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 چکیده

عنوان میراث زوال یافتۀ عیاری و جوانمردی، در دورۀ قاجاریه اهمیت و  گری به لوطی
هم و جایگاه باالیی یافت و لوطیان در حیات اجتماعی و سیاسی این دوره نقش م

به . های دورۀ مشروطه سهم چشمگیری داشتند این گروه در آشوب. اساسی ایفا کردند
های شهری، عاملی  ها و سرقت ویژه در ارتباط با ناآرامی عالوه در عرصۀ اجتماعی و به

وضع نابسامان سیاسی و اجتماعی دورۀ قاجاریه و ناصری، . کننده و مؤثر بودند تعیین
های قدرت، نفوذ و قدرت آنها در محالت، انسجام گروهی و  ونمناسبات لوطیان با کان

های سارقانۀ آنان  باکی، فعالیت های شخصیتی لوطیان از جمله جسارت و بی نیز ویژگی
ها و بسترهای مؤثر بر افزایش و  در مقالۀ حاضر ضمن بررسی زمینه. کرد را تشدید می
ها  ری، تأثیر این اقدامات و فعالیتکنندۀ لوطیان در دورۀ ناص های ناامن تشدید فعالیت

 . های شهری و نیز انواع و چگونگی این اقدامات، بررسی شده است در ایجاد ناآرامی
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 مقدمه
های منابع، بسیار دشوار  سبب کمبود و البته کاستی تحقیق دربارۀ قشرهای اجتماعی به

حتی در دوره معاصر که منابع و اسناد زیادی درباره اقشار اجتماعی در دست است . است
ها دارای اغراض  بسیاری از اسناد و گزارش. هایی دارد نیز، پژوهش در این زمینه دشواری

ها، ممکن است پژوهشگر تاریخ اجتماعی را گمراه  خاص سیاسی است و این سوگیری
های قدرت و نقش ابزاری اقشار  مدتاً پیرامون کانونها ع به عالوه این گزارش. سازد

با این حال نگارش تاریخ مردم، بدون توجه به . مختلف در خدمت به قدرتمندان است
 .های اجتماعی مختلف، کامل نیست نقش قشرها و گروه

در تاریخ ایران، از دورۀ قاجاریه، پژوهش مستندتر دربارۀ نقش قشرهای اجتماعی در 
از جمله این اقشار اجتماعی که در . پذیر شده است ه، بیش و کم امکانتحوالت جامع

های مهمی از  گرفتند، لوطیان بودند که در برهه میان طبقات فرودست جامعه جای می
. های دورۀ مشروطه نقش مهمی ایفا کردند خصوص در آشوب تاریخ دورۀ قاجاریه به

. های قدرت قرار داشتند رد استفادۀ کانونمثابۀ گروه فشار،  مو لوطیان در در این دوره به
کشی و  های شخصیتی لوطیان که در بسیاری مواقع با بدمستی و عربده ویژگی
داد و گاه موجب  کشی همراه بود، تأثیر روانی رفتارهای آنها را در جامعه افزایش می قداره

 . شد ترس و وحشت مردم می
 موجود در منابع عهد ناصری، نقش های در این نوشتار، با بررسی اطالعات و داده

این پژوهش . لوطیان را در ناامنی شهری در بررسی و علل و عوامل آن واکاوی شده است
چه علل و عواملی درایجاد ناآرامی و ناامنی  .١: ها است به دنبال پاسخ به این پرسش

بندی و  دستهتوان  ها را چگونه می این ناآرامی .٢توسط لوطیان در عهد ناصری موثر بود؟ 
 تحلیل کرد؟ 

هایی که پیشتر دربارۀ لوطیان و نقش سیاسی و اجتماعی آنان در دورۀ  در پژوهش
های این  قاجاریه صورت گرفته است، بیشتر تمرکز بر نقش این گروه اجتماعی در آشوب

توان به دو  ها را می این پژوهش. های عهد مشروطه است ها و قیام ویژه شورش دوره و به
دو کتاب ارزشمند از فلور و ونسا مارتین . بندی کرد ها و مقاالت تقسیم  کتابدستۀ
 فلور در جلد نخست. اند دست داده های قابل توجه و مستندی درباره لوطیان به تحلیل

ای  لوطی پدیده«، دو گفتار با عنوان جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار
در گفتار . آورده است» قش سیاسی لوطیان در دورۀ قاجارن«و » اجتماعی در دورۀ قاجار
آفرینی لوطیان  گری و ساخت اجتماعی آن و در گفتار دوم، نقش نخست، پیشینۀ لوطی
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بررسی ونسا مارتین ). ٢٧٤، ١/٢٤٣فلور، : ـ نک(های شهری بررسی شده است  در آشوب
افزوده   بر ارزشمندی اثر او هایی راهگشاست که تر و همراه با تحلیل ها عمیق دربارۀ لوطی

 به کل دورۀ قاجاریه است و از این رو درباره دوره  اما شواهد مارتین نیز متعلق. است
 اثر جامعۀ اسالمی در ایران). بعد به١٤٣مارتین، : ـ نک. (های تفصیلی ندارد ناصری آگاهی

سهراب ). Lambton, 18-19(های مفیدی دربارۀ نقش لوطیان دارد  لمبتون نیز آگاهی
.  جایگاه لوطیان را در انقالب مشروطه واکاوی کرده استمجاهدان مشروطه،یزدانی در 

 ). بعد به٢٨یزدانی، :  ـ نک(گری قابل توجه است  تحلیل وی از پدیده لوطی
» های تهران در دورۀ مشروطیت لوطیان و نقش آنان در حوادث و آشوب«دومقاله 

های اصفهان بین  لوطیان و نقش آنان در آشوب«نوشته رضوی خراسانیو دیگران، و 
های مهمی دربارۀ پدیدۀ  نوشته نصیری و دیگران تحلیل» ق١٢٦٥ تا ١٢٤٠ سالهای
اند، هرچند تأکید هر دو نوشته، بر نقش لوطیان  گری در دورۀ قاجاریه ارائه کرده لوطی

ن اصفهان و نقش لوطیا«مقالۀ . ویژه دورۀ مشروطه است های دورۀ قاجاریه و به در آشوب
شاه و محمدشاه قاجار  سیاسی آنان در تحوالت سیاسی شهر اصفهان در دورۀ فتحعلی

حاجی هاشم خان لنبانی لوطی یا «نوشاه چلونگر و خالدی و مقاله » ق. ه١٢١٢ـ١٢٦٤
نوشته ابطحی و معینی، اطالعات مفیدی درباره » لومپن؟ و بررسی چرایی شورش او

نقش تهیدستان شهری و لوطیان «پرست نیز در مقاله  رزاقی و دین .اند لوطیان ارائه کرده
. اند نقش اوطیان را در انقالب مشروطه بازجسته» و جهال تهران در انقالب مشروطیت

 که اوالً  گری در دورۀ قاجاریه نگاشته شده مقاالت دیگری نیز دربارۀ لوطی و لوطی
برای (یفی و نه تحلیلی، بر آن غلبه دارد اخنصاص به دورۀ ناصری ندارد و ثانیاً جنبۀ توص

؛ ١٠٥ـ٩٩باشی،  ؛ بلوک٩٦ـ٧٨؛ جوادی یگانه و دیگران، ١١٤ـ٩٠فرجی، : ـ نمونه نک
 ). ١٨٧ـ١٧٤؛ کلهر و ماشینچی ماهری، ١٥٦ـ١٣٢جاللی، 

 :گفته از این رو متفاوت است که نوشتار حاضر نسبت به تحقیقات پیش
کنندۀ  تواند تکمیل  شده است و از این لحاظ میبا تاکید بر دورۀ ناصری نگاشته. ١

 .تحقیقات پیشین باشد
های دورۀ قاجاریه و عهد مشروطه و  های پیشین بر آشوب از آنجا که تمرکز اکثر پژوهش. ٢

در واقع . های شهری کمتر مورد توجه قرار گرفته است نقش لوطیان در آنها بوده، مسالۀ ناآرامی
ر آن است تا نقش ی بررسی شده است، اما در این نوشتار سعی بها در عرصۀ سیاس نقش لوطی

  .های شهری یعنی در عرصۀ اجتماعی بررسی شود آنان در ناآرامی
در این نوشتار سعی شده است از منابع جدیدی دربارۀ نقش لوطیان در . ٣
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توجهی  های پیشین یا به آن بی های دورۀ ناصری استفاده شود که در پژوهش ناآرامی
 .اند ه یا کمتر مورد استفاده قرار گرفتهشد

   
 تعریف لوطی و انواع آن
های تغییریافتۀ عیاران دانست که در قرون میانۀ اسالمی  لوطیان را باید از گونه

). ٥٧آذر،  ؛ ترکنمی١٤١؛ مارتین، ١٧٠کوب،  زرین: ـ نک(ای داشتند  های گسترده فعالیت
وت و جوانمردی در ایران، در دورۀ باستانی های فت به باور برخی از پژوهشگران، سنت

  ١.کنند ریشه دارد و از این رو آیین جوانمردی را در آن دوره جستجو می
خوی و خصلت اصلی آنان بود، به عنوان  بر جوانمردی که  ز دیرباز عالوهعیاران ا

مردم با این حال . شدند شدند و از سوی اعیان و اشراف، تحقیر می اوباش نیز شناخته می
آیین افشاری، : ـ نک(ویژه جوانان، عالقه داشتند به این گروه بپیوندند  عامی و به
گاه  عیاران درواقع نیرویی مخالف در مقابل حکام مستبد و نوعی تکیه). ٩٧، جوانمردی

 ).١٦٧صبوری زالو آبی، (شدند  برای افراد مستمند تلقی می
د و تشابهات فراوانی بین برخی از ان ها نیز از اخالف عیاران پنداشته شده لوطی

؛ ١٧٠کوب،  زرین:  ـ نک(های اخالقی آنان با اصول اخالقی جوانمردان وجود دارد  ویژگی
، این لفظ از لحاظ ٢لوتی اختالف است/در معنای لفظ لوطی). ٦٤١ریاض محمدخان، 

ریه و در منابع اند در دورۀ قاجا شده پایگاه اجتماعی و نیز افرادی که به این نام خوانده می
در .  به شما آورد عنوان لوطی توان یک گروه مشخص را به در واقع نمی. محل بحث بوده است

پیوستند و از این رو تفکیک این   جرگۀ لوطیان می این دوره بسیاری از جهال و اشرار به

                                                                                                                                            
 باستان بوده اسـت و پـس از         منشأ فتوت اجتماعی، ایران   «: نوشته یکی از محققان     ؛ به ٧محجوب،  . نکـ  . ١

های آزادگان و سپاهیان در جامعـۀ ایرانـی           مردی قدیم، در شکل تشکل      اسالم نیز، در ادامۀ آیین جوان     
بازماندگان قشر آزادگـان ساسـانی، در ایـن دوره، در خـدمت امـرای مـسلمان وقـت              . ظاهر شده است  

بـه مـرور ایـن      . جگیدنـد    مسلمانان می  آمدند و برای تأمین امنیت مرزهای داراالسالم، برضد غیر          درمی
ها برای کـسب رضـای        جنگیدند، بلکه مبارزۀ آن     قشر تبدیل به غازیان شدند که فقط برای پاداش نمی         

  ). ١٥٦؛ کربن، ١٧٢بهار، : ؛ همچنین نکـ ١٥٢گئورگیان، (» خداوند بود
آداب ری در مقدمـۀ  این گمان که لوطی از واژۀ لواط گرفته شده است بـه نظـر درسـت نیـست؛ افـشا      . ٢

انـد کـه بـه        در معانی دیگر نیز لوطی را لوتی دانـسته        . این اشتقاق را نقد کرده است     ) ٣٩ـ٣٨(الطریق  
همـان،  : نکـ  (معنای لخت و عریان است و نیز در تعبیری دیگر این لفظ با قوم لوط مرتبط شده است                   

  ). بعد  به٨٠جوادی یگانه و دیگران، : ؛ همچنین برای آگاهی بیشتر نکـ ٤٠ـ٣٩
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ز از پیوستن این اشرار به گروه لوطیان نی. ها و قشرهای مختلف از یکدیگر دشوار است گروه
آن رو بود که با استفاده از پایگاه اجتماعی قدرتمند آنان در محالت و نیز ترس و وحشت 

  .توانستند به فعالیت بپردازند مردم از لوطیان، با سهولت بسیاری می
) ١/٣٠٣(ها به نیکی یاد شده است، برای مثال مستوفی  در برخی از منابع از لوطی

 وصف کرده و از خدمات آنان در ایام محرم و در مراسم آالیش آنها را مردمانی ساده و بی
 لوطیان را در ردیف اشرار و الرجال معایببا این حال نویسندۀ . تعزیه تمجید کرده است

). ٨٠بی خانم استرآبادی،  بی:  ـ نک(صفت دانسته است  گروهی وحشی و شیطان
 ١نماید، دی منطقی میخان تحویلدار اصفهانی از لوطیان تا ح بندی میرزا حسین تقسیم

 . گیرد های جوانمرد را دربر نمی بندی نیز کامل نیست و لوطی اما این دسته
 : توان در سه دستۀ کلی جای داد که عبارتند از های دورۀ قاجاریه را می  لوطی

باز که تحویلدار به انواع مختلف آنها اشاره  های حیوان لوطی. ٢های جوانمرد؛  لوطی. ١
دستۀ . هایی که جزء اشرار و عامل ناامنی و دزدی در شهرها بودند  لوطی.٣کرده است؛ 

استفاده  گری در میان مردم سوء رفتار بودند که از نفوذ لوطیان و لوطی سوم گروهی کج
های قدرت، آنان  سبب ترس از این الواط یا ارتباط آنها با کانون مردم نیز گاه به. کردند می

این کار زشت را تبریزیان سخت «) ٢١٩(نوشتۀ نادرمیرزا   به.شمردند را بسیار محترم می
چون خطایی کنند به . بازرگانان و پیران این الواط و اشرار بپرورند. مستحسن شمرند

 در این نوشتار، گروه سوم لوطیان و نقش ٢.»ها کنند سرای و بساتین خود برند و حرمت
 . ده استهای شهری در دورۀ ناصری بررسی ش آنها در ناآرامی

                                                                                                                                            
 : ؛ او لوطیان را به هفت دسته تقسیم کرده اسـت کـه عبارتنـد از               )١٠٥ـ١٠٣(تحویلدار اصفهانی   : نکـ  . ١

های تنبک به دوش که بعضی        لوطی. ٢گرداندند؛    داشتند و دور شهر می      هایی که شیر نگه می      لوطی. ١
العـاده و عجیـب، ماننـد         ایی خـارق  باز که کاره    های حقه   لوطی. ٣رقصاندند؛    از آنها خرس و میمون می     

هـای    لـوطی . ٥بـاز؛     هـای بنـدباز و چوبینـه        لـوطی . ٤دادند؛    بندی و شعبده و امثال آن انجام می         چشم
هـای سـر    لـوطی . ٦کردنـد؛     بـازی مـی     شب  ها خیمه   های شادی و عیش و عروسی       باز که شب    شب  خیمه

هـای    لـوطی . ٧گو و بـامزه بودنـد؛         ز و بدیه  پردا  کردند و لطیفه    خوانچۀ استاد بقال که گویا طنزبازی می      
گفتـۀ او همـین گـروه     الخمر غماز و قمارباز و الطی زانی و دزد که بـه      زبردست خونخوار و اشرار شارب    

  .شدند خرابی و ویرانی شهر و ناامنی را باعث می
پاکدلی بودنـد   آالیش و ساده و       ها جوانمردان از جان گذشته و مردان بی         لوطی) ٥١٦(به نوشتۀ نجمی    . ٢

های شریف و صفات بارز مردان روزگار گذشته را داشتند و صادقانه به               که بسیاری از خصوصیات انسان    
حدی امین و مطمئن بودنـد کـه مـردان محـل،              آنها به . خاستند  حمایت از ضعیفان و درماندگان برمی     

  . سپردند هنگام مسافرت، همسر و فرزتدان خود را به یکی از آنها می به
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ها و  اعم از اسناد، سفرنامه(نویسان خارجی و منابع ایرانی عهد ناصری  سفرنامه
لوطیان در جامعۀ ارائه های همسویی دربارۀ نقش منفی  ، آگاهی)های تاریخی کتاب
در سرزمین بروگش، : ـ نویسان نک های سفرنامه هایی از گزارش برای نمونه(اند  کرده
؛ ٣٨، پوالک، ٥٦١، ٢/٤٦٧؛ ١/١٨٧،  دربار سلطان صاحبقرانسفری به؛ همو، ٩٠، آفتاب
؛ اورسل، ١٣٧، سه سال در آسیا؛ همو، ٥٤، سه سال در ایران؛ دوگوبینو، ١٨٧ویلز، 
ها وجود دارد که آن هم  تنها چند گزارش مثبت دربارۀ لوطیان در سفرنامه). ٢٥١، ٢٤٠

). ١٣٧، سه سال در آسیاوگوبینو، د: ـ برای نمونه نک(در بستری منفی ارائه گردیده است 
های  نام حاجی قوام رهبر رسمی لوطی ها درباره شخصی است به یکی از این گزارش

که  دوگوبینو او را از یک سو رهبر دزدان معرفی کرده و از سوی دیگر با این. شیراز است
 داند حاجی قوام قتل و جنایت را پیشۀ خود ساخته بود، وی را شخص خونخواری نمی

اورسل، : ـ نک ها های تقریباً مثبت دربارۀ لوطی همانجا؛ دربارۀ یکی دیگر از گزارش(
 و ١.اغلب منابع ایرانی نگاه مثبتی نسبت به این گروه اجتماعی ندارند). ٢٥٢ـ٢٥١ص

دهد که نقش  ها نشان می این گزارش. اند آنها را با اوباش و اشرار در یک ردیف قرار داده
البته . تر بوده است ن نسبت به نقش مثبت آنها در جامعه بسیار پررنگکنندۀ لوطیا ناامن

 و اغتشاش به توسط  های مرتبط با ایجاد ناامنی شاید منابع به دالیلی تنها گزارش
های اجتماعی مهم در  مثابۀ یکی از گروه به هر روی، لوطیان به. اند لوطیان را ارائه کرده

رسد نقش  اند، اما به نظر می تماع این دوره داشتهعصر ناصری، نقش مثبت و منفی در اج
 .آنها در ناامنی، سرقت و اغتشاش بیشتر بوده است

  

 های شهری توسط لوطیان در دورۀ ناصری های ایجاد ناآرامی زمینه
های مناسب در دورۀ ناصری، نقش  توانستند بدون وجود بسترها و زمینه لوطیان نمی

رو بایسته است پیش از  از این. های شهری داشته باشند امیای در ایجاد ناآر کننده تعیین
ها و  ها، به بسترها، زمینه های ایجاد ناامنی در شهرها توسط لوطی پرداختن به مصداق

 .کنندۀ آنها پرداخته شود عوامل موثر بر افزایش اقدامات ناامن
                                                                                                                                            

هـا بـه       حتی یک گزارش مثبت نیز دربـارۀ لـوطی         های نظمیه از محالت طهران      گزارشبرای نمونه در سرتاسر     . ١
ها اساساً به بیـان جـرایم شـهری در دورۀ ناصـری پرداختـه، امـا              درست است که این گزارش    . خورد  چشم نمی 

بـرای  (هـای شـهری اسـت         نـاامنی تر از جرایم و       گیرند که بسیار متفاوت     مسائل و موضوعات بسیاری را دربرمی     
، ٩١، ٨٨، ٨٦، ١/٧١:  نکــ  گزارشـهای نظمیـه  ها در محالت تهران عصر ناصری در      های مرتبط با لوطی     گزارش

   ).٦٦٨، ٥٩٨، ٥٩٥، ٥٢٥، ٥٠٨، ٤٨٠، ٤٤٤، ٢/٤٣٢؛ ٣١١، ١٠٣، ٩٤
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ه محالت و جمعیت آن در شهرهای مختلف در دور: ها محالت و قدرت لوطی. ١
مثالً . ق، رشد و توسعۀ چشمگیری داشت١٣٢٠ـ١٢٦٩های  شاه و در سال ناصرالدین
تن جمعیت داشت که این ١٤٧٢٥٦الملک  ق، براساس محاسبۀ نجم١٢٨٦تهران در 
ق، تهران از پنج محله ١٢٦٩در .  تن افزایش یافت٢٤٤٤٠٠ق، به ١٣٢٠تعداد در 

وسعت این محالت در . شد یعودالجان، ارگ، بازار، سنگلج و چالمیدان تشکیل م
های  همچنین بر تعداد کوچه. نشین رشد زیادی کرد ق افزایش یافت و محلۀ اعیان١٣٢٠

 ).   بعد به٢٥اتحادیه، : ـ برای اطالعات تفصیلی نک(شهر نیز افزوده شد 
در جامعۀ سنتی و ماقبل صنعتی دورۀ . ها در محالت خود قدرت کامل داشتند لوطی

؛ ١/٢٧٧فلور، : ـ نک(سبت به محلۀ خود احساس وفاداری بسیاری داشتند قاجاریه، افراد ن
عالوه حکومت در دورۀ ناصری و پیش از تشکیل نظمیه هنوز  به). ٢٩ـ٢٨یزدانی، 

از این رو نقش . های مختلف شهر به کار نداشت سازوکار مشخصی برای کنترل قسمت
هر «) ٩/٦٩٩٢(السلطنه  وشته عینن به. لوطیان در اداره و کنترل محالت قابل توجه بود

باک و پهلوان باشد در محلۀ سنگلج زار و زبون  میدانی متهور بی قدر داش مشدی چاله
بدون تردید روابط ) ١٥٠(به نوشتۀ مارتین .  »میدان همین قسم سنگلجی در چاله. است

ی های یک محله همدل ای، مذهبی، خاستگاه محلی و شغلی بین لوطی خانوادگی، طایفه
 .دیدند به یکدیگر در موقع نیاز یاری رسانند آورد و آنها خود را موظف می به وجود می

های مختلف در  بندی دسته. انجامید آمیز نیز می های خشونت این شرایط گاه به نزاع
ها دراکثر شهرهای ایران مانند تهران،  بندی این دسته. زد ها دامن می محالت به این نزاع

فلور، . ـ نک(افتاد  شیراز، اردبیل، دزفول، شوشتر، همدان و رشت اتفاق میتبریز، اصفهان، 
های، حیدری و نعمتی در شهرهای مختلف  بندی ترین این دسته از مهم). ٢٧٩ـ٢٧٨، ١

های محالت در دو دسته کردن محالت شهرها با نام حیدری و  های لوطی رقابت. بود
. ویژه در تبریز بسیار متداول بود ازعات بهاین من). ١٣٢همان، ص(تاثیر نبود  نعمتی بی

اهالی تمامی محالت تبریز مثل سایر شهرهای ایران «) ١/٤٢١(نوشتۀ اعتمادالسلطنه  به
هایی در دورن گروه خود  ها لوطی هر یک از این فرقه. اند، فرقۀ حیدری و نعمتی دو فرقه

در این منازعات . »ندداد پرورش داده بودند که نسبت به محلۀ خودشان تعصب نشان می
حدی ارزش  قدرتمندی در محله برای لوطیان به. ها نقشی اساسی برعهده داشتند لوطی

کردند تا از تعداد و قدرت بیشتری نسبت به لوطیان دیگر  داشت که همواره سعی می
 ). ٢٧٨الملک،  افضل. ـ نک(محالت برخوردار باشند 
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توانست  ها در محالت می ها و داشی اقتدار لوطی) ١/٤٤٥(نوشته مستوفی  گرچه به
موجب دستگیری از ضعیفان و کمک به محرومان و مردمان درمانده گردد، اما همین 

توانست عاملی باشد برای تسلط بر مردم و بروز ناآرامی و ارتکاب جرائم از  قدرت می
 . گرفتند هایی که جزء دستۀ اشرار قرار می سوی لوطی

نوشتۀ   در ایران دورۀ ناصری به:ایران عصر ناصریشرایط سیاسی و اجتماعی . ٢
شاه ). ٤٩، سه سال در ایراندوگوبینو، (دوگوبینو، به معنای حقیقی دولت وجود نداشت 

یگانه مرجع رسیدگی به کلیۀ مسائل و امور کشوری و لشکری، فرماندۀ کل نیروهای مسلح، 
االطاعه و سلطنت او موهبت الهی  زماالجرا، فرمان او ال ولینعمت همۀ افراد ملت، امر او الزم

 ). ٣٠٩شمیم، (شدند  رتبه، نوکران شاه محسوب می حتی صدراعظم و وزیران عالی. بود
های متعدد داخلی و خارجی پس از انقراض سلسلۀ صفویه و نیز تحوالت  جنگ

ته سیاسی و اقتصادی در اروپا تأثیرات زیانباری بر رشد نیروهای مولد و ابزار تولید گذاش
کاالهای خارجی در بازارهای ایران ). ٥٠؛ نعمانی، ٥٤٧؛ شعبانی، ٢٦٩ـ٢٦٨فوران، (بود 

مقایسۀ سه شهر شیراز و . گسترش چشمگیری یافته بود و بیکاری بسیار گسترده بود
دهد که موضوع معیشت و اشتغال در توجیه  اصفهان و بوشهر در دورۀ قاجاریه نشان می

گرچه ). ١٤٧مارتین، (وطیان بسیار تاثیرگذار بوده است شیوۀ زندگی و نحوۀ رفتار ل
سبب شرایط نامساعد اقتصادی دانست، بلکه به نظر  توان بیکاری لوطیان را صرفاً به نمی
 ). ١/٢٨٠فلور، (رسد این گروه چندان تمایلی به اشتغال نداشتند  می

شدید این کشی، رشوه و نیز وضعیت نامناسب مالیاتی نیز در ت رواج گستردۀ پیش
های مختلف در عهد  رشوه رواج فراوانی در بین قشرها و گروه. اوضاع نابسامان مؤثر بود

ای که به یکی از اصول و لوازم قطعی پیشرفت و ترقی در بین مردم  گونه ناصری داشت به
خواری در عهد ناصری که در  انواع مختلف رشوه. منصبان تبدیل شده بود و صاحب

، در گسترش )٣١٩آدمیت، (و جعاله فراگیر بود ل، سیورسات اشکال پیشکش، مداخ
حکومت . فزایندۀ فردگرایی خودخواهانه و افراطی در جامعۀ عهد ناصری ، تأثیرگذار بود

شد و طبعاً حکامی که مبالغ کالنی را برای خرید  بر بسیاری از مناطق خرید و فروش می
آوری  کردند و در جمع از مردم طلب میها را  امتیاز حکمرانی پرداخته بودند، آن هزینه

در ). ١٣٢؛ رحمانی و دیگرتن، ١١٤دوروششوار، . (داشتند مالیات اجحاف بسیاری روا می
تحویلدار اصفهانی، (اند  هعنوان عامالن خراج  خوانده شد ها لوطیان به برخی از گزارش

نه وعده داده السلط در لرستان، زمانی که مردم از عهدۀ مالیاتی که به نظام). ٨٨ص
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 پذیرفت ی ساکی عبدالعلینام مشهد آباد به بودند، برنیامدند، یکی از لوطیان جسور خرم
 ). ٥٨٦ـ٥٨٥والیزادۀ معجزی، (السلطنه ابالغ کند  تا پیام را به نظام

های بانفوذ   لوطیان در منازعات میان دربار و خاندان:های قدرت ارتباط با کانون. ٣
چرا که ). ١/٢٨٢فلور، (گرفتند  ۀ ابزار، مورد استفاده قرار میمثاب محلی و مذهبی به

راحتی تن به  لوطیان افراد متهور و جسوری بودند و همواره سالح سرد به همراه داشتند و به
در مقابل افراد متنفذ و قدرتمند نیز تاحد ممکن از . دادند های خونین می درگیری و نزاع

برای نمونه . کوشیدند شدند برای آزادی آنها می گرفتار میکردند و اگر  ها طرفداری می لوطی
الملک در ارتباط بودند، یکی  ها که با عین ق، در شیراز بعضی از اوباش و لوطی١٣١١در سال 

نوکران بیگلربیگی . منصبان نظمیه را کتک زدند و به بیرون شهر گریختند از صاحب
ها جانبداری کردند و  الملک از لوطی ن عینها را به شهر برگردانند، اما نوکرا کوشیدند آن

ها برای  رهبران مذهبی نیز از وجود لوطی). ١٥٧مارتین، (زور آزاد کردند  ها را به آن
برای مثال امام جمعۀ تهران لوطیان . کردند ها و پیشبرد مقاصد خود استفاده می اعتراض

در شورش سال ). ١٧٢ی، اقبال آشتیان(داد  فراوانی داشت و آنها را در مسجد پناه می
السلطان حمایت کردند و  ق در اصفهان، لوطیان از یکی از علماء در مقابل حکومت ظل١٢٩٦

بردند، در  چند تن از لوطیان و جهال که زنی را با خود می). ٤ـ٢رجائی، ص(بازارها را بستند 
ل داری با این اگر می. آقاجان حکم شهر به شما نیست«: الدوله گفتند پاسخ به اعتراض امین

شاه  کسی است که ناصرالدین) الملک امین(آقای ما . طپانچه شکمت پردود شود، نزدیک بیا
  ).١٨٤ـ١٨٣الدوله، ص امین(» تواند به ما حکم کند هم نمی
ها در دورۀ قاجار تشکیالت نسبتاً  لوطی :یافتۀ لوطیان تشکیالت سازمان. ٤

فعالیت » باشی لوطی«نان   فردی بهلوطیان هر محله تحت رهبری. منسجمی داشتند
باشی را فردی متمول دانسته است که سهمی تا حدود  لوطی) ٢٤٨(فلور . کردند می
باشی   گروه پرشماری از لوطیان از لوطی١.گرفته است درصد از لوطیان بازیگر می١٥

ساخت بر امور سیاسی  ها را قادر می شنوی داشتند و همین سازماندهی بود که آن حرف
ارتکاب سرقت و دیگر جرائم و نیز ایجاد ناآرامی از سوی آنان . هر تاثیرگذار باشندش

، صفحات گزارشهای نظمیه از محالت تهران: ـ نک(گرفت  شکل فردی انجام نمی معموال به
کردند تا حدودی به حمایت  هایی که ایجاد می همچنین آنها در درگیری). متعدد

 ). ١٥٦مارتین،  (دوستان و رفیقان خود متکی بودند

                                                                                                                                            
های   و ده بخرد و در سال     ق، با پولی که ذخیره کرده بود، توانست زمین          ١٢٧٠باشی شیراز در حدود دهۀ        لوطی. ١

 ). ١٤٩مارتین، (ای برای خود مهیا کرد  پایانی عمرش مسلمانی پرهیزگار شد و زندگی مرفه و آبرومندانه
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شد لوطیان در محالت تحت نفوذ خود از چند جهت  گفته موجب می عوامل پیش
مثابۀ افراد تأثیرگذار در محالت از  نخست آنکه آنان به: قدرت و اختیار عمل داشته باشند

کردند و به سرقت و ایجاد ناآرامی و  هیبت و هیمنۀ خود در نظر مردم عادی استفاده می
شد که از  های قدرت، موجب می دوم آنکه ارتباط اغلب آنها با کانون. رداختندپ ناامنی می

های  رساندند و قدرت های قدرت یاری می لوطیان به کانون. اقدامات آنها پشتیبانی شود
پوشی و حتی از آن پشتیبانی  محلی و مذهبی نیز از برخی اقدامات مجرمانۀ آنها چشم

های آنان از یکدیگر بر قدرت و ابتکار  ها و حمایت طیسوم آنکه؛ تشکیالت لو. کردند می
شرایط آشفتۀ سیاسی و اجتماعی دورۀ ناصری نیز در ایجاد ناامنی . افزود عمل آنها می
 .ها مؤثر بود توسط لوطی

  
 لوطیان و ناآرامی در دورۀ ناصری

ای  دهکنن هایی بود که لوطیان نقش تعیین ترین ناآرامی های شهری از مهم  سرقت:سرقت
ها با استفاده از قدرت و نفوذ خود در شهرها و  در دورۀ قاجاریه لوطی. در آن داشتند

نوشتۀ سپهر  به. کردند های اجتماعی، سرقت می محالت، معموالً از تمام قشرها و گروه
ریختند و زن و فرزند را فضیحت  های بازرگانان می لوطیان شبانه به خانه«) ٢٥٤، ٢/١٠٠(

کرد، شب  اگر کسی از حدیث شبانه یاد می. بردند موال آنان را به غارت میکردند و ا می
از لوطیانِ پیش ازدورۀ ناصری که به همراه دارودستۀ خود . »داشتند دیگر سر از تنش برمی
خان لنبانی یاد کرد که فردی بسیار  توان از حاجی هاشم پرداختند، می به اعمال سارقانه می

حاجی . کردند عنوان نوچۀ او خدمت می های بسیاری به لوطیمتنفذ و قدرتمند بود و 
دزدیدند و حکومت  خان و لوطیانش شب و روز، مخفیانه و آشکارا مال مردم را به می هاشم

خان  های دارودستۀ هاشم هایی از سرقت برای نمونه(نیز توان مقابله با آنان را نداشت 
 ). ١/٧٢٥؛ حسینی فسایی، ٣٨٧ ،٣٨٦؛ مفتون دنبلی، ١/٣٥٥همان، : ـ لنبانی نک

شکل وسیع و در اغلب شهرهای مهم  اقدامات سارقانۀ لوطیان در دورۀ ناصری نیز به
در اواخر دورۀ ناصری بر اغتشاش و آشوب تمام ) ١/٨٧٧(السلطنه  ایران ادامه داشت عین

قت تنها آشکارا و نهان اقدام به سر آنها نه. عیار لوطیان در تهران اشاره کرده است
در چنین موقعیتی آنها . شد هایشان دو چندان می کردند، بلکه به هنگام بحران، دزدی می

شدند و احتمال آنکه تعقیب و دستگیر  های قدرت حمایت می از طرف یکی از کانون
توان تشدید سرقت  های ارزشمند که براساس آن می یکی از گزارش. شوند نیز اندک بود
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حرانی سیاسی دریافت، درباره اغتشاش در اصفهان به سال توسط لوطیان را در جریان ب
ق است که طی آن قدرتی مذهبی و متنفذ در این شهر با قوای حکومتی به ١٢٩٦

زیاده از ده، دوازده هزار نفر «.  و شهر را ناآرام کردند السلطان درگیر شده رهبری ظل
ها بسته بودند   و اسلحهاوباش و الواط که اغلب در زیر لباس و جیب و بغل خود طپانچه

در این ناامنی چند ). ٣رجائی، (» ...به اتفاق آقایان به تلگرافخانۀ مبارکه هجوم بردند
در این شورش به ). ٤همان، ص(های لوطیان شدند  روزه، مردم زیادی قربانی شرارت

ی از این رو بسیار. های قدرتمند مذهبی و دخالت لوطیان، بازارها بسته شد اجبار کانون
گریست و از  فروشی در حالی که می زین. از بازاریان با کمبود معیشت مواجه شده بودند

تا کنون چهار «کرد که  گرسنگی چند روزۀ زن و فرزند خود شکایت داشت و اظهار می
ود مشغول شوم، شخص از گماشتگان ح ن ام که به کسب خ نوبت دکان خود را باز نموده

های دکان مرا شکسته و مایملک مرا   با قمه و چوب مرا زده و تخت) السالم نجفی حجه(
به ). همانجا(» اند های غریبه به زن من داده مانع از کسب من شده به غارت برده و فحش

یران برضد در جریان اعالن نبرد حکومت ا) ٢١٥، سه سال در آسیا(گزارش دوگوبینو 
مانند (نگرانی بزرگ این بود که افراد طبقات پایین جامعه «) جنگ هرات(انگلیس 

مسلح شوند و شهرها را زیر پا بگذارند و همانطور که هر ) لوطیان و جهال و بزن بهادرها
هایی از جانب این مدافعان وطن ایجاد  افتد ناراحتی وقت در کشور ما وطن در خطر می

شده،  های غارت از هم اکنون دکان) مردم. (ا هم همان اوضاع تکرار شودشود، در اینج می
 .»کردند های مورد تهاجم قرار گرفته و هرج و مرج و کشتار را در نظر مجسم می خانه

های دورۀ ناصری که طی آن شهر و  نویسان اروپایی نیز بارها به اغتشاش سفرنامه
سفری به دربار (به گزارش بروگش . اند ردهاند، اشاره ک  مردم از سوی لوطیان سرقت شده

دنبال گرانی و قحطی نان، وضع  از تهران دورۀ ناصری، به) ٢/٥٦١، سلطان صاحبقران
. های خود افزودند شهر رو به وخامت گذاشت و لوطیان و اشرار به دستبردها و سرقت

 عملیات خود اندازی در محالت شهر اکتفاء نکرده و دامنۀ آنها به دزدی و غارت و دست«
دادند و اموال  ها را مورد حمله قرار می و کاروان... را به خارج از شهر گسترش داده بودند 

به فرمان شاه سر از تن . مجازات این لوطیانِ دزد سنگین بود. »کردند آنان را غارت می
در . آنان جدا کردند و اجسادشان را به دم دو اسب بستند و در محالت شهر گرداندند

تن از لوطیان محالت  ٢٠سبب گرانی قیمت نان و دیگر اقالم،  ارشی دیگر باز هم بهگز
. مختلف دستگیر شدند و گوش، بینی و زبانشان بریده شد و دو نفر دیگر را سر بریدند
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ها چند نفر را به قتل رسانده بودند، با مجازات  اما دو تن از آنان را که هنگام سرقت از خانه
طنابی به دور گردن آنها انداختند و سپس آنها را روی زمین . ساندندشدیدتری به قتل ر

  ).٢/٥٨٧همان، (آنقدر این طرف و آن طرف کشیدند تا پس از شکنجۀ زیاد خفه شدند 
باشی در ارتکاب اعمال  شنوی آنها از لوطی دارودسته و گروه منسجم لوطیان و حرف

ترین لوطی شیراز و یکی از  سحاجی قوام سرشنا. سارقانه و تشدید آن مؤثر بود
خواهی او  مشهورترین لوطیان دورۀ ناصری بود که هیچ سرقتی در شیراز بدون سهم

نوشتۀ دوگوبینو  به. قدرت او بیش از یک لوطی ساده و سارق و قاتل بود. گرفت انجام نمی
 هرگونه اقدام قضایی علیه حاجی قوام از آنجایی که به... «) ١٣٧، سه سال در آسیا(

او به ... رسید شد که حامی منافع او بودند، به جایی نمی دست قضاتی حل و فصل می
ظن قرار گرفته است، ولی دستگاه حکومتی شیراز را با تشکیالت منظم  دفعات مورد سوء

شاه نیز به  حتی ناصرالدین. »های شهر داده تقریباً عاجز کرده است ای که به الت و قوی
، اسناد تاریخی خاندان غفاری(ای اشاره کرده است  ی نامهگری او، در ط باشی لوطی

شدند  های تحت فرمان حاجی قوام، به آسانی هر نوع جرمی را مرتکب می لوطی). ٢/٦٢
در یزد نیز انسجام لوطیان و رفتار گروهی آنها در پیشبرد . ساختند و جامعه را ناامن می

یزد از قدیم الواط شهرى ... «) ١/٧٠(السلطنه مافی  نوشتۀ نظام به. کارشان موثر بود
کردند و اسباب اغتشاش و شرارت و  میداشته است که یک نفر رئیس براى خود تعیین 

 را بر خود رئیس کرده و میدر این دو سال، قربان نا. شدند می کار حکومت ینظم یب
دختر و اگر به پسر و زن و . گیرند میفرستند از تجار پولى براى مخارج خود  یها م شب
پدر و مادر و . یکنند که، باید حکما بیائ میفرستند پیغام  می هم مایل باشند، یکس

سفری به (گزارش بروگش  به. ».ها قدرت طفره ندارند شوهر، قدرت ممانعت و خود آن
ها را  او لوطی. ها قدرت بسیاری داشتند در شیراز لوطی) ٢/٤٦٧، دربار سلطان صاحبقران

اند که محالتی از  باشی داشته ها یک لوطی هر دسته از لوطی.  استخوانده» فعال مایشاء«
این لوطیان با مقامات . پرداختند گرفته و به دزدی و غارت می شهر را در اختیار می

های شیراز، پزشکانی در اختیار  لوطی. دادند شهری نیز مرتبط بودند و به آنان باج می
 آن پزشک را بر بالین فرد مجروح کردند، داشتند که هرگاه شخصی را مضروب می

بروگش در ادامۀ گزارش خود اینگونه آورده . فرستادند تا او را با دارو به قتل برساند می
ها به اوج خود  شاه، قدرت لوطی در زمان مرگ محمدشاه و جلوس ناصرالدین«: است
ته بود، شاه که تازه بر تخت سلطنت نشس در آن هنگام در شیراز علیه ناصرالدین. رسید
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ها زمام امور شهر را به دست گرفتند،  مرج، لوطی و قیام و شورشی روی داد و در این هرج
ها را  ها و حجره کردند، در مغازه شدند و اموال آنها را غارت می بزور وارد خانۀ مردم می

 . »بردند کردند و اموال و کاالی تجار را به غارت می باز می
گری، در نوع  باکی و جسارت برخاسته از تیپ لوطی یقدرت و نفوذ لوطیان و نیز ب

های عجیب یکی از  ای از سرقت برای نمونه(های آنان نیز قابل بررسی است  سرقت
های  گاه سرقت). ١/٥، های نظمیه از محالت طهران گزارش: ـ لوطیان در تهران نک

 تلگرافی آخرین گزارشهای: ـ برای نمونه نک(مسلحانه با قتل و جرائم دیگر همراه بود 
لوطیانی که با حیوانات برنامه ). ١٤٨، وقایع اتفاقیه؛ ١٤٦، شاه سالهای عصر ناصرالدین

جستند  استفاده از مردم سود می کردند نیز گاه از این حیوانات برای سوء اجرا می
 ). ٢/٦٦٨، گزارشهای نظمیه از محالت طهران؛  ٢٤٤؛ پاتینجر، ١١٢قزوینی، (

های خیابانی الواط نیز عاملی مهم در ایجاد ناامنی محسوب  زاع ن:های محلی نزاع
ترین بهانه  ها بو، با کم ای از لوطی از آنجا که هر محله تحت تسلط عده. شد می

 را های نظمیه از محالت طهران گزارش. کرد ای جدی میان الواط بروز می درگیری
برای . های محلی دانست نزاعتوان از منابع دسته اول و منحصر به فرد دربارۀ این  می

های آن، دو تن از بنایان تهران به واسطۀ اختالف مالی با  نمونه در یکی از گزارش
بیگ به  زاده یحیی و گذر باغ پسته یکدیگر درگیر شدند و جمعی از الواط گذر امام

های خود زدوخوردی کردند که کار با مداخلۀ نظمیه خاتمه یافت  محلی حمایت از هم
ق، درمحلۀ دولت ١٣٠٣در ذیقعدۀ ). ٢/٥٩٨، شهای نظمیه از محالت طهرانگزار(

تهران، بر سر آب نزاعی درگرفت که یکی از لوطیان به نام سید محمود، در آن نقش 
داد تا  وی با میراب همدست شده بود و مردم محله را تحت فشار قرار می. اساسی داشت

های  ها گاه اهل محل و گروه  این نزاعدر). ١/٩١همان، (پول بیشتری از آنان بگیرد 
ای دینی درگیر شدند  ق، الواط با طالب مدرسه١٣٠٤ذیقعدۀ . کردند مختلف دخالت می

ای دیگر نیز الواط با  در نمونه). ٢/٥٠٠همان، (که با دخالت نظمیه ماجرا فیصله یافت 
ه، یکی از در گزارشی جالب و قابل توج). ٢/٥٠٩همان، (سربازهای قشون درگیر شدند 

ای، با  خان سرهنگ برای ممانعت از شرارت لوطی نام عیسی به) محلۀ دولت(مردم محل 
ای بدن خود را  لوطی برای تبرئۀ خود با ماده. او درگیر شد و لوطی سر او را مجروح کرد

 ).٢/٥٩٦همان، (خان او را کتک زده است  سیاه کرد تا وانمود کند که عیسی
در ). ١٩١شهیدی، (ر نبودند از مقررات نظمیه پیروی کنند هیچ وجه حاض لوطیان به
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هایی درباره درگیری لوطیان با نیروهای نظمیه   گزارشگزارشهای نظمیۀ از محالت طهران،
 ).٥٨٨، ٥٠٩، ٤٨٠، ٢/٤٣٢؛ ٣١١، ١/٧١، گزارشهای نظمیه از محالت طهران( وجود داردد 

های قدرت،  پیوستگی آنان با کانونها و نیز ارتباط و   قدرت لوطی:تجاوز به نوامیس
ها در  یکی از گزارش. داد حتی به راحتی به نوامیس مردم تجاوز کنند به آنان اجازه می

براساس این گزارش چند تن از .  آمده استخاطرات سیاسی امین الدولهاین باب در 
. بردند ود میها و جهال که گویا با دستگاه صدارت نیز در ارتباط بودند، زنی را با خ لوطی

الدوله و ناتوانی آنان در یاری  التماس و خواهش مکرر زن از مردم اطراف و نیز امین
دهد که لوطیان تا چه پایه در پایتخت از قدرت و نفوذ  رساندن به زن، نشان می

در گزارشی دیگر الواط زنی را به باغی کشیده ). ١٨٤ـ١٨٣الدوله،  امین(اند  برخوردار بوده
شوهر او که متوجه این عمل الواط شده بود، در کوچه به سر خود .  کردندسیرت و بی
 ١٠فراشباسی حکومت یکی از این الواط را گرفت و در ازای دریافت . گریست زد و می می

در ). ٨٩، های اوضاع سیاسی، اجتماعی والیات عصر ناصری گزارش(تومان آزاد کرد 
نیروهای حکومتی آنان را دستگیر . ربودندق، الواط زنی را ١٣٠٠گزارشی دیگر از سال 
سپس به همسر زن ربوده شده لنگه .  ضربه چوب زدند٢٠٠٠کردند و به هر کدام 

آقا (شدت مجروح کرد  کفشی دادند و او به همراه یک فراش سر و صورت لوطی را به
زد ی: ـ ها نک هایی دیگر دربارۀ تجاوزهای لوطی ؛ برای گزارش٣٧١خان،  میرزا محمدعلی
السلطنۀ  ؛ نظام١/١٠٣، های نظمیه از محالت طهران گزارش؛ ٢٧٠، الضرب در اسناد امین

این اقدامات لوطیان زندگی ). ٢٨٤ـ٢٨٣، های امیرکبیر اسناد و نامه؛ ١/٧٠مافی، 
 . داد الشعاع قرار می خانوادگی زنان را تحت

 
 نتیجه

بر آن که تأثیر بسیاری در  الوه یافته در عهد قاجاریه، ع عنوان گروهی سازمان لوطیان به
های عهد ناصری و در کل دورۀ قاجاریه داشتند، به مردم نیز  ناآرامی، سرقت و آشوب

هایی که لوطیان مسبب و ایجادکنندۀ آن  در میان انواع ناآرامی. زدند آسیب جدی می
های  قتسر. ها، در منابع دورۀ ناصری بازتاب یافته است بودند، سرقت بیش از دیگر گونه

گرفت،  های جانی انجام می های مخفی که معموالً بدون آسیب ها برخالف سرقت لوطی
رو، اعمال سارقانۀ آنها با  رحمی همراه بود و از این در اکثر مواقع با زور و خشونت و بی

ها را دوچندان  های ایجادشده توسط لوطی شد و ناآرامی دیگر جرایم نیز همراه می



  ١٤٧   ناصریهای شهری در دورۀ لوطیان و ناآرامی

های  ها تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ارتباط با کانون گر لوطیاز طرف دی. کرد می
باکی، نفوذ در محالت و وضع نابسامان سیاسی و اجتماعی در دورۀ  قدرت، جسارت و بی
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عهد قاجاریه به حدی بود که در همچنین قدرت لوطیان در جامعۀ . دادند انجام می

از این رو . کشید های امنیتی شهری را نیز به چالش می بسیاری مواقع حکومت و سیستم
 .    کنندۀ شهری درگیر بود نظمیه همواره با این نیروی ناامن
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