
  

  

  

  

  

هاي  هاي ايراني ساكن در پس كرانه نگاري كولي مطالعه و مقايسة قوم تاريخ

هاي هندي  هاي ايراني مقيم هند و نگاهي بر تأثيرات كولي فارس با كولي خليج

  بر زندگي آنها
  

  ندا حسين طهراني

   هند-شناسي دكن كالج پونا دانشجوي دورة كارشناسي ارشد باستان

  

  

  مقدمه

بنابراين، . ا در سرتاسر جهان با مسائل اجتماعي و فرهنگي جديدي مواجه هستنده امروزه كولي

هاي   و مشخص كردن هويت آنها در گذشته و حال در نتيجة پژوهشها ماهيت واقعي كولي

  .گردد شناسي آشكار مي مردم

 -هدف از پژوهش اخير، شناخت و آشنايي با گذشتة اين اقوام و همچنين زندگي اجتماعي  

از ديگر نكات مهم مقالة حاضر، پرداختن به مسائلي همچون نحوة . باشد گي آنها ميفرهن

در آخر نيز به مقايسة . مهاجرت، علت يكجانشيني و مسير مهاجرت آنها از هند به ايران است

هاي هندي بر آنها،  هاي ايراني مقيم هند و تأثيرات كولي هاي جنوب ايران با كولي زندگي كولي

هاي ايراني  تمركز بر كولي: فصل اول. پژوهش ميداني در سه فصل انجام گرديد. شود پرداخته مي

 1386هاي هندي در روستاي جونز، مهرماه  مطالعة كولي: ، فصل دوم1386مقيم پونا در شهريور 
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آبان ماه ) بندر بوشهر و شهرستان خورموج(هاي ساكن در استان بوشهر  و فصل سوم مطالعة كولي

1386.  

با ) 3 و 2، 1هاي  نقشة شماره. (ر كلي سه مكان، مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفتطو به  

هاي ايراني مقيم هند، استان بوشهر  هاي جنوب ايران با كولي هاي فرهنگي كولي توجه به شباهت

براي بررسي تأثيرات . عنوان مناطق مورد مطالعه انتخاب گرديد در ايران و شهر پونا در هند به

عنوان منطقة مورد  هاي ايراني، روستاي جونز در ايالت مهاراشترا به  هندي بر كوليهاي كولي

  )3نقشة شمارة . (مطالعه، انتخاب شد

نبود آگاهي در مورد گذشتة تاريخي اين اقوام، آنچه ما را با خصوصيت زندگي قبلي دليل  به  

. ها محفوظ مانده است طرههايي است كه نسل به نسل در خا سازد؛ نقل قول ها آشنا مي اين قوم

بنابراين براي مطالعه در مورد تاريخچه و نحوة زندگي آنها در پژوهش اخير از دو روش استفاده 

  .شد

روش . ها و منابعي كه به آنها پرداخته بودند آوري اسناد و مدارك، كتاب جمع: روش اول  

داني از تمامي اقوام مورد در اين پژوهش مي. نامه  پرسش و تهيةآوري اطالعات محلي جمع: دوم

  .برداري، مستندنگاري گرديد وسيلة عكس و فيلم مطالعه به

  

  هاي مختلف زندگي اين اقوام در جهان امروز نگاهي كوتاه بر جنبه

شناسان قرار گرفته است و  هاي ايراني مورد توجه مردم در چند سال اخير نحوة زندگي كولي

در چندين . اند مورد زندگي و مهاجرت آنها پرداختهشناس به پژوهش در  تاكنون چندين مردم

 ةدر كتابي از حمز. نگارش درآمده استكتاب نيز به اين اقوام اشاره شده و مطالبي در مورد آنها به 

دان از هند   هزار موسيقي12اصفهاني كه متعلق به قرن دهم ميالدي است در مورد چگونگي ورود 

كولي و زندگي او  :هاي همچنين در كتاب) 1365دوفوليته، دورو. (به ايران شرح داده شده است

هاي ايران و جهان نوشتة ايرج افشار سيستاني، كولي  نوشتة يحيي ذكاء، پژوهشي در زمينة كولي

هاي  نوشتة بهرام فرهوشي و كولي) ها كولي(ها  در گذر تاريخ نوشتة موسي سيادت، غربتي

ذكاء، . (ختلف زندگي اين اقوام پرداخته شده استخراسان نوشتة افشار سيستاني، به مسائل م
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در برخي از ). 1385فرهوشي، ) (1385سيادت، ) (1378 و 1377افشار سيستاني، ) (1337

هاي  ها كه در مورد مردمان ايران يا عشاير صحبت شده، اشاراتي نيز به نحوة زندگي كولي كتاب

  )1376نوذري، . (آن منطقه شده است

كنند و آنها را در هر  رويي هستند كه بنا به شغلشان كوچ مي درنشين و كوچها اقوام چا كولي  

نظام اجتماعي آنان انسجامي ندارد و بيشتر در اطراف شهرها . خواندند هاي گوناگوني مي جا، به نام

  )Misra, 1977. (كنند و روستاها زندگي مي

. دهند هاي مختلفي انجام ميآنها مردماني هستند كه از محلي به محل ديگر كوچ كرده و كار  

خصوص در كشور هندوستان وجود دارند و هر كدام راه و روش و  اين مردم در سرتاسر دنيا به

. كنند دست آوردن شرايط زندگي بهتر در طول سال كوچ مي زندگي خاصي دارند و براي به
(Ibid, 1977)   

، آهنگري، فروش اجناس ساخت صنايع دستي، شكار: ها عبارتند از بعضي از مشاغل كولي  

هاي نيمه قيمتي، كار در سيرك، فروش اشياء جادويي، فروش داروهاي  دست دوم، فروش سنگ

   (Childers, 1975). گيري و حتي گدايي گياهي، كارهاي ساختماني، فال

دست آوردن غذا و فروش اجناسشان وابسته به مردم ساكن در  اين اقوام عمدتاً براي به  

   (Misra, 1977). ا هستندشهرها يا روست

هايي هستند كه  اند، يكي از اقليت ها كه در طول تاريخ هميشه مورد آزار قرار گرفته كولي  

اجتماع ) 1365يانوش، . (چهرة آنها در طي تاريخ طوالني و پررنجشان دگرگون شده است

. باشد د تهديد ميها تحت فشار بوده و شيوة زندگي آنها مور ها همواره از سوي ساير فرهنگ كولي

عنوان يك  كه هم اكنون نيز خيلي از روستاييان و شهرنشينان، آنان را به چنان) 1365همان، (

. توانند تحصيل نمايند اي از آنها هنوز نمي آورند و حتي عده شهروند يا روستايي به حساب نمي

 اين اقوام بنا به مسائل در ايران. ها باعث گرديد كه بيشتر آنها يكجانشين شوند تمامي اين تبعيض

هاي اجتماعي و سياسي،  طور كلي با توجه به واكنش به. كنند فوق، كولي بودن خود را انكار مي

نسبت به اين اقوام، مردم و همچنين پادشاهان هميشه در مورد آداب و رسوم و منشأ ايشان 

  )1353ايواتس، . (اند كنجكاو بوده
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ها را اقوامي بيگانه و غير اجتماعي  اند تا كولي ي داشتهاي سع هاي زماني، عده در همة دوره  

ها،  اين تصوير نادرست و وارونه از كولي) 1380رينير، . (كه از خود فرهنگي ندارند جلوه دهند

. عنوان مردمي آواره و خطرناك، باعث رانده شدن آنها از جوامع شهري و روستايي گرديد به

شناسي و نژادشناسي صورت گرفته  هايي همچون زبان ههايي كه در رشت پژوهش) 1380همان، (

اما ماهيت دقيق پيوند خويشاوندي . طور قاطع روشن كرده است ها را به منشأ هند و آريايي كولي

كنند هنوز معلوم  غربي هند زندگي مي هايي كه در شمال هاي سراسر نقاط جهان و كولي ميان كولي

  )1365پونته، . (نشده است

هاي مختلفي نيز شناخته  اند و در نقاط مختلف ايران به نام  سرتاسر ايران پراكندهها در كولي  

هاي فيوج، غربتي، غير شمار و كولي، در استان كرمان  كه در استان خراسان به نام شوند، چنان مي

بند،  نام غربال نام كولي، در جنوب نيز به غربتي و كولي، در تهران به نام لولي، در شمال كشور به به

چي، در مازندران و  در كرمانشاه و كردستان با نام سوزماني، در زنجان كليالني، در آذربايجان قره

در هندوستان آنها را . شوند گرگان جوكي، در شيراز غربتو و در بلوچستان لوري خوانده مي

  )1337ذكاء، . (نامند بنجاري و كاولي نيز مي

  

  در ايرانموقعيت جغرافيايي مناطق مورد مطالعه 

  استان بوشهر

 كيلومتر مربع در جنوب ايران و حاشية 27653با مساحتي حدود ) 1نقشة شمارة (استان بوشهر 

 6 درجه و 50 دقيقة عرض شمالي و 16  درجه و30 دقيقه تا 14 درجه و 27بين فارس  خليج

شار سيستاني، اف (.النهار گرينويچ قرار دارد  دقيقة طول شرقي از نصف58 درجه و 52دقيقه تا 

 اين استان از شمال به استان خوزستان و قسمتي از استان كهگيلويه و )2 نقشة شمارة) (1369

بويراحمد، از شرق با استان فارس، از جنوب شرقي با استان هرمزگان و از جنوب و غرب به 

ين منطقه ا. فارس دارد  كيلومتر مرز مشترك با خليج625استان بوشهر . شود فارس محدود مي خليج

به واسطة كمي ارتفاع از دريا و نزديكي به خط استوا و درياي گرم، سرزميني گرم و مرطوب 

استان بوشهر از . گراد است  درجة سانتي52 تا 50حداكثر دماي استان، ) 1369/ همان منبع. (است
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تان اي استان كه ادامة جلگة خوزس اي و كوهستاني تشكيل گرديده و قسمت جلگه دو بخش جلگه

قسمت كوهستاني از دو ) 1369/ همان منبع (.فارس قرار گرفته است باشد در امتداد خليج مي

همان . (كنند كوه عمده تشكيل شده كه به موازات هم سرتاسر طول استان بوشهر را طي مي رشته

  )1369/ منبع

  

  بندر بوشهر

زيره از سه طرف به صورت يك شبه ج اين بندر به. باشد بندر بوشهر مركز استان بوشهر مي

 دقيقة طول شرقي 51 درجه و 50اين شهرستان در ) 2نقشة شمارة . (شود فارس محدود مي خليج

 متري 5 دقيقة عرض شمالي نسبت به خط استوا، در ارتفاع 59 درجه و 28النهار گرينويچ و  نصف

  )1369/ همان منبع. (سطح دريا قرار دارد

  

  ):دشتي(شهرستان خورموج 

 كيلومتري جنوب شرقي 85در ) 1نقشة شمارة (ي با مركزيت شهرستان خورموج منطقة دشت

النهار   درجه و دقيقة طول شرقي نسبت به نصف51اين شهرستان در . استان بوشهر قرار دارد

 متري دريا واقع 60 دقيقة عرض شمالي نسبت به خط استوا، در ارتفاع 39 درجه و 28گرينويچ و 

  )2نقشة شمارة  ()1380حميدي، . (شده است

. از لحاظ آب و هوايي همانند ساير نقاط استان داراي دو فصل گرم و سرد است  

توان به  هاي مهم مي از كوه. رودخانة مند، دشت پلنگو: هاي مهم اين شهرستان عبارتند از رودخانه

/ ن منبعهما. (باشد، اشاره كرد هاي زاگرس مي كوه كوه مند در غرب و كوه بيرمي كه ادامة رشته

1380(  

  

  هاي ساكن در استان بوشهر شناسي از كولي توصيف مردم

  :1منطقة شمارة 
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هاي ساكن در بندر بوشهر، خيابان سنگي، خيابان مالصدرا، پشت منازل سازماني شركت  كولي

  :نفت

در اين منطقه چندين خانوار از اقوام كولي همانند ديگر شهروندان بوشهري در خانه زندگي 

اند و به گفتة برخي از همسايگان   سال است كه يكجانشين شده17تقريباً در حدود كردند  مي

هاي همان  دولت براي يكجانشين كردن آنها زمين. سالها پيش در همين مكان چادر زده بودند

ايشان خود را كولي ندانسته و تبار خود را از يعقوب ليث . منطقه را به آنها واگذار كرده است

آنها خود را اصالتاً ايراني ) 1386گفتگوي نگارنده با آقاي احمدعلي شريفي، . (تنددانس صفاري مي

به گفتة ايشان . دانسته و هيچ اعتقادي بر اينكه اجدادشان از هند به ايران آمده باشند، نداشتند

  .كردند اجدادشان به كار سفيد كردن ظروف مسي مشغول بوده و همواره در استان بوشهر كوچ مي

تصوير . ( انبان و ني جفتي بود اصلي ايشان نوازندگي و ساخت سازهايي همچون نيشغل   

به گفتة آنها تمامي . شغل دوم آنها فروش اجناس دسته دوم از قبيل فرش بود) 2 و 1شمارة 

هاي عروسي، عزاداري، مراسم تدفين و غيره، همانند ديگر شهروندان بوشهري انجام  مراسم

  .مردان نيز همانند ديگر ساكنين منطقه بودپوشاك زنان و . شود مي

  :2منطقة 

  : كنگان مجاور مدرسة راهنمايي شهيد محمودي-شهرستان خورموج، غرب جادة بوشهر

هايي كه در اين منطقه در خانه ساكن بودند تحت پوشش كميتة امداد امام خميني  بسياري از كولي

ابتدا آنها تصور ) 36تصوير شمارة . (كردند بوده و تعدادي از آنها نيز هنوز در چادر زندگي مي

عنوان بازرس دولت براي بررسي شرايط زندگي آنها به اين منطقه آمده و  كردند كه نگارنده به

شناسي از هند  نداشتند، اما وقتي نگارنده خود را دانشجوي باستانگونه همكاري با نگارنده  هيچ

 به تمامي سؤاالت پاسخ ،ان داد، آنها باور كردهمعرفي كرد و كارت دانشجويي خود را به آنها نش

با اينكه شهرت همگي آنها صفاري بود، خود را از تبار يعقوب ليث صفاري ندانسته و بر . دادند

گفتگوي . (اند طبق گفتة نياكانشان، آنها به خاطر نوازندگي، رقص و آواز از هند به ايران آمده

وسيلة االغ يا اسب از طريق مسيرهاي  از داشتند كه بهآنها ابر) 1386نگارنده با حسين صفاري، 

هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس و  رو از هند به پاكستان آمدند و سپس به استان مال
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اي نيز به  ها اسكان يافتند و عده همچنين استان بوشهر وارد شدند و به مرور زمان در همان مكان

) 1نقشة شمارة ) (1386تگوي نگارنده با حسين صفاري، گف. (ديگر شهرهاي ايران كوچ كردند

براساس شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي بسياري از آنها شغل خود را تغيير داده و به مشاغل 

  .اند اند و به مرور زمان يكجانشين شده ديگري روي آورده

ه، ني جفتي، ني انبون(نوازندگي : هاي ساكن استان بوشهر عبارتند از مشاغل امروزي كولي  

وري مانند فروش  ، پيله)تنبك، ني انبونه، ني جفتي(و آوازخواني، ساخت آالت موسيقي ) تنبك

فروشي،  پارچه) وسايل كشاورزي، انواع چاقوها، ميخ طويله(هاي دسته دوم، آهنگري  قالي

  )20 و 19تصوير شمارة . (خرّاطي، بافت تور ماهيگيري و سفيد كردن ظروف مسي

ترين عضو اين طايفه داشت، وي ابراز نمود كه  ي كه نگارنده با يكي از مسنبا گفتگوي  

بسياري از پيشينيان آنها در دورة ساساني بنا به درخواست پادشاهان ايراني، براي نوازندگي از 

اي نيز براي شرايط مناسب كار نوازندگي به  اند و عده هندوستان خريداري شده و به ايران آمده

هاي  امروزه نيز در كشور هند كولي. دند و سپس در سرتاسر ايران پراكنده شدندايران كوچ كر

هاي خورموجي در بين تمامي افراد  درآمد روزانة كولي) 3تصوير شمارة . (نوازنده وجود دارند

به مرور زمان جامعه به خاطر شغل آنها پذيراي آنان نبود و به مرور شد، اما  خانواده تقسيم مي

كه  زماني. آنها عالقة خاصي به نگهداري پرندگان نيز داشتند. د را تغيير دادندزمان شغل خو

كردند، دست خود را به خون حيوان آغشته كرده و به ديوار خانة خود  حيواني را قرباني مي

اين كار در بين مردم هندوستان نيز رايج است با اين تفاوت كه آنها ) 15تصوير شمارة . (زدند مي

. زنند كنند و به نشانة خوشبختي به ديوار خانه مي با پودرهاي رنگي، قرمز ميدست خود را 

  )14تصوير شمارة (

تنها زنان مسن، لباس محلي بر تن . ها بود پوشاك زنان و مردان همانند ديگر خورموجي  

ها سوراخ  كوبي و بيني آنها همانند هندي و دست و صورت آنها خال) 10تصوير شمارة . (داشتند

ها كاري بسيار  نكتة ديگر اينكه سوراخ كردن بيني در ميان بوشهري) 11تصوير شمارة . (بود

  .باشد ها مي نادرست است و اين نوع آرايش تنها منحصر به كولي
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گرفتند، اما اين امكان نيز وجود داشت  بيشتر مواقع، والدين براي ازدواج جوانان تصميم مي  

دادند با دختران  در اين شرايط پسران ترجيح مي. اب كنندهاي خودشان را انتخ كه جوانان، زوج

. گرفت صورت خويشاوندي صورت مي ها به اما در مجموع بيشتر ازدواج. عشايري ازدواج كنند

در ابتدا پدر داماد به خواستگاري دختر رفته و چند ماه بعد از خواستگاري، جشن عروسي برگزار 

 از نقاط دور خود را براي شركت در جشن عروسي آماده بايست زيرا اقوام و دوستان مي. شد مي

 سال 16 -13 سال و سن ازدواج براي دختران 20 -17سن ازدواج براي پسران بين . كردند مي

از طرف خانوادة داماد، براي دختر مهريه . ها بود لباس عروس و داماد همانند ساير بوشهري. بود

دادند و خانوادة داماد  يزيه پولي را به خانوادة داماد ميعنوان جه شد و خانوادة عروس به تعيين مي

در . باشد ها مي اين برخالف رسوم رايج ميان بوشهري. كردند با اين پول وسايل خانه را تهيه مي

رقص چوبي در مراسم عروسي . كنند مراسم عروسي، بهترين نوازندگان را براي جشن دعوت مي

زن و دو نفر  در هنگام اجراي اين رقص، چندين ضرب) 5 و 4تصوير شمارة . (شود اجرا مي

اي نيز پشت سر آنها همراه با دستمالي  نوازند و عده زنند و مي وار حلقه مي نوازندة ني انبان، دايره

  )5تصوير شمارة . (رقصند كه در دست دارند مي

ها   عروسيزن در هاي ني انبانه برخي از كولي. اين رقص در استان بوشهر بسيار مشهور است  

گويند و به اين ترتيب  زنند فحش و ناسزا مي با نواختن يك ريتم خاص به كساني كه كف نمي

گفتگوي نگارنده با عبدالرضا . (زنند افراد حاضر در مراسم به اين موضوع پي برده و كف مي

  )1386زاده،  دشتي

 قفل به گردن زنان در دوران حاملگي، چندين سنگ از جنس عقيق، فيروزه و همچنين يك  

  )16تصوير شمارة . (كنند تا در دوران حاملگي محافظ كودكانشان باشد خود وصل مي

. كنند تري نيز به گهوارة كودك وصل مي هاي كوچك آيد، سنگ كه كودك به دنيا مي زماني  

هايي كه بر روي كودكان گذاشته  بيشتر نام. شود گذاري آغاز مي چند روز بعد از تولد، مراسم نام

  .هاي عربي هستند شود، اسم مي

  :3منطقة شمارة 

  :، سمت چپ، انتهاي كوچه10بندر بوشهر، خيابان باهنر، كوچة نيلوفر 
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تصوير . (كردند هاي نيمه ساخته زندگي مي  خانوار كولي در خانه10در اين منطقه نزديك به 

  .ي سيما بودفر و صفار فاميلي آنها صفاري، صفاري اصل، صفاري شعار، صفاري) 13شمارة 

نكتة مهم اينكه آنها . هاي خورموج بود هاي آنان در مورد اجدادشان همانند كولي تمامي گفته  

هاي تابستان به  بر طبق گفتة آنها در فصل. نشين بودند هاي خورموجي، كوچ برخالف كولي

م كوچ آنها در ايا. كنند ياسوج، دشت ارژن و شيراز و در فصل زمستان به بندر بوشهر كوچ مي

تنها در بين آنها يك خانواده به شغل آهنگري مشغول . فروختند وسايل دست دوم به محليان مي

 ساله وجود 55فر  در ميان آنها نوازندگاني همچون آقاي عبدي صفاري) 20تصوير شمارة . (بود

ايشان در نواختن ني انبانه مهارت خاصي داشته و در چندين جشنواره در ايران شركت . داشت

  )19 و 5، 4هاي  تصوير شماره. (اند نموده

هاي  ايشان و آقاي امير صفاري سيما خوانندة گروه، دربارة گذشتة اجدادشان كامالً با كولي  

  .دانستند عقيده بودند و نياكان خود را از نوازندگان ماهري مي شهرستان خورموج هم

به گفتة . شد ايي تهيه ميها از جانوران دري تمامي غذاهاي آنها همانند ديگر بوشهري  

دهند و  هاي خود را اجاره مي همسايگان، آنها در شيراز و ياسوج صاحب خانه هستند و آنجا خانه

كنند  همسايگان از اينكه آنها در كنارشان زندگي مي. كنند بر طبق عادت به اين صورت زندگي مي

تر از ديگر مناطق بوشهر  ا پايينه هايشان به خاطر همسايگي با كولي رضايت نداشتند و قيمت خانه

  )29 و 28، 27هاي  تصوير شماره. (بود

  :موقعيت جغرافيايي مناطق مورد مطالعه در هند

  :4منطقة شمارة 

  ):2نقشة شمارة (شهر پونا در ايالت ماهارشترا 

از شمال شرقي با ايالت گجرات از شمال با . ايالت ماهارشترا در جنوب غربي هند قرار دارد  

ت مادياپرادش، از سمت جنوب با ايالت كارناتاكا و گوآ، از شرق با ايالت اوريسا، از سمت ايال

شهر پونا در غرب . باشد جنوب شرقي با ايالت آندراپرادش و از غرب با درياي عرب هم مرز مي

نقشة . ( متر باالتر از سطح دريا قرار دارد560 كيلومتري شرق بمبئي و 150ايالت ماهارشترا در 

  )3مارة ش
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  :5منطقة شمارة 

  :روستاي جونز

  )3نقشة شمارة . ( كيلومتري شمال پونا قرار دارد75اين روستا در غرب ايالت ماهاراشترا و در 

  

  هاي مناطق مورد مطالعه در هند توصيف كولي

  ايراني مقيم هند در منطقة شيواجي نگر واقع در شمال غربي شهر پونا) ها غربتي(ها  كولي

تصوير . (كنند اند زندگي مي هاي ايراني كه يكجانشين شده خانوار از كوليقه چندين در اين منط

) 1386گفتگوي نگارنده با شكيال ايراني، . (ها معروف است و محلة آنها به محلة ايراني) 18شمارة 

هاي  اين قوم در بسياري از ايالت. آهن شيواجي نگر ساكن هستند آنها در كنار ايستگاه راه

گجرات، راجستان، پنجاب، اوتر پرادش، ماديا پرادش، آتدرا پرادش ان از جمله مهاراشترا، هندوست

هاي مختلفي  هاي ايراني نام آنها مانند كولي) 1نقشة شمارة . (اند پراكنده) بنگلور(و كارناتاكا 

شوند و   ميعنوان مثال در ايالت كارناتاكا به نام بغدادي، بلوچي، پارسي، قزلباش شناخته به. داشتند

. نامند هاي آندرا پرادش، ماديا پرادش و ماهارشترا آنها را غربتي، بنجاري و كولي مي در ايالت
(Abbas, 2001)  

در گذشته اجدادشان براي تجارت اسب ايراني، فرش و جواهرات به ايران بنا به گفتة آنها،   

. به ايران مهاجرت كرده بودندآمدند ولي اجداد بوشهري نوازنده بودند كه به خاطر اين امر  مي

رتبه و  خصوس اسبها به افسران عالي به. تمامي كاالهاي ايراني در هند تقاضاي زيادي داشت

برخي از آنان در ارتش مغول شركت داشتند و برخي از آنان . شد پادشاهان فروخته مي

ي ايران نيز كوچ  آنها ساليان سال به تمامي شهرها(Ibid, 2001). اي بودند گيران حرفه كشتي

طبق گفتگوهاي متعدد، آنها اظهار داشتند از راه زميني وارد پاكستان شده سپس در . كردند مي

سيستان و بلوچستان و مناطق جنوبي ايران پراكنده شدند و بيشتر آنها در مناطق جنوبي ايران 

هاي  كولي. نمودندهاي بوشهري نيز ابراز  اين موضوع را كولي) 1نقشة شمارة . (كردند زندگي مي

دليل اختالفي كه با يكي از خوانين ايران به  ايراني مقيم هند بر اين باور بودند كه آنها در گذشته به

بر طبق گفتة اجدادشان، اين اقوام  1.كردند، همگي به هندوستان گريختندنام شاه ملك محسن پيدا 
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هاي ايراني مقيم  ولي كولي. دانند زمان مهاجرت خود را به هندوستان در حدود چهار قرن پيش مي

هاي ايراني مقيم هند پس از وارد شدن به  كولي. دانستند بوشهر تاريخ دقيق مهاجرت خود را نمي

مردم محلي همواره به ديدة حقارت . هاي مختلف اين كشور پراكنده شدند هندوستان در قسمت

ي هندي قبول نداشتند و باعث آزار و عنوان كول هاي هندي آنها را به نگريستند و كولي به آنها مي

هاي هندي آنها را رقيب خود  كولي) 1386گفتگوي نگارنده با شكيال ايراني، . (شدند اذيتشان مي

خواستند كه به ايران بازگردند و به تجارت در همان كشور  دانستند و از آنها مي در تجارت مي

هاي هندي كه به ايران  اجرت كردند و كوليهاي ايراني كه به هند مه طول كلي كولي به. بپردازند

وسيلة مردم پذيرفته نشدند و همواره به آنها به چشم مردماني بيگانه نگاه  مهاجرت كرده بودند به

م در كار تجارت اسب، فرش و سنگهاي قيمتي 1930هاي ايراني مقيم پونا تا سال  كولي. كردند مي

به مرور زمان تجارت آنها . شد زادگان خريداري مي ت توسط اشراففعاليت داشتند اين محصوال

 سپس آنان به فروش قيچي، چاقو، آينه و جواهرات مصنوعي (Ibid, 2001). ركود پيدا كرد

رفتند و در كنار  آنها به شهرهاي مختلف مي) 1386گفتگوي نگارنده با نازي ايراني، . (پرداختند

 اما تجارت جديد نيز سودمند نبود و سپس روي به فروش .زدند هاي قطار چادر مي ايستگاه

مقيم هاي ايراني  كولي) 21تصوير شمارة . (هاي آفتابي آوردند كه تا به امروز نيز ادامه دارد عينك

در حدود . هاي ايراني استان بوشهر شغل خود را به مرور زمان تغيير داده بودند هند همانند كولي

نگر امروزي  ن رهبر آنها تصميم گرفت كه در منطقة شيواجيحسي  سال پيش سردار غالم40

كردند، خانه ساختند و همانند  هايي كه در چادر زندگي مي يكجانشين شوند و آنها در همان مكان

دولت ) 35 و 33، 31، 30هاي  تصوير شماره. (هاي ايراني مقيم بوشهر يكجانشين شدند كولي

واقع در (هاي بمبئي و سانگلي  به غربتي ار ييت كرد و زمينهاي ايراني حما هندوستان نيز از كولي

كم بيشتر آنها در سرتاسر هند زندگي يكجانشيني را پيش  كم. مدرس واگذار كرد) جنوب پونا

  )1نقشة شمارة . (كنند هم اكنون عدة زيادي از آنها در پاكستان زندگي مي. گرفتند

دانند و در  اشي و سلطانا مراد واري و كرماني ميب جانبازي، قافله: هاي آنها خود را از طايفه  

. شد هاي آنها از هم شناخته مي ها، طايفه كردند با اين نام كه اجداد آنها در ايران زندگي مي زماني
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آنها بر اين اعتقاد بودند كه در اصل اجداد همة آنها يكي هستند اما براساس انتخاب شغل از 

  .اند تلفي تبديل شدههاي مخ يكديگر جدا شده و به گروه

طايفة جانبازي هنوز وجود دارند و وقتي نگارنده با نكتة جالب توجه اينكه در جنوب ايران   

پدران ما دربارة : هاي نوازندة بوشهري صحبت كرد، گفتند هاي ايراني مقيم پونا دربارة كولي كولي

ولي . اند ر گذشته با آنها وصلت كردهاين اقوام از طايفة آنها نبودند اما د. آنها براي ما توضيح دادند

كردند هيچ اطالعي  هاي هندي كه در گذشته در ايران زندگي مي هاي بوشهري دربارة كولي كولي

هاي ايراني مقيم در پونا ايراني است كه در هندوستان اين فاميلي را  فاميلي تمامي كولي. نداشتند

 گرفته شده است اما نام زنان بيشتر از ميان اسامي نام مردان بيشتر از كلمات عربي. اند انتخاب كرده

هاي بوشهري داراي اسمهاي  ولي زنان كولي. شود انتخاب مي... رو و  رخ، شكيال، نازي، ماه گل

. كردند هاي ايراني مقيم در پونا به زبان فارسي، هندي و اردو صحبت مي كولي. عربي بودند

  . و لري بودهاي بوشهري شيرازي گويش آنها همانند كولي

گيري انتخاب شده و كنترل اين اقوام را بر  شود كه با رأي سردار شناخته ميعنوان  رئيس به  

در حال حاضر . هاي بوشهري ديده نشد  اين موضوع در ميان كولي(Ibid, 2001). عهده دارد

مي هاي بوشهري مسلمان هستند و شيعة دوازده اما تمامي آنها در سرتاسر دنيا همانند كولي

دهند و  در اين روز نذري مي. كنند ترين عزاداري را در روز عاشورا برگزار مي بزرگ. باشند مي

وسيلة  به) ع(مردان با ذكر نام امام حسين ) 26 و 24، 23هاي  تصوير شماره. (زني دارند مراسم قمه

دي از خدايان آنها همانند هندوها كه نما) 24تصوير شمارة . (كردند تيغ، زنجير خود را زخمي مي

اي  را در جعبه) ع(گذارند، تمثيلي از پنج تن و همچنين اسب امام حسين  مقدس را در جعبه مي

گيرند  گذارند و گاهي علم در دست مي ها را بر روي سر خود مي دختران اين جعبه. دهند قرار مي

 در بخشي از خانه )25تصوير شمارة . (پردازند ها همراه ديگر مردان به عزاداري مي و در خيابان

اند و  را قرار داده) ع(و كتاب مقدس قرآن و نمادي از اسب امام حسين ) ع(عكسي از امام علي 

 17تصوير شمارة . (سازند عنوان معبد و يا محل عبادت مي همانند هندوها كه بخشي از خانه را به

  )18و 
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هاي بوشهري براي  پدر عروس همانند كولي.  سال است20 -15ها  سن ازدواج بين كولي  

در روز عروسي عروس . برگزاري جشن عروسي بر عهدة داماد است. كند دختر جهيزيه تهيه مي

. كند ها به رنگ سفيد بر تن مي كت و دامن قرمز رنگ و داماد لباسي همانند لباس دامادي هندي

هت به لباس دليل مسلمان شدن، لباس عروس به شكل امروزي كه شبا البته به) 13تصوير شمارة (

ولي در گذشته لباس عروسي آنها همانند . عروسي مسلمانان هندي دارد تبديل شده است

ها  ازدواج. كند عروسي، عروس با خانوادة شوهر زندگي ميپس از . ها بوده است هاي كولي لباس

صوير ت. (كنند ها ازدواج مي صورت خويشاوندي بوده و بيشتر با عموزاده هاي بوشهر به مانند كولي

  )12 و 8، 6هاي  شماره

شود و چهل روز بعد از تولد كودك مراسم  پس از تولد كودك در گوش او اذان خوانده مي  

  . شود گذاري برگزار مي نام

براي او در روز سوم مرگ مراسمي . شود از مرگ، بر طبق قوانين اسالم، مرده دفن ميپس   

اولين مراسم يادبود يك سال . گردد برگزار ميآخرين مراسم تدفين در روز چهلم . شود برگزار مي

  .شود هاي بوشهري نيز به همين صورت انجام مي مراسم كولي. شود بعد برگزار مي

از گندم . كنند شود اما گوشت خوك استفاده نمي در برنامة غذايي آنها گوشت استفاده مي  

از برنج براي . كنند ي تهيه ميكنند و همانند ديگر مردم هند نان چپات براي پختن نان استفاده مي

جز آبگوشت همة آنها  پختند كه به در گذشته غذاهاي ايراني مي. كنند پختن غذا، بسيار استفاده مي

  .پزند اند و همانند ديگر مسلمانان هندي غذا مي را فراموش كرده

ه تا روي دار بر تن دارند و بعضي از آنها روسري بلندي را ك بيشتر زنان بلوز با دامني چين  

در واقع اين لباس تركيبي است از ) 12تصوير شمارة . (كنند پوشاند بر سر مي پيراهن آنها را مي

هاي  در دوره. دختران نيز لباس پنجابي بر تن دارند. لباس سنتي آنها با لباس مسلمانان هندي

هاي  ير شمارهتصو. (هاي هندي بوده است هاي برخي از كولي پيشين لباس آنها كامالً شبيه لباس

  )9 و 8، 7

كنند و در واقع لباس آنها شامل پيراهن و شلوار ساده است و  مردان لباس سنتي بر تن نمي  

  .پوشند برخي از آنها همانند ديگر مسلمانان هندي لباس مي
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عنوان زيورآالت استفاده  زنان گوشواره به بيني دارند و از گردنبند طال، النگو و گوشواره به  

زنان مسن بر روي . كنند بافند و گاهي نيز با حنا رنگ مي  موهاي خود را با بافتني مي.كنند مي

تصوير شمارة . (هاي بوشهري نيز ديده شد اين موضوع در ميان كولي. كوبي دارند دستشان خال

  .كنند عنوان زيورآالت استفاده مي هاي پونا نيز از گوشواره به و مردان كولي) 11

شود كه اين فرد توسط اعضاي گروه  رهبري مي) رئيس(توسط سردار ها  اجتماع غربتي  

او . سردار بايد سوابق خوبي داشته و در درون و بيرون گروه نفوذ داشته باشد. شود انتخاب مي

ها را در نواحي  گروهاي نيز وجود دارد كه  سردارهاي منطقه. هاي هند است رهبر تمامي غربتي

در . هاي اجتماعي، فرهنگي و مذهبي است ول تمامي فعاليتسردار مسئ. كند خاص هدايت مي

  (Ibid, 2001). كند گروه قانون را او تعيين مي

هاي  ها از بلوك هاي هند ساخته و در بناي خانه نشين هاي حاشيه ها همانند خانه تمامي خانه  

 و 30رة تصوير شما. (ها به رنگ آبي است سيماني استفاده شده و پوشش سقف آن فلزي و خانه

. خانه از يك فضاي مربعي شكل بدون اطاق خواب و پذيرايي آشپزخانه تشكيل شده است) 31

حمام در گوشة خانه ساخته شده .  خواب و وسايل خانه، حمام، دور تا دور اتاق قرار داشتند تخت

ه اي پوشيده شد بود و توسط ديواري كوتاه از اتاق جدا شده و قسمت باالي ديوار توسط پارچه

 هاي هندي ساكن اي از آنها نيز در چادر اقامت داشتند كه چادرها شبيه به چادرهاي كولي عده. بود

هاي بوشهري  آنها همانند كولي) 35 و 34، 33، 32هاي  تصوير شماره. (در چونر ساخته بودند

سي كودكان در مسجد محله زبان عربي، فار. خصوص كبوتر داشتند عالقه به نگهداري پرندگان به

دختران و پسراني كه در بمبئي و سانگلي . رفتند آموختند و چند كودك نيز به مدرسه مي و اردو مي

  .كردند كردند در دانشگاه تحصيل مي زندگي مي

  

  هاي كوچگر هندي در روستاي جونر كولي

هاي كوچگر و چادرنشين روستاني جونر كه به سالجيد معروف هستند، زادگاه اصلي خود  كولي

) 22تصوير شمارة . (دانند و شغل اصلي آنها فروش داروهاي گياهي است الت راجستان ميرا اي

كردند و چند روزي در يك  بوس كوچ مي آنها سه خانوار بودند كه براي فروش داروها با ميني
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نكتة جالب توجه . كردند روستا اقامت داشتند و پس از فروش داروها به روستاي ديگري كوچ مي

فرم ساخت چادرها، نحوة چيدن وسايل ) 7تصوير شمارة . (اين طايفه يك پيرزن بوداينكه رئيس 

 تا 32تصوير شمارة . (هاي ايراني بود در چادر و نحوة زندگي آنها در چادرها كامالً شبيه به غربتي

هاي ايراني  ها و زيورآالت قديمي كولي همچنين لباس زنان، آرايش و زيورآالت همانند لباس) 35

  )9 تا 6هاي  تصوير شماره. ( پونا بودمقيم

  

  گيري نتيجه

. اند هاي ايراني مقيم هند، يكجانشين شده هاي جنوب ايران و كولي در حال حاضر بيشتر كولي

يكجانشيني و اسكان آنها به خاطر رهايي از زندگي خانه به دوشي و بهبود يافتن شرايط زندگي 

كند كه توليد به  گردي ايجاب مي درنشيني و دورهزيرا زندگي چا. اقتصادي و اجتماعي آنهاست

همان شيوة قديمي و سنتي اجرا گردد و اين شيوة زندگي و كار با توجه به تحوالت سريعي كه 

اين ناهماهنگي . گيرد مغايرت داشته است و اجتماعي صورت مي) توليدي(هاي اقتصادي  در زمينه

به همين . آورد وجود مي هاي آنان به ر خواستهمشكالت زيادي را در برابو عدم تعادل اقتصادي 

. نشين است هاي كوچ خصوص كولي خاطر فقر و گرسنگي يكي از مشخصات بارز اين جوامع به

 باعث اي، اقتصادي عوامل مختلفي از قبيل عوامل جغرافيايي، سياسي، مذهبي، اختالفات قبيله

شهرها و روستاها تغييرات اساسي در يكجانشين شدن آنها در . يكجانشين شدن آنها گرديده است

وجود آورده به همين خاطر شناسايي حدود اين تغييرات و  فرهنگ مادي و معنوي اين اقوام به

اند  هايي كه در ايران يكجانشين شده اكثر كولي. پذيري آنها در هر زمينه بسيار مشكل است فرهنگ

نند به همين خاطر آگاهي از گذشتة دا هاي ايراني مقيم پونا خود را كولي نمي برخالف كولي

هاي بوشهري، منكر وجود اسناد و مدارك دربارة گذشتة  كولي. تاريخي آنها بسيار دشوار است

اي نيز وجود داشته باشد به هيچ عنوان حاضر به فاش كردن  خود هستند به همين خاطر اگر نوشته

دهند زيرا با اين كار غربتي بودن  ر نميآن نيستند و اطالعات مستند را در اختيار افراد بيگانه قرا

باشد  اين امر به اين دليل مي. رسانند اين وضعيت برخالف كشور هند است خود را به اثبات مي
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. كنند و وجود آنها در كشور بسيار عادي است هاي زيادي در كشور هندوستان زندگي مي كه كولي

  .خود نبودندهاي ايراني مقيم هند منكر كولي بودن  در واقع كولي

طور كه خود گفتند به خاطر نوازندگي از هند به ايران آمده به  هاي استان بوشهر همان غربتي  

هم اكنون نيز نوازندگان . اند يك از آنها حرفة پدران خود را فراموش نكرده همين خاطر هيچ

دارند كه به گردي وجود  هاي دوره نكتة قابل توجه اينكه در هندوستان نيز كولي. ماهري هستند

اين . نوازندگي مشغول هستند و سازهاي اصلي آنها از سازهاي ضربي و ني تشكيل شده است

  .تر هستند نوع سازها براي رقص مناسب

هاي  هاي ايراني مقيم هند نداشتند اما كولي هاي استان بوشهر اطالعي دربارة كولي كولي  

هاي  طور كلي طي مصاحبه به. اند ان وصلت داشتهايراني مقيم هند اعتقاد داشتند كه نياكان ما با آن

هاي بوشهري، به اين موضوع بسيار مهم پي برديم كه  هاي ايراني مقيم پونا و كولي فراوان از كولي

نكتة مهم ديگر اينكه آنها تقريباً از . آنها در دو دورة زماني مختلف به ايران و هند مهاجرت كردند

هر دو گروه از راه پاكستان و جنوب ايران براي مسير . ردنديك مسير براي مهاجرت استفاده ك

شناسي تاريخي  الزم به ذكر است اين موضوع مهم تنها با گفتگوهاي مردم. حركت استفاده نمودند

  .صورت گرفت

  

  سپاسگزاري

اند نهايت سپاس و قدرداني  اينجانب از تمامي كساني كه در اين گفتگوها با من همكاري داشته

خانم . دادند نشستند و به سؤاالت به دقت جواب مي ها در كنار من مي راد مسني كه ساعتاف. دارم

هاي ايراني مقيم پونا و همچنين از آقاي  رو ايراني و تمامي كولي شكيال ايراني، نازي ايراني و ماه

از دوست عزيز آقاي حميد زارعي . فر و امير صفاري سيما از استان بوشهر عبدي صفاري

شناسي از ميراث فرهنگي و گردشگري استان بوشهر به خاطر همراهي در  س ارشد باستانكارشنا

  .نوازي خانوادة محترم ايشان سپاسگزارم فعاليت ميداني استان بوشهر و از مهمان

ها و مجدداً از  زاده و آقاي حسين داوودي براي تهية برخي از عكس از آقاي عبدالرضا دشتي  

از مسئول كتابخانة . كنم هاي سودمندشان، تشكر مي ه به خاطر راهنماييزاد آقاي عبدالرضا دشتي
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پيام يونسكو آقاي صادق عباسي به جهت در اختيار گذاشتن تمامي منابع اطالعاتي بسيار ضروري 

هاي استاد عزيزم خانم دكتر شهيدا  عالوه از راهنمايي به. اقوام نهايت تشكر را دارمدر مورد اين 

و در پايان از نيكي . اهي آمنه شهنوازي در يك مطالعة ميداني در پونا سپاسگزارمانصاري و از همر

حسين طهراني خواهر عزيزم كه ويراستاري اين مقاله را بر عهده داشت و همچنين والدين 

  .نمايند نهايت تشكر و قدرداني را دارم مهربانم كه هميشه مرا در تمامي كارها ياري مي

  

  ها نوشت پي
برادران او با ازدواج گل . ها شاه ملك محسن خواستگار گل شاه، يكي از دختران زيباي كولي بود ة غربتيبه گفت. ۱

شاه ملك محسن دختر را . گرفت صورت خويشاوندي صورت مي ها به شاه موافق نبودند چون ازدواج در بين كولي
ربايند و  شوند و او را مي يگاه خواهرشان آگاه ميبرادران گل شاه از جا. آورد دزدد و پنهاني او را به عقد خود درمي مي

  .كنند همگي به هندوستان كوچ مي
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هاي ايراني به هند و همچنين پراكندگي آنها براساس  مسير احتمالي مهاجرت كولي: 1نقشة شمارة 

  گفتگوهاي انجام شده
 

  
 

  موقعيت جغرافيايي بندر بوشهر و شهرستان خورموج: 2نقشة شمارة 
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  ر پونا و روستاي جونزموقعيت ايالت ماهارشترا، شه: 3نقشة شمارة 
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  )عكس از ندا حسين طهراني( )آقاي احمدعلي شريفي(نوازندة ني انبان : 1تصوير شمارة 

  

  
  )عكس از ندا حسين طهراني(ني جفتي : 2تصوير شمارة 
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  )انعكس از كتاب نوازندگان كولي راجست(نوازندگان كولي هندي : 3تصوير شمارة 

  

  
  )فر عكس از آقاي عبدي صفاري(هاي بوشهري  رقص چوبي در ميان كولي: 4تصوير شمارة 
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  نمايي ديگر از رقص چوبي: 5تصوير شمارة 

  
  )عكس از رضا عباس(هاي ايراني مقيم پونا  پوشش كولي: 6تصوير شمارة 



 

  

95    ...فارس هاي خليج اني ساكن در پس كرانههاي اير نگاري كولي مطالعه و مقايسة قوم تاريخ

  
ن رئيس طايفه عنوا پوشش زنان كولي هندي ساكن جونر، نفر سمت چپ به: 7تصوير شمارة 

  )عكس از ندا حسين طهراني(

  
  )عكس از نازي ايراني(هاي قديمي مقيم پونا  پوشش كولي: 8تصوير شمارة 
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هاي هندي ساكن  هاي ايراني مقيم پونا و كولي مقايسة پوشش زنان در ميان كولي: 9تصوير شمارة 

  )انيعكس از ندا حسين طهر(در روستاي جونر 

  

                               
  )عكس از ندا حسين طهراني(هاي خورموجي  پوشش زنان كولي: 10تصوير شمارة 



 

  

97    ...فارس هاي خليج اني ساكن در پس كرانههاي اير نگاري كولي مطالعه و مقايسة قوم تاريخ

                           
  )عكس از ندا حسين طهراني(آرايش صورت در ميان زنان كولي خورموجي : 11تصوير شمارة 

                              
عكس از ) (رو ايراني خانم ماه(لباس زنان كولي ايراني مقيم پونا در حال حاضر : 12تصوير شمارة 

  )ندا حسين طهراني
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  هاي ايراني مقيم پونا لباس عروس و داماد در كولي: 13تصوير شمارة 

                  
   پونا نقش دست بر روي ديوار خانة هندوها در: 14تصوير شمارة 

  )عكس از ندا حسين طهراني(

  

  



 

  

99    ...فارس هاي خليج اني ساكن در پس كرانههاي اير نگاري كولي مطالعه و مقايسة قوم تاريخ

                                  
  هاي مسلمان خورموجي  نقش دست بر روي ديوار خانة كولي: 15تصوير شمارة 

  )عكس از ندا حسين طهراني(

  

                           
  )عكس از ندا حسين طهراني(هاي خورموجي  طلسم كولي: 16تصوير شمارة 
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  )عكس از ندا حسين طهراني(هاي ايراني مقيم پونا  داخل خانة كوليعبادتگاه در: 17وير شمارة تص



 

  

101    ...فارس هاي خليج اني ساكن در پس كرانههاي اير نگاري كولي مطالعه و مقايسة قوم تاريخ

                            
  )عكس از ندا حسين طهراني(عبادتگاه در داخل خانة هندو : 18تصوير شمارة 

                                
  )فر ي صفاريآقاي عبد(نوازندگان بوشهري : 19تصوير شمارة 
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  )عكس از ندا حسين طهراني(هاي بوشهر  وسيلة كولي وسايل ساخته شده به: 20تصوير شمارة 

  

  
  هاي ايراني مقيم پونا  فروش عينك آفتابي در ميان كولي: 21تصوير شمارة 

  )عكس از ندا حسين طهراني(



 

  

103    ...فارس هاي خليج اني ساكن در پس كرانههاي اير نگاري كولي مطالعه و مقايسة قوم تاريخ

  
  وستاي جونر هاي هندي ساكن در ر فروش دارو در ميان كولي: 22تصوير شمارة 

  )عكس از ندا حسين طهراني(

          
  )زاده عكس از عبدالرضا دشتي(زني در روز عاشورا  قمه: 23تصوير شمارة 
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  )زاده عكس از عبدالرضا دشتي(زني  وسايل قمه: 24تصوير شمارة 

  

  



 

  

105    ...فارس هاي خليج اني ساكن در پس كرانههاي اير نگاري كولي مطالعه و مقايسة قوم تاريخ

       
  ) ع(هايي از نماد اسب امام حسين  ل حمل علم و جعبهزنان كولي در حا: 25تصوير شمارة 

  )عكس از ندا حسين طهراني(

  
  هاي ايراني مقيم پونا در حال پخت غذاي نذري در روز عاشورا  كولي: 26تصوير شمارة 

  )عكس از ندا حسين طهراني(
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  )3منطقة شمارة (هاي بندر بوشهر  دورنمايي از منازل كولي: 27تصوير شمارة 

  )عكس از ندا حسين طهراني(

  

           
  )3منطقة شمارة (هاي بندر بوشهر  نماي بيروني منازل كولي: 28تصوير شمارة 

  )عكس از ندا حسين طهراني(



 

  

107    ...فارس هاي خليج اني ساكن در پس كرانههاي اير نگاري كولي مطالعه و مقايسة قوم تاريخ

              
  )3منطقة شمارة (هاي بندر بوشهر  نماي داخلي يكي از منازل كولي: 29تصوير شمارة 

  )عكس از ندا حسين طهراني(

  

  
  )عكس از ندا حسين طهراني(هاي مقيم پونا  دورنمايي از منازل كولي: 30ر شمارة تصوي
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  )عكس از رضا عباس(هاي مقيم پونا  نماي بيروني منازل كولي: 31تصوير شمارة 

  

  
  هاي هندي ساكن روستاي جونر نماي داخلي يكي از چادرهاي كولي: 32تصوير شمارة 

  )عكس از ندا حسين طهراني(



 

  

109    ...فارس هاي خليج اني ساكن در پس كرانههاي اير نگاري كولي مطالعه و مقايسة قوم تاريخ

      
  هاي ايراني مقيم پونا  نماي داخلي يكي از چادرهاي كولي: 33وير شمارة تص

  )عكس از رضا عباس(

          
  هاي هندي ساكن در روستاي جونر  نماي بيروني چادر كولي: 34تصوير شمارة 

  )عكس از ندا حسين طهراني(
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  ) رضا عباسعكس از(هاي ايراني مقيم پونا  نماي بيروني چادر كولي: 35تصوير شمارة 

  

  
  )2منطقة (هاي خورموجي  نماي بيروني چادر كولي: 36تصوير شمارة 

  )عكس از ندا حسين طهراني(


