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  چكيده
  و رسـوم لوطيـان در دورة   حاضـر بـه بررسـي اخـالق اجتمـاعي و آداب       ةمقال

آغاز  با فتوت ،در نظر ،اي است كه از زنجيره بخشي گري لوطي .پردازد قاجار مي
  چنـد ايـن نمـود خـارجي     هـر . يابد و در اصناف بازار و عياري نمود ميشود  مي

در سراشيبي زوال، تبديل به لوطيان  ،اما دابي ميهايي تحول و توسعه  نيز در دوره
هـا تغييـر شـكل     حاضر با ارجاع به متون ماركسيستي به لمپنشود و در سدة  مي
وجـود   لوطيـان  /لوتيان اصطالح هاي متفاوت و گاه معارض از برداشت. دهد مي
معنـاي   لـوتي بـه  . »منحـرف «معنـاي   بـه  لـوط تا  »پابرهنه« معناي به لوتاز  :دارد

 ،يـن مقالـه  در ا. رود كـار مـي   نيازي لوطيان بـه  نيز براي ارجاع به بي »مشتي داش«
  شـود و تمـايز    بـه اخـالق لوطيـان پرداختـه مـي      ،هـا  برداشتاين  توضيح ضمن

مشخص پوشش و اجـزاي لبـاس لوطيـان،      طور بهد و شو ها ذكر مي نطين با پِِِناآ
هـاي   هاي آنان، و نـام  ها و سرگرمي گري، لهجه و زبان لوطيان، بازي آداب لوطي

  شـود   مراسم مذهبي لوطيان بحـث مـي   از پايان مقاله،در . دشو لوطيان بررسي مي
خوردهـاي   و زدهاي لوطيانه در مراسم عـزاداري محـرم و    چشمي و روايتي از هم

  .شود ارائه مي آنان
  .قاجار ةان، آداب و رسوم، دورمرد جوانلوتيان، عياران، فتيان و  /لوطيان :ها كليدواژه
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  مقدمه
؛ 17492 -  17477 /12 :1372دهخـدا،  (معاني گوناگوني ذكر شـده اسـت   » لوطي«براي 

؛ منسوب به قوم لـوط : است هجملآن از  كه )6465: 1381؛ انوري، 3652: 1371معين، 
كشي، به دفـاع   در عين چاقوكشي و قداره ،و داردكس كه خصلت پهلواني و قدرت بازو  آن

خواه و با تعصب؛  ناموس؛ مرد جوانسخي، بخشنده، ؛ خيزد ميبراز حقوق مظلومان و ضعفا 
خوار؛ نانجيب،  زن؛ قمارباز، شراب باك، نامقيد، شوخ و شلتاق، مسخره، الف رند، حريف، بي

باز؛ جاهل، اجامر و اوباش؛  باز، كودك جنس كننده، هم  لواطشرم، فاسد، و لوتي،  كار، بي هرزه
گردي كه حيواناتي چون ميمون و خرس برقصاند و همـراه آن   دوره ،گير مطرب و معركهو 

كـار    لواطترين معنا براي آن همان  رسد قديم نظر مي  اما به. د و اشعاري هم بخواندتنبك بزن
  .در حكايتي اين معنا را مراد كرده است مثنوي معنويطوري كه موالنا در  به. باشد

عمل و رفتار لوتيان دارد و همـين   ةمتنوع از معاني نشان از گستردگي دامن ةاين مجموع
پهلوانان پـيش از   ةلوتيان بخشي از زنجير. اند در اجتماع مؤثر بوده آناندهد  نشان مي مسئله
در برخـي   ،تـدريج  هگيري اوليه، ب پس از اوج ،ها بودند كه لمپن/ لوتيان/ فتيان/ عياران/ اسالم

 .ندارند گذشته رامداران شدند و اكنون ديگر جايگاه  ابزار دست سياست ،جريانات
توان از ارتباط عياران با پهلوانان پـيش از اسـالم    ، ميتغييرات تدريجي اين گروه ةباردر

هـاي   ريشـه   كـم  مردان يا دست هايي در دست است كه قدمت روش جوان قرينه«. آغاز كرد
شـمند  والديميـر پـروپ، دان  . گرداند مي بازاساسي آن را به دوردست تاريخ يا پيش از تاريخ 

نـام   اي به هاي ويژه از خانه هاي پريان قصههاي تاريخي  ريشهفرهنگ عامه، در كتاب   روسي
يـابيم كـه    بـا كمـال شـگفتي درمـي    . دهـد  برد و در باب آن توضيح مي نام مي "مردان ةخان"

 ،ها وجود داشته، هزاران سال بعـد  هايي كه در اين خانه و راه و رسم  بسياري از خصوصيات
» شـده اسـت   ، رعايـت مـي  انـد  ناميـده  مـي  "لنگـر "هـا را   مردان، كه آن جوان  هاي در باشگاه

  .)7: 1371محجوب، (
فتـوت اجتمـاعي ايـران     أمنش«است كه  برآننيز  ،استاد دانشگاه دولتي ايروان، گئوركيان

هـاي   مردي قديم، در شكل تشكل آيين جوان ةادامدر  ،باستان بوده است و پس از اسالم نيز
گان قشر آزادگان ساساني، در بازماند...  ايراني ظاهر شده است ةآزادگان و سپاهيان در جامع

ـ    مـي  درخدمت امراي مسـلمان وقـت    در اين دوره، مين امنيـت مرزهـاي   أآمدنـد و بـراي ت
اين قشـر تبـديل بـه غازيـان      ،به مرور زمان...  جنگيدند مسلمانان مي داراالسالم بر ضد غير

» بـود  ها براي كسب رضاي خداوند آنة جنگيدند بلكه مبارز ميكه فقط براي پاداش نند دش
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پيش از  فتوت ةديگري، معتقد است كه انديش ةدر مقال ،گئوركيان .)152: 1386 ،گئوركيان(
 ،گئوركيـان (دهـد   ميزرتشتي نشان  ةهاي آن را در انديش و ريشها .است  اسالم وجود داشته

بيني فتوت در سرزمين قديم ايران وجود  ها پيش از اسالم، جهان قرن ،گويد ميو ) 31: 1382
كمـال   ،در ايـران  ،ه است و فتوت از ايرانيان به اعراب سپرده شد بـا ايـن تفـاوت كـه    داشت

حيات مدني بوده و مطلوب، بدوي بوده استحيات  نزد اعراب، كمال مطلوب .  
ديگـر، ورود اصـناف بـه ايـن      ةعمـد پس از تغيير اين گروه از پهلواني به عياري، تغيير 

ژرژ مريـل، محقـق مشـهور     نظربه «. ان بوده استدمر جوانيا » فتيان«گيري  جرگه، و شكل
 ،رانروحانيون، جنگاو: شده است ميهندواروپايي به سه قشر اصلي تقسيم  ةفرانسوي، جامع

 2فتوت روحانيون ةدر دوران اوليه، حاملين انديش ،هرچند ).رفان حبيا صاح(و كشاورزان 
فتوت مربوط به گروه  ةبعد، انديش از قرون پانزده و شانزده ميالدي به ؛جويان بودند و جنگ

» شوند ميان مرد جواننيز از اعضاي ثابت  ها آنآيد و  مي وجود به) وران اصناف و پيشه(سوم 
  .)155: 1386گئوركيان، (

نصر . استتوجه  جالبگري اروپايي نيز  آنان بر شواليه تأثيرفتوت،  ةاوج انديش ةدر دور
يعنـي   ؛ترجمه كرده است )spiritual chivalry( »يگري معنو شواليه«فتوت را ) 75: 1386(

ش مند است كـه آسـاي   هگيرد ولي با ديگران كرامت دارد و عالق ميكسي كه بر خود سخت 
و، نظام شهسواران در مسيحيت از تماس آنان بـا  ابه نظر  .خود را فداي آسايش ديگران كند

  .است پديد آمده امنابع اسالمي در قرون وسط
 ؛سوي زوال  بار نه در جهت كمال بلكه به دهد، و اين ميييرات ديگري رخ اما باز هم تغ

  :گويد ميباره  اين جعفر محجوب در محمد. ي به لوتيان معرف آن استمرد جوانو تغيير از 
يعنـي   خـويش،   ي نيز همانند دگرگوني اصـل مرد جوانين يرسد كه سير تكامل آ نظر مي به

اي اسـت از علـم    شعبه  علم فتوت"خوانيم كه  مي سلطاني ةنام فتوتزيرا در  ؛باشد ،تصوف
كه كار صوفيان در دوران بعد از اسـالم نخسـت بـا      آمده است تاريخ تصوفدر . "تصوف
 .آزاري و خـدمت بـه خلـق آغـاز شـد      از دنيا و راستي و كم  آوردن به زهد و اعراض روي
 ،و آداب و ترتيب و تشريفات خاصهاي صوفيان پديد آمدند  گروه ، قرون در طي ،رفته رفته
شكل گرفت  ،نشستن و ديگر مراسم آن هپير و معتكف شدن در خانقاه و چل به  سپردن از سر

دشـمني    با بعضي ديگر راه ها آنهاي گوناگون تصوف پديد آمد كه گاه بعضي از  و سلسله
حـول در آداب  گونه ت عين اين .ديگر داشتند چشمي و رقابت با يك سپردند و حالت هم مي

مندي بودند كـه   باطن و شرافت خوشافراد  انْمرد جواننخست  .فتوت نيز پديد آمده است
گفتن، ايثـار،   از قبيل راست ؛دادند اخالقي را روش خود قرار مي ةفاضلآراستگي به ملكات 
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دل و  ،دادن و از ديگران انصاف نخواسـتن   حمايت از مظلوم در برابر ظالم، انصاف به خلق
گروهـي   حـال،  همـين  در. و صفات و شعائر ديگري از اين دست ،داشتن يكي  ان را باهمزب

رانـي و   باشـي و عشـرت   بـه خـوش    خواندند، روي مي مرد جوانكه آنان نيز خود را  ،ديگر
 ةبازمانـد هاي روزگـار مـا    مشدي داشو   روش و منش لوطيان. تقويت نيروي بدني آوردند

  .)9: 1371جوب، مح(مرام و مسلك آن گروه است 

قاجار و دوران پهلوي دوم، لوتيان  ةزدگي مفرط در انتهاي دور پس از آن نيز، با سياست
 ةگذشـت فارسـي تبـديل شـدند و از آن     سياست و در فيلم ةها در عرص نشين به لمپن حاشيه

  . هيچ نماند بزرگ تقريباً
ن و مداقـه در  اسـت و لـذا توجـه بـه آ     شـدني  تاريخي برجسته بازسازي ةگذشتاما آن 

ايـران،   ةگذشـت برجسته از تاريخ  يبخش مثابة  بهجزئيات و ظرايف زندگي اجتماعي لوتيان، 
از . آيـد  مـي كار  شان به هايي از ايرانيان در زندگي امروزه شناخت برخي رفتارهاي گروه رايب

گيـرد   ميي كه او آن را معادل كاراكتر مل(اگر قرار باشد حيثيت ايراني  ،)1328(زاده  تقي نظر
  .ي و فتوت يافتمرد جواندر يد آن را وجود داشته باشد، با) دهد ميو بار مثبتي به آن 

با قبل  ها آنارتباط  ةكردن از تطورات تاريخي لوتيان و نحو نظر با صرف ،اين مقاله بنا دارد
بـه  كه اين مقالـه فقـط    استذكر  شايان. دكنرا بررسي  ها آنو بعد از خود، زندگي اجتماعي 

رو، پرسش اساسي اين مقاله بررسي زيست اجتماعي لوطيـان در   اين از. پردازد قاجار مي ةدور
اولـي كـه خـود      دستاساس اسناد  قاجار و روش آن نيز اسنادي است و تالش شده بر ةدور

  .ترين عناصر زندگي اجتماعي آنان بيان شود اند برخي از مهم زندگي لوطيان بوده ي برشاهد
  
  آنانمتفاوت از لوتيان و عناوين مختلف هاي  تلقي
مشدي و چند عنوان ديگر از عناويني است كه به گروهـي   داشمشتي يا  داشلوطي،  /لوتي

 ها توجـه داشـته   به آنافرادي كه حتي سياحان غربي . شود از افراد اجتماع قاجاري داده مي
وتي منسوب به لوت گرفتـه  اگر ل 3.اند هايشان ياد كرده و از مرام و مسلك آنان در سفرنامه

دهخـدا،  (را مـراد كـرد   » عـوري ] و[عريان، برهنگي، عرياني، لختـي  «توان از آن  شود، مي
  كـار    هـرزه «لوطي اما منسوب به لوط نبي و قوم او معاني متفاوتي از  .)17477 /12 :1372

حتـي   .)17491 :همـان (گيـرد    را در بـر مـي  » باك و نامقيد  بي«تا » خوار و قمارباز و شراب
صـدق و صـفا و   «لوطيانه دال بر  وشد   به صاحب اين عنوان اطالق مي مرد جوانسخي و 
ولي آيا لوطي منسوب به لوط نبي است كه خود از اقطاب  .)17492  :همان(است » راستي
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مراتـب   دربـارة سلسـله   ق، 855در سـال   ،شده  اي نوشته  نامه  چه در فتوت فتوت بود؟ چنان
  :فتوت آمده است

آفريده است و فردوس اعلي را بـه نـور نبـوت و     )ع(  فتوت را خداي تعالي پيش از آدم... 
چـون قالـب   . كـرد   كرم فتوت منور كرده است و خداي، خدايي خود را به اين دو نور مـي 

بعـد از  . وجود آدم از بيضاي كن فيكون در وجود آورد، فتـوت را نمـك وجـود آدم كـرد    
به نوح رسيد و ازو به سام رسيد و ازو به قيدار رسيد و ازو به به شيث رسيد و ازو  )ع(  آدم

حـق   .ي پـيش گرفتنـد  مرد جوانلوط رسيد و قوم لوط از طريق يزدان روي بتافتند و راه نا
اند كه هركـه دم    زبر كرد و بزرگان گفته و زيرسبحانه و تعالي جبرئيل را فرستاد تا آن قوم را 

كند و آنچه شرط فتوت باشد بـه جـاي نيـاورد، او از     يمرد جواندعوي ] و[از فتوت زند 
  )28: 1382،  افشاري... (لوط،  مقوچنان كه  هم ،گمراهان باشد

ي را شـامل  مرد جوانرسد لوطي مدعي   نظر مي نامه را مالك قرار دهيم، به  اگر اين فتوت
از جوانان كـه  هايي  هايي از مرام فتوت را در خود داشت؛ گروه  فردي كه رگه ؛شده است  مي

هايي كه در دورة مغول رخ عيان  ي و عياري به ميراث برده بودند؛ گروهمرد جوانصفاتي از 
مركـزي از مراكـز مهـم    (  بطوطه از شهر اصـفهان    هايي كه در روايت ابن كردند؛ همان گروه

و داشـتند  » هايي  جمعيت«كه » جوانان مجرد«: از آنان ياد شده است )لوطيان در دورة قاجار
آنـان در  . بـود » چشـمي برقـرار    هاي آنان با گروه ديگـر رقابـت و هـم    يك از گروه بين هر«

. بـود  زد زبـان هـاي غريبـي     كردند و دربارة آنـان حكايـت    هايشان مخارج گزاف مي  مهماني
ها دستة ديگر را به مهماني خوانده و غذاي آنان را با شعلة شـمع    يكي از اين دسته« كه چنان

كه خواسته بود تالفي بكند، در دعوتي كه متقابالً به عمل آورده بود،  ،دستة ديگر ؛پخته بود
  .)212: 1348ابن بطوطه، (» به جاي هيزم، حرير مصرف كرده بود ،براي تهية غذا

ولي رفتارهايي  ؛دانستند  در ميان اقطاب فتوت، لوط نبي را حامي خود مي ،گويي لوطيان
 ،چنـين اعمـال خـارج از قاعـده     هم. داشتند» و ماجراجويي دبر دست«چون  عياران هم ندنما

جمعيتـي كـه    .)38: 1368پـوالك،  (زد   نيز از آنان سر مـي  ،»خوري و قماربازي  عرق«چون 
واسـطة   شـدند، نـه بـه     شدن فتوت بودند، اگر جمعيتي محسوب مي شايد از عوارض عاميانه

آن » گري  لوطي«. مشابه يك عده بود نامة مكتوب مرامي و صنفي كه براساس رفتارهاي  آيين
تـر،    رنج خـود، احتـرام بـه بـزرگ     خوردن از دست نان«رفتار مشابه بود كه در اموري چون 

گيري از ضعيف، كمك به مردمان درمانده و عفيف و  تر، دست  كوچك همحبت و مهرباني ب
و واليـت و  كشي از افراد جمعيت و اهل كوچه و محلـه و بـاالخره شـهر      پاكدامن، تعصب
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اعتنايي به مـاده، عـدم     گويي و حمايت از حق، بي  پروايي، حق  كشور، فداكاري و ركي و بي
اين رفتارهـا بـا مـرام     .)303 /1 :1371مستوفي، (يافت   بروز مي» حسابي  تحمل تعدي و بي

  .شناساند  خواران فتيان مي  زند و لوطيان را ميراث  فتوت پهلو مي
به صفتي از صفات فتوت اسـت  ي ا هاشاري عريان نيز در نظر گيريم، معنا اگر لوتي را به

عرياني در فتوت چون درويشي بود و درويـش از گـدا   . بهره نبودند  كه لوطيان نيز از آن بي
گدا كسي است كـه دنيـا تـرك او    «اين فرق در آن بود كه . شد  متباين و متفاوت شناخته مي

از  .)56: 1350كاشـفي،  (» او ترك دنيا كرده باشددرويش كسي است كه  ]ولي[كرده باشد، 
» گري  لوطي«زادگي، آقازادگي و تاجرزادگي را فرونهاده و به  لوطياني بودند كه شاه ،رو  همين
: 1361الملك،   افضل(آمدند   زدند، رخت و لباس اعياني وانهاده و به كسوت لوطيان درمي  مي

  .)307 /1 :1371مستوفي،  ؛744، 730 /2: 1386المورخين،   ؛ ملك277
اين واژه را . مشتي است مشدي يا داش رود، داش  كار مي عنوان ديگري كه براي لوطيان به

اخذ  »ناداشتان« مشتي از آيا داش .)9055 /6 :1372دهخدا، (دانند   مشهدي مي داداشمخفف 
اد االرجـاني،  بـن خـد    فرامـرز (باليد؟   نيازي است و سمك عيار بدان مي  شده كه به معني بي

رفتـه كـه     كار مي نيز به» پا و اهل حيله و فريب و سر  بي«معني  البته ناداشت به .)76 /6 :1385
اما گويا  .)120، 119 /2 :همان(بردند   كار خود بهره مي برد شپيگونه افراد براي  عياران از اين

بيـان  . دداشـتن ) ربنـد كم(اند كه شـد فتـوت     ناداشتان در تحول فتوت ازجمله اهل فتي بوده
 .)107: 1350كاشفي، (كه شد عام بوده است  داشتندشدي  ،رساند كه ناداشتان  كاشفي اما مي

. شدند  و از طبقات ديگر آن جدا انگاشته مي ندرسد ناداشتان در فتوت از عوام بود  نظر مي به
چـه در   چنـان  ؛ن اسـت مشتي صورت تغييريافتة ناداشـتا  توان گفت داش  نمي يقيناً ،همه اين با

ياد شـده اسـت كـه    » مشهدي«يا » گري  مشهدي«منابع دورة قاجار از رفتار لوطيان با عنوان 
 .)489: 1373كسروي،  ؛1379اعتمادالسلطنه، (البته در معنا با ناداشتان اوباش مترادف است 

بـاز    دوش و حقـه  بـه هـاي شـيري، تنبـك      با هر عنواني خوانده شـوند، از لـوطي   ،اين افراد
خوار و  هاي زبردست خون  لوطي«ند كه تحويلدار از آنان با عنوان ا اينان لوطياني. اند متفاوت

  .)87: 1342 ،تحويلدار( نام برده است» باز و الطي و زانيالخمر غماز قمار  اشرار شارب
هاي منفـي بـه لـوتي،     داده است، نگاه آينده ةدر توضيحي كه در مجل ،حكمت بوشهري نيز

جـدا از   ،»لوتي«ة به نظر او، واژ. كند ميسره معاني مثبت از آن اخذ  و مشطي را رد و يك ،داش
نيز  »لوتي«وجه اشتقاق عربي ندارد » صوفي« گونه كه است و همان  اي پارسي ، واژه»لوطي«ة واژ

ا بـه  بن ،اند كه ي بودهمرد جوانها عياران  لوتي. هاي عربي نيست از مصادر واژه  يك  هيچمشتق از 
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لخـت و  «معني  به ،در عربي ،»لوت«. اند هشدبدين نام معروف  ، نوازي و سخاوت خصلت مهمان
اسـت كـه    »چيـز خـوردني  «غذاي روزانه و هر نوع  ،در پارسي ،از رستني و  و زمين تهي» عور

  كـه  نه ايـن  ،خوراند مي» لوت«الطبعي است كه به ديگران  و لوتي فرد كريمد كناي را سير  گرسنه
، اسـت » خورانيـدن   لوت«كه همان  ،دادن نيز نان عيار  سمكدر كتاب . باشد »خواره لوت« ود اوخ

و همان است » برادر«به مفهوم » داش« ةواژ. ي عياران دانسته شده استمرد جوانهاي  از ويژگي
 معني به »مشط«نيز بايد گفت كه » مشطي« ةدربار. گفتند» اخي«و كردند را ترجمه  آن» فتيان«كه 

  داده آرايـش و زينـت مـي   » شـانه «را بـا  » عروسان«كسي بوده كه سر و زلف » مشاط«و » شانه«
  ند كه با لباس آراستهدان عياري بومرد جوانها جوانان اهل حق يعني »مشطي« دور نيست. است

و  وندشـ ظـاهر   اپوشـان مـدعي زهـد و تقـو     و سر و زلف پيراسته سعي داشتند در برابر ژنـده 
خودخـواهي و    بـه اتهـام   تر بيشدنيا و بيزار از تقشف وانمود كنند تا ق يعالبند  يخويشتن را پا

  .)180: 1364فرامرزبن خداد االرجاني ( معروض مالمت گردند دنيادوستي
  

  اخالق لوطي
گري اخالق و مرام خاصي بود كه افراد واجد آن جـزو جمعيـت لوطيـان محسـوب       لوطي
شد كه حكايت از   تحقير مي» پنطي«گري بود با صفت   كسي كه فاقد صفات لوطي. شدند  مي

كـه در   ،لوطي غيرت داشت و در مقابل ديگـران  ،بر اين مبنا. داشت» كفايتي  غيرتي و بي  بي«
سري بايد و نبايد  يكمرام نانوشتة آنان شامل . آورد  نمي  فرودسر تعظيم نظرش پنطي بودند، 

جـواب بگـذارد و     كـس باشـد، بـي    هراز  ،كلفت راحرف «كه نبايد  ازآن جمله اين بود  ؛بود
لوطي در مقابل رفيق بايـد از مـال و   . دست خود را براي جيفة دنيا پيش اين و آن دراز كند

اين خصيصه موجب شده بود لوطيـان   .)303 /1 :1371مستوفي، (» جان دريغ نداشته باشد
كدخــدايان و «بــا  ،در شــهرها و محــالت ،كشــي شــهره باشــند و بــه خودســري و گــردن

در بيـان   ،ازجملة اين لوطيان، حاجي اللهيار نامي در تبريز بـود كـه  . ستيزه  در» باشيان فراش
اللهيار در دوران سلطنت محمدشاه   حاجي. معرفي شده است» مند آزار و غيرت  بي«كسروي، 

اجي ح دست  بهكشتن رجبعلي، داروغة اعزامي تهران به تبريز، . زيست  شاه مي  و ناصرالدين
حـاجي  . بـود  زد زبـان رجبعلي به بيدادگري و بدزباني . در شهر شد او باعث شهرت اللهيار

رود و   هـاي بـازار بـود، مـي      كـه در يكـي از داالن   ،اللهيار در روز روشن به ادارة داروغگي
واسـطة ايـن    بـه  ،آن داالن را هـا  تبريزي. رساند  رجبعلي را به كيفر رفتارش با قمه به قتل مي

البته رفتارهـايي   .)490: 1373كسروي، (نامند   مي» آلود  داالن خون«يعني » قانلي داالن« عمل،
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. اي ديگـر انعكـاس يافتـه اسـت      گونه از اين دست در نظر منابع رسمي و ناظران خارجي به
» كسب شهرت«چه يك ناظر غربي درگيري لوطيان با نيروهاي دولتي و نظامي را براي  چنان
را در رفتـار آنـان دخيـل    » و ماجراجويي برد دست«و ديگري ) 373: 1367نو، گوبي( داند  مي
پـوالك،  (انداختنـد    بلـوا راه مـي  » براي تفريح و گاه نيز از سر سودجويي«داند كه گاهي   مي

هاي بسيار از الواطي و شرارت آنان دارد   گزارش وقايع اتفاقيهچنين روزنامة  هم .)38: 1368
وقـايع  (» شـرب و شـرارت  « ،در الـواطي . وت از دزدي و شرارت استكه البته جدا و متفا

صـورت  ) 305 /6: همـان (جـاتي بـراي شـرارت     و تشـكيل دسـته  ) 267/ 2 :1373، اتفاقيه
در دورة اسـتقرار دولـت    ،همين رفتارها موجـب شـده بـود بسـياري از لوطيـان     . گرفت  مي

گري اميرنظـام گروسـي در    الياز آن جمله در زمان و. رخت آوارگي بر تن كنند ،مند قدرت
 سـبب  بـه  ،»حـالج اغلـي  «هنگام صدارت اميركبير، يكي از لوطيان تبريز بـا نـام     ،آذربايجان

ديگـري لـوطي   . زيست  پيرامون تبريز مي يش، به همراه برادرانش در شهرهايها كشي گردن
به شهر  ،دري  دربه ها  پس از سال ،بود كه چندي آواره و گريزان بود و ،دار تبريز، ستارخان نام

  .)491: 1373كسروي، (كرد   بازگشت و با خريد و فروش اسب گذران زندگي مي
كشي از افراد جمعيت و اهل كوچـه و محلـه و بـاالخره      تعصب«از ديگر اخالق لوطي، 

ميان لوطيـان محـالت    ،اساس اين بر .)303 /1 :1371مستوفي، (بود » كشور شهر و واليت و
چه در هنگامة  چنان. خاست  يافت و كينه و دشمني از آن برمي  رواج ميچشمي  هم گوناگون
خواهـان سـعي كردنـد اخـتالف و       براي جلوگيري از چنين رفتارهايي، مشـروطه  ،مشروطه

دشمني ميان هجده كوي تبريز را از ميان بردارند تا اين اختالفات به مانعي بـراي مشـروطه   
هـاي    سـفيدان و سردسـته   هايي با ريـش   نشستتبريزي  االسالم ثقة ،ور همين از. تبديل نشود

 ،مانـده   غروب بههر روز سه ساعت «كه آن شد  ،ها  حاصل اين نشست. محالت برگزار كرد
هر روز  ،اساس اين بر .»دستي را استوار گردانند در يك كويي فراهم گردند و بنياد آشتي و هم

امـا ايـن رقابـت لوتيـان      .)394: 1373كسـروي،  (نوبت كويي بود كه پذيراي مردمان شود 
از مخالفـان   ،طوري كـه وقتـي ميرهاشـم دوچـي     به. شدغالب  االسالم  ثقةير سرانجام بر تدب

بـرداري    چشمي لوتيان دوچي و اميرخيز بهره به تبريز آمد توانست از رقابت و هم ،مشروطه
اي كـه    كينـه  ؛رانگيـزد ها را نسبت به ستارخان، لوطي اميرخيز، ب  و كينه و دشمني دوچي ندك

البتـه اگـر ايـن كـين و      .)493 -  492 :همان(شد    منجر به دشمني لوطيان دوچي با مشروطه
موجـب   ،آورد، در سـطح محـالت    وجود مي دشمني و نزاع به ،در ميان محالت ،چشمي هم
در شـرح   ،التـواريخ   افضلدر . ندحراست كنمحلة خود از  ،چون نگهباني هم ،شد لوطيان  مي
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زادگي قاجاري را وانهاد و به لوطي  كه رتبه و نسب شاه ،حال آقاعزيز، يكي از لوطيان تهران
  :سرشناسي تبديل شد، آمده است

گري خود هيچ وقت نامردي نكرده؛ بـه زور خـود زن و     اين جوان در عالم رشادت و لوطي
كس را  هاي همه  چهزن و ب. اي را به منزل خود نبرده است و با اهل محل همراهي داشته  بچه

اين جوان طوري بود كه اگر تاجر و عـالم و نـوكر بـاب آن    . مثل عصمت خود دانسته است
چون  ،اندازي لوطيان محله سالم نبود  محله پسر خوشگلي داشت و در عبور و مرور از دست

ن كرد كه خانه و زندگاني من متعلق به شما است، ديگر احدي از لوطيـا   به آقاعزيز اظهار مي
  .)287: 1361الملك،   افضل(قدرت نداشت كه به آن بچه نظري افكند و سخني گويد 

براساس وصيت حاجي صمد، وكيـل   ،قصة صادق هدايت كه» آكل داش«گونه كه   همان
نهايـت از عشـق خـود بـه     درو » كردن چهارسـو  قرقگردي و  شب«و وصي او شده بود از 

ج با دختري را كه به او سـپرده شـده بـود    چراكه ازدوا ؛صمد، گذشت دختر حاجي ،مرجان
اين تعصب در حق يـاران نيـز وجـود داشـت و در      .)56: 1385هدايت، (دانست   حرام مي

كار روزانـه،   و كسبدر پي  ،چه چنان. پروري رايج بود  جمع لوطيان نوعي مريدبازي و نوچه
 :1371مسـتوفي،  (دند ش  ديگر باخبر مي شده از حال يك  خانة سر گذر جمع  ها در قهوه  شب

كردند در عده و عده بـر لوطيـان محـالت      طوري كه لوطيان هر محله سعي مي به ؛)304 /1
كس  همه«كه  ،با شهرت آقاعزيز در سركردگي لوطيان پامنار ،جمله آن از. ديگر برتري جويند

ـ   مرشدان زورخانة پامنار هم بـه او دسـتي تعـارف مـي    ] و[داد   به او باج مي ، لوطيـان  »ددادن
افراد بسيار گـرد خـود    ،ببري محلة قاجار پاچناري و حسين   قره چون علي هم ،محالت ديگر

 هـا   بندي  اين دسته .)278: 1361الملك،  افضل(» كردند  ها شرارت مي  شب«آورد و  ميفراهم 
 ك بـراي يـ  هاي تهران هر مشدي داش ،1320 پس از شهريور ،ويژه هب ؛بعدها نيز ادامه داشت

 در ،چنان كه مه. كردند  عبا را نيز اجرا مي اي داشتند كه مراسم عزاداري خامس آل  خود دسته
جعفـري،  (خورد كرده بودند  و زدديگر  جيگركي با يك ، دستة طيب و دستة ناصر1342 سال

1381 :281(.  
داده در  رخبـرخالف تحـول    ،چـه آنـان   شـدند چنـان    لوطيان به غرور و تعصب شناخته مي

و حمالي  ،گري، كناسي  گشتند و اشتغال به حالجي، دالكي، مقني  گرد برخي مشاغل نمي ،تفتو
دردسر  به مشاغل كم ،در عوض. دانستند  ها مي  را براي خود ننگ و عار دانسته آن را شغل پنطي

 فروشي  و دوغ ،ريزي  سازي، پالوده  فروشي، بادبادك و فرفره  فروشي، چغاله كشي، توت  چون طبق
ـ      بـا سـرمايه   ،مانـدة عمـر    پيران لوطي هم در ته. شدند  مشغول مي  ااي كـه داشـتند، در دكـاني ب



  مرام و مسلك لوطيان در دورة قاجار   86

  1390 پاييز و زمستان، دوم، شمارة دومسال ، پژوهي فرهنگي جامعه

ــي ــوه  فرن ــل ،فروشــي  فروشــي، مي ــد   فروشــي امرارمعــاش مــي و آجي    :1371مســتوفي، (كردن
كردند، برخي از رنود   كه غير خود را تحقير مي ،ها  سبب همين غرور و تعصب شايد به .)304 /1

بـه   ش،در اشعار و آثار ،كه استاديب قاسمي كرماني  ،از آن جمله. گرفتند  به سخره ميآنان را 
سـعدي   گلسـتان كـه بـه تقليـد از     ،او در يكي از آثار خـود . تقبيح غرور لوطيان پرداخته است

  :، غرور لوطيان و مشتيان را تقبيح كرده و آورده است»ترّضرر غ«نگاشته، در بابي با عنوان 
 حــالي و لرگــي بــوديــا پريشــان  مرگـي بـودجـوانغرت آخر يـا

  )1372اديب كرماني، (
  

  لباس لوطي
زادگان و سلسلة قاجاريه است، از چندين سال قبل ميل كـرد   كه از شاه ،نام   عزيز آقاجواني 
كاله پوست را به كاله نمـد تبـديل كـرد   ...  لوطيان و سركردة شروران محله شود كه جزء .

الملـك،    افضـل (ندره و ارسي، گيوة پيكاني و ملكي شيرازي بـه پـا كـرد    جاي پوتين و غ به
1361 :277  - 278(.  

را بـه   هـا  آنچه در برخي از شهرها  چنان ؛لباس لوطي وجه شاخصة او در اجتماع بود
گفتندشـان    مـي » هـا   نمـدي   كـاله «در تهـران،   ،طوري كـه  به. شناختند  جزئي از لباسشان مي

بردندشــان   نــام مـي » كشـيدگان  پاشــنه«و در تبريــز بـه  ) 959 /2: 1386المـورخين،    ملـك (
هم بـراي آنـان آورده شـده اسـت     » چركينان  يقه«چنين صفت  هم .)393: 1373كسروي، (
با مواردي كه در ظواهر و آداب خود رعايت  ،لوطيان ،واقع در .)279: 1361الملك،   افضل(

گويي آنـان در  . فشردند مي پايستان اجتماع كردند، بر تمايز خويش با فرودستان و فراد مي
 :شـد   شـناخته مـي  » هفـت وصـله  «لباس لوطي هفت تكه داشت كه به . ندبودميانة اين دو 

سوسة يزدي، جام برنجي كرماني، دستمال بـزرگ ابريشـمي كاشـاني، چـاقوي       زنجير بي«
كه چهار وصلة » نازك تختو گيوة ، ال الف اصفهاني، چپق چوب عناب يا آلوبالو، شال الم

مسـتوفي،  (اولي حتمي و در درجة اول بود و سه وصلة آخري در درجة دوم قرار داشـت  
هـايي    هفت وصلة لـوطي را بـا تفـاوت    )498: 1383(البته صادق هدايت  .)304 /1 1371

تـه   و سـر كش، چپـق    زنجير يزدي، جام كرماني، چاقوي زنجاني، پاشنه«: شمارد  چنين برمي
   .»گره   وزهجشال و ون ترمه، توت ةكيس  نقره،

 ازو مرجـان هـم   يق قعبها مانند يشم،  هاي نيم دانه از سنگ تسبيح درشت ،درجايي ديگر
  .)184 /2 :1377شهري، (هاي لوطي نام برده شده است  وصله
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. آمـد  حساب مـي  گري نبود، وجه شاخصة لوطي به اگرچه جزو هفت وصلة لوطي ،كاله
مـالي   دوزي و كاله پوششي براي همة طبقات اجتماع بود و كاله كاله اساساً در جامعة ايران

بيـرون از خانـه    ،بدون كاله ،مردان. شد ها محسوب مي همة گروه نيازازجمله مشاغل مورد 
 ،از نظر اخالقي ،كاله چه مرد بي چنان ؛رفتند كه اين امر با اعتقادات عرفي نسبت داشت نمي

شـهري،  (ند ك  رفتن شخص را ديوانه مي راهدي بدون كاله ادبانه كرده و از نظر اعتقا كاري بي
آمـد و   شـمار مـي   به» آوري مردانگي و نام«هاي  يكي از نشانه چنين كاله هم .)455 /2 :1377
المثل مورد خطاب قـرار   با اين ضرب ، او راغيرتي كنند خواستند كسي را متهم به بي اگر مي

  .)462 :انهم(» كالهت را بگذار باالتر«دادند كه  مي
كردند كه شغلي متفاوت از  ماالن اين نوع كاله را تهيه مي كاله لوطيان از نمد بود و كاله

تـرين   كـرد كـه شـكيل    كاله درسـت مـي  » ماليدن پشم و از نمد«مال با  كاله. بود يدوز كاله
از جملـه  » تـاج نمـد  « .)16 :انهم(گذاشتند  ها بر سر مي مشدي نمدي را لوطيان و داش ه كال
تاج نمد به فرمان . خوانند» تاج مولوي«هايي است كه در فتوت از آن ياد شده و آن را  صلهو

جبرئيل امين از پشم كبش اسماعيل يـا پشـم شـتر صـالح سـاخته شـده و        دست  بهخدا و 
نمـدي   كـاله  ،رو از همـين  .)154: 1350كاشـفي،  (در كوه طور بر سر نهاد  ،اهللا كليم ،موسي
ـ  بود و لوطي بر سراي از آن تاج  نشانه هرچنـد  . داد هـر كالهـي تـرجيح مـي     هنهادن آن را ب
گذاشتن آن خود را از ديگر » ور يك«لوطيان با  ؛ترين كاله نمدي بود نمدي لوطي شكيل كاله
  .)38: 1368پوالك، (ند كرد سرها متمايز مي به  نمدي كاله

رع و اسـتحكام  ذتـا دو  بافتي ريز و طول «ترين وصلة لوطي بود با  اما مهم ،زنجير يزدي
لوطي از زنجير براي نـزاع و رانـدن مركـب     .»گرفت زياد كه با همة بلندي در مشت جا مي

بعـد از آن، چـاقو بـود كـه در فتـوت       .)183 /2 :1377شـهري،  (كـرد   خويش استفاده مـي 
چنـين   و هـم ) 381: 1350كاشـفي،  (شـد   قصاب شمرده مي مرد جوانيافته، ميراثي از   تحول
گويا چاقو در جامعة ايراني عهد قاجار از لوازم مورد نيـاز مـردان از   . ي از عياران بودا نشانه

چاقوي لوطي . با ديگري متفاوت بود يكچه چاقوي هر چنان. اي بوده است هر دسته و طبقه
ها و چاروادارهـا بـود    هم يك تيغة بزرگ بود كه متفاوت از چاقوي اصنافي چون خركچي

اي كـه   نكتـه  ؛كردنـد  جز چاقو، از قمه هم استفاده مـي  هبلوطيان،  .)183 /2 :1377شهري، (
» كمرگاه«در » اي چركسي دشنه«چه پوالك از گذاشتن  چنان. توجه ناظران خارجي بود  مورد

طلبي آنان با قمه پس  و گوبينو از مبارزه) 38: 1368 ،پوالك(نويسد  ها مي خود توسط لوطي
تيز و  نوكشمشيري است كوتاه با تيغة پهن، سنگين، «قمه  :گويد شان مي خواري از مشروب
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با هايشان،  براي آزمايش قمه ،ها لوطي«به گفتة او، . كردند ها با آن مبارزه مي كه لوطي» دودمه
البته شـايد ايـن ضـربه     .)373: 1367گوبينو، (» زدند كمي به فرق خودشان ميضربة محآن 

هند چند تيغ قمه و تا چه عمقي بر فرقشان زده نشان د همگنانشانبراي خودنمايي بود تا به 
از قمـه بـراي    ،از طـرف ديگـر   .)187 /2 :1377شـهري،  (اند  شده» كش امام شهيد انتقام«و 
گاهي نيز در حال مسـتي  . بردند گرفتن از كاسبان بهره مي» باج سبيل«طلبيدن و » كش نفس«

براي بيرون كشيدن آن، حريف  ،و ندكوبيد ميبر زمين » وسط گذر و زير بازارچه«آن را در 
  وصلة لوطي  ديگراز زنجير و چاقو گذشته، دستمال ابريشمي  .)187 :انهم(طلبيدند  مرد مي
» عين حال نازك و محكم دردستمالي بزرگ درحدود چهار وجب عرض و طول و «بود كه 

  .)604  :انهم( بود
نوشـيد و هـم    هـم آب مـي   ،لوطي بـا آن . كاره براي او بود اي همه جام لوطي هم وسيله

تراشيد و هم پس از قضاي حاجت بـا آن اسـتنجا    عرق، هم پوست هندوانه و خربزه را مي
  .)183 :همان(كرد  چنين از آن براي جاي خاكستر چپقش استفاده مي هم. كرد مي

اش  كس براساس سليقه و طبقه هر. اي از مردانگي بود نشانه ،در جامعة آن روز ،چپق هم
يكي دستور فالن چوب و دگري سـفارش فـالن رنـگ را از    «. داد ت چپق ميسفارش ساخ

داد و يكـي بـه    هاي آبنـوس و آلبـالو و زيتـون يـا كهـور مـي       سياه و سرخ و زرد، از چوب
آويخت و آن يك كه برايش سيخ مخصوص زنجيردار ساخته،  مي  گردنشان شرابه و منگوله

همـه   چپقي كه اين .»گرفت يكي زردوزي مي توتونش را چرم و يكي مخمل و ةكيسدگري 
خانـه كنـار هـم     چـون در قهـوه   ،دادنـد ارزش آن را داشـت كـه    برايش سليقه به خرج مي

اگـر اعيـان و رجـال در     .)303 :انهمـ (گو بنشينند و اش به بحث و گفت نشستند، درباره مي
ند، لوطيان هم داد نظر قرار مي را مد...  ساخت چپقشان ظرافت و نازكي چوب، طالكاري و

د و سر ديگر آن نزبسر آن از زير شالشان بيرون   يكچه  چنان. بلندي چپق را درنظر داشتند
سر و تـه آن  . رسيد اندازة چپق لوطي به دو وجب مي ،رو همين از. از باالي شال نمايان باشد

با  ،چپق .)305 :انهم(ين يافته بود يهايي از عقيق و ياقوت و لعل و در تز هم از نقره با نگين
 ،طـوري كـه   به. گري نيز جايگاه خاصي داشت توجه به اهميتش نزد لوطي، در ادبيات لوطي

كردنـد يـا بـراي     تهديـد مـي  » كـردن  چپـق چـاق  «نشان كشـيدن، رقيـب را بـه     و خطبراي 
كه اين عمل كنايه از تعـرض  » .فالني خوب چپقش را چاق كرد«: گفتند سرشكستگي او مي
ا در چپق ر«چنين براي اظهار تمايل به امردي، در مقابل او  هم. ت او بودبه فرد و هتك حيثي

  .)306 :انهم(» كردند مي فروكيسة توتون آن 
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كمربند يا شد بستن در . ستا ال الف كه ميراثي از فتوت بود، شال الم ،وصلة مهم لوطي
كـربن،  (شـد   يفتي با بستن آن تكميل مـ . »دخول در زمرة فتيان«بود و سبب » ميثاق«فتوت 
بست، او را خطاب قرار ) ع(  اهللا كمربند را به كمر علي وقتي رسول ،كه چنان هم  ؛)37: 1385
چنين شد اشارتي داشت  هم .)22: انهم(» كنم تو را تكميل مي ،اي علي :اكملك يا علي«: داد
د بـود و يـك مـر   » قيام به خدمت«همواره آمادة  مرد جوان. »و غيرت ،فضيلت، شجاعت«به 

 مـرد  جـوان چـون   .)23 :انهم(گونه كه پيامبر علي را به اين صفت خطاب كرد  همان؛ كامل
شد از شـدت و سـختي ريشـه    . بست بست، درهاي هواي نفس را به روي خود مي شد مي

هر كه اهل شد است، او را سختي بايد كرد با نفس و هوا، و هرچند از خلق رنج و «كه  رددا
در تحولي كه  .)103: 1350كاشفي، (» كشيد تا شد او درست باشد سختي به وي رسد ببايد

هاي مختلف جزو اين سازمان محسوب شدند، شد هر گروهي  بر فتوت عارض شد و گروه
آن را » ناداشـتان «بـود و  » شد عـام «ال از جملة اين شدها است كه  الف شد الم. شدمتفاوت 

شال اين نوع بستن . بستن لوطيان بروز يافت الشدي كه بعدها در ش ؛)106 :انهم(بستند  مي
 يپيچيدند و سـر و تـه آن را در جلـو    شال را دو دور به دور كمر مي«بود كه   صورت بدين

كـه تقريبـاً شـكل الم الـف ال در آن ايجـاد       طوري گذراندند، به شكم و روي ناف از هم مي
  .)304 /1 :1371مستوفي، (» شد مي

» وركشـيدن «. افزار بسياري از ايرانيـان بـود    وصلة لوطي و پايكش آن هم   گيوه يا پاشنه
ناميدنـد    مـي » كشـيدگان   پاشـنه «گيوه نزد لوطي چنان اهميت داشت كه تبريزيان لوطيـان را  

ز انتفـاع      كش مي  گيوه را با پاشنه .)393: 1373كسروي، ( كشيدند تا از شكل نيفتـد و از حيـ
اش نمايان باشد و گيوة شـكيل    كرد كه گيوه  بر تن مي پوش لباس را چنان  گيوه. خارج نشود

  .)604 /2 :1377شهري، ( پنداشت  و نو را براي خود تشخصي مي
  

  آداب لوطي
از آداب . گري آداب خاص خود را داشـت و لـوطي فرهنـگ و زبـان خـاص خـود       لوطي
افتادن از  پيش«اين اصطالح به معني . در آن بود» كردن چهره«رفتن به زورخانه و  ،گري لوطي

هرچنـد   .)304  /1 :1371مسـتوفي،  (اي كه به تصديق همگان برسـد    گونه بود به» ساير رفقا
گرفت، اما لوطيان از پهلوانـان جـدا بودنـد و در      گرفتن را در حد كمال ياد مي لوطي كشتي
 چـه پهلـوان سيدحسـن رزاز را    چنـان . شـدند   ميان اين دو گروه تمايز قائل مـي  دورة قاجار

  .)83: 1362هدايت، (شناختند   مي عنوان لوطي و مشتي عنوان پهلوان نه به به
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و  ،بـازي، كفتربـازي   سـهره بـازي،   بلبـل بـازي،   كَرَكازجمله  ،بازي و سرگرمي با حيوانات
هـا و   در سـر چهـارراه   ها آنجنگي و جنگ انداختن  خروسبازي در كنار تربيت قوچ و  قناري
بـر سـر بـرد و باخـت      ،هـا   در اين بـازي  ،آنان. و رفتار لوطيان بودهاي عمومي از آداب   ميدان

بنـد و    هسـت «عنـوان   هـا بـه    اي از لـوطي   بر دو طرف بازي، عـده   عالوه. كردند  مي» گروبندي«
  :1371مسـتوفي،  (بسـتند    ديگـر شـرط مـي    ، يعني له و عليه يكي از طرفين بـا يـك  »بند  نيست

كبوتر توجـه  به در ميان حيوانات،  ،ويژه به. اي ديرينه دارد  هسرگرمي با حيوانات سابق .)304 /1
رسـد   نظـر مـي   بـه . دقداست دار» ياكريم«يا » ياهو«با نام  ها آنو حتي نوعي از  شود ميخاصي 

بـن    محمـد بـن    طـاهر چه از عالقـة   چنان. ن اهل فتوت و عياران اين امر مد نظر بوده استايم
عالقة او به كبوتر چندان بود كه . گفته شده است» و كبوتر استران«عمرو ليث، امير صفاري، به 

 ،در بين خلفـا هـم   .)328: 1366، تاريخ سيستان(» كردي كردي و بدان نگاه آن جمع ،روز همه«
صـدا و    آوردن مرغـان خـوش   كه لباس فتوت بر تن كرد، از تالشش براي گـرد  ،اهللا لديناناصر

،  نامة سلطاني فتوتبر  ه، مقدم به نقل از محجوب ،يرابن اث(هاي فتوت گفته شده است   سراويل
را  ،جمله توجـه بـه كبـوتران    از ،انمرد جوانمحجوب گرايش ناصر به آداب و رسوم  .)1350

عبـاس بـه خالفـت      كه در دورة ضعف بنـي  ،اهللا لديناناصر. داند  مبناي مالحظات سياسي مي بر
كـرد، الزم    پنجه نرم مي و هيان بايستي دسترسيد و با نيروي مخالف مقتدري به نام خوارزمشا

بـراي نيـل    ،رو همين از. هاي خالفت اسالمي داشته باشد  نقاط سرزمين  ااقصهايي از   بود آگاهي
بر همت گماشت و تربيت اين نـوع كبـوتران را تـرويج      به اين مقصود، به تربيت كبوتران نامه

ان بود، اما خليفـه از آن مقصـود سياسـي    دمر جواناگرچه رسمي از رسوم  ،تربيت كبوتر. كرد
بر و مراكزي براي تربيت آنان، سـعي كـرد     با افزايش نسل بهترين كبوتران نامه ،او. كرد  مراد مي

نامـة   فتـوت مقدمـه بـر     محجـوب، (رسيدن سريع خبرهـاي فـوري و مهـم را تضـمين كنـد      
در . راثي از دورة صفوي بودچه بعدها درميان لوطيان رواج داشت، مي ولي آن .)1350  ، سلطاني

و خرس از تفريحات مردم  ،جنگ حيواناتي مانند شير، خروس، گاو، قوچ ،ميدان شاه اصفهان
آيد، ايـن    برمي نيهچه از روايت تاور آن. تفريحاتي كه شاه صفوي نيز بر آن نظارت داشت ؛بود

  : اي براي رقابت مردان محالت بود  تفريح و مسابقه، صحنه
يكـي را  . ان مثل اغلب شهرهاي ديگر ايران به دو طايفه و طبقه منقسم هسـتند اهالي اصفه

گويند و وقت جنگيدن اين حيوانات، آن دو دسـته بـا     اللهي مي  حيدري و ديگري را نعمت
كنند و گـاهي مبلـغ گـزاف      بندي مي  ديگر در سر فتح و شكست جانوران گرو و شرط يك

  .)385: 1336تاورنيه، ( بندند  شرط مي
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سري  يك دادن انجام عهدةاز دلوطي، باي ةبراي رسيدن به مرتب ،چنين لوطي يا مشدي هم
  : را چنين شرح داده است ها آنكارهايي كه عبداهللا مستوفي  ؛آمد  اعمال برمي

اين كار برجسته اقسام مختلف داشت، مثالً با پشت قاشق قزويني يك كاسه هل و گالب را 
ـ  در يا بيست سي دور بدون وقفه. ه باقي نماندطوري بخورد كه هيچ ته كاس حـوض   ةچال

يـا مـثالً از   . معلقه از باالي تير به وسط چال حوض بزنـد  دويا پشتك . حمام محل شنا كند
يـا تـه   . يا ده دست چلوكباب بخـورد . آبي برود زيرآباد به گوشة ديگر   گوشة استخر بهجت

برنجـي   نـان دانـه    يا چنـد . ت باال بياورددانه خيار را در يك نشس چهار من هندوانه يا صد
يـا  . اي از دهـنش خـارج نشـود     بلـع كنـد و ذره   ،بزرگ را در دهن گذاشته، بدون معطلـي 

گردانـي،   بقچـه در . پانزده گيالس آبخوري چاي را در يك نشست پشت سر هم بخورد  ده
دار   مناسب و خندهشعرخواني رد نكرده و بالتأمل اشعار    دهند، بي  كه به دستش مي ،بقچه را

  .)307 -  306: 1/ 1371مستوفي، ( ... يا در حاضرجوابي زبردست باشد. ايراد نمايد
در نظـر   ،و) 45: 1383ميرزايـي و حسـيني،   (كـاري    شـيرين  ،نزد لوطيـان  ،گونه رفتار  اين

» گـري   معنـي   گـري و بـي    مشـهدي «هـاي    رفتار و صـحبت  ،طبقات باال و خارج از گروه آنان
چه ظاهري و خالي از فايده  آن ،در بيان اين افراد .)362 :1379اعتمادالسلطنه، ( شد  ه ميشناخت

   .)505 /1 :1374السلطنه،   عين(شد   تقبيح مي» لوطي بازي«عنوان  باو مقصود عالي بود، 
شد و بسياري از اشعار عاميانـة دورة قاجـار     شعرخواني هم در ميان لوطيان هنر شمرده مي

رايج بـود،   4ها  مشدي چغالهكه معموالً ميان  ،گرداني  در بازي بقچه. پرداختة آنان استساخته و 
ويـژه در   هب ،هايشان  آنان در گردش. كس سعي داشت هر شعر مناسبي در چنته دارد رو كند هر

كه در آن  ،اي را  سپس مرشد بقچه. نشستند  وار گرد هم مي  به صورت دايره ،گردش عيد نوروز
 ،بعـد از آن . خوانـد   ريز گذاشته شده بود، در دست گرفته چنـد شـعر مـي    هنه و خردهلباس ك
شـعر مناسـب و    دگرفـت، بايـ    بقچه را در دست مـي كه كس  هر. كرد  گرداني را آغاز مي  بقچه
در ازجملـه   بـه   سـيزده گفتني است كـه گـردش    .)306 /1 :1371مستوفي، ( خواند  اي مي  بامزه

قريـب بـه   «طوري كه اعتمادالسلطنه در يادداشـت ايـن روز از آمـدن     بهتفريحات لوطيان بود، 
اعتمادالسـلطنه،  (نويسـد    مـي » سـيزده بـدر  «تپـه بـراي مراسـم      به دوشان» هزار نفر از الواط ده

مستوفي، ( آنان گرم بود» ةخرپشت«ان و بازي بساط شعرخواني لوطي ،در اين روز .)424  :1379
 ؛گرفت  ها گاهي دامان شاه و درباريان را نيز مي  رخواني لوطيشعرگويي و شع .)365 /1 :1371

شاه   تصنيفي كه آنان براي ناصرالدين. گرفتند  طوري كه اقتدار و شكوه شاهي را به سخره مي به
ايـن  . اي بـه ضـعف شـاه داشـت      كاره گذاشتن سفر به گيالن سروده بودند اشاره  نيمه سبب  به
  :ضعف سلطنت و هم متوجه ضعف جسماني بود هم متوجه ،در شعر لوطيان ،عفض
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 خرج گزاف گيالن دل شاه را آب كرده  برف زياد لوشـان پلـش خـراب كـرده
 5بواســير او عــود كــرد و برگشــت     رفت به رشـتشاه با آن تعجيل كه مي

  )484 :1379اعتمادالسلطنه، (

زدنـد و    ه اين طبقه مـي اي ب  هم كنايه ،با اشعارشان ،آنان در مراسم عروسي درباريان هم
بـا وجـود قزاقـان و     ،الملـك   عروسي پسر معـاون . شدند  هم باعث سرور و شادي مردم مي

ــواني و دســتة موزيكــانچي ــود   مشــدي  از حضــور بچــه ،فراشــان دي ــده ب . هــا خــالي نمان
سنگ دست گرفتـه و در جلـو عـروس    «انگيز پانصد نفر   هايي كه به تعداد اغراق  مشدي  بچه

  :خواندند  رقصيدند و اين تصنيف را مي  زدند و مي  سنگ مي
 شـنگه   مـي شدلم بـرا  6عروسه ببـين قشـنگه
 تنگه  هر شب براش مي  شــــوهر او الدنگــــه
 هوهوهــو، هوهوهــو   حربة او توپ و تفنگه

فـرداي عروسـي، اكبرخـان     ،كـه  اسـت   اين موضوع چندان براي درباريان جالب بـوده 
  .)917 :همان( »كند  راي ناصرالدين شاه روايت ميناظر ماجرا را ب  نايب

شعر  نقلپس از  ،طوري كه اعتمادالسلطنه لوطيان لهجه و زبان خاص خود را داشتند، به
ها و الواط بـه معنـي     تنگه در زبان مشهدي  اين مي«: نويسد  مي» تنگه  مي«مذكور، در توضيح 

  .)همان( »رقصد است    مي
. دنخواستند اغيار سخن آنان را درنياب  هجه در مواقعي بود كه ميگفتن با اين ل سخنگويا 

  :باره حكايتي چنين دارد اين مستوفي در
هـا بـه يـك     بينـد يكـي از داش    خان مشيرالدوله در حين عبور از گذر سرچشـمه مـي   يحيي
 سر راه در خانة حاجي ميرزا! دهد پريد  مت كو؟ جواب مي  غيرت د  گويد بي  مشدي مي چغاله

هاي محل را احضار   هاي مشدي  خانه، يكي از جاافتاده وسيلة صاحب به ،عباسقلي پياده شد و
جواب گفت اولي پرسيده است شـال قشـنگي كـه    . كرد و ترجمة سئوال و جواب را پرسيد

  .)305 /1 :1371مستوفي، (داشتي چه كارش كردي؟ دويمي جواب داده است به قمار باختم 

اگر اعيـان  . گذاري آنان بود ها، نام  وجه تمايز لوطيان با اعيان و توده  ديگرعالوه بر لهجه، 
شـدند، در    كه با يك اسم شـناخته مـي   ،نام و نشان  ها مردماني بي  به لقب مفتخر بودند و توده

. شناسـاندند   لوطيان خود را بـا تركيـب دواسـمي مـي    . عوض لوطيان نه آنان بودند و نه اينان
اي   اسامي. اي از خصوصيات اخالقي و شغلي داشت  و ديگري كه نشانه تركيبي از اسم واقعي
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گاوكش نشان از   مهديو  ،ببري  حسين ،اي  نيزه  علي ،بلند  اكبر ،خوان  بي  باقر ،غم  بي  عبداهللاچون 
هنگـام مراسـم    ،شـاه   چـه وقتـي در زمـان ناصـرالدين     چنان. وابستگي آنان به لوطيان داشت

اي پامال اين نزاع شدند،   ن دو دسته درگيري و نزاع رخ داد و عدهميا ،عبا  آل  عزاداري خامس
بعضـي   ؛شاه در اسامي اشـخاص دقـت كـرد   . قضيه با اسامي رؤساي دو دسته به شاه رسيد«

يـك از   كلـي بـراي هـر    طـور  ريـز صـورت مجـازاتي بـه    . اسمي بودند دواسمي و برخي يك
هـا تعيـين     تـر از دواسـمي   ها را كـم   مياس ها معين، ولي مجازات يك  ها و دواسمي  اسمي يك
خـورد   و زددر ايـن   ،گـري  به اقتضاي لوطي ،ها هستند كه  اين دواسمي شاه دريافته بود .»نمود

كـه ميـراث    جالـب ايـن   .)279 -  278 /1 :1371مسـتوفي،  (انـد    و مداخله داشـته بوده مسبب 
ــ. هــا رســيد مشــدي هــا و داش دواســمي در دورة پهلــوي دوم بــه جاهــل هــايي چــون  امن

  .ديوونه نشان از اين ميراث داشت  مصطفي و يخي  رمضان  حسين
 در پـس از سـربلندي   ،مشدي  مشهدي يا چغاله   مراتبي هم داشتند كه بچه   لوطيان سلسله

چـه عبـداهللا    رسد آن  نظر مي هرچند به .ل شودئتوانست به آن مراتب نا  مي ،گري آداب لوطي
كنـد و از   مـي براي تمامي دورة قاجار صـدق ن  است اتب گفتهمر  مستوفي دربارة اين سلسله

 كـم  دستمراتب در ميان لوطيان   اواسط دورة ناصري باب شده است، اما ناظر بر اين سلسله
كاري به   كارهاي برجسته و شيرين دادن انجاممشدي پس از   چغاله. در يك دورة زماني است

. ل شودئنا ،»باباشمل«ت به باالترين مرتبه، يعني توانس  رسيد و پس از آن مي  مي» داشي«مقام 
ــه مقــام باباشــملي رســيدند، شــاه  ــاني كــه ب ــه  ازجملــه لوطي ــوادة مؤيدالدول ــز، ن زاده عزي

عزيز همان آقـاعزيز باشـد كـه      زاده شاهرسد   نظر مي به .)307 :انهم(ميرزا، است   طهماسب
كسـي او  ...  ار را به جايي رسانيد كهك«اي كه   زاده شاه. آمده است التواريخ  افضلشرح او در 

اين . كردند كه او فقط از طايفة قاجاريه است  مردم گمان مي. دانست  زادگان نمي شاه را جزء
اي شجاعت و رشادت داشت كه از هيچ باليي و از هيچ مستي و   اندام به درجه  جوان باريك

ايسـتاد و    به پاي جان مي. شد  نمي خورد روگردان و زداي در   از هيچ رشيدي و از هيچ ديوانه
  .)278: 1361الملك،   افضل(» برد كار از پيش مي

  
  مراسم مذهبي لوطيان

عالقه  ،در ميان اماكن مذهبي شهر ،لوطيان تهران. فرد بود به هم منحصر انآداب مذهبي لوطي
سـت كـه بـه    در تابستان، بر لوطيان تهران حـتم ا «. داشتندداود  زاده امامبه و ارادت خاصي 

. سه روزي هواخوري كنند و به تهران مراجعـت نماينـد   دوداود آيند و يك  زاده امامزيارت 
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گويـا   .)279: همان(» ن مثل طواف كعبه براي حاجيان استداود براي لوطيا زاده امامزيارت 
  .)305 /1 :1371مستوفي، ( معروف شده بود» ها مكة مشدي«به همين مناسبت به 
لوطيان در كار قرباني جلودار بودند و چون در اين روز حاكم  ،ان همدر روز عيد قرب

   و شـتر  ندشـد  ميآورد لوطيان به دور او جمع   گاه مي به قربان» شتري مخصوص«واليت 
المـورخين،    ملـك (بردنـد    و هريك بهرة خويش را مـي  ندكرد مي» پاره  پارهزنده،    زنده« را

1386: 2/ 690(.  
زني لوطيـان در    سينه. عباست   آل  مراسم عزاداري خامس ،ي لوطيانترين مراسم مذهب مهم

اي بيـرون    زني لوطيان محله  وقتي دستة سينه. داشتشهرت خاصي  ،شهرهاي تهران و تبريز
يـش  هـا   يادداشـت كـه   ،اعتمادالسلطنه. آمد، حتي رجال جرأت ممانعت از آن را نداشتند  مي
او در يادداشت . راند  م خود از دستة لوطيان سخن مي، از بياست رساند فرد محتاطي بوده  مي

  :نويسد  مي ق1302ششم محرم 
به دستة الواط سرچشمه برخوردم كه با قمـه و چـوب و چمـاق     ،در بين راه ،در مراجعت

كه جلو بود، خواست راه را بـاز كنـد، او را كتـك     ،مهتر پدرسوختة من. كردند  زني مي  سينه
درشكه پايين آمدم، به سوراخ زير دكان پنـاه بـردم تـا حضـرات      من از ترس از .ندزدزياد 

  .)324 :1379اعتمادالسلطنه، (رفتند 

و ) حســين  وا! حســين   شــاه( »شاخســين واخســين«كــه بــا ذكــر  ،يــك دســتة لوطيــان
كـه   ،ايـن دسـته  . شـكافتند   شدند، با قمه و تيغ سر خويش را مي  شناخته مي» صفدر  حيدر«

و حتـي بـه خانـة رجـال      نـد بود، در عزاداري شاخص ندبودرك گويي متعلق به لوطيان ت
عـزاداري لوطيـان از روز    .)459 :1379؛ اعتمادالسلطنه، 277 /1 :1371مستوفي، ( ندرفت  مي

در شهر بـه  » زن  زني و زنجيرزن و قمه  هاي سينه  دسته«از اين روز . شد  هفتم محرم آغاز مي
در ايـن  . كـرد   غوغايي برپا مـي » يپور و موزيكمشعل و ش«ها هم   شب. آمدند  گردش درمي

هـاي عـزاداران     دسته ،بامداد عاشورا. تا صبح برپا بود» خواني  گري و روضه  نوحه« ،سه روز
كه دستة لوطيـان در   ،شاه از روز عاشوراي تهران  نوة ناصرالدين. رسيدند  به خدمت شاه مي

زيـد    زاده امـام هـا در    زن  قمـه  ،عاشورا بامداد« :كند  داشتند، چنين روايت مي يآن نقش مهم
گـاه گروهـي    آن. شـكافتند   ها را به ضرب تيغ مـي   افكنده، فرق گردن بر كفنآمدند و   گرد مي

السـلطنه در    كـه نايـب   ،داري  اي بـه قصـد مجلـس تعزيـه      دولـت و دسـته   ةتكيـ سـوي   به
را سوراخ كـرده قمـه و   گروهي نيز بدن . شدند  ساختند، رهسپار مي  نصرالدين برپا مي  سيد

تني چند زنـداني از   ،بنابر رسم ،ها  زن  هرساله تيغ. گذراندند  هاي گران از آن مي  كارد و قفل
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چنـد  «هـا    زن  قمـه  ،ها  اما در يكي از سال ؛»بخشيد  مي ها آنخواستند و شاه نيز به   دولت مي
اصرار و سماجت » ها ونيخ«شاه امتناع ورزيد و . را از شاه طلب كردند» مجرم نابخشودني

الدولـه را بـه آواز بلنـد گفـت تـا متمـردين را         حاجب«شاه را صبر از كف رفت و . كردند
چـون  . اي بـه آنـان نرسـد     آهستگي خواست كه صـدمه  به ،حال اين در. »گوش و دماغ كنند

اي هـ   اي از ترس زير چـادر زن   گروهي رو به فرار نهاده، دسته«ميرغضبان به ميدان آمدند، 
چنـد زنـداني   «كه از اين حالت به خنـده آمـده بـود،     ،سرانجام شاه .»تماشاگر پنهان شدند

  .)68 -  67: 1372معيرالممالك، ( »ديگر را به ايشان بخشيد
هـا بـر     گردانـي  دسـته . چشمي لوطيانه نيز به عزاداري محرم راه يافت ها، هم بر اين عالوه

هـا    اين رقابـت . ديشك» ل يك محله با محلة ديگراه«كار به رقابت . تجمالت و زوايد افزود
 .)278 /1: 1371مستوفي، (كشيد » )علم محله(سر جلو و عقب رفتن علومت «خورد  و زدبه 

. برده استگويي نام خود را از اين زدوخوردهاي عاشورايي به ميراث    حتي محلة درخونگاه
ايـن نخـل را در تكيـه    . اسـت  ميـدان وجـود داشـته    هنخلي به نشانة عزاداري در محلة چال

شـان    ها براي بردن آن به محله  سپس سنگلجي. گذاشتند  گرداندند و سپس سر جايش مي  مي
سردسـتة لوطيـان   . هـاي قَـدري داشـتند     هـر دو محلـه هـم لـوطي    . آمدند  ميدان مي هبه چال
نخـل   بـراي بـردن ايـن   . گير بـود  عرق  هاشم ،از محلة سنگلج ،معصوم و  حاجي ،ميدان هچال

ريـزي   نـزاع و خـون   سـبب  كه محلة مجاور سنگلج به طوري به ؛هميشه دعوا و نزاع برپا بود
جعفري، ( »در خون گاه«گاه نام گرفت، يعني ها درخون  ميداني هها و چال  فراوان ميان سنگلجي

بـه گفتـة مسـتوفي،    . بودنـد ) ع(  عبـا   آل  لوطيان اما شكوه عزاداري خامس .)25 -  24: 1381
دادند و افراد از   صورت مي و سرت خارجي و منظرة عمومي عزاداري را اين جمعيت نمايشا«

. بردند  كار مي جهد بليغ و سعي وافي به ،ين اين بساطيدر تكميل و تز ،گري راه نمايش لوطي
بـدون هـيچ    ،هاي محـل   خواني داشت، داش  خواني يا تعزيه  فالن اعيان محل روضه] وقتي[

چه در قـوه داشـتند بـراي تجليـل مجلـس       محلگي آن  راه تعصب بچه فقط از ،طمع و توقع
زنـي    كاري سـينه   بردند و مايه  دستة خود را به اين تكيه مي. آورند  محلة خود به عمل مي هبچ
  .)308 -  307 /1 :1371،  مستوفي(» كردند  مي

) ع(  اكبـر   در عزاداري عاشورا، كبوترپراني پس از تعزيـة علـي   ،چنين از رسوم لوطيان هم
كردن واقعة شـهادت   انگيزتر  گردان براي غم  اي كه ميرزا محمدتقي تعزيه  در نسخة تعزيه. بود
بـر    هم كبوتر نامـه را نامه . نگاري او به دخترعمويش بود  اكبر گنجانده بود، موضوع نامه  علي

هـم كـه از پـيش     شد، لوطيـان   نوبت به اين كار مي ،هنگام تعزيه ،چون. دكر   ميروانة مدينه 
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را  هـا  آنو  نـد كرد مـي بودند از فرصت اسـتفاده  ه كردكبوتراني در جيب يا بغل خود پنهان 
  .)311 -  310 :انهم(دادند   اكبر پرواز مي  زمان با كبوتر علي هم

 ،از يكـم تـا دوازدهـم محـرم     ،در تبريـز . عزاداري لوطيان اما در تبريز از لوني ديگر بود
داري داشت، عـزاداري   كه لوطيان نام ،كوي دوچي. بودها   اع عزاداريالشع  تمامي امور تحت

. گرداندنـد   در روز تاسوعا شـيري را بـه بـازار آورده مـي     ،در دوچي. خاص خود را داشت
آن پوست . گرداندند  آن شير پوست شيري بود كه به مردي پوشانده روي تخت مي ،درواقع

. كوشيدند  در حفظ آن مي رو، همين از ،وبودند ده از كوي ديگري بود كه دوچيان از آنان ربو
صورت زنجير درازي شير را درميـان   كمر به به دستمردان دوچي از دو سو  ،در روز تاسوعا

دسـته را   ،كمـر  بـه  پانچهت ،لوطيان هم. شدند  روان مي» كوبان  شعرخوانان و سينه«گرفتند و   مي
  :زد همگان بود ر بود و در تبريز زبانروي سخن با شي ،در شعرها. كردند  همراهي مي

ــطفايه   اي شير يتش بوگون هرايه ــه آل مص ــداد ايل  ام
  )536: 1373كسروي، (

كـه   طـوري  بـه  ؛محرم صبغه و ترتيب خاصي داشت لوطيان در هاي  عزاداري ،ترتيب بدين
  .را متأثر از آداب آنان دانست هتوان بسياري از آداب عزاداري امروز  مي

  
  ريگي نتيجه

مـرام و مسـلك    اهـل فتـوت  . ان اسـت مـرد  جـوان از فتيـان و    اي يافته تنزللوتيان صورت 
ها  نامه فتوت. شد ميهاي اجتماعي و اصناف را شامل  گروه همةاي داشتند و تقريباً  برجسته

اصـناف را   اي رويـه  چـون  هـم دهد كه فتوت مبناي مذهبي دقيقي داشته اسـت و   مينشان 
فتوت سازمان منظمي . ي بدهدمرد جوانبوي  و رنگبه اصناف  شيدكو ميكرد و  ميهدايت 

پـس از تعطيلـي    ،امـا  ؛كـرد  اي را دنبـال مـي   ها نوعي از اخالق حرفـه  نامه بود كه با فتوت
. ، سازمان اجتماعي فتوت دچار آشفتگي شديدي شد صفوي ةها در دور ها و زاويه لنگرگاه

و نيز نگاه منفي آنان به تصـوف و فتـوت     )مستقل از دولت(گيري علما  چنين با قدرت هم
لوطيان پايگـاه  . تدريج لوطيان از دل فتوت سر برآوردند ، به)ها آنبازوي اجتماعي  مثابة  به(

اي شـهري   هاي حاشـيه  تر گروه شده و محترمي در جامعه نداشتند و بيش اجتماعي پذيرفته
تـر،   مـين پايگـاه اجتمـاعي پـايين    ه علـت  به ،اما ؛)202: 1377فوران، (گرفتند  را در بر مي

 يگروهـ  درحكـم اين شد كه لوطيان . توانستند در خدمت قدرت باشند تر از فتيان مي بيش
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مرگـي، از شـهرها    شـاه هاي  در زمان ،هم در خدمت سياست قرار گرفتند و هم ،اي حاشيه
رة چـون دو  هـم  ،هـا  هايي بودنـد كـه در بحـران    لوطيان حاشيه ،واقع در. كردند حفاظت مي

توانسـت مثبـت يـا     هايي كـه مـي   غلبه ؛كردند بر متن غلبه مي ،مرگي شاهخواهي و  مشروطه
اي ديگـر عليـه    ع مشروطه و عدهفاي از لوطيان به ن عده ،در مشروطه ،چه چنان. منفي باشد

آفريني سياسي لوطيان موضوعي خارج از اين مقاله است و  البته نقش. آن وارد عمل شدند
 ،حـال، لوطيـان   هـر  در ،امـا  ؛به مطالعـة آن خواهنـد پرداخـت    ديگر اي هالمقدر نويسندگان 

اي داشتند كه با آداب و رسوم  عنوان يك گروه فرودست شهري، آداب و رسومي حاشيه به
نـوع آداب  . آن است ةيافت تر صورت تنزل نيست و بيشمقايسه    قابلها  نامه مندرج در فتوت

است كه لوطيان در بخشـي از فرهنـگ عمـومي     مسئلهن نيز مؤيد اي   ذكرشده در اين مقاله
اين تأثيرگـذاري حتـي بـراي آشـنايي بـا       ومطالعة شناخت. اند بودهاجتماع ايران تأثيرگذار 

  .رهگشاست ،هاي عاميانه از جمله فرهنگ عزاداري و مثل ،فرهنگ عمومي امروز ايرانيان
  
  نوشت پي

فرهنگ و تمدن  ةكميت« قاجار است كه براي ةن در دورلوتيا ةاين مقاله برگرفته از پژوهشي دربار. 1
 . انجام شده است »اسالم و ايران دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي

 .نه روحانيون رسمي ،منظور صوفيه است ظاهراً. 2
لوطي معناي بسـيار عجيبـي دارد كـه بـا آن اعمـالي       ةكلم«: خود آورده ةاوژن فالندن در سفرنام. 3

اصل و . ندا گيران از اين دسته  بازان و معركه  دزدان، بدسلكان، حقه. گيرد  د انجام ميزشت و ناپسن
و برخـي از لـوط هنـدي    است گرفته شده  ،ابراهيمنوة  ،اند از لوط  اين لغت را برخي گفتهريشة 
  ).120: 1356فالندن، (» استكه دزدي بوده دانند   مي

مشـدي و لـوطي     داشمرتبـة  شد كه هنـوز بـه     يي گفته ميها  مشدي به نوچه  مشدي يا بچه  چغاله. 4
 .نرسيده بودند

، هـا   يادداشـت گاهي شعر لوطيان در حق درباريان چندان ركيك است كه ايرج افشار، ويراسـتار  . 5
 .694 -  695: 1379اعتمادالسلطنه،  ←. را حذف كرده است ها آن

  .آيد  ي ميآمده كه به نظر اضاف» است«بعد از قشنگه،  ،در متن. 6
  
  منابع

 . آگاه: تهران ،محمدعلي موحد ةترجم ،1ج  ،سفرنامة ابن بطوطه .)1348(ابن بطوطه 
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  خ اري ، ت ه زن ش ، آت ازه ت  ات غ ، ل ان ت ارسـ  ، خ ان ت س ي ن:  ي ان رم ك  ي م اس ق  ب ار ادي آث  ات ي ل ك ).1372(اديب كرماني، قاسم 
  .  ي اس ن ش ان رم ز ك رك م:  ان رم ك ،ار ش اف  رج اي  ش وش ك ه ب ، ي راف گ ل ت
وزيـر انطباعـات    هـاي اعتمادالسـلطنه    وقايع يوميه يا يادداشت ).1379(السطنه، ميرزا محمدحسن خان  اعتماد

  . اميركبير: تهران ،كوشش ايرج افشار به، دربار ناصرالدين شاه
تهـران،   ،)سـي رسـاله  (ها و رسائل خاكساريه  نامه تفتو ).1382) (مقدمه، تصحيح و توضيح(مهران   افشاري،

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
: تهـران  ،كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سـعدونديان  به ،التواريخ  افضل ).1361(غالمحسين  الملك، افضل

  .نشر تاريخ ايران
  . سخن: تهران ،7 ج ،فرهنگ بزرگ سخن ).1381(انوري، حسن 

: تهـران  ،داري ان ه ج  اووس ك ي ك ترجمـة  ،سفرنامة پـوالك : ايران و ايرانيان ).1368(ياكوب ادوارد پوالك، 
  .ي وارزم خ

  . ده دي پ:  ران ه ت،  ي ان ض د رم م ح م همت به ،ار ه ب يرا ع ش ال ك ل م  ح ي ح ص ت ه  ب. )1366(  ان ت س ي س  خ اريت
و   ي ل ظـر ك  د ن دي ج ا ت ب ،) ه دول ال  ظـم  ن(  وري ن  راب وت اب ترجمـة  ،اورنيـه سـفرنامة ت  ).1336(تاورنيه، ژان باتيست 

    .    ييدأفروشي ت كتاب:  ان فه اص ،)دومويراست ( ،ي ران ي د ش ي م ح  ح ي ح ص ت
 ،ر ه ش  اف ن ار اص آم و  ي ان س و ان  ي ع ي طب  اي ي راف غ ج: جغرافياي اصفهان ).1342(  ابراهيمد م ح م  ن ب حسينتحويلدار، 

    .  دانشگاه تهران:  ران ه ت ،وده ت ر س ه وچ ن م  ش وش ك  ه ب
 .10ش  ،5 س ،يادگار، »حيثيت و همت: بعضي از علل ترقي و انحطاط تاريخي ايران« .)1328(زاده، حسن  تقي

 . ث ال ث:  نرا ه ت ،ار رش ا س م ه  ش وش ك  ه ب ،خاطرات شعبان جعفري ).1381(جعفري، شعبان 
 .3 -  1ش ،آينده ،»مشطيـ  لوطي« .)1364(محمد  حكمت بوشهري، علي

  .سيروس: ، تهران12ج ، نامه  لغت ).1372(اكبر   دهخدا، علي
  .مجلس: تهران ،امثال و حكم ).1310(اكبر  دهخدا، علي

 .اقاقي :نتهرا، كار و كسب و سيزدهم، زندگي قرن در تهران اجتماعي تاريخ ).1377( جعفر شهري،
، ار شـ  اف  رج ور و اي ال ود سـ  ع سـ  م  ش وشـ  ك  ه ب ،ه طن ل س ال ن ي ع  اطرات خ روزنامة ).1374(السلطنه، قهرمان ميرزا  عين
    .  ر اطي اس:  ران ه ت
  .آگاه: تهران ،كوشش پرويز ناتل خانلري به ،سمك عيار ).1385(بن خداد االرجاني   فرامرز

  .اشراقي: تهران ،حسين نورصادقي ةترجم ،فرنامهس ).1356(فالندن، اوژن 
هاي پـس از انقـالب    ل تاريخ تحوالت اجتماعي ايران از صفويه تا سا: مقاومت شكننده ).1377(جان   فوران،

  .رسا: تهران ،احمد تدين ةترجم ،اسالمي
 . اميركبير: تهران ،ايران ةتاريخ مشروط ).1373(كسروي، احمد 

  .سخن: تهران ،احسان نراقي ةترجم ،يمرد جوانيين آ ).1385(كربن، هانري 
  . 18، ش سخن عشق ،»تحليل تطبيقي فتوت و عياري« .)1382(گئوركيان، خاچيك 

  .34و  33 ش ،سخن عشق ،»سواران اروپا  مكتب فتوت ايران با شه ةمقايس« .)1386(گئوركيان، خاچيك 
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، دوي ه م  گ ن وش ا ه رض دال ب ع ةترجم ،ا ي در آس  ال س  ه س: و ن ي وب دوگ  ت ن ك سفرنامة .)1367(گوبينو، ژوزف آرتور 
  .را س اب ت ك:  ران ه ت

   .  بنياد فرهنگ ايران:  ران ه ت حسين كاشفي، مالنوشتة  ،نامة سلطاني  فتوتمقدمه بر ). 1350(جعفر  محجوب، محمد
  .21ش  ،امهن ايران ،»ي در ايران اسالميمرد جوان« .)1371(محجوب، محمدجعفر 

 .زوار: تهران ،قاجاريهة دور اداري و اجتماعي تاريخ يا من زندگاني شرح.. )1371(عبداهللا  مستوفي،
  . ران اي  خ اري ر ت ش ن:  ران ه ت ،اه ش  ن دي رال اص ن  ي وص ص خ  ي ان دگ از زن هايي يادداشت ).1372(   ي ل ع ت ، دوس ك ال م م رال ي ع م

  .اميركبير: تهران،  3 جفرهنگ فارسي،  .)1371(معين، محمد 
 .ميراث مكتوب: تهران. الحسين نوايي تصحيح عبد ،مرآت الوقايع مظفري ).1386(المورخين، عبدالحسين  ملك

    .  ا دي م:  ران ه ت ،ها وطي ل  ت ذش رگ از س ).1383(حسيني   ميرزايي، سينا و محمد
  .33ش  ،هفت آسمان، حسين توفيقي ةترجم» حسين نصر يدگو با دكتر سو گفت« .)1386(حسين  نصر، سيد
 .ا ه ه ان رس  ات ق ي ق ح و ت  ات ع طال ز م رك و م  ران اي  ي الم اس  وري ه م ج  ي ل م  ةان خ اب ت ك:  ران ه ت، 6و  2ج  ).1373( وقايع اتفاقيه

  .دران جامه : تهران، هاي پراكنده نوشته ).1383(هدايت، صادق 
  .دران جامه: تهران، سه قطره خون ).1385(ادق هدايت، ص

  .جام: تهران ،كوشش امير اسماعيلي به ،طلوع مشروطيت ).1362(هدايت، مهديقلي 



 

  


