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 مقدمه

داشته مؤثری نقشبسیار ديرباز از ايران فرهنگي و اجتماعي حیات در عشاير، و اند.ايالت

جمعیتايرانکوچ جايگاهميبهشمارنشینانبخشمهمياز داميايران، اقتصاد روندکهدر

تاثیرکوچبرجسته بهنسبتنقشو تاريخوفرهنگايرانمطالعاتاندکينشیناندرایدارند.

هادرموردشیوهزندگيسنتيآنهااست؛درصورتيآنهاصورتگرفتهاستعمدهنوشتهبارهدر

نشینيدردنیایامروز،بسیاربیشازآناستکهبتوانازآنچشمپوشید.بهکهتحوالتکوچ

بهاروند اکنوندرآستانهنابوزندگيکوچ”تعبیر 1399)“دیاستنشیني، بنابرايناز131: .)

نشینانالزماست؛زيرابخشيازمیراثبشریيکسوتالشبرایفهموثبتحیاتسنتيکوچ

وتاريخيجوامعانسانيهستندوازسویديگربررسيوضعیتمتغیرامروزیآنهانیزبههمان

میزاناهمیتدارد.

هستندریموجوددرمنطقهورامینتهرانگروهعشاي19طايفهمستقلعربکُتييکياز

بهسرزمیننَجدعمانمي افراداينطايفهکهسابقهسکونتيآنها عربدردورانخلفای رسد.

فارس منطقهخوزستانو عباسيبه شدنداُمویيا مهاجرتمأمور قاجارنددکريا دوره در و

هایاخیردروتاسالکردندکوچیهاييازآنانبهمنطقهورامینتهرانبهصورتاجبارتیره

ترين.اينطايفهبزرگبودندداریمشغولبرخيازروستاهایورامینبهصورتکوچروبهکارگله

وازبعدکنندميشهرتهرانزندگياینزديکبهکالنطايفهعشايریعربهستندکهدرمنطقه

اند.خودراکمابیشحفظکردهفرهنگيزبانعربيخودراهمچنانتکلموفرهنگعشايری

معیشتمبتني،سهميازجمعیتکشوردارابودنهمچونهایمختلفيعشايرازديدگاه

اجتماعيمبتنيبرـساختارسیاسيوجاشدنبینيیالقوقشالقهگریوجابکوچ،بردامداری

رتعريفافشارنادری(.بناب1391زاده،اند)يوسفيشمردهشدهسلسلهمراتبايليدارایاهمیت

ایچون:وجودساختمانايليکهگانههایسهبرایاينکهيکجامعهراجامعهايليبنامیممالک

دارایتقسیماتاست؛سرزمینمشترککهحدودآنکامالًمعیناستوآگاهيافرادبهعضويت

( است الزم  خود ايل 11:1317در .) موقعیت به توجه با منظر اين واز اقتصادی سیاسي،

کالن بهاجتماعي توجه با و آن به ورامین منطقه نزديکي و پايتخت عنوان به تهران شهر

سیاست زمینه در انتقالگروهاهایگذشته يا جملهسکان مناطقمختلفاز هایعشايریدر

ـيدربارهاينعشايروبررسيوضعیتاجتماعشناختيانسانهایمناطقاطرافتهران،پژوهش

زيست نکاتقابلفرهنگيو آنها آشکارمييتوجهبوم مقالهحاضرسازد.را با ونگاهيژرفانگر

بهيکيازاينگروهبرروی)مشاهدهمشارکتي( شناختيانسانهایتحقیقشازرواستفاده ها،

متمرکزشدهاست.نامطايفهمستقلعربکُتي
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 چارچوب نظری
کهدرمجاورتباشهرورامینواستکُتيصورتگرفتهعربفهاينمقالهبرایشناختطاي

يوبهزندگييکجانشینوبهمرورازشکلزندگيعشايریخارجاستقراردارندشهرتهرانکالن

نوعتغییروبايدعالوهبربررسيساختارفرهنگياينطايفهعشايری .اندشدهوشهریمتمايل

مطالعه”؛چراکهپديدآمدهاستکهدراثرپديدهمجاورتفرهنگييبررسيشودهايدگرگوني

هاینفوذواشاعهفرهنگوشودتاشیوهتغییراتفرهنگيودگرگونيعناصرفرهنگيموجبمي

در (.1391:13،ريگفروقرباني)رفیع“پذيریبررسيوتنوعاتفرهنگيشناختهشودفرهنگ

تغییروتحوالتاجتماعيوفرهنگيدرموردشناسيفرهنگيسانايننوشتارازديدگاهعموميان

عشايراستفادهشدهاست.


انسانهایبيشناسيفرهنگيپاسخبهمجموعهکنجکاویانسان” مورد پاياندر

انسان چهوقتوهامنداستکهفرهنگهشناسيفرهنگيبهاينامرعالقاست.

شوند.اينکجاوچرابهرویزمینظاهرشدندوچگونهدچارتغییروتحولمي

شناسينظرانسانزکند.فرهنگاایرادرقالبفرهنگبررسيميرشتههرپديده

ارزشمجموعه باورها، وايدهایازرفتارها، شودکهشدهتعريفميهایآموختهها

يکجمعیت انسانويژگييکجامعهيا ازديدگاه شناسيفرهنگي،خاصاست.

“عواملدرونيوهمعواملبیرونيهستندهتغییراتاجتماعيوفرهنگيهمنتیج

(.11:1393،پور)ايمانومحمدی

 
يتغییراتتدريجيفرهنگ از حسبالگویيشناسانسانمفاهیمکي بر فرهنگياست.

.باهستندومرحلهبهمرحلهحالتحولتدريجيهاهموارهدرشناسان،فرهنگپیشنهادیانسان

مي الگو، اين برجستهپذيرفتن کرد. شناسايي را فرهنگ تغییر مختلف مراحل ترينتوان

مورگاننظريه هنری لويیس الگو اين مرحله1919ـ1991)1پرداز سه انسان تکامل برای )

وحشي تکامل ولف است. گرفته نظر در را تمدن و بربريت يکگری، صورت به را تدريجي

جمعیتيوکیفيبهمعنایپديدآمدناجزایجديدهایويژگيبهمعنيپیشرفت،ازنظرکمي

ميفرهنگي واقعتوضیح در کند. ادغام خود در فرهنگرا قديم اجزای که نحوی به دهد؛

هاییطهانتیجهضرورتسازگاریبامحیطاست.فرايندانطباقيمشابهدرمحدگرگونيفرهنگ

فرهنگ بهتشابهاتيدر قربانيشود)رفیعهایمختلفمييکسانمنجر ريگفرو ،1391 :97.) 
بهرهبخشعمده نحوه و طبیعي محیط با ارتباط در فرهنگ از عنوانای تحت آن از وری

ميبوم شکل فرهنگي )میرزاييشناسي گیرد ،1391 را(.111: فرهنگي هويت نیز دوره

                                                           
1 Lewis Henry Morgan 
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داندکهثابتوپايداراست.ویمعتقداستهويتفرهنگي،هبررویفرهنگميشدبنیادگذاری

ارزش و هنجارها معیشت، شیوه طريقزبان، از را تغییرهایفرهنگينشانميخود با و دهد

(.113:1391حسیني،شود)محبهريکازاينعوامل،دچاردگرگونيمي

فرهنگ ب1پذيرینظريه عشاير مورد برایدلیلهدر شهریادغامآمادگي جامعه  در

زيست،فاصلهنسلي،سازگاریتهران(قابلانطباقاست؛زيراتحوالتشیوه شهر)ورامینوکالن

هایمسکونوارتباطاتگسترده،جواریباگروههایگوناگون،همبامحیطثابتبهجایمحیط

.استتحوالتفرهنگيراموجبشده


درتماسيهایمختلففرهنگآيدکهگروهمعموالًزمانيپیشميپذيریفرهنگ”

ءفرهنگي،منشاهشاعاپذيریهممانندنزديکبايکديگرباشند.بنابرايندرفرهنگ

پذيریرابرایشناسان،فرهنگانسانديگراست.ولياغلبههایجديدجامعجلوه

رتماسباديگران،فرهنگبرندکهدرآنيکيازجوامعدشرححالتيبهکارمي

باشد داشته قدرتمندی قرباني)رفیع“بسیار و 97:1393ريگ،فر به؛ بنگريد

(.1397ديگار،



 پژوهشروش 
دانش مطابق که است تهران ورامین منطقه در میداني پژوهش يک از گزارشي مقاله اين

نويسييعنيمطالعهازشیوهمرسومدرتاريخاينرشتهبردنروشويژهبهکارشناسي،باانسان

تاريخ و سندی است. شده استفاده نیز شفاهي شناسانساننگاری مطالعه کلیهاسنادیدر ،

نگاریشفاهيدرتاريخ.کندمدارکمکتوببازماندهازقومياايلرابررسيوتجزيهوتحلیلمي

خاطراتوهکندوهموگوومصاحبهميمعهگفتوآگاهجاسفیدبابزرگانورهبرانوافرادريش

هایتوصیفيازروشپژوهشگر.کندآوریميجمعيافتهازنسليبهنسلديگرراانتقالاطالعات

مشاهدهمشارکتيازطريقهمراهيباآناندرکوچبهرهجستهاستتاساختارهایاجتماعيوو

ثبتگردد.همانندزندگيروزمرهيکُتيفرهنگيونظامروابطسنتيرايجدرجامعهايل



 عشایر ورامین
کنند.ياستکهطوايفيازبیشترعشايرايراندرآنزندگيميمنطقهورامینازجملهمناطق

وانددرطولچهارقرناخیريعنياززمانحکومتصفویبهمنطقهورامینکوچکردهآنهااکثر

کوچعشايرکهبیشتردارد.يعشايریدرکشورموقعیتخاصاينناحیهازنظربرخوردفرهنگ

ودروندگرفتکهعشايرازموطناصليخوددورشعلتسیاسيداشتبهاينقصدانجاممي

                                                           
1 acculturation 
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گروهيازعشايرباپايتختشدنتهراندردورهقاجاريه.منطقهمرکزیايرانتحتنظرباشند

مخالفحکومتبهمناطقاطرافتهران شدندموافقو جملهورامینکوچداده از حکومت.و

پیشهتبديلبهافرادیکشاورزوزراعتراعشايرسرکشومخالفدادن،اسکانباسعيداشت

کن کمتتاد آنها عصیان شودخطر منظورحکومتگروه.ر به را پشتیبانخود عشاير هايياز

نزديکپايتختدرداشتنپشتوانه مخالفبه عشاير با علتموقعیتمقابله به اما انتقالداد؛

 نزديکيخاصجغرافیايياينمنطقه دامنهدر کوهبه سیاه و )محليیالق( ،هایجنوبيالبرز

 د.ردنمسیلهوقرقسیف)محلقشالق(عشايرکموبیشبافتزندگيعشايرخودراحفظک

بهمنطقهورامیناززمانصفويهآغاز زنديهادامهوشدکوچعشاير زمانافشاريهو در

هایعشايری.بیشترطايفهگرفتتهران،شدتشدنيافتوبارویکارآمدنقاجارهاوپايتخت

هایعشايریبعدازانتقالبهاند.بعضيازگروههاينمنطقهدرزمانقاجاريهبهورامینکوچکرد

فرهنگگروهتعدادبهعلتکمي نحویدر هويتندشدهایديگرحلبه دستخودو از را

داد گروهند. بهاسنادمکتوب، استناد عشايرکردچونبا عشايریورامینشامل: وطوايفو ها

هاوبوربورهاها،لرنيها،سیرسپورها)سیلسپور(،کردبچهها،قراچولوها،سیاهمنصوریپازوکي

:1331)لمبتون،خانيومیرزايي(؛عشايرهداوندشاملسهطايفهسیری،1313:113،)توحدی

؛لمبتون،1311:37،)نوايي(؛عشايربختیاریازهردوطايفهبزرگهفتلنگوچهارلنگ171

ناظم1331:193 و کرماني،؛ )نفیسي،1391:119االسالم قاجارها ؛ هدين1311( ؛ ،1131:

اوبن193 ؛ )اعتماد1317:199، اصانلو طايفه السلطنه(؛ )شمیم،1391:373، طايفهکنگرلو (؛

نسخهخطي؛ناصرالدين1311:91 آغاسي: (؛1311:113شاه،(؛طايفهکارخانهيوسفي)میرزا

 )ترکمان، شاهسون ق1311عشاير بغدادی، شاهسون قشقايي1377؛ )(؛ بهها صورتبنگريد

طايفهلشني؛(؛طايفهخلج؛1131:171نسخهخطي(؛عشايرنفر)هدايت،،امالکخالصهتهران

الیکا علیکايي)ييالکايي، بنگريدبهيا عشاير، 1399ايالتو درهستند(وعشايرعرب131: .

رهيدا است: آمده قسمت”المعارفايرانیکا عشايریدر صورتنیمه هایجنوبقبايلعرببه

جلیل دهستان در نیز بخشي ميورامینو زندگي بهآباد قبايل اين ایمجموعهصورت کنند.

هاازشیرازهستندمستازخوزستانوکُتيناهمگنازقبايلعربباقریايلخمسه،عربمیش

 د:شونعشايرعربدراينمنطقهبهچنددستهتقسیممي.“اندکهدرمنطقهورامینپراکنده

ميعرب (1 تکلم فارسي به امروزه که عربهايي طوايفديگر از جمعیتآنها و کنند

هایعربسلماني،عربسرهنگي،عربساالری،عربخواری،عربعلیداييستوبهنامبیشترا

(.1399:111،شوند)امینيوعربعلیدوستيخواندهمي

ندمستکهازاعرابيهستندکهدرقروناولهجریبهخراسانرفتعشايرعربمیش (1

)توحدی قايناتساکنشدند و ابیورد مناطقسرخس، در و ،1313 در313: اسکانآنها و )

(.1331:171،اطرافتهرانوورامیندرزمانقاجارانجامگرفت)لمبتون
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هاوصحنانیانازاعرابديگراينمنطقههستند.طايفهکلکودرگذشتهبیشترکلکو (3

اطرافمسیلهزندگيمي گلهدر وشغلآنها گوسفندکرد منطقهبهنامداریبود. در هایآنها

)کیهانخودشان آنبود رنگسفید مرغوبیتپشمو نظر دارایمعروفیتاز و اين1317، .)

شوند.صورتپراکندهدربرخينقاطورامینديدهميطايفهامروزهبه

حفظشیهابرخالفطوايفديگرعرببافتزندگيعشايریراکموبهاياکوتيکُتي (1

سالکرده بهدامداریوزندگيکوچرویهایاخیراکثريتقريببهااندوتا اشتغالتفاقآنها

هایعشايریباقدمتطوالنيترينگروهطايفهمستقلکُتييکيازبزرگبانامها.کتياندداشته

 .هستند



 تاریخی نهیشیپ
هیرهابنمربوطبهجدبزرگآنانمصیقله1تريننوشتهدرموردتاريخچهطايفهعربکُتيقديمي

بهاوواگذارکردودرهجری31خلیفهسومدرسالشیبانياستکه ايالتمملکتفارسرا

عرب37سال اينسمتبرداشتهشد. اعرابنَهجریاز ،جدعمانبودند)فساييهایکُتياز

درزمانخالفتخلفایاُمویياعباسيبهديارفارسوو(1311:1،؛بهمنبیگي311:1397

(.31:1179)خورموجي،بوندمأمورشدهنخوزستا


ابنعفانايالتمملکتفارسرابه)مصیقلههجریخلیفةسومعثمان31درسال”

درسال عنايتفرمود. اعیانمسلماناز31ابنهیرهشیباني( هجریجماعتياز

-خالفتبردندوباعثرامروانهسوءسلوککارگزارانخلیفةسومشکايتبهآستان

 عموی پسر حکم سخنهخلیفابن به اعتنايي خالفت جانب از و شمردند سوم

روزبهدادخواهاننشدبلکهمروانازجانبعثمانتهديدبهقتلشدواينفتنهروز

91طیبهودرسنهسومرادرمدينههمانسالخلیفهباالگرفتتادرماهذيحج

علي موالیمتقیان خالفتبه بکشتند. ابيسالگي قرارطالبهاشمابن يقريشي

عمخودابنعباسپسرجنابايالتبصرهواهوازوفارسرابهعبداهللگرفتوآن

ابنهیرهشیبانيراازابنعباسمصیقلههجریعبداهلل37عنايتفرمودودرسال

(.9:1397)فسايي،“ابنحفیفراواليوامیرآنخطهنمودفارسبرداشتوسهل



جّداعالیطايفهکُتيکهکننداجدادخودنقلميازمقیمحوزهفارسامروزهاعرابکُتي

تیرهابن)مصیقله جزء و فارس شیباني طايفه بزرگان از شیباني( وهیره عبدالیوسفي های

مظفردردرزمانآلکههستندطايفهکُتيمقیمورامینتهرانازهمینطايفه..ولیشاهيبود

پسازفراروتبعیدبهورامینآمدند.اينموضوعتوسطوندقرارگرفتکرمانموردقتلوغارت

                                                           
1 koti 
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کُتيعده طايفه معمرين از است.ای شده استنقل شده نگاشته نیز حمله اين شرح

ایوشاهدرپيواقعهالسلطنهدرعهدناصرالديندرزمانحکمرانيشعاع.(131:1371)هاشمي،

خانازطايفهکُتيوسفيکُتيکهموجبکشتهشدنرضاازپسحملهبهمردانطايفهعبدالی

وبهاقوامندگردد،يکعدهازافراداينطايفهدراينتاريخفارسرابهقصدورامینترککردمي

نقلديگریدرکتابآثارشدندخوددرورامینملحق اينواقعهبا العجمنیزآوردهشدهاست.

الدوله)فرصت ،1391 :119..) ريشبنا گفته به کُتي، طايفه سفیدان بهآنها مهاجرت پساز

سیاه چادر گزيدندو مأوا کوه منطقهسیاه نزديکقصرورامیندر اينمنطقه در را هایخود

يیالق)تابستانمحلهایالبرز)الر(قشالقوکوهمحلالرشیدفعلينصبکردند.سیاهکوهعین

چر(آنهابودهاست.



 وجه تسمیه
برخيکتابمعان کُتيدر نام مورد فرهنگيمتفاوتيدر و ميها ديده برخيکتبها در شود.

رااحتمالاستاينشودوازآنجاکهکوتشهریدرعراقعرببودهقديميکوتيديدهمي

الکوت:بلدهفي”:آمدهاستاعالمالمنجدخواستهباشد؛درتواندادکهاينطايفهازآنجابرمي

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

کهدربرهانقاطعیبهاشکالمختلفمعنيشدهاست؛بهطورکوتهایلغتقديميفرهنگ

(.درحاشیه3:1311/1717)برهان،“گويندبروزنحوتبهزبانهندیقلعهرامي ”آمدهاست:

العجمکتاب نآثار است: حُطي”یزآمده قرشتبهياء تاء کافعربيوکسر نامکُتيبضَم زده

مالزمقبیله را گرمسیر سرحدو اعرابفارساستکه 1391)حسیني،“اندایاز افراد(.119:

کندوکُتيراکُتبهدستمعنيميآنهاطايفهکُتيازمعنيآناطالعچندانيندارند،يکياز

کردندوبهاصطالحدعواييبودندگریميهایآنهاياغيبزرگکوهپدرسیاهگويدکهچوندرمي

(.139:1371)هاشمي،ندانداختندبهاينناممشهورشدوکُتخودرارویدستمي



 پراکندگی و کوچ
ازدوراننادرکوچعرب زمانناصرهایکُتيبهمنطقهورامینبهمرورو تا افشار شاهالدينشاه

ادامهداشتهاست)وزيریقاجار مستوفي11:1319، ؛ معمّرينعشايرکُتياظهار(.177:1391،

مرحلهاولبهصورتاجباریوبهدلیلدراند،کنندکهآنهادردومرحلهبهمنطقهکوچکردهمي

شده منطقهکوچداده نخستاندسیاسيبه گروه منطقه. در زندگيچندساله و ورود از بعد

 بهترازفارسميورامین، ودهنداطالعمياقوامخوددرفارسبهيابندچونشرايطزيسترا

دراينمرحلهتعدادیازافراداينطايفهداوطلبانهبهمنطقهکوچد،کننتشويقميبهکوچآنهارا

استقرارکوهورامینهایکُتيپسازمهاجرت،درمنطقهسیاه(.عرب11:1399،کنند)امینيمي
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،مشاهداتخودراازمنطقهسیاهبودسونهدينکهدردورهقاجارازايرانديدنکردهافتند.ي

 چادروکوه از استتعدادی کرده توصیف را آنها وضعیت و ديده را عرب عشاير های

اسامياعرابدرسفرنامهسِر(.193:1131) وسپساز ايلکوتي)کُتي( پرسيسايکسهماز

نامبردهشدهاست.کردهبود،کهمستربلَکمندرهزارونهصدمیالدیتهیهفارسطبقصورتي

شاهيودرازیوبهطايفهوليذکراينمأمورانگلیسينامطايفهکُتيفارسيوعبدالیوسفيرا

(.311:1393نیزاشارهکردهاست)سايکس،

منطقه اين مقتضیعشاير و قومي شديد همبستگي علت به زمان مرور زندگيبه ات

دارایقدرتقابلکوچ حمايتحکومت، اسنادمييتوجهنشینيوبعضاً بهطوریکهدر شوند،

کهنامبردهشدهاست(ازپنجطايفهمعروفوقديمي1391:333،دورهقاجار)اعتمادالسلطنه

عشايرعربجملهبهنامعربکهمحدودهاززمانصفويهبهبعدبهورامینانتقالدادهشدنداز

آوریمالیاتيکايلخانويک(.حکومتبرایادارهعشايروجمع13:1399،بودهاست)امیني

گماشت)لمبتونميايلبیگبرایامنیت ،1331:139 برخيرياست(، ايالتعربورامینو

(.71:1371جمع،پسرامینالسلطانبود)هاشمي،صاحباصغريايالتديگربرعهدهعل

 ناصرکُتياکثر زمان در را ورامین به مهاجرتشان تاريخ ميالدينها مدعيشاه و دانند

شاهبهآنهابخشیدهشدهاستوالدينهاازطرفناصرکوهبرایچرایدامزارسیاههستندکهعلف

،دردستآنهااستنوشتهشدهشاهنياعظمناصرالدسندآنکهبررویپوستآهووبهخطصدر

ست)ا اعرابباديه177ـ171همان: چون طبقاينسند بندگيبه(، کُتيطوق نشینطايفه

اند.همچنینازمشروحفرماناند،شاملعنايتشاهانهشدهگردنوحلقهغالميبهگوشکرده

دولتبودميچنینبر امر به آنانمتمرد که ميندآيد فرود تسلیم چونسر تأمینو و آورند

بهفرمانملوکانهناصربهعنايتشاهانهمفتخرمينمايندحاصلمي دوحلقهالدينشوندو شاه

الرشیدوشاهینبهحاجيمیرزا،ولدهایعینچشمهآبواراضيمربوطدرحوزهورامین،بهنام

گردد.نشینمرحمتمياهللعربکُتيباديهمرحومحاجيعبد

 کُتي، طايفه افراد سکني محل روستاهای قلعهاولین طايفه اين بزرگان گفته طبق

ابتدایروستایجلیلغیاث در روستایشورانآباد و غیاث)اهیهآباد قلعه است. بوده هم( آباد

خانه بارویخرابوجودهاييخشتيوطاقاکنوننیزبهشکلسنتيبا هاييگنبدیوبرجو

دهدکهمحلتولددونسلميهایمختلفطايفهکُتينشانازتیرهشدههیهایتهدارد.شجره

زادگاهاجدادآنهاقبلازايندونسل،منطقهوکوهورامینمردانفعلي،درمنطقهسیاهقبلپیر

(.همانفارسبودهاست)

پايیزبهار و ارديبهشت( )فروردينو منطقهتلچر کُتي، عشاير دی( و )آذر سرخزيرچر

،دامدارانکُتيمازاددرجهسهبودننوعمرتعباتوجه،کوهدرجنوبورامیناستارتفاعاتسیاه

ايندامدارانقبلاز(.171ان:کنند)همچرمزارعتأمینميعلوفهموردنیازخودراازطريقپس
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کوهنسارسیاهرآبوهمواسینهشکررهایخودرادرهمواممنوعیتچرادرپارکمليکوير،گله

خرکوه،پَرهزرد،غديراسب،تلهایآنهاتامنطقهدوازدهامام،نَرهدامدادند؛اماامروزهچرامي

برایرسیدنبهمنطقهالردامدارانطايفهعرب(.19همان:)هستندمشغولچرا1سرخومکرش

.روندکُتيچهارايلراهدارندکهبهصورتکوچروبهآنجامي

انداز:مینعبارتاينمناطقازمبداءروستاهایاينطايفهدرورا

شوينک (1 تماشا، شورا، سرخهحصار، ايرا2ورامین، واسهجون، مرادتپه، قوش3، خونه،،

.4درهوآروگذر

کوه (1 قرهورامین، کوههای مشاءقاچ، دماوند، اطراف تَجَرَک5های بومهن، رودهن، ،6،

رود.،قرقرهسنگ،چهلبَرّهومیان9،سیاهپالس،قوشخانه8،پَهَنَک7وَسان

کوه (3 قرهورامین، چَپَک10قاچهای سیدَک، گردنة پلور، هاشم، امامزاده گردنة مشاء، ،

اللآب،شیخامیر،آرو،يوردحاجخانم،تُرشَکچالهامامپهنکارتش،رودخانهسنگسری،گردن

رآروعلیدايي.ووَ

کوه (1 وَزانورامین، چالچال، پلور، هاشم، امامزاده گردنة 11هایقرهقاچ، بندخاکي،،

(.179،177:1371واسکندربیک)همو،12رآروچهلدره،وَ

دربرخيکتباند.کردههااستفادههایمتمادیازاينايلراهافرادطايفهعربکُتيسال

(.111:1391الملک،تاريخيدورهقاجاريهازالربهعنوانيیالقايلعربيادشدهاست)افضل

تاثیردرجامعهشهریوادغامزهبهواسطهنزديکيبهتهران،شیوهکوچعشايرورامینامرو

عشايرطايفهکُتيازوسايلنقلیهسنگینبرایرفتنبهمنطقهيیالق.استتغییرکردهفناوری

استفاده مي)الر( کامیونازورامینبهنزديکييعنيکنند؛ با منطقهدماوندگوسفندانخودرا

.درشهردماوندشودطرفمراتعآغازميهابهحرکترمه،احشامکردنوپسازپیادهبرندمي

سواریدربستبرایرفتنبهمراتعيازجملهآرو،ورآرو،اسکندربیکوسیاهپالسخودروهای

روند.حرکتوبهمحليیالقخودميبااستفادهازآنهاهایکُتيوجودداردکهمعموالخانواده

مردانخانوادهبهاست.کوچخارجشدهشکلسنتيطرفمنطقهالردماوندازطايفهبهنيکوچا

دام همراه کامیون با را کوچ مسیر از بخشي ميها طريقکنندطي از نیز خانواده اعضای و

                                                           
1 makreš   
2 šoinak 
3 ira 
4 aro 
5 maša’ 
6 tajarak 
7 vasan 
8 pahanak 
9 qošxane 
10 qaraqāč 
11 vazān 
12 varāro 
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 دماوند به ورامین از سواریروندمياتومبیل طريق از را خود وانتو و دربست بههای بارها

سانند.رميترينمراتعنزديک

 عمودی کُتي عرب طايفه کوچ حرکتاستحرکت ارتفاعات به دشت از دامداران و

فاصلهيکماهدريیالقاستودامدارانبه(کیلومتر117زير)کنند؛مسیرکوچنیزکوتاهمي

کنند.ماهدريیالقاقامتمي9تا1وبهمدتشوندمستقرمي

ت تقسیماتاجتماعيمانند از کدام کههر يیالقمکانمشخصيدارند در طايفه و یره

هایمعینينیزبرایبرپايياردوگاهچردومکاندامآنهادرمرتعمي،ستااتقريبامقردايميآنه

تواندازآنهاستوگروهديگرینميادارندکهطبققوانینوسننمتعلقبهخودآنها1وردياي

مثالً کنند. ذبیحاستفاده حاج مييورد پا بر آرو منطقه در شريفي تیره از مرتعاهلل و شود

:1371،هایتیرهجعفریکُتياست)هاشميرپالسمحلاستقراراردوگاهتعدادیازخانواسیاه

173ـ117 زيراقتدار17تا7شودحدوددرمحلاردورئیسکهسرباجنامیدهمي(. چادررا

سا کوچرا و اردو زندگيدر وهرهمانميخودداردو درسراسرالراتشیرواره عرف2دهد. و

ميخانوادهمربوطبهآنبین تولیدلبنیهایدامدارانکُتيدرفصلشیردهياجرا اتشودوبا

هاييزندگيهادرسیاهچادرد.درمراتعالرخانوادهکننمايحتاجموردنیاززمستانرافراهممي

هاييچادرامورعشايریجهادسازندگيشودودرکنارآنميکنندکههنوزازمویبزبافتهمي

(.199ـ193)همان:گذاردازبرزنتدراختیارآنانمي

 درزندگيعشايریحضوردارند.زناندريیالقنقشاساسيدرتولیداقتصادیخانواده

چادرازهرخانهدرسیاوادارهامويدستعيهایدامي،صناهایآنهادرتولیدفرآوردهزنانوفعالیت

اهمیتگذشته نقشو اصليخانوار ارکان از عنوانيکي به زن استو داشته رواج هایدور

ايويژه جامعه اين در اينند.کميفاای امروزی، اجتماعي زندگي در سريع تحوالت ايجاد با

هادگرگوني عشايری جامعه گستردهبر و عمیق استتاثیرات گذاشته وني)احساای

(.3:1337نصیری،



 جمعیت
ورامین منطقه 119عشاير مستقلعربکُتيبا طايفه که جمعیتدارند خانوار137خانوار

.اينجمعیتمتشکلشودمحسوبميدرسطحاستانتهرانعربدومینگروهجامعهعشايری

(.آخرين1399،)سرشماریعشايرکوچنده استنفر1713زنودرمجموع193مردو179از

سرشماریمرکزآمارايرانمربوطبهسرشماریاجتماعياقتصادیعشايرکوچندهکشوردرسال

مردو393زنومرد)973خانواروتعداد139،طايفهمستقلعربکتيرامتشکلاز1397

                                                           
1 yurd   
2 vahre 
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بهنامسوختههایکهدرشهرورامینوبخشپیشواودردهستانکردهاستزن(برآورد371

(.11:1397،آبادسکونتدارند)سرشماریعشايرکوچندهجنوبي،قشالقجیتووولي

(1371:173است)هاشمي،عشریشیعهاثنيمذهبآنهاعشايرکُتياسالمودين



 ای بندی طایفهساختار سیاسی و تقسیم
وابستهبهاتحاديهخمسهفارساستوبهدوبخشعربشیبانيوعربجبارهوايرانايلعرب

کههمهسالهازالرستاندرجنوبفارستااقلیددرشمالآن،شودميتقسیمیهایمتعددتیره

کوچمي عشاير، ايالتعربفارستوصیف13:1399کنند)ايالتو ناصرینیز فارسنامه در .)

شیبانيبههایکُتيازسهتیرهعربوهایمختلفعرببهتفکیککتابتهاندواساميتیرشده

عبدالیوسفيوولينام اين(.311ـ1397:311يي،شاهينامبردهشدهاست)فساهایفارسي،

بوده خمسه جزء عربهستندکه عشاير تنها تااندگروه باقيماندهاکنونعمدتو اندکوچرو

ايالتخمسهازترکیبطوايفترک،بهارلو،اينانلو،نفر،”کهکردايداشاره(.ب39:1313،)ايوانوف

باصریواعرابشیبانيوجبارهکهازبازماندگانهجوماولیهاعراببهايرانبود،تشکیلشده

عدهايشاناز”اند:نويساندرخصوصايلعربنوشتهنامه(.برخيازسفر19:1391،)بیات“است

اندکهازسههزارچادربیشترنیستندودرهمینمنطقهتراستوگفتهکمحدودهایترتیره

بهطايفهبنينیززندگيمي تبارخودرا :1397)کرزن،“دارندشیبانعربمنسوبميکنندو

(.139ـ133

هایجعفری،مجیدی،آقاحسیني،قنبری،ساختسنتيطايفهکُتيازهشتتیرهبهنام

 بقراييوشريفيتشکیلشدهاستصادقي، دربرخيکتباين133:1371)هاشمي، مؤمني، .)

صادقي،مؤمني،شريفي،چارراهي،بقرايي)ساکنکهاستطايفهصورتگرفتهنهبندیبهتقسیم

حصار آقادر شعیبباال(، در )ساکن خیرآباد(،حسیني در ساکن )بیشتر قنبری جعفری، آباد(،

(.11:1391)امیني،هستندازآنجملهومزيدی)مجیدی(محمدی(لومهدی)لو

(.133ـ1371:111،دانند)هاشميشاهيفارسميافرادطايفهکُتيخودراازطايفهولي

هامعروفاستایدرآنجابهمحلهعربآبادشهرریبیشتربقراييهستندومحلههایباقرکُتي

حسینيو؛شاههماندانند)خودراازطايفهصادقيميمستقردرگرمسارهايي(،کُتي91ان:)هم

(.11:1379رنجبر،

طايفهکُتييکواحدهمبستهمرکبازهشتتیرهاست.هرتیرهبهابتدابهنتاجوسپس

تقسیممي خانوادهخانواده مجموعه عنوانيکواحدخويشاوندی، به نتاج هايياستکهشود.

هایديگرهمانتیرهرسدوايننیا،برادرنیاکاننتاجمشترکميسلسلهتبارشانبهيکنیای

است.واحدپايهدرطايفهکُتيخانوادهاستکههرخانوارمرکبازرئیسخانوار)پدر(،همسرو

بزرگهستند.بزرگومادروگاهپدرمجردفرزندان
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سفیدياشیخس،ريشازعناوينخان،کالنتر،رئیکدامچیازنظرسیاسيدرحالحاضره

تیره افراد مورد طايفهدر و نميها مشاهده هیچهایکتُي در افراد و شود مراتبکدام سلسله

ندارندسیاسي ميقرار ديده غربکشور جنوبو بهخصوصدر عشاير ساير گاهکهدر شود.

استديدهنیارودکهمرادفردمسن،مجربودسفیدوبزرگمترادفهمبهکارمياصطالحريش

نسلجواناست انتقالتجاربگذشتگانبه به قادر و دارد اطالع تاريخطايفه از )همان:که

(.111ـ193



 مذهب و معیشت
يکفعالیتآنهاهنوزدامداریشیوه دامداریوکشاورزیاست.معیشتاکثرافرادطايفهکتي

هایمجاوردشتوووجودروستاهایگرموخشکاينمنطقهتابستاناست.اقتصادیسنتي

بز،کرد.بايدتأکیدشودميهایالروسدلتیانکوير،سببکوچموقتبیناينمناطقودشت

دارندازمهمامکانهاييکهگوسفندوگاودرروستا هایبهتريندامذخیرهعلوفهزمستانيرا

دربخش1ايفهدرروستایشورانبررسيوضعیتاقتصادیومعیشتيافراداينطروند.شمارمي

دهدکهشغلاهاليروستاهایبهنامسوختهنشانميمرکزیشهرستانورامینويکيازروستا

دارایحدوداهاليروستاشدهازدهداریاطالعاتکسببراساسکشاورزیودامداریاستو

رأسبزوبزغاله177رأسگاومیش،17رأسگاووگوساله،17بندی،رأسگوسفندپروار177

هستند.رأسگوسفندوبرّه177و

شاملصیفي گندموجواستمحصوالتکشاورزیروستا از.جات، آبکشاورزیروستا

عالوهد.شودوآبنهر)رودخانه(تأمینميندهسنگآبمي19طريقدوحلقهچاهعمیقکه

بافيهازنانبهکارقاليستدرتعدادیازخانوادهایودامداریکهشغلمردانروستابرکشاورز

منزلمي کار کنار پردازنددر 193)همان: نشانميبررسي(. مشاغلها جوانانکمتر دهدکه

گرداني،مسايلموجوددرطولزندگيچهاروبهدلیلمشکالترمهدهندراادامهميپدرانخود

درجامعهشهریبهمشاغلديگریازجملهادغامشدنترازآنیالقدرمنطقهالرومهمماههي

مشکالتکارکشاورزیو(.171)همان:اندسازیپارچین،رویآوردهمهماتیهاکاردرکارخانه

سببشدهاستجواریباشهرورامینومشاغلخدماتيباسودآوریبیشتردامداریدرکنارهم

مدآومشاغلجديدیرابرایکسبدررويگردانباشندانعشايرکُتيازکارپدرانخودجوانتا

انتخابکنند.

مشاغلصنعتيوشهریبرروی افرادبهخصوصجوانانبهحوزه بهشيگراورود آنها

هسته نظامزندگيخانواده در است. گذاشته فرهنگتاثیر و اجتماع عرصه فردگراييدر ایو

جديد،برخالفنظاماقتصادیومعیشتيسنتيکهدرآندام،مرتعوکشاورزیارزشاقتصادی

                                                           
1 šuran 
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هایفنييااداری،ماشینوابزارآالتصنعتيارزشمنداست.جوانانداشت،عوامليچونتخصص

برایيکشغلصنعتيياکُتينمي  جستجو با نتیجه دامداریباشنددر و دام خواهنداسیر

ایهستند.دغدغهيآراموبيدولتيخواهانزندگ



 مسکن  
اينبررسيمسکندرعشايرکُتيدردورهاستقرارنشانمي دهدکهشکلعموميمساکندر

هاوترتیباستقرارآنبهصورتمجتمعومتمرکزاست.نقشآبدرتمرکزمساکنبسیارروستا

آ دسترسيبه زيرا است، ببموثر توجه با را کويرروستاهاموقعجغرافیايياينه حاشیه در

بهعالوهمسئلهناميريپذامکان گذشتهنیزباعثتجمعکلیهمساکنشدهاستامنيدرسازد.

(.99:1319،)فیروزیوغالمي

درروستایشورانعبارتهایعشايرکُتيرفتهدرساختمانخانهرکابهمصالحساختماني

آجرگازخشتوهستند مساکنيکهدرقلعهشورانساختهشده،گل،چوبوتیرل، اندآهن.

ازخشتوگل خانههستندبیشتر قديميهایمرکزی. گِلترو شوراننیزهمگيازخشتو

هاپايهخانهشود.آهنياگاهيچوبديدهميهایجديدتیرسازیاند؛امادرپيخانهساختهشده

؛سانتیمترمتغیراست77تا17ازهالياست.قطرديوارخانهگهامعموالازخشتوگلوديوار

سازند.ترميهارانازکولياکنونديوارخانه

هااند.نمایعموميبامخانههاهمهبدوناشکوبومعموالمجاوريکديگرساختهشدهخانه

کند.بامهرخانههایطويلوموازیجلوهميگنبدیشکلاستکهدرمجموعبهصورتگنبد

هاييوجودهاازچندينگنبدساختهشدهاستکهدربینآنهافرورفتگيمتناسبباتعداداتاق

مي مجزا اتاقديگر از را اتاق هر گنبد که سقفدارد است. ناودان فرورفتگيمحل اين کند.

.هستندد،مسطحانهایجديدکهازتیرچوبياتیرآهنساختهشدههاضربياستوخانهخانه

درخانهتعداداتاق خانهها چهاراست. بیندوتا هایمعموليسهاتاقوهایاينروستا

هایقديميچهاراتاقدارند.معموالًبیشترينمساحتبهاتاقپذيرايياختصاصدادهشدهخانه

شود.ديوارستفادهميبافيابرایقاليهاخانههابهمنظورخواب،پذيراييودربرخياست.ازاتاق

باکاهگلوگچاندودشدهاتاق درواندوبهدلیلسقفضربياندازهپنجرهها کوچکاست. ها

اندودرورودیمنزلرانیزدرمنازلجديدپنجرهآهنيکارگذاشتهوچوبياستهاغالباًپنجره

اند.آهنيکرده

دام نگهداریميمعموالً خانه در اقسمدونشوها حیاطمنزلبه اختصاصطبلصتياز

انباریبراینگهداریعلوفهدربرخيخانهدارد. آذوقهوقراردادنوسايلکشاورزیموردوها

حیاطخانهاستفادهقرارمي نگیرد. ازوسعتزيادیبرخورداراستودرآندرختانمیوهزیها
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انار، مانند درختان زير در و است شده کاشته مو و خانگيتوت جهتمصرف سبزی انواع

(139ـ1371:139)هاشمي،کارندمي



 های فرهنگیویژگی
تنهادراند،نههایکوهستانيومراتعطبیعيپراکندهجامعهعشايریايرانکهبیشتردربخش

بلکهدرزمینه هماختالفساختيوکارکردیدارند، اقتصادبا هایاجتماعي،شیوهمعیشتو

شود.هایکليبینآنهامشاهدهمياعتقادینیزتفاوتفرهنگيو



 زبان

زيراايالتوعشايرايراناگرچهبازبان؛هایدرونعشايردرزبانوادبیاتمشهوداستتفاوت

بلوچي(وزبان)يرانياهایفارسيآشناييدارنداماهرطايفهبهيکياززبان لُری، هایکُردی،

دارای وگويشلهجهترکيوعربي)با (.131:1371طبیبي،کنند)هایمتعددی(صحبتميها

کُتيتیره طايفه مختلف ورامینهای منطقه ميدر تکلم عربي زبان به )امینيهنوز ،کنند

فراموشنکرده11:1399 را اصطالحاتمحليخود و تاکنون177:1391اند)مستوفي،( و نیز(

 حفاندداشتهسعي را خود فرهنگ و زبان ديگراتحالنیدرعکنندظ عشاير از نیزثیراتي

نیزبهخوبيامروزهاند.پذيرفته امااستفادهازکنندصحبتميمردماينطايفهزبانفارسيرا ،

برای گیرد.انجامميديگرهایتیرهباافرادوروزمرهخانوادگيوگفتگوهایزبانعربيبیشتردر

هایقابلتحلیلاست:ويژگياينطايفهاينيشناسزبان

هاترافرادطايفهسعيدرحفظواژگانعربيدارندبهطوریکهدرداخلخانوادهبزرگ (1

 دارند.کنندازاينروکودکاننیزبااينواژگانآشناييبهزبانعربيتکلممي

شودبرایاجزایبدنخودوحیواناتاساميمختلفومخصوصعربيبهکاربردهمي (1

 کنند.ازآناستفادهميزبانروزمرهودر

بهخصوصيرابههایلهزدهاوجمهاومراسمعزا،زباندرمراسمخاصمثلعروسي (3

(.173ـ1371:117)هاشمي،کنندزبانعربيبیانمي

 آموزشثتحتتأامروزه فرهنگشهریو زبانهایخانوادههایرسمينوهیر با کمتر ها

گفتگویرفتهبافوتافرادمسنخانواده،يادگیریزبانعربيازطريقدارندورفتهعربيآشنايي

گیرد.درنتیجهنسلجديد،بسیاراندکاززبانمادریوبوميصورتنميخانوادگينزدکودکان

هایسنتيدرداندوکمترتمايليداردکهبدانصحبتکند.همچنینبسیاریازواژه)عربي(مي

دستدادهشدناموشفرحال از کاربردخودشانرا که چرا حذفواژهاست، هایسنتيواند.

تضعیفزبانبومي،بهعبارتديگرهمانتضعیففرهنگسنتيوبومياست.
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اصطالحاتخويشاوندیبهمنظورنشاندادنرابطهنسبيفردباافرادگروهخويشاوندیبه

کا ميرااصطالحاتيورودمير شامل بهشود يکديگر دادن مخاطبقرار برای افراد رکاکه

(،پدر)1کاکااز:اندعبارتایازاصطالحاتخويشاوندیدرگفتگوهایاينطايفهنمونه.برندمي

(ومادربزرگ)،نَنَهکَبیر)عمه(6عَمهَ)عمو(،5عَمّي)خواهر(،4اُختي)برادر(،3اَخوی)مادر(،2دَدَ

(.177ـ179)پدربزرگ()همان:7رباباکَبی



 هامراسم و آیین

اند.هابهطورخاصحفظکردههايشانرادرعرصهبرپاييمراسموآيینایازسنتهاپارهکُتي

رقص لباسو روابطموسیقي، از بسیاری بازتولید و يیالق در ويژه به عروسي هایسنتيدر

ها،هنوزتداوميازفرهنگسنتيايليمحسوبسوگواریخويشاوندیوايليسنتيدرسوگو

هایجديدبرگزاریعروسيبااستفادههایجديدوسبکها،لباسنمونهشوند.امادرکناراينمي

ازوسايلزندگيشهریبهواسطهنزديکيبهبازارهایورامینوتهران،سلیقه،پوششوازدواج

بکزندگيشهریمشابهکردهاست.بینافرادايلرابیشازپیشبهس



 باورها  

باورهاوعقايدبخشيازفرهنگشفاهيهرقوموملتياستکهسینهبهسینهازنسليبهنسل

شفاهيبهصورتشود.درمیانفرهنگعشايرکُتينیزاينباورهاسالیانسالديگرمنتقلمي

وتمايلبهيکجانشینيبخشيازباورهایبهدلیلمشکالتکوچاينوجود؛بااستانتقاليافته

چادرهایعشايریکم زندگيدر مربوطبه میانشوندتضعیفميکم باورهایرايج از برخي .

بهشرحزيراست:هاطايفهکُتي

 بسیاربدجنسوحسودوعاملمرگزنانبارداروزائواست.،باالبلند،روآلزنيزشت

روزاول،افرادخانوادهوفامیلجمعهستندوتاششروزبههیچکنارزنزائووطفلاوتاسه

گذارند.عنوانزائوراتنهانمي

 کنند،سپسسیرابوزايدياپسر،ابتدانیتميبرایآنکهبفهمندزنحاملهدخترمي

بازمي اگرداخلآنگوشتبودزائودخترواگرگوشتنبود،پسرشیردانگوسفندیرا کنند،

ميياايدزمي اگربهشکمافتادزائوپسرميماریرا زايدولياگربهپشتافتاد،دخترکشند؛

                                                           
1 kākā 
2 dada 
3 axavi 
4 oxti 
5 a’mmy 
6 a’mma 
7 nana kabir- bābā kabir 
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زايدوريزند،اگردستبهدماغشزد)کنايهازسبیل(پسرميزايديارویسرزائونمکميمي

زايد.اگردستبهسرشزد)کنايهازگیسو(دخترمي

 اهللبگويند.ندبايدبسمريزهنگاميکهآبجوشرادربیابانمي

 ازهنگاممغرببهبعد(اگرمي( خواهندبههمسايهبدهند،يکذغالسیاهماسترا

گذارند،چوندرغیراينصورتسفیدی)خوشبختي(ازمنزل)يکچیزسیاهرنگ(کنارشمي

رود.بیرونمي

 آيد.يگويندکهمیهمانماگريکتکهازخردهناندرسفرهصافبايستد،مي

 کنند.الق،درورودیآنراروبهقبلهبازمييیهنگامنصبسیاهچادردرمنطقه

 13دهند.حرکتدامروزهاراقبلازروزسیزدهمفروردينيابعدازآنحرکتميدام

فرورديننحساست.

 دانند.روزپنجشنبهبرایمسافرتبسیارخوباست،وليروزجمعهرانحسمي

 آويزند.ونوزادانبرایدفعنظرمهرکسبزرنگ)خَرِرخَضر(ميبهاطفال

 دانند.شگونميجغدرابد

 آورند.گاهيبهجایاينکارهنگامسالتحويليکنفررابهعنوانپاقدمبهخانهمي

بچه يا مييکبره قدمشخوبوایرا و مبارکباشد میهماناولسالبايد که چرا آورند،

شدتاخانوادهسالخوبيداشتهباشند.بامنيخوش

 کنندتاازنظرشود،گلهراپشتکوهپنهانميدريیالقوقتيستارهشمالظاهرمي

(.171ـ171همان:شود)ستارهدورباشد.درغیراينصورترمهچاقوپروارنمي

نذرطايفه از قسمتي منطقه اين روستاهای در مستقر کُتي بهای را خود شکلهای ه

ميهاوزيارتگاهانداختنپولدربقعه ادا پهنکردنسفرهواطعامدعوتها شدگانبرایکنند.

استکهمیانزنانطايفهکُتيرايجاستوهمچنانبرگزارهاييسنتجملهدعاوپذيرشنذراز

مانند:شودمي

 امعصـرانداخـتهسفرهمادرابوالفضـل)ع(،خرجاينسـفرهزياداسـت.اينسفرههنگ

آن در خوراکيو ميانواع گذاشته قرآنيشروعها دعوتيکخانم با که اينسفره در شود.

ميمي دعا همگي مصیبتزنان ذکر و قرآن خواندن ضمن صاحبسفرهشود، نذر که کنند

وديابخشيازآنرانیزبهعنوانشفابرایخوخورندسفرهراميهایبرآوردهشودوخوراکي

برند.کسانخودمي

 نامسفره به نیز ديگری عليهای عباس، حضرت رقیههای و زينب حضرت اصغر،

اندازندکهاينسفرهمي همگياختصاصبهزناندارد نظرخرجسبکوها مادراز ازسفره تر

ابوالفضلاست.
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 اينآشرسمخاصيداردونذآشپنج بايدپنجبستهرشتهبهرتن، مناسبتکننده

میانپنجتنآلعباآمادهکندوباآنآشبپزدتامرادشومطلبشدادهشود،سپسآشرا

کند.هاواقوامخودتوزيعميهمسايه

  سَنوعي نام به خانهآش جلو يا کوچه سر در که راهي مير را.پزندها آش اين

رفتند،دانشانبهجبههميهایکُتيدرهنگامجنگهشتسالهايرانوعراقکهفرزنخانواده

پختند.ميبسیار

 بهصورتجمعيمي اينآشبهطورآشخَ،پزندآشديگریکهآنرا یرنامدارد.

همسا يا اقوام ميهيجمعيتوسط پخته خانوادهها از کدام هر و فراشود به خودها حال خور

بر ـ179)همان:گیرندعهدهميبخشيازتهیهملزوماتوياانجامبرخيمراحلپختآشرا

177.) 

 

 اشعار

 بینکُتياشعار اغلبشاعرشناختهرايجدر دارایقواعدشعرینیستو ايننایشدهها دارند.

انتقاليافتهفهيطانيهاسینهبهسینهدربیناهاليابیتيسالاشعاربهصورتدوبیتيوچند

گوسفند از برگرفته اشعار اين مضامین بیشتر عاشقانه،مناجات،مراتع،است. مضامین و غم

و.است نسلفعليخاطره استو شده گفته مسنطايفه افراد زبانپیرمردانو از ايناشعار

حافظهبیانآنراندارند.


کنيولبعميمثالبرهبعول کنيسرتنازمکهسرسرمي

 کنيولدمادميادمادرمي1رگايه تازهمثالبره

 نگردد دلشادتبهدستغم      نگردد قدسروتالهيخم

 اتازسرماکمنگرددکهسايه است منشبوروزمهمینیدعا

 نشستمتاسحرخوابمنیامد        نیامد شبمآمدکهمهتابم

 گلسرخوفادارمنیامد  بريان نشستمتاسحرعريانو



 
نیامد((يیالق)اَحَدمَعجَاَحَدمَنالرِمَعجَه)کسينیامدکسيازالر

اَحَدمِنجانبِدِلدارِمَعجَه)کسيازجانبدلدارنیامد(

اَحَدمَعجَکهاحوالِاَسیلهِ)کسينیامدکهحالشرابپرسم(

صَنَمسیماگُلِرُخسارِمَعجَه)آنگلسیمینرخسارنیامد(

(117ـ111)همان:

                                                           
1
 است.ازمادرجداشده ایکهرهب 
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 گیری نتیجه
ترينطايفهمستقلودهدکهطايفهمستقلعربکُتيبهعنوانبزرگنتايجپژوهشنشانمي

کالن نزديکبه و ورامین منطقه عربدر عشايری و تأثیرپذيری دلیل به تهران ارتباطشهر

ایخودراتقريباًازدستدادهاست.باتوجهبهروزمرهبااينمراکزشهری،بافتسنتيوعشیره

دلیلسازگاریبامحیط،فرايندانطباقيمیانافراداينطايفهشکلوبهمراکزشهریهنزديکيب

،عیشت،نحوهکوچوهويتفرهنگيافرادآنبهمرورزمانازطريقتغییردرزبان،شیوهمگرفته

رغمبهبودنسبيدربه.ازاينروشدهاستهایفرهنگيدچارتحولودگرگونيهنجارهاوارزش

ارزش برخياز ازمزايایشهری، نمودهایفرهنگياينطايفهدسترسيواستفاده و باورها ها،

جاورجايگزينهایروستاييوشهریمرنگشدهوتحتتأثیرزندگييکجانشیني،بافرهنگکم

گرديدهاست.

تواندرکوچعشايرکُتي)وديگرعشايرورامین(ترينمشخصهايندگرگونيراميمهم

بهجایحرکترمه که کرد مشاهده ها طريقايله از خانوارها سرپرستانخانوارراههمراه ها،

هادهندوسپسخانوادهميهایخودراازطريقکامیونبهنزديکيمراتعدماوندوالرانتقالرمه

کنند.اينتغییررويهدرترينمراتعطيميمسیرراتانزديکنينیزبهوسیلهوانتوسواریا

هایحملاست،مرحلهيکجانشینيعشايرکتُيدرروستاهایورامینراکوچکهمستلزمهزينه

بخشد.سرعتمي

برایتامینمشکالتخاصيهماکنوندرمنطقه علوفهبرسرراهدامدارانوجوددامو

زاوعدمحمايتهایخدماتيدرآمدوضعیتاقتصادیواشتغالدرجامعهووجودشغلودارد

جوانانوونباشدگردانيمقرونبهصرفهتداومکوچورمهسببشدهاستتادولتازعشاير

لدرآن)بهعنوانيکمنطقهاشتغاامکانهاباتوجهبهنزديکيبهپارچینودامادهایخانواده

اينشهر در پیشوا نزديکيبهتهرانوورامینو يا بهکاروشهرستاننظاميدرزمانجنگ(

شوند.مشغولمي

بنیان کهيکياز کاهشتعدادخويشاوندینیز زندگيعشايریاستبا هایفرهنگيو

خانواده تشکیل و خانوار هستهاعضای نهای گسترش با همراه ازدواجای آهسته و هایسبي

هاتفاوتبسیاریبهنسبتزندگيهایزنومردوکودکاندرخانوادهگروهيوتغییرنقشبرون

هایآموزیرادرخانوادهپذيریوفرهنگسنتيوايلييافتهاست.کودکانکهدرگذشتهجامعه

يابند.رسميآموزشميگذراندند؛امروزهدرمدرسهوبامحتوایگستردهودرمیانايلمي

جواریبافرهنگشهریمیانافرادطايفهدرفردگراييبهدلیلسکونتروستاييوهم

ازنظامفرهنگيوخويشاوندیايليفراهممي کندباحالگسترشاستوامکانخروجآنهارا

هاوازسنتهایکُتيحضورداردوتداومبخشيهمهاينهاعناصرفرهنگسنتيدرمیانخانواده

 شود.آدابورسوممربوطبهازدواج،ازمراحلقبلازازدواجتاجشنعروسي،هنوزديدهمي
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پذيریايالتوعشايرمنطقهورامینازجملهطايفهمستقلعربکتُيزمینهبرایفرهنگ

توجهبهفراينديکجانشینشدنبهتدريجآمادهشدهاستتغییراتدرنسل مهایاولودوبا

قادرنخواهدبودکهمعاصرنسليابد.عمقکمتریدارد؛درنسلسومفرهنگتغییراساسيمي

؛راحفظکنندوتاريخوفرهنگخودکنندکاردامداریوحرکتکوچرویپدرانخودرادنبال

 همگي ديگر موارد و معیشتي و اجتماعي فرهنگي، موجود مشکالت و موانع فرايندزيرا بر

درآينده داللتمياینهچنداندوراضمحاللاينگروهعشايریباسابقهطوالني، آيندهکند.

واریازهاینهچنداندوراثرسايهودرسالدرجمعیتشهرینخواهدبودادغاماينطايفهجز

زندگيعشايریآنهابهجاخواهدماند.
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 منابع
نشرآرويجباهمکاری،،تهرانعشايراستانتهرانيدستعينگاهيبرصنا.(1337)یریاحساني،افسانهوسیروسنص

 .هایعشايریاستانتهراناتحاديهتعاوني
( حسن محمد ناصری(.1391اعتمادالسلطنه، رضوانيمنتظم اسماعیل محمد دکتر تصحیح انتشارات، تهران، ،

انجمنآثارملي.

،تهران،بخشمطالعاتعشايریمؤسسهمطالعاتوايالتکهکیلويهجمعیتوشناسنامه(.1317نادر)افشارنادری،

 تحقیقاتاجتماعيدانشگاهتهران.

.نشرتاريخايرانتهران،)نظاممافي(،هي،بهکوششمنصوراتحادافضلالتواريخ.(1391)نیالملک،غالمحسافضل

.مجموعهکتابآگاه،انتشاراتآگاهتهران،.(1399)ريايالتوعشا

 محمدتقيو احمدايمان، موردی».(1393)محمدپور، مطالعه تحوالتاجتماعي، پیامدهاینوسازیو فرايندو

 .،دورهاول،شمارهپنجمشناسينامهانسان ،«شهرستانسردشت

.زوار،اصغرسعیدی،تهرانترجمهعلي،ايرانامروز(.1317)اوبن،اوژن

تهران،معصومهراد،وکیوانپهلوان:،مترجمانس(عشايرجنوب)عشايرفار.(1313)چيويايوانف،میخائیلسرگي

.انتشاراتارون

،تهران،انتشاراتعلميوفرهنگي.نشینيدرايرانکوچ(.1391اسکندر)اللهيبهاروند،امان

.شرکتافستتهران،،تاريخاجتماعيورامیندردورهقاجار.(1399امیني،محمد)

.انتشاراتمديريتامورعشايریاستانتهرانتهران،،عشايرمنطقهورامین(،1391)-------

 سینا.،ابن،تصحیحدکترمحمدمعین،تهرانبرهانقاطع،(1311برهان،محمدحسینبنخلف)

.انتشاراتبنگاهآذرتهران،،عرفوعادتدرعشايرفارس.(1331بهمنبیگي،محمدبهمن)

.،نشرنقرهشورشعشايریفارس .(1391بیات،کاوه)

.چاپسنگي،،تهرانآرایعباسيتاريخعالم.قمری(1311)کیترکمان،اسکندرب

،ناشرمؤلف.،مشهدحرکتتاريخيکردبهخراسان،دردفاعازاستقاللايران.(1313اهلل)توحدی،کلیم

نیحس الدولي، آثار(.1391)هفرصت جغرافیای و تاريخ در فارسالعجم اماکن و بالد کوششعليمشروح به ،

.نشرتاريخوفرهنگايرانزمین،فرهنگسراتهران،دهباشي،

.،نستعلیق،چاپسنگيآثار جعفری، تاریخ فارس.ق(1179)ينیجعفرالحسخورموجي،محمد

.،کتابخانهمرکزیدانشگاهتهران،نسخهخطي(تابي) يدفترچهامالکحاجمیرزاآغاس

تغییراتفرهنگيازکوچبهاسکاننمونهموردیعشايرطالشدر».(1399)ريگ،رضاقربانيالدينوفر،جاللرفیع

.31،شمارهنامهعلوماجتماعي.«طولسهنسل

پرس سر 1393)يسايکس، سرسفر(، ايراننامه مايلدر هزار ده ترجمهحسنسعادتنوری،پرسيسايکسيا ،

.انتشاراتلوحهتهران،

کشور کوچنده عشاير اقتصادی اجتماعي دهستان(1397) سرشماری عشايری جمعیت جمهوری،، رياست ها/

ريزیونظارتراهبردی،مرکزآمارايرانمعاونتبرنامه

ا کوچنده و.(1391) رانيسرشماریاجتماعياقتصادیعشاير برنامه سازمان اولطرح(، تفضیليمرحله )نتايج

.بودجه

.اسالميفروشکتاب،،تهرانالمنجد.(1379)سیاح،احمد

شاه و علیرضا عنايتحسیني، استانسمنانايل.(1379)اهللرنجر، عشاير و عشايریاستانها انتشاراتاتحاديه ،

.سمنان



 
 
 
 

93منطقهورامینتهرانگروهعشايریعربکوچرودرترينبزرگ:کُتيطايفهمستقلعرب

 
پر اجتماعيايلشاهسون.(1377)چهريشاهسونبغدادی، اقتصادیو انتشاراتسازمانتهران،،مطالعهسیاسي،

.يریايرانامورعشا

.سیناابن،،تهرانايراندردورهسلطنتقاجارها.(1311اصغر)شمیم،علي

حسن تصحیحوتحشیهدکترمنصوررستگارفسايي،فارسنامهناصری.(1397بنحسن)فساييشیرازی، تهران،،

.انتشاراتامیرکبیر

.نستعلیق،تهران،رحلي،فارسنامهناصری.(1311)------------------

رفعتعليویروزی،محمدف ،زيرنظردکترپرويز«هایحاشیهکويرشرقورامینبررسيروستا».(1319)غالمي،

.13هایعلمي(،نشريهشمارهکردواني،دانشگاهتهران،مرکزتحقیقاتمناطقکويریوبیابانيايران،)پژوهش

.انتشاراتفرهنگايرانزمین،ران،تهسفرنامهخراسان.(1311شاه)قاجار،ناصرالدين

.شرکتانتشاراتعلميوفرهنگيتهران،،ي،ترجمهوحیدمازندرانايرانوقضیهايران.(1397ن)کرزن،جرج.

.،دورهاول،شمارهپنجم،بهاروتابستانشناسينامهانسان،«انسانوماده».(1393کريمي،اصغر)

.سیناابن،،تهرانمفصلايرانجغرافیای.(1317کیهان،مسعود)

.کتابخانهمرکزیدانشگاهتهران،نسخهخطيتا(،صورتامالکخالصةتهران)بي

،تهران،انتشاراتدانشگاهتهران.شناسيايالتوعشايرشناسيومردمجامعه(،1371اهلل)طبیبي،حشمت

.بنگاهترجمهونشرکتابتهران،امیری،،ترجمهمنوچهرمالکوزارعدرايران(،1331س)ک.لمبتون،ا.

شناختيتحوالتمربوطبهمرزهایقوميدريکيازمناطقروستاييانسانبررسي».(1393حسیني،محدثه)محب

.،سالسوم،شمارهششميشناسنامهانسان،«شمالايران

.دنیایکتابتهران:،بهسعيوتصحیحگایلسترنج،نزههالقلوب.(1391مستوفي،حمداهلل)

.زواريفروش،کتابشرحزندگانيمنياتاريخاجتماعيوادواریدورهقاجاريه.(1311مستوفي،عبداهلل)

.(،سازمانامورعشايری،دفترمطالعاتطرحوتوسعهمناطقعشايری1371)مطالعهاجمالياستانتهران

علي غفاریمقدسي، )،نسباصغرو تغییرنظامارزشيدرطايفهدهدار».(1393اسفنديار بازانديشيو ،«مدرنیته،

.،دورهاول،شمارهپنجمشناسينامهانسان

،«ایشکلهایاستوانههایفرهنگيواقتصادیکبوترخانهکاوشيدربارهويژگي».(1391اهلل)میرزايي،سیدآيت

.،دورهاول،شمارهچهارمشناسينامهانسان

.سازمانبرنامهوبودجهتهران،(،1399)عشايرکوچندهکلکشورنتايجسرشماری

محمدبن عليتاريخبیداریايرانیان.(1391)يعلناظماالسالمکرماني، اهتمام به تهران، انتشارات،اکبرسعیدی،

.آگاه

.انتشاراتبنیاد،،تهرانتاريخاجتماعيوسیاسيدورهمعاصر.(1311)دینفیسي،سع

.جیبيیهاشرکتسهاميکتاب،،تهرانخانزندکريم.(1311)نیدالحسنوايي،عب

.،ورامینتاريخورامین.(1319)دیوزيری،سع

اجتماعيايالتوعشايرورامینباتأکیدـبررسيوضعیتفرهنگي(،1371هاشميفشارکي،سیدعلیرضا)شهريور
.آزاداسالمي،واحدتهراندانشگاهارشد،ينامهکارشناس،پايانبرطايفهعربکُتي

.صوتي،چاپنقرهي،بهاهتماممحمدعلگزارشايران،قاجاريهومشروطه.(1131هدايت،مخبرالدوله)

.انتشاراتتوکاتهران،،ترجمهپرويزرجبي،هایايرانکوير(،1131هدين،سون)

محمديوسفي 1391ـ91)يعلزاده، مردم(، درسي: جزوه اجتماعيدانشگاهعشايرشناسيايالتو علوم دانشکده ؛

تهران

بهآدرس:17/1/1331شدهدرتاريخالمعارفآنالينايرانیکا،مشاهدهرهيدا
 http://www.iranicaonline.org/articles/iran-vii9-arabic   
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