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 شناسی و فرهنگانسان جلسۀگزارش سخنرانی آقای محسن میهن دوست در صد و دهمین 

 شناسی و فرهنگ گروه خراسانِ انسان

 "کولی"بررسی اجتماعی فرهنگ »شناسی و فرهنگ با عنوان های انسانصد و دهمین نشست یکشنبه

ین نشست آقای محسن شد. در ا در تاریخ دوم اسفند سال هزار و سیصدو نود برگزار« در خراسان

و برداشتی دربارۀ  درنگ» ۀ( دربارخراسان فرهنگ و فولکلور ۀحوزۀ شگر و نویسنددوست )پژوهمیهن

الرضا غربی )دانشجوی دکتری و آقای موسی« وب خراسانخانه جن های عرب ای از کولی؛ گزاره"کولی"

ۀ گلستان شهر سبزوار: پژوهشی برساخت اجتماعی هویت در محل» ۀشناسی دانشگاه تهران( دربارانسان

کردند. در زیر گزارش سخنرانی « های هویتی در یک جماعت غربتها و چرخشروایتی از چالش

 است. سخنرانی آقای میهن دوست آمده

داوری و تعصب به بحث  به دور از پیش تالش داردکه کید بر این نکته أدوست در ابتدا با تمحسن میهن

اسنادی  حاصل مطالعات، دارد ای از آنچه بیان می عان کرد که بحث قابل توجهبپردازد، اذ هااز غربت

خراسان در  اش در حاصل از کارهای میدانی یها در کنار داده را اسنادی یها اوست. البته او این داده

د خاطره برخورذکر میهن دوست ابتدا به  داشت. بیان ،اند که عمدتاً منتشر نشده یها ینگار قالب تک

 حدود . او از خالل بیان این خاطره که درکرد اشاره ها در کرمان اتفاق افتاده غربت و یزی که میان اوآم

خراسان داشته  یها غربتاز شناختی که نشان داد که چگونه از ، اتفاق افتاده پیش برایشسه سال 

بیان  نینها چ ربتاو در ادامه در توصیف غ بهره برده است.ها در کرمان  غربتارتباط با  هیلجهت تس

 یقوم .قرشمار یعنی غیر شمار  ؛بدانیم را ، قرشمارهاهاها، غربتاگر بخواهیم مسائل کلی کولی :دارد می

موسیقی و رهایی و آزادی و فرای معمول آنچه که جنسیت زن  در فکر و فرهنگِ سازنده بسیار ،دردربه

ها  به استناد شاهنامه مطالبی را در باب غربت در ادامه میهن دوست .مدنداست. از هند و مصر آمثل مرد 

ده  ،دستان که از آهنگ و آواز بهره بیشتر ببرندگور پادشاه ساسانی به جهت تنگ بهرام :سازد میمطرح 

کند ولی پس از یک ذوقه برایشان فراهم میو آگاو و االغ آورد و  به ایران می هزار کولی از هندوستان

دستی در شود و به فقر و تنگحیف و میل میاده شده بوسیله کولیان رد هر آنچه دگذسال که می

 .شوند میدهد و کولیان آواره دشت و بیابان نارضایتی نشان می بهرام گور از آنچه پیش آمده افتد.  می

اند از شمال هند به ایران آورده شده از قومی بنام روما می باشند کهها  افزود: کولیمحسن میهن دوست 

ریکای ، آفریقا و آمو از آنجا به روسیه اروپای غربی آنجا به روسیه و از طریق ترکیه به اروپای شرقیاز 
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رش اسب و بینی و پرو، با رقص و فالرفتندها هر جا که می. کولیاندشمالی و جنوبی مهاجرت کرده

زنند یعنی ین میمیلیون تخم 21ها را ند و در مجموع جمعیت پراکنده آنگذران آهنگری روزگار می

ها  ادبیات و رمان به غربت ۀبرجست ۀسفکی دو چهرو داستایو یدر آثار تولستو .کمتر از جمعیت یهودیان

با توجه به شواهد ها،  غربت أموجود درباب منش یها میهن دوست با اشاره به گمان .اشاره شده است

 این پژوهشگر فرهنگِ .کند تر قلمداد میداند، معتبردر هند میرا ایشان  أنظری که منشزبانی و فرهنگی 

و بازی با  یانداز کوچ پرشمار ایشان در عهد نادری، به دستبه ضمن اشاره خراسان در ادامه  ۀعام

به عنوان بخش قابل توجهی از مشغوالت حیوانات که به عنوان نوعی سیرک شهری قابل درک است، 

داشت و  ایشان در نگه ،موجب شده استنمایشی  یها یبازبه ها  کند. این گرایش غربتمیها اشاره  غربت

 شی مردم ایران ایفا نقش نمایند.یها و سنن نما بازیبرخی بعضاً انتقال 

او ابتدا به بحث  .دارد میها معطوف  دوست بحث خود را سوی مباحث زبانی غربتمیهندر ادامه 

چنین از علی بلوکباشی  یا از مقالهبه نقل  رمزی پرداخته، در این زمینه  یها در باب زبان یمختصر

 د:یگو می

خواهند  می قرار می دهند تا هنگامی که خود  ک یا دو یا چند گروه مردم در میان یکه زبان ساختگی 

 یها . این زبانگفتگو کنند، از آن استفاده کرده، با آن شان برای دیگران پوشیده بماندو راز سخنانمعنا 

مشخص کردن هویت  نکته است؛ اولسه  ۀدهند خود نشان واج دارد کهدر برخی جوامع جهان ر رمزی

گروهی و  ،و دوم پوشیده و پنهان نگاه داشتن راز و رمزهای شخصیآن ها و تحکیم همبستگی گروه

و سوم برای تفریح و سرگرمی. اساس  بستن راه تفتیش بیگانگانو هایشان از دیگران کاریدغل احتماالً

شده است. این  روند بر زبان گفتاری مردم نهاد طبیعی به کار می یها در برابر زبان کهساختگی  یها زبان

، کیبیها را زبان تر طبیعی و برخی از آن یها شکل غلط ادا شده زبان زبانی ستهها را کالً صورت شک زبان

  .اند و یا زبان آمیخته دانسته زبان پیوندی

فلسفی و صوفیانه به  یها از مجموعۀ رساله یا دست نوشته  کولی –لوتر کهن درویشی  ۀوانف در مقالای

لیف و أخ تیو تار کند کتاب گدایان طفیلی گرفته است، معرفی می نام کتاب ساسیان را که به معنی

م، سال 2211ال پیش)یعنی پیش از س 053 ، حدودتحریر آن را بنابر واژگان به رفته در متن دستنوشته

، بنابر شرح و توضیحات لیکن .زند م هجری یا شانزدهم میالدی تخمین میدهمقاله( و در قرون  لیفِأت

س را برگرفته و بازنویسی از یدستنو ۀنسخ ،رسد از اواخر قرن هفتم هجری می رساله که به پیش
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 یبند اش طبقه الهزبان رمزی متن رساله را در مق یها ای از واژهدستهاو  .پندارد میتر  قدیمی یا مجموعه

 یر این عناوین آورده استکرده و ز

: دخ)نیک، خوب(، دنه)زن(، مانند رودهای ایران به کار میکه هنوز در میان کولی هایی( واژه2

 . (شتر،لیمولو) (دزدکیاو)

( و دهان)فما  (، بد)زیف ،(شکم)نا ابیک )پدر(،  بط : ابنا)مردمی خاص(، مانندعربی هایی با اصل ( واژه1

  های رمزی هستند.هایی از همین زباننمونه غیره این موارد،

 ( و غیرهغالم)ناز (،عزیزی) یزنبور :دمانندنروماری به کار میهایی با اصل فارسی که بعنوان استع( واژه0

از هامون)شهر( و  ماهون ،(دیگ)کید،(تنبل)ل لتب :مانند اند،هایی که از تبدیل هجاها ساخته شده(واژه4

نای  ایدف )تر برکاله :ها نامشخص است مانندآن أجمله واژهایی که منشبند دیگر از   و چند غیره.

 ، بژادار)حاجی(، داد)بینا(، کاکا)دندان( و غیره. (فتنه) جنگ(، برمیا

 خالفت اسالمی  ایی در قلمرودر شهرهای قرون وسط یو حقوق اوضاع اجتماعیشرح سکی در شفروطپ

د که سانولگردان و گدایان می شنا فقیران و را ند و آنانکساسان، ساسیان و یا ساسانیان اشاره می به

وران در اصناف و پیشه انافراد این گروه که به همراه پهلوان :نویسدمیرسته و صنفی تشکیل داده بودند، 

ارگون لوتره یا زبان ح ژلاصطتوان با گفتند که از آن لهجه میای سخن میبه لهجه ،سازمان یافته بودند

ن حسین انجوی شیرازی در فرهنگ یالد ن تعریف از واژه لوتر را میرجمالیتر قدیمی برد.زرگری نام 

ن تعریف لوترا زبانی است که دو کس در میان هم یبنابرا .است هجری قمری داده 2321جهانگیری در 

، دیگران آن را نفهمند. محمد حسین خلف تبریزی در برهان قرار دهند که چون با همین سخن گویند

دخ و زیف  یها اصطالح سد این کلمه به معنی لغز و چیستان هم آمده است.ینو و میکند  طع نقل میقا

گوناگون  یها رمزی گروه یها کهن لوترایی هستند که از دیرباز در زبان یها بنابر شواهد موجود، از واژه

خوب و نیک در لوتر درویشی دخ به معنی  .اند رفته شان ایران به کار مییها و درو کولی لوتراگو، از جمله

زیف هم به معنای بد که احتماالً از اصل عربی است، در  به صورت فعل مرکب دخ کردن هم آمده است.

 این لوتر به کار رفته است.

به بحث زبان رمزی یا لوتری در نزد  بلوکباشی ۀمقال براساس ، دوست تالش دارددر ادامه محسن میهن

ه جز اند بر همه جا با نام خاصی شناخته شدهدر سراسر ایران پراکنده و دکه کولیان  :ها بپردازد غربت
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زبان رمزی خاصی هم دارند که در میان  میان خود و مردم محل، میانجی زبان محلی مردم یعنی زبان

 : استد و چند بخش شکل یافتهرکیبی دارت یساختمانکولی  لوترِ .کنندوگو میخود با آن گفت

اگر اصل و ریشه زبان  .که بازمانده زبان اصلی کولیان است یهند یی با اصل و ساختارهاالف( واژه

  .کولیان را هندی بینگاریم

ها  است که کولی واژگان زبان مردمی دستور و  کولی مبتی بر ب( بخش بزرگی از ساختمان بزرگ لوترِ

 . در خراسان بزرگ مثالً ن، ترکی، کردی و جزآسیمانند زبان فار ،کنند زندگی می هاآن میاندر

شرح و بیان مشاهدات و مطالعات میدانی خود در یکی از نقاط مشهد که در ادامه میهن دوست به 

قلعه خیابان پرداخت. او قلعه خیابان را یکی از  ها در آن وجود دارد، با عنوانبرخی تجمعات غربت

 ت:ران و حتی جهان قلمدادکرد و گفیها در ا خاص غربت یها مکان

خانواری چند بیرون از قلعه چون استاد یحیی هستند .  های کاخک گناباد غربتی ۀگویند از تیرخود می

 دوبیشتر اهالی قلعه خیابان ) .مردی  دوزنه است .با تصاحب قطعه زمینی شروع کرده اند کار خراطی را

 ها . آنکننددر آن زندگی میکه او و فرزندانش و اکنون در رفاه و دارای ساختمانی است ا (.زنه هستند

ها پاسخی به هیچ پرسشی درباره غربتی. گذاشتندهایی  واد را به شغل. مغازه خودست از کار کشیدند

 0233کنون در حدود اهالی قلعه خیابان که هم ا .کندیرون از قلعه خیابان هم زندگی میب دهند. نمی

بوده  جمعیت ایشاننفر  35333   2035ری طبق سرشمااین در حالی است که اند تخمین زده شده

سال اخیر بسیار  شدند اما اعتیادش در بین جوانانش در چندگار با روز دیده میپر بچه و ساز است.

اقت نشان ای در گفتگو و رف ویژه ۀاند و روحیان اطراف دارای مغازه. برخی در همنگران کننده است

این قوم در به در در  ها کولی .شودخودی هم حس میغیراعتمادی به  از یادهند که در آن پایهمی

روند و اگر بروند بیشترشان فرار به سربازی نمی .اکثر مناطق دنیا حتی روسیه که خیلی بهشان رسیدند

کش  . کاسب، خالفکار و عربدهچاقو زن و داش منش هستند گر، دعواگر،. ستیزهدهند را برقرار ترجیح می

اما برخی از آنان ثروتمند  .شودگیر بسیار در میان آنها دیده می ، ورزشکار و کشتیو چاقو زن نیز هستند

وار کولیآزادگی از شان یها ها دارند. اکنون زنهای خوب هم برخی از آناند ملک و امالک و اتومبیلشده

نبال د زمریو دار جد کخراطی و آهنگری و بساط جمعه بازار خو ۀاما هنوز مرتب دهند.پرهیز نشان می

یک  یخرید و فروش کبوتر دارند این کبوتر باز .شودمیانشان کبوتر باز بسیار دیده میدر  .کنندمی

ارتباط نوعی تمنای آزاده خواهی پرواز به دور از تحقیر دیگران نشان  نشانه از این قومی دارد که 
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ج. ازدواج با یک ، ترنر، ماهیسرو ،توجه و عالقه از جمله پلنگ، ابلق، سارا کبوترها مورد .دهدمی

گیرند و به جهت به دهند و نمیجهاز نمیندارد.  دکولی وجومسایگی و همسایگان غیرخودی و هغیر

سالگی است   20-25ازدواج آنها فقط بین . (دهند جهاز می )زن که زاید و بچه آورددنیا آوردن بچه است

وجه اقتصاد گاه جهت دار این نکته  ، تری دارندنکته آنکه زنان به نسبت از آزادی جنسی بهره بیش. 

سخت مورد احترام به کارورزان استاد کار ، که  .تازگی با بیرون از خود ازدواج هم دیده می شودبه  .است

 ر بچه و زیرک دیده می شود شناسم که پُو گاه مشورت است. تنی از اینان را از نزدیک می

تربت حیدریه در ی ها بحث غربتمیدانی خود به مطالعات  در ادامه محسن مهین دوست با توسل به

مردان غربت را عمدتاً چندزن  ،هتختار خویشاوندی ایشان اشاره داشدر این زمینه ابتدا به ساپردازد.  می

 او در ارتباط با کار زنان غربت چنین گفت: داند. می

و فروش  پرورش . گیردجام میو حجامت  بوسیله زنان ان، گیاه کلپوره قیچی، فرفرک دست فروشیِ 

های کار از دیگر ، میخ طویله ساخت قفل مخصوص ابزار چوبی کشاورزی، زنجیرریگصنعت ،نچهارپایا

تار که  دوساخت سازه های زهی چون  .، شکار کبک به عهده زنان استزنان است. نعل کردن چهارپایان

 از چوب درخت توت است. 

ها شناخته  در جای که امروز با عنوان تپۀ غربتیاین ایشان  شدن دهدوست ضمن اشاره با اسکان دامیهن

ی تربت حیدریه ها ط با غربتکند. او در ادامه در ارتبا سکونت ایشان را ناموفق ارزیابی می ۀبرنامشود،  می

به امامزادگان در منتسب های جایگاهشهر و های تربت حیدریه در همه جای  غربتی :یدگو چنین می

کف بینی هم فال و اند،  . ایشان در کنار وسایل که برای فروش بساط کردهگ دیده می شوندجشن و سو

های تربت جام بود، در  که اصل او از غربتی "پور ذوالفقار عسگریان "استاد برجستۀ دوتار ایران  کنند. می

 کرد. تربت حیدریه زندگی می

ۀ بار در . او با شاره به اینکه آنچه کندره میاشاهای قوچان در ادامه سخنران به صورت فشرده به غربت

 گوید:میچنین اش است،  اسنادی و میدانی لعاتاصل مطادارد، حبیان میاینان 

پیدا  و فرودست یین شهریها وجه پا . این غربتهای قوچان در انتهای بازار سبزوار سکونت داشتندکولی

ها را نه وصلت با آن شد.ن تلقی میشهر کسر شا همچنین رفت و آمد با این تیره برای مردم کنند. می

ت ابزار و آالت آهنی خراطی درآمد برای آنها همان ساخشغل یا داشتند. ن بلکه دوست نمیأشرتنها کس
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با آزاد   ،زنان کولی برخالف زنان قوچان که همیشه در خانه و در خیابان در چادر بودند .گیری بودو فال

  .کردندخود کار می وشهمان سبک و سیاق کولی

 اند. ، سطور زیر را به آن افزودهو تأیید آن فوق متن پیاده شدهِطالعۀ دوست ضمن م آقای میهن

 های دیگر شود با چشم پوشی از بسیاری نکته افزوده"

 ۀخانه، طایفغول ۀها، طایفمقری ۀکنند: طایفشود نه طایفه زندگی میام)ژام( گفته میدر تربت ج

ها ،  ترک ۀها )جت ، قرشمال ، کولی(، طایفکاسب ۀها ، طایفضربی ۀها، طایفخواجه ۀطایفها، دوربین

 ( 21/1/2053ها )برگرفته از کتاب چاپ نشده }میهن دوست{ماه رخی ۀها ، طایفهراتی ۀطایف

ی دیده م شود. در حسینیه مزار جا یافتههای تربت جام ، جد یا جت گفته میدر گویش روزمره به کولی

پردازند، و دور از ها در محرم به رویگری میشوند و حرفه شان رویگری، سلمانی و مطربی است. جت

 شوند.در هر بزم یا شادی زایی دیده می ، تا به آنجا کهمحرم به ))مطربی((

های گوسفند را سوراخ ربان اگر زنی فرزند به دنیا آورد، یکی از میلکنکته:در فردوس )تون( روز عید ق

آویزند. به بیانی دیگر ، دست نوزاد را از سوراخ همان استخوان به آنسوی می کنند و بر کتف نوزاد مییم

از پشت بام تون )دست  –برند. باورمندند: این کودک در آینده کف بین خواهد شد. )برگرفته از کتاب 

 ((.211و  210نوشته و پژوهش میدانی میهن دوست، صفحه 

 می گویند.« غربتی = قرشمال = غیرشمار»به کولی ها  در نیشابور و سبزوار

کنند که آداب و رسوم ویژه به خود را عربخانه( مردمی زندگی می ۀنکته: در چنشت بیرجند )منطق

زستان به این منطقه کوچ برند. نیز در زمان نادر شاه افشار از خوولیان )جت( میدارند. گویند نسب به ک

 "(2053، و آب آن شور است. )پژوهش میدانی در سال باران و خشک اند. این بخش کمداده شده

 


