیوروسپی ریامرارمعاشمیمتدر،دزدیوحتیت،

 ایالم. کولیان ساکن استان3

گوید:ابفهبکولیهانایهالمنسهبتمحطفینیکوییازکولیانساک،ایالممیشهرستان ایالم:

2 انوار ، یابانپیهروزیشهانزده)7فامیفیدارندبابفب ویشاوندانمادربتشمیشتاص)

20بهرز)انوار ،روستایبان ۱0آباد) انوار ،منطت سبزی6 انوار ،جنبقبرستانآشوری)

 انوار ساک،هستندب25 انوار ونوروزآباد)

 انواروابفهبدرشهمالشهرقیشههردرحاشهی 30هایایوانکولیشهرستان ایوان: 

جهوبمسک،مهرو یابانشهیدباهنرساک،هستندبهمچنی،یهک هانواردرروسهتایکفهه

ندبسکونتدارندکهبهآهن ریاشتلالدار

20سهیاه)شههردرمنطته چهاهگوید:کولیهاندرهمرادنمرزادهمیشهر: شهرستان دره

های انوادگیمیانآنانرایج انوار سکونتدارندبنزاعودرگیری۱2سیکان) انوار وسرپ 

 هاارتباطیندارندباستوافرادم فیباآن

6 انوار ،سرابسربا )5شتقفعه)گوید:منطت پمی رسولحاتمیشهرستان آبدانان:  

 هانوار ازمنهاطقسهکونتکولیهاندر4 انوار ،شهرکرجایی)4 انوار ،شهرکهزارونی)

 شهرستانآبداناناستب

 هانواراز6:بهگفت م س،یاریدربتشمورموری)منطت حفیهوه شهرستان دهلران

گرددرفح بهاربرایچندسالمتهوالیدرصور دورهبه۱360کولیانسکونتدارندبدرده 

صور زدندوازلرستانبهاینجامهاجر کردندبپسازچندسالهمبهاطرازروستاچادرمی

 کنندبدا مسکونتپیداکردندبابزارآال کشاورزیونجاریروستاراتهیهمی
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گویهد:درتانمی:قدر سفیمانیازکارمنداننیرویانتمامیشهرسشهرستان ملکشاهی

پردازند انوارساک،هستندکهبهسا توسای کشاورزیمی4م ف دل شایمفکشاهیتنها

 سازنیستندبومانندسایرکولیانمعض 

 . کولیان ساکن استان لرستان4

آباد،پشتبازار،گِ سفیدزنهدگی انوارکهابفبدرمناطقپشته،کورش،عفی250:آباد خرم

کنندبمی

  انوار ب20)شهرستان کوهدشت:

 هانوار 8 هانوار ،روسهتایآقاجهان)6:روسهتایب همسهفطان)شهرستان رومشگان 

ابانامام مینی انوار کهابفبدرمناطقورودیشهر،حاشی پارکمفی، ی۱00د تر)پ 

 وتنگعفیسکونتدارندب

۱2 هانوار درمیهدانرازیومیهدانقیهام،سفسهفه)الشهتر )۱7:)شهرستان بروجرد 

متریمطهری،جنوبشهر، یابهانمبشهروروسهتایدرتنهگ30 انوار کهابفبدر یابان

کنندبزندگیمی

عفیکوهدشتوحاشی شههر انوار کهابفبدرمنطت بو320)شهرستان کوهدشت: 

ساک،هستندب

 . کولیان ساکن استان خراسان رضوی5

 هانوار ب یابهان200بهازار)رویچهارشنبه:حوالیدروازهعراقوروبهشهرستان مشهد 

 انوار ،منطت  واجهربیع یابان40 انوار ،شهرکشهیدرجایییاقفعهسا تمان)۱5گاز)

 انوار ،40 یابانرسالتیادَرَوَی) انوار ،30مهرمادر)

:کولیانای،شهرستاندرمنطت فردوسیجنهوبیتهاارگجنهوبیوشهرستان نیشابور

 انوار ب۱20آبادساک،هستند)رحمت

 هانوار ب70:درم ف با مزار، یابانفاطمیهوقا مسهکونتدارنهد)شهرستان کاشمر

 انوار ب8 انوار ،روستایجیزه)20عی ): یابانسیداسماشهرستان سبزوار

. کولیان استان کرمان6

شهرستان بمم:  انوار ب70 انوار ،میدانمشتاق)250:پانحددست اه)شهرستان کرمان 

شهرسمتان   هانوار کههابفهبچادرنشهی،هسهتندب30 انوار ،زیدآباد)۱00ا سیکان)

آبهاد هانوار ،اسهالم200:عنبرآبهاد)ستان جیرفتشهر انوار ب30:م ف جانآباد)ریکان
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400:شهرستان سمیرجان زرنمد و بردسمیر    هانوارب50:شهرستان کهنوج انوار ،30)

 انوارب

 های ساکن استان فارس . کولی7

هادرشیرازبهاعنهاوی،متتففهیازجمفههاللوهها،عیشهون،گاوبازههاکولیشهرستان شیراز:

گهری انوار وکهوزه200تردرمناطقجنوبشهرازجمفهگودعربان)شوندوبیش واندهمی

  انوار سکونتدارندب۱00 انوار بکَتَسفِس)800)

دار هانوار ،شههرگفه25 انوار ،روسهتایصهادره)۱0روستایارودان)شهرستان مُهر:  

مهان  رامهه،کَهوار،هایالمِرد)حاشیهشهروروستایترک انوار ،همچنی،درشهرستان20)

صور یکجانشی،آباد کولیانبهرود،حفبیآباد،وزیرآبادوبتشیازشهرکمیانجهرمب)سفطان

:درواز کهازرونپشهتبهاربریوترمینهال،شهرستان کمازرون   هانوار ب۱70سکونتدارند)

  انوار ب600کنارشیجونیاقا میه)

. کولیان ساکن استان بوشهر8

:م فه شهرستان برازجان هانوار ب65آبادقدیم)آبادیاظفمم ف صالحوشهر:شهرستان ب 

شههر-جاد برازجانشهیرازشهرستان کازرون: انوار ب75پتشو ورموج)آباد،آبحسی،

 انوار ب60 انوار ،بندردیر،کن ان)۱۱0جانیاقا می جدید)مرکزعمده )چنارشاهی

خوزستان . کولیان ساکن استان9

 انوار کهابفبدرمنطته ححهیرآباداههوازوچهارصهد90کولیاناهواز)شهرستان اهواز: 

شهرسمتان دزفمو: و   )پهانزده هانوار بشهرستان شوش دانیما:: دست اهسکونتدارنهدب

 هانوار ازکولیهان۱70آبادکهدرحاشی شهرقهرارداردتعهداد)درمنطت حفبیاندیمشک:

:شهرستان امیدیمه  سکونتدارنهدب25درمنطت کاروانسرا)مسجدسلیمان:ندبسکونتدار

 هانوار زنهدگی55 انوار ،پشتشهرداریوجنبکشهتارگاه)40آبادپاچکو)درمناطقعفی

هایای،شهرستاناندکودرسطحشهرپراکندههستندب:کولیشهرستان ایذهکنندبمی

. کولیان ساکن استان تهران10

کولیانزیادیدرم فه  هاکسهفید)درجنهوبشهرقتههران ۱379شوددرسالگفتهمی

عفهتبزهکهاریوفسهادتوسهطنهادههایهابهصور بیرمجازسکونتداشتندکهمنازلآنبه

60امنیتیتتریبشدومجبوربهمهاجر شدندودرمناطتیمانندم ف اتابکیهادرویهش)
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20 هانوار ، اورشههر)۱5حضهور) هانوار ،چههارراهامهی،50شان)هایدر  انوار ،قربتی

 انوار سکونت55 انوار ولب ط)40 انوار ،حوالیشوش)75 انوار ،م ف دروازهبار)

ها، زانه،در فرحهزادودر چییافتندبهمچنی،درمناطتیازجمفهحوالیمیدانرهبر،اوراق

شوندبگرددیدهمی انوار ودوره25صور یکجانشی،)انبههاییازکولیفستمگروه

 های ساکن استان مازندران . کولی11

 هانوار ب25 هانوار وم فه بفهاری)85جوکیم فهشهرکیانوبنیاد)شهرستان ساری: 

 بهزا انوار بمنطت پهایی،60:پنجکیفومتریساری،شهرکجانبازان)بین ساری و قائمشهر

 انوار ب۱00)

۱50آبهادزیهد)بی،ساریونکاونزدیکشرکتنکاچوب،اسالمدرود: شهرستان میان

شهرسمتان   هانوار ب40آبادنکها) انوار ،عبا 40آبادساریبتشپنبهچوله) انوار بتازه

  انوار ب80:کویوحد )نوشهر

وزکوچه سهتارومنطته افهررویبیمارستانروحانی،ابتدایجنهگ:روبهشهرستان بابل

وپنجسالقبه بههبیست«بهترک» انوار باتوجهبهگفت مردمبومیفامیفی۱00هفیدشت)

انهدوبهاشهدهاندوکولیانمناطقشمالیبسیارشنا ته ریداریزمی،پردا تهوسکنیگزیده

کشهورابفهبدرمردمبومیتفاو فاحشیدارندبشایانذکرای،استکهای،گروهدرسراسهر

کنندومهردمازوصهفتوپیونهد هانوادگیبهاحاشی شهرهاومناطقفاقدامکانا زندگیمی

کنندبها ودداریمیآن

 گیری نتیجه
ههاازطبته پسهتهایانجهستوانگفتکولیانهمانداسیهشدهمیباتوجهبهمطالعا انجام

ودهاسهتوبههدالیه متتففهیازجمفهههاشمالبربیهنهدبههستندکه است اهاصفیآن

ا تالفا مذهبی،نداشت،جای اهاجتماعیمناسب،فتروبببطهیسهالیانمتمهادیمجبهوربهه

هاازراهکاب انجامگرفتهبالتبدلی اینکهبتشاعممیازای،مهاجر اندوبهمهاجر شده

تهبتشوسیعیازافلانسهتانجهزوکولی/کابفی)باتوجهبهپیوست یدوکشورواینکهدرگذش

ایشدهتاتمامیمهاجرانیهاقرینههندوستانبودهاست  واندهشدندوشایدهمی،مهاجر 

شهدندبهاسمتایرانسهرازیرمهیهایشرقی،جنوبشرقونواحیاطرازآنبهکهازسرزمی،

مهد دوتوق طوالنیهاازسرزمی،اصفی وعنوانکولی واندهشوندبپسازمهاجر کولی

 اندبهایهرمنطتهراپذیرفتهایازفرهنگوویژگیوارتبا بامردمنواحیمتتف ،پاره
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دهددرایران،تعدادافرادهر هانواد کهولی،متجهاوزازهفهتتهاهانشانمینتایجبررسی

،قهومازجای هاههشتنفراستونمام انوادگیمنسجمیمبتنیبراحتراممتتاب ندارندبایه

اند،امانسهبتبههانجهامفهرای وظاهراسالمراپذیرفتهمندنیستندوبهاجتماعی اصیبهره

دهندبابفبکولیان،منهاطقاینشاننمیاندوبهزیار اماک،متد عالقهتوجهآدابدینیبی

ههایفرهن هیوویژ  ودرادارندوتمایفیبهت حی وکسهبعفهمندارنهدوهمهی،ویژگهی

ویژهدرشهرهایبهزرگ سمتارتکابجرا موان رافا اجتماعی)بههارابهتربیتیکولیان،آن

ههایهابههشهیوههانیزبایدگفتبر یازآنهایاقتحادیآنسوقدادهاستبدرموردفعالیت

دبالبتههکننهفروشی، ریدوفروشموادمتدروبببکسهبدرآمهدمهینامشروعیچوندزدی،ت،

هایدی رینمیرکفاشی، تنه،سا توسای چوبیوابزارکشاورزی،آهن ریبر ینیزازراه

شدهبابر یکولیانیکهبهاهایانجاموسا تآال موسیتیاشتلالدارندبباتوجهبهمحاحبه

نهههابی،هفهتتهاکنند،درآمدمتوسطآنشل کفاشیوسا توسای چوبیامرارمعاشمی

ریهزین ریوبرنامههتوجهیبهآیندههاوبیمیفیونتوماناست،اماباتوجهبهسبکزندگیآن

هاوضعیتمادیورفاهمناسبیندارندبباتوجههبههدرجهتپیشرفتکیفیتزندگی،ابفبآن

ودهایموردمطالعه،تعام وارتبا باای،گهروهبسهیارم هدای،عوام وبافتفرهن یاستان

شودوباتوجهبهای،پیشینه،افرادازمراودهاستبهرنوعارتبا باای،گروه،زشتشمردهمی

نشهی،ههایکهولیکننهدوحتهیازسهکونتدرم فههوپیوندنسبیباای،گروهاجتنهابمهی

رفته،مجموع ای،عوام سببطردکولیانازجامعههوم هدودیتهمکنندبروی ودداریمی

ههاییچهونفهار ،گرفتهه،اسهتانهایمیدانیصهور بنابرت تیق هاشدهاستب باآنارتبا

رسهدنمهرمهیانهدوبهههارادر ودجایدادهکرمان،لرستانوکرمانشاهبیشتری،تعدادکولی

گیریوفشهاربههعفتیافت،شل مناسبومنزلتاجتماعیبهترواجتنابازستتکولیانبه

ویهژهشههروروسهتاهایتهر)بههاند زیرازنهدگیدرجوامهعکوچهکرویآوردهشهرهایبزرگ

 سازدبهاییهمراهمیجمعیت زندگیآنانرابامتاطرهکم
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 منابع
 بچاپاول،تهرانب۱362)اطفسگیتاشناسیکشورها

تهران:روزنهببچاپاولبپژوهشیدربار کولیانایرانوجهان-هاکولی ب۱377افشارسیستانی،ایرج)

بتهران:بن اهترجمهونشرکتاببنشینیدرایرانکوچ ب۱360الفهیبهاروند،اسکندر)امان

بترجم م مدحسی،مشایخفریدونیبجفهداولبچهاپاولببرگزید االبانی ب۱368اصفهانی،ابوالفرج)

تهران:عفمیب

بتحه یححسه،وحیهددسهت یریبتههران:دیوان ب۱320الدی،م مدب،عبدالرزاق)اصفهانی،جمال

ارملانب

بجفهداولببههکوشهشعبدال سهی،نهواییومرآ البفهدان ب۱368اعتمادالسفطنه،م مدحس، هان)

میرهاشمم دثبتهران:دانش اهتهرانب

بتح یحم مدمشیریبتهران:آبانبرستمالتواریخ ب۱348آص ،م مدهاشم)

بشنام نمایشایرانی:جستارهاییدرفرهنهگوبوطیتهاینمهایشایرانهیدان ب۱39۱آقاعباسی،یدا )

تهران:قطرهب

ب299 ،5)۱مجف دانش،«بسوزمانییعنیچه ب»۱328پرست،سیدنور )ایران

اصلرسعیدیبتهران:زوارببترجم عفیایرانامروز ب۱362اوب،،اوژن)

ران:تو ببچاپپنجمبتهدیوان ب۱368بهار،م مدتتی)

بترجم م مدفضا فیبتههران:بررا بارمفوکالفر  ب۱368ثعالبینیشابوری،عبدالمفکب،م مد)

نترهب

ب3-۱73،۱ بکولیانافزارمنداروپابپیامیونسکو،۱363تومکا،میکفوش)

صهفیویکمبتههران:بتح یح فی  طیبرهبربچاپپنجاهدیوان ب۱39۱الدی،م مد)حافظ،شمس

عفیشاهب

-7،95،زبانوادبیا فارسیدانش اهاراک بلولیدرگذرتاریخوادبیا ب۱385باشت،عفیرضا)حبیبی

ب۱۱0

بچاپسومبتهران:چشمهبسیاوشان ب۱387ححوری،عفی)

ربببهکوششضیاءالدی،سجادیبتهران:زوادیوانتا بالدی،بدی ب،عفینجار)بی اقانیشروانی،افض 

ب۱۱6-200،9۱،جستارهاینوی،ادبی بکولیدرادبیا فارسیب۱397 طیبی،ابوالفض )

بترجم م مدحسی،آریابتهران:عفمیوفرهن یبسفرنام لرستانو وزستان ب۱37۱دوبد،بارون)

قتنو ببترجم م مودجعفریدهتیبتهران:ایرانیاندرباب هتامنشی ب۱39۱داندامای ،م مد)

مجفه جای اهاجتماعیلولیان نیاگروکولیانرامشه ردرامثهالفارسهیب ب۱400ذوالفتاری،حس،)

 ب۱67-۱29 ،40)20مطالعا ایرانی،

 شناسیفرانسهدرتهرانببتهران:انجم،ایرانهایافلانستانبربتی ب۱36۱راو،اپرنا)

جفدبچاپچهارمبتهران:عفمیببسهتاریخادیانجهان ب۱389رضایی،عبدالعمیم)
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انسانیبجفددومبچاپدومبتهران:امیرکبیرب-نهشرقی،نهبربی ب۱356کوب،عبدال سی،)زری،

هادربربایهرانب بوضعیتاجتماعیکاولی۱398زندیه،حسی،،صفری،م مدرضاوهادی،معحومه)

ب223-۱99 ،۱)9،ت تیتا تاریخاجتماعی

حالم مدعباسیبتهران:بمتدمهوشر کفیا صا بتبریزی ب۱368میرزام مدعفی)صا بتبریزی،

طفوعب

بجفدسومبتهران:سازمانانتشارا جاویدانبشاهنامه ب۱362فردوسی،ابوالتاسم)

ب270-262 ،6)2،مجف ارملانهاکیستندوکجاییهستندب بکولی۱339متامی،عبدالوهاب)قا م

 هایقومیاقفیت  بواکاویعوام مؤثربرطردوجداشدگیگروه۱40۱پور،ناصر)هوبرککشیری،اله

ب۱87-۱49 ،2)۱۱،شناسیهایانسانپژوهشهایشهرکنوبنیادساریبکولی

اصلرعمرانبتههران:بترجم آبکارمسی یببهکوششعفینام چریک سیاحت ب۱358کفن چریک )

هایجیبیبکتاب

ب۱0-۱74،8،مجف پیامیونسکو بگادولیالوهارهاب۱363پونته،استبان)کوبا 

 بتح یحم مدتتیبهارببههمتم مدرمضانیبتهران:کالل  اورب۱3۱8)التواریخوالتحصمجم 

ب۱67-۱63 ،3)۱3،مجف آینده بز ،جا ،کولیب۱366م یططباطبایی،م مد)

بچاپچهارمبتهران:سمتبنشینیفیایکوچجلرا ب۱378مشیری،سیدرحیم)

بجفدسومبتهران:امیرکبیربفرهنگفارسی ب۱388معی،،م مد)

بتح یحم مددبیرسیاقیبچاپسومبتهران:زواربدیوان ب۱347منوچهریداملانی،احمدب،قوص)

بتهران:اطالعا ببشر کریمزمانیبجفدپنجمبچاپششممثنوی ب۱382الدی،م مد)مولوی،جالل

بچاپاولبتهران: وارزمیبهاهاوقحهداستان ب۱349مینوی،مجتبی)

 بن رشهیبههچههر کهولیدرادبیها ایهرانوفرانسههب۱399ا )پور،رو نریمانی،اسفندیارورضایی

ب۱28-۱06 ،3)8،هایادبیا تطبیتیپژوهش

 تح یحریتروریبتاباستانبول:مطبع دولتبپیکربهفت ب۱934نمامیگنجوی،الیا ب،یوس )

؟؟؟ سرووشیری،ب ب۱934نمامیگنجوی،الیا ب،یوس )

 وییبتهران:انجم،آثارمفیببترجم عبا زریابهاتاریخایرانیانوعرب ب۱359نولدکه،تئودور)

بچهاپاولبتههران:مطالعها ورروشبررسیوشنا تکفهیایهال وعشهای ب۱344ورجاوند،پرویز)

ت تیتا اجتماعیب

فروشیاسالمیببتهران:کتابانجم،آرایناصریتا بهدایت،رضاقفیب،م مدهادی)بی

بتهران:فرهنگمعاصربهادرادبیا فارسیوارهفرهنگاساطیروداستان ب۱386یاحتی،م مدجعفر)

هاازطردواکاویتجرب زیست کولی ب۱40۱،احمد)م سنی،سجادوبیاثوندیوسفوند،سجاد،عفی

ب۱25-۱06 ،۱)4،شناسیفرهنگوهنرجامعهبآباد هایشهر رماجتماعی)موردمطالعه:کولی




