
 

 

 

 

د . ق ه1265تا  1240های های اصفهان بین ساللوطیان و نقش آنان در آشوب

 م . 1849تا  1824برابر با 
 رضوی خراسانی سیدحسین/   رحمانیان داریوش/  نصیری محمدرضا 

 

 

 چکیده

های کهن و آرمانی اين پديدة اجتماعی ری در فرهنگ و تحوالت اجتماعی ايران تاريخی ديرپا دارد. سرچشمهگلوطی و لوطی

ان تومیعمری به درازای  تاريخ جوانمردی دارد که آبشخور آن را در ايران باستان و فرهنگ عیاری و فتوت دوره اسالمی 

های بسیار در طول تاريخ، به تدريج، در دوره قاجار به انحطاط دار با فراز و فرودجستجو کرد. اين پديدة اجتماعی ريشه

های اخالقی و اجتماعی، بررسی نقش لوطیان در تحوالت سیاسی و اجتماعی یگذارگرايید. صرف نظر از يك سلسله ارزش

ری از گیکوشد با بهرهتاريخ اجتماعی و محلی، اهمیت بسیاری دارد. پژوهش حاضر میشهرهای ايران عصر قاجار، به لحاظ 

روی، ضمن بازشناسی هويت اجتماعی لوطیان به بررسی شناختی، به ويژه نظريه کارکردگرايی و کجبرخی نظريات جامعه

 1265ق تا 1240های ن بین سالهای اصفهاکارکردهای آنان بپردازد و ضرورت حضور آنها را در تحوالت سیاسی و شورش

ترين مترين و مهدهد که لوطیان در شهرهای بزرگ ايران، به ويژه اصفهان، بزرگق تبیین کند. نتايج اين پژوهش نشان می

های با نفوذ و ترين پیشگام و ارتش گروهها و مهمق/ نوزدهم م، عامل  همیشه حاضر شورش شهر ايران در قرن سیزدهم

اه، های مذکور در دوره پادشاهی فتحعلیشتنگدست جامعه در مبارزه با عناصر حکومت بودند. ابعاد شورش سالبعضاً طبقات 

ها نشان از عمق اين حوادث دارد. به رغم اينکه لوطیان محمدشاه و اوايل حکومت ناصرالدين شاه و اوج کشتار و خونريزی

ل های با نفوذ، تنزای در دست اصحاب گروهیراث جوانمردی به حربهدوره قاجار به تدريج از جايگاه پرجاذبه پاسداری از م

ماعی اجت تاريخدر حوزه ، مطالعات يافتند ، بررسی نقش اين پديدة اجتماعی در حیات اجتماعی و فرهنگی شهرهای ايران

 بخشد و در ارتقای تاريخ اجتماعی ايران نیز حائز اهمیت بسیار است.و محلی را غنا می
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 مقدمه 
گاری در ننويسی و تاريخسیطرة استبداد بر تاريخ

سبب  نويسی سنتیايران و نیز حاکمیت سنت تاريخ

شده است در بررسی يك رويداد تاريخی و يا ثبت 

ها ه، اليو ضبط حوادث تاريخی بسیاری از عناصر

و اجزای جامعه، که در جای خود سهم مهم و 

ود. اند، ديده نشای در خلق يك حادثه داشتهشايسته

اين نگرش مورخان سنتی دو پیامد را به دنبال 

 های يك جانبه و بررسیداشته است: يکی برداشت

گزينشی رويدادها؛ دوم فقر شديد منابع پیرامون 

 آن. های اجتماعی تاريخ مردم و اليه

پژوهش حاضر سعی دارد ضمن بررسی پیشینه     

روی و گیری از نظريات کجتاريخی لوطیان، با بهره

، کارکرد اين پديده 2و مرتن 1کارکردگرايی پارسونز

ويژه در اجتماعی در جامعه دوره قاجار، به

های اصفهان در دوره فتحعلیشاه، محمدشاه شورش

ی مسئله اصلشاه نقد و بررسی کند. و ناصرالدين

اين پژوهش تحلیل و شناسايی کارکرد و نقش 

ار به ويژه در ــاجتماعی لوطیان در دوره قاج

هايی که های شهر اصفهان است. آشوبآشوب

ق(محمدشاه  1240منجر به لشکرکشی فتحعلیشاه )

ق( 1265شاه به اصفهان )( و ناصرالدين.ق1255)

 شد.

ين ا در واقع اين پژوهش به دنبال پاسخی برای

سئواالت است: لوطیان چه کسانی بودند و چه 

پیشینه و جايگاهی در جامعه قاجار داشتند؟ در 

های اصفهان چه نقشی داشتند؟ و چرا؟ و شورش

ها چه بود؟ نقش و کارکرد آنها در اين شورش

 
                                                                                   

         1   .  Parsonz       

          2 . Merton      

فرضیه ما بر اين اصل استوار است که، با توجه به 

 نقش تاريخی عیاران و اهل فتوت، يعنی اسالف

لوطیان در تحوالت اجتماعی و سیاسی عصر خود، 

الجرم لوطیان نیز با توجه به کارکرد خود در عهد 

های اجتماعی قاجار نقش مهمی در شورش

ترين کارکرد لوطیان ايجاد اند. در واقع مهمداشته

شورش در جهت اهداف نخبگان سیاسی و مذهبی 

 بود. 

ز ادهد که لوطیان، اعم نتايج پژوهش نشان می

جوانمردان و لوطیانی که به داليل اجتماعی سیاسی 

و فرهنگی به انحطاط اخالقی و کج کارکرد تبديل 

بودند، عامل همیشه  شده و به اوباش تنزل يافته

ی مهم در ايجاد و اداره ــر بودند و نقشــحاض

 اند و گاه بهها برعهده داشتهها و نارضايتیشورش

در مواقع بحرانی به ای قدرتمند بودند که اندازه

اشاره رهبران خود بر محالت و حتی شهرهای 

شدند. اما به علت اينکه بخشی از خود مسلط می

آنان فاقد بینش عمیق سیاسی و اجتماعی و دينی 

بودند به عنوان سرباز و ارتش نخبگان سیاسی و 

شدند و نقش مهمی در ايجاد دينی وارد عمل می

 العه در باب لوطیاناند. مطفشار بر حکومت داشته

ع الزم با ــار، با توجه به نبود منابــدوران قاج

های های جدی روبرو است. اما يادداشتدشواری

ر د شرح زندگانی منسنگ عبداله مستوفی در گران

های دقیق تــان؛ يادداشــم لوطیـــباب راه و رس

ز ا ناسخ التواريخالملك سپهر در محمدتقی لسان

 تاريخ منتظمحوادث اصفهان؛ و اعتمادالسلطنه در 
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 ؛ فهرس التواريخهدايت در خان؛ رضاقلیناصری

خان ملك السلطان و عبدالحسینهای ظليادداشت

المورخین و بیان برخی از حوادث اصفهان 

ی در ــون خورموجــانی چــط مورخــتوس

عین ؛ محمديوسف هروی در االخبار ناصریحقايق
يق ؛ صدملثر سلطانیه؛ مفتون دنبلی در  عالوقاي

؛ يخمنتخب التوارالممالك، میرزا ابراهیم شیبانی در 

ه در ؛ اعتضادالسلطن افضل التواريخالملك در افضل

یان شناسی بسیار ارزشمند لوط؛ گونه اکسیرالتواريخ

توسط میرزا حسین تحويلدار ؛ احمد کسروی در 

د ديگر تا و چند اثر معدو تاريخ مشروطه ايران

حدود زيادی راهگشا و غنیمت است. افزون بر آن 

خاطرات سیاحان اروپايی نیز بسیار حائز اهمیت 

، 2، اوژن اوبن1است؛ مانند سفرنامه اوژن فالندن

، هنری 5، لیدی شیل4، کنت گوبینو3ادوارد پوالك

، 8و مورس دوکرتزبوئه 7، جیمزفريزر6پاتینجر

سبب به  11و  بینیگ 10، هوگو کروت9مور

تصويری که از لوطیان و نیز فضای اجتماعی ايران 

دهند، بسیار مهم است. در زمینه مطالعات ارائه می

اخیر تا کنون تحقیقات جامعی در اين خصوص 

صورت نگرفته است. به ويژه در باب لوطیان 

اصفهان. مطالعه در باب لوطیان فراوان نیست؛ اما 

 جتماعیتاريخ اتحقیقات عالمانه ويلم فلور در 
، اهمیت  عهد قاجار، و ونسا مارتین در کتاب ايران

درجه اول دارند. افزون بر آن، بر اينکه تحقیقات 

عالمانه و اشارات بسیار کوتاه آن لمتون در کتاب 

 

                                                           
1. Ogen Flandon.    

2. Ogen Oben    

3. Edward Polula     

4 . Count Gobino     

5 . Lady Shil     

6 . Henry Patinger     

راهگشای بسیاری  نگرشی بر جامعه اسالمی ايران

از تحقیقات بعدی شد. مطالعه مبتنی بر شواهد 

میگود، که البته با اشتباهاتی نیز همراه است. 

مطالعات آراسته در مقاله شخصیت سازمان و نقش 

اجتماعی لوطیان )جوانمردان( در جامعه سنتی 

ايران سده نوزدهم؛ هما ناطق تحت عنوان لوطیان 

یر لوطی در جنبش و اسالم؛ مقاله انگلیسی تأث

مشروطه ايران، تألیف اصغر فتحی و برخی مقاالت 

داخلی. اما بیشتر اين آثار تحت تأثیر اثر فلور و يا 

هذا گامی مثبت و درخور صرفاً توصیفی است؛ مع

یر مقاله خانم نادره جاللی با ـت؛ نظـتحسین اس

مرام و مسلك "؛ «گری در دوره قاجارلوطی»عنوان 

ای از محمدرضا يگانه؛ مقاله ،" جارلوطیان دوره قا

های ارباب نمايش»از يعقوب آژند تحت عنوان 

معرکه در دوره قاجار؛ علی بلوکباشی تحت عنوان 

گری در حیات ای به نام لوطی و لوطیپديده

خ تارياجتماعی ايران؛ پرتو بیضايی در کتاب 
؛ مقاالت ساسان فاطمی  ورزش باستانی ايران

با  ارشدنامه کارشناسیسه پايانچلونگر و خالدی؛ 

عناوين لمپنیسم در دوره قاجار و پهلوی، اصفهان 

گری نامه لوطی و لوطیدر دوره محمدشاه و پايان

در عهد قاجار، تألیف ربابه معتقدی از دانشگاه 

 هایگام، ای از مقاالت ديگرشهید بهشتی و پاره

 شود.اولیه در اين مسیر محسوب می

 

 لوطیانخاستگاه 

                                                           
7 . Jemz Frizer 

8. Morse Dokertezboue 

9 . Moor 

10 . Hogo Kerout 

11. Bining    
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نقد و بررسی و تجزيه و تحلیل يك پديده تاريخی 

های تاريخی آن بدون بررسی خاستگاه و ريشه

سبب درك ناقصی از يك رويداد و جريان تاريخی 

گری و لوطیان است. به طور قطع لوطی و لوطی

اند. برخی از ادامه يك جريان و پديده تاريخی

ر در های بسیامحققان برجسته با توجه به شباهت

نوع کارکرد عیاران، اهل فتوت و لوطیان، طبقه 

های دوره قاجار معروف به داش، لوطی و مشدی

را باقیمانده انحطاط يافته، تشکیالت اهل فتوت و 

؛ زرين کوب، 18تا: دانند )لمتون، بیعیاران می

 ,Lamton؛ 141: 1390؛ مارتین، 170: 1387

(. 15: 1378؛ ترکمنی آذر و ديگران، 1945:262

و  1نظران همانند فرانتس تیشنربرخی از صاحب

مهرداد بهار قدمت عیاران و جوانمردان را به پیش 

(. بهار با 172: 1376رسانند. )بهار، از اسالم می

قدمت عیاری را  سمك عیارتوجه به قدمت کتاب 

داند. نظیر ساخت در پیوند با دوره اشکانیان می

ستان سمك عیار، کامالً ملوك الطوايف جامعه در دا

آغاز ذکر شاهان با کیومرث و پايان بردن آن به نام 

های غیراسالمی و سوگند به اسکندر، وجود نام

يزدان دادار و نور و نار و مهر. )بهار، همان؛ 

؛ 5/349؛ 4/32؛ 1/413؛ 2/413: 1363ارجانی، 

(. شايد اولین سازمان منظم 156: 1383کربن، 

يران باستان بنا نهاده جوانمردی که در ا -پهلوانی

شده است، تشکیالت اسواران بود. آنان شجاع و 

گو و صاحب هنر و سلحشور و قد و راستراست

(. جوانمرد 35: 1393جوانمرد بودند )عروج نیا، 

بايد از هموطن و هم کیش خود دفاع کند، اگر 

کسی به او پناه آورد او را پناه دهد و جانش را 

 

1. Fratz Teaschner 

آورنده دفاع کند )همان(. با برای حفظ پناه

فروپاشی ساسانیان و ورود اعراب مسلمان، عیاران 

های اجتماعی و سیاسی نظم و تشکل در گروه

يافتند و منشأ تحوالتی در تاريخ ايران شدند. 

های سنگین و ظلم و جور والیان و عامالن مالیات

های اجتماعی و سیاسی دستگاه خالفت زمینه

فراهم ساخت . عیاران  یار را تحرکات جوانمردان ع

در واقع يك نیروی مخالف در مقابل حکام مستبد 

شدند و نوعی تکیه گاه برای افراد مستمند تلقی می

(. آنان واکنش و 167، 1391)صبوری زالو آبی، 

العملی در برابر اوضاع بد اجتماعی و سیاسی عکس

عصر خود و عملکرد بد حکام زمانه بودند 

های (. شدت و دامنه فعالیت229 :1381)شعبانی، 

آنان در شهرهای خراسان، سیستان و عراق منشأ 

تحوالت سیاسی بزرگی بود که تأسیس صفاريان 

؛ 193تا: ، بیتاريخ سیستانای از آن است. )نمونه

های (. جوانمردی با ريشه19: 1363ای، شبانکاره

عمیق فطری و ديرينگی بسیار در فرهنگ ايران 

ا، صفاتی چون راستی، صف داعی کنندهباستان که ت

انصاف، شجاعت، سخاوت، وفاداری، ايثار و 

؛ کربن، 3/38: 1363نوازی است )ارجانی، غريب

: 1376  ؛ بهار،2/36: 1353؛ خواندمیر، 383:  1383

( در سیر تاريخی خود به 17: 1381؛ قاسمی، 17

گر شد. روزگاری به های گوناگون جلوهصورت

روزگاری ديگر با گرايش به زهد  صورت عیاران و

و تصوف به آيین فتوت مبدل گرديد. فتوت 

های اجتماعی بودند که تا اوايل مجموعه سازمان

دوران جديد در تمامی جوامع شهری شرق جهان 

اسالم گسترده و منشأ بسیاری از تحوالت اجتماعی 
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بطوطه، ؛ ابن54: 1389و فرهنگی بودند )کاهن، 

های اهل فتوت با خصلت (.1/317-315، 1361

غنی خود و نفوذ  1جوانمردی و سرمايه اجتماعی

در میان اصناف و ساير طبقات به صورت يك 

تصوف مدنی ريشه عمیقی در تار و پود جوامع 

اسالمی به ويژه ايران، ايجاد کرد. آثاری چون 

قصه حسین ، نامهداراب نامه،حمزه، نامهابومسلم

 نشان از نفوذ فرهنگ اسکندرنامهو  کرد شبستری

است  های عامهعیاری و جوانمردی در میان توده

هايی چون نامه (. وجود فتوت210: 1392)واليتی، 

ه تحفنامه الدين زرکوب و فتوتنجم نامهفتوت
الفتیان عبدالرزاق کاشانی،  صياالخوان فی خصا

 امهن فتوتشهاب الدين عمر سهروردی،  نامهفتوت

نامه سلطانی موالنا حسینی تسازان و فتوچیت

واعظ کاشفی سبزواری و بسیاری ديگر، نشانی از 

ی و ــــانــازمـــدت ســی و وحــتردگــگس

کیالتی آن است. مجموعه ويژگی اخالقی ــتش

جوانمردان به عنوان سرمايه اجتماعی در موفقیت 

و گسترش آنان نقش اساسی داشت؛ زيرا سرمايه 

ايش همکاری و مشارکت اجتماعی معموالً به افز

انجامد و سبب همکاری و روابط اجتماعی افراد می

شود و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل متقابل می

شود. )احمدی، سبب تحقق اهداف اعضا می

(. 28: 1385؛ تاجبخش،  32: 1389ديگران، 

وامعی که سرمايه اجتماعی دارند ــا و جــهگروه

يابند که بدون آن توانند به اهدافی دست می

(. امروزه 55پذير نیست )تاجبخش، همان، امکان

 

                                                           
1 . Putnam   

2 .Colman    

3.Bordieu    

4 . Social Captial    

، 5، کلمن4، پاتنام3، ولمن2محققانی چون بارت

های مختلف در باب جنبه 7و فوکوياما 6بورديو

اهمیت سرمايه اجتماعی مثل اعتماد و همکاری و 

 های ناشیاخالق و صمیمت و کسب انواع موفقیت

؛ 298: 1380اتنام، فراوان دارد. )پاز آن تأکید 

شدن سرمايه ( ضايع11-12: 1379فوکوياما، 

های افول آنها اجتماعی جوانمردان آرام آرام زمینه

 را فراهم کرد و از اعتبار به ابتذال انجامید. 

هايی از سازمان فتوت در مسیر به تدريج بخش

انحطاط گام نهاد و اشارات ابن معمار در کتاب 

 و رساله فتوهدانی در الفتوه و میرسید علی هم

از  آور برخیانتقادهای تند اوحدی به اعمال ننگ

اخیان آسیای صغیر و انتقادهای شديد عبدالواسع 

جبلی در اشعارش حکايت از انحطاط اخالقی 

خان، لنگرها و زوايای اهل فتوت دارد )رياض

-568تا، ای، بی؛ اوحدی مراغه641: 1382

یان در سراسر (.در دوره صفويه لنگرهای فت564

ايران بسته شد. اهل فتوت آرام آرام بسبب ظهور 

طبقات لوطی و مشدی از تصوف دور افتادند. کلمه 

اخ و اخوی و برادر که سابقاً جوانمردان درباره 

بردند به کلمه داداش و داش کار میيکديگر به

های دوره قاجار خود ها و داشتبديل شد. لوطی

ن و تشابهات فراوانی بی دانستندرا جزو مشتیان می

های اخالقی آنان با اصول اخالقی برخی از ويژگی

؛ 170: 1387کوب، جوانمردان وجود دارد )زرين

؛ ترکمن آذر و ديگران، 641:1352رياض خان، 

« اخی»(. صوفیان نیز يکديگر را 15: 1378

                                                           
5. Burt 

6 . Wellman 

7 . Fukoyama 
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خواندند و در اين باره به کتاب و سنت استناد می

؛ افشاری، 78: 1362 جستند )عبادی مروزی،می

1381 :19.) 

 

 لوطی در لفظ و معنا

واژه لوطی/ لوتی نظیر واژه عیار دارای معانی 

گوناگون و گاه متضادی است. شايد اين امر نشانگر 

های مختلف تاريخی کارکردهای متفاوت در دوره

کار، در جايی به معنای پستِ لواط است. لوطی

ارباز، شراب کار، قمباز، هرزهغالمباره، کودك

باك و الفزن است )دهخدا، خواره، مسخره و بی

؛ معین، 4/299: 1344؛ نفیسی،  12/17491: 1373

ی، شاعر قرن يگونه که کسا( آن3/3652: 1375

ه و دانست ريش يکیهای بیچهارم، لوطی را با بچه

الدين محمد بلخی و عبیدزاکانی لوطی را جالل

خواران و با شرابشاهد باز و ناصر خسرو آنان را 

دزدان يکی دانسته است. و در جايی مرد غیرتمند 

و باهمت، متعصب و جوانمرد، آزاده و کسی که 

های پهلوانی و جوانمردی است دارای خصلت

  17491/12: 1373؛ دهخدا، 1067: 1383)انوری، 

؛ 1036: 1387؛ نجفی،  3:1375/3652؛ معین،

(. 3/2123: 1374؛ عمید، 48: 1373طهرانی، 

به  ها صفت لوطی استگری در بیشتر فرهنگلوتی

معنای جوانمردی، بخشندگی، آزادگی، رفتار 

جوانمردانه و نیز به معنای کسی که با سخاوت و 

دارای علو طبع است و نسبت به دوستان و 

بیگانگان با مروت است )دهخدا، همان؛ صدری 

: 1371؛ مشیری، 2/2391: 1388افشار و ديگران، 

بازان در جايی اسم، عنوان برخی از سیرك (.923

سنتی مانند کسانی که با رقصاندن اشتر يا خرس و 

د گیرنها از تماشاگران پول میيا میمون در گذرگاه

)دهخدا همان؛ صدری افشار و ديگران همان( آمده 

گیران است؛ زيرا در دوره قاجار اين گروه از معرکه

بازان، میمون بازان، طاسمانند،  مارگیران، رسن

ها و نوازندگان خوانبازان و آوازهبازان، شعبده

شد. )دهخدا، دوره گرد با عنوان لوطی نام برده می

(. درباره 86-87: 1342همان؛ حسین بن محمد، 

اين گروه از لوطیان سیاحان اروپايی گزارشات 

 های خود برجای گذاشتند.جالبی در سفرنامه

لوط نبی )ع( و از برخی لوطیان را از پیروان 

دانستند؛ ولی رفتارهايی مانند اقطاب فتوت می

عیاران داشتند؛ همچون دستبرد و ماجراجويی 

؛ جوادی 28: 1381؛ افشاری، 38: 1361)پوالك، 

؛ دهخدا، همان(. حکمت 81: 1390يگانه و ديگران

کند. به بوشهری معنی مثبت از اين واژه اخذ می

ای اژه لوطی، واژهنظر او، واژه لوتی، جدا از و

ی هاپارسی است و مشتق از هیچیك از مصادر واژه

ها عیاران جوانمردی بودند که عربی نیست. لوتی

نوازی و سخاوت بدين نام بنا به خصلت مهمان

اند )جوادی يگانه، همان(. لوت در معروف شده

عربی به معنی لخت و عور و در پارسی غذايی 

ای است که گرسنهروزانه و هر نوع چیز خوردنی 

ه الطبعی است که برا سیر کند و لوتی فرد کريم

خوراند نه اينکه خود لوت خواره ديگران لوت می

های جوانمردان باشد )همان(. طعام دادن از ويژگی

در طريق جوانمردی »بود و به قول سمك عیار: 

( 3/223: 1363)ارجانی، « طعام مقدم برکالم است

نشانه جوانمردی اين است »و در جايی ديگر آمده: 

ها نان دادن است )همان، که سَر جوانمردی

(. اگر لوتی را به معنای عريان عربی نیز در 5/433
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نظر بگیريم، لوطیان يکی از صفات برجسته 

دانستند اخالقی را عدم تعلق به ماديات می

( و فقر و درويشی به 1/445: 1371)مستوفی، 

: 1350کاشفی، معنای ترك تعلقات دنیوی بود )

56) 
 

هددای اجتمدداعی و سیاسددی حضددور    زمیندده

ویددژه در حیددات اجتمدداعی بدده  لوطیددان در 

بدا تکیده   های اجتمداعی عصدر قاجدار    شورش

 روی  بر نظریه کارکردگرایی و کج

براساس اسناد و برخی از گزارشات مورخان دوره 

قاجار لوطیان اصفهان در دوره فتحعلیشاه، 

دين شاه نقش بسیار پررنگ در محمدشاه و ناصرال

شورش اجتماعی اين عصر داشته و در خط مقدم 

ها و درگیری با عناصر حکومت ترين نزاعخونین

های سه پادشاه مزبور به بودند و لشکرکشی

اصفهان، به ويژه محمدشاهف و اوج شدت عمل 

ها علیه رهبران لوطی ترين شکنجهو اعمال سخت

عناصر لوطی در  نشان از محوريت و نقش فعال

؛ 392-393: 1368السلطان، هاست )ظلاين ناآرامی

؛ صديق 171-175: 1392المورخین، ملك

الملك سپهر، ؛ لسان101-103: 1366الممالك، 

؛ 1542: 1367؛ اعتمادالسلطنه، 1/356-355: 1377

(. در اين بخش قصد داريم 330: 1379در هونیان، 

چه  ه لوطیانبه اين سئوال يك پاسخ جامع بدهیم ک

 1240های های اصفهان بین سالنقشی در آشوب

اند؟ و پرسش بعدی اينکه اگر ق داشته1265تا 

اند داليل اجتماعی اين حضور تهــحضور داش

چیست؟ مستندات و گزارشات مورخان و سیاحان 

 
 

 

اروپايی در باب حضور جدی لوطیان در اين 

؛ 135: 2536ها تاکید دارند )فالندن، جنبش

( برای تبیین علت 191-192: 1362رسی، دوس

حضور لوطیان دوره قاجار در شورش اجتماعی از 

مدد  1شناسی کارکردگرايینظريه و مکتب جامعه

شناسانی چون پارسونز، راد کلیف گیريم. جامعهمی

براون، مالینوفسکی و، به ويژه، رابرت مرتون 

معتقدند که هر پديده اجتماعی در نظام اجتماعی 

يك نوعی کارکرد است و مادامی که اين  دارای

کارکرد در نظام اجتماعی مقبول و تعريف شده 

باشد، پديده مورد نظر دوام دارد و حیات آن 

؛ ريترز، 755: 1387شود. )گیدنز، تضمین می

؛ 67: 1382؛ ابوالحسن تنهايی، 145-144: 1382

گرايان نظام اجتماعی (. کارکرد212: 1380توسلی، 

شود که دانند. اين امر سبب میعادل میرا دارای ت

آنها به وحدت اجزا اهمیت دهند. در نظر آنان کل 

و اجزا متشکله با يکديگر در آمیخته، به وفاق 

اند )توسلی، همان( رسیده، هويت واحد پیدا کرده

بنیاد کارکردگرايی براين واقعیت استوار است که 

به  همه سنن و نهادهای اجتماعی دوام و بقايشان

ای بستگی دارد که در نظام اجتماعی کار يا وظیفه

کل برعهده دارند )همان(. بررسی نقش لوطیان 

هنرمند در حوزه و هدف اين مقاله نیست؛ اما 

گرها و لوطیان شرور با تکیه بر بررسی لوطی

های اجتماعی از کارکرد و نقش آنان در آشوب

اهداف اين پژوهش است. در جامعه استبدادزده 

اجار يکی از کارکردهای اجتماعی لوطیان اين بود ق

که خود را ابزاری در برقراری عدالت اجتماعی 

است که  تــدر دس واهدیــکردند و شتلقی می

                                                           
1. integrative structural functionalism 
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ی برای اهای آنها را به مثابه وسیلهجامعه نیز فعالیت

ر ای که دتوزيع مجدد ثروت، پذيرفته بود. جامعه

دی بود و آن اصول مالیات خودسرانه و غیرعا

کرد. )مارتین، دولت رفاه عمومی را تأمین نمی

ها ای يکی از شیوه(. در چنین جامعه163: 1390

برای تحمیل اراده عموم بر صاحبان قدرت شورش 

های سیاسی و بود که دولت به خاطر هزينه

نظمی، از آن وحشت داشت. اقتصادی ناشی از بی

و  ها لوطیان بودندنیروی عملیاتی اين شورش

حضور آنان برای هماوردی با نیروی نظامی دولت 

آمد )همان(. لوطیان عنصری حیاتی به شمار می

دوره قاجار که خود را وارث میراث عیاران و اهل 

دانستند، به طور سنتی، برای خود وظايفی فتوت می

؛ 1371کردند. مستوفی )را تعريف و اجرا می

دوره ( در بیان کارکرد اجتماعی لوطیان 1/445

دستگیری از ضعیف، کمك به » نويسد:قاجار می

کشی از افراد مردمان درمانده و عفیف، تعصب

جمعیت و اهل کوچه و محله و باالخره شهر و 

گويی و حمايت کشور، فداکاری ... حق واليت و

حسابی، از اخالق از حق.... عدم تحمل تعدی و بی

شايد به همین دلیل بود که «  خاصه داشی بود

هايی مانند حجامی، دباغی و لوطیان هرگز شغل

کناسی که به قول طوسی در اخالق ناصری از 

کردند و صناعت فرومايگان بود انتخاب نمی

ری و ضبط ثغور و دفع دشمنان شجاعات و سپاهیگ

از شهر و محله که از صناعات احرار و شريفه 

شد مورد توجه لوطیان بود. )طوسی، محسوب می

( لمتون لوطیان دوره قاجار را دنباله و 211:1360

؛ 79: 1351)لمتون، داند یـاران مــاز اخالف عی

Bonine and Keddie, 1981: 83.)  شرکت در

ت ثروت ثروتمندان و های شهر و غارآشوب

تقسیم آن در میان فقرا میراث سنت عیاری بود که 

شود. لوطیان در میان لوطیان دوره قاجار ديده می

 در فکر خوشنامی محله خودشان هم بودند و آن

کردند و برای حمايت را از تهاجم بیگانه حفظ می

از اطفال يتیم و تهیدست محله خود پايمردی 

(. پیوستگی شديد 256: 1366کردند )فلور، می

لوطیان و زورخانه سبب حفظ خلقیات جوانمردی 

شد. مرام جوانمردی با روح در میان لوطیان می

عدالت اجتماعی و ايجاد مساوات در جهان در میان 

اعضای زورخانه به شدت رواج داشت )همان(. 

( از لوطیانی 285-291: 1389جمالزاده ) 

برد که در عصر کار در اصفهان نام میزورخانه

السلطان بسیار محبوب بوده ناصری و حکومت ظل

حد و همواره در جهت جلوگیری از ظلم بی

کردند؛ نظیر مأموران دولتی از مردم حمايت می

حاج معصوم، نايب محراب، و يداله زراب. ضعف 

و خأل قانون و عدم نیروی انتظامی و امنیتی، از 

ی ديگر، سو، و نبود عدالت اجتماعی، از سويك

ا هها برای تودهشد تا به هنگام شورشسبب می

فرصتی به وجود آيد تا قانون را به دست خود 

گیرند و اجتهاد و تشخیص خود را مالك تفسیر 

؛ 163:1390حق و عدالت قرار دهند. )مارتین، 

(. خط مقدم و ارتش اين 205: 1377فوران، 

: 1362ها اغلب لوطیان بودند. به قول فلور )شورش

قبل صنعتی قاجار به اشرار و  ما ( جامعه277

لوطیان نیازمند بود.  با کمی تفاوت، به قول 

 حقیقت اين است که دولت ( »24: 1379کاتوزيان )

. «اندو جامعه متمرد دو روی يك سکه غـیر مسئول

فلور با الگوبرداری از تقسیمات لوطیان تحويلدار 
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ا را به ( آنه86: 1342اصفهان )حسین بن محمد، 

نی يع -کند: نخست هنرمندان سه گروه تقسیم می

گويان، هنرپیشگان، خوانندگان، رقصندگان، قصه

 هایگیران؛ دوم، اعضای انجمنبندبازان و کشتی

ا نامد و رضگر میبرادری شبه عیار که آنها را لوطی

گويد؛ سوم دستجات آراسته به آنها جوانمردان می

امات ضعیف باشد اوباش که هر جا اقتدار مق

گیرد؛ زيرا از حمايت اربابان کارشان رونق می

؛ 244-266: 1366متنفذی برخوردارند. )فلور، 

؛ حسین بن محمد، همان(. 589: 1388کمبريج، 

مرز میان لوطیان جوانمرد و لوطیان ناجوانمرد يا 

ود. شاوباش و الواط در برخی از مواقع شکسته می

حطاط اخالقی به بسیاری از لوطیان به علت ان

اوباش تنزل يافتند. اما آنها را چه لوطی و جوانمرد 

و چه اوباش و ناجوانمرد بنامیم حقیقی بودند که 

اند و در شهرهای بزرگ عامل همیشه حاضر بوده

توانستند با اند که میگاه آنقدر قدرت داشته

کمترين اشاره اربابان خود بر يك محله و حتی 

بحرانی تسلط يابند  تمام يك شهر در مواقع

(. 143-162: 1390)کمبريج، همان؛ مارتین، 

کسروی ضمن معرفی هر دو گروه از لوطیان، 

جوانمردان و ناجوانمردان و قلدرها، ويژگی 

داند و ضمن مشترك آنها را شجاعت و جالدت می

کی ولی اين نی»نويسد: تحسین لوطیان جوانمرد می

« ندیدر همگی آنان بود که از مرگ نترسید

(. از نظر حکومت لوطیان 491: 1351)کسروی، 

شدند. با رو محسوب میگروهی هنجارشکن و کج

روی توجه به ساختار فاسد حکومت قاجار کج

لوطیان نتیجه نارسايی موجود در فرهنگ و ساخت 

شود. )کوئن، اجتماعی و سیاسی جامعه قلمداد می

 رویشناسان اين گرايش به کج(. جامعه147: 1372

و هنجارشکنی را ناشی از فشارهای مالیاتی و 

؛ 140: 1387گیدنز، کنند. )یــعدالتی قلمداد مبی

(. در دوره قاجار همواره 167: 1372صانعی، 

های بانفوذ محلی و ارباب قدرت اعم از خاندان

های مردم اشراف، روحانیون و دربار و حتی توده

ا ه بهای سیاسی و مذهبی به ويژه مبارزدر رقابت

اند. حکومت قاجار حکومت از لوطیان بهره برده

ناگزير بود به علت فقدان نفوذ و سلطه دولت در 

ای اقصی نقاط کشور )بحران نفوذ( به طرز گسترده

ايجاد حکومت محلی و عدم تمرکز را در حکومت 

موروثی خود به نفع حامیانش در سطحی مجاز 

ر دشمارد. حکومت مرکزی به علت بحران نفوذ قا

(؛ 8: 1387به کنترل رهبران محلی نبود )صالحی، 

بنابراين ناچار بود برای حفظ موازنه دقیق قدرت، 

قدرتمندان محلی را به جان هم اندازد. اين ساختار 

سیاسی سنتی جامعه قاجار که بر شکاف اجتماعی 

داد استوار که علت شرارت جامعه را تشکیل می

ن، به ويژه بود و يکی از کارکردهای مهم لوطیا

اوباش که فاقد معنويت و اصالت لوطیان پیشین 

 ها بود که به دستوربودند، شرکت در اينگونه نزاع

شدند. لذا شورش اربابان خود وارد عمل می

(. 227: 1366ترين کارکرد لوطیان بود. )فلور، مهم

هر شهر دارای محالتی بود. بین محالت شهر با 

 -عیوضع اجتماعی مختلف شکاف اجتما

اقتصادی وجود داشت. به اصطالح به محالت 

 یم شده بود. درــنشین و فقیرنشین تقساعیان

محالت طبقات پايین جنبش و فعالیت لوطیان 

 همواره نیرومند بود )همان(.

عامل ديگر شکاف اجتماعی در شهرها و  
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های ايران دوره قاجار وجود دو گروه دولت

صفويان پديد حیدری و نعمتی است که بعد از 

بندی در تمام شهرهای بزرگ آمده بودند. اين دسته

ايران نظیر اصفهان، تهران، تبريز و ... وجود داشت. 

يکی ازکارکردهای لوطیان شرکت در جدال های 

ر گــروه بود. يکی ديــای اين دو گمذهبی و فرقه

ازکارکردهای لوطیان اين بود که به عنوان بازوی 

نظیر کالنتر و مجتهد وارد  اجرايی رهبران محلی

شدند. به خصوص لوطیانی که به عنوان عمل می

فراش به استخدام روحانیون يا طالب مدارس دينی 

های شرعی آمدند، مأمور گردآوری مالیاتدر می

؛ حاج 281شدند )همان: نظیر زکات و خمس می

(. پوالك ضمن تأکید بر شجاعت 54: 1346سیاح، 

ت کند برای حفاظا تشويق میآنها حتی اروپايیان ر

های لوطی»از خود تحت حمايت آنها درآيند: 

یار اند. بستبريز، شیراز و اصفهان به جالدت شهره

خوب و مفید است که اروپايیها در حمايت چند 

: 1361)پوالك، « ها قرار بگیرند.تن از اين لوطی

(. بسیاری از نزاع های محله ای، به ويژه در ماه 38

شد. البته برگزاری ط لوطیان انجام میمحرم توس

زنی کشی و قمهکشی، طوقمراسم عزاداری، علم

يکی ديگر از وظايف و کارکردهای ديگر آنان بود. 

زنی و گذشته از سینه»نويسد: مستوفی می

گردانی که عزاداری مخصوص اين آقايان بود، دسته

های محالت تماماً به سعی نماهای تکیهین طاقيتز

ت اين مردمان ساده و با ايمان صورت و هم

گرفت. بعضی از آنها که کسب و کار و توانايی می

ها را هم از کیسه نمای تکیهداشتند، مصارف طاق

(. 445/ 1:1371پرداختند )مستوفی، فتوت خود می

مرتون دو مفهوم ديگر را نیز وارد مفاهیم 

د. کارکرکارکرد و کژشناسی کرد. مفهوم بیجامعه

کارکرد به عنوان عملکردهايی که برای يك نظام بی

کنند. يعنی کارکردهايی که در دردی را دوا نمی

گذشته پیامدهای مثبت يا منفی داشته، اما در جامعه 

معاصر هیچ اثر مهمی ندارند. کژکارکرد يعنی 

کارکردهايی که به انحراف کشیده شده و انسجام 

(. در 756 :1387کند. )گیدنز، جامعه را تهديد می

واقع حمايت از محله در مقابل سارقان و دشمنان 

و تربیت کودکان يتیم و فقیر محله و حمايت از 

ضعیف در برابر زورمند و ستمگر از کارکردهای 

شد و در مثبت لوطیان در گذشته محسوب می

سازمان و تشکیالت آنان فقط اشخاص نیکنام 

یان (. لوط587: 1388شدند )کمبريج، پذيرفته می

ترين وظیفه خود را حمايت از ضعفا و فقرا مهم

کردند و خود را ابزار و اسباب عدالت قلمداد می

؛ (Martin, 2005: 127) دادنداجتماعی نشان می

های زيادی از آنان به اما با انحطاط تدريجی بخش

کژکارکردی متمايل شدند. به قول مارتین لوطیان 

ای برای یلههم مظهر هرج و مرج بودند و هم وس

روی در هرج و مرج )مارتین، جلوگیری از زياده

( و فلور اشاره دارد که آنان به عنوان 162: 1390

بازوی اجرايی رهبران محلی آماده بودند حتی به 

(. 281: 1366اهل محل خود نیز ظلم کنند )فلور، 

م اين به 19نويسد در شیراز قرن بینینگ می

 شوندعی اجیر میاصطالح لوطیان برای هر اجتما

کنند که اعمال هايی درگیر میو خود را در فعالیت

برادرانه، هوشیارانه و مجرمانه در آنها به ندرت 

ای از قابل تشخیص از يکديگرند. اينها نمونه

کارکردی لوطیان در دوره قاجار بود )کمبريج، کج

(. گزارشات نظمیه تهران در دوره 587:1388
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تی مثل سنگلج، ناصری از شرارت در محال

حصار و  ها، چاله میدان، چالهعودالجان، گودعرب

بسیاری از محالت ديگر نشان از توسعه دامنه اين 

و ايجاد رعب و ترس در بین مردم  کژکارکردی

: 1377است. )گزارش نظمیه از محالت تهران، 

؛ 33: 1362صفحات متعدد؛ سیفی فمی تفرشی، 

تا: اری، بی؛ مسعود انص45: 1363محیط مافی، 

(. به تدريج، از اواسط دوره قاجار، ارتباطات 1/42

اقتصادی جامعه ايران که سبب تغییراتی در سطح 

طبقات اجتماعی شده بود و نیز انسجام قدرت 

مرکزی قاجارها، خصوصاً از دوره ناصری به بعد 

بر کارکرد قشر اجتماعی لوطیان تأثیر گذارد و آنان 

پاسداری از میراث  را از جايگاه گذشته يعنی

ای در دست سیاستمداران و جوانمردی، به حربه

: 1376اصحاب قدرت تبديل کرد. )معتقدی، 

 مقدمه(

 

 زمینه های شورش در جوامع شهری دوره قاجار

های دوره های اجتماعی شورشبرای درك زمینه

قاجار به ويژه لوطیان يك تحلیل اجتماعی و 

سی اين دوره یاــناختی از ساختار ســشجامعه

ناپذير است. شاه يگانه مرجع ضروری و اجتناب

برای رسیدگی به همه مسائل و امور کشوری و 

لشکری، فرمانده کل نیروهای مسلح کشور، 

ولینعمت همه افراد ملت، امر او الزم االجرا، فرمان 

او الزم االطاعه و سلطنت او موهبت الهی بود. همه 

رتبه يران عالیافراد مردم، حتی صدر اعظم و وز

: 1375شدند. )شمیم، نوکران شاه محسوب می

نامه ــانی در نمايشــرمــ(. میرزا آقاخان ک323

تراژدی دردناکی است از فساد و  سوسمارالدوله

استبداد و غارت اهالی روستا و شهرهای ايران و 

های کمرشکن، فقدان امنیت، وضع مالیات

مال گرسنگی، بیماری و قحطی که به واسطه ع

زاده ، شد. )رحیمحکومت بر مردم تحمیل می

(. از نگاه 537: 1387؛ شعبانی، 165-132: 1345

برداری و هیأت حاکمه توده مردم فقط برای فرمان

پرداخت مالیات خلق شده بودند و برای آنان هیچ 

ل نبودند اال تسلیم در برابر اوامر و نواحی يحقی قا

قرات نظام (. ستون ف541عمال حکومتی )همان: 

اجتماعی و اقتصادی شهرها بودند و شالوده زندگی 

اقتصادی و اجتماعی در مراکز مدنی را تشکیل 

دادند. اما رونق و شکوفايی شهرها به شدت در می

(، 268: 1390حال زوال و انحطاط بود. )فوران، 

خاصه اينکه بیش از هفتاد سال جنگ داخلی بعد 

ام بیگانه و های اقواز انقراض صفويه و هجوم

تحوالت سیاسی و اقتصادی در اروپا تأثیرات 

باری بررشد نیروهای مولد و ابزار تولید و در زيان

: 1387يك کالم بر اقتصاد ايران گذاشت )شعبانی، 

-269: 1390؛ فوران، 50: 1353؛ نعمانی، 547

( اصحاب حرف در شهرها يکی پس از 268

دم ديگری در برابر هجوم کاالهای خارجی و ع

نظارت دولت به زانو درآمدند. بسیاری از صنايع 

بافی داری و ابريشم ريشه دار ايران مثل نوغان 

ترين شهر ايران در قرن نابود شد. اصفهان بزرگ

سیزدهم، ديگر شباهتی به دوران اوج و شکوفايی 

(. واتسون 556: 1388صفويه نداشت. )کمبريج، 

 ق/ 1277( در حوالی سال 113-112: 1354)

شهر نامی اصفهان ديگر آن »نويسد: م می 1860

پايتخت باشکوه دوره صفويه نیست. سیر انحطاطی 

های بزرگ خالی که در دوران رونق آن از محوطه
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خود، سراسر کوچه و بازار و بنا بود، اينك آشکار 

است. بخش عمده بازارها و محالت ويران و خالی 

هری ( آن را ش549: 1349کرزن )« از سکنه است.

ند  کانگیز و متروك و در حال انحطاط تصور میغم

خان تحويلدار اصفهان گزارشی میرزاحسین

هولناك از نابودی و زوال صنوف صاحب نام 

اصفهان که در دوره صفويه در کمال ترقی بودند، 

کند که صنف رنگرز، دهد. او تأکید میارائه می

 ساز، زری باف، نساج، شیشه ساز، کاغذ ساز،چیت

اند )حسین بن ساز، شعرباف، در حال زوالتفنگ

(. در چنین شرايط 66-124: 1342محمد: 

اجتماعی جامعه در برابر هنجارهای رسمی دست 

روی و زند و به اصطالح به کجبه مقاومت می

شود. در چنین شرايط هنجاری متمايل میبی

های موجود در روی و شورش نتیجه نارسايیکج

شود. تماعی جامعه قلمداد میفرهنگ و ساخت اج

؛ سلیمی و 140: 1387؛ گیدنز، 126: 1372)کوئن: 

(. مرتن نشان می دهد که 327: 1386داوری، 

روی و هنجارشکنی و چگونه ممکن است کج

شورش علیه ساختارهای سیاسی و اجتماعی به 

يافته توسط خود جامعه، ايجاد شود شکلی سازمان

: 1378ورسلی،  ؛328: 1386)سلیمی و داوری ، 

های اجتماعی در (. بسیاری از گروه117-115

های ويژه اصحاب حرف و گروهدوره قاجار به

شهری، برای مبارزه با فساد و رهايی از ظلم و 

تنگدستی دست به هنجارشکنی و شورش زدند. 

البته در اينجا مراد ما از کجروی الزاماً اعمال 

ام الف با نظبزهکارانه نیست بلکه هر نوع اقدام مخ

کند. حکومتی که پیوستگی اجتماعی را تهديد می

های بیشماری از تنگدستان شهری که گروه

محصول زوال صنعت و اقتصاد ايران بودند تبديل 

به بیکاران فقیر و کژکارکرد  شدند و همواره پای 

ثابت شورش علیه حکومت بودند. تاريخ حکومت 

های عمومی انقالباستبدادی آکنده از شورشها و 

 (.34: 1379است )همايون کاتوزيان، 

 

 لوطیان اصفهان در دوره فتحعلیشاه

های اولین تظاهرات لوطیان در عرصه آشوب

اجتماعی در دوره قاجار در شهر اصفهان مربوط به 

هاشم خان پسر رجبعلی خروج و ياغیگری حاجی

قديمی لُنبان اصفهان است. بختیاری ساکن محله 

القول، رد او متفقــار در باب عملکــمنابع قاج

اند. های منفی و گاهی متناقض ارائه کردهگزارش

الدوله حاکم اصفهان خان امیناو برادر زن عبداله

بود. امین الدوله فرزند محمدحسین خان اصفهانی 

از اعیان و اشراف با نفوذ اصفهان بود. در زمان 

الدوله، میرزا علی محمدخان، پسر امین حکومت

خان که از هاشماهالی لبنان به رهبری حاجی

شد شورش کردند و به لوطیان با نفوذ محسوب می

 الملكتصاحب اموال ثروتمندان پرداختند. لسان

بسیار افتاد »نويسد: ( می355-356: 1377سپهر )

که به خانه تجار در رفتند و اموال ايشان را با 

خان جه بگرفتند، چنان شد که نه حاجی هاشمشکن

را در پايان امر آن قوت بود که جماعت خود را از 

ه الدوله بامینخانآن درازدستی منع کند و نه عبداله

هاشم خان را دفع سبب زن و فرزند توانست حاجی

عبدالرزاق دنبلی او را ثروتمند و دولتمند « دهد.

با اينکه او را : »نويسدداند اما علیرغم آن میمی

دولت و ثروتی بود که احتیاج به مال کسی نداشت، 

از نهايت طمع و بدآموزی اشرار بختیاری از سرنا 
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انصافی و اجحاف و طمع در مال رعايا و اعیان و 

اشراف، شب نوکران بختیاری خود را برداشته در 

گرديده است؛ به خانه های اصفهان میکوچه

« اند.آمدهان مالدار در میمتمولین و تجار و خواجگ

(. تجار در دوره قاجار، 500: 1383)مفتون دنبلی، 

برخالف صنعتگران و اهل حرف که صدمات 

واسطه تجارت و ناپذيری خورده بودند بهجبران

ترين اقشار اجتماعی عدم پرداخت مالیات از مرفه

نويسد: ( می227: 1361ايران بودند. فشاهی )

روپا، بالکل از پرداخت بازرگانان به عکس ا»

شد مالیات دولتی معاف بودند، همین امر سبب می

تا بورژوازی تجاری از هر وسیله برای ازدياد 

ت گوبینو در باب وضعی«  ثروت خود استفاده نمايد

نويسد که تجار ايرانی با رعايت بنیه تجار ايران می

اقتصاد ايران بسیار ثروتمند هستند، زيرا آنان از 

مالیات بردرآمد و صدها عوارض ديگر پرداخت 

 ( 552:1387؛ شعبانی، 32تا، اند. )گوبینو، بیمعاف

دوله الگسترش ناامنی و شرارت سبب شد امین

و بسیاری از تجار و ثروتمندان برای رهايی از اين 

بحران دست به دامان فتحعلیشاه شوند. در باب 

 ارتباط حاجی هاشم خان با علما بیشتر منابع دوره

 اند وتنها به ارتباط سببی او وقاجار چیزی ننوشته

السلطان الدوله اشاره کرده اند؛ اما ظلخاندان امین

در سرگذشت مسعودی ضمن شرح سرکوب 

خان علت لشکرکشی به اصفهان را هاشمحاجی

اه فتحعلیش»داند: تنبیه حجه االسالم شفتی می

برای تنبیه اهل اصفهان و کشتن الواط و  -مرحوم

سیاست اشرار به اصفهان آمدند ... لنبان را خراب 

خان را با دويست نفر هاشمو ويران کرده و حاجی

 خانمان کردند ... واز بستگان، چه کشتند و چه بی

اً ولی باطن -خان بودهاشمجهت تنبیه حاجی -اسماً

برای گوشمال يکی از علمای بزرگ آن عهد بود 

که زياده از حد اعتدال، به کار سلطنت دخل و 

(. 382-383: 1368کرد. )ظل السلطان، تصرف می

ر به شکايت علمای اصفهانی د ناسخ التواريخالبته 

باب هتك حرمت مردم و اخذ مال ايشان به دربار 

(. 555: 1377الملك سپهر، اشاره کرده است. )لسان

از نتايج اين لشکرکشی سرکوب لوطیان لبنانی، 

الدوله از صدارت و برکناری عزل عبداهلل خان امین

؛ 356فرزندش از حکومت اصفهان است )همان: 

( 17: 1344؛ خورموجی، 502: 1383مفتون دنبلی، 

فتحعلیشاه نیز که چندان به فکر خشکاندن ريشه 

فکر تاراج غنايم بود؛ به طوری اين حوادث نبود به 

الجرم پادشاه عادل »نويسد: می ناسخ التواريخکه 

خان را مأخوذ بعد از ورود به اصفهان، حاجی هاشم

داشته از هر دو چشم نابینا ساخت و فرمود چون 

امین الدوله در تأديب حاجی هاشم خان مسامحت 

 50.000کرد، اگر خواهد از محل خود ساقط نشود 

« ر مسکوك به خازنان حضرت سپارد.تومان ز

(. فتحعلیشاه پس 356: 1377الملك سپهر، )لسان

از عزل امین الدوله، شاهزاده محمدمیرزا را به 

حکومت اصفهان منصوب کرد و او را سیف الدوله 

لقب داد و يوسف خان گرجی را در خدمت سیف 

الدوله شاغل خدمت کرد )همان؛ خورموجی، 

(. 3/1566: 1367لطنه، ؛ اعتماد الس17: 1344

ق در اصفهان درگذشت  1250فتحعلیشاه در سال 

و اين در حالی بود که در اواخر عمرش برخی از 

لوطیان اصفهان به سرکردگی رمضان شاه به غارت 

اه شد رمضان ششهر پرداخته بودند. حتی گفته می

؛  61-63: 1988به نام خود سکه زده بود. )ناطق، 



  111                                 «سید حسین رضوی خراسانی رحمانیان/داریوشمحمدرضا نصیری/ » …هایلوطیان و نقش آنان در آشوب

 

 

 (.137: 1390جاللی، 

 

 لوطیان در عهد محمدشاه قاجار

های در عهد محمدشاه ناآرامی ها و شورش

های ايران به وقوع پیوست و در گوناگونی در شرح

آنجا که  هايی روی داد. ازاصفهان نیز شورش

های شهری بودند در لوطیان پای ثابت شورش

شورش اصفهان نقش بسیار کلیدی و مهمی 

ها را شديدتر از بقیه داشتند. اينکه دولت لوطی

رساند نشان از آن دارد که آنها ها به کیفر میگروه

، اند )مارتینها نقش چشمگیری داشتهدر اغتشاش

ونی با های گوناگشد گروه(. تصور می153همان

خاستگاه طبقاتی، اجتماعی و دينی در اين مبارزه 

در ( »322: 1390شرکت داشتند. به قول فوران )

ت ای از طبقات تحهنگامه نارضايتی طیف گسترده

زمان با مساعدت اوضاع و سلطه و بینابینی، هم

«.  آيندشرايط خارجی به حالت انفجار پديد می

ئتالف های تاريخ ايران همین ايکی از سنت

که  چندگانه به هنگام مبارزه است؛ اما همین

اند به علت همین دست آوردهتاوردهايی بهــدس

اختالفات طبقاتی و دينی و ... از يکديگر جدا و 

شوند و جنبش با شکست روبرو متفرق می

شود. )همان(. در اواخر حکومت فتحعلیشاه، می

ه ناحی هايی در اصفهان، به ويژه ازها و ناامنیآشوب

لوطیان، در شهر ايجاد شد. محمدشاه در سال 

ق سیف الدوله حاکم را عزل و خسروخان  1250

گرجی را به حکومت اصفهان منسوب کرد. او از 

رجال مهم و با نفوذ دوره فتحعلیشاه و محمدشاه 

(. در بیشتر موارد، 479-480: 1387بود. )بامداد، 

ودند ب« هغريب»حاکم و اطرافیان نسبت به مردم شهر 

زيستند ای که در میان آنها میو نسبت به جامعه

حالت انگلی داشتند؛ چنانکه، به طورکلی، افرادی 

 بايستی درآمد میکه برايشان دردسری پیش می

جلب توجه مقامات محتاط باشند و به داوری 

رهبران محلی که از بزرگان و اعیان شهر بودند 

طور . اما آن(580-581: 1388تکیه کنند )کمبريج، 

آيد، خسروخان چندان مايل به که از منابع بر می

ويژه روحانیون نبود. جلب نظر بزرگان محلی به

ق  1253در سنه »نويسد: المورخین میملك

خسروخان گرجی حاکم اصفهان چند فقره 

شفاعت علمای شهر را قبول ننمود مردم بر او 

شوريدند و او را در عمارت هفت دست محصور 

(. 173: 1392المورخین، )ملك« تندــداش

سیدمحمدباقر شفتی در مخالفت با محمدشاه به 

اتفاق میرمهدی امام جمعه و حمايت لوطیان شهر 

و لوطیان تحت امر خود علیه خسروخان به 

صورت آشکار وارد يك مبارزه جدی شدند. او 

: 2536رهبری مبارزه را بر عهده داشت. )الگار، 

؛ ملك المورخین، 383: 1368؛ ظل السلطان، 182

نويسد (. الگار می 182:1366؛ فلور،  173:1392

ها و مراجع که در اصفهان رابطه مداومی میان لوطی

ها نیروهايی بودند که دينی وجود داشت. لوطی

شد آنان را علیه حکومت به جنگ واداشت می

(Algar, 1969: 110.) غفاری خان کاشیفرخ

آگاهی و تحقیق ماجرا از سوی )امین الدوله( جهت 

محمد شاه عازم اصفهان شد، وی به محض ورود 

و آگاهی از ضعف حاکم و مخالفت شديد مردم از 

علی وی، او را به تهران اعزام و خود تا آمدن فضل

حاکم جديد، چهار ماه موقتاً حاکم اصفهان  خان

 1253المورخین، همان(. بین سال های بود. )ملك
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الً اصفهان زير سلطه ناراضیان و ق عم 1255تا 

های مخالف دولت، به ويژه لوطیان، بود و گروه

ها به وقوع اعمال و فجايعی نیز در اين سال

پیوست. البته اين منابع به دلیل گرايش حکومتی به 

. ناسخ اندشدت اعمال لوطیان را تقبیح کرده
نويسد: ق می 1255در شرح حوادث سال  التواريخ

سال اشرار و اوباش اصفهان سر به  هم در اين»

طغیان برآوردند و اهل صالح و فالح را آسوده 

ها که مردم فاجر به گذاشتند. چه بسیار شبنمی

رفتند، زن و فرزندش را خانه مرد تاجر در می

کردند، اموال و اثقالش را به غنیمت فضیحت می

بردند. اگر او را به جان امان داده و بامداد از در می

گمان کرد بیادخواهی ياد از حديث شبانه مید

ك )لسان المل« داشتندشب ديگر سر از تنش برمی

(. در همین راستا نیز 1/741: 1377سپهر، 

 نويسد:( می174: 1392المورخین )ملك

به  رفتند وشبانه به خانه متمولین و تجار می»

 گرفتند و به مصارف لهو و لعبتهديد قتل، پول می

 فهرس التواريخاندند  هدايت نیز در رسخود می

در »دهد: اقدامات لوطیان را اينگونه گزارش می

اصفهان جمعی از رنود سرقت و دزدی و 

ال و حرمتی با فضحسابی با رعايا و برايا و بیبی

(؛ اما 453: 1373)هدايت، « علما موافقتی داشتند.

 اکسیر التواريخدر گزارش اعتضادالسلطنه در 

( به مطلبی اشاره شده است که نشانگر 513: 1370)

وسعت و کمیت جماعت لوطیان و آشوبگران است 

 اند. اوکه خیلی سريع همانند گیاه تره رشد کرده

گرگان میش منش اصفهان و اهريمنان »نويسد: می

 
  

 

بدکنش آن سامان به مال بازرگان و عرض 

بیچارگان دست برآوردند و هر چند حکام و عمال 

 1ان را به داس درودند مانند گندناخوشه حیات ايش

ترك اين ــه مشــيك وج«  يك پرده نمو نمودند

گزارشات غارت ثروت تجار و بازرگانان و 

ثروتمندان است. مارتین بر اين باور است  که 

های اصحاب قدرت شورش اصفهان جدای از نزاع

 ایمحلی، جنگ میان يك عده شورشی تمام حرفه

حرفه آنها دزدی و آشوب  و دزد و سارق که صرفاً

است نبود بلکه حضور تنگدستان فراوان در اين 

شمار جوانان بیکار و شورش نشان از تعداد بی

الابالی که بر حلقه لوطیان پیوسته بودند، دارد. 

(. در واقع در اين شهر نوعی 153: 1390)مارتین، 

های تنگدست جنگ طبقاتی در گرفته و گروه

های ثروتمند به روهــيی گوال و داراــجامعه ام

خصوص اموال تجار و بازرگانان را به سرقت 

؛، 174:1392المورخین، بردند. )همان؛ ملكمی

؛ 453: 1373؛ هدايت، 3/254: 1377الملك، لسان

(. محمدشاه بعد از حل 513:1370اعتضادالسلطنه، 

موقت مسئله هرات برای سرکوب شورش اصفهان 

کرد. و به قول شخصاً به اصفهان لشکرکشی 

با شصت هزار قشون و ( »383: 1368السلطان )ظل

هشتاد عراده توپ برای تنبیه الواط اصفهان تشريف 

آوردند و برای گوشمال اهل اصفهان چقدر 

اين عبارت «  خونريزی کردن و چقدر آدم کشتند

نشانگر آن است که اوالً ابعاد شورش بسیار گسترده 

رای سرکوب آن و وسیع بود که نیروی عظیمی ب

« واطتنبیه ال»بسیج شده بود؛  دوم اينکه، در جايی 

                                                           
 گیاه تره که خیلی زود می رويد .1
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را مطرح « گوشمال اهل اصفهان»و در جايی برای 

کند. اين امر نشان دهنده جايگاه اجتماعی و می

ای اين شورش بود و اينکه لوطیان در میان توده

مستمندان پايگاه محکمی داشتند و از سوی برخی 

ند؛ شوسی نیز حمايت میاز نخبگان مذهبی و سیا

سوم اينکه، نشان دهنده خونريزی و کشتار 

رحمانه لوطیان و مخالفان است. شدت عمل بی

دهنده نقش فعال و حکومت با لوطیان نشان

؛ 153: 1390چشمگیر لوطیان است. )مارتین، 

(. حاج غالمحسین رهبر 28: 1344خورموجی، 

های اصفهان با شديدترين شکل ممکن زير لوطی

شکنجه کشته شد. دوسرسی که در زمان حضور 

های قطعه»نويسد: محمدشاه در اصفهان بود می

هايش خرد کرده، سپس تمام نازك چوب زير ناخن

های او را کشیده و روی سرش کوبیده دندان

(. محمدشاه 191-192: 1362)دوسرسی، « بودند

مهری کرد. او جرهت نکرد به رهبران مذهبی بی

ل برساند ولی سعی کرد با سرکوب ابزار قتآنان را به

شورش آنها، يعنی لوطیان، آنها را خلع سالح کند. 

قدر مسلم طبیعی بود طی اين حوادث برخی از 

اوباش و اشرار با استفاده از نام لوطی يا سوء 

استفاده از نام برخی از علما سبب آزار بیگناهان 

برداری شده و از شرايط موجود به نفع خود بهره

نويسد: کرده باشند. فالندن در سفرنامه خود می

من با چشم خود بسیاری از زنان را ديدم که در »

اثر حس انتقام با چشم اشکبار باز تقاضا داشتند 

ها اجازه داده شود دست و سر اين بدان

عصمت کرده بودند، کاران را که آنها را بیجنايت

و  نفر را کشتند 270(135: 2536ببرند )فالندن، 

 
 

 

نفر را دستگیر و زندانی کردند )مارتین،  400

ای نیز به آذربايجان تبعید کردند ( عده153: 1390

ار ــ(. در دوره قاج514: 1370)اعتضادالسلطنه، 

مخالفان و مجرمان با کیفری سخت مجازات 

؛ بروکش، 132-133: 1363شدند. )سرنا، می

؛ جابری 215-216: 1390؛ ماساهارو، 162: 1374

: 1389)1( کاسپار دروويل557: 1377هانی: اصف

جرائم کم و بیش بزرگ را غالباً »نويسد: ( می192

با بريدن دماغ، گوش و دست و يا درآوردن چشم 

فالندن در جريان «  کنندو يا اعدام مجازات می

برخی را »نويسد: سرکوب شورش اصفهان می

آوردند و قسمی را ناخن و دندان چشم در می

بعضی را تا نیمه تن در خاك کرده کشید، می

رفت... بقسمی که سرشان در زمین فرو می

: 135:2536)فالندن، « داشتند.پاهايشان را معلق می

(. در بیان شدت عمل محمدشاه و 136-134

دار فضای امنیتی و نظامی اصفهان عبارات تحويل

اصفهان، میرزاحسین خان چقدر شیوا و رسا است: 

های شهر جمیعاً چاتمه سرباز نهمعبرها و قراولخا»

خواستند و از اعیان ها تفنگ میمستحفظ، از خان

و مالها مقصر، از ساکنین بلده و دهات سیورسات، 

از مالکین و عمال شهر و بلوکات هشتاد هزار 

تومان بقايای الوصول سنوات، مالها بدنام، اکابر و 

ارکان متهم، اعیان و اشراف مخوف، الواط، 

سبه و زارعین ــسدين مخفی، کــمف خونخوار،

مستأصل، سلطان زمان در غضب، ... توپچیان و 

سربازان قیامت بپا کردند. میرغضبان خون اشرار 

ريخته، برات داران نابلد با اشخاص ناشناس 

ز گرفتار، فردی ا« وانفسا»آويخته، آحاد ناس بذکر 

                                                           
1 . Gaspar Drowill 
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)حسین بن محمد، «. افراد را يارای گفتار نبود

مال ــعی داشت با اعــکومت ســح (87: 1342

ها وسرکوب شديد مخالفان زمینه بروز و شکنجه

ها را بخشکاند. اما خواهیم ظهور اينگونه شورش

 ها نتیجه پايداری نداشت.ديد که اين شدت عمل

  

 لوطیان اصفهان در دوره ناصرالدین شاه

 ،ق 1265در دوره ناصرالدين شاه به ويژه در سال 

از  هايیشورش بزرگی در اصفهان با ائتالف گروه

های بانفوذ و لوطیان روی داد. روحانیون، خاندان

از آنجا که ( »22: 1379) کاتوزيان همايون به تعبیر

و ) -يا ديرين -دولت استبدادی پايگاه اجتماعی

مشروعیتِ مبتنی بر قانون( نداشت، طبیعی بود که 

ش به شور -رتبه اعم از بلندپايه و دون -بسیاری

ق سلیمان خان خان  1265در سال  .«بپیوندند.

خانان از حکومت اصفهان برکنار شد و به فرمان 

ناصرالدين شاه قاجار غالمحسین خان سپهدار 

: 1377الملك سپهر، حاکم اصفهان شد )لسان

 .(1701/3: 1367لطنه، ـــ، اعتمادالس3/1078

غالمحسین خان، محمدحسن خان خلج را به 

تر به اصفهان فرستاد و خود نیز یشپیابت خود ن

بعد از انجام مقدمات الزم در روز چهاردهم 

 .هـ.ق وارد شهر اصفهان شد )همان( 1265رمضان 

چندی بعد سیدمحمد امام جمعه و جماعت 

اصفهان بود، برای خواندن نماز جمعه به مسجد 

شاه رفت. در اين هنگام يکی از همراهان و 

ه در ورودی مسجد با سربازی اصحاب امام جمع

بر سر مسئله نامعلومی به مجادله پرداخت و کار به 

بواسطه مداخله افرادی از دو  و زد و خورد کشید

طرف غوغايی برخاست. امام جمعه از مسجد 

بیرون آمد تا فتنه را خاموش کند. اما سربازان 

د. ــین شــبه او توه ته وــداشــرمت او را نــح

؛ 3:1367/1701نه،)اعتمادالسلط

: 1372؛رياضی هروی،  3:1377/1078الملك،لسان

امام جمعه  .(101-104: 1366الممالك، ؛ صديق48

به خانه سپهدار حاکم اصفهان رفت و از رفتار 

نظامیان شکايت کرد و قرار شد فردا در میدان شاه 

در  .با حضور سپهدار سربازان تنبیه شوند )همان(

برای ائتالف مخالفان  چنین شرايطی فرصت الزم

و مبارزه با حکومت فراهم شد. يکی از اين 

مخالفان يك شاهزاده صفوی به نام احمدمیرزا بود 

ه طور کرسید. آنسالطین صفويه می به که از مادر

شود او خود از لوطیان بود. نقش از منابع استناد می

ها بسیار پر رنگ است. ظاهراً در او در اين آشوب

و لوطیان نقش زيادی داشت و  تحريك مردم

لوطیانی مسلح در اختیار داشت. روز بعد از حادثه 

در مسجد جامع جمع شده و گروه بسیاری از 

بازاريان و عوام و لوطیان حضور داشتند و فرياد 

کشیدند که پاداش توهین امام جمعه را خواهیم می

 ؛ 48:1372روی، ــی هــاضــري ؛انــمهداد. )

( سپهدار برای رفع 3:1367/1701، اعتمادالسلطنه

غايله و اصالح امور محمدحسین خان نايب 

الحکومه را برای گفتگو با مخالفان به مسجد 

با »فرستاد. به محض ورود او به مسجد احمدمیرزا 

او به منازعه برخاست و کار منازعه به مفاحشه 

احمد  .(101-104:1366الممالك، رسید. )صديق

ت بر سر ــت داشــمیرزا با چوبی که در دس

طیان را به لومحمدحسین خان نايب الحکومه زد و 

کشتن او فراخواند. لوطیان نیز ضربات مهلکی بر 

او وارد کردند و امام جمعه نیز نتوانست مانع اقدام 



  115                                 «سید حسین رضوی خراسانی رحمانیان/داریوشمحمدرضا نصیری/ » …هایلوطیان و نقش آنان در آشوب

 

 

 .(3:1367/1701آنان شود. )همان؛ اعتمادالسلطنه، 

هان جوی اصفر فتنهنويسد: اشرااعتمادالسلطنه می

که سرمنشأ آنها احمدمیرزا ... و میرزا عبدالحسین 

مستوفی و محمدعلی خان و میرزا ابوالقاسم و غیره 

رضای امام جمعه فتنه را بزرگ کردند و بودند بی

محمدحسین خان خلج، نايب الحکومه سپهدار را 

خ ناسبه گفته  ،ظاهراً .)همان(« در مسجد بکشتند

حسین خان بعد از دريافت ضربات محمد ،التواريخ

شديد از لوطیان خود را به آبگیر مسجد انداخت. 

امام جمعه او را از آب گیر درآورده و به خانه خود 

برد و روز بعد حاکم اصفهان او را به اداره حکومتی 

لسان الملك اما پس از دو روز درگذشت ) ؛برد

سپهدار حسن آقای سرهنگ را  .(1079/3، سپهر

ستگیری مخالفان از جمله احمدمیرزا برای د

فرستاد. او به اتفاق گروهی از لوطیان و افرادی 

چون میرزا عبدالحسین و محمدعلی خان و ابراهیم 

خان برای مقابله با سپهدار متحد شدند. با حمله 

اش به نیروهای سپهدار احمد میرزا، با خانواده

مسجد جمعه گريخت و در آنجا پناهنده شد و 

اش را با خاك يکسان کردند. امام ن خانهسربازا

ای نداشت او را از جمعه که با احمد میرزا میانه

ناچار به خانه میرزا  مسجد بیرون کرد و او به

از  -العابدين پسر حاج سید محمدباقر شفتیزين

رفت  -مخالفان سرسخت دوران محمدشاه

ظاهراً در آنجا با کمك انجمنی از لوطیان  .)همان(

های فرعی تا حوالی وزه از طريق کوچههمه ر

میدان شاه حمله کرده و ضرباتی را به نیروهای 

ساخت. جنگ سختی در اين حکومتی وارد می

روزها جريان داشت. سیداسداهلل فرزند ديگر 

از  ای نداشت ومحمدباقر شفتی با شورشیان میانه

برادرش خواست تا از حمايت لوطیان و احمدمیرزا 

او به اتفاق آقامحمد مهدی  .همان(دست بردارد )

پسر و جانشین حاجی محمد ابراهیم کلباسی و امام 

جمعه به حسین خان سپهدار فتوا دادند که ريختن 

اين جماعت اشرار را »خون شورشیان مباح است: 

الگار،  ؛)همان« ايمالقتل شناختهمحارب و واجب

اين  .(102، 1366 ،؛ صديق الممالك180: 2536

عد از امضای فتوا و حکم فوق آن را به دست افراد ب

بندی، و وجود سپهدار حاکم اصفهان دادند. دسته

ها سبب شد موقعیت مخالفان تضعیف اختالف

شود و اين حکم مشروعیت الزم جهت سرکوب 

شديد مخالفان را فراهم آورد. مخالفان در رهس 

افرادی چون میرزا عبدالحسین و احمد میرزا، 

العابدين و حاجی محسن ی، زينحسین نیك آباد

های و جمعی ديگر از سران لوطیان با تشکیل گروه

تن بودند به  3000نظامی کوچك که جمعاً حدود 

سنگربندی پرداخته و جنگ سختی در گرفت. اين 

محرم  18ايام مصادف با ماه محرم بود. در تاريخ 

سپهدار با آرايش جديدی برای قلع و قمع ق  1265

ان آنها اقدام کرد )لسان الملك سپهر، لوطیان و سر

شیخعلی خان سرهنگ به اتفاق  .(3:1377/1080

جمعی از فرماندهان و گروهی از لشکريان با 

حمايت توپخانه به سنگرهای لوطیان حمله بردند 

میرزا  ،های مخالفان غارت شد. در اين میانو خانه

العابدين پسر مرحوم محمدباقر شفتی که از زين

   واحمدمیرزا )سران شورش(حمدعبدالحسینممیرزا

کرد فتوايی با اين مضمون صادر کرد: حمايت می

آنانکه به خانه کسی بی اجازت در شوند، به حکم »

 «اند، و دفع ايشان فرض باشدشريعت واجب القتل

مقاومت سرسختانه لوطیان در محالت  .)همان(
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ز شد و سپهدار اشهر مانع پیشروی قوای دولتی می

 هاصرالدين شاه درخواست نیروی بیشتری کرد. بن

فرمان ناصرالدين شاه فوج سیالخوری و سوار 

باجالن و بختیاری و سیدمحسن خان با افواج 

فیروزکوهی و فرماندهان ديگری به سوی اصفهان 

گسیل شدند. کمیت نیروهای اعزامی به اصفهان 

 تربیشويژه که  نشان از شدت اين آشوب است. به

 بالجمله آتش»در اين شورش مسلح بودند: لوطیان 

حرب افروخته گشت و اين جنگ بر لشگريان 

ها نهايت صعب افتاد. چه از پس ديوارها و خانهبی

اشرار را سنگرها و مثقبها بود و گلوله چون باران 

ها و )همان( شدت مقاومت« بهار باريدن داشت.

ها در اصفهان، رنگ گسترش جنگ در اين سال

گ ه جنحبوحرفتن اين جنگ ها بود. در بمذهبی گ

امام جمعه که ابتدا از مخالفان دولت و سپس از 

هواداران دولت شد بر منبر رفت و گفت هر کس: 

دار شمشیر آب ةپیرو اين اشرار باشد، در دنیا عرض»

و در عقبی ساکن دارلبوّار خواهد گشت. کفران 

نعمت پادشاه اسالم را به خاطر منهید و خاك اين 

شايد شدت جنگ  .)همان(« هر را بر باد مدهید.ش

های اقتصادی و ها و آسیبو افزايش کشته

ای امام جمعه و فرزند اجتماعی و اختالفات ريشه

اشت ها دسیدمحمدباقر شفتی که ريشه در گذشته

يکی از عوامل اين استراتژی از سوی امام جمعه 

گیری تند قبل از موضع .(181 :2536بود. )الگار، 

امام جمعه روز قبل، که روز اربعین حسینی بود 

ای از لوطیان تعدادی از قوای احمدمیرزا با عده

میرزا عبدالحسین  .دولتی را کشته بودند. )همان(

علمی سبز بر بام »يکی از رهبران مذهبی شورش 

مسجد حاجی سیدمحمد باقر افراشته کرد؛ و در 

خت که اين جنگ جهاد است میان مردم مشتهر سا

و از بلده و بلوك نیز گروه گروه به مدد او 

 پهر،ــان الملك ســ)لس« یدند.ــرس

شدت حمالت قوای دولت سبب  .(3:1377/1083

شکست شورشیان شد. سرانجام قرار شد سران 

شورش و برخی از سرکردگان لوطیان در معیت 

 سیداسداهلل فرزند محمدباقر شفتی که از مخالفان

شد به تهران رفته و شورشیان محسوب می

 ،. چون از شهر خارج شدندکننددرخواست عفو 

حاجی کیکاووس میرزا از فرماندهان و شاهزادگان 

قاجار به آنها حمله کرد. جمعی از لوطیان دستگیر 

و احمدمیرزا و میرزا محمدعلی و حیدرمیرزا به قم 

شوند. در آنجا فرزندان محمدحسین پناهنده می

دستور احمدمیرزا کشته ان خلج که در مسجد بهخ

شده بود، به قصاص خون پدر در صحن مقدس 

حضرت معصومه آنها را کشتند. يکی ديگر از 

رهبران شورش میرزا عبدالحسین مستوفی در قريه 

ده نو اصفهان دستگیر و در اصفهان اعدام شد. 

؛ لسان الملك سپهر، 1701: 1367)اعتمادالسلطنه، 

، 103:1366الممالك، ؛ صديق1086، 3:1377

: 1344خورموجی، ؛ 48: 1372رياضی هروی، 

77 .) 

 

 گیریبحث و نتیجه

لوطیان در فرهنگ و سیاست و، به طور کلی، در   

تاريخ اجتماعی ايران، تاريخی ديرپا دارند. در واقع، 

دار آنان از بازماندگان زوال يافته فرهنگ ريشه

زگاران پیش از جوانمردی و فتوت و عیاری رو

خود بودند. فرهنگی که ديگر چندان رمقی از آن 

نمانده بود؛ اما با اين همه، بسیاری از آنان سرشار 
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های ديرپای حماسی ايرانی بودند و آشنا از ارزش

های پهلوانان مورد عالقة خود و ملهم از با دلیری

های امامان شیعه. لوطیان در اغتشاش شجاعت

شهری دوره قاجار عنصری های سیاسی و شورش

همیشه حاضر و فعال بودند. اينکه لوطیان به ويژه 

های دوره فتحعلیشاه و ها و ناآرامیدر شورش

شاه در اصفهان شديدتر از محمدشاه و ناصرالدين

اند، خود نشان آن دارد ها به کیفر رسیدهبقیه گروه

ده ها بسیار چشمگیر بوکه نقش لوطیان در اغتشاش

یان اصفهان در دوره محمدشاه دقیقاً در است. لوط

ق کامالً بر شهر مسلط شدند. سیطره  1256سال 

لوطیان بر شهر سبب لشکرکشی فتحعلیشاه در سال 

لشکرکشی و   1256ق ، محمدشاه در سال  1240

 ق در دوره ناصری شد. 1265به اصفهان در سال 

لوطیان که از ديرباز در تاريخ شهرهای ايران  

کردهای گوناگون سیاسی، اجتماعی و دارای کار

مذهبی بودند، در دوره قاجار همراه با تحوالت 

اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کارکردهای 

کارکرد شدند و معیشتی خود را از دست داده، بی

ين ترکارکرد شدند. مهمهای کجيا تبديل به گروه

ايجاد »کارکرد سیاسی لوطیان در دوره قاجار 

در جهت اهداف نخبگان « سیهای سیاآشوب

هذا آنان به واسطه وجود سیاسی و مذهبی بود. مع

رنگی از جوانمردی دارای فرهنگی های کمويژگی

خاص و متمايز از ساير اقشار جامعه داشته و از 

 کردند. اصول اخالقی خاص پیروی می

ها در دوره قاجار ابزاری بودند در برقراری لوطی

ه خود مدافع ضعفا و عدالت اجتماعی و هموار

اند و اين يکی از داليل مهم حامی فقرا نشان داده

نفوذ آنان در طبقات تنگدست جامعه و قدرت 

بسیج اين گروه از جامعه بود. مع هذا، ستم حکام 

تر بر مردم تنگدست، اين نقش لوطیان را پررنگ

ها مانند ساخت. حضور آنان در شورشمی

ت. دنبال داشای بهشمشیری در دم تأثیرات دوسويه

اول تضعیف نیروهای قهريه دولت و ديگر آشوب 

های لوطیان در اين و ناامنی، زيرا بسیاری از گروه

هايی از اوباش تحلیل رفته بودند و دوره، به گروه

های اصفهان اين دو جنبه از حضور را در شورش

توان مشاهده کرد. بررسی تأثیرات سیاسی و می

شورش اصفهان نقش مهمی  اجتماعی لوطیان در

در غنای تاريخ اجتماعی و محلی شهر اصفهان 

خواهد داشت. حضور آنان در تحوالت اجتماعی 

اين شهر خود نشانی است از حضور ساير لوطیان 

شهرهای ايران در تحوالت اين دوره، که با پژوهش 

 بعدی میسر خواهد شد.

 

 منابع

ترجمه  .( سفرنامه ابن بطوطه.1361ابن بطوطه  )
 علمی و فرهنگی. .مجلد 2 .تهران .محمدعلی موحد

درآمدی بر مکاتب  (.1382)ابوالحسن تنهايی، حسین، 
نشرمرنديز،  :مشهد .و نظريه های جامعه شناسی

 .نشر بامشاد

تأثیرات انحصارات » .(1389احمدی، حمید و ديگران )
نشريه تحقیقات سیاسی و « بر سرمايه اجتماعی

 زمستان. .5شماره .سال دوم .المللیبین

 .مجلد 5 .سمك عیار .(1363ارجانی، فرامرز بن خداد )
 نشر آگاه. :تهران

 .اکسیرالتواريخ .(1370اعتضاد السلطنه، علیقلی میرزا )
 .ويسمن :تهران .به اهتمام جمشید کیان فر

به  .تاريخ منتظم ناصری .(1367اعتمادالسلطنه )
 .دوم و سوم جلد .تصحیح محمداسماعیل رضوانی

 دنیای کتاب. :تهران

چهارده رساله در باب فتوت  .(1381افشاری، مهران )
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نشر  :تهران و اصناف )فتوت و فتوت اصناف(
 چشمه.

 سخن.: تهران .فرهنگ روز سخن .(1383حسن)انوری،

کلیات به تصحیح سعید  .تا(ای )بیاوحدی مراغه
 جام جم. .کلیات مثنوی .نفیسی

 (.1387)بامداد، مهدی 

 :تهران .در سرزمین آفتاب .(1374بروکش، هنريش )
 .نشر مرکز

 :تهران .جستاری در فرهنگ ايران .(1376بهار، مهرداد )
 فکر روز.

. های مدنیدموکراسی و سنت(. 1380پاتنام، روبرت )
فروز. تهران: نشر روزنامه ترجمه محمدتقی دل

 اسالم.

ايران  .والكسفرنامه پ .(1361پوالك، ياکوب ادوارد )
 :تهران .ترجمه کیکاووس جهانداری .و ايرانیان
 خوارزمی.

 .اعتماد .سرمايه اجتماعی .(1385تاجبخش، کیان )
افشین خاکباز و حسن  .مترجم .دمکراسی و توسعه

 شیرازه. :تهران .پويان

ملك  به تصحیح .(تا)بیتاريخ سیستان، مولف نامعلوم
 :تهران .به همت محمدرمضانی .الشعرای بهار

 خاور.

تاريخ  .(1378ترکمنی آذر، پروين و پرگاری، صالح )
تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

 سمت. :تهران .ايران در دوره صفاريان و علويان

 .نظريه های جامعه شناسی .(1380توسلی، غالمعباس )
 سمت. :تهران

آگهی شهان  .(1377جابری اصفهانی، میرحسن خان )
يا )سالشمار تاريخ ايران( به کوشش  .هاناز کار ج

مندرج در نشريه میراث اسالمی  .رسول جعفريان
 کتابخانه آيت اله مرعشی. :قم .ايران، دفتر هشتم

پیام  «گری در عصر قاجارلوطی» .(1390جاللی، نادره )
 بهار. .11شماره .سال سوم .بهارستان

. سروته يه کرباس .(1389زاده، سیدمحمدعلی)جمال
 تهران. به کوشش علی دهباشی. سخن.

مرام و » .(1390جوادی يگانه، محمدرضا و ديگران )
جامعه پژوهی و « مسلك لوطیان در دوره قاجار

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  .فرهنگی
 پايیز و زمستان. .شماره دوم .سال دوم .فرهنگی

به کوشش  .خاطرات حاج سیاح .(1364حاج سیاح، )
 ابن سینا. :تهران .حمید سیاح

نقش عیاری در فرهنگ و » .(1384حسام پور، سعید )
 .سال چهارم .مجله مطالعات ايرانی« تمدن ايرانیان
 پايیز. :شماره هشتم

حسین بن محمد بن ابراهیم، تحويل دار اصفهان 
جغرافیای طبیعی و  .جغرافیايی اصفهان .(1342)

 .به کوشش منوچهر ستوده .انسانی و آمار و اصناف
 دانشگاه تهران. :تهران

. تاريخ حبیب السیر .(1353خواند میر، غیاث الدين )
 :تهران .جلد دوم. زيرنظر محمددبیر سیاقی

 انتشارات خیام.

حقايق االخبار  .(1344خورموجی، محمدجعفر )
 زوار. :تهران .به کوشش حسین خديدجم .ناصری

 .نیك فرجام :تهران .سفرنامه .(1389دروويل، گاسپار )

 .تاريخ جلفای اصفهان .(1379درهونیان، هارتون )
ترجمه لئون گ میناسیان و محمد علی موسوی 

 زنده رود. .فريدنی اصفهانی

 م. 1840-1839ايران در  .(1362دوسرسی، کنت )
 تهران مرکز نشر دانشگاهی. :ترجمه احسان اشراقی

 .جلد دوازدهم .لغت نامه .(1373دهخدا، علی اکبر )
 گاه تهران.دانش :تهران

تاريخ اجتماعی اصفهان  .(1383ی، عبدالمهدی  )يرجا
در عصر ظل السلطان )از نگاه روزنامه فرهنگ 

اصفهان،  .یيبه کوشش عبدالمهدی رجا اصفهان(
 .دانشگاه اصفهان

 :تهران .سوسمار الدوله .(1345رحیم زاده، ملك )
 انتشارات دنیا.

مختصری از نهضت » .(1382رياض خان، محمد )
 .جستارهای ادبی« فتوت در ايران و جهان اسالمی

 .36شماره

به  .عین الوقايع .(1372رياضی هروی، محمد يوسف )
انتشارات و  :تهران .اهتمام محمدآصف فکرت

 .آموزش انقالب اسالمی

نظريه جامعه شناسی در دوران  .(1382ريترز، جرج )
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 می.عل :تهران .ترجمه محسن ثالثی .معاصر

ارزش میراث  .(1387زرين کوب، عبدالحسین )
 امیرکبیر. :تهران .صوفیه

ترجمه  .های ايرانمردم و ديدنی .(1363سرنا، کارال )
 نشر نو.  :تهران .غالمرضا سمیعی

جامعه شناسی  .(1386سلیمی علی و داوری، محمد )
 پژوهشکده حوزه و دانشگاه. :تهران .کجروی

نظم و نظمیه در  .(1362سیفی فمی تفرشی، مرتضی )
 يساولی )فرهنگسرا(. :تهران .دوره قاجار

مجمع  .(1363ای، محمدبن علی بن محمد )شبانکاره
 یر.امیرکب :تهران .تصحیح میرهاشم محدث .االنساب

 .مبانی تاريخ اجتماعی ايران .(1381شعبانی، رضا )
 نشر قومس. :تهران

 .ايرانمروری کوتاه بر تاريخ  .(1387شعبانی، رضا )
 سخن. :تهران

ايران در دوره سلطنت  .(1375شمیم، علی اصغر )
 مدبر. :تهران .قاجار

انديشه تجدد و ترقی در عصر  .(1387صالحی، نصراله )
 طهوری. :تهران .بحران

 :تهران .هاجامعه شناسی ارزش .(1372صانعی، پرويز )
 کتابخانه گنج دانش.

فصلنامه « عیاران» .(1391صبوری زالو آبی، آرش )
 تابستان. .51شماره .تاريخ پژوهی

 .فرهنگ نامه فارسی .(1388صدری افشار و ديگران )
 فرهنگ معاصر. :تهران .جلد دوم

منتخب  .(1366صديق الممالك، میرزا ابراهیم شیبانی )
 علمی. :تهران .التواريخ

به  .اخالق ناصری .(1360طوسی، خواجه نصیرالدين )
 .تصحیح و تنقیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری

 خوارزمی. :تهران

فرهنگ  .(1373طهرانی، محمدعلی )کاتوزيان( )
 يلدا. :تهران .کاتوزيان

خاطرات ظل  .(1368ظل السلطان، مسعود میرزا )
به اهتمام  .سرگذشت مسعودی .جلد اول .السلطان

 اساطیر. :تهران .و تصحیح حسین خديو جم

مناقب  .(1362مروزی، قطب الدين ابوالمظفر )عبادی 
به کوشش محمدتقی دانش پژوه و ايرج  .العارفین

 منوچهری. :تهران .افشار

جوانمردی و فتوت: تمايز » .(1393عروج نیا، پروانه )
 فروردين. .79شماره .کتاب ماه فلسفه« و تشابه

 .جلد سوم .فرهنگ فارسی عمید .(1374عمید، حسن )
 بیر.امیرک :تهران

 .(1366عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر )
 .به اهتمام و تصحیح غالمحسین يوسفی .قابوسنامه

 علمی و فرهنگی. :تهران

داری در تکوين سرمايه .(1361فشاهی، محمدرضا )
 انتشارات گوتنبرگ. :تهران .ايران

 .سفرنامه اوژن فالندن به ايران .(2536فالندن، اوژن )
 ورصادقی. تهران: چاپخانه اشراقی.ترجمه حسین ن

جستارهايی از تاريخ اجتماعی  .(1366فلور، ويلم )
 .ترجمه ابوالقاسم سم مسری .ايران در عصر قاجار

 انتشارات توس. :تهران

مقاومت شکننده تاريخ تحوالت  .(1390فوران، جان )
رسا،  :تهران ترجمه احمد تدين .اجتماعی ايران
 چاپ يازدهم.

داری و پايان نظم  سرمايه(. 1379فوکوياما، فرانسیس )
. ترجمه. غالمعباس توسلی. تهران: حفظ آن

 انتشارات حکايت قلم نوين

 .زابل .عیاران در سیستان .(1381قاسمی، محمد )
 دانشگاه زابل.

به  .فتوت نامه سلطانی .(1350کاشفی، حسین واعظ )
بنیاد فرهنگ  :تهران .کوشش محمدجعفر محجوب

 ايران.

 .فتوت به مثابه ساختار اجتماعی» .(1389کاهن، کلود )
شماره  .فلسفه و کالم .مترجم علی رضا رضايت

 شهريور. .54

ترجمه احسان  .آيین جوانمردی .(1383کربن، هانری )
 نشر نو. :تهران .نراقی

ترجمه وحید  .رانايران و قضیه اي .(1349کرزن، جرج )
 بنگاه ترجه و نشر کتاب. :تهران .مازندرانی

 :تهران .تاريخ مشروطه ايران .(1351کسروی، احمد )
 امیرکبیر.

زند و  .تاريخ ايران دوره افشاريه .(1388کمبريج، )
اقب ترجمه مرتضی ن .بر سرپرستی پیترآوری .قاجار
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ترجمه و  .مبانی جامعه شناسی .(1372کوئن، بروس )
 :نتهرا .غالمعباس توسلی و رضا فاضل .اقتباس
 سمت.

نقـش   .ديـن ودولـت در ايـران    .(2536الگار، حامـد ) 
ی. ترجمــه ابوالقاســم ســر .علمــا در دوره قاجــار

 .تهران: توس

تاريخ ايران دوره  .(1354گرانت واتسن، رابرت )
 سیمرغ. .تهران .ع، وحید مازندرانی .ترجمه .قاجار

راپورت وقايع  .(1377از محالت تهران )گزارش نظمیه 
( هجری 1303-1305، مختلف محالت دارالخالفه

 سازمان اسناد ملی ايران. :تهران .دو مجلد .قمری

ح اله ترجمه ذبی .سه سال در ايران .تا(گوبینو، کنت )بی
 تهران. .منصوری

ترجمه منوچهر  .جامعه شناسی .(1387گیدنز، آنتونی )
 نشرنی. :تهران .صبوری

 .ناسخ التواريخ .(1377لسان الملك سپهر، محمد تقی )
 .سلطنت ناصرالدين شاه .جلد سوم .تاريخ قاجاريه

 اساطیر. :تهران .به اهتمام جمشید کیانفر

نگرشی بر جامعه اسالمی  .تا(لمتون. آن.ك.س )بی
 تا.بی :تهران .ترجمه يعقوب آژند .ايران

اعتراض و  .مذاکره .عهد قاجار .(1390مارتین، و نسا )
 .ترجمه حسن زنگنه .دولت در ايران قرن سیزدهم

 نشر ماهی. :تهران

. سفرنامه يوشیدا ماساهارو .(1390ماساهارو، يوشیدا )
 .قترجمه و تحقی .نخستین فرستاده ژاپن به ايران

 .آستان قدس :مشهد .هاشم رجب زاده

. به مقدمات مشروطیت(. 1363محیط مافی، هاشم  )
 حمید تفرشی. تهران: فردوسی.کوشش 

تاريخ  .شرح زندگانی من .(1371مستوفی، عبداهلل )
نشر  :تهران .جلد يکم .اداری دوره قاجار .اجتماعی

 کتاب، هرمس.

زندگانی من و تا. مسعود انصاری، عبدالحسن. بی
جا: . بی1. ج نگاهی به تاريخ معاصر ايران و جهان

 سینا.ابن

 -ستین فرهنگ الفبايینخ .(1371مشیری، مهشید )
 سروش. :تهران .قیاسی زبان فارسی

ی کارشناسی نامهپايان .(1375-1376معتقدی، ربابه)
استاد  .گری در دوره قاجارلوطیان و لوطی .ارشد

، .استاد مشاور .اصغر مصدقعلی .راهنما
  دانشگاه شهید بهشتی. .الهیارخلعتبری

 :تهران .جلد دوم .فرهنگ فارسی .(1375معین، محمد )
 امیرکبیر.

تاريخ  .ملثر سلطانیه .(1351مفتون دنبلی، عبدالرزاق )
با مقدمه و فهرستها به  .جنگ های ايران و روس

 ابن سینا. :تهران .اهتمام غالمحسین صدری افشار

 .هتصحیح و تحشی .ملثر سلطانیه .(1383) ---------
مؤسسه انتشارات  :تهران .غالمحسین زرگری نژاد

 روزنامه ايران.

ملك المورخین، عبدالحسین خان لسان السلطنه سپهر 
به کوشش  .سفرنامه و تاريخ اصفهان .(1392)

 انتشارات ثريا. :تهران .حسن جوادی

 :لندن .يابی فرهنگیايران در راه .(1988ناطق، هما )
 انتشارات پیام.

 .هفرهنگ فارسی عامیان .(1387نجفی، ابوالحسن )
 نیلوفر. :تهران

توسعه صنعت در دوره قاجار  .(1353نعمانی، فرهاد )
 امیرکبیر. :تهران .کتاب الفبا .و اثر غرب بر آن

فرهنگ ( 1357) .نفیسی، علی اکبر )ناظم االطباء(
 خیام. :تهران .جلد چهارم .نفیسی

نظام اجتماعی در نظريه های  .(1378ورسلی، پیتر )
مجموعه علوم  .معیدفر ترجمه سعید .جامعه شناسی

 تبیان. :تهران .اجتماعی

دانشنامه جوانمردی )فتوت(  .(1392واليتی، علی اکبر )
 امیرکبیر. :تهران .ريشه ها و خاستگاه

 :تهران .فهرس التواريخ .(1373هدايت، رضاقلی خان )
 پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

جامعه  دولت و .(1379همايون کاتوزيان، محمدعلی )
 .ترجمه .انقراض قاجار و استقرار پهلوی .در ايران

 مرکز. :تهران .حسن افشار
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