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  مقدمه .1
هاي تهيدست شهري و لوطيان و جهال در انقالب مشـروطيت   موضوع پژوهش به نقش گروه

. اسـت  اسـتفاده شـده   »پيراموني كشورهاي«در اين پژوهش، از نظرية  .دارد در تهران اختصاص
يك نظام  ي،الدمي شانزده قرن از او، نظر به .كرد را مطرح اين نظريه والرشتين امانوئل نخست،

 جهـان  سراسـر  را در سياسـي  و اقتصـادي  ارتباطـات  از اي سلسـله  گرديد كهجهاني پديدار
 اقتصـاد ايـن   .اسـت  داري سرمايه جهاني اقتصاد يك توسعة بر مبتني اين نظام .داد گسترش
. )581 :1386، گيدنز(است  شده تشكيل پيراموني و پيراموني نيمه هسته، كشورهاي از جهاني
كشورهاي پيرامـوني هسـتند    گويال حاميان از هم شيال اسميت و تيلور جان كات،ترلويد پي

 دورة در ايـران  ).141- 140: 1374 ،زاده لهسـائي (انـد   كـرده  كه در مورد آن نظرياتي را ابراز
 اين .گرديد جهاني چرخة اين وارد ناخواسته يا خواسته پيراموني، كشور يك به عنوان رقاجا
  . گذاشت بر جاي و اجتماعي كشور سياسي اقتصادي، بعد در مهمي تأثيرات امر

يـا همـان تهيدسـتان     وابسـتگان  ةطبقهاي موجود در كشورهاي پيراموني،  يكي از گروه
داد، شـايد   دست جامع و مانعي از تهيدستان شهري بهتوان تعريفي  اگرچه نمي. شهري است

لويد پيتر كـات يكـي از   . كرد ها تلقي هاي اين گروه بتوان با احتياط، فقر را يكي از مشخصه
هاي تهيدستان شهري را منشأ دهقاني آنها دانسته كه پـس از مهـاجرت بـه     ترين ويژگي مهم

آورند، ولي عدة كمـي   مي هاي كم رويشهرها، به دليل فقدان تخصص، به كارهايي با درآمد
. )95: 1381 ت،پيتركـا (شـوند   از آنها موفق به پيداكردن شغل ثابت با مزدي نسبتاً خوب مي

كننـده  نبوده و توليدو ثابتي داراي شغل خاص شود كه  مي عموماً، تهيدستان به كساني اطالق
 كنند دسترنج ديگران استفاده مييك نوع زندگي طفيلي داشته، از بيشتر آنها  ،در واقع. نيستند

 يا نداشته اي پيشه و حرفه اصالً افراد اين از برخي است ممكن البته،. هستند وابسته غير به و
 دايمي، بيكاران دزدها، گدايان، فقرا، مثل هايي گروه؛ باشند شده بيكار بعداً كار كرده، اي دوره

 به هاي اخير گروه از شناختي جامعه اصطالح در كه ولگردان و جهال خانگي، اراذل، بردگان
 و دزدي از غيــر مــوارد، از بســياري در اينــان. شــود مــي يــاد )Lumpan( »لــومپن« عنــوان

 عمـومي،  نظم در اخالل زني، تيغ و زورستاني مثلدر كارهاي غيرقانوني ديگر  كالهبرداري،
 شـناختي،  جامعـه  نظر از ؛كنند شركت مي نظميه نيروهاي با درگيري وحشت، و رعب ايجاد
 ياجتمـاع  و ياسيس هاي تنش در قراردارند؛ معموالً، اجتماعي مراتب و ها رده نتري پايين در

 و اهـداف  جهت در و كرده جذب خود سوي به را آنها توانند سياسي مي فمختل هاي  گروه
 زين يكسان ،ها لومپن انيدر مگاه، ). 158: همان( كنند برداري بهره آنها از خود سياسي مطامع
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ـ  تحـت  ايـ  جـوانمردي  و يپهلـوان  يـة روح ةكه به واسط بودند  ايـ و  يرهبـران مـذهب   ريثأت
 يخاصـ  يدئولوژيـ ا يدارا ها لومپن در مجموع، .گرفتند يدر خدمت مردم قرارم ،روشنفكر

بـود كـه نسـبت بـه      يآنهـا واكنشـ   ارو رفتـ  ددنكر يم عمل زهيبر اساس غر شتريو ب ندنبود
ـ  موارد تحـت  يو در برخ دادند يموجود از خود بروز م ياجتماع يها دغدغه  يبرخـ  ريثأت
اين . زدند مي هم را بر بيرق يها گروه يها نگيتيها و م تسنش ب،احزا ايفشار و  يها گروه

آنـان   ياجتماع يها تيمحروم نديباشد، برآ مانيو ا دهياز عق يناش نكهياز ا شيب اقدام آنها
  .)100: 1372 بست، ( ه استبود

لـوطي   .هاي ديگري كه در اين نوشته مورد بررسي قرارگرفتـه، لوطيـان هسـتند    گروه از
خـوار،   كار، قمارباز و شراب باز، هرزه باره، كودك كار، غالم منسوب به قوم لوط، الطي، لواطه

 بـا  و رقصـاند  خـرس  و ميمـون  و بـز  كـه  مردي شلتاق، و باك رند و حريف و شوخ و بي
 و نبي لوط قوم به منسوب است ممكن واژه اين اصل. خواند زشت شعرهاي تنبك نواختن

خواره  به معناي شكم» لوتي«منقوطه » تا«است و با  رطبيعي قوم او بودهغي عمل صاحب مراد
شده  به كسي اطالق لوطي در فرهنگ معين،). »لوطي« ذيل :1330 دهخدا،( و مانند آن است

به دفاع از  ،بندي عين چاقوكشي و قداره داراي خصلت پهلواني و قدرت بازو بوده و دركه 
گـاه بـه معنـي    لـوطي  ). »لوطي«ذيل : 1371، معين( است حقوق مظلومان و ضعفا برخاسته

. اسـت  رفتـه   كار به) 761 :1375 ار،گآموز( خواه و باتعصب، جاهل و اجامر و اوباش ناموس
اوباش، رنـدان، سركشـان،    كندگان، پاشنه ار،يداش، ع ،يمانند مشت يمتفاوت يها با نام انيلوط

  .)282 /1: 1366فلور، ( اند شده دهينام ...و ها نمدي ، كالهچاقوكشان، اشرار، اجامر، اراذل
اي  كـه در فقـدانِ نظميـه    شـدند  مـي   محسـوب  شهري تهيدست يها از گروه لوطيان

 يافتنـد  حضور مي معركه در سياسي و اجتماعي هاي تنش و ها آشوب در معموالً كارآمد،
 جز تعداد معدودي از لوطيان كه از طبقات نسبتاً مرفـه جامعـه بودنـد    )205: 1377 فوران،(
اكثريـت   ،)73- 72: 1379 ،؛ كاتوزيان307- 306 /1: 1371 مستوفي،؛ 459: 1379 اعتمادالسلطنه،(

بيكـاري و   ةبه واسـط  محسوب مي شدند كهو محلّات پايين شهر  ستطبقات فرودآنان از 
 .)261- 248/ 1: 1366 فلـور، ( يافتنـد  مـي  به جنايت و رفتارهاي ضداجتماعي سوق ،بطالت

قليـان و چـاي    ،ميوه، پنير، كـره، آجيـل  به فروختن گردي  لوطيان به صورت دوره بخشي از
گاه به  لوطيان معموالً شغل معين و ثابتي نداشتند؛ .)64- 63: تا بي گوبينو،دو(ند اشتغال داشت
 و كم و بـيش مجـاز از قبيـل تردسـتي، سمسـاري، داللـي، پاانـدازي، نقـالي         ةچندين حرف

فروشـي،   كشـي، تـوت   توان به طبـق  از كارهاي ديگر لوطيان مي. آوردند مي رويبندي  چشم
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گـاه كـه   . گردوفروشي اشاره كرد و ريزي سازي، پالوده فروشي، فرفره فروشي، بادبادك چغاله
فروشـي،   دكان كوچكي باز كرده و در آن مشغول ميـوه  آوردند، مي  دست هاي ب اندك سرمايه

هاي لـوطيگر   گروه تودة اصلي. )143: 1882 اورسل،( شدند فروشي مي فروشي و آجيل فرني
 شكنان، هيزم ها، ناطورها، سقّاها، حمال ،)كارگرها( مزدبگير ،ن مردم زحمتكشچو را افرادي

 گـرد،  دوره مايـة  كـم  فروشـندگان  ورهـا،  پيلـه  هـا،  كش ناوه شاطرها، ها، قاطرچي ها، كش سله
 ).151 :1353 پور، انصاف(دادند مي تشكيل بيكارها خيل خصوص به و موقتي كارهاي مزدوران
 لـوطيگري  بـه  كه داند مي هايي گروه ترين اصلي جزو را خرد مشاغل صاحبان بيشتر يزداني
سخت  بسياراما تشخيص خوب و بد در ميان لوطيان ، )240: 1380 يزداني،( آوردند مي روي

هـود و يـك دزد    مرزي كه ميـان يـك رابـين   « :است كه ويلم فلور نوشته چنان بود، دشوارو 
 پديـدة « بـه  را لوطيـان  تمـام  منفـي  ديـدي  بـا  نهايت درفلور  .»قراردارد، بسيار ناچيز است

 از دور و بيكـار  را گروهـي  لوطيـان ) Migeod( قول ميگود از و داده نسبت جامعه »شرارت
سـته را در مـورد لوطيـان چنـين     آرا نظر نهايت، در داند و مي زندگي از مأيوس و معنويات

 بـراي  حكومـت  نـامطلوب  عناصر كه بودند باشرفي جوانمردان لوطيان كه كند بازنمايي مي
 يـك  كـه  را چاقوكشـان  نـام  به گروهي و قرارداده استفاده مورد را آنها خود اهداف به رسيدن
). 274، 276، 260، 250/ 1: 1366 فلور،( پديدآوردند بود، لوطيگري سنت از انحرافي جريان
هاي لومپن جامعه ناميده كه از سوي رهبران مـذهبي   هاي دورة قاجار را از گروه نژاد لوطي دهقان

). 101  :1388 نـژاد،  دهقـان (شدند تا بر مخالفـان غلبـه كننـد     مي و غيرمذهبي به خدمت گرفته 
از طرف ديگر، اين گروه در ايجاد . شوند مي  لوطيان جزو طبقات تهيدست شهري محسوب

هـاي   هاي اجتماعي از نظـر عملكـرد بـا گـروه     ها و يا دخالت در ناامني ها و شرارت آشوب
تهيدست شهري مانند دزدان، بيكاران، ولگردان و اوباش در يك طيف قراردارند، مخصوصاً 

ها در تحوالت سياسي به اقتضاي شـرايط زمـان در خـدمت مـأموران      گروهاينكه اكثراً اين 
  ).100: 1383بلوكباشي، (گرفتند  قرارمي... حكومتي، رجال سياسي و

اصـطالحي كـه    ؛اسـت » اخـي «داش به معنـاي بـرادر و   » مشتي داش«يا » مشدي داش«
 مشـدي  يـا  شـتي عنـوان م  .كردنـد  مي استفاده همديگر ناميدن براي آن از فتوت هاي گروه
 پـرورش  عمـدة  مراكـز  از يكـي  مشـهد،  اوالً، شـهر  كه شد مي اطالق لوطيان به جهت بدين

 شـد  مـي  گفتـه مشـتي يـا مشـدي    نيـز  پوش  يكش و موقر لوطيان به دوم اينكه بود؛ لوطيان
  .)181: 1364حكمت بوشهري، (

اكثريـت قريـب بـه اتفـاق مـردم سـاكن در شـهرهاي ايـران را         » اي حاشـيه  يها گروه«
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فعلگـي سـاختمان،    فروشـي،  آش سفالگري، درويشي، چون مشاغلي به كه دادند مي تشكيل
گـذاري در   كشـي و خـدمت   گردي، انجام كارهاي بيگاري، باربري و گل دستفروشي و دوره

  ).87: 1370 قزويني،(آوردند  مي روي ...و اشراف و اعيان و ثروتمندان هاي خانه
هاي محروم و فقير جامعه، تحت تاثير پيشروان مذهبي و  با آغاز انقالب مشروطه، گروه

 روشنفكر انقالب، خطيباني چـون سـيد جمـال واعـظ و شـعارهاي انقالبـي قـرار گرفتنـد        
دادنـد و از انقـالب    مـي  و دلبستگي شديدي نسبت به آن از خود نشان) 123: 1357يغمايي،(

  :نويسد نسيم شمال مي. ت از فقر و تنگدستي داشتنداميد نجا
 چون طالب مشروطه يك سلسله مفلس بود   در كشمكش تهران، هنگامه به مجلس بود
 قـــــال و مقـــــال ضـــــعفا را ببـــــين   جــــوش و خــــروش فقــــرا را ببــــين

  )362: 1370نسيم شمال، (

چندان خوشبين نيست، رغم اينكه به شركت اقشار تهيدست در انقالب  ميرزا هم، به ايرج
  :به اين امر اعتراف كرده و چنين سروده است
ــند ــار معاشـ ــتان گرفتـ ــدر تالشــند   تهيدسـ ــان شــب ان ــراي ن  ب
 كه حرف آخـر قـانون بـود نـون   از آن گويند گـاهي لفـظ قـانون
 براي شغل و كار است و رياست   اگر داخل شـوند انـدر سياسـت

  )94: 1372ميرزا،  ايرج(

هاي مختلف به خاطر فقر و بـه اميـد نجـات از ايـن      تهيدستان تهران در طيفبنابراين، 
وضع، هوادار مشروطه شدند، ولي خيلي زود، بدنبال ناكامي در رسيدن به آمال خود، نااميد 

هـا،   ايـن گـروه  . شده و به تبعيت از رهبران مذهبي مخالف مشروطه، از مشروطيت بريدنـد 
وضـاع نابسـامان نداشـتند و تربيـت و آگـاهي سياسـي       اغلب، آگاهي چنداني از علل اين ا

نداشتند و بيشتر آنها، بـه لحـاظ فكـري، دنبالـه رو رهبـران دو جبهـه موافقـان و مخالفـان         
ترتيب، آنان به همراه لوطياني كه از آغاز در كنـار دربـار و مخالفـان     بدين. مشروطيت بودند

بـه تحقيـق در انقـالب     پژوهشـگراني كـه  . مشروطيت بودنـد، در يـك صـف قرارگرفتنـد    
هـاي مختلـف جامعـه از جملـه تهيدسـتان       اند، به شركت و نقش گروه مشروطيت پرداخته

در خصوص نقش تهيدستان شـهري تهـران   . )15: 1352، منيؤم( شهري در آن اذعان دارند
اسـت، امـا بـه     نگرفتـه  هاي نخستين انقالب مشروطيت، پژوهشي مسـتقلي صـورت   در سال

در تحقيقات تاريخ » ها در دورة مشروطيت و پس از آن لومپن«عنوان صورت پراكنده تحت 
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هـاي دورة   نژاد بيشتر به نقـش لـومپن   مرتضي دهقان. است شده اجتماعي به اين مسئله اشاره
خصـوص   هـاي تهيدسـت بـه    مشروطيت در شهرهاي مختلف ايران پرداخته و كمتر به گروه

كلهـر و ماشـينچي   . اسـت  مشروطيت اشاره كردههاي نخستين  لوطيان و جهال تهران در سال
، پس از شرح مختصر از »اول يبه عصر پهلو تيها در گذر از مشروط لمپن«ماهري در مقالة 

هـا در اواخـر دورة قاجـار و     هاي دورة مشروطيت، بيشتر به بحث در خصوص لومپن لومپن
ا نقش تهيدسـتان شـهري   ، ام)1388كلهر و ماشينچي ماهري، ( اند اوايل دورة پهلوي پرداخته

مخصوصاً لوطيان و جهال تهران در انقالب مشروطيت و حوادث پـس از آن چنـدان مـورد    
هاي تهيدست شهري تهران  با توجه به حضور نسبتاً گستردة گروه. است توجه آنها واقع نشده

در هـر  ها و اقدامات آنـان   ويژه لوطيان و جهال در انقالب مشروطه، بررسي اهداف، انگيزه به
اند؟  دو جبهه اهميت بسياري دارد؛ اينكه آنان به دنبال چه اهدافي در انقالب مشروطيت بوده

در بحث . شد خواهد  است و يا نه؟، پاسخ داده آيا حضور آنان در حوادث انقالب آگاهانه بوده
در هاي تهيدستان شهري و از ميان آنان بيشتر نقش لوطيان و جهال  حاضر تالش شده، انگيزه

  .ريز حوادث انقالب مشروطيت در محدودة جغرافيايي تهران مورد بررسي قرارگيرد
  

  دستان شهري در حوادث نخست انقالبحضور تهي. 2
بـه لحـاظ جمعيتـي و     ايـن شـهر   قاجار و با انتخاب تهران به عنوان پايتخت، ةدور لياز اوا
و  ياوضـاع نابسـامان اجتمـاع    گـر، يد ياز سـو . شـد  نـامتوازن مواجـه   يبا رشد ييايجغراف

تهـران   ژهيـ و به شهرها به دستانياز ته يشتريمهاجرت اقشار ب شياقتصادي كشور سبب افزا
اوضـاع نابسـامان    ).1671 /3: 1367 اعتمادالسـلطنه، ( افـزود  آنـان عمالً بر تعـداد   و ديگرد

 شـهري اقتصادي و اجتماعي كشور در دورة قاجار و فشار مضاعفي كه بر اقشـار تهيدسـت   
 ةو تـود  )234: 1369، كسـروي (ان چيـز  كمآمد، سبب شد در آغاز مشروطه، اين گروه از  وارد 

و رسيدن به عدالت، نان و آزادي، به همراه ساير از فقر و بدبختي  ييرهااميد محروم شهري به 
 ).123 :1326، آبراهاميـان ؛ 249- 248 :1385رواساني،( هاي شهري با انقالب همراه شوند گروه
هاي تهيدست از  گروه تيانقالب در حما يرهبران روحان ژهيو به نخبگان ريثأاست ت يهيبد

  .ناپذيري داشت مشروطيت نقش انكار
. بهـره بودنـد   به صورت بالقوه از سازمان، ايدئولوژي و رهبري بـي  زحمتكش يها گروه

آرزوهاي خـود، بـه   فقدان اين عوامل سبب گرديد كه آنان نتوانند براي رسيدن به اهداف و 
اگرچه در آغاز، گزارشـگران بـراي   . كنند ريزي عمل يافته، منسجم و با برنامه اي سازمان گونه
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هــاي   تـوده «يـا  » تـودة مـردم  «هاي انقالب از عناويني كلي همچون  حضور مردم در صحنه
) 100- 99 /1: 1342 ؛ اعظام قدسـي، 265- 264/ 2: 1332 ،كرماني االسالم ناظم(» خشمگين

اند اما در حوادثي كه به پيروزي انقالب مشروطه منجرشد، پاي تهيدسـتان   استفاده كرده ...و
ساختة بانـك استقراضـي روسـيه بـا      كردن سراي نيمه ماجراي ويران. شهري نيز در ميان بود

هدايت رهبران ديني، همچون حاج شـيخ مرتضـي آشـتياني و حـاج شـيخ محمـد واعـظ        
زدن سخنراني سيد جمال واعظ توسط طرفداران ميـرزا   هم ريا جريان ب) 56: 1369كسروي،(

منجرگرديـد،  ) 1323شـوال  16(كـه بـه مهـاجرت صـغري     ) جمعـة تهـران   امـام (ابوالقاسم 
  .از آن جمله بود) 149: 1379 ،؛كاتوزيان286 /2ج: 1332كرماني،  االسالم ناظم(

تهيدسـتان  ، مشخصـاً بـه حضـور    )1324االول  جمـادي  24(در جريان مهاجرت كبري 
جمعي از مردم بيكار و اقشـار فرودسـت در مسـجد    در اين واقعه، . است شهري اشاره شده

پـس از قتـل سـيد    . )124 :1380 براون،؛ 408 /3 ج: 1332كرماني،  االسالم ناظم(گردآمدند
آمد، مرد فقيري  هاي مردمي با نيروهاي دولتي پيش هايي كه بين گروه عبدالحميد در درگيري

  ).69- 68/ 2: 1336، آبادي دولت(به قتل رسيد » سينح«به نام 
، )1324االول  جمـادي  26(خواهان در سفارت انگلستان  نشيني مشروطه در جريان بست

؛ 110: 1369 كسروي،(هست  دست  هاي تهيدستان شهري در  هايي از حضور گروه گزارش
ميت افراد تهيدست در تعداد و اه). 151: 1344 صفايي،؛ 131،133، 125 :1351، ظهيرالدوله

بـراي ادامـة تحصـن در بـاغ      تصـميم گرفتنـد  قدر بود كه پيشروان حركت  اين حوادث آن
ايـن دسـتجات و بـراي تـأمين معـاش آنـان و       پراكندگي سفارت انگلستان و جلوگيري از 

  )84: 1385 آفاري،(هايشان پول جمع كرده و به ايشان كمك كنند  خانواده
مشروطيت با هدايت رهبران روحاني و روشنفكر و با حضور اصناف و به هر حال، انقالب 

هاي تهيدست شهري در كنار گروههاي مذكور، به پيـروزي   طبقات مختلف جامعه و البته گروه
تعلل در تدوين و ارائه و امضاي قانون اساسي، اعتراضـات  ). 1324الثاني  جمادي 14( رسيد

فـروش   ي از گزارشگران غربي در مصـاحبه بـا سـبزي   يك. آورد همراه  مردمي را در تهران به
  :بود كرده گرد تهراني كه از وي در مورد قانون سؤال كرد، جواب زير را دريافت دوره

 اي تازهكه چيز  زيرا خوشوقتيم، مسئله اين از همه ما بداني، خواهي مي اگر را حقيقت مسيو
 مـا  خواهـد  مـي پـس خـدا   . سـابق شـويم   از تـر  بـدبخت چون ممكن نيست كه مـا   است؛

 هسـتيم  خـود  خيـر  بـه  اميـدوار  اسـت  اي تـازه باشيم و در هر صورت چيـز   تر خوشبخت
  ).407: 1379 ،كاتوزيان(
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هاي تهيدسـت،   ، گروه)ق1324رمضان (پس از تصميم مجلس براي تأسيس بانك ملّي 
عاً زياد نبـود، از كمـك   ان و فقرا هم به قدر توان خود كه طبشوي رخت، نناز بيوهان، چيز كم

: 1380 ،؛ بـراون 188 :1363 مخبرالسـلطنه،  ؛3/ 27 ش: 1324 عـدالت، (مالي دريغ نكردنـد  
؛ 403/ 2: 1383 زاده، ملــك ؛182 :1369 كســروي، ؛224: 1363 محــيط مــافي، ؛142- 138

اما، هنوز، مشروطيت به پايان اولـين سـالگرد پيـروزي خـود     ). 364- 361 :1379كاتوزيان، 
مشـروطه جـدا   آنـان راه خـود را از   گروهي از . بود كه بين علما اختالفاتي پديدآمد نرسيده

و از  1325خواهان و مجلس اول از ابتـداي محـرّم سـال     حمالت لفظي به مشروطه. دندكر
جمعـة تهـران    خواني و وعظ علمايي چون سيد اكبرشاه، كه خود را بـه امـام   مجالس روضه

ايـن امـر باعـث    . اهللا نوري به اوج خود رسيد امات شيخ فضلبود، آغاز گرديد و با اقد بسته
جداشدن بخشي از تهيدستان شهري از مشروطيت گرديد، برخي از اين تهيدستان به دنبـال  

آوردند تا بلكه اندكي از  كردن شكم خود بودند و از فقر و گرسنگي به هر سو، روي مي سير
. تحوالت سياسي و مشروطيت داشته باشندفقر و ناداري خود بكاهند، بدون آن كه دركي از 

اهللا نوري به همراه حـدود هـزار نفـر از     ، شيخ فضل1325االول  جمادي 9كه وقتي در  چنان
 200نفر خدمتكار و  100از اين تعداد، . اتباع خود در زاوية حضرت عبدالعظيم تحصن كرد

  ).340- 339: 1363 ي،ماف طيمح(نفر نيز به سبب غذاي مجاني در جمع آنان حاضر بودند 
شـاه بـه    يمحمـدعل ، دربارة مجلس و كاهش بودج ياصالحات مال يدر پمدتي بعد و 

كرد تا آنـان   دربار اقدام يمختلف خدمات يها كاركنان شاغل در بخش ةساالن يقطع مستمر
در پـي  . )124 :1326 ان،يـ ؛ آبراهام505: 1369 ،يكسـرو ( زديبا مجلس برانگ يرا به دشمن

هـاي خيابـاني بـين     بـه درگيـري  شكل گرفت كـه   )1325 ةالعقد يذ(اين امر، واقعة توپخانه 
كـه اعتقـادي بـه     و حاميـانش  شـاه  محمـدعلي . منجرگرديـد  طرفداران مشـروطه  مخالفان و

ــ    جهال كه در بخش ديگري از آنـان يـاد خواهدشـد    از لوطيان و غير ـ  ندمشروطيت نداشت
را در كنـار سـاير   كـارگران و فقـراي بـازار تهـران      شـامل  شهريطبقات پايين هايي از  گروه

هايي از طبقـات   بودند گروه  دربار و مخالفان توانسته ،واقع در .مخالفان مشروطه جمع كردند
كـرده و بـه دشـمني بـا مشـروطيت      خـود جمـع    ةجبه عنوان مخالف دره پايين جامعه را ب

  ).119: 1384، انيآبراهام(برانگيزانند 
كـه آبراهاميـان    آنچنـان  ؟در ايـن تجمـع چـه بـود    تهيدست  هاي دليل حضور گروه ،اما
اعتنـايي   و بـي زراعـي   تزمان با برداشت بـد محصـوال   اين حادثه از يكسو هم است، نوشته

مـورد هجـوم   مجلـس   ،از اين جهت .است ويژه نان بوده ها و به نمايندگان به افزايش قيمت
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تغيير نظام سياسي در ايران و برقراري ). 119 :همان( تآشكار طبقات پايين ناراضي قرارگرف
بـود تغييـر مثبـت و     مشروطيت اگرچـه حركتـي رو بـه رشـد بـود، مشـروطيت نتوانسـته        

هاي فرودست  توجهي در وضع طبقات محروم اجتماعي پديدآورد و بيش از همه گروه قابل
  .داجتماعي بودند كه از اوضاع نابسامان و ركود اقتصادي آسيب ديدن

ــت زار     هر سو نگري به سـوي بـازار ــه حال ــرا ب ــه فق  جمل
  )386: 1370نسيم شمال، (

پا كه بـر اثـر افـزايش     وران خرده داران و پيشه گونه كه در تبريز دكان توان گفت همان مي
كـاري شـده و بـا     رويه كاالهاي خارجي دچار فقر، ورشكستگي و بي نرخ تورم و ورود بي

در تهران نيز ) 119- 118: 1385يزداني، ( مجاهدان پيوسته بودندوقوع مشروطيت به نيروي 
وران و اهل كسب وجود داشتند كه شغل خود را از دست داده و جزء تهيدستان شـهر   پيشه

طلـب نيـز    هـاي سـلطنت  خواه و يـا نيرو  شدند آنان در بين مجاهدان مشروطه  محسوب مي
  .حضور داشتند

 توپخانـه را بـا اصـطالحاتي چـون     م حاضـر در منابع هوادار مشروطه تمامي مردگرچه 
 »پسـت  ةطبق«، »مردان ناتراشيده«، »ارج كاركنان كم«، »اشرار« ،»قماربازها« ،»قلدرهاي مزدور«

؛ 501- 500 :1369ي، كســرو؛ 1/ 190 ش: 1325 )هيــومي( نيالمتــ حبــل( انــد كــرده يــاد ...
حاضر در ميدان را كه جات و كارگران  عمله ،فقرا توان ، نمي)563- 502 /3: 1383، زاده ملك

چـه  اگر. جزو اشرار قلمـداد كـرد   ،بودند ها و كمبودها به اين جمع پيوسته گراني ةبه واسط
 اسـت  كرده معرفيمردم را هوادار استبداد  ةسوم يعني تود ةتحليلي ناقص تمام طبق در بهار

ديگري از تهران و در  ةدر گوش، اما اين گفته او صحيح نيست چرا كه )1/ 2: 1371 بهار،(
هاي كثيـري   گروه ،ياطراف مجلس شوراي ملّ توپخانه درميدان  زا رچندان دو اي نه فاصله

و بـه قـول نسـيم     دهقانان و كارگران ها، ينمد كاله از جمله هاي مختلف از مردم از طيف
 تحت عنـوان هـواداران مشـروطيت دور هـم جمـع بودنـد       شمال مفلسان و ضعفا و فقرا

  )376و  362: 1370 ،؛ نسيم شمال163 :1380، براون(
در گذر زمـان، مجلـس بخشـي از حاميـان خـود را در ميـان طبقـات حاشـية شـهري          

ويـژه اقشـار تهيدسـت     هايي كه به مردم به انقالب با وعده ).294 :1377فوران، (داد  ازدست
اسـتبدادي بـه    ةد در دورمردم انتظار داشتند كه از وضع موجـو  .توقعات آنها را باال برد ،داد

آسـايش تحـت حمايـت     و رفاه، امنيـت  ،عدالت .برسند جديد ةيك وضع مطلوبي در دور
هاي اجنبي و انتخاب حكام مردمي  استقالل در مقابل قدرت كمبودها و ،ها قانون، رفع گراني
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. بـود  رفـت كـه حـال ناكـام مانـده      شـمارمي  از جمله انتظارات مردم بـه  در اياالت و واليات
، كمبود نان و كيفيت بد آن و دخالت مجلس در اين امرِ بسيار حساس گراني ي مانندمشكالت

 دربار و مخالفان به مجلس گرديدتبليغاتي  ةحمل كه نتوانست از عهدة حل آن برآيد، موجب
گيـري   و در نهايـت بـه كنـاره   ) 666: 1379؛ كاتوزيـان،  296001001 في، رد1 ةسند شمار(

هـاي تهيدسـت شـهري     در واقع، گروه. هري از حمايت انقالب افزودبخشي از تهيدستان ش
خواهان رفتند، هر چند ممكن است  بودند كه در اثر تحوالت بعدي به سوي اردوي مشروعه

توان تمـام آنهـا را بـر     ها افراد جاهل و بداخالق نيز وجود داشتند، اما نمي در بين اين گروه
نـاامني از ديگـر   . اجامر و اوبـاش معرفـي كـرد    هاي طرفداران مشروطه اساس برخي نوشته

 بمبـاران اي منتهـي بـه   ه ويژه در ماه ها به گزارش .شهري تهران بود ةمشكالت مهم در حوز
و ترور چند تن اشرار و الواط توسط  قتل ناامني و ،حكايت از گسترش شديد دزدي ،مجلس

در ). 642: 1379اتوزيـان،  ك ؛709/ 4: 1383 زاده، ملـك ( در تهـران دارد خواهان  از مشروطه
هايي  »بابي« ةبه مثاب آنان. خواهان شدت يافت حمالت تبليغاتي عليه مشروطه چنين اوضاعي

بـه كسـاني كـه بـا      نيز ؛اند شدند كه با استفاده از مشروطيت دين خود را آشكار كرده معرفي
حمـالت   ،نـد بود هـا شـده   انجمن آزادگذاشتن زنان و دختران سبب رفتن آنان به مدارس و

خصوص طبقات پـايين كـه از روحانيـت     بهاين گونه تبليغات در ذهن مردم . سختي گرديد
و در ). 636- 635 /3: 1383زاده،  ملك(گذاشت تأثيرات منفي بر جاي شنوي داشتند،  حرف

تـرور نـاموفق   . گرايش تهيدستان شهري به سوي مخالفان مشروطيت نقش مهمي ايفا كـرد 
از سوي ديگر، اگرچه . زد هاي بيشتري دامن  نيز به نگراني )1326محرم  25(شاه  محمدعلي

تـاريخي بـه صـورت صـنفي برگـزار شـد و شـامل        ضـرورت  انتخابات مجلس اول بنا به 
اين شكل از انتخابات در واقع انقالب را از يكي از مدافعانش محروم . تهيدستان شهري نشد

يدسـتان شـهري همـت گماردنـد،     هاي ملّي به جذب عناصري از ته هرچند انجمن. ساخت
خواه سبب دودسـتگي بـين    طلب و مشروعه انشقاق بزرگ ميان دو دسته از علماي مشروطه
  .تهيدستان و طبقات پايين شهري در تهران شد

  
  ها و تهيدستان شهري در دفاع از مجلس انجمن. 3

و طبقـات   هـا  طيـف . بود» ها انجمن«يكي از نتايج حاكميت نظام مشروطه در ايران برپايي 
هــاي فرودســتي ماننــد خــدمتكاران  گــروه. گونــاگون دســت بــه تشــكيل انجمــن زدنــد

نيز در كنار انجمن هـاي ديگـر مبـادرت بـه تشـكيل      بندها  دوزان، ماست نهيپها،  سفارتخانه
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 يبـه همراهـ   ،بـود  دربـار كه از هـواداران   ،افخم سردار» آقاباالخان«كه  چنان انجمن كردند،
ـ  سيتأس يتهران انجمن انيهشتصد تن از لوط ؛ 3- 2 /5 ش :1325 ل،يصـور اسـراف  ( دكردن

  ).53: 1357، وانفيا؛ 247- 246: 1384 ،يراليش
دهـد كـه تهيدسـتان     مـي  اسامي تعدادي از مدافعان مجلس كه در منابع ذكر شده، نشـان 

 هـا يـا بـه انحـاي ديگـر، در دفـاع از مجلـس شـركت داشـتند          شهري چه در قالب انجمن
ــك( ــ ؛738 ،733، 751/ 4: 1383 زاده، مل ــري  ). 220: 1384ي، راليش ــران فك ــار رهب در كن

ها نيز،  كشيدند،  بخش تفنگچيان انجمن مشروطه كه كه نقش مغز متفكر حركت را يدك مي
. هاي تهيدست شـهري بودنـد   عنوان يكي از بازوهايي محركه انقالب، بيشتر پذيراي گروه به

اشتن پول جهت تهية تفنگ و فشنگ، به گرفتن پـول  تعدادي از همين تهيدستان به علت ند
در دفاع از مجلس، تهيدسـتاني وجـود   ). 85: 1351 مجداالسالم،(آوردند  از ثروتمندان روي

). 187 :1385 ي،آفار(داشتند كه بر بام مجلس خوابيدند و تنها سالح آنها داس و چاقو بود 
بـود كـه اغلـب آنهـا از اشـخاص       دفاع از سر در بهارستان به انجمن مجاهدين سپرده شده

در ميان مدافعان مجلس، نـام چنـد   ). 31/ 2: 1336 ،يآباد دولت(بودند » كاسب«و » متفرق«
دوز،  دار، حميده پـاره  خورد كه مشهدي اصغر داالن تن از افراد تهيدست شهري به چشم مي

از آن ... و  خـان  حمزه سرباز، دو نفر از نوكرهاي حسينقلي) نوكر سردار منصور(خان  قهرمان
  ).191/ 1: 1362 ،يكاشان فيشر ؛319- 318: همان(جمله بودند 

  
  هاي متخاصم مشروطه در خدمت گروه لوطيان و جهال تهران. 4

ماجراي انقالب مشروطه در  در نشينان، مشخص تهيدستان شهري و حاشيهين حضور نخست
حـاجي ميـرزا   . بـود حضـرت عبـدالعظيم    ةمسجد شاه و مهاجرت معترضين به زاويتجمع 

بـه   ،كنـار خـود داشـت    كه گويا از اين دست افراد هميشه در )جمعه امام( ابوالقاسم خويي
كساني كه از به  ،ضمن حمالت لفظي به وي ،هنگام سخنراني سيد جمال واعظ عليه دولت

ريختـه   هم تجمع را بهكه داد دستور  شدند، ناميده ميبندان  قداره چماقداران وسوي مخالفان 
تحت حفاظت صد نفر از نيز سيد جمال . دكنندستگير  آورده،ال را از منبر به زير مسيد جو 

سيد  ةبه خانتحت امر عبدالهادي طباطبايي ] نشينان تهيدستان شهري و حاشيه[جوانان رشيد 
تنهــا روحــانيون  نــه). 13/ 2: 1336 ،يآبــاد دولــت؛ 29:همــان( محمــد طباطبــايي پنــاه بــرد

از ايـن گونـه ازخـود    بلكه فرزندان روحانيون نيـز تعـدادي    ،جمعه مثل امام منصبي صاحب
الـدين   زماني كه نيروهاي دولتي جلوي مهاجرت سيد جمال. ار داشتنديرا در اختگذشتگان، 
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نشـيني كـرده و راه را بـه     افراد مسلح وي سربازها عقـب تيراندازي  با گيرند، مي ه اي راافج
در جريان دستگيري  ،چند ماه بعد). 2/283ج :1332كرماني،  سالماال ناظم(كنند  ايشان باز مي

جـوان توسـط نيروهـاي دولتـي      ةطلبـ  ،سيد عبدالحميد شدن به كشتهشيخ محمد واعظ كه 
كه بـا  علي كوهي به سركردگي يكي از لوطيان تهران به نام اي از جوانان  دسته گرديد،منجر

 ةجنـاز ، روانه شده ها قزاقپي سرعت از   به، العلماء به جرأتشان افزوده شده بود حضور صدر
  ).97 :1369 ،يكسرو؛404 /3 همان، ج( نددبه مسجد آور عبدالحميد را پس گرفته و

در . پس از ماجراي مسجد آدينه رهبران مشروطه تصميم به مهـاجرت مجـدد گرفتنـد   
هـاي   گـروه وران، تجـار و   هـاي مختلفـي از  بازاريـان، پيشـه     ، گروهقمبه مهاجرت كبري 

عنـوان   نيـز بـه  ميـدان   چـال  جوانان سـرپولك و در اين ميان  معترض ديگرحضور داشتند،
 رفتنـد بـه قـم    و خـارج شـده  از شـهر  نيروهاي حفاظتي در كنـار علمـا و اطرفيـان آنـان     

كه بـه   »مهدي گاوكش« ،سرپولك تهرانمحلة در ميان لوطيان ). 171: 1363، مخبرالسلطنه(
عبـداهللا   ديسـ  سرسـپردگان  ولوطيـان   هاي جزو سردسته ،هم معروف بود »مهدي يوزباشي«

 ي در مواقـع الزم و. كـرد  يحفـظ و حراسـت مـ    ايـن روحـاني  بـود و همـواره از    يبهبهان
 ؛2/ 153ش : 1326 مجلـس، روزنامـة  ( را با خود همراه كند انيتوانست هزار نفر از لوط يم

خواسـت   الدوله كه مي عين). 170: 1379ان، ؛ كاتوزي373 /2 ج :1332 كرماني، االسالم ناظم
كرده و حمله  مهدي ةشبانه به خان، دستور داد نيروهاي دولتي ردياز مخالفان زهرچشمي بگ

شـدن فرزنـد    ايـن حملـه موجـب سـقط جنـين زن مهـدي و خفـه       . ننـد كوي را دستگير 
ــة وي گرديــد  چهارســاله ؛ 64/ 1: 1362 ،يكاشــان فيشــر(اش در حــوض و غــارت خان
  ).374- 373 /2ج:1332كرماني،  االسالم ناظم؛ 170 :1379كاتوزيان، 

خواهـان در زاويـة حضـرت عبـدالعظيم، در ميـان سـاير        مشـروعه صـن  حتدر ماجراي 
) 744: 1379كاتوزيـان،  ( سـنگلج  ةهاي محل مشتياز ي هگروخواهان  معترضان به مشروطه

؛ 4/ 89ش  :همـان  ؛3/ 66 ش: 1325 ،)هيـ ومي( نيالمت حبلروزنامة . (حضور داشتند نيز
منـابع، افـرادي ماننـد    ). 744 :1379؛ كاتوزيـان،  421: 1363ي، ماف طيمح ؛2/ 90ش  :همان

را پشـتيبان مـالي   ) اتابك اعظـم (السلطان  امينويژه  بهو شاه  اهللا نوري، محمدعلي شيخ فضل
تعـداد  السـلطان، از   كـه پـس از تـرور امـين     انـد، چنـان   كـرده ذكر متحصنين مزبور جريان 

در نهايت، بـا  . )27ب، 1325 اقبال،؛ 128/ 1: 1362ي، كاشان فيشر(متحصنين كاسته شد 
 حاصل گرديد، بسـاط تحصـن برچيـده شـد    و مجلس  ياهللا نور فضل خيشتوافقي كه بين 

  ).5/ 109 ش: 1325 ،)هيومي( نيالمت حبل(
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  نقش تهيدستان شهري در حوادث ميدان توپخانه. 5
خواهان با هدايت آنان از  ، بنابر گزارش منابع مخالف مشروعه1325 ةالقعد در روز هشتم ذي

، آبـاد  حسن، سنگلج، ميدان لوطيان از محلّات چالو ي از جهال بسيارهاي  دسته جمله دربار،
هاي  به نام معروف تهران لوطيانچند محله از توابع آنها به سركردگي دو تن از  عودالجان و

س أدر ر ،نيـز مشـهور بـود    1»فشفشـه  بـه سـردار  «نظام كـه  معروف به مقتدر » خسروخان«
حضرت كه رئيس  يعصنمعروف به » محمدخان سيد« و آباد حسن هاي سنگلج و يدمش داش
بـه  ده كـر تجمع و بهارستان در جلوي مسجد سپهساالر  ،ميدان تهران بود چال ةمحل انيلوط

ميـدان   بـه طـرف   ؛ سپس)1848  /3  :1377 السلطنه، نيع(انتقاد از مشروطه خواهان پرداخته 
هـاي مخالفـان بـا شـماتت از برپـايي       گـزارش . ماندنـد را در آنجا شب  ه وگشتازتوپخانه ب

 هـا و  قـاطرچي  ،در ايـن ميـان  . در آنجـا يـاد مـي كننـد    خواري  دهادستگاه ب وهاي پلو  ديگ
؛ 509- 506: 1369 ،يكسـرو (ند هايي از اين قبيل به جمع آنها اضـافه شـد   تيپ شترداران و

كـه   دكن يم ادي يمشدالدوله از لوطيان تهران تحت عنوان  شرف). 27- 26: الف 1325 اقبال،
 ،شـد  يپرداخـت مـ  به آنـان  الدوله  الدوله و اعلم شاه كه توسط صحت يمحمدعل يها با پول
پرداخت تا بتواند از آنهـا   يشام آنها را مو پول ناهار  زيالسلطان ن بودند و مجلل شده كيتحر

  ).176 :1377 الدوله، شرف( مجلس استفاده كند هيعل در كودتا
مـورد  نيـز   تيتوسط صاحبان منافع در حـوادث مشـروط  شده  برانگيختهاستفاده از زنان 

 ةواقعـ  ةخواهـان و در آسـتان   طلبـان و مشـروطه   مشـروعه  نيب يريدرگ در .است بوده توجه
ناگهان  تحريك شده بودند،كه از نظر جبهة مخالف به طور تصنعي از زنان  اي عده ،توپخانه

به وضع زننده و بـدون حجـاب ظـاهر     ،بود شهرازدحام  پر هاي در بازار تهران كه از مكان
از  يطرفـدار  اديـ بلند فر يمور بودند كه با صداأآنها م .دنديپراكنده گردها  ابانيو در خ هشد

بـه نحـو    يو زندگ ينيد يوبندهادياز ق يخواهان آزادو  سردهند يخواه يمشروطه و آزاد
گـروه از زنـان را بـه سـعدالدوله      نياقدام ا منابع). 505/ 3: 1383 زاده، ملك(شوند دلخواه 
و  و جانب دربار را گرفتـه  دهيبر يخواه مجلس و مشروطه ةكه حال از جبه دهند ينسبت م

ــود هتــك حرمــت از مشــروطه در صــدد ؛ 6 /23 ش: 1326 ،ليصــور اســراف( خواهــان ب
  .)169- 160/ 2: 1336 ،يآباد دولت

خواه و مخالف مشـروطيت تقسـيم    به دو بخش مشروطه عة ميدان توپخانه، تهراندر واق
 »فرنـد «ها آن را بـه جنـگ    اين چند روز تهران و درگيرينويسي اوضاع  خاطره. ندبود  شده

)Frond( است فرانسه تشبيه كرده )گويـا افـراد   ،در اين ميان). 1848 /3: 1377 السلطنه، نيع 
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برخي از آنان . خوردند ميبودند كه در هر دو سوي جبهه به چشم اي و تهيدستي نيز  بيكاره
كه پاينده اصول اخالقي و گروهي نبودند، به دور از چشم رهبران هر دو طيف، از فرصـت  

شده كه سرِشـب   ها درج در گزارش. گرفتند كردن شكم خود بهره مي دست آمده براي سير به
شـدند؛   حضرت و مقتدرنظام تردمـاغ مـي   ي مانند حاجي معصوم، صنيعزير چادرهاي افراد

 ند؛خورد پلو و كباب جوجه مي چين روي تهم ةارك و مدرس توپخانه و يها شام در باالخانه
  ).6- 5/ 20 ش: 1325 ل،يصور اسراف(ند خورد روزها هم در بهارستان ناهار مي

دو گروه در حمايت از . كرده استسهراب يزداني مجاهدان تبريز را به سه گروه تقسيم 
رسيد، اما گـروه   مشروطيت و مردم به صف مجاهدان پيوسته بودند و آزارشان به كسي نمي

). 121: 1385يزداني،(دست آمده سود مادي برند  خواستند از موقعيت به سومي بودند كه مي
  .ت آمده بودنددس نفعت از فرصت بهدر واقع، در تهران نيز افرادي بودند كه در پي كسب م

گان ميدان  كننده به تجمع ياهللا نور فضل خيز جمله شخواه ا علماي مشروعهبا پيوستن 
اكبر «. لوطيان نيز در جبهة مشروعه خواهان قلمداد شدند) 511 :1369  ،يكسرو(توپخانه 

 يرو اي خردسـال  خـوان را مثـل بچـه    محمـدباقر روضـه   ديآقا سـ  تهران لوطيان از» بلند
اسـامي  ). 8/ 20 ش: 1325، ليصوراسرافروزنامة (رده و به توپخانه آورد دوشش سوار ك

 يخداداد، حاج يچراغ، عل يسمسار، عل هاشم ديسهاي لوطيان مانند  سردستهاز  يتعداد
 يعـرب، حـاج محمـدعل    نيعابـد  نياصـطبل، حسـ   بيمعصوم، عباس كچل، آقاخان نا

بـه عنـوان بخشـي از قـوه قهريـه      كـه   استي در دست بقال اوغل و قصاب يقصاب، عل
 الـواط و  از). 7- 6 :همـان ( توپخانه بودند دانيكن م كاره و كارچاق همهمخالفان مشروطه 

، ابول اشدوري، علي بحسن د علي چون توان به كساني ديگر در جريان توپخانه مي جهال
بـا   علي راه محمـد نباز و ن قدير ميرغضب، جابري خرس ،محمد نگولي، شاهمالمحسين غ

شـدن   اينان كه با اضافه ).1 /199 ش: 1325 صبح صادق،روزنامة ( كرد ث اشارهانا ههمرا
بـه   ،القعـده  در روز دهـم ذي  ،بودنـد  هاي خود تقويـت شـده   نوچه زي ابسيارهايي  گروه
. آقاباالخان نيز به همراه لوطيان هوادار خود به اين جمع اضـافه شـد   .زدند ي دستاقدامات

 اكبرشـاه  سـيد  از جمله سـيد محمـد يـزدي و    مشروطه مخالف رهبرانآنان كه با سخنان 
به هرچيـزي كـه مظهـري از    ، )2 /190 ش: 1325 ،)هيومي( نيالمت حبل( بودند  تحريك شده

). 1851 /3: 1377 السلطنه، نيع؛ 512 :1369، يكسرو(بردند حمله ، مشروطيت و غرب بود
علـي شـاه    حوادث سياسـي نداشـتند، بـه دسـتور محمـد     ها كه درك درستي از  اين گروه

 22لوطيان شاه ميدان را اشغال كرده تا يكشـنبه   «به نوشته براون  .دادند اقداماتي انجام مي
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 دسامبر در آنجا ماندند و به ايذاء عابرين و چپاول محالت يهودي نشـين سـرگرم بودنـد   
  ).188: 1380براون، (

اهل  و جماعت الواطكه به همراه شدند مجبور سته بودند، پيوآنان  به كه ودان نيزهج ،حتي
قسـمت   يهودان كـه . را سر دهند» ميخواه ينب نيد ما، خواهيم مشروطه نمي« توپخانه شعار

شـروع   الواط سپس. قاطرچيان مواجه شدند گردني اوباش و با پس ،گفتند شعار را نمي دوم
؛ 512: 1369، يكسـرو ( هكـرد خالي و جيب بغل آنها را  كردهض به اموال رهگذران به تعرّ

مجلـس، رهنمـا،    ل،يصور اسراف ن،المتي حبل هاي و دفاتر روزنامه) 251: 1370نسيم شمال، 
روز . )3- 2/ 190 ش: 1325 ،)هيـ ومي( نيالمت حبل(را مورد حمله قراردادند  هيجم و بلد جام

جـوان  اهللا  تايـ ميـرزا عن . داد توپخانه رويحوادث خونباري در ميدان ) القعده ذي 11(سوم 
پسر  .كشته شداوباش توسط  ،داشت ي كه همراهزنجير طال و ساعت پول وبه خاطر زنجاني 
 ).515- 514 :1369ي، كسـرو ( تراش چشـمان وي را از حدقـه درآورد   مالسادات با قل نقيب
ـ  علي ـ  دسـت يكـي از اراذل  ه آقا صراف و اسمعيل نام شاگرد درزي ب  بقـال اوغلـي   نـام ه ب

قدر زياد بود كـه   آنجهال و اوباش تعداد ). 7 /20 ش: 1325 ل،يصور اسراف(مضروب شد 
در تمـاس مشـتركي از شـاه خواسـتند      ،سفارت روس و انگليس به خاطر امنيت اتباع خود

 نـد اهاي خـويش بازگرد  به سر محل ،ندبود تهران وارد شده ةرهبران اوباشي را كه به توپخان
تومـان   50مبلـغ  العمـل   بـه عنـوان حـق   به هركدام از اوباش  ).487: 1370ي، آب يها كتاب(

گـر و   هـاي لـوطي   واضح است، عملكرد گروه پر). 182/ 2: 1336 ،يآباد دولت( بود شده داده
اهللا  جهال در مخالفت با مشروطيت هيچ تناسبي با علل مخالفت اشخاصي چون شيخ فضـل 

اصـوالً غـارت يكـي  از    . ب مشـروطه نداشـته اسـت   نوري و ساير نخبگان مخالف با انقال
شدند و ايام بلوا و  ها بود كه گاه، از كنترل خارج مي هايي از اين گروه آمد  بخش هاي در ممر

نمـايي، غـارت و    آشوب، بهترين فرصت براي آنها جهت نيل به اهدافشان، از جمله قـدرت 
اي  عـده  ؛توپخانه جمع شد زچادرها ا ،به دستور دربارسرانجام، . رقابت با لوطيان رقيب بود

 نـد كـه  رفت يبه سفارت عثمان و تعدادي ديگر نيزمروي  ةمدرسبه اي  عده، ما به دربارلع از
. )527 :1347، رانيـ در ا تيمشـروط  اسـتقرار  خيتـار (ورود به آنهـا را نـداد    ةسفارت اجاز

 و خواهـان  مشـروعه  جبهـة بـا   هاي آنان لوطيان و دارودستهشدن   رسد علت همراه نظرمي به
در اين زمان دليل  وجودداشت،هاي معمولي كه قبالً  غير از ارتباط ،مروي ةتحصن در مدرس

ر از آنها بـراي فـرا   .را تنبيه كنداشرار و اوباش خواست ديگرش اين بود كه مجلس از شاه 
 ).514: 1369ي، كسرو( پناه بردندمخالف مشروطه  يمروي و كنار علما ةمجازات به مدرس
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بـه زور   ها را شكسـته و  قفل حجرهكه قاطرچيان و اراذل و اوباش طالب مدرسة مروي از 
 ةدر مدرسـ ). 4- 3/ 195 ش: 1325 ،)هيـ ومي( نيالمتـ  حبل(كردند شكايت  ،ا شدندجوارد آن

صـور  ( بود  سايرين فراهم خوراك براي حمايت اراذل و اوباش و مروي هم بساط خورد و
از مدرسـه   ،طرفـي نبسـته   ، مخالفان از اقدامات خودتيدر نها). 7 /20ش : 1325 ل،ياسراف

  .خارج و پراكنده شدند
 ؛)2/ 219ش : 1325 صبح صادق،( حضرت دستگير شد يعصن ،1325 ةالحج ذي 7در روز 

 بازداشت گرديـد  ،السلطان بود جلودار مجللكه جواد نامي نيز  1325 ةالحج ذي 11شنبه  پنج
چنـد نفـر ديگـر را هـم      و اسماعيل نام سـرهنگ ؛ )4/ 208 ش :1325 )هيومي( نيالمت حبل(

، دستگير كرده و بودند وزير جنگ پناهنده شده ةبه خانرا كه سيد كمال  مقتدرنظام و؛ گرفتند
تسـليم  را حاجي معصوم هم گويا خود ؛ )158 /1: 1362 ،يكاشان فيشر(به محكمه بردند 

ال  سركردهوزارت عدليه حكم نهايي را در مورد  .دكرنظميه  بـا امضـاي    هاي لوطيان و جهـ
در  .چند تن ديگر صادر كرد قي ودشيخ علي قاضي ارا و ،جزا ةرئيس محكم، كلالم قصد

اشرار كاالنعام ضمن ترك حرمت شـهر حـرام    اين جماعت مفسد و«كه  بود اين حكم آمده
ايجاد  نه وبلوا در ميدان توپخا شورش و ي، استعمال اسلحه وحمله به مجلس شوراي ملّ اب

 خـان  معصـوم  .)4/ 22 ش :1325 ل،يصور اسراف(» .اند محكوم شده... اضطراب و وحشت و
سال تبعيد  10 محكومان شالق وساير شده براي  هتگرف مجازات درنظر .در محاكمه تبرئه شد

  .)533- 532: 1369ي، كسرو(بود كالت  ةبه منطق
ابهي از جماعـت  تنـ تعـداد مع در كنـار ديگـر حاميـان،    طرفـداران مجلـس هـم     ةجبه در
جلـوي مسـجد سپهسـاالر حضـور      در ت از مشـروطيت برخاسـته و  يماحبه  ها مشدي داش

كند كـه   تصريح مي وا. است ياد كرده» ها نمدي هكال«از آنان تحت عنوان  ادوارد براون. داشتند
اقشـار   و هـا  ايـن گـروه   .كـرد  مردم صحبت مياين ي با ارباز زبان كوچهه سيد جمال واعظ ب

در شرايط اضطراري، بخشي ). 163- 121: 1380، براون( فرودست او را بسيار دوست داشتند
  ).7/ 3 ش: 1325 ل،يصور اسراف(آمدند  شمارمي ها اميد رهبران مشروطه به نمدي از اين كاله
توپخانـه بـه    ةاوباش شهري تهران پـس از واقعـ   ولوطيان، جهال  ةساي عمدؤاگرچه ر

شاه هـم   محمدعلي .نددارتباط بو رد همدستان آناناي از درباريان با  عده ،كالت تبعيد شدند
سرانجام با سوءقصد نافرجامي كـه   ،تسليم ظاهري در مقابل مجلس پس از مدتي سكوت و

اندكي قبـل از   .زد  كلي برهم  وضع تقريباً آرام را به ،)1326محرم  25(گرفت انجام  عليه او
هـاي تبليغـي عليـه     هواداران استبداد ضمن انجام فعاليت، يلّبمباران مجلس شوراي م ةواقع



 141   پرست نيد يولو  ينادر رزاق

  

اذهـان عمـومي    سـاختن  شگريخته بـراي مشـو   جسته و ،اوباش ولوطيان مجلس به كمك 
بلكه در اكثر نقاط كشور هم  ،تنها در تهران اين امر نه .بار زدند دست به انجام اعمال شرارت

كتاب  ).198 /2: 1336 ،يآباد دولت؛ 562: 1369 ،يكسرو( دش شاه انجام محمدعلي ةبا نقش
اسـتعداد   ،شـهر  ياهـال  پسـت  ةاز طبق يا عده هب يكه شاه با دادن مبالغ دهد يگزارش م يآب
در اي كه لياخوف روسـي   در برنامه .)106: 1370ي، آب يها كتاب( است داده  ليتشك يگريد

خواهـان و غـارت    مشـروطه  يريدسـتگ  ماننـد  وظايف خاصي ه،بمباران مجلس نوشت مورد
 ةشمار 2سند (را به اشرار سپرد  آن يگرانبها يةاسباب و اثاث و مجلس غارت آنان، هاي خانه
؛ 193- 191 /1: 1362 ،يكاشـان  فيشر ؛793- 775 /4: 1383 زاده، ملك؛ 293001433 ف،يرد

ـ  هـاي  از كانال يكي ).156: 2536 ،يينوا؛ 109: 1380 مامانتوف،  نياشـرار همـ   يمـال  نيمأت
و » فطـرت  مـردم پسـت  «ان را يـ آبـادي غارت  دولـت  .بـود  ياسيس و ياجتماع هاي آشوب

 اسـت  سـروپاي شـهري نوشـته    مردم بـي و خوري، قزاق، اشرار المتشكل از سربازان سي
اي  هاي عده بعدها، نظميه بخشي از اموال مسروقه را در خانه). 331 /2: 1336 ،يآباد دولت(

). 2 /26ش : ؛ همان2/ 15 ش :1327نو،  رانياوزنامة ر(از اوباش تهران كشف و ضبط كرد 
 بهبهـاني و  الدولـه از جملـه طباطبـايي و    دستگيري پناهندگان بـه پـارك امـين   همچنين، در 

  .به كودتا كمك كردندها و اشرار  قزاق ،تبريز ةآقا نمايند ن ميرزا ابراهيمدش كشته
بـه حضـور لوطيـان    گريخته  ، منابع جستهدر سوي ديگر جبهه يعني موافقان مشروطيت

 ،و پهلوانان معروف و جزو مدافعان مجلس بـود  انيكه از لوط ينام نيحس ديس. اشاره دارند
ــدر روز واقعــه قصــد داشــت ل ــه قراردهــد  يروســ اخوفي ــورد هــدف گلول ــي ،را م  ول

ــوگ نيالمتكلمــ ملــك ــه جهــت جل ــه يريب  ممانعــت كــرد هــا از وي روس يتراشــ از بهان
هـاي مختلفـي كـه     در كنـار گـروه   .)750 /4: 1383 زاده، ؛ ملـك 221 :1363، مخبرالسلطنه(
حضور يكـي از لوطيـان مشـهور    كردند،  عنوان بازوي نظامي از ساختمان مجلس دفاع مي به

ولي است،  بين اين مدافعان گزارش شدهدر هايش نيز  به همراه نوچه) گاوكش يمهد(تهران 
سبب نااميـدي افـرادي چـون مهـدي      آنانشدن   مجلس براي پراكنده ندرخواست نمايندگا

پيدا نكرده و يـا بـه   را اش  خانه بازگشت بهكه وي روي  چنان ،دگرديهوادارانش  گاوكش و
؛ 4/ 32ش : 1326 انجمن،( ترياك خودكشي كند نمجبور شد با خورددليل ترس از شكنجه 

ــاظم؛ 1/ 154 ش: 1326 مجلــس، ــاني،  االســالم ن وي را كســروي . )374 /2 ج :1332كرم
از  يتعـداد  ).588: 1369ي، كسرو( نخستين قرباني دورويي نمايندگان مجلس دانسته است

و  نيمهاجم ةحمل نيبودند، با اول  قرارگرفته نيصفوف مجاهد انيكه در م زين الواط و اشرار



 تيمشروط انقالب در تهرانو جهال  انيو لوط شهري تهيدستان نقش   142

  

بودند كـه از   سوگند خورده نيقبل در صف مجاهد يتا ساعات اوردنديبه خاطر ب نكهيبدون ا
هـا   و غارت دكـان  نيكردن عابر خود را ترك كرده و به لخت يسنگرها، كنند مجلس دفاع

مجلـس   بر حـرارت آتـش ضـد    زيسخنرانان طرفدار استبداد ن؛ مردم پرداختند يها و خانه
 )آنان و( دندكر يم خواهان يآزاد ةشيبه برانداختن ر قيو اشرار و اوباش را تشو افزودند يم
 با وجدان راحـت بـه تـاراج امـوال مـردم، مجلـس و كشـتن مـردم بپردازنـد          توانستند يم
  .)565/ 3: 1383 زاده، ملك(

  
  تهران در دورة استبداد صغير جهال لوطيان و. 6

شـاه دسـتور داد كـه     محمـدعلي  ،اسـتقرار اسـتبداد صـغير    بسـتن مجلـس و   توپ پس از به
به نام آنـان   ،در باغشاه. تهران برگرداننداستقبال باشكوه به  كالت را با افتخار و يها تبعيدي

ــار ؛65: 1376 ،يكســرو( ميهمــاني داد ــدر ا تياســتقرار مشــروط خيت  ).665: 1347، راني
نايـب اسـماعيل را بـه     ،»اميرتومـاني « حضرت را به منصـب  صنيع مقتدرنظام و ،شاه محمدعلي

 ).287 /1: 1366 فلور،( مفتخر ساخت» ناصر حضور«سيد كمال را به لقب  و »سرتيپي« ةدرج
بجاي اينكه قهرمـان واقعـي فقـرا و    ] لوطيان[آنان « گويد ويلم فلور كه مي نظربا  ، بايداينجا

در راه جريـان بسـيج سياسـي     كننـد و  ها اقدام مـي  ضد منافع اين گروه درماندگان باشند بر
بـا ايـن    ت كـرد، موافقـ  )276 :همان(» دهند مي جمعيت شهري يك نيروي بازدارنده تشكيل

  .كردتوضيح كه بين لوطيان بايد تفاوت اساسي قائل شد و آنها را همديگر جدا 
اشـرار و اوبـاش از   ) 1327الثـاني   جمادي 24(روزهاي نزديك به فتح تهران  ها و در ماه

؛ در ايـن زمـان بيشـتر بـا دسـتوراتي كـه از دربـار بـه         گردان نبودند گونه شرارتي روي هيچ
شـاه   محمـدعلي از جمله زمـاني كـه   . زدند رسيد، دست به اقداماتي مي هاي آنان مي سردسته

جماعتي از كه  قرار شد، سفارتين اعالن مشروطيت كند مجبور شد بر اثر فشار مجاهدين و
كـه مـا مشـروطه    اعالم كنند بازار  كوچه و در ،اشرار و الواط و اوباش عمامه به سر گذارده

از  .خواهنـد  طه نمـي ومشر ءبگويد كه علما ي روس و انگليسبه سفرا شاه نيز ،خواهيم نمي
سرچشـمه و   ةبا ششلول در محلـ  ا حالت مستانه وبتعدادي از همين جماعت  ،سوي ديگر

قـع  اان در وخواهـ  دهند كه مشـروطه  تا نشان دسردادن» زنده باد مشروطه« داريفپامنار تهران 
تعدادي از ). 289- 287 /1: 1362 ،يكاشان فيشر( مشتي اراذل و اوباش شهري بيش نيستند

اشرار ميداني متعـرض   و ندبرآمداتباع خارجي در تهران  حمله به ارامنه ونيز در صدد  آنان
نظمي بيشتر شروع  براي ايجاد بي به اين اعمال قانع نشده و گرديدند؛ آنانتن از ارامنه  چند
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هـا   مقتدرنظام شـب  و حضرت، مفاخر يعصن. كردند ها خانه غارت وبه زورگيري، دزدي 
ـ    هاي مردم شدند و به همين منظور وارد خانه  قتـل رسـاندند  ه بعضاً صـاحبان خانـه را ب

شـاه از دادن   ،امام رسـيدند  ينگيمجاهدين عازم فتح تهران به زماني كه . )300- 295: همان(
آنان نيز در آزار و اذيت مردم فروگذاري  ها كم نگذاشت و قاطرچي اشرار و لواط وپول به ا
ر و پسـر  يهـا  تمـام تفنـگ   ،الـواط  دادن به اشرار و پول جهت ةبراي تهي يانباررد. نكردند
 چهـار و ، هـاي نـازل سـه    انه را با قيمـت خمي و رولورهاي موجود در قوريهاي قد طپانچه

مردم . كلي از تهران رخت بربست  آسايش به امنيت و ،در اين روزها .نددوازده تومان فروخت
 و اشرار تهـران  توسط چپاول از غارت و ترساز يكسو  ؛برند مي سر در اضطراب شديدي به

آنها  مردم شهرحركات مشابه با احتمال انجام از سوي ديگر خبر ورود مجاهدين بختياري و 
  .دادرا در شرايط رواني ناامني شديدي قرار

اوبـاش هـوادار    ، لوطيـان و 1327 الثـاني  جمادي 21در روز  ،سه روز قبل از فتح تهران
يا فروخت  كه گويا عكس ستارخان را مي راحضرت جوان عكاسي به نام ميرزا جواد  يعصن

 ،با گلوله مورد هدف قراردادهخوردن  حضرت به هنگام چوب به جهت تهية عكس از صنيع
شـاه   علي محمد). 2607 /3: 1377السلطنه،  نيع؛ 4/ 17ش : 1327 نو، رانيا( قتل رساندنده ب

تجهيز  »لوبل« ريده ت تفنگ حضرت با اسب و عيمقتدرنظام و صنالواط تهران را به سركردگي 
 ؛2600- 2581 /3: 1377، السـلطنه  نيعـ ؛ 425 :1351، رالدولـه يظه(هـا آورد   كرده به خيابان

اوبـاش  لوطيـان و   بهارستان را به اشغال خود درآورد وحضرت  صنيع ).295: 1380 ،براون
خواه از ترس  تمام افراد مشروطه .اطراف آن مستقر ساخت ت بام وشباالي پ تابع خود را در

حضـرت را سـنگر    صنيع ةنيز خان »اسماعيل سيد« .دندكر رفرا بهارستان را ترك كرده و آنها
مستقر شـدند  اي در اطراف  عده خود و ةاي در محل ها هم عده و سنگلجي نظاممقتدر ،كرده

  ).57: 1376 ،يكسرو؛ 372- 371 /2: 1362 ،يكاشان فيشر(
ـ   هـاي  يريوارد تهران شدند، درگ نيكه مجاهد يالثان يجماد 24از روز   نيمسـلحانه ب

اشـرار ورامينـي كـه بـه     . ديـ گردي آغاز اوباش شهرلوطيان و  و ياستبداد يروهايآنان و ن
بـا  بودنـد،   بـاز كـرده  چپـاول   دسـت بـه غـارت و    آمـده و تهران  بهاتفاق محمود وراميني 

نظـام را بـه    قبالً مقتـدر  مجاهدين گيالن .فشنگ فرار كردند گذاشتن مقداري اسلحه و جا به
م هنگـا  ها شـود و  دار دفاع يكي از دروازه مقداري اسلحه از شاه گرفته و عهدهاينكه شرط 

خود وفـا   ةوي به وعد، ظاهراً .بودند دادهمين أت ،ورود مجاهدين دروازه را براي آنان باز كند
هاي  به جهت تأمين امنيت خانوادهحضرت  صنيعها و لوطيان  نوچه). 42: 2536يي، نوا( كرد
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 يو. اي جز تسليم نداشت حضرت نيز چاره صنيع؛ حضرت پراكنده شدند از اطراف صنيع خود
هاي زياد  ولي به خاطر شرارت ،چهارصد تفنگ مكنزي و چندهزار فشنگ را به مجاهدين داد

، اما )372 /2: 1362 ،يكاشان فيشر( ديشدن به دست مجاهدين مخفي گرد از كشته ترس و
 اعدام شـد  1327رجب  11و در  رياش دستگ هيهمسا ةدر لباس زنانه در خان چند روز بعد،

. ندوارد بهارسـتان شـد   رسپهساال سردار اسعد و ،االول جمادي 25 چهارشنبه. )376 :همان(
در نيز چندتن از آنان . كردند خصرا پس از گرفتن اسلحه مر محلحاضر در  اطولا اشرار و
  .نددمجاهدين كشته ش ةضرب گلول سپهساالر بهمسجد 

؛ )365 /1: همـان ( ن قزويني دستگير شديتوسط مجاهد از لوطيان معروفحسين عابدين 
بـا وسـاطت   ) 1326 ةالقعد ذي( كه مدتي قبل از فتح تهرانسيد كمال ؛ افتيمقتدرنظام امان 

داغ  در قره )2 /36ش : 1326 ملت، ةنامروزنامة (بود  از جبهة استبداد خارج شده مالصدرالع
در  يرفت و نام خودش را عوض كـرد و چنـد سـال    زياز آنجا به تبر ؛خان پناه برد ميبه رح

بـري  خخـان   از اسـماعيل  ؛)65 :1376 ،يكسـرو ( آنجا بود و سـپس بـه تهـران بازگشـت    
ستارخان در جريان پارك اتابك، . ساكن شدمهرآباد  درمقتدرنظام  خانخسرو ؛نيامد دست هب

  ).141: همان(السلطنه فرستاد  اي به صمصام و به واسطة وي نامه خسروخان بود ةخاندر 
  

  ها و ترورهاي سياسي ان در قتللوطيان و جهال تهر. 7
يكـي از  . هاي سياسي در ايران گـرم شـد   بعد از پيروزي مشروطيت، بازار ترورها و قتل

 اصـغرخان اتابـك اعظـم    هاي سياسي در دورة مشروطيت، ترور ميرزا علي ترين قتل مهم
فرقـة اجتمـاعيون عـاميون    » كميتة دهشـت «نويسندگان به اختالف . بود) 1325رجب  21(
شاه و عوامل دربـاري چـون دبيرالسـلطان و مجريـاني      ، محمدعلي)447: 1369 ،يكسرو(

 ؛47: ب 1325اقبال، (اند  اندركار اصلي آن نوشته حضرت را دست چون مقتدرنظام و صنيع
برانگيـز   در قتل جنجـال ). 425، 424، 421، 413: 1347، رانيدر ا تياستقرار مشروط خيتار

الي ماننـد    ) 1325 ةالحج يذ 3( ارباب فريدون زردشتي كه از حاميان مشروطه بود نيـز جهـ
 ،)اهيســ لياســماع(» قــره لياســماع«، )وانــهيرحمــان د( »يرحمــن دلــ« و» صــادق كچــل«

شـاه، نقـش داشـتند     خـان از تفنگـداران محمـدعلي    گرد و گماشتة غـالم  دوره فروش ليآج
 ،يكاشان فيشر؛ 3/ 214ش  :1325، صبح صادق ؛3 /203ش : 1325 ،)هيومي( نيالمت حبل(

پس از مدتي بـازجويي، اسـامي ديگـري    ). 4 /19ش : 1326، صبح صادق؛ 157 /1: 1362
كـه   يا جزو جهال و لوطيان بودند، چنان درباريا به نوعي وابستة  آمد كه اين افراد ميان نيز به
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نام اهل خرقان به خريـد و   »قلي«؛ )2/ 23 ش: همان(از غالمان كشيكخانة شاهي بود » صادق«
هـاي قاطرخانـه    از نايـب » نايب سليمان« و) 4/ 27ش : همان( داشتفروش گوسفند اشتغال 

 ؛4/ 79 ش: همـان ( نامبردگان پس از مجازات و تحمل شالق بـه كـالت تبعيـد شـدند    . بود
، مظنونـانِ  )1326محرم  25(شاه در  در ترور نافرجام محمدعلي). 292: 1351 ،مجداالسالم
 گـرش يد يتـ يوال به همراه دو هـم  ،بنام و اهل اسكو انياز لوط ،محمد يمشهددستگيرشده 

بودنـد كـه بـه طـور      ،جانيداغ آذربا از مردم قراچه ،ناليبه نام ز يگرياكبر و فرد د عبداهللا و
وقـت   هرچنـد نظميـه هـيچ   . بودنـد  آورده مشخص از ميان اقشار فرودست اجتماعي سر بـر 

اثبات كند، بعدها مشخص شد كه عامالن واقعـي هـم آن چهـار نفـر     نتوانست جرم آنها را 
  ).543 :1369 ،يكسرو(بودند 

، ضارب فردي به نـام  )1326الحجة  ذي 16(اهللا نوري  در ترور نافرجام شيخ فضل
ساز كه داراي سري پرشور  زاده وي را از صنف كارگران حلبي ملك. كريم دواتگر بود

نويسـدكه داراي اسـتعداد خاصـي در     كنـد و مـي   يو از عشاق مشروطيت بود، ذكر مـ 
دواتگر در بازجويي مدعي شـد  ). 1019/ 5: 1383زاده،  ملك(كارهاي تروريستي بود 

وي را با پول و وعـدة مانـدگاري نـامش در تـاريخ     » خان حسين شيخ«كه فردي به نام 
 قضيه شدخان در بازپرسي نظميه منكر هر نوع دخالت در اين  شيخ حسين. فريفته است

كريم بعدها به عضويت كميتة مجازات درآمد و در ). 261- 260 /1: 1362 ،يكاشان فيشر(
قتـل  ). 769: 1376 ،يكسـرو (خان، رئيس غلة تهـران، از عوامـل اصـلي بـود      قتل اسماعيل

هاي سياسي  يكي ديگر از قتل) 1327االول  ربيع 30(آقاميرزا مصطفي آشتياني و همراهانش 
حضرت و  جهال شهري در آن دخالت مسلّم داشتند و از قرار معلوم صنيع بود كه لوطيان و

؛ 233 :1362 ،خـاطرات و اسـناد مستشـارالدوله صـادق    (لوطيان وي از عوامل اصلي بودند 
 ).1059 :1347، تياسـتقرار مشـروط   خيتـار ؛ 207 :1370ي، آب يها كتاب ؛901 :1369 ،يكسرو
اسـت   كـرده  هـا معرفـي   كـور را عامـل قتـل   زاده، حسـين عابـدين و سـيد كمـال      رسول

  ).111: 1377 زاده، رسول(
بـار    پس از فتح تهران و تشكيل مجلس دوم و ايجاد فرقة انقالبـي و اعتـدالي، ايـن   

در نخسـتين تـرور، سـيد    . خواهان با ترورهاي سياسي به جان همديگر افتادنـد  مشروطه
فردي به نام رجب سـرابي بـه    به دست) 1328رجب  9(اش  عبداهللا بهبهاني در بام خانه

 ؛1336/ 6: 1383 زاده، ملـك (اصغر بودنـد   لـله و علي ياران ديگرِ وي حسين. قتل رسيد
چند روز بعد، چندتن از افراد شرور اجيرشده توسط اعتداليون ). 201: 1352 زاده ملك، رضا
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» محمدخان تربيت ميرزا علي«زار تهران  از جمله فردي به نام حسين نوروزاف در خيابان الله
عوامـل ايـن دو تـرور از طبقـات     ). 190: 2536 يي،نـوا (را ترور كردند » سيد عبدالرزاق«و 

رجب سرابي معروف به رجب قفقازي كه مـدتي بـراي كـار بـه     . فرودست اجتماعي بودند
هاي آن دوره شركت داشت؛ بعدها  بود، در دورة مشروطه به تبريز آمد و در جنگ قفقاز رفته
له نيز از  حسين). 264 :1376 ،يكسرو(رفته و جزو گروه حيدرخان عمواوغلي شد  به تهران ـل

است  اعظام قدسي در مورد وي نوشته. افرادي بود كه بعدها به عضويت كميتة مجازات درآمد
بـود كـه    آباد بود كه رئيس آن انجمن مؤقرالسلطنه مـي  كه وي از اعضاي انجمن برادران حسن

). 156 /1: 1342 ،ياعظـام قدسـ  (معروف بود » سردار افخم«اذل و به هاي ار خود از سركرده
الدوله دستگير و به همـراه رشيدالسـطان در ميـدان     لـله سرانجام در زمان كابينة وثوق حسين

  ).801: 1376 ،يكسرو(توپخانه به دار آويخته شد 
  

  گيري نتيجه. 8
حضور تهيدستان شـهري  . پيوستنددر انقالب مشروطيت، اقشار مختلفي از مردم به انقالب 

با توجـه بـه   . است خصوص لوطيان و جهال محالت در اين جنبش چشمگير بوده تهران به
بضاعت جامعه بودند، هماننـد هـر جنـبش اجتمـاعي كـه       هاي فقير و بي اينكه آنان از گروه

سـتم   و هاي محروم جامعه بـه اميـد رهـايي از فقـر، محروميـت و جلـوگيري از ظلـم        توده
. پيوندند، تهيدستان تهران نيز بـا ايـن نيـت بـه انقالبيـون پيوسـتند       درتمندان به انقالب ميق

دانستند و آگاهي سياسي و طبقاتي  توان گفت آنان از معنا و مفهوم مشروطيت چيزي نمي مي
جز آنكه از زبان انقالبيون با كلمـات قـانون، عـدالت و مشـروطه و اهـداف آن       به . نداشتند

هرچنـد در  . بودند و آمال خودشان را در شعار هاي مشروطيت مـي يافتنـد   كرده آشنايي پيدا
آغاز مشروطيت تهيدستان تهران از رهبران نهضت حمايت كردند، خيلي زود از رسيدن بـه  

ها و آمال خود نااميد شدند، بدون آنكه دريابند نتايج حاصل از انقـالب كـه همـان     خواسته
بايد آثار حاكميت استبداد و عوامل آن . فوري و آني نيست استقرار قانون و مشروطيت بوده،

  شد، و امنيت اجتماعي و به دنبال آن رفاه اقتصادي در ساية حاكميت قـانون فـراهم   رفع مي
ها به گذشت زمان نياز داشت، اما تهيدستان آن را تحمـل   شدن اين خواسته عملي. گرديد مي

پا نيز كه با مخالفـان   نداشتند؛ مشروطيت نو نكرده و يا درك درستي از شرايط جديد كشور
هاي موثري  سرسختي مواجه بود، نتوانست براي بهبود اوضاع اقتصادي و معيشتي كشور گام

هـاي   هاي اقتصـادي كشـور   ها و اختالفات داخلي و سياست امني ها و نا حتي آشوب. بردارد
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در ايـن شـرايط بيشـترين    استعماري نيز بر بحران اقتصادي كشور افزود و طبيعي است كـه  
اي خيلـي زود بـه صـف     در نتيجه عده. توان و تهيدست جامعه وارد آمد آسيب بر اقشار كم

برخي از لوطيان و جهال كه براي پركردن شكم خـود در سـر   . مخالفان مشروطيت پيوستند
و نشستند، به هيچ تعهد اخالقي پايبند نبوده و از هرگونـه شـرارت، قتـل     سفرة درباريان مي

خـدمتي بـه    كردنـد تـا از راه خـوش    خواهـان خـودداري نمـي    آزار تودة مـردم و مشـروطه  
اي نيـز در صـف    شاه و طرفدارانش القاب و مبالغي دريافت كننـد، هرچنـد عـده    محمدعلي
خواهان پيوستند، اغلـب   هرچند لوطيان در ابتدا به مشروطه. خواهان قرارداشتند مشروطه

. گر نظير تبريز، در خـدمت مخالفـان مشـروطه بودنـد    آنان برخالف لوطيان شهرهاي دي
هاي فقير جامعه از جمله  رسد مخالفان مشروطيت در تهران بيشتر در بين توده نظر مي به

ميدان در سركوبي  آباد و چال حضور لوطيان محالت سنگلج، حسن. لوطيان نفوذ داشتند
نخبگان مذهبي جامعـه بيشـتر   دهد كه  مي خواهان مؤيد همين امر است و نشان  مشروطه

ها بر تودة مـردم مخصوصـاً تهيدسـتان شـهري نفـوذ داشـته و ايـن قشـرِ          از ساير گروه
رو رهبران مذهبي جامعـه   فرودست جامعه همواره در حوادث سياسي و اجتماعي دنباله

اند؛ در نتيجه، با چرخش رويكرد رهبران مذهبي نسبت به مشروطيت، اين گروه نيز  بوده
  .ة مخالفان پيوستندبه جبه
  

  نوشت يپ
 يبـرا  يبـاز  مـواد آتـش   يةقورخانه بودند و مسئول ته پيحضرت هر دو سرت عيمقتدرنظام و صن. 1

حضرت  عيه صنك چنان ،مقتدرنظام به سردار فشفشه معروف بود ،جهت نياز ا. شدند يها م جشن
  .هم معروف شد» سردار توپخانه«توپخانه به  ةپس از واقع

  
  منابع
ـ ا ياسيس يشناس در جامعه يمقاالت). 1326( رواندي ان،يآبراهام ـ  اليسـه  ةترجمـ  ،راني : تهـران  ،يفارسـان  يتراب
  .رازهيش
  .ين: تهران ،يفتاح ميو محمدابراه يمحمد احمد گل ةترجم ،دو انقالب نيب رانيا). 1384( رواندي ان،يآبراهام
  .ستونيب: ، تهرانييرضا رضا ةترجم ،رانيا ةانقالب مشروط). 1385(ژانت  ،يآفار
  .صفار: ، تهرانفرهنگ فارسي دانش). 1375(اهللا  ار، حبيبگآموز

محـدث،   رهاشـم يو م يينـوا  ني، به كوشش عبدالحسـ البلدان تآمر). 1367( خان  اعتمادالسلطنه، محمدحسن
  .دانشگاه تهران: تهران
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  .ريركبيام: ، تهرانخاطرات اعتمادالسلطنه ةروزنام ).1379(خان  اعتمادالسلطنه، محمدحسن
  .حانيابور: ، تهران1، ج صدساله خيشدن تار روشن ايكتاب خاطرات من ). 1342(حسن  ،ياعظام قدس

  . 2، ش 3س  ،ادگاري ،»تيدو مكتوب راجع به مشروط«). 1325(الف اقبال، عباس
  . 4، ش 3، س ادگاري ،»اصغرخان اتابك يعل رزايم يقيقاتل حق«). 1325(ب اقبال، عباس

وزارت : ، تهـران زورخانـه  ياجتمـاع  يهـا  و فرهنگ زورخانـه و گـروه   خيتار). 1353(پور، غالمرضا  انصاف
  .رانيا يشناس مركز مردم ،فرهنگ و هنر

  .زوار: تهران ،يدياصغر سع يعل ة، ترجماورسل ةسفرنام). 1882(اورسل، ارنست 
ـ او در د اكانيو خاندان و ن رزايم رجيدر احوال و افكار و آثار و اشعار ا قيتحق). 1372( رزايم  رجيا كامـل   واني

  .هيرشد ةچاپخان: تهران به اهتمام محمد جعفر محجوب، ،رزايم رجيا
  .ـ ارمغان ريشبگ: تهران ،يزيآذر تبر ةترجم ،رانيا تيانقالب مشروط). 1357( ، ميخاييل سرگيويچوانفيا

  .ريكو: ، تهرانينيقزو يمهر ة، ترجمرانيا تيانقالب مشروط). 1380( ليبراون، ادوارد گرانو
  .آستان قدس: مشهد دا،يوح دونيفر ةترجم ،تيجنا يشناس جامعه). 1372( شليبست، ژان م

 ،مـردم  فرهنـگ  ،»رانيا ياجتماع خيتار اتيح در يگريلوط و يلوط نام به يا دهيپد«). 1383( يعل ،يبلوكباش
 .9 و 8 ش، 2 س

  .ريركبيام: ، تهران1، ج تيمشروط ةدور ران،يا ياسيمختصر احزاب س خيتار). 1371( يمحمدتق بهار،
بررسي وضعيت قشربندي نيروي كار در كشـورهاي   ؛كارگر يا تهيدستان شهري ةطبق). 1381(لويد  پيتركات،

  .قطران: نوذري، تهران نعلييحس ة، ترجمپيراموني
 ةوزارت امــور خارجــ ةاســناد محرمانــ يمســتخرجه از رو). (1347( رانيــدر ا تياســتقرار مشــروط خيتــار

  .نايس ابن: هرانتحسن معاصر،  يةاستخراج و ته ،)انگلستان
: تهـران  ،يسـ ينف ديسـع  ةجلـد، بـا مقدمـ    2، شـمال  مينسـ  وانيد). 1370( يالنيگ نيالد اشرف ديحسيني، س
  .ينيحس يمطبوعات

  .3- 1، ش 11، س آينده ،»لوطي ـ مشطي«). 1364(محمد  حكمت بوشهري، علي
  .يعلوم انسان ةو توسع قاتيتحق ةمؤسس: تهران ،مشروطه عصر يها انجمن). 1386( فاروق ،يخاراب

  .يفردوس: افشار، تهران رجيبه كوشش ا). 1362( خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق
  . يفرخ: تهران ،ياهللا منصور حيذب ة، ترجمسه سال در ايران). تا يب(كنت  نو،يدوگوب
  . نايس ابن: تهران ،3 و 1ج  ،ييحي اتيح). 1336( ييحي ،يآباد دولت
 يها پژوهش ةمجل ،»لومپنبر نقش اقشار  هيانقالب مشروطه با تك يشناس بيآس«). 1388( يمرتض نژاد، دهقان
  .28 ش ،اصفهان دانشگاه يخيتار
ـ  ميرحـ  ةترجمـ  ،رانيا تياز انقالب مشروط ييها گزارش). 1377( نيمحمدام زاده، رسول ـ ن سيرئ : تهـران  ا،ي
  .رازهيش

  .نا يب: جا يب ،يعمواوغل درخانيانقالب ح ةديچك). 1352( ميرضازاده ملك، رح
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ـ   «). 1385(شاپور  ،يرواسان  ياسـ ياطالعـات س  ،»دگانيخدمتگـذار و قهرمـان سـتمد    يسـتارخان سـردار ملّ
  .230- 227، ش 21، س ياقتصاد

  .32 ةشمار). 1326( نانجم ةروزنام
  .26، 17، 15 ةشمار). 1327( نو رانيا ةروزنام
  .208، 203، 195، 190، 109، 66 ةشمار). 1325( تهران) هيومي( نيالمت حبل ةروزنام
  .219، 214، 199 ةشمار). 1325( صبح صادق ةروزنام
  .79، 27، 23، 19 ةشمار). 1326( صادق صبح ةروزنام
  .23 ةشمار). 1326( لياسراف صور ةروزنام
  .22، 20، 7، 5، 3 ةشمار). 1325( ليصوراسراف ةروزنام
  .27 ةشمار). 1324( عدالت ةروزنام
  .154 ةشمار). 1326( لسمج ةروزنام
  .36 ةشمار). 1326( ملت ةنام ةروزنام

، سـازمان  1001/1 لميكـروف يم ةالف ز ا، شمار 2الف  643 وي، آرش296001001 فيرد ة، شمار1 ةسند شمار
  .رانيا ياسناد ملّ

، سـازمان  00051423 لميكـروف يم ةظ ا ب آ ا، شمار 609 وي،  آرش293001433 فيرد ة، شمار2 ةشمارسند 
  .رانيا ياسناد ملّ

ـ جلد، به كوشش منصوره اتحاد 3، در روزگار هيواقعات اتفاق). 1362( يمحمدمهد ،يكاشان فيشر نظـام  ( هي
  .رانيا خيتار: تهران ان،يسعدوند روسيو س) يماف

  .شهيباران اند: ، تهرانتيتهران در عصر مشروط يها انجمن). 1384(فاطمه  ،يراليش
  .يعلم دانيجاو: ، تهرانرهبران مشروطه). 1344( ميابراه ،ييصفا

شـركت  : ، به كوشـش ايـرج افشـار، تهـران    خاطرات و اسناد ظهيرالدوله). 1351(خان  ظهيرالدوله، ميرزا علي
  . هاي جيبي سهامي كتاب

  .توس: ، تهران1ج  ،يابوالقاسم سر ة، ترجمعصر قاجار رانيا ياجتماع خياز تار ييجستارها). 1366( لميفلور، و
پـس از انقـالب    يهـا  تا سال هياز صفو رانيا يتحوالت اجتماع خيمقاومت شكننده تار). 1377(فوران، جان 
  .رسا: تهران ن،ياحمد تد ةترجم ،رانيا ياسالم

  .طاليه: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانقانون قزويني). 1370(قزويني، محمدشفيع 
روزگـار پادشـاهي   ، 3و  2، ج السـلطنه  خـاطرات عـين   ةروزنامـ ). 1377(السـلطنه  سـالور عـين   ،ميرزا  قهرمان

  .اساطير: به كوشش مسعود سالور و ايرج افشار، تهرانشاه،  شاه و محمدعلي نيمظفرالد
بـه اهتمـام   ). 1370(انگلسـتان   ةاسناد وزارت امور خارجـ  تيبه روا رانيا تيانقالب مشروط ،يآب يها كتاب

  .نيـ مع اريماز: رضازاده ملك، تهران ميرح
  .ريركبيام: تهران ،رانيا ةمشروط خيتار ةبازماند جانيآذربا ةسال هجده خيتار). 1376( احمد ديس ،يكسرو
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 يـي حيالدوله، به كوشـش   خاطرات شرف ةروزنام ).1377(الدوله شرف خان ميابراه رزايم ي،ا شهيباغم يكالنتر
  .فكر روز: ذكاء، تهران

، »اول يبـه عصـر پهلـو    تيهـا در گـذر از مشـروط    لمپن«). 1388( يماهر ينچيو شهروز ماش ؛كلهر محمد
  .11ش  ،هيمسكو ةفصلنام
  .ريكبريام: ، تهرانايران ةتاريخ مشروط). 1369(احمد  ديكسروي، س

بـه كوشـش   ). 1377( ق1303- 1305مختلفه دارالخالفه  عياز محلّات تهران، راپورت وقا هينظم يها گزارش
  .رانيا يسازمان اسناد ملّ: تهران ،يو شهال آذر ييرضا خيش هيانس
  .ني: ، تهران20 چمنوچهر صبوري،  ة، ترجمشناسي جامعه). 1386(آنتوني  ،گيدنز
  .دانشگاه تهران: تهران ،اكبر دهخدا عليكوشش  به ).1330(نامه  لغت

  . دانشگاه شيراز: ، شيرازنابرابري و قشربندي اجتماعي). 1374(زاده، عبدالعلي  لهسائي
  .معاصر يصدا: تهران ،تيانقالب مشروط ةدر آستان رانيا). 1352(باقر  ،يمنؤم

ـ  يبمباران مجلس شورا). 1380(پ . مامانتوف، ن ، شـاه  يق حكومـت تـزار و محمـدعل   1326در سـال   يملّ
  .خيگزارش فرهنگ و تار: ، تهرانيديشه ونيبه اهتمام هما ،يقهرمان نيالد شرف ةترجم

  .دانشگاه اصفهان: ، اصفهانانحطاط مجلس خيتار). 1351(احمد  ،يمجداالسالم كرمان
  .يفردوس: فدا، تهران و جواد جان يتفرش ديبه كوشش مج ،تيمقدمات مشروط ).1363(هاشم  ،يماف طيمح

 ي، به اهتمام محمدعليريوز ديمقدمه از سع ،تيقاجار و مشروط رانيگزارش ا). 1363( تيمخبرالسلطنه، هدا
  .نقره: تهران ،يصوت

  .زوار: جلد، تهران 2، قاجاريه ةشرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دور). 1371(مستوفي، عبداهللا 
  .اميركبير: ، تهران3ج  جلدي، 6، فرهنگ فارسي معين). 1371(معين، محمد 

  .سخن: جلد، تهران 7مجلد،  3 ،رانيا تيانقالب مشروط خيتار). 1383( يزاده، مهد ملك
اكبر سعيدي سـيرجاني،   به اهتمام علي ،3و2جلد  ،تاريخ بيداري ايرانيان). 1332(االسالم كرماني، محمد  ناظم
  .رانيفرهنگ ا اديبن: جا يب
  .بابك: تهران ،تيمشروط خياز تار ييها تهران گوشه فتح).  2536( نيعبدالحس ،يينوا
  .زوار: ، تهرانخاطرات و خطرات). 1344) (مخبرالسلطنه( يقلي، مهدتيهدا
 تيمشـروط  انقـالب  خيتـار  از ياسيس و ياجتماع ليتحل و مشاهدات). 1379( يمحمدعل ان،يكاتوز ونيهما
  .انتشار يسهام: تهران ،رانيا

 ياسـتاد عبـدالهاد   ادنامـه ي يپژوهـ  خيو تار يخودآگاه »تيو مشروط زيتبر انيلوط«). 1380(سهراب  ،يزداني
  .دانشگاه تهران: تهران ،يحائر

، 1مجله تاريخ، دانشگاه آزاد اسالمي محـالت، شـماره   . »مجاهدان و مقاومت تبريز«، )1385(يزداني، سهراب
  .125- 114 ، ص1385تابستان 
  .طوس: شهيد راه آزادي سيد جمال الدين واعظ اصفهاني، تهران ).1357(يغمايي،اقبال 


