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 چکیده

هر در منربع فررسی و عربی، دربررۀ منشأ کولی هرییگزارشنخست بر پریۀ  ،در این جستترر 

هری گونرگون آنهر از جمله لوری، لولی، قرشتمر،، فی،، زطّ،، سوزمرنی، رربتی، قرایی و نرم

هر از هند ای از ورود کولیبحث شده و ریشۀ لغوی آنهر کرویده شده است. سپس ترریخچه

جم یر بهرام گور، از پردشتترهرن نرمدار ستترستترنی تر زمرن هر تتر به به ایران در زمرن بهرام پن

کررهر و رفتررهری  دستت داده شتده استت. در بخی دی ری از این جستترر،  من بررسی

هری در نواهی مختلف ایران بر استترآ آررر منموم و منرور فررستتی، نمرگره متفروت کولیرن

گروه اجتمرعی نیز مطرح و تحلیل  مربتت یتر منفی نویستتتندگرن و شتتترعران ایرانی به این

 اند.شده

 .کولی، لولی، لوری، قرشمر،، سوزمرنی :هاکلیدواژه
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ای که از ستترلیرن هر و آداب و رستتوم و زبرن ویژههر گروهی از مردمرنِ هند شتتمرلی بودند بر آنینکولی

پهنۀ جغرافیریی  هری گونرگونی درهری مختلف از موطن اصتتتلی خود به ایران و ستتترزمیندور در برهه

هری مختلف وار خود را تر امروز هفظ کردند. این گروه در ستترزمینجهرن کوچ کردند و زندگرنی کوچ

بینی، خرید و فروش اجنرآ هتری گونرگونی نرمبردار شتتتدند و به کررهریی یون خنیرگری، فر،بته نترم

هر تون فررستتی به این نرمبری و گدایی اشتتتغر، داشتتتند. این گروه در ممختلف و هتی دزدی و جیب

 :1اندنرمیده شده

ترین نرمی استت که در ایران به این گروه اطلر  شتده استت. به نمر مینورس ی : این نرم کهنلوری

فرستتتن ی جنوب رربی  92)در زبرن عربی: الر،ور( در   Arorیر  Arūrخرستتتت ره لوریرن اهتمرلره شتتتهر 

یرلت، اهرلی رونقی آن امولترن و پریتخت قدیم ستند بوده استت که به ستبب تغییر مستیر رود سند و بی

آنجتر بته جترهتری دی ر مهترجرت کردنتد و از آن میترن دوازده هزار تن در زمترن بهرام گور بته ایران 

)هندی( به الر،ور  Arorبه ویژه پس از تبدیل  rشتتتدگی دو وا  نکوییتدنتد. طبق قرعدۀ آوایی نرهم و

 شرهنرمه(. در Minorsky 1986: 817تبدیل شتده است ) Lōrī/Lūlīبه  Arōrī/Rūrī)عربی(، به ستردگی  

م(، پردشتره نرمدار سترستترنی گروهی از لوریرن خنیرگر را 193-101آمده استت که بهرام گور )ه ومت: 

توان از این روایت (. پس می651-655م: 1322بته ایران آورد )نیز ن:: رارلبی برای نوازنتدگی از هنتد 

)تألیف:  شتترهنرمۀ ابومنرتتوری، یانی 0نتیجه گرفت که نرم لوری در منبع مشتتترف فردوستتی و رارلبی

 و پهلوی برزمرندۀ منربع در هریند –پهلوی در دورۀ سترسترنی بوده است  نرمۀخدای ( و طباره در 915

قی نمرنده برشتتتد. بنربر این پیشتتتینۀ نرم لوری در ایران به زمرن بهرام پنجم یر بهرام گور در قرن بر پررتی

که در قرن شتتشتتم میلردی در زمرن خسرو  نرمهخدایرستد و همین نرم در تحریری از پنجم میلردی می

نمم و م( مدو،ن شتده، مندر  بوده است. نرم لوری در 613-691ی م یر خسترو انوشتیروان )ه ومت: 

شتتود و از این قرن به باد، ن ررنده این نرم را در دیده می 9نرر فررستتی از قرن یهررم تر هشتتتم هجری

                                                           
است، عبررتند از: نرم شهر یر ایرلتی که از آنجر برخرستند؛ قوم یر هری گونرگون کولیرن که بیشتر آنهر در پردۀ ابهرم . منشأ نرم 1

 ای که بدان اشتغر، داشتند.ایل یر تبرر؛ طبقۀ اجتمرعی و سرانجرم پیشه

 رسد.می نرمهخدای. در سطور باد نشرن داده شده است که روایت رارلبی به تحریر دی ری از  0

 (:11ش: 1931واجوی کرمرنی )ن:: خ االنوارروضة. مرلره بیت زیر در  9

 پوش/ هست ی ی لوری ینبرفروشکرین فل: سرکیِ زربفت
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ۀ عرمیرنۀ  . نرم لوری 1در قرن دوازدهم هجری/ هفدهم میلردی دیده استتت هستتین کطرد شتتبستتتریقرتت،

 (.06ش: 1991 ،امروزه در بلویسترن روا  دارد )ذکرء

« ر»هری ایرانی، که در آن در تبدیلی رای، در زبرن« لوری»ستتت از گمرن صتتورت دی ری ا: بیلولی

ن هیر است، ولی بر ایشرم و بیبی« لو،»هری فررسی ی ی از مارنی بَدَ، شتده استت. در فرهن « ،»به 

مشتق شده است. زیرا مانی مذکور برای « لو،»از واژۀ فررستی « لولی»توان نتیجه گرفت که استرآ نمی

ترین فرهن ی که این مانی در آن در  شتتده، هری کهن فررستتی نیستتت و کهنفرهن  در« لو،»واژۀ 

در قرن یرزدهم هجری استتتت )نیز ن:: «( لولی»ش: ذیل 1961 ،)انجو شتتتیرازی فرهنت  جهرن یری

 9را در این مانی از لولی« لو،»نویستتترن . اهتمرلره فرهن 0ش: ذیتل همین متدختل(1993 ،ستتتروری

که او نیز البته  91ش: 1953 ،برشتتد )نیز ن:: صتتردقی« لو،»منستتوب به « لولی»اند و نه آن ه برگرفته

، ترین شتترهد مر برای کرربرد این نرمارتبرّ دانستتته استتت(. کهنبی« لولی»را بر « لو،»بدون تو تتیحی 

( استتت که در بیتی به خنیرگری لولیرن اشتترره دارد )ن:: 131ش: 1911 ،دیوان ستتنریی رزنوی )ستتنریی

ش: 1965زبرن )مولوی (. پس از ستتنریی نیز این نرم بررهر در دیوان شتترعران نرمدار فررستتیستتطور باد

( و نیز در دیوان 651، 695، 102، 1/00ش: 1916 ،و جترهتری دی ر؛ هرفظ 6/133؛ 16، 9/19؛ 0/019

شتود. نرم لولی در شیراز و ( دیده می132ش: 1931 ،؛ بهبهرنی111ش: 1955 ،شترعران مارصتر )دهخدا

 مرن نیز هم اکنون روا  دارد )ذکرء، همرنجر(.کر

                                                           
مرر کردن و لوریرن و رلطبرنرن و کودنرن شروع کردن در رقص نمودن... گویر خدا تمرم خرن... نشست به شراب زهرِبدرگ.  1

 (.132، نیز ن:: ص؛ برای شرهد دی ر969ش: 1936 هسین کرد شبستری،دنیر را به ایشرن داده )قر،ۀ 

هیر را نرمند و آن شرم و بیبر او، مضموم و واو مجهو،، بی»ینین آمده است: « لو،»ذیل مدخل  فرهن  جهرن یری. در  0

و،/ گوییم گگوییم  لو، و ور نمیرا لور نیز خوانند و لولی و لوری منسوب به آن است. مولوی مانوی نمم فرموده: گر همی

شود. از این رو، تر زمرنی که شواهد مولوی دیده نمی مسکلیرت شاین بیت در «. کنیممی ت:یون کلنده بر لب دولیم ت:

توان به اصیل بودن این واژه در زبرن فررسی ه م کرد. اهتمر، دی ر این در این مانی یرفت نشود، نمی« لو،»دی ری برای 

شرمی و یب»هری که از نمر برخی، صفت« لولی»در این مانی، در نتیجۀ فرایند سرخت ما وآ از « لو،»است که واژۀ 

به مانی « لو،»سرز را در لولی انداخته و از آن صفت را دارا بودند، برگرفته شده برشد. تو یح بیشتر آن ه یری اسم« هیرییبی

 اند. را گرفته« شرمبی»

( در نیمۀ قرن هشتم هجری 013ش: 1960)هرجب خیرات،  دستورالرفر لهری قدیمی فررسی به نرم . در ی ی از فرهن  9

« خرنهقحبه»به مانی « خرنهلولی»ش(، ترکیب 1996هری متأخ،ر )آنندرا ، مانی شده و در ی ی از فرهن « اوبرش»به « لیلو»

 آمده است. 
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ریر »: دربررۀ ریشتۀ این نرم دو پیشنهرد ارانه شده است: ی م، مبد، 1قِرِشماا/ققرشماارققرِرِشماا/

« شمرررریب»(؛ دوم، صورت دی ری از 51ش: 1931 ،الممرل:شتمرر و زیرد )ادیببه مانی بی« شتمرر

شنرسی ؛. به نمر ن ررنده پیشتنهرد او، ریشه0(962ش: 1951 ،المل:)افضتل« در شتمرر رریبرن»به مانی 

عرمیرنه استت و بر مدلو، واژه نیز یندان سترزگرر نیستت )کولیرن بی شمرر نبودند(، ولی پیشنهرد دوم به 

( و 9/095ش: 1959 ،)مولوی« 9اشتتتمتترررریتب»نمتتریتتد؛ ی ی این تته ترکیتتب تر میدو دلیتتل منطقی

 ،)بهرء ولد ماررفشتتود و هتی در کترب در متون دیده می« رر رریبرندر شتتم»به مانی « 1شتتمرررریب»

نرم رفته و مرتترهبت )آمیزش ( بر آنرن منع « لولی»در کنرر زنرن « رریب شتتمرر»( از  زنرن 6ش: 1995

 شده است:

 «.المَیشومرتهذهالله مَنَاَ: عن شمرران و نسرءَ لولیرن فرن،:َ رطلرمطقَد مِنا:َ اَن تطرترهِبَ نسرءَ رریب»
« ادهزرریب»و « رربتی»و مشتتتتقرت دی ر آن، « رریتب»دی ر این ته جزء او، این ترکیتب، یانی  

ی ی از شتترعرانِ قرن دهم  دیوانترین شتترهد مر برای این نرم هری دی ر کولیرن بوده استتت. قدیمینرم

را به کرر برده است.  «قرایۀ قرشمر،»( که در بیتی ترکیب 913ش: 1911 ،هجری استت )وهشی برفقی

 «رریۀ قرشتتمر،» جرلب اینجرستتت که در آررر یغمری جندقی در قرن ستتیزدهم هجری ترکیب مشتتربه 

ویژه در خراسرن روا  داشته (. قرشتمر، مارد، کولی به0/111ش: 1950 ،یغمری جندقی)شتود دیده می

، بررهر قرشتتمر، مارد، که نویستتندۀ آن خراستترنی استتت کلیدرو دارد و از همین رو در رمرن ماروف 

(. همچنین 12/0560؛ 1111، 1531، 5/1550؛ 6/1151ش: 1959 ،آبردیکولی به کرر رفته استتت )دولت

شتتود. البته امروزه، قرشتتمر،، که نیز فراوان دیده می« کولی قرشتتمر،»در زبرن فررستتی مارصتتر، ترکیب 

مامولره در مورد زنرن( و نیز دو ای دشتتتنترم استتتت، مجرز از هرزه و جلف )ای تحقیرآمیز و گونتهواژه

                                                           
ش: 1951آبردی، ؛ دولت9/331ش: 1959آبردی، در آررر برخی نویسندگرن و شرعران مارصر )دولت« ررشمر،». صورت  1

 شود.( دیده می061ش: 1931الممرل:، ؛ ادیب61 ،12، 11ش: 1932ابردی، ؛ دولت31، 96

« قرشمل»؛ به نوشتۀ مینورس ی واژۀ 99: 1911؛ افشرر سیسترنی، 05: 1991شنرسی، نیز ن:: ذکرء، . برای هردو ریشه 0

(ķirishmal به مانی )«در گویی« شرمپست و بی( هری ترکی جنوب قفقرز  روا  داردMinorsky, 1986: 817.) 

 اشمرر را نبود وفر رورت بود عقد این گدا/ این رریبکز .  9

 (9ش: 1953سرا )خرقرنی، شمرران اینسر است/ مشمررش از رریبشنرسرن آن دان که د، ز روی. می 1

 (5/013ش: 1965شمرری )مولوی، خندۀ شیرین زد و ز شرم برافروخت/ مره رریب از یو من رریب
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ن:: رود )هیریی به کرر میکرری و جنجر، و بیمجرز از شلوغ« برزیقرشمر،»و « گریقرشتمر،»ترکیب 

 هر(. ش: ذیل همین مدخل1932 ،فرهن  بزرگ سخن
فررستی استت که جمع آن فیو  است. شرید فیو  نرم ی ی از « پی:»: فی، مار،ب فیجقفیوجقفییوج

هری بلوف یرا )یر شر،ا(، میرن همدان و کولیرن برشتد؛ زیرا گزارشتی در دستت است که رربتهری ایل

؛ 09-00ش: 1903 ،دانستتتند )مغدمنرمیدند و اصتتل خود را شتتیرازی میاراف، خود را از ایل فییو  می

(. همین صتتورت فیو  از قرن دوازدهم هجری )دوران زندیه( در برخی 90: 1953 ،نیز ن:: صتتردقی

ش: 1953 ،آرای نردری )مرویترین شتتترهد مر در دورۀ زندیه از عرلمن بته کترر رفتته استتتت. کهنمتو

 هر بر دف و ین  نغمهسخن رفته است که در بزم« پیرهنطریفۀ فیو  گل»( استت که در آن از 9/1235

ه استتت دادند. همچنین در یند ستتفرنرمۀ دورۀ قرجرر نیز از طریفۀ فیو  و کررهری آنهر یرد شتتدستتر می

 ،المل:، افضتتتل116ش: 1959 ،؛ علوی شتتتیرازی911، 033-031ش: 1911 ،)مرلره ن:: میرزاصتتترلح

 گویند.فیو  می ،(. امروزه در خوزسترن به کولی33ش: 1951
: همزه اصتتفهرنی در جریی که داستتترن آمدن لوریرن در زمرن بهرام گور را نقل زُطّق ژُطّقجَتقجات

برد که در قرون اولیۀ استتتلرمی در اهواز و خوزستتتترن نرم می« زّط» کنتد، بته جتری لوری از طریفۀمی

در اوایل قرن هفتم  شتترهنرمه( بنداری در ترجمۀ عربی 11 : 1912 ،ست ونت داشتتند )همزه اصتتفهرنی

هجری قمری، در ترجمۀ بخشتی از پردشترهی بهرام گور که به آمدن لوریرن از هند اشترره دارد، در کنرر 

(. 0/126 : 1962 ،کند )بنداری) ( نیز یرد می« العشررة  »و « زّط»رم دی ر این طریفه، از دو ن« لوری»نرم 

، ستتتخن رفته استتتت )گردیزی ؛ 011ش: 1911 ،در برخی دی ر از منربع کهن فررستتتی نیز از طریفۀ زّط

است که از « جت/جرت»مار،ب « زّط(. »1/0953ش: 1931 ،؛ سورآبردی103ش: 1930 ،محمد طوستی

در قرن نهم و  1(119ش: 1953 ،در کتترب دفتر اشتتتاترر صتتتوفی )صتتتوفی هروی این ی ی )جتت(

. در 0( در قرن دهم هجری، مارد، لولی یرد شتتده استتت1/623ش: 1913 ،)ن:: واصتتفی الوقریعبدایع

نرم  امةوزه .(159: 1955 ،گویند )محیط طبرطبرییمی« جت»هر ایترلت راجستتتترن هند هنوز هم به کولی

 (.Digard, 2002: 412جَت در خراسرن و افغرنسترن و ژّط در بلویسترن و خراسرن رای، است )

                                                           
 خوار و ای در بند جترن گرفترر. ترا در پییِ من یه مقدار.ی تو لولی آتیمرد... ارویِ نرجوان. ای سیره 1

 .گویندگیران به هسب و نسب مطاون و از دایرۀ اصو، بیرونند که ایشرن را جت و لولی می. جمهور سلسلۀ کشتی 0
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هر هستتتند که در کردستتترن و کرمرنشتتره ستت ونت داشتتتند. در فرهن  ای از کولی: طریفهسمموزنا ی

مانی شتتده استتت. « هیرزن بی»، به «ستتوزمرنی»ش: ذیل همین مدخل( 1931ژار فررستتی )هه -کردی

( تطبیق Dūmānنرمیدند که به نمر مینورس ی این نرم بر دومرن )( میDummīهر خود را دطم،ی )مرنیستوز

(. سوزمرنی از قرن سیزدهم Minorsky 1986: 818( نرم طبقۀ فرودستت هند است)Dūmکند و دوم )می

استتتت )مرلره  هری دورۀ قرجرر، از جمله روزنرمۀ دولتی ایران آمدههجری بته باتد، در برخی از روزنترمه

 (. از گزارشی 1031-1032هری ، ستر،0/1251 ؛ 1032-1033هری ، ستر،1/010، ایرانن:: روزنرمۀ 

 ،رفته استتت )شتتهریمارد، زن بدکرره به کرر می« ستتوزمرنی»در ی ی از منربع مارصتتر پیداستتت که 

 ،)ماین فرهن  فررسیدر «(. ستوزمرنی»ش، ذیل 1932 ،فرهن  بزرگ ستخن؛ نیز ن:: 6/63ش: 1951

هری مارصر مانی شتده و در برخی داسترن« پررهدخترف آتی»ش: ذیل همین مدخل(، ستوزمرنی 1951

هیری زنی ۀ بی»به عنوان دشتتتنرم خطرب به زنرن به کرر رفته استتتت، از جمله: « ستتتوزمرنی»فررستتتی 

 (.193ش: 1995 ،)هدایت« سوزمرنی!
سترزی است و از همین رو، گروهی از ایشرن به هر رربر،: ی ی از مشتررل کولیبندبندقرربیلرربا/

فسریی آید )سخن به میرن می« بندایل رربر،»صتریحره از  نرمۀ نرصتریفررآبند نرمبردار شتدند. در رربر،

ستتخن رفته استتت « بند کرمرنیجمای از جمرعت رربر،»الد،وله از ( و در استتنرد امین0/1632ش: 1951

هر بند برای کولی(. نرم یر عنوان رربر،1/012ش: 1911 ،خرنخکته در اطراف خوی ستتترکن بودنتد )فر،

هر به یشتتتم مترنند ستتتوزمرنی از اواخر دورۀ قرجرریه )اواخر قرن ستتتیزدهم قمری( در برخی روزنرمه

بند هم هر رربر، (. در تهران به کولی1032-1033هری ، ستتتر،130، 1/010، ایرانخورد )روزنترمتۀ می

 گفتند.می
شتفریی اصفهرنی، ی ی از شرعران عرر صفوی، در شاری در هجو میرزامممن، وزیر : رربتیقرربت

دوشتتترن از بهگوید که اجدادت همچون خرنه ( خطرب به او می1291-336عبترآ ی م )ه:: شتتتره

ت زآن رربتی از نسل شمر گش»گوید: خواندن جد او، می« رربتی»کرمرن به اصتفهرن کوییده بودند و بر 

، «رربتی»(. شتترید در این شتتار مراد از 011-3/015ش: 1911 ،این قطاه، ن:: قزوینی )برای« 1فراوان

                                                           
ماتقد  سیر کرمرن به اصفهرن،هر در مر ر ذکروتی قراگزلو بر استنرد به این شار شفریی اصفهرنی و سرگردانی کولی. علی 1

جری مسیر یزد به کرمرن سرکن بودند، تمرآ داشتند. نویسنده بر استنرد به این هر بر زردشتیرنی که در جریاست که این کولی
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کولی برشتد و اگر ینین برشتد، پیشینۀ کرربرد این نرم در متون فررسی، دست کم به قرن یرزدهم هجری 

( در فررآ به کولی 126ش: 1951 ،المل:هر )افضتتلرستتد. بنر به برخی گزارشدر زمرن صتتفویرن می

 گفتند. )رربتو( می« رربتی»

و در بیشتر موارد برای  1شودهری مارصتر فررستی فراوان دیده میدر داستترن« رربتی»نرم یر صتفت 

و هتی «( نرکس بدرربتی: »11ش: 1969 ،؛ پهلوان123ور: رود )مرلره ن:: شتتالهکرر میتحقیر مخرطب به

یستتت، زنی کولی ن»خوانیم: درویشتتیرن میاشتترف آمیزتر از کولی، مرلره در داستتترنی از علیگرهی تحقیر

(. نرم رربتی ریر از فررآ در میرن اهرلی لرسترن 1/93ش: 1912 ،)درویشیرن« رربتی استت از کولی بدتر

 و بختیرری نیز رای، است.
: در بررۀ ریشتۀ این نرم دو نمر مطرح شده است: ی: این ه نرمی است ترکی چیق قراچهقراچیققره

هر، به مانی ستیره استت( که به ستبب تیرگی رن  پوست کولی« قره/قرا»)در ترکی یرده به مانی ستیره

« نردان ابله و»به مانی « رریه»شتتده استتت. دی ر این ه بر واژۀ فررستتی در آذربریجرن به این طریفه اطلر  

رفته، (. از آنجتر که این نرم در آذربریجرن روا  ی05ش: 1911 ،پیونتد دارد )برای این نمرات، نت:: ذکترء

 رر وفردار و به خدمت« ییقَرَه»اهتمر، این ه منشتأ آن ترکی برشتد، البته بیشتتتر استت. در ترکی جغتریی 

(، ولی این مانی Minorsky 1986: 818شتخصِ نزدی: به خرن مانی شتده است )برای این مانی ن:: 

 یی نرم برده،از قره ترین متنی کهبتر کولیترن و مشتتتررل و پری ره اجتمرعی آنرن ستتترزگرری ندارد. کهن

  استت و در آن گفته شده است که دختر و پسری از طریفۀ قرایی از 1011ستفرنرمۀ خسترومیرزا در 

الوقریع (. همچنین در کترب مخزن020ش: 1913 ،المل:شتترهزاده بر یری و بستتتنی پذیرایی کردند )بهرء

همه گدا و مبرِم »یرد شده که « جمرعت قرایی»  نوشتته شده، از 1016-1010هری که در فرصتلۀ ستر،

 (.936ش: 1911 ،بودند )سرابی« و بدلهجه و بدمارمله
: مشتتهورترین نرمی استتت که امروزه این طریفه در ایران بدان نرمبردارند و در متون مارصتتر کولی

هری دی ر به کرر رفته استتت، ولی هر( بیی از نرمهر و رمرنهر و داستتترنویژه در ستتفرنرمهفررستتی )به

                                                           
(، امر علی 12-16ش: 1953شرهد و شواهد دی ر کوشیده است تر پیوند میرن لولیرن و مغرن زردشتی را نشرن دهد )ذکروتی، 

 (.03-90ش: 1953برفی و مردود است )صردقی، دقی بر دلریل قرنع کننده نشرن داده است که این نمر خیر،اشرف صر

توان این دو شود و از این رو، همه جر نمیرود و هم  به دی ر افراد مهرجر اطلر  می. رربتی، هم در مورد کولی به کرر می 1

 کرربرد را از ی دی ر متمریز سرخت. 
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کند. ان یز اینجرست که پیشینۀ کرربرد آن در متون فررسی از ی رد و پنجره سر، هم تجروز نمی فتشت

تۀ فتحالی ، نوشتتتتمریلرتنرم رفته، کترب «( گریکولی« ترین متنی کته در آن از کولی )در ترکیتبکهن

 ،داری  به فررستتی ترجمه شتتده )ن:: قراجه1031-1033هری آخوندزاده استتت که در فرصتتلۀ ستتر،

  نوشته شده 1911-1919هری که در فرصتلۀ ستر، التواریخافضتل(. پس از آن، در کترب 60ش: 1913

کولی را  آرای نرصتتتریانجمنخوریم. ممل،ف (، به نرم کولی برمی125، 962ش: 1951الملت: )افضتتتل

 kālāشتق از را متحریفی از کرولی )منستوب به کرو، یر کربل در افغرنسترن( دانسته، ولی ایوانف این نرم 

؛ نیز ن:: Ivanov, 1914: 442که در گویی کولیرن به مانی تیره و ستیره استت، دانسته است ) kāūlāیر 

هریی از برخی متون داند(. امر گزارشتر میکه همین نمر را منطقی 011ش: 1931 ،بیتدیر تتتریی بترغ

هر و کررهری آنهر پیوند داشتتته دهد کربل و کربلیرن بر کولیقدیم و جدید در دستتت استتت که نشتترن می

مرنوی ( و در 03ش: 1911 ،از کربلی رامشتت ر رودنواز )استتدی طوستتی نرمهگرشتترستتباستتت. مرلره در 
ش: 1959 ،)مولوی« کرد مردان را استتتیر رن  و بوی»کربلی جردو ستتتخن رفته که این ی ی  از مانوی

ده خود را یون کربلی نرف»رود که از شتتتخص متقل،بی ستتتخن می مرصتتتردالابرد(. همچنین در 0/151

(. نویستتتندۀ کترب ماروف 609ش: 1960 ،نمرید )نجم دایه)نترف: متردۀ، تقل،بی( بته طبیبی هرذ  فرامی

که در شتتتیوۀ رقص و هرکرت »( از لولیرن کربلی ستتتخن گفته 951ش: 1911 ،)مل شتتتره الملوفاهیرء

ه امید کرر شوران یز، بسترآمد اهل اصتولند، خلرصته و زبدۀ ایشترن آقر مره کربلی بود بر یند لولی شیرین

 ی کولیشتتترهد دی ر، کرررفت نرم کروط، برا«. مرهمتت آن خرن بلندم رن از کربل به قندهرر آمده بودند

( و سترانجرم آخرین شترهد مر این است که Digard, 2002: 412هریی از لرستترن استت )ن:: در بخی

تر معنوان قدی» نویستتد: کند و دربررۀ آن ینین مییرد می« صتتندو  کربلی»بهرام بیضتتریی از اصتتطلرح 

رشد که غرنی بهری هندی و افصتندو  شتردمرنی، مم ن استت نسبت کربلی در این ترکیب یردگرر کولی

شتتترن را در ی: صتتتندو  ستتتب: بر خود همل اند و همۀ وستتتریل برزیکردهگره به ایران کوچ میگره

دهد که شرید کروطلی/کربطلی، منشأ نرم (. مجموع این شتواهد نشرن می096ش: 1911 ،)بیضتریی« کردندمی

 ی و فررآ روا  دارد.کولی بوده است. امروزه نرم کولی در تهران، شهرهری مرکزی ایران، بختیرر
هری دی ر کولیرن در ایران عبررتند از: آهن ر/یلن ر )جرهری مختلف(؛ اطستتتط طر )ا استتتردکرر: رای، نرم

؛ بشتتروان/پشتتروان؛ پرپتی )به مانی پربرهنه(؛ توشتتمر، )واژۀ مغولی به مانی شتتخص  در قرینرت(؛ الوّا

و یهتررلن ؛ جوکی/جوگی )نرم رای، در لنت  مورد اعتمترد(، نترم رای، در میترن ایتل بختیترری هفتت
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مرزندران و گرگرن و نیز در ترجی ستتتترن و دی ر کشتتتورهری آستتتیری میرنه(؛ یِن رنه/ین نه )رای، در 

آذربریجرن رربی و ستتواهل دریری خزر(؛ هرامی، به مانی دزد )در میرن اعراب(؛ زرکرد؛ زرگر قویرنی، 

رری؛ ستتتودانی )ستتتواهل خلی، فررآ(؛ شتتتیرازی زرگر کرمترنی، زرگر قزوینی؛ زن نته/زن ترنه؛ زن 

)بختیرری(؛ رجر/گجر؛ کطلیلرنی )زنجرن(؛ گودَری )بلویستترن(؛ لوطی )کرمرن و لرسترن(؛ مَزَن ؛ مطرب 

 ::هر، ن)لرستتتترن(؛ مولترنی )آستتتیری مرکزی(؛ مهتر )به مانی تیمررکنندۀ استتتب(؛ یوت )برای این نرم
Minorsky 1986: 816-818 ؛ محیط طبتترطبتتریی053ش: 1993 ،مقتترمی؛ قتترنم06ش: 1991 ،؛ ذکتترء، 

ش: 1933 ،؛ بلوکبرشی96-91ش: 1911 ،؛ افشترر ستیستترنی113ش: 1969 ،کوب؛ زرین159ش: 1955

هر در منربع ایرانی که در ترین گزارش دربررۀ کولیبنر بر کهن (.Digard 2002: 412-3؛ 0، پرنوشتتت191

ر بهرام پنجم سترسرنی، در اواخر پردشرهی به هر جری نرمه کرد تر برقی مرنده استت، بهرام گور ی شترهنرمه

 اند و همه جریرن،رن، را از درویشترن و تهیدستترن دور کند. کررگزاران شتره پرسخ نوشتند که همه بی

ند بر آوازِ تواناند از این ه مرنند توان ران نمیکشتتور آبرد استتت، م ر آن ه برخی تهیدستتترن شتت وِه کرده

ه نزد او نواز ببنوشند. پس بهرام به شَن طل پردشره هند نرمه کرد تر دو هزار مرد و زن بربطن می رامشت را

فرستتد. شَن طل ینین کرد و بهرام به هری: از لوریرن گرو و خری و نیز هزار خروار گندم به آنرن داد تر 

ای خوردند و سرِ سر، بر رخسرره هر را نرن پختند و گروان را همکرری بپردازند؛ امر لوریرن گندمبه کشت

کرری کرر شتمر نیست، بر خر بنه برنهید و ب ردید و زرد نزد بهرام آمدند. بهرام به ایشترن گفت: کشتت

 ،)فردوسی 1رود نوازید. آنرن ست  و کب: را نیز همراه خود کردند و برای دزدی بر گرد جهرن ب شتند

                                                           
هن رم بستن »م( 913-912در دست است که بنر بر آن پیی از بهرام گور، شرپور دوم سرسرنی )شرپور ذوالرکترف: . گزارشی  1

بند شوشتر یند هزار از این طریفه )لوری( از کربل اهضرر کرده به خوزسترن و شوشتر آورده. روز مردان ایشرن عمل ی 

خرن زند در خرر  شیراز از سر بردندی... در زمرن کریمی مردم بهبسترکردندی و شب زنرن ایشرن به کرر آب و رق،رصی و هم

 : ذیل لوری(. این 1033)هدایت، « هیرستشرم و بیاند و مانی لولی بینمودهاند و به همرن اهوا، رفترر میاین طریفه بوده

ی: منبع قدیمی نوشته شده  رسد از روی ( آمده است، به نمر می1053گزارش بر این ه در فرهن  متأخری )سر، تألیف: 

گری قدیمی است و صورت مشربه آن آب رر )سرقی( گسرری و سرقیبه مانی برده« کررِ آب»برشد. زیرا در جملۀ دوم  اصطلرح 

ش: ذیل آب رر و آب رری(. همچنین دو فال 1930 فرهن  جرمع زبرن فررسی،هجری شرهد دارد ) و آب رری فقط تر قرن هفتم

آمیز دکنند، تردیتر تأیید نمیرش را منربع کهناهمه، از آنجر که این گزنیز سرخت قدیمی دارند؛ بر این« دندیبر»و « کردندی»

ن ه آمده که بنر بر آن همین شرپور پس از آ افضل التواریخنمرید. روایت تردیدآمیزتری برزهم در منبع متأخر دی ری به نرم می

ه م کرد که یندین زن از »مهندسرن رومی مجبور شدند سد کررون را بسرزند،  والرین، قیرر روم را به اسررت گرفت و 

هر زورآور شود، بر آن کشند و شهوت به آنزنرن رومی به ایران بیرورند تر عمله و بنریرن سد کررون که شب دست از کرر می
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 پی رهفتتت( و 53ش: 1913) الت،واریخمجمتلای از این روایتت در (. خلترصتتته519-5/511ش: 1935

 «گوسرن»( هم آمده استت، بر این تفروت که در اولی به جری لوریرن از اصطلرح 193ش: 1911 ،)نمرمی

 استفرده شده، و در دومی نرمی از لوریرن نیرمده است.

 رریخترارلبی و  ررر اخبررمتن مهم به زبرن عربی، یانی  در دو شتترهنرمهگزارشتتی نزدی: به گزارش 

ع منبع مشتتترکی داشتتته و این منب شتترهنرمهرارلبی بر  ررر اخبرردانیم همزۀ اصتتفهرنی نیز آمده استتت: می

ه متفروت است و ب شترهنرمهبوده استت، ولی گزارش رارلبی در جزنیرت بر  شترهنرمۀ ابومنرتوریهمرنر 

تر استت. بنر بر گزارش رارلبی، روزی شترم ره، بهرام هن رم برزگشت از ی:گزارش همزۀ اصتفهرنی نزد

کنند، نرخرستتند شتتد. گفتند: شتترهر! مر شتت رر، هن رمی که دید گروهی بدون ستترز و آواز می ستترری می

امروز هتی بر ی رتد هزار درهم نتوانستتیم رامش ری بیربیم. پس شَن طل به درخواست بهرام یهرر هزار 

( کس که در ستترز و آواز کررآزموده 93 : 1912 ،همزه اصتتفهرنی ترریخوازده هزار در )قس: شتتمرر د

 ،نوازند، از نژاد آنرنند )رارلبیکه عود و نری نی و می 1بودند به ایران فرستتترد. اکنون این لوریرن ستتودانی

روایرت  مرنند برخی -نمترید که رارلبی این روایت را (. ینین می906؛ ترجمتۀ فتررستتتی: 651م: 1322

 نرمهایخدکه از منبع عربی دی ری که منشتتأ آن به تحریر دی ری از  شتترهنرمۀ ابومنرتتورینه از  -دی ر

توان دریرفت که دو صتتورت از این داستتترن بر هر میرستتیده، برگرفته برشتتد. بنربر این، از این روایتمی

 رسیده و شرهنرمهورت به سترسترنی بوده که ی: صتت نرمۀخدایهریی در جزنیرت در تحریرهری اختلرف

 رارلبی.     ررر اخبررهمزه و  ترریخصورت دی ر به 

نمرید، ولی در این داستتترن، این واقای،ت ترریخی را که آمیز میدرستتت استتت که این مرجرا افستترنه

لوریرن در زمرن ستتترستتترنیرن از هند به ایران آمدند، نبرید نردیده ان رشتتتت. نولدکه نیز این روایت را تر 

 ،دانتد، ولی در هقِ، تقد،م بهرام گور در آوردن لولیرن به ایران، تردید دارد )نولدکهای درستتتت میدازهانت

 (.103ش: 1913

هری قدیم تر امروز در خنیرگری و رقص و پری وبی، از زمرنهر، یانی از کتررهتری نمریرن کولیی ی 

 ه استبرب شتتردی و خوشی مردم رانمم و نرر فررستی برزترب یرفته استت. در فرهن  ایرانی، کسترنی ک

                                                           
هر بر مردانشرن آزاد شده، در بلرد ن زنزنرن جمع شوند. والرین به همین ه م رفترر کرد. پس ازآن ه سد کررون بسته شد، ای

 (962ش: 1951المل:، افضل«)ایران پراکنده شدند

 ، مارد، کولی رای، است. «سودانی». ینرن ه پیشتر گفته شد، امروزه در برخی منرطق سرهلی خلی، فررآ، نرم  1
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دانستتتتند و از همین رو به یطمن میآوردند، همیشتتته محترم بودند و مردم دیدن آنرن را خوشفراهم می

در موقع »صتترد  هدایت آمده که بنر بر آن  نیرن ستتترندادند. هتی گزارشتتی در کولیرن خنیرگر پو، می

 (.135ش: 1910 ،)هدایت« دارد منتیم یی( مرردف شود، برایمسترفرت، اگر مسترفر بر قرشمر، )کول

 به نرهید، خنیرگر فل: است:( لولی مشب،ه131ٌش: 1911 ،)سنریی رزنویدر بیت زیر 

 گسررگره نرهیدِ لولیِ رعنر/ کندت بردسرر و برده

( نیز دیده 1/031ش: 1965 ،)مولوی دیوان شتتتمسارتبترّ لولیترن بتر زهره )نرهید( در بیت زیر از 

 شود:می

 شب که جهرن است پر از لولیرن / زهره زند پردۀ شن ولیرن

هریی در دستت استت که کولیرن بر آموختن زبرن فررسی، اشارر شرعران بزرگ فررسی را در گزارش

( در قرن هشتتتم هجری، 510ش: 1919 ،)ابن بز،از الصففة صففةو ره به روایت خواندند. مرلکوی و برزن می

و یر در گزارش دی ری آمده  1خواندهتری پررستتتی فریدالد،ین عط،رر نیشتتتربوری را مییت: لوری رز،

خوانی لولیرن ینرن تأریرگذار بود،  )فهلوی( استتت که در دورۀ قراقویونلوهر در قرن نهم هجری، پهلوی

محمودشتتره را بر درِ خرنقره خود منقلب کرد صتتوفیرن ماروف آن عرتتر به نرم هرجی که هتی ی ی از

کند ( از نریِ )نیِ( لوریرن یرد می02ش:1916(. منویهری دامغرنی )155-156ش: 1961 ،)کترتتب یزدی

ن دیواشد. در ی ی از رزلیرت نواخته می 0«آزادوار»که بر آن، ی ی از الحرن موستیقی اصتیل ایرانی به نرم 

رنرنوازان لولی در کوی لولیرن به راه می شتتمس  9رودانداختند، ستتخن مینیز از شتتور و رورریی که ستتط

                                                           
دند که الد،ین یحیی پرسیبدین شرح: از محییآورد در ه ریتی، تمریل جرلبی  دربررۀ لوریرن می نرمهمریبت. خود عط،رر در  1

آورد الد،ین این تمریل را میآورد  محیییرا پیرمبر )ص( بر این ه هردو جهرن را داشت، گفت: کرش ی هق مرا در وجود نمی

روی هم خرگره داشتند و عرشق و شیدای ی دی ر بچ،ۀ مرد و زنِ صرهبِ جمر، و ملرهت در صحرایی روبهکه دو لوری

ودند، تر این ه هردو ینرن رروت و هشمتی به هم زدند که به پردشرهی جهرن رسیدند، امر از ی دی ر دور افتردند )وصل رفت ب

رر روزگ«. هردو مشتر  گدایی آمدند / دشمن آن پردشرهی آمدند»و هجر آمد آش رر( و در فرا  ی دی ر سوختند. پس، دوبرره 

مفلس و بیچرره کرد. دو دلداده راه صحرا گرفتند و برر دی ر در کنرر هم در عین فقر هم به ندای آنرن پرسخ گفت و هردو را 

 (. 902-913ش: 1993خوشبخت زیستند )عط،رر، 

 هری لوریرن آزادوارهریِ سطغدیرن پرلیزبرن/ وآن، زند بر نری. این، زند بر ین  0

 تد از آن لولیِ سرنریی. مسلمرنرن مسلمرنرن، به هر روزی ی ی شوری/ به کوی لولیرن اف 9
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نوازم/ بتده شتتت ،ر، نیَم را یون : منم لولی، و ستتترنتر خوش5/93؛ نیز نت:: 6/011ش: 1965 ،)مولوی

 ش ستی(.

زندگی و  و رفتتررهری لوریرن و ی ون ی گتذشتتتتته از خنیترگری، برخی دی ر از کتررهتر و منی

داشتند و به گره رربتی نمایشتت آنرن در ادبیرت فررستی برزترب یرفته استت. برای نمونه لوریرن ست ونت

ای داشتتند و همین بن ره )بن ه( محق،ر کولیرن در شار صتورت گروهی در یردرهریشترن زندگی فقیرانه

.  ترکترزی طر،ۀ 1ته استتتخرقرنی و برخی از شتترعران دی ر در تقربل بر قرتتر برشتت وه شتترهرن قرار گرف

ییز و الد،ین اصتتفهرنی ینرن استتت که خرن و مرن شتترعر یون بن ره لوریرن بیهندوی ماشتتو ِ کمر،

(. خرقرنی در بیت زیر بر نستتتبت دادن 901ش: 1913 ،الد،ین اصتتتفهرنی)کمر،  0گرددستتترمرن مینتربته

لوریرن، آنهر را تحقیر کرده استتت  هری یون رَریه )نردان و دی،وث( و رَربچه )نرمرد و مخن،ث( بهصتتفت

 (:093ش: 1931 ،)خرقرنی

 س  و رو، و اصل روریای ز لوری/ روریرربچه و رریه

جری و م رنی لولیرن، د، ستترگشتتتۀ خود را به آنرن و در بیتی دی ر، بر اشترره به ستترگشتتت ی و بی 

(. اوهدی در ی: 523ش: 1953 ،خواهد در جری دی ری مستتت ن گزیند )خرقرنیکند که میمترنند می

 ،)اوهدی 9کند تر  تترورتی در کرر نبرشتتد راه لولی و مطرب و دل،ر، را در پیی ن یرندجر ستتفررش می

)همرن:  1فروختند( و در بیتی دی ر به مطشت: نرمرروب یر تقلبی اشرره  دارد که لولیرن می615ش: 1912

( به دزدی لوریرن اشترره شتده و آمده است که 101ش: 1953 ،)ستادیگلستترن (. در ه ریتی در 631

برد؛ امر مولوی در ستتپهر اندیشۀ درم از تشتویی لوریرن، تنهر در خرنه خوابی نمیی: اعرابیِ صترهب

هری عرفترنیِ خود بتر اشتتترره به همین دزدی لولیرن و برخی دی ر از کررهر و رفتررهری آنرن مضتتتمون

ا  داند و این عذاب رآور میت. مولوی در بیتی، صحبت بر لولی را عذابجرلب و متنوعی را پرورده است

                                                           
 (15ش: 1931در قرر شهرن بسی نپریی/ زین بن ه لوریرن گرایی )خرقرنی، .  1

 (35ش: 1913تو نیز شره کواکبی، اگریه بن ه لوریرن نشینی )خرقرنی،      

 (956ش: 1963عرصۀ بررگهت راست که بیند خورشید/ یرخ را بن هِ لوری سزد ار نرم نهد )مجیر بیلقرنی،     

  و مرن ست خرنبر ترکترز طر،ۀ هندوی تو مرا/ همواره همچو بن ه لوری.  0

  رورت روا مدار به فر،/ راه لولی و مطرب و دل،ر،. بی 9

 خرد عیب است. مش: لولی نه لریق جیب است/ روستریی که می 1
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دی ری آشتت ررا به دزد بودن  (، و در بیت5/053ش: 1965 ،)مولوی 1ستتنجدبر فطرقت مجنون از لیلی می

زن و دزد و ستتتیره رر هتری دی ر یر خود را بر لولیرن بربط(، ولی در بیتت0/019لولیترن اشتتترره دارد )

نشیند و دار و یر لولی دزد که رهزن د، اوستت، جری محبوب آستتمرنی شتترعر خوش می ستنجد ومی

برد. شتتتن ولی و ستتترمستتتتی لولیرن هن رم خنیرگری و رقص و نتدار و خرن و مرن او را به رررت می

 ای شده است تر شرعر خود را بر لولی بسنجد:مریهبدون توجه به نرم و نن ، دست 0پروایی آنرنبی

 (6/113تری یر من/ ای پیی یو تو مستی افسون من افسرنه )زن، تو مستربطای لولی ب

د خرنه شتتای لولیرن، ای لولیرن، ی: لولیی دیوانه شتتد / طشتتتی فترد از برم مر، ن: ستتوی مجنون

(0/9) 

خرن و مرنی و همیشتته در ستتفر بودن لولیرن، جرن خود را یون لولیی در بیتی دی ر، بر اشتترره به بی

 ند که نبرید اسیر جری خرص،ی )تن( برشد و برید بیرون رود و آزادوار زندگی کند:کوصف می

 ن: بهرران شد صلر ای لولیرن / برن  نری و سبزه و آب روان

 (1/091لولیرن از شهر تن بیرون شوید / لولیرن را کی پذیرد خرن و مرن )

ه جری محبوب آستتمرنی خود هری دی ر بر اشتترره به مو تتوع دزدی لولیرن، ی: لولی را بدر بیت

 هری او را به رررت برده است:نشرنده که داشته

 گشت ی: لولی پریر / همچنینم برد کل،ی کرد و مطردگِرد من می

 / خون من در دست آن لولی فسرد 9کرد لولی دست خود در خون من

 (0/166رخت بطرد و بخت داد، آن ه یه بخت / سیم بطرد و دامن پر زر شمرد )

ستودای عشتق همین لولیِ دزدِ ستیره رر که رختِ شرعر را برده و به جریی بخت به او داده ولی  

 کند: است، شرعر را رهر نمی

 (9/19کرر/ بر زلف یون رسن بخزیدن گرفت برز )سودای عشق لولی دزد سیره

                                                           
 . دوگونه رن، و عذاب است جرن مجنون را/ بلری صحبت لولی، و فرقت لیلی 1

در قرن سیزدهم هجری در  تربتذکرۀ آفترب عرلمش نی آنرن بود که  ممل،ف پروایی لولیرن و سن،تبر اسرآ همین بی.  0

)ن:: «سرخیل لولیرن زمرن بود»نویسد: ش ن قرن پنجم و ششم هجری، میگوی سن،تای، شرعرۀ فررسیمارفی مهسِتی گنجه

 (. 13ش: 1995طرهری شهرب، 

 بودن لولی اشرره دارد )ن:: سطور باد(« و عقت،ر،»گردان نبودند و هرفظ نیز به ریت هم روی. گویر لولیرن از جن 9
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گیرد. یمریۀ شار قرار مسرمرنی آنرن دستدر شتار عراقی نه دزدی و ستیره رری لولیرن که فقر و بی

ستتنجد و در جری دی ر، عشتتق به همین برگ و نوایی، خود را بر لولیِ گدا میدر ی: جر شتترعر در بی

(. 100)عراقی:  1داندهری دی ر برتر میلولی گدا را که کلره از ستتر و نالین از پر اف نده استتت، از عشتتق

تِ ولیرن از جمله فقر و زیسهری زندگی لینرن ه ملرهمه شتد، در ادبیرت عرفرنی فررسی، برخی ویژگی

آزادوار، فررغ از هرگونه نرم و نن  و در ستتتفر بودن همیشتتت ی آنرن، بر زندگرنی صتتتوفیرن پیوند یرفته 

 است. 

و جز آنهر مقرم والریی « خرابرتی»و « رند»در شتتار هرفظ که برخی طبقرتِ فرودستتتِ جرماه، مرنند 

لولیرن »یربند. در بیتی بس ماروف، شتترعر از دست می ای دستتاند، لولیرن نیز به جری ره شتریستتهیرفته

توان اند و در همین بیت، البته میدارد که د، شرعر را ربودههر برمیفغرن« کررِ شتهرآشوبشتوخِ شتیرین

 (:1/00ش: 1916 ،اشرره به دزدی لولیرن را نیز دریرفت )هرفظ

 از د، که ترکرن خوان یغمر راکرر شهرآشوب / ینرن بردند صبر فغرن کین لولیرن شوخ شیرین

و  شود تر هرفظ او را به جری ماشو در بیت دی ری شتن ولی و سرمستی لولی است که سبب می

( و در جری دی ر، شتترعر شتت رگزار بخت خود استتت که در ای،رم 1/651)همرن:  0محبوب خود بنشتترند

 (:1/102قحطی وفر، لولی سرمستی وفردار اوست )همرن: 

 خویشم که در این قحطِ وفر/ عشق آن لولی سرمست وفردار من استبندۀ طرلع 

دانیم ی ی از کررهری زنرن لولی، کرم بخشتتی به مردان در ازای پو، بوده استتت؛ بنربر این لولیرن می

و طنز زیبری هرفظ در این بیت در همین ن ته نهفته استتتت که نه  9انتد نه وفرداریوفتریی بودهممهر بی

هری ند و نه او بخت میمونی دارد. هرفظ در بیت دی ری نیز به برخی از صتتتفتماشتتتوق ترن وفتردار

 (:1/695هری ماشوق رن دی ر نیز تواند بود )همرن: مذموم لولیرن اشرره دارد که البته صفت

 آمیز و ع و رن وعده و قت،ر،ست شوران یز / دروغوشیدلم ربودۀ لولی

                                                           
 . عشقی نبطوَد یو عشق لولی و گدای/ اف نده کلره از سر و نالین از پری 1

 . صبر زآن لولی شن و، سرمست/ یه داری آگهی  یون است هرلی  0

زنی یقرار است، مرنند لولوفر و بیهر بی، بزرگرن دین مر این است که دولت راجهقو»وفریی زنرن لولی آمده است: . دربررۀ بی 9

 (.156)خرلقداد: « کِشدجرنبِ خود میکه هریند گرهی در خرنۀ ی ی است و هرکس زری و قوتی دارد، او را به
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ست که مولوی در بیتی بر اشرره به زلف عنبرسری محبوب، برزی ای ی دی ر از کررهری لولیرن رستن

ای از (. در لطیفه136ش: 1965 ،)مولوی 1برزی کنیدگوید: برخیزید و بر این زلف رستتتنبته لولیترن می

برزی و مالق زدن و س  از ینبر جهرنیدن به لولیرن عبید زاکرنی نیز برخی کررهری نمریشتی یون رسن

علیشیر نوایی هم در بیتی برای مضمون نقررنی که سود در بر دارد، دفِ . امیر0نستبت داده شتده استت

 ،)ن:: لودی 9شتتتودبرزی تبدیل میلولی را مرتر، می زند که وقتی دریده شتتتد، به ینبری برای میمون

ند ایستتترد(. واصتتفی در قرن نهم نیز به برزی ری لولیرن اشتترره دارد که ستترِ ی: یوب می63ش: 1911

 (.1/153ش: 1913 ،)واصفی

در متون منموم و منرور دورۀ صتفویه به باد نیز به لولیرن و کررهری آنهر اشترره شتده استتت. شفریی 

؛ 161ش: 1950 ،اصتفهرنی در ی: جر به مقرم فروتر لولیرن از دی ر طبقرت اجتمرعی اشترره دارد )شفریی

وستتتت آنهر، ترکیب ( و در بیتی دی ر بر استتترآ رن  تیرۀ پ0/111ش: 1950 ،نیز ن:: یغمری جندقی

(. شرعران و 131ش: 1919 ،؛ نیز ن:: اشرف مرزندرانی99)همرن:  1را سرخته است« لولی شب»ا ترفی 

 ،نوازی )مفید برفقی( و کمترنچته11ش: 1933 ،)وهیتد قزوینی 6ان یزینویستتتنتدگترن دی ر بته طرب

ربلی را هرکرتی لوریرن ک( لولیرن اشترره دارند. مل شتره سیسترنی شیوۀ رق،رصی و شیرین9/639ش: 1912

(. خرلقداد در ی: جر اشترره دارد به این ه لولیرن مش: تقل،بی یر 951ش: 1911 ،ستتوده استت )مل شتره

در زمرن  خرن هدایت آورده استتتت که(. ر تتترقلی1/113ش: 1951 ،فروختند )خرلقدادنترمرروب می

جمای از زنرن فرهشتۀ لولی در خرر  شتهر به روا  دادن کرر رربر و شهری مشغو، »نرصترالد،ین شتره 

                                                           
 برزی کنیم، این: رسن. زلف عنبرسری او گوید به جرن لولیرن/ خیز لولی، تر رسن 1

ن بری. یند بر تو گویم که مالق زدکنی و عمر در بطرلت به سر میکرد که تو هیچ کرر نمیلولئی بر پسر خود مرجرا می».  0

شنوی به خدا تو را در کن تر از عمر خود برخوردار شوی. اگر از من نمی بیرموز و س  از ینبر جهرنیدن و رسن برزی تالم

ن بیرموزی و دانشمند شوی و تر زنده برشی در مذلت و فلرکت و ادبرر بمرنی و ی: مدرسه اندازم تر آن علم مرده ری  ایشر

 (.039م: 1333)عبید زاکرنی، « جو از هیچ جر هرصل نتوانی کرد

 . ای بسر نقررن که در منی بود ی: نوع سود / یون دف لولی درید ازبهر میمون ینبر است 9

 رله گیر که ی: سرعت دگر پیر استدو موی کرده سفید/ پی. کنون که لولی شب ی: 1

 (:5را نیز به کرر برده است )ص« لولی هز،»در بیت زیر ترکیب 

 نمرممرشرتِ ت ل،ف نشود جلوهجز لولی هز،/ بیخرنه بهاز عروسرن گمرن

 . جهرن را یرخ آیین بسته از نور/ ازو شب در طرب یون لولی از سور 6
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آرای نرصری انجمن(. گزارشی نزدی: به این گزارش در فرهن  3/101ش: 1993 ،)هدایت« داشتتندی

 (.  12نیز آمده است)ن:: سطور پیشین، پرنوشت 

ری جرلبی دربررۀ و ع ظرهری و کررهر و پری ره اجتمری هدر ادبیرت مارصتر فررستی گرهی گزارش

شتتود. ی ی از شتترعران این دوره در بیتی به مارملۀ پریرپری کولیرن بر مردم دی ر اشتترره هر دیده میکولی

 (:0/33ش: 1913 ،دارد )دانی

 گر لبرآ کهنه بردادی به کولی آنچه خواست/ در ازایی برگرفتی بر هیرهو خی: مرست

هرنۀ بکولی و سوزمرنی و... به» نویستد: هر میی در خرطرات خود دربررۀ کررهری کولیستاید نفیست

گرفتند و طلستتم و جردو و و ستترخرب و ییزهری دی ر برای زنرن فر، میفروش رربر، یر ستتفیداب 

(. اهمد 1/592ش: 1931 ،)نفیستتتی« دادندگونه ییزهر میزخم و اینوقتی و دعری یشتتتمدعتری بی

موش زنبه، ال:، لروف، تله»شمررد: برخی کررهری کولیرن را ینین برمی هرهمستریهدر کترب محمود نیز 

بخشتتی ( و در جری دی ر به کرم111 ش:1930، )محمود« کنندو آشتتغر، دی ر درستتت می و هزار آت

ی هراز پیرزن نون والقلم(. جلر، آ، اهمد در داستتتترن 63: همرندختران کولی بته مردان اشتتترره دارد )

( و 116ش: 1965 ،کنتد کتته نقی مترر و عقرب و افای زیر گلویشتتترن بود )آ، اهمتتدکولی یترد می

ی: خر، روی گونه، دوتر دندان طلر و یررتر »کند: گونته وصتتتف میآبتردی نیز زن کولی را ایندولتت

دربررۀ  برزهم کلیدرآبردی در رمرن پرآوازۀ خود (. دولت13ش: 1960 ، آبردیدولت« )ایالن وی برستتتمه

 «هری قدیمی بودنددیدند و راوی قر،هموستیقی در کلرم خود داشتتند، کف می»نویستد: زنرن کولی می

آن سر، بهرر » نویسد: هر میخوانی کولی(. اهسترن طبری بر اشترره به ترانه1/01ش: 1959 ،آبردی)دولت

طرن نوروز سل»م هرسرله ترانۀ رسهر بهتر از همیشه، کولیای فراوانخوشتی رستید بر نور و گل و ستبزه

هری فررسی در هر و رمرن(. امر در داستترن36ش: 1963 ،)طبری« را ستر دادند« آمد، گل در گلستترن آمد

رای هری داستتترنی و بهیریی شتتخرتتیتبرای نشتترن دادن جرر و جنجر، و بی« کولی»بیشتتتر موارد لفظ 

تیرره، نرگهرن صتتدایی گفت پ»ستتترن ابراهیم گلستتترن: رود، برای نمونه این ت ه از داتحقیر آنهر به کرر می

(. همچنین ترکیبرتی یون 196ش: 1961 ،)گلستتترن «کم یواش صتتدا کنته دی ه، کولی! دستتتِبستته

رن برزی در همقرشتتمر،برزی درآوردن/راه انداختن، کولی قرشتتمر، و کولیبرزی، کولیگری، کولیکولی

فرهن  ش؛ 1911 ،نرمهلغتین ترکیبرت و شتتتواهد آنهر، ن:: ماترنی فراوان به کرر رفته استتتت )برای ا
 ش، ذیل همین ترکیبرت(.1932 ،بزرگ سخن



  121                        ی                       فررس رتیدر ادب یکول        سر، پنجره و ی م                                  

 

امر در شتار برخی شترعران نرمدار مارصتر فررسی، کولی جری ره شریسته و ارجمندی یرفته است. از 

هر خود از کولیش( نرم برد که در اشارر 1939-1925ویژه برید از سیمین بهبهرنی )میرن این شترعران، به

-1952او )« دشتتت ارژنِ»هری اخلرقی و زیستتتی آنرن فراوان ستتخن گفته استتت. در منمومۀ و ویژگی

 1واره وجود دارد که در همۀ آنهر خطرب شرعر به زن کولی استش( شترنزده شتار بر عنوان کولی1950

فرلی را ب یرد و گیره  خواهدواره، شرعر از کولی می(. در نخستتین کولی553-593ش: 1931 ،)بهبهرنی

دار هری کولی، دشت بیگشریی بدو دهد تر از درد عشق برهرندش. در ن ره شرعر، بر قدمیر تاویذِ مشت ل

( که شهرت بیشتری یرفته 510وارۀ دوم )ص(. کولی511شتود و بر زلرلی ن رهی، بِرکه سترشرر )صمی

 شود:است، ینین آررز می

 نبرده... رفت آن سوار، کولی! / بر خود ترا

 ات کو / رقص شبرنه0کولی! کنرر آتی

 9شردی یرا رمیده / آتی یرا فسرده 

 رزالرن»، کولی آهوی دشت است، نه یون «تهمتی استتزندگی ططرفه»ای که از ن ره شترعر در زمرنه

دهد که بر این شتتتوخی و مستتتتی و (. در جری دی ر، کولی را بیم می569)ص« خرن ی بندی خواجه

(، 559وارۀ سیزدهم )ص(. در کولی566مبردا قر ی او را گیسوبریده به زندان اف ند )ص اشهوستنرکی

هر وبیهر، پری سراییترانه بخواند. در شتارهری دی ر نیز از ترانه« به هرمت بودن»خواهد تر از کولی می

در دو (، زلفین بتترفتتۀ افتتترده 561هتر )صقراری(، بی516هتر )ص(، آوارگی559-550، 563، 559)ص

( زنرن کولی داد 511هری هزاریینِ )ص( و دامن515هتری میترن ابروان )ص(، ختر،563ستتتوی )ص

ی ی دی ر از شترعران نرمدار مارصتر که از لولی در شار خود یرد کرده، اخوان ررلث )م.  دهد.ستخن می

 وش خوانده است:، خود را لولی«زمسترن»امید( است که در شار پرآوازۀ 

                                                           
هر(، تهران، )مجموعۀ عرشقرنه کولی  و نرمه و عشقوعه دوبرره به یرپ رسیده است: هر بادهر در این مجمواره. این کولی 1

 .1919یشمه، 

 گمرن برگرفته از همین مرراع است )ن:: سطرهری باد(پور، بیاز منیرو روانی« کولی کنرر آتی». عنوان رمرن  0

، بر آهن سرزی ام نه شیطرننه فرشتهاین شار را همریون شجریرن، خوانندۀ نرمدار مارصر ایران خوانده است؛ ن:: آلبومِ .  9

م رری منتشر کرده بود )بر ه قیژف کولیش؛ این خواننده پیشتر نیز آلبوم دی ری بر عنوان 1930گرم، تهمورآ پورنرظری، ایران

 (.1932آواز: گروه دسترن، نشر د،
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وش مغموم / منم من، ستن  تیپرخوردۀ رنجور / منم، دشنرم پست هر شتبت، لولی منم من، میهمرن

 (.125ش: 1991آفرینی، نغمۀ نرجور / نه از رومم، نه از زن م، همرن بیرن  بیرن م... )اخوان ررلث 

کند که در میرن مردم موقایت پستتتی دارد و به هیچ شتترعر خود را یونرن لولی رمنرکی وصتتف می

دارد و و از همین رو، بر تحقیر از اجتمرع رانده شتتتده استتتت. اخوان در شتتتار دی ری در کجر تال،قی ن

گوید: می« وار خودواپستین خیر، شبه»، خطرب به «فسترنه»( بر عنوان 101)ص زمستترنهمین مجموعۀ 

 آرام و تیزدو.د، / تو کولیِ جوان و بیمن لولیِ ملرمتی و پیر و مرده

هر منتشتتر شتتده که و داستتترن و مجموعه اشتتارر دربررۀ کولی رمرن در ادبیرت مارصتتر فررستتی یند

 ترین آنهر عبررتند از:مهم

 ش.1913پور، تهران، نشر مرکز، )رمرن(، منیرو روانی کولی کنرر آتی .1
 ش.1913)داسترن(، ابراهیم یونسی، تهران، نشر پرنیذ،  کلره و کولیک، .0
 ش.1939رزینه، ، )داسترن(، نرصر همرن ، تهران، پشب کولی مست .9
 ش.1933)رمرن(، مژگرن منتمری، تهران، نشر پرسمرن،  کولی .1
 ش.1931)مجموعۀ اشارر(، محمود طی،رری، تهران، نشر افراز،  کولی و مره .6
)مجموعۀ اشتتارر(، همید اکرمی، تهران، کرنون ترتتویرگران اندیشتته و هنر،  کولی عرشتتق .5

 ش.1933
 رود:هر به کرر رفته یر به کرر میلیهری زیر دربررۀ کوالمرلدر زبرن فررسی  رب

 ان رر خر کولی را گرگ پرره کرده. .1
 بر کولی به جوا، رفتن کرر س  است. .0
 برزی پیی کولی و مالق .9
 توبرۀ خرِ کولی را دزدیده. .1
 خرِ کولی را آب بده، پو، ب یر. .6
 عرقبت میمون لولی را گذر بر ینبر است. .5
 کرسۀ لولیرن جداست. .1
 کولی است و دزدیی. .3
 کولی ییزی گیرش نیرمد، رخت زنی را دزدید. .3
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 کند هریی تو توبرۀ خودش هست، تو توبرۀ رفیقی هم هست.کولی خیر، می .12
کولی رربتر، بته رو گرفته از رفیقی پرستتتید مرا ی ونه بینی  گفت: همرنطور که تو مرا  .11

 بینی.
 اندازد.بیند، یوبی را زمین میکولی کولی را می .10
 را دزدید. کولیی کولی را دید یمرقی .19
 سواری.داری، لولی نرسد به اسبلرلر نرسد به خرنه .11
 اش را برداشت پیی آمد.لولی را گفتند خوش آمد، توبره .16
 گری کرد، لولی است.گری تخم نیست که ب ررند، هرکه لولیلولی .15
 خواهد بیطرری را از خر کولی یرد ب یرد.می .11
 .     1اش نزدهنِ بچ،هزنم تو دهنت که هیچ کولی سوزمرنی درِ کوهمچین می .13
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رهن سترن نویسیِ فکه در گروه فرهن  پی رۀ واژگرن متون فررسی. دسترسی ن ررنده به برخی منربع و شواهد آنهر، از طریق  0

 زبرن و ادب فررسی فراهم شده، بوده است.
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الزمرن کوشی بدیعجلد(. به 0) ماررف بهرء ولد. ش(1995)بهرء ولد، محمد بن هستین خطیبی بلخی. 

 فروزانفر. تهران: انتشررات ادارۀ کل انطبرعرت وزارت فرهن .

سفرنرمۀ خسرومیرزا به در « سفرنرمۀ عبرآ میرزا»بخی . ش(1913)بهرءالمل:، میرزا مرتطفی افشترر. 

کوشتتتی محمد گلبن. تهران: کتربخرنه . بهالستتتلطنهپطرزبورغ و تترریخ زنتدگی عبترآ میرزا نریب

 مستوفی.

 . تهران: ن ره. یرپ دوم.مجموعه اشارر. ش(1931)بهبهرنی، سیمین. 

 . تهران: کرویرن.نمریی در ایران. ش(1911)بیضریی، بهرام. 

 . تهران: امیرکبیر.رتتشریف. ش(1969)پهلوان، عبرآ. 
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(. به کوشی رررأخبرر ملوف الفرآ و سیرهم) ترریخ رررالسیر(. م1322). رارلبی نیشتربوری، ابومنرور

. ترجمۀ محمدهستتین ترریخ رررالستتیر. پررستتی شتترهنرمۀ کهن. زطتنبرگ. پرریس )ترجمۀ فررستتی: ھ

 ش(.1910روهرنی. مشهد: دانش ره فردوسی. 

 . به کوشی نذیر اهمد. تهران: بنیرد فرهن  ایران.دستورالرفر لش(. 1960). هرجب خیرات دهلوی

کوشتتی پرویز نرتل جلد(. به 0) دیوان هرفظش(. 1916). الدین محمدهرفظ شتتیرازی، خواجه شتتمس

 خرنلری. تهران: خوارزمی. یرپ دوم بر تجدید نمر.

 . برلین: مطباۀ کرویرنی.والرنبیرءکترب ترریخ سنی ملوف الررض .  (1912). همزه اصفهرنی، ابوالحسن

کوشی محمد روشن. تهران: دانش ره . بهمنشآت خرقرنی. ش(1913)الدین بدیل. خرقرنی شروانی، افضل

 تهران.

. الدین بدیل بن علی نج،رر خرقرنی شروانیدیوان افضل. ش(1953)الدین بدیل. خرقرنی شتروانی، افضتل

 زوار.کوشی  یرءالدین سجردی. تهران: به

کوشتتی علی صتتفری . بهالغرایب()ختم  تحةةالعراقين .ش(1931)الدین بدیل. خرقرنی شتتروانی، افضتتل

 قلاه. تهران: میراث م توب.آ 

جلد(.  0) الملل و النحلالملل، ترجمۀ کترب تو تتیح . ش(1951)خرلقداد بغدادی، مرتتطفی )مترجم(. 

 کوشی محمدر ر جلرلی نرنینی. تهران: شرکتنوشتتۀ ابوالفتح محمد بن عبدال ریم شتهرسترنی. به

 افست.
کوشتتی )ترجمۀ کترستترت ستترگر(. به دریری استتمرر. (ش1916)خرلقداد بغدادی، مرتتطفی )مترجم(. 

 تررایند و سید امیر هسن عربدی. دهلی نو: مرکز تحقیقرت رایزنی فرهن ی.
کوشتتتی محمود به روضرر اوارار . ش(1931)الدین محمود بن علی. ،کرمترنی، ابوالاطر کمرخواجوی 

 عربدی. تهران: میراث م توب.

)دو جلد در ی: مجلد(. تهران:  کلیرت ه یم سوریش(. 1913). خرن مستشرر اعممدانی تفرشی، تقی

 اقبر،.

 تهران: اسپرف و علم. یرپ دوم.جلد(.  1)هری ابری ،سر. ش(1912)درویشیرن، علی اشرف. 

 جلد(. تهران: مطباۀ مجلس. 1)امرر، و ه م . ش(1912)اکبر. دهخدا، علی
 کوشی محمد دبیرسیرقی. تهران: تیراژه. یرپ یهررم.. بهدیوان دهخدا. ش(1955)اکبر. دهخدا، علی

زبرن و ادب . تهران: فرهن ستتتترن هری فررستتتیالمرلفرهن  جرمع  تتتربش(. 1939). ده رن، بهمن

 فررسی.
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 . تهران: گلشریی.سفر. ش(1960)آبردی، محمود. دولت

 . تهران: نشر نو. یرپ دوم.جری خرلی سلوچ. ش(1951)آبردی، محمود. دولت

 )ده جلد در پن، مجلد(. تهران: نشر پررسی. یرپ دوم. کلیدر. (1953-1959)آبردی، محمود. دولت

جلد(. تهران: فرهن  مارصر  9) خوردهشدۀ مردم سر،پریروزگرر ست. ش(1932)آبردی، محمود. دولت

 ش. جلد او،. یرپ ششم و جلد دوم و سوم. یرپ سوم.1932و نشر یشمه. 

 . تهران: انتشررات هنرهری زیبر.کولی و زندگی اوش(. 1991). ذکرء، یحیی

. فروردین 9. ش 3. آ نشر دانی«. بن ه لولیرن در کنرر سرای مغرن»ش(. 1953). ذکروتی قراگزلو، علی

 .16-12و اردیبهشت. ص 

مجموعۀ مقرلرت «. هری کولیرن ایرانبندی گوییبررسی و طبقه»ش(. 1931). بیدی، هستنر تریی برغ
 . تهران: نشر آررر فرهن سترن زبرن و ادب فررسی.شنرسی ایراناندیشی گویینخستین هم

-111. تهران: امیرکبیر. ص ربی انستترنینه شتترقی نه ر«. لولیرن»ش(. 1933). کوب، عبدالحستتینزر،ین

130. 

. الدوله(الوقریع )شرح مأموریت و مسرفرت فر،خ خرن امینمخزن . ش(1911)سرابی، هسین بن عبدالله. 

 الله روشنی )زعفرانلو(. تهران: دانش ره تهران.کوشی کریم اصفهرنیرن و قدرتجلد او،. به
جلد(. تهران:  9)الفرآ فرهن  مجمع . ش(1993)ستتروری، محمدقرستتم بن هرجی محمد کرشتترنی. 

 ش ]ترریخ مقد،مه[.1993اکبر علمی. ممسسۀ مطبوعرتی علی

کوشی رلرمحسین به گلستترن سادی.. ش(1953)الدین مشترف بن عبدالله. ستادی شتیرازی، مرتلح

 یوسفی. تهران: خوارزمی. یرپ دوم.
کوشی محمدتقی مدر،آ ر وی. تهران: به. دیوان. ش(1911)سنریی رزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم. 

 سینر.ابن 

کوشی جلد(. به 6) «تفسیر التفرسیر»تفسیر سورآبردی . ش(1931)ستورآبردی، ابوب ر عتیق نیشتربوری. 

 اکبر سایدی سیرجرنی. تهران: فرهن  نشر نو.علی

)یهرر جلد در دو دفتر(. نوشتۀ میخرنیل شولوخوف. تهران:  دن آرام. ش(1930)شرملو، اهمد )مترجم(. 

 مرزیرر.
 . تهران: کترب خوشه.سفر شب(. تربی)ور، بهمن. شاله

کوشی لطفالی بنرن. تبریز: ادارۀ کل ارشرد . بهدیوان. ش(1950)الدین هسن. شتفرنی اصتفهرنی، شترف

 اسلرمی آذربریجرن شرقی.



  119                        ی                       فررس رتیدر ادب یکول        سر، پنجره و ی م                                  

 

جلد(.  5)و کرر جتمرعی تهران در قرن سیزدهم: زندگی، کسب ترریخ ا(. 1953-1951)شتهری، جافر. 

 تهران: اسمرعیلیرن و ممسسۀ خدمرت فرهن ی رسر.

 .99-03. مرداد و شهریور. ص 6. ش 3. آ نشر دانی«. لولی و مغ»ش(. 1953). اشرفصردقی، علی

 م توب.کوشی ایر  افشرر. تهران: میراث . بهدفتر اشارر صوفی. ش(1935)صوفی هروی. 

بر مقد،مۀ عبدالرهمرن فرامرزی. تهران:  دیوان مهستی گنجوی. ش(1995)طرهری شتهرب )گردآورنده(. 

 طهوری. یرپ دوم.
 . تهران: آلفر.دهۀ نخستین. ش(1963)طبری، اهسرن. 

کوشی محمدجافر محجوب. نیویورف: بیبلوت ر . بهکلیرت عبید زاکرنی(. م1333)عبید زاکرنی، عبیدالله. 

 (.Bibliotheca Persica pressر )پرسی 

کوشتی ستاید نفیسی. تهران: سنریی. یرپ . بهکلیرت عراقی(. تربی)عراقی، فخرالدین ابراهیم همدانی. 

 یهررم.

 کوشی نورانی وصر،. تهران: زو،ار.. بهنرمهمریبت. ش(1993)عط،رر نیشربوری، فریدالدین محمد. 

خرن شتتیرازی الستتفرا: ستتفرنرمۀ میرزا ابوالحستتندلیلش(. 1959). هردیعلوی شتتیرازی، میرزا محمد

 . به کوشی محمد گلبن. تهران: دنیری کترب.)ایلچی( به روسیه

جلد(.  6) الدولهخرن امینمجموعۀ استتتنرد و مدارف فر،خ (. 1963-1911)الدوله رف،رری. خرن امینفر،خ

 کوشی کریمجلد دوم و سوم و یهررم به الله روشنی.کوشتی کریم اصفهرنیرن و قدرتجلد او، به

الله روشنی. تهران: اصتغر عمران و قدرتکوشتی کریم اصتفهرنیرن. علیاصتفهرنیرن و جلد پنجم به

 دانش ره تهران.

بر هم رری  5جلد: جلد  3. به کوشی جلر، خرلقی مطلق )شترهنرمه. ش(1935)فردوستی، ابوالقرستم. 

 بزرگ اسلرمی.المعارف دا ةةابوالفضل خطیبی(. تهران: مرکز بر هم رری  1محمود امیدسرلرر و جلد 

 زیر نمر هسن انوری. تهران: سخن.. ش(1932)جلد(.  3)فرهن  بزرگ سخن 

اشتترف صتتردقی. تهران: فرهن ستتترن زبرن و ادب ش(. زیر نمر علی1930). فرهن  جرمع زبرن فررستتی

 فررسی.

کوشی منرور رست رر جلد(. به 0) ۀ نرصرینرمفررآ. (ش1951)فستریی، هر  میرزا هستن هستینی. 

 فسریی. تهران: امیرکبیر.

 . شهریور.5. ش 03. آ ارمغرن«. هر کیستند و کجریی هستندکولی»ش(. 1993). مقرمی، عبدالوه،ربقرنم
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. شتتی نمریشتتنرمه و ی: داستتترن. نوشتتتۀ میرزا تمریلرت. ش(1913)داری، محمدجافر )مترجم(. قراجه

-1033کوشتتتی علیر تتتر هیدری. تهران: خوارزمی. یرپ دوم )یرپ او،: آخوندزاده. بهفتحالی 

1031.)  

. به کوشتی ایر  افشترر. تهران: انتشتررات دانش ره هری قزوینییردداشتتش(. 1911). قزوینی، محمد

 تهران.

فشرری. کوشی ایر  افشرر و مهران ابه. ش(1936)ای نرشنرآ(. )از نویسندهقر،ۀ هسین کرد شبستری 

 تهران: نشر یشمه.

المارنی ابوالفضل دیوان خلر  . ش(1913)الدین اسمرعیل، ابوالفضل اسمرعیل بن محمد اصفهرنی. ،کمر

 کوشی هسین بحرالالومی. تهران: کتربفروشی دهخدا.. بهالدین اسمرعیل اصفهرنی،کمر

  افشتترر. تهران: فرهن  . به کوشتتی ایرترریخ جدید یزدش(. 1961). کرتب یزدی، اهمد بن هستتین

 زمین.ایران

کوشتتی عبدالحی هبیبی. تهران: . بهالرخبررزین . ش(1911)گردیزی، ابوستتاید عبدالحی بن  تتحرف. 

 بنیرد فرهن  ایران.

 . تهران: روزن. یرپ سوم.مد، و مه. ش(1961)گلسترن، ابراهیم. 

نرمۀ دهخدا. یرپ دوم از دورۀ غتاکبر دهخدا و هم رران. تهران: ممستتستتۀ لعلی. ش(1911). نرمهلغت

 جدید.

کوشتتی همید هستتنی و بهروز صتتفرزاده. تهران: . بهتذكر  مرآ الخي ل .ش(1911)خرن. لودی، شتتیرعلی

 روزنه.

 کوشی اهمد کرمی. تهران: انتشررات مر.. بهدیوان مجد هم ر. ش(1916)مجد هم ر شیرازی. 

کوشی محمدتقی بهرر. تهران: کلرلۀ به. ش(1913)ای نرشنرآ(. )از نویسنده التواریخ و القرتصمجمل 

 خرور.

کوشتی محمد آبردی. تبریز: انتشتررات ممستسۀ . بهدیوان مجیرالدین بیلقرنی. ش(1963)مجیر بیلقرنی. 

 ترریخ و فرهن .

 .الموجوداتالمخلوقرت و ررایب عجتریتب . ش(1930)محمتد طوستتتی، محمتد بن محمود اهمتد. 

 کوشی منویهر ستوده. تهران: علمی و فرهن ی. یرپ دوم.به

 تهران: ماین. یرپ ششم.داسترن ی: شهر. . ش(1930)محمود، اهمد. 

 . تهران: امیرکبیر.هرهمسریه(. تربی)محمود، اهمد. 
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 خرداد. -. فروردین9-1. ش 19. آ آینده«. زّ، جرت، کولی»ش(. 1955). محیط طبرطبریی، اهمد

کوشتتی محمدامین ریرهی. تهران: نشتتر جلد(. به 9)آرای نردری عرلم. ش(1953)مروی، محمدکرظم. 

 علم. یرپ دوم.

 . تهران: امیرکبیر. یرپ ششم.فرهن  فررسی. ش(1951)ماین، محمد. 

(. 11کوده )ش . ایرانهری وَفس و آشتتتتیرن و تفرشگوییش(. 1903). مغتدم، مهمتد )مقدم، محمد(

 ش.1903یزدگردی/ 1913تهران: 

)جلد او، و جلد سوم در دو مجلد(. جرمع مفیدی . ش(1910-1912)مفید برفقی، محمدمفید مستوفی. 

 کوشی ایر  افشرر. تهران: کتربفروشی اسدی.به
اهیرء الملوف. . ش(1911)الدین محمد بن شتتره محمود. مل شتتره ستتیستتترنی، هستتین بن مل: ریرث

  ره ترجمه و نشر کترب.کوشی منویهر ستوده. تهران: بنبه

کوشی محمد دبیرسیرقی. بهدیوان منویهری. . ش(1916)منویهری دامغرنی، ابوالنجم اهمد بن قوص. 

 تهران: زو،ار. یرپ دوم.

کوشتتتی جلد(. به 12)دیوان کبیر  یر کلیرت شتتتمس. ش(1965)التدین محمتد. مولوی بلخی، جلتر،

 ش[. یرپ دوم.1965]ا 0695الزمرن فروزانفر. تهران: امیرکبیر. بدیع

کوشتتی رینولد. ا. نی لستتون. جلد(. به 9)مرنوی مانوی . ش(1959)الدین محمد. مولوی بلخی، جلر،

 ویراسترری نررالله پورجوادی. تهران.

 . به کوشی محمد شهرسترنی. تهران: روزن.سفرنرمهش(. 1911). میرزاصرلح شیرازی

مرصتتترد الابرد. ش(. 1960ر بن انوشتتتروان رازی. )الدین ابوب ر بن محمد بن شتتترهرونجم دایه، نجم
 کوشی محمدامین ریرهی. تهران: بن ره ترجمه و نشر کترب.به

 کوشی بهروز رروتیرن. تهران: توآ.. بههفت پی ر. ش(1911)بن یوسف.  نمرمی گنجوی، الیرآ

ر ی علیر کوشبهخرطرات ستیرسی، ادبی، جوانی به روایت ساید نفیسی. . ش(1931)نفیستی، ستاید. 

 اعتررم. تهران: نشر مرکز.

. ترجمۀ عبرآ زریرب. تهران: ترریخ ایرانیرن و عربهر در زمرن ستتترستتترنیرنش(. 1913). نولدکه، تئودور

 پژوهش ره علوم انسرنی و مطرلارت فرهن ی.

(. تهران: 12تر جلد  3)از جلد  نرصتتری روضففةالصففة   ترریخ. ش(1912-1993)خرن. هدایت، ر تترقلی

 خی،رم.
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. تهران: کتربفروشی اسلرمیه. ]افست از آرای نرصریکترب فرهن  انجمن(. تر بی)خرن. هدایت، ر ترقلی

  .[.1033خرن در سر، قلیروی یرپ سن ی در تهران: کررخرنه عرلیجره علی

 تهران: امیرکبیر. یرپ یهررم.هرجی آقر. . ش(1995)هدایت، صرد . 

 ان: امیرکبیر. یرپ سوم.تهر نیرن سترن.. ش(1910)هدایت، صرد . 

 فررسی. ترجمۀ تورمد هروگن. تهران: سروش. -ش(. فرهن  کردی1931). ژارهه

کوشتتی ال ستترندر بلدورف. تهران: جلد(. به 0) الوقریعبدایع ش(. 1913). الدین محمودواصتتفی، زین

 بنیرد فرهن  ایران و انستیتو خرورشنرسی فرهن سترن علوم اتحرد جمرهیر شوروی. یرپ دوم.

کوشتتی هستتین نخای. تهران: بهدیوان کرمل وهشتتی برفقی. . ش(1911)الدین. وهشتتی برفقی، کمر،

 امیرکبیر. یرپ سوم.

نژاد. تهران: پژوهش ره الله هبیبیکوشی ذبیحبهنرز و نیرز. . ش(1933)وهید قزوینی، میرزا محمدطرهر. 
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