
 شوريدن لوطي ھا 

 منیژه ربیعي 

ايـن . لوطى گرى در دو قرن اخیر در كشور ما نمود چشمگیرى داشته است و در حـوادث سیاسـى تـاثیر مـى نھــاده اســت
بدان معنا نیست كه اين پديده به يكباره شكل گرفته و خاص اين دوره است، بلكه لوطى گرى نیز ماننـد بســیارى از پديـده 

 .ھا ريشه اى كھن دارد و شايد تاريخ آن به قبل از اسالم نیز برسد
گفته شده است كه در دوره ساسانى فرزندان طبقات فرودست جامعه بـه تقلیـد از فرزنـدان ذكـور فرادسـتان كـه اســواران 

نامیدنـد ) برادران(بودند و خود را به آئین جوانمردى آراستند رفتار آنھا را در پیش گرفتند و با يكديگر جمع شدند و خود را ايار 
شدند كـه بازمانـده ھمـان ) تحفه االخوان. (و ايارى پیشه كردند و از درماندگان حمايت كردند پس از اسالم نیز عیار نامیـده 

به مرور زمـان در حاالتشــان ) تاريخ سیستان. (سنت ايارى پیش از اسالم بودند و نمونه شاخص آن يعقوب لیث صفار است
 .اما بسیارى از خصوصیات گذشته دور را با خود حمل مى كردند. تغییراتى به وجود آمد و دگرگون شدند

ھرج و مــرج ھـا  كه از آن در  اين گروه خیل بیكاران و جوانان حاشیه شھر ھــاى بــزرگ بودنـد كـه زورمنـدى بضاعتشـان بـود 
سى و جويـاى . استفاده مى كردند و شھر را به آشوب مى كشیدند در حوادث تاريخى كه در اثـر رقابـت میـان مـردان سیا

فع يكـى از طـرف ھـاى درگـیر وارد كـارزار مـى  برترى سر مى گرفت اين گروه شیرازه جامعه را از ھم مى گسالندند و به ن
با قدرت جنگاورى خود جامعـه . اما در نزاع قدرت بھره اى نمى گرفتند مگر مالى كه در اثر غارت نصیب آنھا مى شد. شدند

. را دچار آشوب و بدين وسیله آن را اداره مى كردند و با قدرت گرفتن يكى از ارباب قدرت از صحنه سیاست محو مى شدند
برآمدنشان در اثر تزلزل ھاى سیاسـى و پنھـان . اين گونه برآمدن ھا و فروشدن ھا در سرتاسر تاريخ ايران ديده شده است

 .شدنشان با شكل گیرى حكومت قدرتمند بود
  

 دوران قاجار
كرده انـد و ھمچنیـن آنھـا را    نويسندگان دوره قاجار لوطى را به معناى نامقید، بى باك، شرابخوار، قمارباز و كم تعقل معنا 

توام ) دھخدا. (بخشنده، دستگیر ضعفا و جوانمرد نامیده اند از اين تعاريف برمى آيد كه لوطى ھا نیك و بد، زشت و زيبـا را 
آنھا مردانى بودند كه در برابـر . در میانشان خصوصیت دستگیرى از درمانده و زورگويى ھر دو وجود داشته است. داشته اند

. بیداد مى ايستادند و با مامور دولتى درگیر مى شدند اما از جانب ديگر به دلیل زورمندى مردم آزارى نیز از آنان سر مى زد
وقايـع . (در منابع دولتى قاجار، از آنھا به عنوان شرور، فاسد و برھم زننده امنیت ياد شده است) كسروى، تاريخ مشروطه(

 )اتفاقیه
از ... لوطى ھا از امتیاز اجتماعى بى بھره بودند، شغل ھاى كم اھمیت چون طبق كشـى، تـوت فروشـى، فـالوده ريـزى و

گار را مـى ) خاطرات مستوفى الممالك(اين قبیل داشتند  غیرمعمول روز و نیز از راه باج خواھى و گردن كلفتى و كار ھـاى 
 .گذراندند

عرق چیـن و شـب كــاله مخصـوص . از نظر ظاھرى لباس شان با افراد عادى تفاوت داشت عباى نازك و ماھوت انگلیسى، 
كارھايشان غیرعــادى . شال، گیوه تخت نازك، دستمال ابريشم كاشان، چاقو، قمه و چپق از لوازم ضرورى آنھا بود. داشتند

خود درسـت مـى كردنـد. بود و جنبه خودنمايى داشت معمـوالً داراى اسـم ھـاى تركیبـى . سر و وضع مھیج و محرك براى 
نوعـى گويـش ... بودند چون عبدهللا بیغم، باقر بیخون، اكبر بلند، على نیزه اى، حسن ببرى، مھدى گاوكش، رمضان شـاه و

اختراعى داشتند كه به ھنگام ضرورت و زمانى كه مايل نبودند كسى از صحبت ھايشـان ســردرآورد بـه آن گـويش صـحبت 
 )يادداشت ھاى ملك المورخین. (مى كردند

معموالً تكیه به امــر باباشـملى كـه رياسـت آنھـا را داشـت اداره مـى . مركز تجمع آنھا در محالت شھرھا و تكیه محالت بود
در محالت شھر ھاى ايران تكیه ھاى متعددى بود كه در ايام عزادارى لوطى ھا بر سر تكیـه رقابـت مـى كردنـد و ايـن . شد

ستن و   رقابت بر تجمل تكیه مى افزود و گاھى كار رقابت به زدوخورد مى انجامید كه روز ھا ادامه مـى يافـت و بـه سنگرب
ھا بـود و ھـر سـاله در ايـن روز جنـگ راه مـى انداختنـد. تیراندازى مى كشید شرارت آن وقايـع . (روز سیزده نیز از روز ھـاى 

و نیز در روز عید قربان شترى را آذين مى بستند و دور آن جمع مى شدند و شتر را زنده زنده تكه تكه مى كردند و ) اتفاقیه
 )يادداشت ھاى ملك المورخین. (در اين مراسم نیز به جان يكديگر مى افتادند

رنـگ . لوطى ھا از خود انديشه و آرمان خاصى نداشتند، انديشه آنان بستگى داشت به اينكه به چه گروھى نزديك شـوند
 .آنھا را مى گرفتند و با ايجاد آشوب و درگیرى راه را براى خواسته ھاى فرد يا جريان مورد نظر باز مى كردند

فذان محلـى بـراى  لوطى ھا از حكومت مقررى منظم نمى گرفتند بنـابراين عامـل حكومـت محسـوب نمـى شـدند امـا متن
خانـدان قـوام . در واقع آنھا به وسیله اعیان به فساد كشیده مى شــدند. رسیدن به منويات خود از آنان استفاده مى كردند

 .در شیراز براى حفظ قدرت به لوطى ھاى خود متكى بودند
ھاشم خان از لوطى ھاى محله لنبان اصـفھان ھمـراه لشــكر لوطـى   حاجى)  ه ق١٢۴٠(در اواخر سلطنت فتحعلى شاه 

آنـان روز ھـا از مـردم اخـاذى مــى كردنـد و تحــت حمايـت . ھايش سر به شورش برآوردند و شـھر را در وحشــت فـرو بردنـد
شار مـى آوردنـد فتحعلـى . صدراعظم و حاكم اصفھان بودند و اين دو براى تحمیل خواسته ھايشان به شاه بدين وسیله ف

. محله لنبان را ويران كرد و ھاشم خــان را كشــت و اطرافیـانش تـار و مـار شـدند. شاه با سپاه سنگینى عازم اصفھان شد
 ) ناسخ التواريخ(

بر عــدم انسـجام حكومـت محمدشـاه واقـف بودنـد، بـراى )  ه ق١٢۴٧(پس از مرگ فتحعلى شاه  سران شھر اصفھان كه 
سـركرده لوطـى ھـا رمضـان شــاه بــود كـه پـس از . تعويض حاكم اصفھان خسروخان گرجى لوطى ھـا را بـه میـدان آوردنـد
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ھا . شورش حاكم واقعى شھر شد و به نام او سكه زده شد و لوطى ھا ھر يك امیر محله اى شدند او دستور داد لوطـى 
 )خاطرات ظل السلطان. (به بازار حمله كنند و اموال مردم را غارت و آنھا را در مسجد جمعه انبار كنند

اين شورش يـك . او از مردم به زور مالیات مى گرفت و اگر كسى مقاومت مى كرد اموال و زن و فرزندش به يغما مى رفتند
خود بـه اصــفھان لشـكر بكشـد. مردم اصفھان براى شكايت راھى تھران شدند. سال و نیم طول كشید . شـاه ناچـار شـد 

لوطى ھا دروازه ھاى شھر را بستند، امـا بـه دســتور سـیدمحمدباقر شـفتى از روحانیـان اصـفھان ناچـار دروازه شـمالى را 
مـردم بـه شـكايت جمـع شـدند و . دادگاھى تشــكیل شـد. سپاه شھر وارد شھر شد و لوطى ھا را دستگیر كرد. گشودند

. عـده اى را كـور كردنـد. طى مدت شورش لوطى ھا زنـان را شـكنجه كردنـد و گیسوانشـان را بريدنـد. ماجرا را شرح دادند
سـرانجام سـران شــھر آنھــا را بـه شـاه تحويـل دادنـد و . برخى را با سر در خاك فرو كردند و دسته اى نیز به قتـل رسـیدند

بار ديگر لوطى ھا شورش كردند، )  ه ق١٢۶۴(ھنگام مرگ محمدشاه . محمدشاه نیز دستور داد دست و پاى آنھا را بريدند
در ھــر . سربازان را از بـاالى بـرج و بـارو بــه زيـر انداختنـد. را بستند  اين بار در يزد به دروازه ھاى شھر حمله كردند و دروازه

شغل او پیـش از شـورش شــمع فروشـى بـود و پـدرش دھلیزبـان . محله يك لوطى امیر شد رئیس آنھا محمد نـام داشـت 
محمد ابتدا از بازرگانى سیصد تومان طال به زور گرفت و سپس دستور غارت شھر . اشرار گرد او جمع شدند. كاروانسرا بود

 )ناسخ التواريخ، جھانگیر میرزاسپھر. (شھر را زير فرمان گرفت و بازاريان از ترس به او ھديه مى دادند. را داد
سـپس . بر تخت نشست امیركبیر سپاھى عازم يزد كرد و شورش آنھا را خـاموش كـرد)  ه ق١٢۶۴(چون ناصر الدين شاه 

دستور داد بست نشینى متوقف شود زيرا لوطى ھا از بست نشینى سوءاستفاده مى كردند و پس از ھر ظلـم و جنايتــى 
امیركبیر درباره لوطى ھا و شورش ھاى دائمى آنھا تـدابیرى . براى در امان ماندن از مجازات در بقاع متبركه پناه مى گرفتند

كو آن جـرات «: امیر به آنان اجازه داده بود با خود قمه حمل كنند اما گفت. انديشیده بود كه از شورش ھاى آنھا كاسته بود
در دوره امیركبیر بین امام جمعه اصفھان و امیر اختـالف بـروز كـرد و لوطـى ) عباس اقبال، امیركبیر(» .كه به آن دست ببرند

شورش به راه انداختنـد و امیركبـیر در نامـه اش بـه ) از نوادگان صفويه(ھاى اصفھان به سركردگى نواب احمد میرزا صفوى 
پـس از ) آدمیت، امیركبیر. (لوطى بازى و آشوب اين جماعت اشاره صريح داشت و سرانجام اين شورش را از میان برداشت

 ه ق چنــد تــن از لوطــى ھــاى محلــه ١٣١۴در . امیركبــیر بــار ديگــر بســت نشــینى مــورد اســتفاده لوطــى ھــا قــرار گرفــت
ضـارب در بقعـه . طلبه اى را كتك زدند، طلبه ديگرى سرش را بیرون آورد او را نیز با قمه مجروح كردند) بقعه(سیداسماعیل 

ستى را بـیرون بكشـند كـه حـاج . سیداسماعیل متحصن شد شان نـیز رسـیدند تـا ب طلبه ھا جمع شــدند، سـربازان و فرا
در . معصوم و مھدى گاوكش از سركردگان لوطى ھاى آن محل سر رسیدند و عده اى لوطى با قمه و قـداره ھمـراه آوردنـد

احـدى از تـرس جلـو نمـى . امامزاده را گرفتند و به كسى اجازه تعرض به بستى را ندادند و صد نفر سـرباز را فــرارى دادنـد
 ) سالور. (پذيرايى مى شد  رفت، طلبه زخمى و از بستى در كمال عزت

مردم نـیز ديـده شـده اسـت از جملـه در تحــريم تنبـاكو  (در دوره ناصرالدين شاه از لوطى ھا رفتار ھايى در جھت خواست 
به . سید عبدهللا بھبھانى با اين قرارداد مخالفت كرد)  ه ق١٣٠٩ -١٣١٠ سران لوطى ھا مھدى گاوكش و حاج معصوم كــه 

نظامیان كه شـلیك كردنـد آنھـا دسـت . سیدعبدهللا بھبھانى نزديك بودند سردسته مردم شدند و در ارك ھمراه مردم بودند
مھدى گاوكش . به سنگ بردند و در و پنجره عمارت نايب السلطنه را شكستند و شورش علیه قرارداد رژى را رھبرى كردند

سـرانجام . در محله سرپولك زندگى مى كرد و چون ھوادار بھبھانى بود بى باكانه در قھوه خانه از عین الدوله بد مى گفت
فراشان به خانه اش ريختند زنش را   شبانه. دشمن بود كینه اش را بر مھدى گاوكش فرود آورد  عین الدوله كه با بھبھانى

فه كردنـد، امـوالش را تـاراج كردنـد و او را بـه زنـدان افكندنـد كسـروى، تاريـخ . (كتك زدند، پسرش را در حوض حیاط خانه خ
 ) مشروطه

  
 لوطى ھا و انقالب مشروطه

غاز كـرد) ١٣٢۵ -١٣٢٧(پس از آنكه محمدعلیشاه به پادشاھى رسید  عالوه بـر آنكــه از . مخالفت خود را بـا مشـروطه آ او 
شروطه را داد لس و م . ترفند ھاى گوناگون براى سركوب استفاده مى كرد به لوطى ھا و داش ھا نیز اجازه تعـرض بـه مج

طى ھـاى چالــه میـدان در میـدان  اين گروه به سركردگى صنیع حضرت رئیس لوطى ھاى سنگلج و مقتـدر نظـام رئیـس لو
شروطه خواھـان و . توپخانه جمع مى شدند مع مـى شـدند و بـه م روز ھا به مدرسه مروى مى رفتند و در مسجد شاه ج

پـس از آنكـه در . بیشتر از ھر كس با ملك المتكلین و واعظ اصفھانى دشـمنى مـى كردنـد. سخنوران آن دشنام مى دادند
مسجد شاه زد و خورد كردند و به مسجد سپھساالر ھجوم بردند و دشنام را نثار مشروطه خواھان كردند، با ھیـاھو بـه در 

سپس به میدان توپخانه رفتنـد در آنجـا چــادر زدنـد و ديـگ ھـاى پلـو را بـار . مجلس رفتند و در آن جا تیراندازى را آغاز كردند
قزاق ھاى حكومتى در اطرافشان گشت . »مشروطه نمى خواھیم. ما ديگ پلو مى خواھیم«: گذاشتند و شعار مى دادند

ھر كس كاله ماھوت كوتاه بـه سـر و سـردارى بـه تـن . مى زدند اگر طلبه يا سیدى يا فكلى در آن میان بود كتك مى خورد
مى دادنـد خالى مـى كردنـد و آزارش  رھگـذران را بـه بھانـه . داشت فكلى و مشروطه خواه شمرده مـى شـد، جیبـش را 

از ورامیـن بـه تحريـك اربابـان جمعیتـى . به اداره روزنامه ريختند و آنجـا را تـاراج كردنـد. مشروطه خواه بودن لخت مى كردند
در » .مجلس را خراب مى كنیم و فرش ھايش را پاالن االغ مى كنیم«فرياد مى زدند . حركت كردند و به لوطى ھا پیوستند

جوم  جیر طـال ھمـراه داشـت مـورد ھ بلواى میدان توپخانه میرزا عنايت نامى كه مبلغى پول در جیـب و سـاعتى طـال بـا زن
نخست پول و ساعتش ربوده شد پس از آن چشمانش را بیرون آوردنـد بعـد او را . لوطى ھاى مستقر در توپخانه قرار گرفت

بــه درخـتى بســتند و ھــر يــك از آن جماعــت بــه او قــداره زدنــد و شــرحه شــرحه اش كردنــد و ايــن ھمــه را در مخالفــت بــا 
تجمع . از آن پس ھیچ طلبه و ھیچ فردى كه ظاھر مرتبى داشت جرات نمى كرد از خانه بیرون رود. مشروطیت انجام دادند

و مشروطه در تھـران )  ه ق١٣٢۵(میدان توپخانه زمینه مساعدى شد براى كودتاى محمد علیشاه و به توپ بستن مجلس 
 .به پايان سید
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در آن شھر دو نمونه از خصائل نیك و ناشايست لوطى ھـا در . اما در آذربايجان جنگ براى ادامه حیات مشروطه ادامه يافت
ماھنگى بـا قـزاق ھـاى روسـى و . آرايى كردند  برابر ھم صف يكى در دفاع از مشروطه جانفشانى مى كرد و ديگرى در ھ

 .نیرو ھاى مخالف مشروطه به جنگ و خونريزى مى پرداخت
شد بـه تبريــز  میرھاشم دوه چى كه در انتخابات مجلس اول موفق نشد به مجلس راه پیدا كند، بنابراين مخالف مشروطه 

شمن . رفت و حاج محمد صراف نیز او را در مخالفت با مشروطیت تقويت مى كرد لوطى ھا دوه چى مخـالف مشـروطه و د
سواران قره جه داغ به آنان پیوستند رحیم خـان چلپیـانلو آنـان . طرفداران آن شدند و شورش علیه مشروطیت را آغاز كردند

محالت سرخاب، ششكالن و باغمیشه نیز علیه مشروطیت بودند و در باالى مناره ھاى مسـاجد سـید . را ھدايت مى كرد
آنـان بـا تھــران و طرفــداران محمـد علیشـاه ارتبـاط . حمزه و صاحب االمر سنگر گرفته بودند و مردم را گلوله باران مى كردند

 )كسروى، تاريخ مشروطه. (داشتند
محله امیرخیز با رھبرى ستارخان و باقرخان كه از قديم در دلیرى در تبريز شھره بودند و از لوطى ھاى اين محلـه بودنـد بـه 
گى طوالنـى را بـا ھـدايت آن دو  مد علیشـاه ايســتادند و جن كمك مجاھدان ويجويه در برابر سیاھكارى ھاى طرفـداران مح
شروطه نايـاب شـده بـود، بـه مبـارزه علیـه  ادامه دادند و با آنكه در محاصره كامل بودند و نان و آذوقه در محالت طرفداران م
استبداد و كودتاى محمد علیشاه ادامه دادند و كوى امیرخیز با ھدايت ستارخان يكه و تنھا در برابر قواى دولتى ايستاد، در 

خیز پـاى فشـردند و . حالى كه در سراسر ايران حتى ھمه محله ھاى تبريز مشروطیت پايان يافته بود تنھا ستارخان و امیر
 .سرانجام پیروز شدند و با فتح تھران محمد علیشاه خلع شد
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