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 ،ها در جنبش مشروطیت ایران است. لوطیااانبررسی تأثیر و جایگاه لوطی  ،مقاله  اینموضوع  
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 های مشروطیت بوده است. در  شوب ن ام م حضور  

 یکلیدواژگان  

 خواهان، مجاهدان.مشروطه  ،شورش   ،مشروطیت ،لوطیان

 

 

 : (ولؤنویسندة مس)اسالمی، دانشگاه شهید چمران اهوازیخ ایران  . دانشجوی دکترای تار1
 khatere.esmizadeh@gmail.com 

 mralam36@yahoo.comدانشگاه شهید چمران اهواز:   ،گروه تاریخ  ادتاس. 2
 

    2019.4923/SKH.10.22034:(DOI) داهیجیشناسه د
 98/ 3/4تاریخ پذیرش:    3/2/98فت: تاریخ دریا                             

 نوع مقاله: ترویجی   

 

mailto:khatere.esmizadeh@gmail.com
https://dx.doi.org/10.22034/skh.2019.4923


 

54  

  
 

54  
 

 1398 سدانتابو  ب ار ،29 هشلار زدهم،سی ساه /سخن تاریخ

 مقدمه 

ماارام و مساالکی  ج ااتها به در فرهنگ و باورهای مردم ایران ریشه دارد. لوطی  ،گریلوطی

عدالت اجدلاعی بودند.  نان با توجه به روحیاتی که از گذشدگان   یرقراابزاری برای بر  ،که داشدند

هلااواره خااود را ماادافع طبقااات پااایین نشااان  ،نددخود از فرهنگ عیاری و فدوت به ارث برده بو

از نجاکه وجوهات مشدرکی بااین ی در میان طبقات تنگدست جامعه داشند.  بسیاردادند و نفوذ  می

گری ابددا بایااد نگاااهی برای درک پدیده لوطی  ،دارد  ل فدوت وجودهو اعیاران    لوطیان، پ لوانان،

 ت پ لوانی انداخت.تاریخچه و سنّگذرا به 

اجدلاعی حضور داشاادند. برخاای از های پ لوانان در تلام عرصه ،اسالمی تا کنون  دوره  از  غاز

 .انده دانساادهوگاار  پ لوانان و عیاران را یاا   ،رخی از محققانب  رسیدند.  به حکومت  ،این پ لوانان

با  کامالً «فدی»لفظ  ،در قرون بعدیکرد.  وجوجستلوطیان را باید از عیاران و اهل فدوت   پیشینه

گاه دینی مدکی تا راه و رسم خود را بر تکیهفدیان کوشیدند    کم عیاران وکم  و  مدرادف شد  عیاری

یکاای از طاارق تربیاات   ،یریاااع  .ستاعیار به معنای زیرکی مکاری و جوانلردی    ،در واقعسازند.  

تاادریب بااا هکااه باند زناادگانی داشااده مخصوصی درهای اصوه و روش  ،عیاران قدیم بوده است و

 اند. نیز از اخالف عیاران پنداشده شدهها یطلو .به صورت فدوت در  مد شد و تصوف در  میخده

دار عیاااران میراث و  ورهنفوذ اجدلاعی و دنبالموثر و ذیهای  لوطیان جزو گروه  ،در عصر قاجار

های شااورش سیاساای و  های  ان عنصری فعاه در اغدشاااش  نکردند.  می  بودند که در ش ر زندگی

ثیر بساایار أو مبااارزات مشااروطه تاا هااا  در درگیری  ،عصر قاجار بودند. با شروع انقااالب مشااروطه

خواه و طهومشاارگیری دو گااروه بااا شااکل ،اما از نجاکه تحت نفوذ نخبگان جامعه بودند  ؛گذاشدند

 در هر دو جب ه حضور یافدند.   ،طلبسلطنت

هااای سعی دارد علل و انگیزه  ، وری شدهتوصیفی گرد  ا  پژوهش حاضر که به صورت تحلیلی

پاایش  پااژوهش ،در تحو ت سیاسی و اجدلاعی را بررسی کند. در واقعحضور و مشارکت لوطیان 

چیساات  حااوادث مشااروطه  طیااان در  ور لبه دنباه پاسخ به این پرسش است که د یل حضو  رو،

هااای ویژگی  :به د یاال مدعاادد ن یاار  ،قاجار  بر این اصل اسدوار است که لوطیان دوره  ،ما  فرضیه

و وابساادگی بااه طبقااات  یافدهتشااکیالت سااازمانساخدار باکی، بی  و  شجاعت  هلچونشخصیدی  

 عنصر فعاه در تحو ت اجدلاعی و سیاسی مشروطیت بودند. ،بانفوذ
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 یقحقت نهپیشی

 ،هااای زیاارین جامعااهه  یااهویژبه  ،عیها و ن ادهای اجدلاروهباره گ  فقر مطالعات تاریخی در

در مطالعااات تاااریخی اجدلاااعی و فرهنگاای ایااران  سبب فقدان تحقیقات کافی و وافی در حااوزه

  های تاریخ ایران شده است.دوره

ی اکردهاا ظ کاراحاا لبه ای هیشاحی اهروهگی و عدم مرزبندی دقیق اردشو فقدان منابع کافی،

ن اوطیاا لب امعی در باا الاای و جاا لدقیااق ع ،منسجم سبب شده مطالعات ،عیاجدلاسی و ادقیق سی

م انجاا ا  ای رایااهلوّات  اماقاادانی  اماگشاا یپ  ،اهریادشااووجود هلااه    اب  ،هاین رادر    اما  ؛یردگصورت ن

 ،نایاارامی در  الساا ا  هعاا ماکااه در ج  سااتالبدااون  ل   ن  ،ناماگترین پیشز م ماید یکی  اند. شادهاد

در  اناای راوات فراعاا الطا ،ی خااوداهشتادادد در ییوگمی وی ند.ادن میاراف عیالخاز  ا  ار  ناوطیل

در دو   ،راجاا ان عصاار قایاارا  عیاجدلاریخ  از تایی  ارهادر جسد  ،ورلم فلوی  دهد.میه  ئارا  ناوطیلب  اب

دیان و ب  ادر کداا   ،رلگاااا  مااداح  ست.اده  ار دامورد بررسی قر  ان راوطیل  ،عیاجدلاسی و  ابخش سی

یااق و قد بلاا امط ،رتیناونس م  رد.اد  قر شفدی تأکیداسید محلدب  ن واصف ان  اوطیلبه پیوند    تلدو

ر اب بساایلاا امط  ،ن مشاروطهاهادامجب  اناای در کداا اب یزداس ر  کند.ح میرمط  ای راه حالم  لقاب

 ،یلوین هلباگ .تسا ه کردهئارادث مشروطه تبریز ادر حو  ناوطیلب حضور  ادر ب  یرزشلند و دقیقا

 رهاتی درباا   امقاا  ساات.اه نلااوده ئاران اوطیلنجلن ا رهابی دربلمط ن کلباریبایراب اکد  11د  لدر ج

ری در گوطیلاا »  نای تحاات عنااولالدر جان توسط ناوطیلعی  اجدلای و  گفرهن  ،سیاسیهای  نقش

ن ش ری اددسی نقش ت»  ، به نامپرستنیی دلو و  قیادر رزان  هلامق  .است  یف شدهلأت  «راجاعصر ق

ن در اوطیاا لب حضااور  ات خااوبی در باا اعاا الطا  «،ب مشااروطیتالنقان در  ات ر  هاج   ن وایطولو  

 د.کنه میئارادث مشروطه احو

 تعریف لوطی

فرهنااگ   ،م اساات نچااه مساالّ  کار دشااواری اساات.  ،هالوطی  ی  تعریف کامل از جامعه  ارائه

لااوطی و  ،دهخاادا رنامهسااف رد ،ییاز سااو دیرینااه دارد. گری در ایااران ریشااهپ لااوانی و لااوطی

 شااخ رفدار جوانلردانه و نیز به معنااای    ،به معنای جوانلردی و بخشندگی،  زادگی  ،گریلوطی

مدفاوت است.  «لوطی»با    «،لوتی»  هژوا  باک و شجاع  مده است.طبع و بی  باسخاوت و دارای علوّ

و  لخداای ،عریااانیهنگی، رب ،نیاعر ف ومبه م نیز پرست وی شکمالوتی به معن  دهخادا  نامهلغتدر  

 .(17491  :12)دهخدا، جباشد می عوری
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یاا   ،گریلف ی مشدرک با کارکردهای نسبداً مدفاوت است. لااوطی و لااوطی  ،لوطی  ،در واقع

 ،ایراناای اساات کااه درک و ف اام کارکردهااای  ن  اجدلاعی ش ری در میان اجدلاع جامعااه  پدیده

: تااابی  )اساادون،  از تاریخ اجدلاعی ایران اساات  ایدهگسدر  زمینهتر  نان در  مدضلن بررسی علیق

18).  

توان گفت: »تشکیالتی بودند از جریان نیرومند عیاری و فدوت که می  لوطیان  در مورد پیشینه

هااایی چااون شااجاعت و بخش بود و ارزش هایی از ارزش پ لوانی ال امهنوز در برخی از  نان رگه

 .(15:  1378  پرگاااری،  )ترکلناای،  ساخت«می  وبجذم  ران   نا  ،محله و ش روفاداری و حفاظت از  

 )یزداناای،  جااوانلردی پدیااد  مدنااد«  دیرپااای عیاااری وهای  تسنّ  قاجار بر پایه  ه»لوطیان در دور

 مااد، می  بود.وقدی ی  نفر لوطی خونش به جوش   پرواگو و بی دم رک  ،»ی  لوطی  .(28:  1388

»بااا  .(554: 1370 )نجفی،  شد«می  اجراییم  و  ثهادهرگونه ح  نبود و  مادهدیگر بر روی پایش بند  

وبیش از سااواد و معلومااات و خواناادن و و کمبودند  پایین و غیرمدلکن    اینکه اکثرشان جزو طبقه

های اخالقی و اصوه مااروت و انسااانی کااامالً  شاانایی ولی اغلب به ارزش   ،ب ره بودندنوشدن بی

 .)هلان( داشدند«

هااای را عیارنلایااان و از مشاا ورترین گروه  لوطیااان،  ناهاخورز  تاریخ و فرهناگکداب    دهنویسن

» نااان از ن اار مااردم از  :داناادمی رو و عیااارانزورخانههای جزو  خرین گروهو  ه  خواندای  زورخانه

از  ،نلودند. تا پیش از جوامع نااوین شاا ریمی انگیزتر و قدرتلندترگیران اعجابپ لوانان و کشدی

هزنی و دسدبرد به ش رها اشدغاه داشدند و مطابق ماارام راکه به    ددنبوگوناگون عیاری  های  گروه

گرفدند و مدعرض جااان و نلی تلام امواه کاروانیان را  ،و مسل  خود که پیروی از  یین فدوت بود

: 1353  ،پور)انصاااف  «دادناادمی  شدند و س لی و یا مازاد غنایم را بااه بینوایاااننلی  ناموس کسی

161). 

گفدند می  یعنی جوانلردان  ،فدیان  ،رد را در روزگاران بعد از اسالملد جوانارافن  »ی  عده از ای

هلبسدگی در دوسدی و انسانیت و قدرت بااازو و   ؛هلبسدگی به مف وم وسیع کلله بود ا  و شعار  ن

هلااان  ،خواندنااد و عیااارانمی ایاان گااروه را عیااار  ،اشدراک در ماه. یکی دو قرن بعااد از اسااالم

 مخصوصاای را تشااکیل بودنااد کااه در زابلساادان و سیساادان دساادهای هشاادذگنجاجااوانلردان از

 .(555:  1370  )نجفی، دادند«می

که هلراه بااود بااا فدااوت و  ا  دهد نقش بسیار  رمانی  نمی  »د یلی در دست است که نشان

: 1390 )مااارتین، ن لاای«به نقشی تبدیل شد که غالباً هلااراه بااود بااا بی  13در قرن  ،  جوانلردی
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144). 

 درباااره ،در ایران سکونت داشت  1378تا    1269که از ساه  قاجار    هنویس دورسفرنامه  ،پو ک

ها برای دساادبرد و ب ادرهای  مریکای شلالی که شبهسدند شبیه بزننوشده که چیزی  ها  یطلو

ح ریخوری و قلاربازی تعلق خاطر دارند و گاه برای تفاا به عرق  ،روندمی  ماجراجویی از خانه بیرون

دارند کااه سااالح ای  دشنه  ،اندازند و در کلرگاه خودمی  ن لی بلوا راهسر سودجویی و بی  گاه از  و

بااازان و خرس هااای  پااو ک  نااان را جاازو گروه  ،در جای دیگر  .(38:  1361  )پو ک،   نان است«

و   انبازخود عنوان کرده کااه شااعبده  فریزر در سفرنامه  .(26:  )هلان  دانسده استها  چرخانمیلون

  .(192: 1364 )فریزر، اندبوده مش ور هایطبه لو ،گردندگان دورهوازن

های بندیاشاره به گروهی اساات کااه بااا ورود در دسااده  ،من ور ما از لوطیان در این پژوهش

 شات سیاسی تأثیر علده بگذارند.اغدشاتوانسدند در می  سیاسی

 هاجایگاه اجتماعی لوطی

 کوشاایدمی حکومت عد سیاسیِبُ در و شدندمی رجلعیتو پُ  رگزا بش رهکم  قاجار کم  در دوره

اداری، اند ااامی و قضااایی  زم و های دسدگاه ،اقدداراین  اما برای    ؛دناقددار خود بیفزای  بر دایره  تا

 (28:  1388  )یزدانی،  لوطیان در ش رها  فدابی شدند  ،ایدر چنین زمانه.  ریزی نشده بودکار مد پی

مرجعی باارای رساایدگی بااه دعاااوی مااردم وجااود نداشاات و   ،شروطهب مالانقاز  چون تا پیش    و

بدواند در برخوردهای میان مردم مداخله کند و مانع زورگااویی که  داری هم نبود  دسدگاه صالحیت

در   ،سااواراندیده و عیاااران و پ لوانااان و ک نهو تجاوز افراد به یکدیگر شود، ورزشکاران زورخانه

 پور،)انصاااف عدالت و ناااموس در میااان مااردم بودناادحقوق و و حافظ    دندداشمقام مرجعیت قرار  

نشی بر مده از روابط اجدلاعی برای کاهش فشاری بود گری مَلوطی  ،جامعهدر این    .(124:  1353

 .(450ا  449:  1371 )مسدوفی، کردمی که حکومت بر ش رنشینان فرودست تحلیل

بسیار خوب »نویسد: می خود سفرنامهک در پو  که  در حدی بود    ،نفوذ  نان در مسائل ش ری

و این  (38: 1361 )پو ک، «برگیرندها تن از این لوطیدر حلایت چند ها و مفید است که اروپایی

 .(29:  1388 )یزدانی، شدندمی در حالی است که گاهی لوطیان با مأموران دولدی سرشاخ

 نطیاولهای بندیگروهگیری اهمیت محل سکونت در شکل

کردنااد. می سکوندشااان ابااراز وفاااداری  محلااه  در خصااوصافراد    ،قاجار  هدی دورسنّ  امعهج  رد
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: 1366 )فلااور، در محالت مخدلف ش ر ساکن بودند و وظایف مدعددی به ع ااده داشاادندها  لوطی

 یکی  و  شدندمی  سرگذر جلعهای  خانهدر ق وهها  رفدند و شبمی  وکارروزها پی کسب  .  ن ا(277

خودشان را به اصطالح گزارش کارهای  شدند و بهمی  نشسدند و از حاه هم باخبرمی  یعدساو  د  ا

 .(557:  1370 )نجفی، دادندمی یکدیگر

ی  های  شغلی بین لوطی  و  خاسدگاه محلی  ،و مذهبیای  هروابط خانوادگی طایف  ،یدبدون ترد

به یکدیگر یاااری   ،نیاز  عموقدر    که  دیدندمی  خود را موظف ا   ورد و  نمی  هلدلی به وجود  ،محله

   .(151:  1390  )مارتین، رسانند

درمانده و افراد محل و  به این مسئله اشاره کرده که کل  به مردمانِ  ،مسدوفی در کداب خود

اشاااره  تاریخ مشروطهکسروی در کداب  .(445: 1371 )مسدوفی،  بودها  از اخالق لوطی  ،اهل کوچه

 هاعصب داشدند و در ایام مذهبی و دیگاار مناساابتان تشخود  لهحم  دربارهها  کرده است که لوطی

گرفدنااد می  هله توان خود را به کار  ،هادر خیابان  عزاداریهای  دسده  یا راه افدادن  عید و  ونهلچ

  .(536ا   535: 1376 )کسروی، بربایندها گوی سبقت را از دیگر محله تا

 روطیتشه م ویژهب ،علل حضور لوطیان در حوادث سیاسی عصر قاجار

مرام اخالقی و اصوه و ضوابط مدأثر از روح   ،لوطیانیافده در میان  با وجود عدم تفکر سازمان

 ،شد که  نان بااه برخاای حااوادث سیاساای دوران خااودمی  خواهی سببعدالت  جوانلردی و روحیه

 دعااوی اعدقاد به عاادالت ریشااه داشاات و  ،د. در بین لوطیاندهن  و واکنش نشان  نباشندتفاوت  بی

باارای لوطیااان  ،ار و وعده برپایی عاادالتخواهان در باب براندازی حکومت ظالم و سدلکوطهرمش

 کاارد ومی  گری زندگیلوطی  جوانلردی و  اصوه  لوطی بر طبق  .(146:  1390  )مارتین،  جذاب بود

بایست به حلایت از ضعفا و مخالفاات بااا می  ،یعنی جوانلردی  ،هرکس برای رسیدن به این امدیاز

: 1376  )کسااروی،  فتگمید و به راسدی سخن  رکمیخود علل    به وعدهاخت و  پردمی  دلگریس

یکی از   ،اعدراضی به سدم حاکلان بود و اینای  پدیده  ،گریتوان گفت که لوطیمی  .(280ا    279

بخشاای از د یاال  .(253: تااابی )حاج سیاح،  رفتبه شلار میابددایی اعدرض اجدلاعی  های  شکل

ضااعف اداری و   بود. دولت به واسااطهناشی از ساخدار حکومت    ،ث سیاسیدحوان در  حضور لوطیا

لوطیااان   .(276:  1366  )فلااور،  ناچار بود بسطی از عدم تلرکز را در حکومت مجاز شلارد  ،سیاسی

وظااایفی ن یاار   ،کالنداار، مجد ااد و دیگااران  :ن یاار  ،گاه به عنوان بازوی اجرایی رهبران محلاای

اما هلیشه هم برطبق اصوه   ؛گرفدندمی  ت را به ع دهو زکا  خلس  نندامگرد وری مالیات شرعی  
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افراد   کم هله جورکم  ،خواهانهعدالتهای  با رو به افوه رفدن  رمانکردند و  نلی  جوانلردی علل

شکاه کارکردهااای بارزترین اَ  ،دزدی، قدل و خیانت  .راه یافت  تب کار در میان لوطیان  و  دغل، دزد

باشاای کااه مااردم را بااه ن یر داروغه و یا فراش   ،مقامات حکومت  دلق  با  گاهیلوطیان بود.    منفی

 .(91ا    90:  1376  )کسااروی،  شاادندمی  ق رمانانه مااورد ساادایش مااردم واقااع  ،سدوه  ورده بودند

در اقاادامات لوطیااان  ،افراد بانفوذ و یا جریااانی خاااص  ،وابسدگی به محله  ،طورکه اشاره شدهلان

در گریبایاادوف  فریاازر پااس از حادثااهه ک؛ چنانشدمی  نانت  وفادهای مکارکردثر بود و باعث  ؤم

شناسند و نه روسی و هرکسی را که می  نه انگلیسی  ،ت رانهای  لوطی»نویسد:  می  ش 1244  ساه

دارنااد و چنااین فرصاات خااوبی را از میاز میااان بر  ،به گلان خودشان برداشدنش به نفعشان باشد

  .(92:  1364 )فریزر،  «دهندنلی دست

دشلنی رایااب بااود. پاایش ازانقااالب   چشلی و کینه ووهمن محالت مخدلف چشملوطیا  انیم

گرمی باارای کا هایشااان پیاادا   بازارِ  ،چنین بود که لوطیاناین  تبریزهای  در میان کوی  ،مشروطه

بسیاری از  نان در  میان رفت و  ازها  چشلیهموچشم ن    ،ولی با وقوع انقالب مشروطه؛  کردندمی

کردنااد خواهان سعی میمشروطه ،در عصرمشروطه ،برای مثاه ؛وطه در  مدندان مشررافدطر  رهزم

دوم   ا سااالم تبریاازی در دورهةثق  ،رواخدالفات میان هجده کوی تبریز را از میااان بردارنااد.ازاین

امااا ساارانجام ؛  ردمحالت برگزار کهای  سفیدان و سردسدههایی برای ریشنشست  ،اسدبداد صغیر

از مخالفااان مشااروطه   ،که میرهاشم دوچیطوریبه  ؛ا سالم غالب  مدةتدبیر ثق  بر  انیلوطت  رقاب

هااا دشلنی دوچی و کینه ،های لوطیان دوچی و امیرخیزبه تبریز  مد و توانست با اسدفاده از رقابت

 جاارمن  ان دوچی با مشروطهبه دشلنی لوطی  . این موضوع،برانگیزد  ،لوطی امیرخیز  ،را به سدارخان

به حراساات   ،دشلنی محالت  ن ر از این رقابت ولوطیان صرف  .(91ا    90:  ش( )هلان1327)  شد

از لوطیااان  ،» قا عزیز نااامی  :نویسدمی  این باره  در  افضل الدواریخلف  ؤم  پرداخدند.می  خود  از محله

 سرشناساای تباادیل شااد، در عااالمبااه لااوطی  نسبت شاهزادگی قاجار را وان اد و ت ران که رتبه و

 گاه نامردی نکرد و با اهاال محاال هلراهاای داشاات« )افضاال الللاا ،هیچ  ،گریلوطی  ت ورشاد

1361  :278). 

 ،مبارزه با دولااتهای  کردند. در بحرانمی  هایی علیه دولت شرکتش اغدشادر  ها  لوطی  یگاه

ت اینکااه دولاا   .(162:  1390  )مااارتین،   مدمی  امکان کسب اعدبار به وجودها  برای لوطی  ،در واقع

در هااا نشااان از  ن دارد کااه نقااش لوطی ند،رساااندمی به کیفرها گروه  را شدیدتر از بقیه  اهیلوط

توانساادند تااأثیر می  دشاشات ش ریغدر اها  لوطی  ،بسیار چشلگیر بوده است. بنابراینها  دشاش غا
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هااای ناشاای از رقاباات خانواده ،اساایسی علده بگذارند. بخشی از د یل حضور لوطیان در عرصااه

نوشااده   خان امیرکبیارمیرزا تقیعباس اقباه در کداب    .(277ا    276:  1366  )فلور،  دحلی بوبانفوذ م

 دادماای را در مسااجد پناااه ااا  لوطیان فراوانی را در اخدیار داشاات و  ن  ،ت ران  است که امام جلعه

 ،واهانه بودخدینه  زا  رو،ازاینگری ی  مرام سیاسی نبود،   نجا که لوطی  از  .(172:  1340  )اقباه،

ساااکنان  ن،   وابساادگی بااه محلااه، نااوع شااغل و حرفااه  :عااواملی چااون  پااس،نه دشلن  زادی.  

هااای مخدلف عللا بر  ن ا، لوطیااان را در موقعیتهای  و نفوذ طیفای  مذهبی و فرقه  هایگرایش

 ،م اام  مساائله  .(60:  1388  )یزداناای،  دادمی  ن قرارمدفاوت هواداری از مشروطه و یا مخالفت با  

در محل سکوندشان بااود. از ایااران پاایش از مشااروطه محلااه، واحااد اصاالی زناادگی  ا  جایگاه  ن

 کاااربرد اجدلاااعی خااود راهااا لوطی ،اجدلاعی، اقدصادی و فرهنگی شاا رها بااود. در ایاان مکااان

شاا ری تبریااز هااای پس از شاارح جنگ مشاروطهمجاهدان کداب  نویسنده .(29: )هلان  یافدندمی

دارهای کوچ  مثل قصاب و رد و مغازهگچیان اسالمیه را لوطیان، کاسبان خُتفن»کند:  می  عنوان

 .(80: )هلان «دادندمی عالف تشکیل

 نااان بااود. وفاااداری شاادید و هویاات   یافدهتشکیالت سااازمان  ،د یل حضور لوطیان  دیگر  از

ب بااه نااام مندخاا یافده بودنااد و رهبااری  گروهی سازمان  ناداد.  نمی  پیوندرا به هم   ا   ن  ،گروهی

   .(149: 1390 )مارتین، در امور سیاسی تأثیرگذار بودند ج ت،باشی داشدند و به هلین لوطی

معروف به گاوکش بودن که ی  لوطی   ،تحت فرمان م دی یوزبانی  ،سرپول   لوطیان منطقه

م . بااه هنگااارفااتبه شلار میاهلل ب ب انی  و هواداران  یت  وی از پیروان  .ق(1310/ش 1282)  بود

امااا درخواساات  ؛از ماادافعان مجلااس بااود ،الفت محلدعلی شاه و نیروهای اسدبداد با مجلااسمخ

»م اادی   ؛سبب ساارخوردگی او شااد و خودکشاای کاارد  ،نلایندگان بر پراکندگی مدافعان مجلس

تریاااک   ،خواهد مخالفت کناادمی  گاوکش که در جلعه گذشده شنید شاه با مجلس ضدیت دارد و

 اار شرفی را بر ملت ایران ببینم که ی  دفعه مُتوانم این بینلی  بودفده  د را کشت. گوخورده و خ

 .(155:  1364  )کرمانی، «شرافدیگذاشده شود و هلگی راضی شوند به این بیها سکوت بر دهان

به جریان به چوب بسدن حاااج سااید هاشاام قناادی و   حیات یحیی بادی در کداب  یحیی دولت

اهلل ب ب انی و برخاای از ده که فردای  ن روز به دعوت  یته کراشار  1324تعطیلی بازار در شواه  

 ،ت اارانویژه اقدامات عالء الدوله حاااکم به ،دولتهای عللا در مسجد شاه گرد  مدند تا به فعالیت

با سخنرانی سید جلاه واعظ که علیه   ،ت ران  هوادار امام جلعه  لوطیانِ  ،اعدراض کنند. در  ن روز

سااید   ،او را به هم زدند. در مقابل نیز صد نفر از جوانلردان لااوطی  مجلسشاه صحبت کرده بود،  
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ا   13:  1336  دی، با)دولت  سید محلد طباطبایی بردند  اهلل ب ب انی به خانهجلاه را با هدایت  یت

14). 

، ق1326/ش 1287  در ساااهای  به گزارش ناظم ا سالم در جریان م اجرت سید جلاه افجه

 ،شدند. سوارهای قزاق ا  نشینی  نسبب عقب  ،راندازی به نیروهای قزاقن تیاو ضل  لوطیان هوادارِ

به یاری جناب  قا  مااده   که   ذربایجان  و مانع عبور  قا شدند. افراد جب ه  نداطراف درشکه را گرفد

   .(156:  )هلان درگرفت و چند تیر به طرف ملت خالی شد جنگ هاو قزاقها بین  ن د،بودن

 حادثااه ،تااوان مشاااهده کااردمی  خواه رارفداران لوطی مشااروطهطر  حضو  از دیگر حوادثی که

نیروهای دولدی به  ،سرپول  در محله 1324وه  جلادی ال   17دسدگیری شیخ محلد واعظ است.  

جوان به ای  طلبه  ،دسدگیری  در ماجرایشیخ محلد واعظ را دسدگیر کردند.    ،فرماندهی احلدخان

نعااش سااید را ها کشده شد. قزاق  (هارئیس قزاق)احلدخان    تفنگای  با گلوله  ،نام سید عبدالحلید

 با خود بردند تا مسدلسکی بااه دساات عللااا و اهااالی نیایااد  ،پیامدهای  نبه من ور جلوگیری از  

نش بااا از یاااراای  یکی از لوطیان به نام علی کوهی با کل  عااده  رو،زاینا  .(13:  1364  )کرمانی،

گیاارد و  ن را می  ش سید را از  نان باز پسعن  ،هاا قزاقری بضلن تعقیب و درگی  ،جسارت فراوان

 .(157:  1376 )کسروی، درسانمی به مسجد محل

 نقش لوطیان در حوادث میدان توپخانه

 لوطیان هوادارِهای  یکی از بارزترین حرکت  ،خواهان و طرفداران اسدبداددر رویارویی مشروطه

نزدیاا  بااه   ،1325قعده ساااه  انه است. در ذین توپخایجاد تحرکات و فجایعی در میدا  ،سلطنت

ح در حفاظت از مجلس حاضر بودند و مسجد و مدرسه سپ سااا ر در اخدیااار مسلّ  نفر هوادارِ  300

 ،بسیار اهلیت داشت ،ب ارسدان که به لحاظ اسدراتژی های بر علارت ا خواهان بود و  نمشروطه

یون مخالف محلدعلی شاه و برخی روحان ،ابلمق ب هدر ج  .(167:  1336   بادی،)دولت  مسلط بودند

ساالطنت را  لوطیان بودند کااه روحااانیون هااوادارِ ،ترین مجری این تحرکات. علدهدمشروطه بودن

 .(588: 1376 )کسروی، به میدان  وردند ا میل با طنی  ن رخالفحدی ب

ن دیگاارا دو چ ااره از ،از رهبااران م اام لوطیااان ت ااران در حااوادث توپخانااه و مشااروطیت

خان معااروف بااه صاانیع و دیگری سید محلد ،یکی خسروخان معروف به مقددر ن ام  ؛مش ورترند

کردنااد و چااون می باادخواهان بساایب افااراز: »نویسدمی  تاریخ مشروطهی در کداب  حضرت. کسرو

از ای برخاساادند. دساادهبه کااار   ،1286  22و21  ،1326  قعدهذی  9  ، ذر  23شنبه    1پایان یافت روز  
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میاادان بااه ساارکردگی چالههای سروسامانبه پیشروی مقددر ن ام و گروهی از بی  ،سنگلب  اوباش 

شدند و چون از رو به سوی مسجد سپ سا ر روانه  ،هرکدام از کوی خود راه افداده  ،صنیع حضرت

 ،رار در میاادان توپخانااهدو دسده به هم پیوسدند. پس از اساادق  ،به  نجا رسیدند  ،گذشدندها  خیابان

   .(492: )هلان «ر میدان برپا کردند و مخالفان را منسجم و سازماندهی کردندهایی دچادر

کننااد. شاایخ می جلعی از اراذه و اوباش ش ر را زیر  ن چادرهااا و در فضااای میاادان جلااع»

علی اهلل نوری و سید علی یزدی و میرزا ابوطالااب زنجااانی و مالمحلااد  ملاای و مالمحلاادفضل

در میاادان حاضاار کاارده در   ،حانیون را که با شاااه هلااراه هساادنداز رو   بادی و جلعی دیگررسدم

را منزه داده  ا نزدی  قورخانه  ن ،حیاطی که پشت میدان توپخانه واقع و درش از میدان باز است

 اشرار حاضرو سردسدگان  ها  مشروب بسیار برای مشدیها  و  ش و پلو مفصلی تدارک دیدند. شب

نلایند. جلعی از فواحش را برای هداکی کردن می  ری به شاهدمدگزاکنند و هله را سرمست خمی

 .(169:  1336   بادی،)دولت «کنندمی خواهان در مجلس توپخانه حاضرنسبت به مشروطه

ساانگلب بااه  محلااههای میدان به هلراهاای صاانیع حضاارت و مشاادیچاله  محلههای  مشدی»

ردن عبا و ساعت و هرچه از هاارکس دم و بدر اطراف ش ر به  زار نلودن مر ،ن امهلراهی مقددر 

  .)هلان(«  پردازندمی ، وردندمی به دست

در حین سخنرانی سید محلد یزدی،   ؛در میدان توپخانه جنایدی م یب روی داد  ،»در روز دوم

او را   ،برخی از لوطیان  .اهلل در میان جلع سخنی گفت که بوی مخالفت داشتجوانی به نام عنایت

  .)هلان( «را به دار  ویخدندوی  قطعه نلودند و بدن ر قطعهه و کابا قداره و قل

اس مشاادرکی از حدی سبب واکنش دولت روسیه و انگلسدان شد و  نان طی تل  ،ناامنیشدت  

خااویش بازگردانااد. هااای  شاه خواسدند که رهبران لوطیان و اوباش را از میدان توپخانه بااه محل

 مقایسااه 16کردنااد و او را بااا لااوئی می  شکارا باادگوییدعلی  از محل  ،ویژه مساواتبه  ،هاروزنامه

دوسدی و  شدی نلایااد و محلدعلی میرزا را واداشت که بار دیگر با مجلس  ،هاکردند. این گفدهمی

دیگر از نگ داری ی  بار    ،علی میرزادمحل  .(514:  1376  )کسروی،  از  زادیخواهان دلجویی نلاید

و ناااطقین در هااا  لوطیان از طریق وکااالی مجلااس، انجلنله با  ایجاد مقاب.  اوباش دست برداشت

ر  غاااز جناابش د را ویژه که قدل ارباااب فریاادون زردشاادیبه  ؛شدت بخشیده شد  ،محافل علومی

که به هواداری از مشروطیت ش رت داشت نیز به رهبران لوطی توپخانااه نساابت داده   مشروطیت

   .(515: )هلان بودند

جلعیت زیاد در عدلیااه »نویسد:  می  در مورد مجازات لوطیان  یحیی  حیات بادی در کداب  دولت
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محلد خااان ساانیع حضاارت و نفر در خسروخان مقددر ن ام، اسلعیل خان، سید    4 ن    .حاضر شد

را برداشده زنجیر  ا  زنند و بعد عکس  نمی  شالق  300به هرکدام    ،سید کلاه را به سه پایه بسده

 .(190:  1336   بااادی،)دولت  «(1287ماارداد    16)  نلایناادمی  روانااه کااالت  ،ن ااادهگردن هریاا   

ه دارد مرکااز اساادبداد را دانااد و عقیاادمی  اساادبداد   بادی مجازات اشرار را دقیقاً بر ضد حوزهدولت

خواهان و غااارت دسدگیری مشااروطه  ،شده توسط لیاخوفظاهراً طبق برنامه تدوین  سیاست کرد.

  .(793: 1383 زاده،)مل  ده بودبه اشرار )الواط( ت ران سپرده ش ،مجلس

در  .میدانی بااوددر تصرف معدودی از فدائیان چاله  ،ین ملت استص»مجلس ملی که حصن ح

یکاای از  ،خواهان قرار داشدند. به گزارش برخی از منابعاز لوطیان در صف مشروطهای  عده  ،مقابل

امااا  ؛ر دهاادلااه قااراقصااد داشاات لیاااخوف روساای را هاادف گلو ،لوطیان ت ران به نام سید حسن

 «شااد  ]این کااار   مانع  ،هاروس های  تراشیانهدرخواست مل  اللدکللین به من ور جلوگیری از ب 

خدمدی بخشی از الواط و اشرار ت ران بااه کودتااا و خوش   .()با اندکی ویرایش(221:  1351  )تفرشی،

کااالت طی از سبب شد مقاادمات بازگشاات رهبااران لااو ،نیز اهلیت لوطیان در حفظ ن ام اسدبداد

روز پااس از بااه تااو  بساادن  19یعناای  ،جلادی الثانی 13شنبه زودتر فراهم شود و در تاریخ ی 

در کااالت   ،لوطیان تبعیدی با شکوه تلام وارد ت ران شدند. مقددر ن ام و صنیع حضاارت  ،مجلس

بااه احداارام  کااه ت مخابره شده بااودو سایر محبوسین کال ا  محبوس بودند و تلگراف مرخصی  ن

 .(171:  1364  )کرمانی، وارد ت ران شدند ،ادهوق العف

  ان در جریان ورود نیروهای متفقین به تهرانلوطینقش 

و مجاهاادین نیااز ها  در جریان ورود نیروهای مدفقین به ت ران و زدوخورد میان سلطنت طلب

ین ه  فداااب حامیااان اسااالم و مجاهااداوّ  1327اساافند    24شاانبه  لوطیان نقش داشدند. »روز سه

از دروازه ورود به ش ر کرده و مجلس را که در تصرف معاادودی   ،یعنی اردوی سپ داری  ،مقاموا  

مابقی فاارار و تخلیااه  ،کشده شده ا بعد از  نکه چند نفر از  ن ،میدانی بوداز شیاطین و فدائیان چاله

  .(214: 1351 )تفرشی،« پاک گردید ا یننلوده و  ن مکان مقدس را از وجود کثیف ا
به   ؛دهدمی  از مجاهدین تقاضای تأمین کرده بود که خود را در اخدیار ایشان قرار  ،ن اممقددر  

شااود و هنگااامی کااه ها دار دفاع از یکی از دروازهشرطی که مقداری اسلحه از شاه گرفده و ع ده
 ،نوی دروازه را به روی  نااان باااز کنااد. ظاااهراً پااس از    ،رسندمی  نیروهای مجاهدین به ت ران

خود وفااا کاارد و   انصافاً به وعدهوی    .(42:  2536  )نوایی،  ر ن ام »سردار اعدلاد« لقب گرفتمقدد
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: 1364 کرمااانی،) قزوین و گلرک را به تصاارف مجاهاادین داد.های  دروازه  ،در هنگام فدح ت ران
529).   

شاانبه   5»در روز    :نوشده شده  تاریخ بیداری ایرانیانر کداب  د  ،در مورد سرنوشت صنیع حضرت
در میدان توپخانه طرف غربی حکاام مجااازات او صااادر گشاات. مقااارن غااروب   ،1327رجب    11

ریساالان را بااه   ،وی را بااه پااای دار  وردنااد  ،او را از محبس ن لیه وارد محضر عام کرده  ، فداب
 .)هلان( «گردنش  ویخده و تخده از زیرپایش کشیدند

 نتیجه

داشدند.  نان با توجه به اینکااه فرهنااگ   ابل توجهدر انقالب مشروطه نقشی م م و ق  ،لوطیان
در دورۀ قاجااار وظااایف ،  به ارث برده بودند  یشخود را از فرهنگ عیاری و فدوت زمان قبل از خو

ایجاد ن م را به ع ده گرفدند که البدااه بااه ماارور و   حلایت از اقشار ضعیف جامعهگوناگونی ن یر  
 خود گرفت.  منفی به جنبه مدفاوت گشت و یگاهها این نقش ،زمان
باکی و خواهانه بیروحیه عدالت  ،زمان مشروطه  یان در عرصه سیاست درطد یل حضور لواز  

مشروطه که توجه مااردم را بااه خااود جلااب   شد در جریان حوادثمی  شجاعت  نان بود که باعث
 .ندپیوندبهای درگیر ساکت ننشسده و به جریان ،کرده بود

 نان در دوره قاجار   بود.و وفاداری شدید به هویت گروهی  یافده  نتشکیالت سازما  ،دلیل دیگر
امااور   ساااخت باارمی  و هلین سازماندهی بود که  نااان را قااادر  منسجلی داشدند  تشکیالت نسبداً

بر قاادرت و ابدکااار علاال  ،و حلایت  نان از یکدیگرها تشکیالت لوطی سیاسی ش ر تأثیر گذارند.
 افزود.می  ن ا

 ،قاادرتهااای  و مناسبات لوطیان بااا کانونیافده  تشکیالت سازمانذاتی و    شجاعت و جسارت
رقاباات  ،بنابراین د.از  نان اسدفاده نلاین ،سیاسی برای رویارویی با مخالفانهای  جناحشد  می  باعث
شااد کااه  نااان وارد مبااارزات می  موجب  ،نفع در جریان حوادث مشروطهذیهای  ها و جناحجریان

مااورد حلایاات  نااان قاارار   ،قدرت یاری رسانند و در عااوضهای  نوو به کانشوند  دوره مشروطه  
طلبان پیوساادند. بااه دو گااروه مجاهاادان و ساالطنت  ،در دورۀ مبااارزات مشااروطهها  لوطی.  گیرند
ها پیوساادند. در طلببااه ساالطنت  ،خواهمشروطههای  برای مبارزه با لوطی  ،طرفدار شاههای  لوطی
د. علاات ایاان دوگااانگی در ملحااق شاادنن  االدی شاه به مجاهاادعدثر بیا  بر ا  از  نای  عده  ،مقابل
به جااز معاادودی  ،مندی نداشدند و اکثر لوطیانن ام  هبرنامه و یا عقیدها  این بود که لوطی  ،اعدقاد

 نان نیز پراکنااده و بااه   ،پس از پایان مبارزات  افراد، فاقد بینش سیاسی و اجدلاعی علیق بودند و
 کناری گذاشده شدند.
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