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تاريخپذيرش 1331/9/13:
چکیده
عشايرايرانبهداليلمختلفيدارایاهمیتهستند،اولازايننظرکهسهمبزرگيازجمعیتکشوررا
تشکیلميدهندواساسمعیشتآنانمبتنيبردامداریسنتياست،دومکوچگریوجابهجاشدنبین
آنهامیانيیالقوقشالقکه بهمنظورتعلیفدامدرمراتعطبیعيوبهرهجوييازتنوعآبوهوايي
صورتمي گیردوسوموابستگيآنهابهساختارسیاسيـاجتماعيمبتنيبرسلسلهمراتبايليکهاز
شاخص های مهم شناخت اجتماع عشايری است .پژوهش بر روی ايالت ،عشاير و اقوام ايراني آداب و
رسوم،فرهنگوساختاجتماعيجامعهايليرانمايانميسازدوباپرداختنبهسازماناجتماعيوشیوه
اقتصادیميتوانبهبرنامهريزیبرایيافتنراهکارهایاجتماعيـاقتصادیعشايرکمککرد.دردهههای

اخیر  درنتیجهتحوالتاجتماعي،اقتصادیوسیاسيکشور،جامععشايرتغییراتاساسيکردهاست،
متالشيشدننظامقبیلهای،فراموشيسنتهایفرهنگي،جايگزينيفرهنگمردمانيکجانشین،تغییر
درنوعمعیشتوسکونتيامهاجرتشهری ،مواردیاستکهفرهنگعشايرکوچروراتحتشعاعقرار
داده است .هدف اين بررسي توصیف وضعیت اجتماعي ـ فرهنگي طايفه مستقل عرب کُتي يکي از
بزرگ ترينطوايفعربکوچرودرنزديکيتهراناستکهبهعنوانبخشيازتغییراتفرهنگي،اجتماعي

همجواریباشهرورامینوکالنشهرتهرانبودهاست .
بهوجودآمدهدرآنبهدلیل 

واقتصادی
کلید واژگان:استانتهران،ايالتوعشاير،طايفهمستقل،عربکُتي،کوچ،ورامین،يیالقوقشالق .




اينمقالهبرگرفتهازپاياننامهکارشناسيارشدنگارندهاستکهدرسال1371باراهنماييمحمدعلييوسفيزاده
وبامشاورتحشمتاهللطبیبيواحمدرنجبرانجامشدهاست.
دانشجویدکتریفلکلوردرآکادميعلومتاجیکستان
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مقدمه
 ايالت و عشاير ،در حیات اجتماعي و فرهنگي ايران از ديرباز نقش بسیار مؤثری داشتهاند.
کوچنشینان بخش مهمي از جمعیت ايران به شمار ميروند که در اقتصاد دامي ايران ،جايگاه

برجستهایدارند.بهنسبتنقشوتاثیرکوچنشیناندرتاريخوفرهنگايرانمطالعاتاندکي
آنهاصورتگرفتهاستعمدهنوشتههادرموردشیوهزندگيسنتيآنهااست؛درصورتي

درباره 
کهتحوالتکوچ نشینيدردنیایامروز،بسیاربیشازآناستکهبتوانازآنچشمپوشید.به
تعبیربهاروند”زندگيکوچنشیني،اکنوندرآستانهنابودیاست“ (.)131:1399بنابرايناز
يکسوتالشبرایفهموثبتحیاتسنتيکوچنشینانالزماست؛زيرابخشيازمیراثبشری
وتاريخيجوامعانسانيهستندوازسویديگربررسيوضعیتمتغیرامروزیآنهانیزبههمان
میزاناهمیتدارد .
طايفهمستقلعربکُتييکياز19گروهعشايریموجوددرمنطقهورامینتهرانهستند
کهسابقهسکونتيآنهابهسرزمیننَجدعمانميرسد.افراداينطايفه عربدردورانخلفای
اُموی يا عباسي به منطقه خوزستان و فارس مأمور شدند يا مهاجرت کردند و در دوره قاجار
تیرههاييازآنانبهمنطقهورامینتهرانبهصورتاجباری کوچکردند وتاسالهایاخیردر

برخيازروستاهایورامینبهصورتکوچروبهکارگلهداریمشغولبودند.اينطايفهبزرگترين
ميکنندوازبعد
طايفهعشايریعربهستندکهدرمنطقهاینزديکبهکالنشهرتهرانزندگي 
فرهنگيزبانعربيخودراهمچنانتکلموفرهنگعشايریخودراکمابیشحفظکردهاند .
عشايرازديدگاههایمختلفيهمچون دارابودنسهميازجمعیتکشور،معیشتمبتني
بردامداری،کوچگریوجابهجاشدنبینيیالقوقشالقوساختارسیاسيـاجتماعيمبتنيبر
سلسلهمراتبايليدارایاهمیت شمردهشدهاند(يوسفيزاده.)1391،بنابرتعريفافشارنادری
برایاينکهيکجامعهراجامعهايليبنامیممالکهایسهگانهایچون:وجودساختمانايليکه
دارایتقسیماتاست؛سرزمینمشترککهحدودآنکامالًمعیناستوآگاهيافرادبهعضويت
در ايل خود  الزم است ( .)11:1317از اين منظر با توجه به موقعیت سیاسي ،اقتصادی و
اجتماعي کالن شهر تهران به عنوان پايتخت و نزديکي منطقه ورامین به آن و با توجه به
سیاستهای گذشته در زمینه اسکان يا انتقال گروههای عشايری در مناطق مختلف از جمله

انسانشناختي دربارهاينعشايروبررسيوضعیتاجتماعي ـ
مناطقاطرافتهران،پژوهشهای 
فرهنگيوزيستبومآنهانکات قابلتوجهي راآشکارميسازد .مقالهحاضربا نگاهيژرفانگرو

انسانشناختي (مشاهدهمشارکتي) برروی يکيازاينگروهها،به
شهایتحقیق 
استفاده ازرو 
نامطايفهمستقلعربکُتيمتمرکزشدهاست .
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طايفهمستقلعربکُتي :

چارچوب نظری
اينمقالهبرایشناختطايفه عرب کُتيصورتگرفته است کهدرمجاورتباشهرورامینو
کالنشهرتهراناستقراردارندوبهمرورازشکلزندگيعشايریخارجوبهزندگييکجانشیني
شدهاند .عالوهبربررسيساختارفرهنگياينطايفهعشايری بايد نوعتغییرو
وشهریمتمايل 
دگرگونيهاييبررسيشود کهدراثرپديدهمجاورتفرهنگيپديدآمدهاست؛چراکه”مطالعه
تغییراتفرهنگيودگرگونيعناصرفرهنگيموجبميشودتاشیوههاینفوذواشاعهفرهنگو
فرهنگپذيریبررسيوتنوعاتفرهنگيشناختهشود“ (رفیعفروقربانيريگ .)13:1391،در

ايننوشتارازديدگاهعموميانسانشناسيفرهنگيدرموردتغییروتحوالتاجتماعيوفرهنگي
عشايراستفادهشدهاست .

”انسانشناسي فرهنگي پاسخ به مجموعه کنجکاویهای بيپايان در مورد انسان
منداستکهفرهنگها چهوقتو

است.انسانشناسيفرهنگيبهاينامرعالقه
کجاوچرابهرویزمینظاهرشدندوچگونهدچارتغییروتحولميشوند.اين
رشتههرپديدهایرادرقالبفرهنگبررسيميکند.فرهنگازنظرانسانشناسي
هایآموختهشدهتعريفميشودکه

مجموعهایازرفتارها،باورها،ارزشهاوايده
ويژگييکجامعهيايکجمعیت خاصاست.ازديدگاهانسانشناسيفرهنگي،
تغییراتاجتماعيوفرهنگيهمنتیجهعواملدرونيوهمعواملبیرونيهستند“
(ايمانومحمدیپور .)1393:11،

تغییرات تدريجي فرهنگ يکي از مفاهیم انسانشناسي فرهنگي است .بر حسب الگوی
پیشنهادیانسانشناسان،فرهنگهاهموارهدرحالتحولتدريجيومرحلهبهمرحلههستند.با

پذيرفتن اين الگو ،ميتوان مراحل مختلف تغییر فرهنگ را شناسايي کرد .برجستهترين
نظريهپرداز اين الگو لويیس هنری مورگان1991(1ـ  )1919برای تکامل انسان سه مرحله

وحشيگری ،بربريت و تمدن را در نظر گرفته است .ولف تکامل تدريجي را به صورت يک
ويژگيهای  جمعیتيوکیفيبهمعنایپديدآمدناجزایجديد

پیشرفت،ازنظرکمي بهمعني
فرهنگي توضیح مي دهد؛ به نحوی که اجزای قديم فرهنگ را در خود ادغام کند .در واقع
دگرگونيفرهنگ هانتیجهضرورتسازگاریبامحیطاست.فرايندانطباقيمشابهدرمحیطهای
يکسانمنجربهتشابهاتيدرفرهنگهای مختلفميشود(رفیعفروقربانيريگ .)97:1391،
بخش عمدهای از فرهنگ در ارتباط با محیط طبیعي و نحوه بهرهوری از آن تحت عنوان
بومشناسي فرهنگي شکل ميگیرد (میرزايي .)111 :1391 ،دوره نیز هويت فرهنگي را

Lewis Henry Morgan
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بنیادگذاریشدهبررویفرهنگميداندکهثابتوپايداراست.ویمعتقداستهويتفرهنگي،

خود را از طريق زبان ،شیوه معیشت ،هنجارها و ارزشهای فرهنگي نشان ميدهد و با تغییر
هريکازاينعوامل،دچاردگرگونيميشود(محبحسیني .)113:1391،
نظريه فرهنگپذيری 1در مورد عشاير به دلیل آمادگي برای ادغام در جامعه شهری
(ورامینوکالنشهر تهران)قابلانطباقاست؛زيراتحوالتشیوهزيست،فاصلهنسلي،سازگاری
بامحیطثابتبهجایمحیطهایگوناگون،همجواریباگروههایمسکونوارتباطاتگسترده،
تحوالتفرهنگيراموجبشدهاست .

”فرهنگپذيریمعموالًزمانيپیشميآيدکهگروههایمختلففرهنگيدرتماس
نزديکبايکديگرباشند.بنابرايندرفرهنگپذيریهمماننداشاعهفرهنگي،منشاء
جلوههایجديدجامعه ديگراست.ولياغلب انسانشناسان،فرهنگپذيریرابرای
شرححالتيبهکارميبرندکهدرآنيکيازجوامعدرتماسباديگران،فرهنگ
بسیار قدرتمندی داشته باشد“ (رفیعفر و قربانيريگ97:1393،؛ بنگريد به
ديگار .)1397،


روش پژوهش
اين مقاله گزارشي از يک پژوهش میداني در منطقه ورامین تهران است که مطابق دانش
انسانشناسي،بابهکاربردنروشويژهاينرشته ازشیوهمرسومدرتاريخنويسييعنيمطالعه

انسانشناس در مطالعه اسنادی ،کلیه
سندی و تاريخنگاری شفاهي نیز استفاده شده است  .
مدارکمکتوببازماندهازقومياايلرابررسيوتجزيهوتحلیلميکند .درتاريخنگاریشفاهي
بابزرگانورهبرانوافرادريشسفیدوآگاهجامعهگفتوگوومصاحبهميکندوهمهخاطراتو
ازروشهایتوصیفي

آوریميکند.پژوهشگر 

انتقاليافتهازنسليبهنسلديگررا  
جمع
اطالعات 
و مشاهدهمشارکتيازطريقهمراهيباآناندرکوچبهرهجستهاستتاساختارهایاجتماعيو
فرهنگيونظامروابطسنتيرايجدرجامعهايليکُتيهمانندزندگيروزمرهثبتگردد .


عشایر ورامین
منطقهورامینازجملهمناطقي  استکهطوايفيازبیشترعشايرايراندرآنزندگيميکنند.
اکثرآنها درطولچهارقرناخیريعنياززمانحکومتصفویبهمنطقهورامینکوچکردهاندو
اينناحیهازنظربرخوردفرهنگعشايریدرکشورموقعیتخاصي دارد .کوچعشايرکهبیشتر
علتسیاسيداشتبهاينقصدانجامميگرفتکهعشايرازموطناصليخوددورشوند ودر
acculturation
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طايفهمستقلعربکُتي :

منطقهمرکزیايرانتحتنظرباشند .دردورهقاجاريهباپايتختشدنتهران گروهيازعشاير
موافق و مخالف حکومت به مناطق اطراف تهران و از جمله ورامین کوچ داده شدند .حکومت
بهافرادیکشاورزوزراعتپیشهتبديل

سعيداشتبا اسکاندادن ،عشايرسرکشومخالف را 
کند تا خطر عصیان آنها کمتر شود .حکومت گروههايي از عشاير پشتیبان خود را به منظور
داشتن پشتوانه در مقابله با عشاير مخالف به نزديک پايتخت انتقال داد؛ اما به علت موقعیت
خاص جغرافیايي اين منطقه در نزديکي به دامنههای جنوبي البرز (محل يیالق) و سیاه کوه،
مسیلهوقرقسیف(محلقشالق)عشايرکموبیشبافتزندگيعشايرخودراحفظکردند .
کوچعشايربهمنطقهورامیناززمانصفويهآغاز شد و درزمانافشاريهوزنديهادامه
يافتوبارویکارآمدنقاجارهاوپايتختشدنتهران،شدتگرفت.بیشترطايفههایعشايری
اينمنطقهدرزمانقاجاريهبهورامینکوچکردهاند.بعضيازگروههایعشايریبعدازانتقالبه
به علت کمي تعداد به نحوی در فرهنگ گروههای ديگر حل شدند و هويت خود را از دست
دادند .بااستناد بهاسنادمکتوب،گروههاوطوايفو عشايریورامینشامل:عشايرکردچون
پازوکيها،سیاهمنصوریها،قراچولوها،سیرسپورها(سیلسپور)،کردبچهها،لرنيهاوبوربورها
(توحدی)113:1313،؛عشايرهداوندشاملسهطايفهسیری،خانيومیرزايي(لمبتون:1331،
)171؛عشايربختیاریازهردوطايفهبزرگهفتلنگوچهارلنگ(نوايي37:1311،؛لمبتون،
193 :1331؛ و ناظماالسالم کرماني )119 :1391 ،؛ قاجارها (نفیسي1311،؛ هدين:1131 ،
193؛ اوبن)199 :1317 ،؛ طايفه اصانلو (اعتمادالسلطنه)373 :1391 ،؛ طايفه کنگرلو (شمیم،
)91 :1311؛طايفهکارخانهيوسفي(میرزاآغاسي:نسخهخطي؛ناصرالدين شاه)113 :1311 ،؛
عشاير شاهسون (ترکمان 1311 ،ق؛ شاهسون بغدادی)1377 ،؛ قشقاييها (بنگريد به صورت
امالکخالصهتهران،نسخهخطي)؛عشايرنفر(هدايت)171:1131،؛طايفهخلج؛طايفهلشني؛
الکايي،الیکايي ياعلیکايي(بنگريدبهايالتوعشاير)131:1399،وعشايرعرب هستند.در
رهالمعارف ايرانیکا آمده است” :قبايل عرب به صورت نیمه عشايری در قسمتهای جنوب
داي 
ورامین و بخشي نیز در دهستان جلیلآباد زندگي ميکنند .اين قبايل به صورت مجموعهای
ناهمگنازقبايلعربباقریايلخمسه،عربمیشمستازخوزستانوکُتيهاازشیرازهستند
کهدرمنطقهورامینپراکندهاند“.عشايرعربدراينمنطقهبهچنددستهتقسیمميشوند:
 )1عربهايي که امروزه به فارسي تکلم ميکنند و جمعیت آنها از طوايف ديگر عرب
بیشتراستوبهنامهایعربسلماني،عربسرهنگي،عربساالری،عربخواری،عربعلیدايي
وعربعلیدوستيخواندهميشوند(امیني .)111:1399،
 )1عشايرعربمیش مستکهازاعرابيهستندکهدرقروناولهجریبهخراسانرفتند
و در مناطق سرخس ،ابیورد و قاينات ساکن شدند (توحدی )313 :1313 ،و اسکان آنها در
اطرافتهرانوورامیندرزمانقاجارانجامگرفت(لمبتون .)171:1331،
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 )3کلکو هاوصحنانیانازاعرابديگراينمنطقههستند.طايفهکلکودرگذشتهبیشتر
دراطرافمسیلهزندگيميکرد وشغلآنها گلهداریبود .گوسفندهایآنهادرمنطقهبهنام
خودشان  و دارای معروفیت از نظر مرغوبیت پشم و رنگ سفید آن بود (کیهان .)1317 ،اين
طايفهامروزهبهصورتپراکندهدربرخينقاطورامینديدهميشوند .
 )1کُتيهاياکوتيهابرخالفطوايفديگرعرببافتزندگيعشايریراکموبیشحفظ
کردهاندوتاسالهایاخیراکثريتقريببهاتفاقآنهابهدامداریوزندگيکوچروی اشتغال
داشتهاند.کتيهابانامطايفهمستقلکُتييکيازبزرگترينگروههایعشايریباقدمتطوالني
هستند.


پیشینه تاریخی

قديميتريننوشتهدرموردتاريخچهطايفهعربکُتي1مربوطبهجدبزرگآنانمصیقلهابنهیره
شیبانياستکه خلیفهسومدرسال 31هجری ايالتمملکتفارسرابهاوواگذارکردودر
سال 37هجریازاينسمت برداشتهشد.عربهایکُتيازاعرابنَجد عمانبودند(فسايي،
311:1397؛بهمنبیگي )1:1311،و  درزمانخالفتخلفایاُمویياعباسيبهديارفارسو
خوزستانمأمورشدهبوند(خورموجي .)31:1179،

”درسال31هجریخلیفةسومعثمانابنعفانايالتمملکتفارسرابه(مصیقله
ابنهیرهشیباني)عنايتفرمود.درسال 31هجریجماعتيازاعیانمسلماناز
سوءسلوککارگزارانخلیفةسومشکايتبهآستانهخالفتبردندوباعثرامروان-
ابن حکم پسر عموی خلیفه سوم شمردند و از جانب خالفت اعتنايي به سخن
دادخواهاننشدبلکهمروانازجانبعثمانتهديدبهقتلشدواينفتنهروزبهروز
باالگرفتتادرماهذيحجه همانسالخلیفه سومرادرمدينه طیبهودرسن91
سالگي بکشتند .خالفت به موالی متقیان علي ابن ابيطالب هاشمي قريشي قرار
گرفتوآن جنابايالتبصرهواهوازوفارسرابهعبداهلل ابنعباسپسرعمخود
عنايتفرمودودرسال 37هجریعبداهللابنعباسمصیقله ابنهیرهشیبانيرااز
فارسبرداشتوسهلابنحفیفراواليوامیرآنخطهنمود“(فسايي .)9:1397،


امروزهاعرابکُتيمقیمحوزهفارسازاجدادخودنقلميکنندکهجّداعالیطايفهکُتي
(مصیقله ابن هیره شیباني) از بزرگان طايفه شیباني فارس و جزء تیرههای عبدالیوسفي و
ولیشاهيبود ..طايفهکُتيمقیمورامینتهرانازهمینطايفه هستند که درزمانآلمظفردر
کرمانموردقتلوغارتقرارگرفتندوپسازفراروتبعیدبهورامینآمدند.اينموضوعتوسط
koti

1
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طايفهمستقلعربکُتي :

عدهای از معمرين طايفه کُتي نقل شده است .شرح اين حمله نیز نگاشته شده است
درزمانحکمرانيشعاعالسلطنهدرعهدناصرالدين شاهدرپيواقعهایو

(هاشمي.)131:1371،
ازپسحملهبهمردانطايفهعبدالیوسفيکُتيکهموجبکشتهشدنرضاخانازطايفهکُتي
مي گردد،يکعدهازافراداينطايفهدراينتاريخفارسرابهقصدورامینترککردندوبهاقوام
خوددرورامینملحقشدند.اينواقعهبانقلديگریدرکتابآثارالعجمنیزآوردهشدهاست
(فرصتالدوله ..)119 :1391 ،بنا به گفته ريشسفیدان طايفه کُتي ،آنها پس از مهاجرت به

ورامین در منطقه سیاه کوه مأوا گزيدند و چادر سیاههای خود را در اين منطقه نزديک قصر
عینالرشیدفعلينصبکردند.سیاهکوهمحل قشالقوکوههایالبرز(الر)محليیالق(تابستان
چر)آنهابودهاست .


وجه تسمیه
معاني متفاوتي در مورد نام کُتي در برخي کتابها و فرهنگها ديده ميشود .در برخي کتب
قديميکوتيديدهميشودوازآنجاکهکوتشهریدرعراقعرببوده استاين احتمالرا
ميتواندادکهاينطايفهازآنجابرخواستهباشد؛دراعالمالمنجد آمدهاست” :الکوت:بلدهفي

العراق علي نهر دجله قاعده محافظه واسط و مرکز قضاء الکوت“ (سیاح .)11:1379 ،در
فرهنگهایلغتقديميکوت بهاشکالمختلفمعنيشدهاست؛بهطوری کهدربرهانقاطع

آمدهاست” :بروزنحوتبهزبانهندیقلعهراميگويند“(برهان.)1717/3:1311،درحاشیه
کتابآثارالعجم نیزآمدهاست” :کُتيبضَمکاف عربيوکسرتاءقرشتبهياءحُطيزدهنام
قبیله ای از اعراب فارس است که سرحد و گرمسیر را مالزماند“ (حسیني .)119 :1391،افراد
طايفهکُتيازمعنيآناطالعچندانيندارند،يکيازآنها کُتيراکُتبهدستمعنيميکندو
ميگويدکهچوندر سیاهکوهپدربزرگهایآنهاياغيگریميکردندوبهاصطالحدعواييبودند
وکُتخودرارویدستميانداختندبهاينناممشهورشدند(هاشمي .)139:1371،


پراکندگی و کوچ
کوچعربهایکُتيبهمنطقهورامینبهمروروازدوراننادرشاهافشارتازمانناصرالدينشاه
قاجار ادامهداشتهاست(وزيری11:1319،؛مستوفي .)177:1391،معمّرينعشايرکُتياظهار
ميکنندکهآنهادردومرحلهبهمنطقهکوچکردهاند،درمرحلهاولبهصورتاجباریوبهدلیل
سیاسي به منطقه کوچ داده شدهاند .گروه نخست بعد از ورود و زندگي چند ساله در منطقه
اطالعميدهند و

ورامین،چونشرايطزيسترابهترازفارسمييابندبهاقوامخوددرفارس
آنهارابهکوچتشويقميکنند،دراينمرحلهتعدادیازافراداينطايفهداوطلبانهبهمنطقهکوچ
ميکنند(امیني.)11:1399،عربهایکُتيپسازمهاجرت،درمنطقهسیاهکوهورامیناستقرار
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يافتند.سونهدينکهدردورهقاجارازايرانديدنکرده بود،مشاهداتخودراازمنطقهسیاه
کوه و تعدادی از چادرهای عشاير عرب را ديده و وضعیت آنها را توصیف کرده است
( .)193:1131درسفرنامهسِرپرسيسايکس همازايلکوتي(کُتي)وسپسازاسامياعراب
فارسطبقصورتيکهمستربلَکمندرهزارونهصدمیالدیتهیهکردهبود،نامبردهشدهاست.
اينمأمورانگلیسينامطايفهکُتيفارسيوعبدالیوسفيراذکر وبهطايفهوليشاهيودرازی
نیزاشارهکردهاست(سايکس .)311:1393،
عشاير اين منطقه به مرور زمان به علت همبستگي شديد قومي و مقتضیات زندگي
کوچنشینيوبعضاًحمايتحکومت،دارایقدرتقابلتوجهي ميشوند،بهطوریکهدراسناد

دورهقاجار(اعتمادالسلطنه)333:1391،ازپنجطايفهمعروفوقديمينامبردهشدهاستکه
اززمانصفويهبهبعدبهورامینانتقالدادهشدنداز جملهبهنامعربکهمحدودهعشايرعرب
).حکومتبرایادارهعشايروجمعآوریمالیاتيکايلخانويک

بودهاست(امیني13:1399،
ايلبیگبرایامنیت ميگماشت(لمبتون،)139 :1331،رياست ايالتعربورامینوبرخي
ياصغرصاحبجمع،پسرامینالسلطانبود(هاشمي .)71:1371،
ايالتديگربرعهدهعل 
اکثر کُتيها تاريخ مهاجرتشان به ورامین را در زمان ناصرالدينشاه ميدانند و مدعي
هستندکهعلفزارسیاهکوهبرایچرایدامهاازطرفناصرالدينشاهبهآنهابخشیدهشدهاستو

نشاهنوشتهشدهاست،دردستآنها
سندآنکهبررویپوستآهووبهخطصدراعظمناصرالدي 
است (همان171 :ـ ،)177طبق اين سند چون اعراب باديهنشین طايفه کُتي طوق بندگي به
گردنوحلقهغالميبهگوشکردهاند،شاملعنايتشاهانهشدهاند.همچنینازمشروحفرمان
چنین برميآيد که آنان متمرد به امر دولت بودند و چون سر تسلیم فرود ميآورند و تأمین
حاصلمينمايندبهعنايتشاهانهمفتخرميشوندوبهفرمانملوکانهناصرالدينشاهدوحلقه
چشمهآبواراضيمربوطدرحوزهورامین،بهنامهایعینالرشیدوشاهینبهحاجيمیرزا،ولد
مرحومحاجيعبداهللعربکُتيباديهنشینمرحمتميگردد .
اولین روستاهای محل سکني افراد طايفه کُتي ،طبق گفته بزرگان اين طايفه قلعه
غیاثآباد در ابتدای روستای جلیلآباد و روستای شوران (اهیه) بوده است .قلعه غیاثآباد هم

اکنوننیزبهشکلسنتيباخانههاييخشتيوطاقهاييگنبدیوبرجوبارویخرابوجود
دارد.شجرههایتهیهشده ازتیرههایمختلفطايفهکُتينشان ميدهدکهمحلتولددونسل
قبلپیرمردانفعلي،درمنطقهسیاهکوهورامینو زادگاهاجدادآنهاقبلازايندونسل،منطقه
فارسبودهاست(همان) .
بهارچر (فروردين و ارديبهشت) و پايیزچر (آذر و دی) عشاير کُتي ،منطقه تلسرخ زير
ارتفاعاتسیاهکوهدرجنوبورامیناست،باتوجهدرجهسهبودننوعمرتع،دامدارانکُتيمازاد
علوفهموردنیازخودراازطريقپسچرمزارعتأمینميکنند(همان.)171:ايندامدارانقبلاز
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طايفهمستقلعربکُتي :

ممنوعیتچرادرپارکمليکوير،گلههایخودرادرهموارسینهشکرآبوهموارنسارسیاهکوه
چراميدادند؛اماامروزهدامهایآنهاتامنطقهدوازدهامام،نَرهخرکوه،پَرهزرد،غديراسب،تل
سرخومکرش1مشغولچراهستند(همان.)19:برایرسیدنبهمنطقهالردامدارانطايفهعرب
کُتيچهارايلراهدارندکهبهصورتکوچروبهآنجاميروند .
مینعبارتانداز :

اينمناطقازمبداءروستاهایاينطايفهدرورا
 )1ورامین،سرخهحصار،شورا،تماشا،شوينک،2مرادتپه،واسهجون،ايرا،3قوشخونه،
گذردرهوآرو .4
 )1ورامین ،کوههای قرهقاچ ،کوههای اطراف دماوند ،مشاء ،5رودهن ،بومهن ،تَجَرَک،6
وَسان،7پَهَنَک،8سیاهپالس،قوشخانه،9قرقرهسنگ،چهلبَرّهومیانرود .
 )3ورامین ،کوههای قرهقاچ ،10مشاء ،گردنة امامزاده هاشم ،پلور ،گردنة سیدَک ،چَپَک
سنگسری،گردنه امامپهنکارتش،رودخانه اللآب،شیخامیر،آرو،يوردحاجخانم،تُرشَکچال
ووَرآروعلیدايي .
11
 )1ورامین،کوههایقرهقاچ،گردنةامامزادههاشم،پلور،چالچال،وَزان ،بندخاکي،
چهلدره،وَرآرو12واسکندربیک(همو .)179،177:1371،
کردهاند.دربرخيکتب
افرادطايفهعربکُتيسالهایمتمادیازاينايلراههااستفاده 
تاريخيدورهقاجاريهازالربهعنوانيیالقايلعربيادشدهاست(افضلالملک .)111:1391،

شیوهکوچعشايرورامینامروزهبهواسطهنزديکيبهتهران،ادغامدرجامعهشهریوتاثیر
فناوری تغییرکرده است .عشايرطايفهکُتيازوسايلنقلیهسنگینبرایرفتنبهمنطقهيیالق
(الر)استفادهميکنند؛يعني گوسفندانخودراباکامیونازورامینبهنزديکيمنطقهدماوند
طرفمراتعآغازميشود.درشهردماوند

ميبرند وپسازپیادهکردن احشام ،حرکترمههابه 

خودروهای  سواریدربستبرایرفتنبهمراتعيازجملهآرو،ورآرو،اسکندربیکوسیاهپالس
بهمحليیالقخودميروند.حرکتو

وجودداردکهمعموالخانوادههایکُتيبااستفادهازآنها 
کوچاينطايفهبهطرفمنطقهالردماوندازشکلسنتيکوچخارجشدهاست.مردانخانوادهبه
همراه دامها بخشي از مسیر کوچ را با کامیون طي ميکنند و اعضای خانواده نیز از طريق
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اتومبیل از ورامین به دماوند ميروند و خود را از طريق سواریهای دربست و وانتبارها به
ميرسانند .
نزديکترينمراتع 
حرکت کوچ طايفه عرب کُتي عمودی است و دامداران از دشت به ارتفاعات حرکت
ميکنند؛مسیرکوچنیزکوتاه(زير 117کیلومتر) استودامدارانبه فاصلهيکماهدريیالق

ماهدريیالقاقامتميکنند .

مستقرميشوندوبهمدت1تا9
هر کدام از تقسیمات اجتماعي مانند تیره و طايفه در يیالق مکان مشخصي دارند که
تقريبامقردايميآنهااست،دامآنهادرمرتعميچردومکانهایمعینينیزبرایبرپايياردوگاه
يايورد 1دارندکهطبققوانینوسننمتعلقبهخودآنها استوگروهديگرینميتواندازآنها
استفاده کنند .مثالً يورد حاج ذبیحاهلل از تیره شريفي در منطقه آرو بر پا ميشود و مرتع
سیاهپالسمحلاستقراراردوگاهتعدادیازخانوارهایتیرهجعفریکُتياست(هاشمي:1371،

117ـ.)173درمحلاردورئیسکهسرباجنامیدهميشودحدود 7تا 17چادررازيراقتدار
خودداردوزندگيدراردووکوچراسامان ميدهد.درسراسرالراتشیروارهوهره 2و عرف
مربوطبهآنبین خانوادههایدامدارانکُتيدرفصلشیردهياجراميشودوباتولیدلبنیات
مايحتاجموردنیاززمستانرافراهمميکنند.درمراتعالرخانوادههادرسیاهچادرهاييزندگي

ميکنندکههنوزازمویبزبافتهميشودودرکنارآنامورعشايریجهادسازندگي چادرهايي
ازبرزنتدراختیارآنانميگذارد(همان193:ـ .)199
زناندريیالقنقشاساسيدرتولیداقتصادیخانوادهدارند .درزندگيعشايریحضور
عدستيوادارهامورخانهدرسیاهچادراز
زنانوفعالیتهایآنهادرتولیدفرآوردههایدامي،صناي 
گذشته های دور رواج داشته است و زن به عنوان يکي از ارکان اصلي خانوار نقش و اهمیت
ويژهای در اين جامعه ايفا ميکند  .با ايجاد تحوالت سريع در زندگي اجتماعي امروزی ،اين

دگرگونيها بر جامعه عشايری تاثیرات عمیق و گستردهای گذاشته است (احساني و

نصیری .)3:1337،


جمعیت
عشاير منطقه ورامین  119خانوار جمعیت دارند که طايفه مستقل عرب کُتي با  137خانوار
محسوبميشود.اينجمعیتمتشکل

دومینگروهجامعهعشايری عرب درسطحاستانتهران
از179مردو193زنودرمجموع1713نفراست (سرشماریعشايرکوچنده.)1399،آخرين
سرشماریمرکزآمارايرانمربوطبهسرشماریاجتماعياقتصادیعشايرکوچندهکشوردرسال
،1397طايفهمستقلعربکتيرامتشکلاز 139خانواروتعداد 973زنومرد( 393مردو
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کهدرشهرورامینوبخشپیشواودردهستانهای بهنامسوخته

 371زن)برآوردکردهاست 
جنوبي،قشالقجیتوووليآبادسکونتدارند(سرشماریعشايرکوچنده .)11:1397،
دينعشايرکُتياسالمومذهبآنهاشیعهاثنيعشریاست(هاشمي )173:1371،


ساختار سیاسی و تقسیمبندی طایفهای
ايلعربايران وابستهبهاتحاديهخمسهفارساستوبهدوبخشعربشیبانيوعربجبارهو
ميشودکههمهسالهازالرستاندرجنوبفارستااقلیددرشمالآن،
تیرههایمتعددیتقسیم 
کوچ ميکنند (ايالت و عشاير .)13:1399 ،در فارسنامه ناصری نیز ايالت عرب فارس توصیف
شدهاندواساميتیرههایمختلفعرببهتفکیککتابتوازسهتیرهعربهایکُتي شیبانيبه
نامهایفارسي،عبدالیوسفيووليشاهينامبردهشدهاست(فسايي311:1397،ـ.)311اين
گروه تنها عشاير عرب هستند که جزء خمسه بودهاند و تا کنون عمدتا کوچرو باقي ماندهاند
(ايوانوف.)39:1313،بايداشارهکردکه”ايالتخمسهازترکیبطوايفترک،بهارلو،اينانلو،نفر،
باصریواعرابشیبانيوجبارهکهازبازماندگانهجوماولیهاعراببهايرانبود،تشکیلشده
است“(بیات.)19:1391،برخيازسفرنامهنويساندرخصوصايلعربنوشتهاند”:عدهايشاناز
تیرههایترکمحدودتراستوگفته اندکهازسههزارچادربیشترنیستندودرهمینمنطقه
شیبانعربمنسوبميدارند“ (کرزن:1397 ،

نیززندگيميکنندوتبارخودرابهطايفهبني
133ـ .)139
ساختسنتيطايفهکُتيازهشتتیرهبهنامهایجعفری،مجیدی،آقاحسیني،قنبری،
صادقي،مؤمني،بقراييوشريفيتشکیلشدهاست (هاشمي.)133:1371،دربرخيکتباين
تقسیمبندیبهنهطايفهصورتگرفتهاستکهصادقي،مؤمني،شريفي،چارراهي،بقرايي(ساکن
در حصارباال) ،آقاحسیني (ساکن در شعیبآباد) ،جعفری ،قنبری (بیشتر ساکن در خیرآباد)،
لومهدی(لومحمدی)ومزيدی(مجیدی)ازآنجملههستند(امیني .)11:1391،
افرادطايفهکُتيخودراازطايفهوليشاهيفارسميدانند(هاشمي111:1371،ـ.)133
کُتيهایباقرآبادشهرریبیشتربقراييهستندومحلهایدرآنجابهمحلهعربهامعروفاست
(همان،)91:کُتيهاييمستقردرگرمسارخودراازطايفهصادقيميدانند(همان؛شاهحسینيو
رنجبر .)11:1379،
طايفهکُتييکواحدهمبستهمرکبازهشتتیرهاست.هرتیرهبهابتدابهنتاجوسپس
خانواده تقسیم ميشود .نتاج به عنوان يک واحد خويشاوندی ،مجموعه خانوادههايي است که
سلسلهتبارشانبهيکنیایمشترکميرسدوايننیا،برادرنیاکاننتاجهایديگرهمانتیره
است.واحدپايهدرطايفهکُتيخانوادهاستکههرخانوارمرکبازرئیسخانوار(پدر)،همسرو
فرزندانمجردوگاهپدربزرگومادربزرگهستند .
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چکدام ازعناوينخان،کالنتر،رئیس،ريشسفیدياشیخ
ازنظرسیاسيدرحالحاضرهی 
در مورد افراد تیرهها و طايفههای کتُي مشاهده نميشود و افراد در هیچ کدام سلسله مراتب
سیاسي قرار ندارند که در ساير عشاير به خصوص در جنوب و غرب کشور ديده ميشود .گاه
نیاديدهاست
اصطالحريشسفیدوبزرگمترادفهمبهکارميرودکهمرادفردمسن،مجربود 

که از تاريخ طايفه اطالع دارد و قادر به انتقال تجارب گذشتگان به نسل جوان است (همان:
193ـ .)111


مذهب و معیشت
معیشتاکثرافرادطايفهکتي دامداریوکشاورزیاست .شیوهدامداریآنهاهنوزيکفعالیت
اقتصادیسنتياست .تابستانهایگرموخشکاينمنطقهووجودروستاهایمجاوردشتو
ميشود.بايدتأکیدکرد بز،
کوير،سببکوچموقتبیناينمناطقودشتهایالروسدلتیان 
تريندامهایبه


ذخیرهعلوفهزمستانيرادارندازمهم
گوسفندوگاودرروستاهاييکهامکان 
شمارميروند.بررسيوضعیتاقتصادیومعیشتيافراداينطايفهدرروستایشوران1دربخش

مرکزیشهرستانورامینويکيازروستاهایبهنامسوختهنشانميدهدکهشغلاهاليروستا
اطالعاتکسبشدهازدهداریاهاليروستا دارایحدود

کشاورزیودامداریاستوبراساس
177رأسگوسفندپرواربندی17،رأسگاووگوساله17،رأسگاومیش177،رأسبزوبزغاله
و177رأسگوسفندوبرّههستند .
محصوالتکشاورزیروستاشاملصیفيجات،گندموجواست .آبکشاورزیروستااز
دوآبنهر(رودخانه)تأمینميشود .عالوه

طريقدوحلقهچاهعمیقکه 19سنگآبميدهن
برکشاورزیودامداریکهشغلمردانروستااستدرتعدادیازخانوادههازنانبهکارقاليبافي
در کنار کار منزل ميپردازند (همان .)193 :بررسيها نشان ميدهد که جوانان کمتر مشاغل
راادامهميدهندوبهدلیلمشکالترمهگرداني،مسايلموجوددرطولزندگيچهار

پدرانخود
ماههيیالقدرمنطقهالرومهمترازآنادغامشدندرجامعهشهریبهمشاغلديگریازجمله
کاردرکارخانههایمهماتسازیپارچین،رویآوردهاند(همان.)171:مشکالتکارکشاورزیو

دامداریدرکنارهمجواریباشهرورامینومشاغلخدماتيباسودآوریبیشترسببشدهاست
تاجوانانعشايرکُتيازکارپدرانخودرويگردانباشند ومشاغلجديدیرابرایکسبدرآمد
انتخابکنند .
ورودافرادبهخصوصجوانانبهحوزهمشاغلصنعتيوشهریبرروی گرايش آنها به
زندگي خانواده هسته ای و فردگرايي در عرصه اجتماع و فرهنگ تاثیر گذاشته است .در نظام
اقتصادی جديد،برخالفنظاماقتصادیومعیشتيسنتيکهدرآندام،مرتعوکشاورزیارزش
šuran

1
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داشت،عوامليچونتخصصهایفنييااداری،ماشینوابزارآالتصنعتيارزشمنداست.جوانان
کُتي نمي خواهند اسیر دام و دامداری باشند در نتیجه با جستجو  برای يک شغل صنعتي يا
يآراموبيدغدغهایهستند .

دولتيخواهانزندگ


مسکن
بررسيمسکندرعشايرکُتيدردورهاستقرارنشانميدهدکهشکلعموميمساکندراين
روستا هاوترتیباستقرارآنبهصورتمجتمعومتمرکزاست.نقشآبدرتمرکزمساکنبسیار
موثر است ،زيرا دسترسي به آب را با توجه به موقع جغرافیايي اين روستاها در حاشیه کوير
امکانپذير مي سازد.بهعالوهمسئلهناامنيدر گذشتهنیزباعثتجمعکلیهمساکنشدهاست

(فیروزیوغالمي .)99:1319،
مصالحساختماني بهکاررفتهدرساختمانخانههایعشايرکُتي درروستایشورانعبارت
هستند ازخشتوگل،آجر،گل،چوبوتیرآهن.مساکنيکهدرقلعهشورانساختهشدهاند
وقديميترشوراننیزهمگيازخشتوگِل

بیشترازخشتوگل هستند.خانههایمرکزی
آهنياگاهيچوبديدهميشود.پايهخانهها

اند؛امادرپيخانهسازیهایجديدتیر

ساختهشده
معموالازخشتوگلوديوارهاگلياست.قطرديوارخانههااز17تا77سانتیمترمتغیراست؛
ترميسازند .

ولياکنونديوارخانههارانازک
خانههاهمهبدوناشکوبومعموالمجاوريکديگرساختهشدهاند.نمایعموميبامخانهها
گنبدیشکلاستکهدرمجموعبهصورتگنبدهایطويلوموازیجلوهميکند.بامهرخانه
هاازچندينگنبدساختهشدهاستکهدربینآنهافرورفتگيهاييوجود

متناسبباتعداداتاق
دارد که گنبد هر اتاق را از اتاق ديگر مجزا ميکند .اين فرورفتگي محل ناودان است .سقف
هایجديدکهازتیرچوبياتیرآهنساختهشدهاند،مسطحهستند .

خانههاضربياستوخانه

تعداداتاقهادرخانههایاينروستابیندوتاچهاراست.خانههایمعموليسهاتاقو
خانه هایقديميچهاراتاقدارند.معموالًبیشترينمساحتبهاتاقپذيرايياختصاصدادهشده
خانههابرایقاليبافياستفادهميشود.ديوار
است.ازاتاقهابهمنظورخواب،پذيراييودربرخي 
اتاقهاباکاهگلوگچاندودشدهاندوبهدلیلسقفضربياندازهپنجرههاکوچکاست.درو
پنجرههاغالباًچوبياستودرمنازلجديدپنجرهآهنيکارگذاشتهاندودرورودیمنزلرانیز
آهنيکردهاند .
معموالً دامها در خانه نگهداری ميشوند و قسمتي از حیاط منزل به اصطبل اختصاص
دارد .دربرخيخانههاانباریبراینگهداریعلوفه و آذوقهوقراردادنوسايلکشاورزیمورد
استفادهقرارميگیرد.حیاطخانههانیز  ازوسعتزيادیبرخورداراستودرآندرختانمیوه

ایانسانشناسيايران،دوره،3شماره1

پژوهشه

91

مانند انار ،توت و مو کاشته شده است و در زير درختان انواع سبزی جهت مصرف خانگي
ميکارند(هاشمي139:1371،ـ )139



ویژگیهای فرهنگی
جامعهعشايریايرانکهبیشتردربخشهایکوهستانيومراتعطبیعيپراکندهاند،نهتنهادر
شیوهمعیشتواقتصادباهماختالفساختيوکارکردیدارند،بلکهدرزمینههایاجتماعي،
فرهنگيواعتقادینیزتفاوتهایکليبینآنهامشاهدهميشود .

زبان
تفاوتهایدرونعشايردرزبانوادبیاتمشهوداست؛زيراايالتوعشايرايراناگرچهبازبان


فارسيآشناييدارنداماهرطايفهبهيکياززبانهایايراني (کُردی،لُری،بلوچي)وزبانهای
ترکيوعربي(بادارای لهجههاوگويشهایمتعددی)صحبتميکنند(طبیبي.)131:1371،
تیرههای مختلف طايفه کُتي در منطقه ورامین هنوز به زبان عربي تکلم ميکنند (امیني،
 )11:1399و اصطالحات محلي خود را فراموش نکردهاند (مستوفي )177:1391،و تاکنون نیز
نحال تاثیراتي از عشاير ديگر نیز
داشتهاند زبان و فرهنگ خود را حفظ کنند درعی 

سعي 
صحبتميکنند،امااستفادهاز

پذيرفتهاند.امروزهمردماينطايفهزبانفارسيرانیزبهخوبي
زبانعربيبیشتردرگفتگوهایروزمرهخانوادگيووباافرادتیرههایديگرانجامميگیرد .برای
زبانشناسياينطايفهاينويژگيهایقابلتحلیلاست :

 )1افرادطايفهسعيدرحفظواژگانعربيدارندبهطوریکهدرداخلخانوادهبزرگترها
بهزبانعربيتکلمميکنندازاينروکودکاننیزبااينواژگانآشناييدارند.
 )1برایاجزایبدنخودوحیواناتاساميمختلفومخصوصعربيبهکاربردهميشود
ودرزبانروزمرهازآناستفادهميکنند.
لههای بهخصوصيرابه
هاومراسمعزا،زبانزدهاوجم 

 )3درمراسمخاصمثلعروسي
زبانعربيبیانميکنند(هاشمي117:1371،ـ .)173
امروزه تحت تأثیر فرهنگ شهری و آموزشهای رسمي نوههای خانوادهها کمتر با زبان
عربيآشناييدارندورفته رفتهبافوتافرادمسنخانواده،يادگیریزبانعربيازطريقگفتگوی
صورتنميگیرد.درنتیجهنسلجديد،بسیاراندکاززبانمادریوبومي

خانوادگينزدکودکان
(عربي)مي داندوکمترتمايليداردکهبدانصحبتکند.همچنینبسیاریازواژههایسنتيدر
اموششدن است ،چرا که کاربرد خودشان را از دست دادهاند .حذف واژههای سنتي و
حال فر 
تضعیفزبانبومي،بهعبارتديگرهمانتضعیففرهنگسنتيوبومياست .
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اصطالحاتخويشاوندیبهمنظورنشاندادنرابطهنسبيفردباافرادگروهخويشاوندیبه
ميرود و اصطالحاتي را شامل ميشود که افراد برای مخاطب قرار دادن يکديگر به کار
کار  
1
عبارتاند از :کاکا (پدر)،

ميبرند.نمونهایازاصطالحاتخويشاوندیدرگفتگوهایاينطايفه 

6
5
4
3
2
دَدَ (مادر)،اَخوی (برادر)،اُختي (خواهر)،عَمّي (عمو)،عَمهَ (عمه)،نَنَهکَبیر(مادربزرگ)و
باباکَبیر(7پدربزرگ)(همان179:ـ .)177

مراسم و آیینها
کُتيهاپارهایازسنتهايشانرادرعرصهبرپاييمراسموآيینهابهطورخاصحفظکردهاند.
موسیقي ،لباس و رقصهای سنتي در عروسي به ويژه در يیالق و بازتولید بسیاری از روابط
خويشاوندیوايليسنتيدرسوگوسوگواریها،هنوزتداوميازفرهنگسنتيايليمحسوب
نمونهها،لباسهایجديدوسبکهایجديدبرگزاریعروسيبااستفاده
ميشوند.امادرکناراين 

ازوسايلزندگيشهریبهواسطهنزديکيبهبازارهایورامینوتهران،سلیقه،پوششوازدواج
بینافرادايلرابیشازپیشبهسبکزندگيشهریمشابهکردهاست .

باورها
باورهاوعقايدبخشيازفرهنگشفاهيهرقوموملتياستکهسینهبهسینهازنسليبهنسل
ديگرمنتقلميشود.درمیانفرهنگعشايرکُتينیزاينباورهاسالیانسالبهصورت شفاهي
انتقاليافتهاست؛با وجود اين بهدلیلمشکالتکوچ وتمايلبهيکجانشینيبخشيازباورهای
مربوط به زندگي در چادرهای عشايری کمکم تضعیف ميشوند .برخي از باورهای رايج میان
طايفهکُتيهابهشرحزيراست :
آلزنيزشترو،باالبلند ،بسیاربدجنسوحسودوعاملمرگزنانبارداروزائواست.


کنارزنزائووطفلاوتاسه روزاول،افرادخانوادهوفامیلجمعهستندوتاششروزبههیچ
عنوانزائوراتنهانميگذارند .

 برایآنکهبفهمندزنحاملهدخترميزايدياپسر،ابتدانیتميکنند،سپسسیرابو
شیردانگوسفندیرابازميکنند،اگرداخلآنگوشتبودزائودخترواگرگوشتنبود،پسر
ميزايديا ماریراميکشند؛اگربهشکمافتادزائوپسرميزايدولياگربهپشتافتاد،دختر

kākā
dada
3
axavi
4
oxti
5
a’mmy
6
a’mma
7
nana kabir- bābā kabir
1
2
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ميزايديارویسرزائونمکميريزند،اگردستبهدماغشزد(کنايهازسبیل)پسرميزايدو
اگردستبهسرشزد(کنايهازگیسو)دخترميزايد .
 هنگاميکهآبجوشرادربیابانميريزندبايدبسماهللبگويند .

 ماسترا(ازهنگاممغرببهبعد)اگرميخواهندبههمسايهبدهند،يکذغالسیاه
(يکچیزسیاهرنگ)کنارشميگذارند،چوندرغیراينصورتسفیدی(خوشبختي)ازمنزل
بیرونميرود .
 اگريکتکهازخردهناندرسفرهصافبايستد،ميگويندکهمیهمانميآيد .

 هنگامنصبسیاهچادردرمنطقهيیالق،درورودیآنراروبهقبلهبازميکنند .
 دامهاراقبلازروزسیزدهمفروردينيابعدازآنحرکتميدهند.حرکتدامروز13
فرورديننحساست .
 روزپنجشنبهبرایمسافرتبسیارخوباست،وليروزجمعهرانحسميدانند .
 بهاطفالونوزادانبرایدفعنظرمهرکسبزرنگ(خَرِرخَضر)ميآويزند .
 جغدرابدشگونميدانند .

 هنگامسالتحويليکنفررابهعنوانپاقدمبهخانهميآورند.گاهيبهجایاينکار
يک بره يا بچهای را مي آورند ،چرا که میهمان اول سال بايد مبارک باشد و قدمش خوب و
خوشيمنباشدتاخانوادهسالخوبيداشتهباشند .


 دريیالقوقتيستارهشمالظاهرميشود،گلهراپشتکوهپنهانميکنندتاازنظر
ستارهدورباشد.درغیراينصورترمهچاقوپروارنميشود(همان171:ـ .)171
طايفههای کُتي مستقر در روستاهای اين منطقه قسمتي از نذرهای خود را به شکل
انداختنپولدربقعههاوزيارتگاههااداميکنند.پهنکردنسفرهواطعامدعوتشدگانبرای
سنتهايي استکهمیانزنانطايفهکُتيرايجاستوهمچنانبرگزار
دعاوپذيرشنذرازجمله 
ميشودمانند :

 سفرهمادرابوالفضـل(ع)،خرجاينسـفرهزياداسـت.اينسفرههنگامعصـرانداخـته
و در آن انواع خوراکيها گذاشته مي شود .در اين سفره که با دعوت يک خانم قرآني شروع
ميشود ،ضمن خواندن قرآن و ذکر مصیبت زنان همگي دعا ميکنند که نذر صاحب سفره

برآوردهشودوخوراکيهای سفرهراميخورند و بخشيازآنرانیزبهعنوانشفابرایخوديا
کسانخودميبرند .
 سفرههای ديگری نیز به نامهای حضرت عباس ،علياصغر ،حضرت زينب و رقیه
مياندازند کهاينسفرههاهمگياختصاصبهزنانداردو ازنظرخرجسبکترازسفرهمادر

ابوالفضلاست .
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 آشپنجتن،اينآشرسمخاصيداردونذرکنندهبايدپنجبستهرشتهبهمناسبت
پنجتنآلعباآمادهکندوباآنآشبپزدتامرادشومطلبشدادهشود،سپسآشرامیان
همسايههاواقوامخودتوزيعميکند .
 نوعي آش به نام سَر راهي که در سر کوچه يا جلو خانهها ميپزند .اين آش را
خانوادههایکُتيدرهنگامجنگهشتسالهايرانوعراقکهفرزندانشانبهجبههميرفتند،

بسیارميپختند .
 آشديگریکهآنرابهصورتجمعيميپزند ،آشخَیرنامدارد.اينآشبهطور
جمعي توسط اقوام يا همسايهها پخته ميشود و هر کدام از خانوادهها به فراخور حال خود
بخشيازتهیهملزوماتوياانجامبرخيمراحلپختآشرابرعهدهميگیرند(همان179:ـ
.)177

اشعار
شدهایندارند.اين
اشعاررايجدربینکُتيها دارایقواعدشعرینیستواغلبشاعرشناخته 
اشعاربهصورتدوبیتيوچندبیتيسالهاسینهبهسینهدربیناهالياين طايفه انتقاليافته
است .بیشتر مضامین اين اشعار برگرفته از گوسفند ،مراتع ،مناجات ،غم و مضامین عاشقانه
است .اين اشعار از زبان پیرمردان و افراد مسن طايفه گفته شده است و نسل فعلي خاطره و
حافظهبیانآنراندارند .

مثالبرهبعبعميکنيول 
سرتنازمکهسرسرميکني ول
مثالبرهتازه رگايه 1دمادميادمادرميکنيول
دلشادتبهدستغم نگردد
قدسروتالهيخم نگردد
کهسايهاتازسرماکمنگردد
دعایمنشبوروزمهمین است
نشستمتاسحرخوابمنیامد
شبمآمدکهمهتابم نیامد
گلسرخوفادارمنیامد
نشستمتاسحرعريانو بريان

اَحَدمَعجَاَحَدمَنالرِمَعجَه(کسينیامدکسيازالر(يیالق)نیامد) 
اَحَدمِنجانبِدِلدارِمَعجَه(کسيازجانبدلدارنیامد) 
اَحَدمَعجَکهاحوالِاَسیلهِ(کسينیامدکهحالشرابپرسم) 
صَنَمسیماگُلِرُخسارِمَعجَه(آنگلسیمینرخسارنیامد) 
(همان111:ـ )117
1

برهایکه ازمادرجداشدهاست.
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نتیجهگیری
نتايجپژوهشنشانميدهدکهطايفهمستقلعربکُتيبهعنوانبزرگترينطايفهمستقلو
عشايری عرب در منطقه ورامین و نزديک به کالنشهر تهران به دلیل تأثیرپذيری و ارتباط
روزمرهبااينمراکزشهری،بافتسنتيوعشیرهایخودراتقريباًازدستدادهاست.باتوجهبه
نزديکيبهمراکزشهریوبه دلیلسازگاریبامحیط،فرايندانطباقيمیانافراداينطايفهشکل
گرفته وهويتفرهنگيافرادآنبهمرورزمانازطريقتغییردرزبان،شیوهمعیشت،نحوهکوچ،
هنجارهاوارزشهایفرهنگيدچارتحولودگرگونيشدهاست.ازاينروبهرغمبهبودنسبيدر
دسترسيواستفادهازمزايایشهری،برخيازارزشها،باورهاونمودهایفرهنگياينطايفه
کمرنگشدهوتحتتأثیرزندگييکجانشیني،بافرهنگهایروستاييوشهریمجاورجايگزين

گرديدهاست .
مهمترينمشخصهايندگرگونيراميتواندرکوچعشايرکُتي(وديگرعشايرورامین)

مشاهده کرد که به جای حرکت رمهها ه همراه خانوارها از طريق ايلراهها ،سرپرستان خانوار
رمههایخودراازطريقکامیونبهنزديکيمراتعدماوندوالرانتقالميدهندوسپسخانوادهها
نیزبهوسیلهوانتوسواریاين مسیرراتانزديکترينمراتعطيميکنند.اينتغییررويهدر
کوچکهمستلزمهزينههایحملاست،مرحلهيکجانشینيعشايرکتُيدرروستاهایورامینرا
سرعتميبخشد .
مشکالتخاصيهماکنوندرمنطقهبرایتامین داموعلوفهبرسرراهدامدارانوجود
دارد ووضعیتاقتصادیواشتغالدرجامعهووجودشغلهایخدماتيدرآمدزاوعدمحمايت
دولتازعشاير سببشدهاستتا تداومکوچورمهگردانيمقرونبهصرفهنباشد و جوانانو
دامادهایخانوادههاباتوجهبهنزديکيبهپارچینوامکاناشتغالدرآن(بهعنوانيکمنطقه
نظاميدرزمانجنگ)يانزديکيبهتهرانوورامینوپیشوادراينشهر وشهرستان بهکار
مشغولميشوند .
خويشاوندی نیز که يکي از بنیانهای فرهنگي و زندگي عشايری است با کاهش تعداد
اعضای خانوار و تشکیل خانوادههای هستهای همراه با گسترش نسبي و آهسته ازدواجهای
برونگروهيوتغییرنقشهایزنومردوکودکاندرخانوادههاتفاوتبسیاریبهنسبتزندگي

سنتيوايلييافتهاست.کودکانکهدرگذشتهجامعهپذيریوفرهنگآموزیرادرخانوادههای
رسميآموزشمييابند .

گستردهودرمیانايلميگذراندند؛امروزهدرمدرسهوبامحتوای
فردگراييبهدلیلسکونتروستاييوهمجواریبافرهنگشهریمیانافرادطايفهدر
حالگسترشاستوامکانخروجآنهاراازنظامفرهنگيوخويشاوندیايليفراهمميکندبا

همهاينهاعناصرفرهنگسنتيدرمیانخانوادههایکُتيحضورداردوتداومبخشيازسنتهاو
آدابورسوممربوطبهازدواج،ازمراحلقبلازازدواجتاجشنعروسي،هنوزديدهميشود.
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زمینهبرایفرهنگپذيریايالتوعشايرمنطقهورامینازجملهطايفهمستقلعربکتُي
باتوجهبهفراينديکجانشینشدنبهتدريجآمادهشدهاستتغییراتدرنسلهایاولودوم
عمقکمتریدارد؛درنسلسومفرهنگتغییراساسيمييابد.نسلمعاصر قادرنخواهدبودکه

کاردامداریوحرکتکوچرویپدرانخودرادنبالکنندوتاريخوفرهنگخودراحفظکنند؛
زيرا موانع و مشکالت موجود فرهنگي ،اجتماعي و معیشتي و موارد ديگر همگي بر فرايند
داللتميکند.آينده

اضمحاللاينگروهعشايریباسابقهطوالني،درآيندهاینهچنداندور 
اينطايفهجزادغامدرجمعیتشهرینخواهدبودودرسالهاینهچنداندوراثرسايهواریاز
زندگيعشايریآنهابهجاخواهدماند .
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