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اند؛ وها، از ديرباز مردماني آواره در ايران و برخي از نقاط جهان بودهكاولي

هايي از حضور آنها راتوان نشانههنوز هم در برخي مناطق غرب ايران مي
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پرسابقه داشته و در انجام برخي خدمات اقتصادي در زمينه كشاورري و 
هاي فرهنگي در مراسم اند و انجام برخي فعاليتدامداري نقش موثري داشته

  ها بوده است.شادي و شيون مردمان منطقه بر عهده كاولي
  ها، سوزماني، كردها، لرها، لكها.كاولي :واژگان كليدي

  
  مقدمه.1

ها كه در گستره وسيعي از ايران پراكنده بوده (و هنوز هم اندكي از آنها وجود كاولي
اند كه بيشتر ناظر به آوارگي و بيگانه دارند)، در هر منطقه اي نامي مختص به خود داشته

به عنوان قومي بيرون از بافت  ها، در ساخت اجتماعي جامعه ايرانيبودن آنها است. كاولي
و همواره  گاه از سوي جامعه ايراني پذيرفته نشدهو هيچ شدهاجتماعي در نظر گرفته مي

توان گفت كه پست شمرده از لحاظ اجتماعي، در مراتب پايين جامعه قرار داشته و مي
اند فاوتي بودهاند. از لحاظ اسمي، كاوليان در مناطق مختلف ايران داراي اسامي متشدهمي

كه از قرار ذيل است: پوشه، پاپتي، توشمال، جت، جات، جاتي، جنگيانه، جوگي، چگني 
زن، پنگي، حرامي، خاني، خني، خطير، خنياگر، زرگرقوچاني، يا پگيني، چنگانه، چنگ

بند زرگركرماني، زط، زنگانه، زنگاري، زنگي، سوزماني، شهريشن يا شرشن، غجر، غربال
 1د، غربت، غربتو، غربتي، غرشمال، غريب اشمار، غريب زاده، فقرا، فيوج، فيجبنيا غربيل

چي (سالور عين )، قرشمال، قريشمار، قره136تا: ؛ ييت، بي105: 1363(علوي شيرازي، 
) يا قراچي، كابلي، كاسب، كاولي، كراچي، كزنگي، كليالني، كم 5/3500: 1374السلطنه، 

ت، گت، گجر، گيالني، لري، لوري، لوطي، لولي، لوند، بند، كوسان، كولي، كوزنگي، گا
). البته در اين 22: 1377مطرب، يوت، كمچني و برخي ديگر از اسامي(افشارسيستاني، 

) يا جات و زط 268: 1339يا حرامي(قايم مقامي،  2)55: 1371ميان، توشمال(تال باغي، 
برخوردارند.. در نواحي  ) و از معروفيت بيشتري163: 1366و كاولي(محيط طباطبايي، 

غربي ايران، باالخص كردستان و كرمانشاه و نواحي كردنشين آذربايجان و همچنين در 
كه معموالً  ياد شده -نيز-) 229: 1328لرستان، از آنها با عنوان سوزماني(ايران پرست، 

يگر، شود. از سوي داستعمال آن به همراه الفاظي مانند خراط و شليته، دشنام محسوب مي
ارتباط با نسب پست كه آن را بي 3در ادبيات فولك كردي، از آنها با عنوان دوما ياد شده

). از ميان اصطالحات يادشده 476: 2536اند(زرين كوب، نياكان آنها در هند ندانسته
كاولي پركاربردترين و مملموس ترين آنها است. از اين رو در مقاله پيش رو اين اصطالح 
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ها الح معيار برگزيده شده است. در باب حيات تاريخي و اجتماعي كاوليبه عنوان اصط

مانده است. هايي پر از خيال باقيهايي از واقعيت در دست باشد، افسانهبيش از آنكه رگه
ها در اولين نگاه خودنمايي مي كرده است: آنها بر دست و صورت خود ظاهر كاولي

هاي آويزان، از بند و خلخال آنها در كنار گوشوارهاند، دست هاي فراواني داشتهخالكوبي
حجاب زنان، نمود خاصي دارد. بشره آنها سبزه مانند و جشماني سياه دارند. هاي بيچهره

آنچه كه بيشتر اين كاوليان را به ميدان ديد مردم و شركت در حيات اجتماعي آنها مي
ام برخي خدمات پزشكي نظير آورده ، اجراي موسيقي در مراسم شادي و سوگواري، انج

رسد، به است. به نظر ميگري بودهحجامت و حرفي مانند خراطي و آهنگري و روسپي
اي، طي عشيره-ها با مردمان شهري، روستاييتدريج و با توجه به مناسبات اين كاولي

 شدهتاريخ اسامي خاصي با توجه به شرايط جغرافيايي و محيطي و تاريخي برآنها اتالق مي
اند كه با توجه به انجام امور پذيرفتهاند كه اسم خاص را ميها بودهو همواره اين كاولي

هاي آنها را از همديگر تفكيك كرد و توان دستهمشتركي تا دوره معاصر، به سختي مي
ها با هر اسمي، داراي اين اسامي متعلق به نگاه بيروني به آنها است. از اين رو، كاولي

توان با بررسي برخي ياري در پيشينه و تداوم تاريخي هستند، تا جايي كه مياشتراكات بس
ها و باورهاي رايج آنها و با مراجعه به ها در كنار افسانههاي حيات جمعي كاولياز جنبه

در كنار مصاحبه با آگاهان كهنسال به امور اين قوم و بقايايي  برخي مصادر تاريخي و ادبي
نواحي غربي ايران مانند اسالم آبادغرب و نورآباد لرستان تبار كاوليانه از آنها كه هنوز در 
اند، پيشينه آنها را به دست داد. مقاله پيش رو، بر آن است تا به بررسي خود را حفظ كرده

  ها در ايران اسالمي تا زمان معاصر بپردازد.سيرتاريخي برخي از جنبه هاي حيات كاولي
  پيشينه تحقيق1,1

ها تا كنون تحقيقات متعددي انجام شده است؛ از اولين تحقيقات در اين زمينه، كاوليدر باب 
ها بيان كرده است. ) است كه مختصري در باب كاولي1337هاي يحيي ذكاء(ذكاء،كتاب كاولي

هاي ) در باب سوزماني229: 1328پرست(ايران پرست،مقاله سوزماني يعني چه؟ از ايران
ها مفيد واقع رشان انجام شده است و در باب شناخت سوزمانيكردستان و حيات معاص

)  بيشتر از 1339ها كيستند و كجايي هستند؟ اثر قائم مقامي(قايم مقامي،شود. مقاله كاوليمي
). 268-271دهد(همان:كتاب ذكاء بهر برده و مختصري در باب زندگي كاولي ها به دست مي

باطبايي، در باب حيات تاريخي اين سه گروه مقاله زط، جات و كولي، به قلم محيط ط
) 55بالغي(تال باغي، همان: مقاله توشمال نوشته جعفر تال )163است(محيط طباطبايي،همان: 
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ها در ميان ايل بختياري پرداخته است. عبدالحسين زرين كوب نيز در ذيل به حيات كاولي
رداخته و حلقه اتصال و گذرگاه مدخل لوليان در كتاب نه شرقي و نه غربي، به اين موضوع پ

هاي سيستاني(افشار ها به دنياي غرب را معبر ايران دانسته است. كتاب كوليورود كولي
را در بطن خود دارد و با استفاده از تحقيقات خارجي، مطالب  ءسيستاني، همان) كتاب ذكا

رافكاري، بر ها در ايران و جهان ارايه كرده است. پواي در باب زندگي كاوليمقايسه
) و حجازي، در باب تاثير موسيقايي 1355ها در ايران پرداخته(پورافكاري،سيرتاريخي كاولي

 ). عيرضا ذكاوتي قراگوزلو1388 (حجازي، آنها، مطالبي گردآوري نموده است
)، بر آن است تا ميان لولي و مغ پيوند مذهبي برقرار كند. اما علي اشرف 1368(قراگوزلو،
ستنادات متقن و موثق و تحليلهاي زبانشناسانه، به كل مقاله را  از حيز اعتبار ساقط صادقي، با ا

ها پرداخته(متين احمد متين دوست، به ريشه زبان آريايي كاولي .)1388كرده است(صادقي،
) و هاشم محمدي، جايگاه آنها را در شعر حافظ بررسي نموده 1378دوست،

مطالبي مختصر در باب حيات اجتماعي معاصر آنها ). جهانگير نصري، 1378است(محمدي،
ها ) به سير تاريخي كاولي1386) و رحيم شبانه(شبانه،1383ارايه كرده است(نصري اشرفي،

از آغاز تا زمان حال پرداخته است كه در برخي مواضع مانند چگونگي مهاجرت آنها به ايران، 
ايران سخن رانده، داراي قوت. در داراي ضعف است و در جايي كه از حيات جمعي آنها در 

) و لوليان در 1379اي با عنوان لوليان در كليات شمس(جاللي و حسيني و محمودي،مقاله
) به جايگاه آنها در ادبيات منظوم فارسي پرداخته 95-110: 1385ادب پارسي(حبيبي باشت، 

، داري هاشده است. مقاله پيش رو، در بحث در باب سيرتاريخي حيات جمعي كاولي
اشتراكاتي با تحقيقات انجام شده در اين زمينه است، اما با توجه به بحث در باب برخي 

ها و تاثيرشان بر شناخت از برخي احوال و رفتار مردمان منطقه هاي فرهنگي كاوليمشخصه
غرب، داراي تازگي است. از سوي ديگر، مقاله بر آن است تا به مشتبه شدن برخي رفتار 

ا ديگر مردمان منطقه اشاراتي داشته باشد. از لحاظ اصطالح شناسي در نوشتار پيش ها بكاولي
رو با توجه به شهرت داشتن عنوان كاولي در بيشتر مناطق ايران، اين اصطالح، به عنوان معيار 

تر مانند زط و يا موازي با كاولي مانند در نظر گرفته شده است و باقي اصطالحات قديمي
 وب در مواقع جغرافيايي مقتضي، مورد استفاده قرار گرفته اند.سوزماني به تنا

  هاو سيرتاريخي كاوليشأ من.2
ها به ايران، تحقيقات چندي انجام گرفته است، بيشتر تحقيقات ريشه آنها در باب آمدن كاولي

تند. اند. در دوره اسالمي نيز، مسلمانان سعي در شناسايي اين قوم داشرا بيرون از ايران دانسته
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طرفه آنكه بسياري از آنها از لحاظ نژادي و رفتاري  شبيه و يا شايد يكسان با مردمان ساكن 

و ريشه  أرسد، در همان قرون اوليه، مسلمانان از منشاند. به نظر ميهاي سند بودهدر كرانه
بتوان خبري و شايد هايي كه از بياند. از جمله نشانهها اطالع چنداني نداشتهنژادي كاولي

گفت سردرگمي مسلمانان در مواجهه با اين كوليان حكايت دارد، داستانهايي است كه در باب 
آنها ساخته شده است. در برخي از منابع اسالمي، جريان گرايش آنها به اسالم، مورد بحث 
قرار گرفته است. از اين رو، در باب آمدن آنها به منطقه، برخي حكايات بر سر زبان افتاده 

جنوب غربي و  ي. اين احتمال وجود دارد كه آنها در چندين نوبت، به داخل سرزمينهااست
غربي آمده باشند و مشخص نيست كه هر بار هم از يك نقطه آمده و يا يك قوم بوده باشند. 

ها به ايران را به دوره ساساني و زمان بهرام برخي از منابع دوره اسالمي، زمان آمدن كاولي
 4)،567: 1368و ثعالبي(ثعالبي،  )43تا:. گزارشهاي حمزه اصفهاني(اصفهاني، بيرسانندگور مي

حاكي از آن است كه در باب اسم و تعداد آنها در منابع، اتفاق نظري وجود ندارد. در زمان 
) بهرام گور 82: 1385(ابن بلخي،5دوستانه  -) 1409برقراري مناسبات خصمانه(المسعودي،

اند كه مشخصه فرهنگي آنها از سرزمين هندوستان به ايران آورده شدهبا شنگل، پادشاه هند، 
). گرديزي، از رفتن بهرام 70: 1389نوازندگي و رقاصي بوده است(مجمل التواريخ والقصص،

: 1363به هند و وقايع آنجا سخن رانده، اما از آوردن كاولي ذكري به ميان نياورده(گرديزي،
  رفت. اي مياو از هند و نزديكي به ايران، انتظار چنين اشاره) كه شايد با توجه به آگاهي 76

دهد و به نظر شاهنامه فردوسي، از ديگر منابعي است كه در اين باب مطالبي به دست مي
رسد، رسد، منبع اصلي اين افسانه را بتوان در منابع اين كتاب به دست آورد. به نظر ميمي

ه دست نداشته باشد، حداقل در حفظ و باز توليد آن، نهضت شعوبيه اگر در ساختن اين افسان
ثر بوده است. از سوي ديگر مشخص نيست كه معيار برخي از مورخان مانند ؤم

هاي مورد استفاده آنها با فردوسي اشتراكات )، كه خداينامه78-80 /2: 1967طبري(طبري،
از اين حكايت در  فراواني داشته، با توجه به آوردن بسياري قصص و حكايات ديگر، چرا

اند؟ آيا اين حكايات در منابع آنها نبوده است؟ بلعمي نيز كه باب بهرام خود داري كرده
اي به اين رويداد ها در كنار ترجمه طبري، اكنون محرز شده، اشارهاش از خداينامهاستفاده

تفاده آنها هاي بطايح و اسنكرده است. از سوي ديگر، آگاهي برخي از مورخان اسالمي از زط
كند. اما اين سؤال همچنان بي جواب مانده كه اگر ها، قضيه را مشكل مياز برخي خداينامه

اند، در خداينامه در اين باب مطالبي آمده و فردوسي و برخي شعوبي ها از آن استفاده كرده
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آنها و ها چه نقشي در حذف احتمالي اند؟ شورش اين زطچرا بقيه استفاده نكرده و نياورده
  توانسته داشته باشد؟نسبتشان با اين افسانه مي

سن ها و حقيقت پنداشتن آنها، كريستينبه رغم نگرش برخي از محقيق به اين گزارش
: 1368از هند را(كريستين سنعالقه بهرام به موسيقي را قابل اعتنا دانسته، اما آوردن لوليان 

يان گوشه چشمي به اين قضيه و واقعيت پندشته است. زرين كوب كه در لول) افسانه 376
)، در اثر متاخرش، مطالبي كه در اين زمينه وجود 477: 2536پنداشتن آن دارد(زرين كوب،
) و ساخته و پرداخته دوران بعدي دانسته. اين نظر با 46: 1377دارد، خالي از صحت(همان،

؛ ابن 1/169 :1967آوردن داستانهايي مربوط به شاهان ايران مانند هوشنگ(طبري،
)، جمشيد(مجمل التواريخ والقصص،همان: 1/245: 1409؛ مسعودي،92-93: 1374بلخي،

)، ضحاك(مجمل التواريخ والقصص، همان)، و 197-1/198)، فريدون(طبري،همان: 41-40
هايي كه با داستان -شودييد ميأديگران و آمد و رفتشان به سرزمين هند در منابع تاريخي، ت

  ي، همخواني ندارند.واقعيات تاريخ
البدأوالتاريخ   و 6)43با توجه به مطالبي كه در كتاب حمزه اصفهاني(اصفهاني،همان:  

) در زمينه فزوني تفريحات مردم در دوره بهرام و افزايش 3/164تا: مقدسي(المقدسي، بي
سد، ردر منابع وجود دارد، به نظر مي 7دستمزد مغنيان بدين سبب، و آوردن لوريان از هند

بيشتر قصد نشان دادن رفاه همگاني را داشته باشد تا چيز ديگري. گويا  اين مطالب در كتاب 
ها بوده و به همين اي، كه آشنا با اقليم جنوب ايران و بي خبر از حضور كاوليشبانكاره

)، برگرفته از كتاب حمزه باشد كه تعداد آنها 1/239: 1381(شبانكاره اي، صورت بازتاب يافته
كه در آن از لوريان سياه روي  -هزار نفر برآورد كرده 4تا ثعالبي كه  -هزار نفر ذكر كرده12ا ر

   8.)567ياد كرده است كه احفادشان هنوز نوازنده بوده اند(ثعالبي، همان،
اين آوارگان كه از اصطالح لوريان در منابع فارسي متقدم براي آنها استفاده شده، همانهايي 

منابع اسالمي در حين پرداختن به مبحث فتوحات، با عنوان زط، به عرصه نگاه هستند كه در 
اند.اولين گزارشهاي تاريخي مسلمانان، در باب حضور آنها در ايران به محدوده مورخان آمده
) جنوب غرب ايران و نزديك دلتاي دجله و 307تا:(مسعودي،بي كرمان و فارس جغرافيايي

)، كه به موازات طرفين گاهي تا سيستان و گاهي تا 362: 1988ي،(البالذر فرات اشاره دارد
) در رفت و آمد بودند. گويا در اين مدت، برخي آشنايي با مظاهر 63: 1421(عاني، بحرين

ها در جريان فتوحات به همراه تمدني ازجمله امور مالي را كسب كرده بودند. بسياري از زط
). در 362-363قبيله بني تميم پيوستند(بالذري،همان:  اسوران ايراني، به تيره بني حنظله از
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اي از آنها توسط احنف بن قيس، به خراسان برده شدند و به كارگيري جريان فتح خراسان، عده

؛ ابن تغري 2/113: 1418يك كارگزار زطي با نسبت بلخي در مصر قرن سوم(مقريزي،
اي از آنها در بلخ باقي مانده و يا اين ه)، شايد اين نظر را تأييد كند كه عد2/165: 1392بردي،

اند. آنها در جريان ها بوده كه به سمت افغانستان حركت كردهاي ديگر از زطفرد از اعقاب عده
و از سوي عبداهللا بن زبير، قسمتي از اموال  جنگ جمل در بصره، شمار قابل توجهي بوده
هاي اطراف اي از زط). عده2/228: 1996شهر، در اختيار آنها قرار گرفته است(البالذري،

اي در و نام خود را به محله ق، به انطاكيه كوچ داده شده49بصره، در زمان معاويه و به سال
: 1426عامل فرستاده شدند(جابر،اي به حلب و جبلو عده )162: 1988اند(البالذري،آنجا داده

ها به نواحي جنوب غربي ). در دوره حجاج بن يوسف، سير مهاجرت يا كوچ دادن زط75
اي ديگر زط ها از سند به مناطق اطراف كسكر كوچ داده شدند تا بر ايران ادامه داشت و عده

). در اندك زماني، عده اي از آنها از سوي 365: 1988روي مزارع آنجا كار كنند(البالذري،
حجاج  ).309: 1981؛ كاتب بغدادي،162وليد بن عدالملك، به شام كوچ داده شدند(همان:

ها را به سبب مشاركت در قيام، به مناطق اي از زطبعد از قيام ابن اشعث و سركوبي او، عده
ها به نواحي شام با عنوان سند تبعيد كرد. استدالل و استنادات ماليري، از اين كوچاندن زط

ظر ). به ن2/165: 1379كوچ دادن برخي از سپاهيان ايراني مدقن و موثق نيستند(ماليري،
رسد منشأ اين گزارشها در باب زطها، كتاب خبر بصره و فتحها اثر ابوالحسن مدايني مي

  ). 39و29: 1389ق) است(قنوات و چلونگر و نورايي،225(
)، سخن رانده و گويا 95: 1892ها در بطايح عراق(ابن رسته،ابن رسته، از حضور زط 

؛ 189-188: 1892رستاق(ابن رسته،حضور آنها آنقدر موثر بوده كه نام آن ها بر چند 
) 1/403: 1409؛ ادريسي،123: 2006؛ مهلبي،2/257: 1938؛ اين حوقل،345: 1427بروسوي،

) اطالق شده 2/665: 1412؛ بغدادي،3/140: 1995؛ حموي،1/513: 1425و نهري(اسكندري،
ان است. از سوي ديگر، در نواحي جنوب شرقي خوزستان بلوك پهناوري به نام هاي هندو

و هنديجان و هنديان وجود داردكه به عنوان بقاياي حضور آن مردمان، از آن در دوره معاصر، 
رسد كه برداشتي غلط باشد، زيرا كه ). اما به نظر مي77: 1332ياد شده است(شوشتري،

اند، ذكري از نسبت آنها با زط به ميان نويسان مسلمان كه به اين شهرها اشاره كردهجغرافي
اند. و ياقوت كه از شكسته شدن سپاه هندي در آن منطقه به دست پارسيان خبر  نياورده

اي اين انتساب توجه داشته تا واقعيت )، بيشتر به جنبه افسانه5/418: 1995داده(حموي،
آن منطقه اي كه ادريسي از آن به عنوان كوره الزط در ايالت فارس  تاريخي آن. از سوي ديگر،
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رسد همان مكاني در سر حد خوزستان و )، به نظر مي1/400: 1409نام برده(ادريسي،
) بوده كه مشخص نيست محدوده آن كجاست. گويا مكاني ديگر 420: 1877فارس(المقدسي،

اي از حضور اين مردمان در منطقه جنوب و جنوب غرب ايران در فارس بوده كه نشانه
   ).2/1298: 1382دارد(فسايي،

ها به اين منطقه، اطالعات دقيقي در دست نيست، اما هرچند در باب علل آمدن زط
تواند راهگشا گزارشي از مسعودي در باب بروز قحطي در منطقه آنها و مهاجرتشان  مي

). مهاجرتي كه در قرون بعدي نيز به ديگر نقاط ادامه 307تا: باشد(المسعودي،بي
ت اقليمي در منطقه بوده و گويا تحت تاثير تغييرا )André,  2002 : pp. 241–242داشته(

است.  به نظر مي رسد، مسعودي با توجه به شناختش از هند و سند و آگاهي از وقوع اين 
مهاجرت تاريخي است كه داستانِ در باب بهرام و اين مردمان را به رغم پرداختن به حضور 

 بهرام در هند، نياورده است.

جنوب غرب ايران، سبب شورش  هايفشارهاي شديد اقتصادي و اجتماعي وارده بر زط
ق شد كه در ادامه با تالش دستگاه نظامي 217آنها در دوره خالفت معتصم عباسي، به سال

در نزديكي  (زربهعين ) و بسياري از آنها به نواحي316: 1995عباس سركوب(ابن خياط،بني
، براي اولين ). آنها در جريان اين مهاجرت اجباري172: 1988فرات) كوچ داده شدند(بالذري،

). اگر چه طبري 307تا: هاي مختص به خود را به منطقه بودند(المسعودي،بيبار گاوميش
ق. مورد حمله شديد روميان قرار گرفتند و همگي از دم 241معتقد است آنها در آنجا در سال

و نه  -) ، اما با توجه به اينكه ابن اثير از اسارت 201و 9/10: 1967تيغ گذرانده شدند(طبري،
)، نشانه هايي در دست است 7/80: 1965آنها در آن مقطع سخن رانده(ابن اثير، -كشته شدن

تدريج شمارشان زياد به مبادرت نمودند كه  كه آنها در آنجا دوام آورده و به پرورش گاوميش
) در آن نواحي 1/159تا: ) و بعدها به جواميس بوقا(ابن عديم،بي2/115: 1427شده(ازدي،

كنند و اي به حضور آنها نميشدند. اهم تواريخ محلي شام، در قرون بعدي، اشارهمعروف 
). احتمال دارد آن 168پردازند(همان: تنها به كوچشان به منطقه با استناد به سخن بالذري مي

) از 2/672: 1425) و ابن ابي جراده(ابن ابي جراده، 4/423: 1995مكاني كه ياقوت(حموي،
رسد تفسير اين واژه از سوي ياقوت به عنوان به نظر مي-اندقيقان ياد كردهآن به عنوان تل 

: 1412جمع قاقا قراب، اشتباه باشد زيرا چنبن نامي نيز در طبرستان(ابن عبد الحق بغدادى، 
و در در نزديكي شهر حلب  -ها در آن مقطع بوده، وجود داشته) كه شاهد حضور زط3/1140

دادن اين مردم و تداوم حيات جمعي آنها در اين منطقه ارتباط با كوچ بوده، بي
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: 1995اي در سند(بن خياط،). زيرا اين عنواني بوده براي منطقه4/423: 1995نباشد(حموي،

). از سوي 18: 1992) و حاكم آنجا(ابن خردادبه، 417-418: 1988؛ البالذري،127-126
: 1355ديگري مانند نور(پورافكاري، ديگر، احتمال تبدل اسم اين مردمان و پذيرا شدن اسم 

شباهت نور به لور و لول، خود مي توانسته در متون با رسم الخط عربي ايجاد شبهه  - )304
امكان دارد دنبال  كردن آنها در منطقه اي در شام كه به آن جا كوچ داده شده اند، را  -كند

ميزان بوده، دوره مهاجرت  مشكل كرده باشد. بالتبع مشخص نيست كه تعداد اين مهاجران چه
آنها چقدر طول كشيده و چه تعداد از آنها در منطقه باقي مانده و  چه عده مهاجرت كرده و 
يا به داخل فالت  ايران و كوههاي زاگرس پناهيدند و چقدر از مردمان آواره تازه وارد به آنها 

شانه هايي از حضور آنها ملحق شده اند. اما با توجه به گزارشهاي تاريخي بعدي، مي توان ن
هاي آبي به بغداد آورده و از در ايران به دست داد. گويا معتصم عده اي از آنها را از طريق راه

) تا در آنجامستقر شوند. از سوي 307تا: آنجا به سمت خانقين و جلوال فرستاده(المسعودي،بي
 ,Noldekeدست نيست( ها نشانه اي درديگر، در جريان قيام صاحب الزنج از مشاركت زط

كن شده باشند. مسكويه در ) و اين احتمال وجود دارد كه آنها از بطايح به كلي ريشه1892
گزارش رويدادهاي دوره آل بويه در چند موضع، از حضور آنها در نواحي جنوبي ايران سخن 

در ق است كه در جريان چندين وقايع نظامي،  390رانده كه آخرين مورد، مربوط به سال 
دورره آل بويه، از آنها به عنوان مزدور استفاده شده است. اين نظر از سوي ابن اثير كه از اين 

)، تاييد مي شود. به تدريج گزارشها 9/161: 1965قسمت از مطالب مسكويه بهره برده(ابن اثير،
و  شود و به آنها اشاره اي صورت نمي گيرد. داده هاي تاريخيدر باب زط در منابع محو مي

جغرافيايي در باب مهاجرت آنها به خانقين و جلوال  به همان اشاره هاي طبري و ديگران 
  محدود مي شود و قابل پي گيري نيست. 

همچنين مشخص نيست چرا آمدن اين مردمان به منطقه كه در دوره قاجار گزارشهايي 
جغرافيايي اسامي در باب حضور آنها در نواحي غربي ايران موجود است، نتوانسته از لحاظ 

مانند آنچه كه در جنوب و جنوب غرب ايران روي داد. البته اين  -اي را بر منطقه تحميل كند
  . 9امر در سطح كالن است و احتمال دارد اسامي بومي خردي از آنها برجاي مانده باشد.

د. از يك ها در ايران از آنها ياد شده، لوليان هستنآن دسته از مردم كه به عنوان ادامه زط
سوي به نظر مي رسد، نمي توان با توجه به بار معنايي كه اصطالح لولي در ادبيات فارسي 
پذيرفته، از آن به عنوان اسمي از اسامي كاولي ها ياد كرد و با استناد به اشاراتي كه در منابع 

ري اجتماعي كاولي ها را دنبال كرد؛ ام-ادبي و تاريخي رفته است، حضور و حيات تاريخي
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). اگر چه نمي توان 51كه در كتاب افشار سيستاني به چشم مي خورد(افشار سيستاني،همان: 
اين غياب طوالني مدت مطالب در باب آنها را نيز توجيه كرد. شايد بتوان مدعي شد كه برخي 
از اصطالحات كه براي كاولي ها به كار گرفته شده، مانند همين اصطالح لولي، از يك سوي 

كاولي ها باشد و از سوي ديگر ناظر به آن كه رفتارش شبيه به كاوليان است. اما براي ناظر به 
اين تميز، راهكار مشخصي در دست نيست. اگر بتوان پذيرفت كه اصطالح لولي معادل 
فارسي براي جت يا زط باشد، باز يك مشكل ديگر رخ مي نمايد و آن اينكه اين مردمان كه 

يا لول ياد شده و همان مردماني هستند كه اعراب در كرانه هاي جنوب از آنها با عنوان لور و 
غربي ايران با آنها مواجه شدند، چگونه نتوانسته اند اين اسم را به اعراب منتقل كنند؟ اگر اين 
اسم، اشاره به مكان جغرافيايي آنها در هند دارد، چرا اعراب اصطالح ديگري را وضع كردند؟ 

اشاره به دو دسته از مردمان دارد چرا به جاي يكديگر به كار مي روند؟  و اگر اين دو اصطالح
جواب باقي خواهند ماند. اين سؤاالت همچنان تا انجام تحقيقاتي مبسوط در اين زمينه بي

آنچه هم كه افضل الملك در باب رئيس ايل فيوج و غربال بند و كولي و غريب زاده و لوليان 
)، موضوع اين انتساب لولي و لوري به زط را بيش از 98: 1361ايران آورده(افضل الملك،

ها پيوستگي شديدي ها با كاوليپيش پيچيده و مبهم مي سازد. اشپولر، معتقد است كه زط
هايي بوده ). اما مشخص نيست كه اين پيوستگي در چه جنبه1/439: 1373اند(اشپولر،داشته

الملوك ءبلي و رقص و آوازشان در احيااست. از سوي ديگر آنچه كه در باب لوليان كا
) آمده، در كنار مطالبي كه گلستانه در باب فرقه لوليان در اطراف 21: 1383سيستاني(سيستاني،

ربط به اين التباس )، بي337تا: شيراز در سالهاي پاياني حكومت كريم خان آورده(گلستانه،بي
سجد جامع يزد كه در آن از لولي در نيست. از سوي ديگر، متن فرماني از شاه صفوي بر در م

كنار كاولي و هندي( در كنار خطيره= اصطالحي براي خطاب قرار دادن هنديان دوره صفوي) 
   10آمده، بر پيچيده شدن انتساب مي افزايد.

سير پيدايش و استفاده از اصطالح لولي درمطالب فردوسي، منوچهري، خاقاني، سنايي، 
اش در كليات شمس  به عنوان كسي ) و بازتاب گسترده95-110: 1385عطار(حبيبي باشت، 

كه بي توجهي به مظاهر شرعي، پاي بند مكان نبودن، بي خانماني، رقاصي، سرايندگي و 
نوازندگي  با سرنا و ني و دهل، دزدي، و رسن بازي، از ويژگيهاي اوست(جاللي، حسيني و 

ماعيل اصفهاني و حافظ كه بنيادشان بر )، در كنار ابياتي از كمال الدين اس1379محمودي،
: 1385) و آوارگي و رامشگري(كزازي،417: 1388زيبايي به همراه بي عفافي(شفيعي كدكني،

) است را  ميتوان به عنوان مشخصه هاي اساسي اين مردمان برشمرد. در دوره صفوي 926
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و در مواردي در  )1/508: 1349معناي معركه گير(واصفي، -آن هم در كنار جت -گويا لولي

) داشته كه نشان از تداوم آنها 117: 1362پايان دوره صفوي، معناي نوازنده(مرعشي صفوي،
در كنار نام  ينام لول ،انيطرفه آنكه در هند دوره گوركاندر حيات اجتماعي ايران دارد. 

(هندوشاه رقاصه ،خواننده  "،اندكه جوانان و لشكريان خراب كرده ايشان"،قحبه
آمده و از جت متمايز بوده   )3/121: 1379) و لوطي(بدواني،1/387: 1387ادي،استرآب

). از سوي ديگر، اصطالح كاولي به شكل كنوني آن، 1/438: 1387است(هندوشاه استرآبادي،
) آمده است و  پس از آن از سوي مولوي 268: 1312نخستين بار در كتاب مرصاد العباد(رازي،

  استعمال شده است. -از لوليبه رغم استفاده  -در مثنوي
به تدريج در دوره قاجار، اصطالح لولي كمرنگ شده و اصطالحات ديگر جاي آن را 
گرفته است. به نظر مي رسد، سوزماني از اصطالحات محلي باشد كه نتوان زمان توليد و يا 
 ريشه و وجه تسميه آن را به دست داد. اما مشخص است كه اين اصطالح در زبان كلهري و

و هنوز  -لكي، اثر خود را بر جاي گذشته و در كنار خراط و كاولي و شليته استفاده مي شده
هم مي شود. با توجه به اشتراكات بسياري كه در ميان اين مردم در پهنه ايران وجود دارد، 

  هاي آنها را به يكديگر در هر نقطه جغرافيايي ايران منتسب دانست.تواند بعضي از مشخصهمي
  هاي فرهنگيمشخصه. 3

  الف) زبان
)، بدون استنادات موثقي 263: 1339) و قائم مقامي(قايم مقامي،56: 1325اگر چه مخبر(مخبر،

هاي زباني سخن رانده اند، اما تشخيص زبان ها با توجه به مؤلفهدر باب آريايي بودن كاولي
نو نوع هند و آرياييها مشكل است. به نظر مي رسد آنها ريشه اصلي زبانشان از كاولي

). در جواب اين سؤال كه آنها در ميان مسلمانان به چه زبانهايي 159: 1378باشد(متين دوست،
) براي جامعه 83: 1410اند، مي توان تنها به قابل فهم نبودن زبان آنها(جاحظ،تكلم مي كرده

شايد اشاره   .ت) ياد شده اس1/183: 1420اشاره كرد كه از آن به عنوان رطانه زط(ثعالبي،
يعقوبي به زباني غيرقابل فهم و آغشته با فارسي مردماني در نزديكي حصن مهدي، در مصب 

)، بي ارتباط با اين مردمان نباشد. از سوي 203: 1422رود دجيل به خليج فارس(يعقوبي،
ديگر، مشخص نيست كه چرا زبان آنها را در دسته بندي عجم قرار نداده و اشاره اي نكرده 

كرده اند. اصطالح كج زبان  نيز، تنها به تفاوت زبان ند كه در ايران به چه زباني تكلم ميا
اشاره مي كند و چيز بيشتري در باب آن زبان به ما نمي گويد. به نظر مي رسد با توجه به 

ك اينكه آنها از لحاظ موسيقايي با برخي نغمه هاي باستاني ايراني آشنا بوده اند، بتوان به اشترا
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: 1386خواند(كاتب يزديمى» پهلوى«گذشت و اى مىزباني آنها با فارسي توجه نمود؛ لولى
گان ). از سوي ديگر در دوره معاصر، به تدريج اين شناخت به دست مي آيد كه اين آوره147
هاي جغرافياي محيطي خويش آشنا شده و هر كدام به زبان محلي سرا و رقصنده، با زبانترانه

اند. كاوليها در مناطق كردهدادند، تكلم ميهاي مقطعي و فصلي خود را انجام مين كوچكه در آ
غربي ايران بيشتر به زبان لكي صحبت مي كرده و هنوز هم بسياري از آنها كه در اين مناطق 

شان پيداست. گوييبه سر مي برند، همان اصول گرامري لكي و لهجه لكي در كردي و فارسي
خي نيز، نشانه هايي در دوره قاجار در دست است كه از غير قابل فهم بودن زبان از لحاظ تاري

  ).86: 1363آنها به سبب لك بودنشان سخن رانده اند(هالينگبري،
  ب) روسپيگري
ها، راحتي آنها در انجام اعمال بي قيد و بند جنسي هاي فرهنگي كاولياز جمله مشخصه

ها در دوره قاجار، محرز بوده و گزارشهايي آن به كاولي است. انجام اين اعمال و انتساببوده
در باب آن، وجود دارد. در باب انجام چنين خدماتي از سوي آنها، مي توان به دوره پيش از 

مطالبي كه در باب لوليان و اعمال جنسي آنها در ادبيات فارسي نمود  قاجار نيز توجه نمود.
گنبدلولي در دوره تيموري و فرود آمدن  شايد يد نمود.داشته را، ميتوان از لحاظ تاريخي تاًي

) در گنبد لولي بي ربط با اطفاي عطش جنسي سپاهيان در چنين 100: 1940قيتول(همداني،
؛ 1/398: 1380؛ حافظ ابرو،38: 1363مكانهايي كه پسوند لولي دارند، نباشد(شامي،

جام آزادانه اعمال جنسي توسط شاردن از ان )401؛ حافظ ابرو،همان: 3/409: 1380خواندمير،
در دوره نادرشاه نيز لوليان  11).4/1503: 1372آنها در دوره صفوي سخن رانده است(شاردن،

در انجام اعمال جنسي شهر بوده اند و بيشتر با سپاهيان در رفت و آمد بوده اند، تا جايي كه 
 در كنار لشكر هنگامي كه لولى مغناج غنچه و الله را بغنج و دالل،

توان شاهد معاشقت ورزيدن مجاهدان غازى با داد، ميمي )7: 1384آرايشگرى(استرآبادي،
) بود. كريم خان زند براي رفع نياز جنسي سپاهيان، از آنها استفاده مي 150غازى(همان: لوليان

برده ) و در برخي لشكركشي ها، به همراه سپاهيان مي2/340: 1363كرده(موسوي اصفهاني،
داده ) و حتي مردان آنها اعمال نظامي انجام مي329-331: 1382است(آصف،
).  در دوره قاجار در باب انجام اين اعمال در منابع داخلي و خارجي، 337: 2536اند(گلستانه،

عصمتي سوزماني و سكونت عفتي و بيگزارشهاي منقن و مبسوطي در دسترس است. بي
) از 116: 1382؛ميرزا حسين خان، 249: 1361آنها در كردستان و كرمانشاه(افضل الملك،

: 1382)، اورسل(اورسل،145: 1368)، ويلز(ويلز،143و93سوي چريكف(چريكف: 
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) و عين 358: 1362)، اوبن(اوبن،53: 1372)، ناصرالدين شاه(ناصرالدين شاه، 228و216

منطقه )  مورد توجه قرار گرفته است. از سوي ديگر در 8/6589: 1374السلطنه(عين السلطنه،
غرب، مردم در باب چرايي اين رفتار كاولي ها افسانه سازي كرده اند. در يكي از اين افسانه 
ها كه در باب چگونگي پيدايش كاولي ها است، گفته مي شود كه كاولي ها از نسل خواهر 
و برادري به نامهاي كا( به معناي برادر و از همان لفظ كردي كاك) و لي( ليلي!) هستند و از 

در افسانه بر اين امر تاكيد مي شود كه اين عمل در دنيا  -ريق ازدواج اين خواهر و برادرط
نسل كاولي ها به وجود آمده است. حلقه ديگري  -تنها از سوي اين دو نفر انجام شده است!

در اين افسانه مي گويد كه آزادي اعمال جنسي كاولي ها متاثر از اين آميزش گناهكارانه اوليه 
داند كه از شيراز ها را مردماني مهاجر مياي كاوليباشد. ديگر آنكه افسانهقابل تامل مي 12است

اند! بررسي نسبت اين افسانه با مهاجرت عده اي از لكهاي مهاجر ايالت به اين منطقه آمده
    فارس به منطقه جالب خواهد بود.

اشاره اي از پيامبر به از لحاظ ديني، كاوليها عقايد و باور سفت و سختي نداشته اند.  
) و شاخ و برگ پيدا كردن آن 1/320: 1990شخصيتي با پوست تيره با عنوان زط(البصري، 
؛ 2/445: 1993؛الشامي،2/231: 1985ها(البيهقي،در آثار بعد در كنار داستان اسالم آوردن زط

) كه ريشه روايت آن به حديثي از يكي از ياران پيامبر باز مي 1/158: 1993سيدالناس،
) و در آثار اوليه در باب پيامبر اثري از آن نمي توان يافت، به 2/183: 1412گردد(ابوالشيخ، 

هاي شيعي در باب اعتقاد آنها به گزارشنظر ساخته و پرداخته قرن سوم به بعد است. 
هايي ) از زمره مؤلفه3/150: 1413؛ ابن بابويه،7/260: 407؛كليني،1/325: 1363علي(كشي،

مشخص نيست چرا در منابع شيعي از انتساب  -است كه آنها را با شيعيان غالي مشتبه مي كند
). اما تداوم اين اعتقاد در ميان اين 1/395اند(كليني،همان: آنها و شباهتشان به اجنه سخن رانده
آنكه نسبت آنها با لوليان نيز جنبه هاي ديني را مغفول مي  مردم، قابل رهگيري نيست. طرفه

  گذارد. 
  ج) رقاصي

ها، نوازندگي و رقص بوده، كه آنها را در مراسم هاي فرهنگي كاولياز جمله مشخصه
ها در دوره شادي و شيون جامعه داخل مي كرده است.  در باب رقاصي و نوازندگي زط

شود. به نظر مي رسد اين امر با شهرت زط ها به اسالمي مطالب چنداني يافت نمي
 موسيقي و تاًكيد فرهنگ ايراني بر اين امر همخواني ندارد. اگر چه در برخي كتب فرهنگي

؛ 5/217: 1424(جاحظ،آن مورد توجه قرار گرفته ييقايزط و جنبه موس ،عرب اتيادب
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 نياما ا )،2/727 :1420؛ راغب اصفهاني، 5/425: 1412؛ زمخشري،117: 1428خوارزمي،
جاحظ،  اند.داشته نقشي در موسيقي عربي مردم چه  نيكه ا ناظر به اين نيستاشاره ها 

) 12/261: 1424به غناي زط اشاراتي دارد و عمري از مزمار زط(ابن فضل اهللا عمري،
) زط پرداخته 12/547: 1375سخن رانده و عمادالدين كاتب نيز به مزمار زن(كاتب، 

چه در كتب ديگر در اين زمينه آمده، كمك زيادي به فهم مطلب نمي كند. است. اما آن
) به عنوان يكي از مشخصه 3/583: 1385نوازندگي لولي در دوره ايلخاني(مستوفي بافقي،

هادر ها در باب موسقي كولياز جمله قديمي ترين گزارش فرهنگي آنها ذكر شده است.
). 92: 1363سله مي رسد(فيگويروا،دوره صفوي است كه به اويل حكومت اين سل

مشخص نيست كه آن نغمه گران و مطربان هندي كه در دوره افشار به ايران آورده شده 
) چه نسبتي با اين كاوليان داشته و چه تاًثيري بر موسيقي آنها 384: 1377، اند(استر آبادى

تاًثير حضور كولي داشته اند. موسيقي محلي نيز تا حدودي در برخي از مناطق ايران تحت 
ها قرار گرفته است تا جايي كه در موسيقي و رقص بختياري، به احتمال نغمه گاه 

هاي ) متاثر از آنها بوده است. برگزاري موسيقي26: 1393گريوه(عالءالدين و شيرين بيان،
مراسم شادي و شيون كرمانشاه به عهده كاوليها( سوزماني و خراط) بوده است(محمدعلي 

). از سوي ديگر، مشخص نيست كه چرا موسيقي كاولي ها با توجه 1/358: 1370سلطاني،
به حضور پر رنگ آنها در منطقه، نتوانسته بر موسيقي محلي مذهبي منطقه تاثير بگذارد و 
يا از آن تاثير بپذيرد. از سوي ديگر اگر چه بويس مدعي است كه هيچ سنت خنايگري 

) اما شواهدي كه در 780، 1369م نداشته است( بويس: از ايران باستان تا زمان حاضر دوا
ها در زمينه موسيقي اشتراكات اين زمينه وجود دارد حاكي از آن است كه مشخصه كاولي

ها( راشد محصل: ) و گوسان32-28، 1393ناو و عشقي:  فراواني با مهربانان( ظهيري
 ) دوره هاي باستاني دارد.22، 1391

ر اين زمينه، عنتربازي آنها بوده است. بسياري از كهنساالن محلي ديگر ويژگي كاولي ها د
ها به  همراه عنترهايشان به منطقه را به ياد دارند هنوز خاطرات شيرين خود از آمدن كاولي

اي در وسط يا كنار روستا يا چادرهاي ايل جمع ميشده و به كه در جريان آن، مردم در صحنه
شده و سرگرم مي شده اند. هنوز ياد و خاطره اين سرگرمي ها جذب معركه گيري هاي لوتي

  در ضرب المثلي كه در آن از كاولي و عنتر ياد شده، باقي مانده است.
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  اجتماعي-حيات اقتصادي.4

ها متكي به انجام مشاغلي چند بوده كه از اين ميان از لحاظ اقتصادي، زندگي كاولي
 (خراطي ،)128: 1378)، آهنگري(آل داوود،677-1/678: 1367غربالگري(اعتماد السلطنه، 

) 105: 1363طبابت(همان) و انداختن شراب(علوي شيرازي،  )156: 1355ميرزا ابراهيم،
: 1362) ، جوراب بافي(اوبن،216: 1382مسگري(اورسل،برجسته ترين آنها بوده  كه در كنار 

فالگيري و كف بيني و انجام عمل ختنه پسران(و دختران) ( كه در بسياري از موارد با  )،358
مراسمي شادگونه همراه بوده و به آن ختنه سوران مي گفتند)  به همراه دزدي(اورسل،همان: 

ممر معاش كاولي ها بوده است.   )1/133: 1362) و دامداري محلي(نظام السلطنه مافي،195
) و هنوز هم در 337: 1382كه كاولي ها انجام مي داده اند(واليزاده معجزي،از ديگر اعمالي 

برخي مناطق انجام مي دهند، شكار خوك وحشى بوده است. آنها گوشت و روغن اين حيوان 
را به يهوديهاي همدان مي فروختند. از سوي ديگر دريافت كمك از بزرگان ايالت و عشاير 

  ) از ديگر منابع درآمدي كاولي ها بوده است.166: 1390در لرستان(امان الهي بهاروند،
كولي ها در ايران، از ساختار اجتماعي مشخصي برخوردار نبوده و اين امر مي تواند به 
چند دليل باشد: اول آنكه امكان تبديل شدن آنها به يك ايل مشخص و بزرگ با توجه به 

دگي آنها مبتني بر دامپروري نبوده است. اشان در ايران وجود نداشته و زن پراكندگي جغرافيايي
ديگر آنكه آنها از سوي ايالت و عشاير ديگر قابل پذيرش نبوده و به ندرت مورد قبول واقع 
مي شده اند. در سوي ديگر نيز، امكان دارد آنها زندگي خود را بر زندگي ايلياتي ترجيه داده 

ها در كنار شهريان و روستاييان و عشاير و وارد مناسبات با آنها نشده باشند. ديگر آنكه كولي
به تناوب به سر مي برده و به عنوان طفيلي از اين سه شيوه حيات اجتماعي تغذيه مي كرده 
اند. گويا در دوره قاجار، به تدريج تالشهايي براي داخل كردن آنها در نظام خراج دهي 

طنه تعداد آنها را تقريبا پانزده صورت گرفته و احصايي از آنها به عمل آمده باشد. اعتمادالسل
هزار خانوار دانسته كه مقدار مشخصي خراج به دربار از طريق شاطرباشي، پرداخت مي كرده 

 -ايبه نظر مي رسد، در نواحي لرستان كه بافت قبيله). 677-1/678: 1367اند(اعتمادالسلطنه، 
ايلي ريخته شده  حاكم بوده، كاوليان به تدريج در يك قالب -به صورت سفت و سخت

» كناروند«سادل. واژه بى -2كناروند؛  -1باشند. آنها در  لرستان به دو دسته تقسيم مي شده اند: 
به » سادلبى«باشد. واژه شود كه تقريبا معادل با واژه خان مىبه بزرگتران اين قوم گفته مى

در ميان عشاير » پياهبور«يا » بوركه«و » خان«باشد، عيناً مثل و رعيت مى 13معنى قيطولى
مشخصي  ها از ساختار ايليبرخالف لرستان، در كردستان و كرمانشاه سوزماني 14لرستان.
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: 1367) و مركزي (اعتمادالسلطنه،136تا: برخوردار نبوده اند. آنها در نواحي شرق (ييت،بي
 -ليات) ايران نيز  داراي ساختاري مشخص بوده و مبالغ مشخصي به عنوان ما678-677 /1

سوزماني ها در اطراف سنندج دهكده اي به نام شده است. از آنها اخذ مي -به هر بهانه اي
ق توسط اميرنظام گروسي تخريب شده و ساكنان آن از منطقه 1311قشالق داشته اند كه در

  ).173: 1364رانده شده اند(وقايع نگار كردستاني،
  نتيجه گيري.5

آواره در ايران دوره اسالمي بوده اند. از آنها با اسامي متفاوتي ها، مردماني دوره گرد و كاولي
در ايران ياد شده كه از آن جمله مي توان به زط و جات و قرشمال و قره قره و فيوج و قره 
چي و سوزماني  اشاره نمود. در باب زمان آمدن باالجبار يا اختيار آنها به كرانه هاي جنوب 

به ساير نقاط دنيا تا قلب اروپا، منابع كافي و گويا نيستند و از  غربي ايران و عزيمت از آنجا
اين رو، با استناد به آنها، اظهار نظرات متفاوتي شده است. آمدن آنها از هند به ايران، مورد 
اتفاق همگان است و اما علت همچنان در هاله اي از ابهام. اين مردمان در قرون نخستين 

ايران در مزارع به كار گرفته شدند و جريان آمدن آنها از هند  اسالمي در نواحي جنوب غربي
به منطقه و رفتن آنها از ايران به برخي نقاط، حداقل تا نيمه اول قرن سوم و قيام آنها در 
جنوب غربي ايران ادامه داشته است. پس از كوچاندن آنها به نواحي شام، عده اي از آنها به 

ن و جلوال فرستاده شدند كه شايد ادامه جريان لوليان در تاريخ نواحي غربي ايران مانند خانقي
ايران از اين مردمان باشد كه به فالت ايران رفته و در كنار حضور احتمالي برخي از مردمان 
كاولي ديگر كه در نواحي ايران حضور داشته و به حيات خود ادامه داده اند. از جمله مشخصه 

رفي مانند آهنگري و خراطي بوده كه در كنار مشخصه هاي هاي اقتصادي كاولي ها انجام ح
فرهنگي ديگري مانند رقاصي و نوازندگي و خوانندگي، عمده عناصر هويتي آنها را شكل مي 
داده است. از ديگر مشخصه هاي كاولي ها كه بسيار به چشم مي آمده، ارايه خدمات جنسي 

  در جامعه بوده است.
  منابع

سهيل زكار ،  حي، تصحزبدة الحلب من تاريخ حلب ، )1425(ن احمدابن ابى جراده، عمر ب 
  .دار الكتاب العربي: دمشق

 .1965دار الصادر،  :روتيج، ب13 ،الكامل في التاريخ، )1965(، عزالدينجزرىابن اثير 

قم، دفتر : على اكبر غفارى حيتصح  ،هيالفق حضريمن ال، )1413(ابن بابويه، محمد بن على
  .اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم انتشارات
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  .بنياد فارس شناسي :، مصحح منصور رستگار فسايى ، شيرازفارسنامه ابن بلخىابن بلخى ، 

ة، ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهر)1392(ابن تغرى بردى، يوسف بن تغرى بردى
  ..امةوزارة الثقافة و االرشاد القومي، الموسسة المصرية الع :قاهره

  .: دارصادربيروت ج، 2 األرض، هصور، )1038(ابن حوقل، محمد 
صادر، افست الدار، بيروت: المسالك و الممالك، )1992(ابن خردادبه، عبيد اهللا بن عبد اهللا

  .ليدن
 .صادرالدار  :وتري، باألعالق النفيسة، )1892(ابن رسته، احمد بن عمر

 روتي،  بزكار، سهيل حيج، تصح12 ،بغية الطلب فى تاريخ حلبابن عديم، عمر بن احمد، 
  تا. يدار الفكر، ب

تصحيح   .12، جمسالك األبصار في ممالك األمصار، ابن فضل اهللا عمرى، احمد بن يحيى
رؤوف، عماد عبد مسلم، مصطفى صالح، ابراهيم بارود، بسام محمد جبورى، يحيى وهيب 

  ق. 1424، ، المجمع الثقافيابوظبي، السالم شاذلى، احمد عبدالقا
 حيج، تصح4، طبقات المحدثين بأصبهان و الواردين عليهاابو الشيخ، عبد اهللا بن محمد، 

  .1412مؤسسة الرسالة،  روت،ي، ببلوشى، عبد الغفور عبد الحق حسين
  .عالم الكتب :روتي، بالمشتاق في إختراق اآلفاقنزهة ، )1409(ادريسى، محمد بن محمد  
دار الكتب : روتي، ب، احمد عبداهللا محمود تاريخ الموصل، )1427(دى، يزيد بن محمداز 

  .العلمية
انتشارات  :، تهرانسيد جعفر شهيدى حي، تصح دره نادره،  )1384(ميرزا مهديخان ،استرآبادى 

  .تهران علمى و فرهنگى
مركز  :اضي، ر، األمكنة و المياه و الجبال و اآلثار)1425(نصر بن عبد الرحمناسكندرى، 

  .الملك فيصل للبحوث و الدراسات االسالميه
، ترجمه جواد فالطورى و مريم تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمى، )1373(برتولد ،اشپولر

 .انتشارات علمى و فرهنگى :، تهرانمير احمدى

 :، بيروتتاريخ سنى ملوك االرض و االنبياء عليهم الصاله و السالم ،تا)(بيحمزه ي،اصفهان
  .منشورات دار مكتبة الحياة

عبد الحسين نوايى  حيج، تصح4،  مرآة البلدان، )1367(محمد حسن بن على ،اعتماد السلطنه
  .دانشگاه تهران :محدث، تهرانو هاشم

 .انتشارات روزنه: ها، تهران يكول ،)1377(رجيا ي،ستانيافشار س



  1398بهار و تابستان، اول، شمارة نهمسال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   216
  
منصوره اتحاديه و سيروس  حي، تصحافضل التواريخ، )1361(غالمحسين ،افضل الملك 

 .نشر تاريخ ايران :، تهرانسعدونديان

  تهران: آگاه. ،رانيدر ا ينيكوچ نش )،1390(بهاروند، سكندر يامان اله
: تهران ،يدياصغر سع يعل يو حواش حاتي، ترجمه و توضامروز رانيا، )1362(اوژن  ،اوبن

   .زوار
پژوهشگاه  :، تهران، ترجمه على اصغر سعيدىسفرنامه قفقاز و ايران، )1382(ارنست ،اورسل

  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  .مجله دانش، سال اول، شماره پنجم »چه؟ يعني يسوزمان«، )1328(دنوراهللايس ،پرست رانيا
 :، تهرانميترا مهرآبادى حيتصح ،رستم التواريخ ؛رستم الحكماء، )1382(محمد هاشم ،آصف 

  .دنياى كتاب
  .امير كبير :، تهراندو سفرنامه از جنوب ايران )،1378(آل داوود، سيدعلى

توفيق سبحانى و مولوى  حي، تصحمنتخب التواريخ، )1379(عبد القادر بن ملوك شاه ،بداونى
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگى :، تهراناحمد صاحب

 حي، تصحأوضح المسالك إلى معرفة البلدان و الممالك، )1427(بروسوى، محمد بن على
  .دار الغرب االسالمي :روتي، بعبدالرواضية، مهدى

مراصد اإلطالع علي أسماء األمكنة  ،)1412(ابن عبد الحق نصفى الدين عبد الموم ،بغدادى 
  .دار الجيل :روتيعلى محمد بجاوى، ب حيج، تصح3، و البقاع
  .دار و مكتبة الهالل :بيروت فتوح البلدان، ،)1988(أبو الحسن أحمد بن يحيى ،البالذرى
،  تحقيق سهيل زكار و انساب األشراف، )1996/1417(أحمد بن يحيى بن جابر ،البالذرى

  .دار الفكر :رياض زركلى، بيروت
دار الكتب  :تحقيق فواز، بيروت، تاريخ خليفة بن خياط، )1995(أبو عمرو خليفة ،بن خياط
  .العلمية

عيون األثر فى فنون المغازى و الشمائل و ،  )1993/1414(أبو الفتح محمد ،بن سيد الناس
  .دار القلم :، تعليق ابراهيم محمد رمضان، بيروتالسير

)، گوسان ها و سنت خنياگري در ايرن، ترجمه مهري شرفي، مجله چيستا، 1368بويس، مري(
 . 780-756، صص67و66، شماره 1378-1369

دالئل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة، ، )1985/1405(ابو بكر احمد بن الحسين ،البيهقى
   .دار الكتب العلمية: عبد المعطى قلعجى، بيروت تحقيق
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، مجله »)رحركتيمس -ياصل نيسرزم-ها¬شهيها( ر يكاول« ،)1355(نصراهللا ي،پورافكار

  .14و13دانشگاه اصفهان، دوره اول، شماره  يو علوم انسان اتيدانشكده ادب
 نيمجموعه مقاالت اول »ياريبخت ليناشمار ا اريتوشمال « ،)1371(جعفر ي،تال بالغ

   .1371 ،يفرهنگ راثيسازمان م :تهران ،يمردم شناس ييگردهما
 :الكتب العلمية، دار يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ،)1420(عبدالملك بن محمد ،يثعالب
  .لبنان - روتيب

  .دار الهادي :روتي، بالحلقة الضائعة من تاريخ جبل عامل، )1426(جابر، على داود
دار  :لبنان – روتيب و الحوالن، انيالبرصان و العرجان و العم، )1410(جاحظ، عمرو بن بحر

  .الجيل
  .لبنان – روتيب :دار الكتب العلمية ،وانيالح، )1424(جاحظ، عمرو بن بحر

 يدر ادب فارس يلول گاهيجا« ،)1379ي(محمود ميو مر ينيآقاحس نيحس ه،يمهد ي،جالل
)، سال دوازدهم، شماره اي( گوهر گويادب عرفان ش هاي، پژوه»شمس اتيكل بر هيباتك
  .36 ياپيپ ،ياول

، ج، سيد كمال حاج سيد جوادى4،  زبدة التواريخ )،1380(عبداهللا ابن لطف اهللا ،حافظ ابرو
  .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى :تهران

 ،يفارس اتيمجله زبان و ادب ،»اتيو ادب خيدر گذر تار يلول«، )1385(رضا يعل ،باشت يبيحب
 .110-95، 7شماره ،اراك يدانشگاه آزاد اسالم

و زبانها،  اتي، مجله ادب»رانده شده يبايكوچندگان ز هايكول« )،1388ي(محمد عل ،يحجاز 
  .21و20شماره 

، منصور رستگار فسايى حي، تصحفارسنامه ناصرى ،)1382(حاج ميرزا حسن ،حسينى فسايى
  .امير كبير :تهران

  .دار صادر: روتيج، ب7، ، معجم البلدان)1995(حموى، ياقوت بن عبد اهللا
  .دار المناهل :لبنان – روتي، ، بالعلوم حيفاتم، )1428(محمد بن احمد ،يخوارزم

  .خيام :ج، تهران4، تاريخ حبيب السير، )1380(غياث الدين بن همام الدين ،خواند مير 
، ترجمه غالم رضا سفرنامه دن گارسيا دسيلوا فيگويروا ،)1363(دن گارسيا  ،دسيلوا فيگويروا

  .نشر نو :، تهرانسميعى
  .بايز يانتشارات هنرها :، تهراناو يو زندگ يكول، )1337يي(ح، يذكا

  .51، نشردانش، شماره »مغان يدر كنار سرا انيبنكه لول« )،1368(رضاليگوزلو، عاقر يذكاوت
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 ي، به سعالمعاد يمرصاد العباد من مبدا ال ،)1312(ابوبكر عبداهللا بن محمد نينجم الد ي،راز 

  .تهران ،ينعمت الله ينيحس نيو اهتمام حس
)، سنت قصه پردازي و نقش گوسان ها در نقل روايت هاي 1391محصل، محمدرضا (راشد 

، 1391پهلواني، پژوهشنامه ادب حماسي، سال هشتم، شماره چهاردهم، پاييز و زمستان 
  .21-15صص 

محاضرات األدباء و محاورات الشعراء و البلغاء،   ،)1420(بن محمد نيحس ،يراغب اصفهان 
  .دار األرقم بن أبي األرقمشركة  :لبنان – روتيب

  .ريركبيام :، تهرانقبل از اسالم رانيمردم ا خيتار ،)1377(نيعبدالحس ،كوب نيزر 
 .ريركبيام: تهران ،ينه غرب ينه شرق )،2536(نيكوب، عبدالحس نيزر

مؤسسة  : لبنان – روتيباألبرار و نصوص األخبار،  عيرب، )1412(محمود بن عمر ،يزمخشر
  .تللمطبوعااألعلمي 

  .قيشقا :، تهرانمفصل كرمانشاهان خيو تار يخيتار يايجغراف ،)1370ي(محمد عل ي،سلطان
 ؛احياء الملوك ،)1383(ملك شاه حسين بن ملك غياث الدين محمد بن شاه محمود ،سيستانى

  .انتشارات علمى و فرهنگى :، تهرانمنوچهر ستوده حي، تصحتاريخ سيستان تا عصر صفوى
  .توس :، تهراناقبال يغمايىتصحيح ج، 5، سفرنامه شاردن، )1372(شاردن
سازمان نشر كتاب  :، تهرانپناهى سمنانى حي، تصحظفرنامه ،)1363(نظام الدين ،شامى

  .انتشارات بامداد
تصحيح ميرهاشم  ج،2 ،مجمع االنساب )،1381محمد بن علي بن محمد( ،يشبانكاره ا

  محدث، تهران، اميركبير.
  .4دوره هشتم، شماره خ،يرشد آموزش تار ،»ختاري در ها زط« )،1386(ميرح ،شبانه
  .سخن :تهران در عشق زنده بودن، ،)1388(محمدرضا ي،كدكن يعيشف

  .ريركبيام :، تهرانخوزستان ييايجغراف خيتار )،1332ي(محمدعل ديس ،يشوشتر
  .53، نشر دانش، شماره»و مغ يلول« )،1388(اشرف يعل ،يصادق

، سبل الهدى و الرشاد فى سيرة خير العباد،  )1993/1414(محمد بن يوسف ،الصالحى الشامى
  .دار الكتب العلمية :و على محمد معوض، بيروت ودتحقيق عادل احمد عبد الموج

  .3-1، شماره13سال  نده،يمجله آ ،»يزط، جات و كول« )،1336(طياحمد مح يي،طباطبا 
 م،يمحمد ابوالفضل ابراه قيتحق الرسل و الملوك، خيتار ،)1967(ريمحمد بن جر ،يطبر
  .دارالتراث :روتيب
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) ، مهربانان، انتقال دهندگان سنت و فرهنگ ملي ايران 1393ظهيري ناو، بيژن و عشقي جعفر(

  .54-29به دوره اسالمي، ادب پژوهي، شماره بيست و هفتم، صص
الدار العربية  :روتي، باإلسالمالبحرين فى صدر ، )1421(عانى، عبدالرحمن عبدالكريم

  .للموسوعات
، ، يك ايل يك صدا: نگاهي به شعر و موسيقي) 1393و شيرين بيان، سعيد(بهمن  ،نيعالالد

  تهران: كتاب شمس.
خان شيرازى ايلچى به سفرنامه ميرزا ابوالحسن ،)1363ي(محمدهاد رزايم ي،رازيش يعلو

  .تابك يايدن :محمد گلبن، تهران حي، تصحروسيه
 :عراق –، ، بغداد العصر دةيالقصر و جر دةيخر، )1375(كاتب، محمد بن محمد نيعمادالد 

  .المجمع العلمي العراقي
 حيج، تصح10، السلطنةروزنامه خاطرات عين، )1374(قهرمان ميرزا سالور ،السلطنةعين 

  .اساطير :مسعود سالور و ايرج افشار، تهران
 ان،يكارل  حي، تصحتاريخ مبارك غازانى ، )1940(نيدالديخواجه رش ي،فضل اهللا همدان

  .هرتفرد، استفن اوستين
، محمد رضا عباسى و پرويز بديعى حي، تصحهاشهريار جاده، )1372(ناصر الدين شاه ،قاجار

  .سازمان اسناد ملى ايران :تهران
، 29غان، سال، مجله ارم»هستند ييو كجا ستنديك هايكاول« )،1339(عبدالوهاب ي،مقام ميقا

  .1339 وري، شهر6شماره 
، »يمحل يخنگاريآغازتار« ،)1389يي(نورا يمرتضو چلونگر  يمحمدعل ،ميعبدالرح ،قنوات 
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  نوشتپي
  . اصطالح عربي معادل كاولي. 1
  . هم اكنون توشمال يكي از تيره هاي ايل بختياري زراسوند است. 2
  مالي دوماوا44قوربانت بيم به خومه وا  به .  3
  . وي تعداد آنها را چهار هزار نفر ضبط كرده كه مزامير و نقاره مي نواخته اند. 4
. وي تنها به ازدواج بهرام با دختر پادشـــاه هند اشـــاره كرده و از آوردن رقاصـــه و نوازنده چيزي  5

  نگفته.
  هزار آورده.12. تعداد افراد را 6
شغول بودندى و        زمان .  7 شت م شرت و گ صنعت تا نيم روز بع او عيش و طرب بود. بعد او  اهل 

نيمه ديگر بكار خود. كار مطربان و اســـباب طرب رواجى عظيم گرفت. چنانكه كمتر مطربى روزى 
بياورد و نســل  هزار  لورى را از هندوســتان جهت مطربى بهرام گور دوازده بصــد درم قانع نشــدى

  كنند.ايران مطربى مى ايشان هنوز در
  . وي تعداد آنها را چهار هزار نفر ضبط كرده كه مزامير و نقاره مي نواخته اند. 8
 لاي كوچ – النغربيمرجان در گ توليبه نام ق ييتوان به روســـتا يخورد م ياســـام نياز جمله ا.  9

به نام  يآن را به زن يمحل ياشاره كرد كه داستانها   -متاخر است  يا دهيروستا پد  نيكلهر به ا يخمان
سبت م  ريحق يمرجان با تبار سو -ين شخص ن  گريد يدهند. از  كه به منطقه  يتعداد نيكه ا ست يم

شد  شند! د  يدر آنجا باق يند همگه اغرب كوچ داده  منطقه به داخل  نيآنكه اگر آنها از ا گريمانده با
شند در جر    رانيفالت ا شده با مردم  يفرهنگ ياز جنبه ها ياحتمال دارد برخ يقرون بعد انيمنتقل 

  با اسالم. يناسازگار هيباشند: مانند روح رفتهيمنطقه را پذ
ــده بازيافت نموده با آنچه تا ورود                 «... .  10 و ماليه جماعت مذكوره ذيل را كه به تخفيف مقرر نشـ

شهور به خ    شرف از جماعت كاوليان، جماعت لوليان، جماعت هندويان م طيران، جماعت پروانچه ا
  ...».حسن ابد اللو و بغدادلو و توابع مذكوره بازيافت نموده باشند 

نباشــد كوليها به هيچ دين و آيين و رســم  يياروپا هاي¬ياگر گزارش شــاردن متاثر از رفتار كاول.  11
آميزند و محرم و نامحرم و خويش و بيگانه باشـــند؛ مانند حيوانات به هم مىبند نمىاى پاىو قاعده

شود جواب  ىشناسند، و اگر درباره مناسبات خانوادگى و زناشويى يا امور قضايى از آنان پرسش    نمى
  .توانند.گفتن نمى
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ــانه را ك 12 ــاحبه با افراد ذيل بهره برده . اين افس ــاالن قوم ذكر كرده اند. براي آگاهي از آن از مص هنس
صفري، روح اهللا كاولي، نيم تاج           سين جهاني، جهانگير  شرف زاده باقر، علي ح ست: علي ا شده ا

  كاولي، خاور مهتابي.
شباهت به اصطالح قيتول در دوره تيموري نيست كه به معناي محل ا      13 ستراحت  . اين اصطالح بي 

  اردو بوده است! و بي مناسبت با داللگي و ارايه اعمال جنسي براي سپاهيان نيست.
ــادلبى«. گاهى كلمه    14 در حال منازعه و    » كاولى «برند و دو نفر  را به جاى فحش به كار مى    » سـ

 كنند يعنى ناكس و پست.خطاب مى» سادلبى«مخاصمه همديگر را 

 

 

 
  


