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Abstract
In City of Isfahan during Qajar period, groups such as thugs, thieves, scoundrels, rebels, etc.
launched some movements and caused chaos and disorder in the city for personal interests or
the interests of other groups. One of the rebel persons was Haji Hashem Khan Lonbani, who
gathered a group of people around himself, launched a revolt, and plunged the city of Isfahan in
fear and anxiety. In 1240 AH, Fath Ali Shah entered the city with his division and suppressed
the rebellion. The main purpose of this article is to determine the reason for the rebellion by
Haji Hashem Khan and his belonging to rebel groups or ruffians, which is tried to be discussed
and analyzed in historical ways, using descriptive-analytical method and information
compliance based on available resources and references. Haji Hashem Khan Lonabani and his
men seemed to belong to rogue and lower class of society who were motivated by greed in the
property of others, pride, and revenge and abused deteriorating political conditions to launch a
rebellion. If the ruffians were considered as descendants of Chivalries, it cannot be applied to
Haji Hashem Khan Lonbani and his men. They should be considered among rogue opportunistic
people.
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چكیده
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مقدمه
لوطی گری ییی از پدیدههای اجتماعی است کاه در

عملیرد آنها به وجود آید آنچه ایا مساهله را تکادید
میکند سیوت بسیاری از مناب در ای باره است

دورﺓ قاجار بروز یاعت و باهتادری در تماام شاهرهای

پیش ازای  ،پژوهکگرانی به موضوع نقش لوطیان در

ایران گسترش پیادا کارد اماا در برخای شاهرها مانناد

تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران توجه کردهاناد باهطاور

اصفهان از پدیده ای اجتماعی عراتر رعت و به پدیادهای

مثال علی بلوکباشی ( )0323پدیدﺓ لاوطی و لاوطیگری

اجتماعی -سیاسی تبدیل شد لوطیان شاهر اصافهان باا

را در حیات اجتماعی ایران بررسی کرده اسات اماا باه

توجه به هدفها ،برنامهها و اعتقادهای خود ،باا کما

شورش حاجهاشمخان اشاره نیارده اسات چلاونگر و

حامیانی که داشتند ،در سطح شهر باه تحرکااتی دسات

خالدی ( )0321باه ارزیاابی نقاش سیاسای لوطیاان در

زدند و نابسامانی و هرجومرج در شهر را باعث شادند

تحاااو ت سیاسااای شاااهر اصااافهان در دورﺓ قاجاااار

نقااش لوطیااان در تحااو ت سیاساای اجتماااعی شااهر

پرداخته اند اما هدف آنها به طاور مکاخص تمرکا بار

اصااافهان ،باااهخصاااور در دورﺓ عتحعلااایشااااه

چرایی و چگونگی شاورش حااج هاشام خاان نیسات

(0400تااا0451ق0191/تااا0232م) و محمدشاااه قاجااار

جوادی یگانه ،آقایی و مختاری ( )0391نی در مقالاهای

(0451تا0462ق0232/تا0222م) ،تعیای کنناده و مار ر

ماارام و مساال

لوطیااان را در دورﺓ قاجااار بررساای

بود چراکه کانون هاای قادرت از ایا گاروه حمایات

کردهاند ولی از شورش حاجیهاشمخان و اقادامات او

کردند و لوطیان در جهت اهداف آنها عمال کردناد در

سخنی به میان نیاوردهاند

ای مقاله تالش برآن است تا دربارﺓ اقادامات دارودستﮥ

پیش ازآنیه وارد بحث شده و باه بررسای موضاوع

حاجهاشامخاان لنباانی کاه در آخاری ساال سالطنت

اصلی مقاله بپردازیم ،زم است کاه باهصاورت مقدماه

عتحعلی شاه قاجار برای مدتی شهر اصفهان را در تارس

دربارﺓ لومپ ها ،لوطیها و تفاوتهای آنهاا باهاختصاار

و اضطراب و ناامنی عرو بردند ،بحث و ای موضوع باا

توضیحاتی ارائه شود

دقت بررسی شود
سوال هایی که در ای مقالاه مطار اسات ،عباارت
است از :لوطیانی که به ایا اعماال دسات مایزدناد و

معنای اصطالحی واژﺓ لومپن
لومپ

0

اصطالحی است آلمانی که از نظر لغاوی باه

به طور مکخص حاجیهاشم خان لنبانی و اعرادش ،چاه

معنای رنجبران ژندهپوش به کار می رود ولی در مفهوم

کسانی بودند؟ آیا از بازمانادگان عیااران و جاوانمردان

دقیااق علماای آن بااه قکاارهای وازده ،طبقﮥ خااود را

بودند و راه آنها را اداماه مای دادناد ،یاا از تبهیااران و

ازدستداده ،جامعهستی  ،بیریکه ،به عساد ککیدهشده و

اشرار و طبقﮥ لومپ بودند؟ چه عواملی شورش آنهاا را

عاقد هرگونه همبستگی طبقاتی اطالق مایشاود کاه در

باعث شد؟

جواما ساارمایهداری و اغلااب در شااهرهای با رز ،از

بااهنظاار ماایرسااد کااه بااا توجااه بااه تفاااوت دیااد

طریق مکاغل انگلی و غیرتولیدی و بهطاور معماول در

نویسندگان ،اختالف نظرهایی دربارﺓ لوطیان و ویژگی ها

وضعیت بد و سخت زندگی می کنند (آقابخکی:0323 ،

و کارکردهای آنها شیل گرعته است و ایا امار باعاث

 329علاایبابااائی )692 :0369 ،ای ا اعااراد کااه شااغل

شده است تا قضاوت های متفاوتی دربارﺓ ایا گاروه و

مکروع ابتی ندارند یاا باه تعبیاری دیگار ،عاادت باه

حاجیهاشمخان لُنبانی لوطی یا لومپن؟ و بررسی چرایی شورش او (9321تا9321ق9232/تا9232م) 053

کااارکردن را از دساات دادهانااد از طریااق خودعروشاای،

از آنها علیه اعراد و نهضتهای انقالبی و پیکرو استفاده

قمار ،خبرچینی ،باجگیری ،ولگردی ،دزدی ،چاقوککی،

شود لاومپ هاا در زمینﮥ عیاری و سیاسای اساتعدادی

اوباشاای ،گاادایی ،واکساای ،دستفروشاای و عااالگیااری

ندارند و به ای جریانها عالقهمند نیستند و تنهاا بارای

روزگار میگذرانند (صدریاعکار 226 :0369 ،طلوعی،

رهایی از وضا نابساامان خاود و رسایدن باه «ناان و

)159 :0314

نوایی» با جریانات م بور همراه مای شاوند (آقابخکای،

لااومپ هااا کااه عقاابماناادهتااری  ،ناآگاااهتااری و

)329 :0323

ماجراجوتری اعاراد هار جامعاه و نیروهاای اجتمااعی

در ایران عصر قاجار،،ماهیت اساتبدادی حیومات و

هستند اوباش ،دزدان ،چاقوککاان حرعاه ای ،ولگاردان،

آشوب و بینظمی و درگیری میان گاروههاای مختلاف

روسپیان ،آدم های شرور ،م دور و اعرادی نظیر گادایان،

مذهبی و عقیدتی و سیاسی ،رشد و تقویت قکر لاومپ

بی خانمان ها ،عقیاران و بیمااران روانای آواره را شاامل

را باعث شد چراکه همواره گروههای درگیار باهعلات

میشوند از ای گروه با ناامهاایی همچاون جاهالهاا،

نیروی بدنی خوب لومپ ها و آشنایی آنها با شایوههاای

اراذل ،اجامر و اوباش ،بیسروپاها ،تولاوت و ماردم

نبرد و جدال (زاده محمدی ،)06 :0325 ،در برخورد باا

باارهنﮥ خوشااحال یاااد ماایشااود (کمااالی409 :0319 ،

مخالفان از آنها اساتفاده مایکردناد باهطاور طبیعای و

انوری)6239/1 :0320 ،

عادی ،لومپ ها ج ء های یا

از دو دساته گاروههاای

ناآرامی و اغتکاش ،نداشت شغل و حرعهای خار،

عکااار ماادنظر گاایروشااه ،یعناای گااروههااای شااغلی و

وض بد اقتصادی و اجتماعی ،دارابودن نقاش منفای و

گروه های ایادئولوژی  ،قارار نمای گیارد (گای روشاه،

خطرناک در تحو ت اجتماعی ،قرارگارعت در حااشیﮥ

035 :0321و )036امااا در بررساای اجمااالی تحااو ت

حیات اجتماعی ،قانونشینی ،بین اکتی و بایعرهنگای،

ایران ،از اب ارهایی محسوب مایشادند کاه گاروههاای

پریکااانی عیااری و آشاافتگی رواناای از مهاامتااری

دیگر به کار میگرعتند تا علیه ساازمانهاا و نهادهاا یاا

ویژگی های آنهاست (لیپست 036 :0320 ،سااروخانی،

جریان ها و اح اب و حتی علیه اعاراد دسات باه اقادام

)213 :0311

ب نند

در ککورهای سرمایه داری ،لومپ ها بیکتر برآمده از

به طور کلی ،چند عامل باعث شد کاه لاومپ هاا در

کارگرانی هستند که به علت های مختلف کار خود را از

سده نوزدهم میالدی/سی ده قمری وارد صحنه سیاسای

دساات دادهانااد یااا در حالاات عقاار بااه ساار ماایبرنااد

ایران شوند:

(زادهمحماادی )4 :0325 ،امااا در ایااران ،قکاار لااومپ

 0ضعف حیومت قاجار

کارگران بییار یا روستاییان و دهقاناانی هساتند کاه باه

 4نیاز اعیان محلی و مقامات مذهبی باه لاومپ هاا ،در

قصد یاعت کار ،روستاها را تارک مایکنناد و باه شاهر

نقش گروه های ضربت در تسویه حسابها علیه رقباا و

میآیند ولی «بهتدری در باعت جغراعیاایی و عرهنگای

مخالفان

لومپ سقوط مایکنناد» (ناوذری )202 :0321 ،وضا

 3وقوع حوادث مهمی همچون انقالب مکروطیت ،باه
یاا تغییار سالطنت از قاجاریاه باه

خار اقتصادی و اجتماعی لومپ ها باعث می شود کاه

توپ بست مجلا

بااازیچﮥ نیروهااای راساات جامعااه شااوند و در شاامار

پهلوی کاه باا زدوخاورد و آشاوب هماراه باود (رک:

سیاهی لکیر جریان های عاشیستی و ارتجاعی درآیناد و

نوذری245 :0321 ،و)246
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این

با ارائﮥ بحث عکرده ای دربارﺓ لاومپ هاا ،زم

است تا دربارﺓ لوطی ها و ویژگی های آناان باهاختصاار
توضیحاتی دهیم

بودند (مستوعی 313/0 :0322 ،و)312
بهعقیدﺓ ای نویسندگان ،لوطیاان در اصال آدمهاای
خااوبی بودنااد امااا عناصاار نااامطلوب حیوماات در راه
وصول به اهاداف خاود ،از آنهاا اساتفاده مایکردناد و

معنای اصطالحی واژﺓ لوطی

بهتدری گروه جدیدی چااقوکش و اوبااش باه وجاود

در دانکنامﮥ ایرانییا ،واژﺓ لوطی اصاطالحی عارسای

آمااد کااه از ساانت لوطیااان و عیاااران منحاارف شاادند

شناخته شده است که با دو معنای مثبت و منفی به کاار

(لمبتاااون )09 :0361 ،ایااا اعاااراد باااهصاااورت

میرود )(EncyclopaediaIranica, 2014: 1

گردن کلفت های اخاذ درآمدند کاه اعاراد محلﮥ خاود را

پژوهکااگران و نویسااندگانی کااه دربااارﺓ تاااریخ
اجتماعی ایران قلم زدهاند ،یا مسااعران اروپاایی کاه در

میککتند ،غریبهها را تهدید میکردند و باه محلاههاای
همجوار دستبرد میزدند (آبراهامیان)31 :0390 ،

قرن نوزدهم از ایران دیدن کردهاند و سفرنامههاایی باه

در مقابل ،نویسندگان دیدگاه دوم درباارﺓ لاوطیهاا

جا گذاشته اند ،نظرهای متفاوتی راجا باه لاوطی هاا و

نظر مثبتی نداشتند و از ای گروه به زشتی یاد کردهاناد

اینیه آنها در ایران قرن نوزدهم چه جایگااهی داشاتند،

ویلاام علااور ) (Willem Floorبااه نقاال از میگااود

ارائه کرده اند نظرهای آنها در قالب سه دیدگاه درخاور

) ،(Migeodآنها را ای گونه توصیف کرده است :گاروه

بررسی است:

بیشماری مجرم ،اغلاب بییاار ،از معنویاات باه دور و

دیدگاه اول به نویساندگانی نظیار نجمای و لمبتاون

کسانی که از زندگی ناامیاد شاده بودناد (علاور:0366 ،

متعلق است کاه معتقدناد لاوطیهاا از اخاالف عیااران

 )421عی السلطنه آنان را هرزه گو ،اغتکاشگر ،ولگارد،

(لمبتون )0361:02 ،بودند و جوانمردان ازجان گذشته و

بی سروپا و پسات (عای السالطنه211/0 :0312 ،و212

مردان بی آ یش و ساده و پاکدلی بودند کاه بسایاری از

 )2305/6معرعاای کاارده اساات وی در جاااییکااه از

خصوصیات انسان های شاریف و صافات باارز ماردان

باایاعتباااری روزنامااهنویسااان سااخ ماایگویااد،

روزگااار گذشااته را داشااتند و صااادقانه بااه حمایاات از

روزنامه نویسان را در ردیف مکاغل پست و بیارزشای

ضعیفان و درماندگان برمیخاستند آنها بهحدی امای و

مانند کناس ،مردهشاور ،لاوط  ،تاوننااب ،میماونبااز،

مطمه مردم بودند که مردان محل ،به هنگام مسااعرت،

خاارسباااز ،عااالگیر و رمااال بااه حساااب ماایآورد

همسر و عرزندان خود را به ییای از آنهاا مایساپردند

(عی السلطنه)1115/9 :0312 ،

(نجماای )506 :0312 ،ایا جمعیاات روزهااا بااهدنبااال

اغلبِ مساعران اروپایی دربارﺓ ساارق و شاروربودن

کسبوکار بودند و شبها در قهوه خانﮥ سر گذر جما

لوطیها اتفاق نظر دارند برای اسااس ،لوطیاان اعارادی

می شدند و ساعتی آنجا می نکستند و از حاال ییادیگر

حقه بااز ،دزد ،معرکاه گیار ،خوشاگذران ،رذل و شاریر

باخبر می شدند و بعد به خانههای خود باز مایگکاتند

بودند که س اوار مجازات بودند (عالنادن)346 :0342 ،

لوطیها با زورخانهها ارتباط تنگاتنگی داشاتند ،مراسام

آنها روزها یا خواب بودناد یاا در کوچاههاا و گاذرها

ع اداری ماه محرم و تع یهها را ساازمان مایدادناد ،در

سرگردان بودند ولی شب ها برای دزدی و ماجراجویی

خیابان گکت زنی می کردند و نگهبان حریم محلﮥ خاود

و حتی قاچاق از خانه بیرون می آمدند (پاو ک:0360 ،
)32
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اشخاصی ولگرد و یاغی که بدون هی علتی نیرنا
و حقه می زدند و آشوب و ناامنی برپا میکردند و مردم

ناصاارالدی شاااه 15 :0310 ،سااهامالدولااه011 :0312 ،
دالمانی096 :0335 ،و 091مین ی)01 :0359 ،

عادی تالش میکردند که سر راهکان قرار نگیرناد و باا

هناااری پااااتینجر ) ، (Henry Pottingerییااای از

آنهااا برخااورد نیننااد (اشااراقی 222 :0312 ،بااروگش،

مااوموران سیاساا و نظااام هیهاات ژناارال مااالیم

020 :0312و )024کسااانی کااه بااه عاارقخااوری و

) (Malcolmکه در زمان سلطنت عتحعلی شااه از ایاران

قماربازی عالقه داشتند و شبها در مناازل ارمنایهاا و

گ ارشی تهیه کرد ،درای باره می گوید[« :وقتی] به اطاق

یهودیهای شراب عروش گرد می آمدند همچنای اکثار

خود مراجعت کرده ،مکاهده نمودم اطاقم توسا 2یاا9

اوقات برای تفریح یا سودجویی ،بینظمی و بلوا باه راه

نفر لوط صاحب خارس اشاغال شاده اسات و بارا

میانداختند (گوبینو)313 :0361 ،

اینیه از دست آنها خالر بکوم مجبور باودم باه آنهاا

بروگش ) (Brugschلوطی ها و جاهل های محاالت

مقدار پول بدهم و آنها نی قول دادند که دیگار های

را خطرناکتری طبقات جامعﮥ ایران دانساته اسات کاه

وقاات مراجعاات نیاارده و ما احم ما نخواهنااد شااد

دائاام درصاادد سوءاسااتفاده بودن اد و بااهمحااآ آنیااه

لوط ها در ایران سِامت لاودگ و مساخرگ دارناد و

موضوعی برای اعتراض و اعتصاب پیش مای آماد ،دور

شاید خوشحال تری طبقات ای امپراتور باشند زیارا

ییدیگر جم می شدند و شروع به غارت اماوال ماردم

هرچااه بخواهنااد و مایاال باشااند ماایکننااد و باار زبااان

می کردند حتای متعارض زناان و کودکاان مای شادند

میآورند و هی ک

حت اعضاا خاانواده سالطنت و

(بروگش)021 :0362 ،

صاحبمنصبان عالی رتبه دولت جرئت ندارند موجباات

مااارتی ( )Martinبااه نقاال از آشاار ( )Ussherو

رنجش و خلقتنگ آنها را عراهم کنند گهگاه از آنهاا

مونسی ( ،)Mounseyلوطیان را با کلمااتی نظیار دزد و

بهعنوان وسیله انتقام علیاه اشاخار نجیبا کاه ماورد

جیابباار ،هارزهگاارد ،آدمهااای نااقال و کسااانی کااه از

ب مهر و یا غضب شااهانه قارار مایگیرناد ،اساتفاده

هرج ومرج پیش آمده برای چپاول همسایگان خود بهاره

می شود و زن و بچه ای اشخار اعم از جن

ذکور و

می بردند ،توصیف کرده است همچنی وی آنهاا را باه

یا اناث به ای لوط ها واگذار میگردد تا هرچه دلکاان

قکری از جامعه متعلق دانسته است که اعضای آن های

بخواهد ولو شنی تری اعماال را باا آنهاا انجاام دهناد»

راهی برای گذران معااش خاود نداشاتند و در بهتاری

(پاتینجر)422 :0322 ،

وض  ،صاحب شاغلی بسایار مت لا ل بودناد (ماارتی ،
)415 :0329

باتوجه به تعاریف و تفاسیر عوق ،لوطیاان از لحاا
شیوﺓ معیکت و کاری که در جامعه انجام میدادناد ،باه

اما در دیدگاه ساوم ،اصاطال لاوطی بارای برخای

چند دسته تقسیم می شدند میرزاحسی خاان تحویلادار

دیگر از گروههای اجتماعی به کار رعته اسات کاه کاار

اصفهانی در کتاب جغراعیای اصفهان ،آنهاا را باه هفات

ساارگرمکااردن مااردم را بااهعهااده داشااتند نویسااندگان

گروه تقسیم کرده است که عبارتاند از:

صاااحب ای ا دیاادگاه بااه رقاصااان ،مطربااان ،دلقیااان،

 0لوطی هاایی کاه شایر نگاه مایداشاتند و دور شاهر

بازیگران ،مارگیران ،عنتری ها ،خرس بازان ،شعبدهباازان

میگرداندند

و نمایکگران خیمهشببازی اشااره کاردهاناد و آنهاا را

 4لوطی های تنب

ج ء دستﮥ لوطیان معرعی کردهاناد (اوبا 451 :0364 ،

میمون میرقصاندند

به دوش که بعضی از آنها خارس و
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 3لوطیهای حقه باز که کارهایی خارقالعاده و عجیب،

بنابرای همﮥ لوطیان از عیااران و پهلواناان نبودناد و

نظیر چکمبندی و شعبده و امثال آن ،انجام میدادند

بسیاری از آنها از سانت لوطیاان منحارف شادند و باه

 2لوطیهای بندباز و چوبینه پا

عساااد گراییدنااد ازایاا رو ،لوطیااان از لحااا پایگاااه

 5لوطیهای خیمهشبباز که شبهای شاادی و عایش

اجتماعی و جایگاهی که در جامعه داشتند نیا درخاور

و عروسیها خیمهشببازی برپا میکردند

دستهبندی هستند برای اسااس ،لوطیاان باه ساه دساته

« 6لوطی های سر خوانچﮥ استاد بقال» که گویا طن بازی

تقسیم میشوند:

میکردند و «لطیفهپرداز و بدیههگو و بام ه» بودند

 0لوطیانی که جوانمردی و پهلوانی پیکاه اصالی آنهاا

« 1لوطیهای زبردست خونخوار و اشرار شاربالخمار

بود و ن د مردم محترم و امی بودند

غماز و قمارباز و طی و زانای و دزد» کاه باهگفتﮥ او،

 4لوطیهایی که به تباازی و اوباشای و چاقوککای

همی گروه خرابی و ویرانای شاهر و نااامنی را باعاث

می پرداختند و در جامعه ایجاد نااامنی مای کردناد و باا

میشدند (تحویلدار اصفهانی013 :0322 ،تا)015

عنااااوینی همچاااون ت و اراذل و اوبااااش خطااااب

به دستهبندی عوق گاروه دیگاری اضااعه مایشاود

میشدند

یعنی جوانمردان و عیاران که پیکﮥ آنها پهلاوانی باود و

 3لوطیانی که صفات هر دو گروه را داشتند و درواقا ،

زورخانهها محل گردآمدن آنها بود

بی ای دو دسته قرار می گرعتند ای گاروه ازیا ساو

اما علت ای هماه اخاتالف نظار و ساخنان ضاد و

ف لوطی گری و دعاع از حقوق دیگران میزدند و ن د

نقیآ دربارﺓ لوطیان چیست؟ چارا برخای نویساندگان

مردم محترم بودند و ازسویدیگر ،باه ایجااد آشاوب و

آنها را ستایش کرده اند و برخی دیگر به زشاتی از آنهاا

جرم و جنایت دست میزدند
همانطورکه مالحظه میشود ،میان دو گروه اخیار و

یاد کردهاند؟
شاید ییی از علتها ،واردشادن عادهای از لوطیاان

لومپ ها تکابههای بسیاری وجود دارد و اینجاسات کاه

بااه صحنﮥ سیاساای و همیاااری همااهجااانبﮥ آنهااا بااا

تمی دادن لوطیها و لومپ ها مکیل میشاود و بار سار

قدرت هاای سیاسای باشاد ازآنجاکاه آنهاا در راساتای

اینیه آیا لوطیان ج ء طبقات تبهیار جامعاه هساتند یاا

اهااداف نیروهااای سیاساای از هاای اقاادامی عروگااذار

خیر ،اختالفنظرهایی شیل میگیرد

نیردند ،مناب وابسته به ای دسته آنان را ستودهاند ولی

شاید علت اصلی ای اختالفنظرها اشاتباهی اسات

در مقابل ،گروههای رقیب و مخاالف ،آنهاا را سارزنش

که براساسآن واژﺓ لوطی برای گروههای مختلف به کار

کرده اند و از آنها انتقااد کارده اناد شارکت لوطیاان در

رعته است باید توجاه کارد کاه لوطیاان واقعای هماان

اقدامات سیاسی باعث شد که گروهی از آنها باه عسااد

اخالف عیاران بودند که عتاوت و جاوانمردی را حرعاه

تها ،اوباش

خود قرار داده بودند و عمر خویش را صرف تاروی و

و جنجالگران تبدیل شوند صرف نظر از ای همیااری،

توسعﮥ آیی عتوت میکردند اما پا

از آنیاه در قارن

گاهی برخی از پهلوانان در اقدامات اوباش و شورشها

نهم قمری ،نفوذ عوقالعادﺓ آنها کاهش یاعات و مجاام

نقشهای مهمی داشتند که ای امار باعاث شاده اسات

آنها که به نام لنگر و زاویه معروف بود ،بساته شاد ،در

بسیاری از پهلوانان را با اوباش و ت هاا ییای بدانناد

سراسر ایران پراکنده شدند چون ای اعراد جوانان را به

(علور459 :0366 ،تا)460

آیی خود دعوت میکردند و زیر دست خاود پارورش

ککیده شوند و به دستههایی از پنطیها،

4
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میدادند ،واژﺓ لوطی برای آنها به کار رعت

3

است آیا آنها از اراذل و اوباش شهر اصفهان بودند کاه

بعدها به علت هایی که اشاره شد ،گروهی از لوطیان

با سوءاستفاده از وضا موجاود ،دسات باه شاورش و

از سنتهای لوطی گری چکمپوشی کردند و ج ء دستﮥ

ایجاد ناامنی زدند یا در کانون بغآ نویساندگان زماان

اراذل و اوباااش و چاقوککااان درآمدنااد امااا مالحظااه

خود قرار گرعتند پیش از پاسخ به پرسشهای ذکرشده،

می شود که اغلبِ مناب  ،ای گروه را که صفات لوطیاان

زم است که خانواده و تبار حاجیهاشمخان بهاختصار

را از دست داده بودناد و از سانت آنهاا منحارف شاده

بررسی شود

بودند ،همچنان با عنوان لوطی خطااب کاردهاناد ولای
درست تر آن است که ایا گاروه را از لوطیاان متماای
بدانیم و ج ء قکر آشوبگر یا همان لومپ هاا باه شامار
آوریم .

شورش حاجیهاشمخان لُنبانی
شورش از عنوان تی ) (Insurgencyمیآیاد ایا
واژه مکااتق از ) ،(Surgereبااهمعنااای رسااتاخی یااا

بنابر دومی تقسیمبندی که از لوطیان ارائه شد ،بایاد

بهپاخاست است و نیا باهمعناای کسای اسات کاه باه

گفاات دستﮥ اول همااان لوطیااان واقعاای بودنااد کااه

شورش برمی خی د (الیاوت ،بای تاا )320 :شاورش در

جوانمردی و عتوت پیکﮥ اصلی آنهاا باود و اساتفاده از

اصطال به معنای قیام و طغیان بر ضد سازمانی متکیل،

لفظ لوطی برای معرعی آنها صحیح است اما باا توجاه

منظم نرسیده است

مثل حیومت ،است که به حد جن

داخلی شناخته نکده است همچنی باهمعناای

به ویژگی هایی که برای گروه دوم عنوان شاد ،آنهاا باه

و جن

گروههای آشوب طلب و تبهیار جامعه تعلاق داشاتند و

قیامی ناموعق در برابر قدرت حاکمه به کار مایرود کاه

درستتر آن است که لفظ لومپ برای آنها باه کاار رود

وسعت کمی دارد (آقابخکی)341 :0323 ،

نه واژﺓ لوطی دربارﺓ گروه سوم که مابی ای دو گاروه

طبق تعریفی دیگر ،اگر عده ای بادون همااهنگی و

قرار داشتند و خصوصیات هر دو طارف را دارا بودناد،

مقصد سیاسی در ا ر محرک خاصی دسات باه آشاوب

باید متذکر شاویم کاه چاون صافات لاومپنی آنهاا بار

ب نند و نظم جامعه را مختل کنند ،به ای پدیده شورش

ویژگیهای لوطی گریکان غلبه داشت ،بهتر است آنها را

میگویند (سید)0391 ،

ن دی

گروه لومپ ها بدانیم و درباارﺓ آنهاا هماان واژﺓ

لومپ را به کار ببریم

در شااورش ،باارخالف انقااالب ،هاادف تخریااب و
بازسازی ساخت سیاسی و اجتماعی نیست شورش بار

حال باتوجه به تعاریف و تفاسایری کاه ارائاه شاد،

نهادهااای سیاساای و اجتماااعی تو یرهااای غیرمسااتقیم

چرایاای شااورش حاااجیهاشاامخااان لُنبااانی ،ییاای از

می گذارد و در اصل بهمعنای اعتراض خکونتآمیا باه

شورشیان اصفهان در زمان عتحعلیشااه قاجاار بررسای

وضعیت موجود است علت ای اعتراض ممی اسات

می شود کسی که به عناوان ساردستﮥ لوطیاان اصافهان

اوضاااع بااد اقتصااادی و خودکااامگی سیاساای باشااد

شناخته شده است پرسش های مطر شده آن است کاه

اعتاراض شورشاگران شخصای اسات شورشاگران باا

آیا هاشم خان و اعارادش از لوطیاان واقعای بودناد کاه

موضوعات انت اعای مانناد دولات یاا اشاخار دور از

اوضاع بد سیاسی و اجتماعی آنهاا را باه شاورش وادار

دسترس مانند پادشاه یا گروههای کموبایش مهام مانناد

کرد یا اینیه عنوان لوطی برای آنها اشتباه به کاار رعتاه

طبقه سروکار ندارند بنابرای آنهاا در پای تغییار باعات
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اجتماعی و ایجاد ساختی جدید نیستند و طرحی بارای

ارائه نکده است

آینده ندارند (بکیریه )05 :0312 ،در شورشها احتمال

هاشاامخااان از سااال 0439ق0243/م ،نیاارو گرعاات

ای وجود نادارد کاه پکات سار انقالبای هاا حمایات

(درهوهانیاان )340 :0319 ،و جمعاای از لرهااا و الااواط

ی دست کل جمعیت باشد همچنی احتمال نمای رود

اصفهان را به دور خود جم کارد و باا سوءاساتفاده از

که آنها پکتیبانی منطقﮥ جغراعیایی مساتحیمی را داشاته

نسبتی که با عبدا خان داشت سر به شورش ،ناعرمانی،

باشند تا بدون م احمت ،در قالب پایگاهی برای تعمایم

شرارت و اوباشی گذاشت و مدتی شاهر اصافهان را در

سربازان و گردآوری لوازم از آن استفاده کنند (بکایریه،

وحکت و ناامنی عرو برد او و اعارادش از های کااری
اعم از دزدی ،چپاول ،قتل و هت

)2 :0312

حرمت ماردم دریا

باتوجاااه باااه تعااااریف ارائاااهشاااده ،حرکااات

نمی کردند و به علت ترس یاا خویکااوندی یاا مساائل

حاجیهاشم خان لنبانی را باید شورش دانست حرکات

دیگااار ،هااای یاا

از مقاماااات حیاااومتی اصااافهان

او اعتراضی به وضاعیت نامسااعد اجتمااعی و سیاسای

یاغیگری های آنها را مان نمیشاد مقاماات اصافهانی

شناخته نمی شود بلیه خاالء قادرت و نباود قاانون و

حتی اجازه نمی دادند اخباار ایا رویادادها باه تهاران

حمایتکردن عناصر صاحبنفوذ که قصاد سوءاساتفاده

برسد تا اینیاه در ساال 0421ق0242/م ،عتحعلایشااه

از وض موجود را داشتند ،باعث اقادامات او شاد اماا

قاجار با اطالع از وض موجود ،به اصافهان لکیرککای

وی و اعرادش پایگاه طبقااتی نداشاتند و بادون هادف

کرد و یاغیان را سرکوب کرد

مکخص سیاسی ،اجتمااعی یاا اقتصاادی قیاام کردناد

تمامی مناب درباارﺓ اقادامات هاشام خاان و ایجااد

همچنی قصد تغییار حیومات و ایجااد باعات جدیاد

آشوب و ناامنی توس وی و اعرادش اتفاقنظر دارناد و

سیاسی و اجتماعی نداشتند و باهعباارتدیگار ،کاور و

جرائمی را به او نسبت دادهاند هرچند که ممی اسات

بی هدف قیام کردند حرکت آنها جنبﮥ عرصات طلبای و

برخی از ای روایات اغراق و ب رزنمایی باشد

هرج ومرج طلبی داشات بناابرای بایاد حرکات وی را

 .9سررر : :هاشاامخااان و اعاارادش «اهاال حرعاات و

شورش نامید و از حرکتهایی مانند جنابش و انقاالب

صنعت و تجار اصفهان» را بسیار آزار میدادناد (ساپهر،

متمای دانست

 )355/0 :0311و اموال آنها را بدون هی علتای غاارت

شورش حاجیهاشمخان از شورشهای مهم اواخار

میکردند آنها شبهاا مقابال خاانﮥ اشاراف و تجاار و

دوران عتحعلیشاه قاجار بود اما مناب ای عصر بهطاور

«خواجه گان مالدار» (مفتون دنبلی )326 :0350 ،میرعتند

مختصر و گذرا از ای شورش و رهبر آن یاد کاردهاناد

و در میزدند اگر کسی در را باز مایکارد بادون های

آنطورکه از مناب برمیآیاد ،حااجیهاشامخاان لنباانی

زحمتی به درون خانه میرعتند و اگر در باز نمیشد ،از

عرزند حاجی رجبعلی بختیاری و بارادرزن عبادا خاان

دیوار و اطراف خانه راهای ماییاعتناد و باه آنجاا وارد

امی الدوله اصفهانی (اعتمادالسالطنه )0566/3 :0361 ،و

میشدند ابتدا با چربزبانی و مالیمت از صاحبخاناه

از طایفﮥ لرهای شیرانی (درهوهانیان )340 :0319 ،باود

داراییاش را طلب میکردند اگر صااحبخاناه هرچاه

که خاود و طایفاهاش ساالهاا در محلﮥ لُنباان اصافهان

داشت می آورد ،جانش در امان بود ولی اگر مقاومت و

درباارﺓ اینیاه وی قبال از شاورش چاه

ایستادگی میکرد ،در بهتری حالت دسات و پاای او را

وضعیتی داشت و به چه حرعهای مکغول باود ،مطلبای

محیم می بستند و هرچه در من ل او بود جم میکردند

ساک بودند
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و میبردند برای مثال ،شبی حاجیهاشمخان و الواطش

«خون های ناحق بسیار ریختاه شاد» (جاابریانصااری،

به خانﮥ ییی از اشاراف اصافهان رعتناد کاه خاانواده و

 )304 :0312بااااهطااااوریکااااه در یااا

نمونااااه،

اموالش را در خانه باقی گذاشاته باود و باه سافر حا

حاجیهاشم خان جوان ساید هاشامی نسابی را «باه دار

رعتااه بااود ازآنجاکااه کساای درِ منا ل را بااه روی آنهااا

سیاست آویخت و خاون آن ساید پااک اده را بریخات»

نگکود ،از دیوار با رعتند و به اندرون خانه وارد شدند

(حسینیعسایی)146 :0324 ،

و از همسر صاحبخانه که از سادات عاالیدرجﮥ شاهر

او عالوهبر آزاررساندن و ککت ماردم مسالمان ،باه

اصفهان بود ،اموال و طالها و زینتها را طلاب کردناد

مسیحیان اصفهان نی آزار بسایار رسااند کتااب تااریخ

زن بااه درخواساات آنهااا پاسااخی نااداد بنااابرای زن را

جلفای اصافهان ،باه نقال از تقاویمی کاه مااجرای آن

گرعتند و دست و پای او را بستند و در مقابل چکامان

روزهای اصافهان و حاالوروز مسایحیان را شار داده

او تمام لباس ها ،طالهاا و دوها ار توماان پاول نقاد را

است ،از شینجه و قتل ییی از محترماان و سرشناساان

جم کردند و به سارقت بردناد (مفتاوندنبلای:0350 ،

مسیحی توس هاشمخان و اعرادش باه تفصایل ساخ

326و)321

گفته است ای مسیحی باارون سایمون هایراپتیاان ناام

گاهی نی باا آزار و شاینجه مبلغای از صاابخاناه

داشت که عرزند بارون هایراپت ،کالنتر سابق جلفا ،بود

درخواساات ماایکردنااد و درصااورت ناااتوانیاش در

بارون سیمون مدتی طو نی در خدمت عبدا خان بود

پرداخاات ،وی را ماایککااتند (حسااینیعسااایی:0324 ،

اما پ

از چندی ،عبدا خان اموال او را به زور گرعات

)145

و وی را از هستی ساق کارد پا

از مادتی ،سایمون

ای اشرار روزها نی بیکار نمی نکساتند و از ماردم

دوباره در کانون توجه عبدا خان قرار گرعت و مباشار

اخاااذی ماایکردنااد حاااجیهاشاامخااان «دیوانخانااه و

او شد گویا سایمون  31پارچاه آباادی ارمناینکای و

عراشااخانه»ای شاابیه ادارﺓ اخااذ مالیااات داشاات البتااه

مسلماننکی را در اختیار داشت و امی عماوم ارمنیاان

بهصورت غیرقانونی که روزهاا در آنجاا ماینکسات و

و حتی مسلمانان بود باای حال کمی بعد ،باا غضاب و

اوباش او «مردان بیتقصیر و باتقصیر» را باه بهاناههاای

خکم هاشمخان روبهرو شاد باهایا ترتیاب کاه شابی

مختلف در کوچه و بازار می گرعتند و به طم اخذ مال،

هاشمخان به همراه مردان مسلح خود به کلیسای وانا

پای آنها را عل

مایکردناد (علاور )422 :0366 ،ایا

رعاات و وارد نمازخانااه آنجااا شااد و بااه نوازناادگان و

امیان وجود داشت که عتحعلیشااه و حیومات قاجاار

خوانندگانی که همراه خود برده بود ،دستور داد بخوانند

تکییل دیوانخانه را ناوعی اساتقاللطلبای و تمارد باه

و بنوازند گویا بعد از دو ساعت ،از بارون سایمون کاه

حساب آورند

در آن مجل

حضور داشات حرعای شانید کاه باعاث

: .3تل و طمع در مال دیگران :هاشمخان و اعارادش از

خکمش شد و به اعرادش دستور داد دستهاای باارون

ککت اعراد ابایی نداشتند اگر کسای از دادن اماوال باه

را ببندند و بیرون ببرند وساطت عالی جنااب خلیفاه و

آنها خودداری میکرد یا مطابق میلکان رعتار نمایکارد،

خلیفه گریگور ،از روحانیان مسایحی ،کارسااز نکاد و

ککته می شد از اشراف و متمو ن گرعته تاا

حاجی هاشم خاان باا خکام بسایار ،عاالوه بار ساخنان

مااردم دیناادار و حتاای ساایدها (خاااوری،)595 :0321 ،

تهدیدآمی ی که دربارﺓ عبادا خاان باه زباان راناد ،باه

کساای از دساات او در امااان نبااود و در ایاا ماادت،

بارون سیمون گفت« :تو به یااری دسات حااکم پارواز

بدون ش
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می کنی ،م ای دست را میشینم و تاو را باه گادایی

(درهوهانیان )340 :0319 ،او شبها مست از خانﮥ مِی

میاندازم» (درهوهانیان)344 :0319 ،

عروش بیرون میآمد و به شهر مایرعات و باه دزدی و

آنگاه اعراد هاشم خان بارون سیمون را برهنه کردناد

چپاول دست می زد یا هنگاامی کاه اوبااش او مکاغول

و به تنﮥ درختی بستند و با نی ه ت او را زخمی کردناد

شاااینجه باااارون سااایمون بودناااد« ،خاااود در محلﮥ

کرده بودند و اگر کسی

شاارابخااواران نکسااته بااود و مااینوشااید و خااوش

روحانیان را نی در کلیسا حب

برای شفاعت یا نجات بارون بیرون می آمد ،بدون های
تردیدی به او شلی

میگذراند» (درهوهانیاان )343 :0319 ،اماا باه غیار از

مایکردناد ایا آزار و اذیات تاا

شراب ،هاشم خان تحتتو یر زنی ارمنی به نام پارینااز

صبح ادامه یاعت تا اینیه او را از درخت بااز کردناد و

بود و با او سر و سری داشت پریناز اقدامات بسایاری

کردند و با شمکایر بادنش را

از خویکاوندان و طایفﮥ خود را اعکا میکارد و باهگفتﮥ

سوراخسوراخ کردند و دست آخر ،سارش را بریدناد و

همی نویسنده« :هرچه را هاشامخاان نمایدانسات یاا

در گودالی انداختند (درهوهانیان)342 :0319 ،

نمیخواست بیند او راهنماییاش میکرد و به او عرمان

گلوله ای به سرش شلی

بهگفتﮥ ای تقویم ،با انتکار چگاونگی مارز باارون

می داد که عالن یا بهمان را بیازارد» (درهوهانیان:0319 ،

سیمون ،جلفا در بهت و ترس و اضطراب عرو رعات و

 )341احتمال آن میرود که شاید خکم و بهاناهجاویی

انتظار برای گرعت انتقام احساس می شد آنچنان تارس

هاشاامخااان از بااارون ساایمون ،از دخالاات و خواساات

و دلهره چکمگیر بود که نویسندﺓ ای تقویم مایگویاد:

پری ناز هم ناشی بوده است امری که بهعلت اتفاقهای

«اگر کسی از وض جلفا بپرسد بارخالف زیاادهگاویی،

نامعلوم ،پریناز و بهتب او هاشمخان را به انجام چنای

بسیار مختصر باید گفت ما اینجا نایم ماردهایام و دعا
ناشده» (درهوهانیان)345 :0319 ،

اقدامی تحری

کرده است

 .2تجاوز به نوامیس :هاشم خان در هت

حرمت مردم

بی گمان علت ای وحکیگری حاجیهاشمخان تنها

دقیقهای عرو نمی گذارد گفته شده است اگر از درِ خانﮥ

خکاامگی شاادن او از حاارف ساایمون نبااود و بلیااه

او تازهعروسی را به خانﮥ داماد میبردند ،اعرادش دختار

علتهای مهمتری پکت ای مااجر باود هماانطورکاه

را میگرعتند ن د او می بردند و او نیا باه دختار آزار و

اشاره کردیم سیمون از متمو ن و اشراف مسایحی و از

اذیت می رساند و بعد او رها میکرد (جاابریانصااری،

ن دییان و مباشران عبدا خان بود پا

بادون شا ،

طم ا کااردن در مااال ساایمون و زهرچکاامگاارعت یااا

)304 :0312
 .5ویرانکردن خانهها :او در چناد نموناه هام دساتور

انتقام گرعت از عبدا خان یا عخرعروشی به او علت ای

ویرانکردن جلفا و خانﮥ برخی از مسایحیانی را داد کاه

عمل هاشام خاان باود اماری کاه خصاومت ،تقابال و

از اوامر او سرپیچی کارده بودناد (درهوهانیاان:0319 ،

زیادهخواهی هاشم خان را در برابر حاکم مسجل کارد و

 )345ای ویرانی بهاحتمال شاامل حاال غیرمسایحیانی

علت قان کننادهای بارای نااتوانی عبادا خاان و لا وم

هم میشد که از او اطاعت نمیکردند

دخالت تهران به حساب آمد

نموناااههاااای ذکرشااادﺓ عاااوق ،مصاااداق رعتاااار

 .2شرررا خررواری :بااهگفتﮥ درهوهانیااان ،بساایاری از

حاجهاشم خان است کاه براسااس تعریاف ارائاهشاده،

اعمالی که از هاشمخان سر می زد از روی مستی باود و

نکان می دهد او عرصتطلبی شرور و بهعبارت رای تر،

درواق « ،هرچه شراب عرماان مای داد هماان مایکارد»

عردی لومپ بوده است و جای نیست از او با نام لوطی
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بنابرای با سوءاستفاده از وض موجود و به پکت گرمی

یاد کنیم
بنابرای به پرسش اصلی ای پژوهش باازمیگاردیم
که آیا شورش حاجیهاشمخان شورش لوطیان باود یاا
شورش عدهای از اراذل و اوباش آیا هاشامخاان جا ء
قکر لوطیان و جوانمردان بود یا قکر تبهیار جامعه
هی ی

داماد خود ،عبدا خاان (درهوهانیاان ،)340 :0319 ،باه
ایجاد ناامنی و بلوا دست زد
 .3انتقررامجررویی خررانواد ی :برخاای مناااب همچااون
درهوهانیان ،برخالف ادعای نویسندﺓ ناساخالتواریخ،کاه

از مناب دورﺓ موضوع بحث به لاوطیباودن

در جایگاه مورخ رسمی دربار قاجاار اهمیات بسایاری

هاشم خان اشاره نیرده اند و لفظ لاوطی را بارای او باه

دارد ،علت اصلی شورش را انتقاامجاویی خاانوادگی و

کار نبردهاند تنها گفته شده است که وی عدهای از لرها

قدرتنمایی در برابر عبدا خان ذکر کردهاناد گا ارش

و الواط اصفهان را به دور خود جم کرده باود درباارﺓ

شده اسات کاه هاشامخاان شابی باه جلاوی عماارت

وضعیت وی پیش از ای شورش اطالعاتی ارائاه نکاده

عبدا خان رعت و به غالمان خود دستور داد کاه چناد

است و مکخص نیست که آیا او ازجمله جاوانمردان و

شتر بیُکند و شش چارپا را که باا باار بارن از کوچاه

لوطیان واقعی بوده است یا خیر اما با توجه باه عناوان

می گذشتند ،غارت کنند و حجره ای را هم چپاول کنناد

حاجی که برای او به کار رعته است ،ای احتمال وجود

و کسی هم جرئت نیرد از خانه خارج شاود و جلاوی

دارد که وی شخصای دینادار و محتارم باوده اسات و

گستاخی او را بگیرد (درهوهانیان345 :0319 ،تاا)342

ازآنجاکه توانایی اجیرکردن عدهای را به دور خود داشته

به ای ترتیاب ،نویساندﺓ تااریخ جلفاای اصافهان علات

است ،عردی روتمند و توانمند محسوب می شده است

شورش او را درگیریهای خانوادگی ذکر کرده است که

باای همه ،وی به علتهایی سر به شورش و ناعرمانی و

باتوجه به شاواهد بعادی ،ایا علات چنادان درسات

یاغیگری گذاشت و اعمالی انجام داد که او را باه قکار

نیست

کرد ازای رو بهتار اسات وی را جا ء

 .2طمع ورزی :ازجملاه علات هاای ذکرشاده درباارﺓ

لومپ ها ن دی

گروه لومپ ها بیاوریم یا عرصتطلبی شرور بادانیم کاه

شورش حاجهاشمخان طم ورزی است نویسندﺓ کتاب

عده ای از اقکار پست و تبهیار جامعه را باه دور خاود

مآ رالسلطانیه عنوان کرده است کاه حااجی هاشام خاان

جم کرد

مردی روتمند و صاحب دولت بود که به ماال دیگاران

در ای شاورش ،از جاوانمردان و پهلواناان نکاانی

احتیاج نداشت اما طم باعث شد که باه ماال رعایاا و

دیده نمیشود بناابرای بایاد ایا شاورش را شاورش

اشراف چکم ببندد و با جم کردن گروهی از اعاراد باه

اراذل ،اوباااش ،تهااا و در تعبیااری مناساابتاار و

دور خود که دنبلی از آنها با نام «اشارار بختیااری» یااد

جدیدتر ،شورش لومپ ها به حساب آوریم

کرده است ،به دزدی و غارت اموال دیگاران روی آورد
(مفتوندنبلی. )326 :0350 ،

عل

شورش

 .2بی لیا:تی و ناتوانی حاکم اصفهان :بای لیااقتی حااکم

 .9تنمر و تكبر :اصلیتری علت شورش او ایا باود

اصفهان ازجمله عواملی است که در شامار علاتهاای

که به علت پیوند خویکاوندی که با عبدا خاان برقارار

شاااورش آماااده اسااات گویاااا تاااا زماااانیکاااه

کرد ،دچار «تیبر و تنمّر» شاد (ساپهر)355/0 :0311 ،

حاجی محمدحسی خاان صادراعظم اصافهانی در قیاد
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حیات بود ،اوضاع را کنترل میکرد و نمیگذاشت اخبار

حاجی محمدحسی خان در حیات بود ،بهعلت کنترل او

ای ناآرامی ها به تهران برسد او باا داناایی و بردبااری،

بر عاش نکدن مسائل ،اخبار اوضااع اصافهان باه تهاران

مردم را «ترجمان 5داده» و از اماوال خاود ،تااوان ماردم

نرسید اما بعد از مرز حاجی محمدحسی خان ،بهعلت

خسارتدیده را مایداد (حساینیعساایی)145 :0324 ،

ناتوانی جانکی او در کنترل اوضاع و اعا ایش جارم و

اشرار هم «چندان درازدستی نمیکردند که پای اصاطبار

جنایت اوباش ،شیایتهایی به دربار تهران مخابره شاد

مردم بلغ د» (سپهر)355/0 :0311 ،

و عتحعلیشاه با قکونی عازم اصفهان شد البتاه درباارﺓ
از عااااااوت

علت ای لکیرککی اختالف نظار وجاود دارد برخای

بااااااهگفتﮥ خاااااااوری ،پاااااا

حاااجیمحمدحساای خااان ،دارالساالطنه اصاافهان بااه

طاار شاایایتی را محاارک اصاالی لکیرککاای شاااه بااه

میرزاعلی محمدخان ،پسر عبدا خان امی الدوله ،واگذار

اصفهان ذکر کرده اند و برخی دیگر ،ارادﺓ شخصی شااه

شد و در ای زمان ساکنان لُنبان ییباره سر باه شاورش

را در ای مسهله مر ر دانستهاند

گذاشتند و ظلم و تعادی آنهاا اعا ایش یاعات چراکاه

سپهر و عساایی ازجملاه کساانی هساتند کاه طار

میرزاعلی محمدخان بهعلات ترسای کاه از هاشام خاان

شیایت را علت اصلی لکیرککی خوانادهاناد ایا دو

داشت قادر نبود کاه اوضااع را کنتارل کناد (خااوری،

به نامهای اشااره کاردهاناد کاه علماا باه درباار تهاران

)595 :0321

عرستادند در ای میتوب ،علما از بی حرمتیها و دزدی

عالوه بر علت های ذکرشده ،ادعای جابریانصاری و

و چپاول مال مردم توسا هاشام خاان شایایت کارده

ظلالسلطان که به لکیرککی عتحعلایشااه باه اصافهان

بودنااد (سااپهر )355/0 :0311 ،گویااا پاا ازاینیااه

اشاره کردهاند ،قرینه ای است کاه باتوجاه باه سارکوب

حاجیهاشم خان سید هاشامی نسابی را ککات کاه در

حاج هاشام خاان در سافر عتحعلای شااه باه اصافهان و

قسمت قبل به قتل او اشاره کردیم ،مادر پیار آن جاوان

هم زمانی قدرت شفتی در اصفهان ،باید آن را در حیام

توس علمای شهر ای عریضه را به دربار تهران عرستاد

علتی بر ارتباط آن دو به حساب آورد

و شاه «برای بازخواست خاون آن ساید ،روی ساعادت

بهنظر می رسد که بی عوامل عوق همان علات اول،
یعنی تیبر و تنمر ،علت اصلی شورش حاجهاشامخاان

به دارالسلطنه اصفهان گذاشت» (حسینیعساایی:0324 ،
. )146

بود البته در ای راساتا طما ورزی و نااتوانی حااکم و

در روایتی دیگر ،به شیایت همسار ییای از اعیاان

سرایت ناعرمانی از حااکم باه بخاش بیکاتری از اعاراد

اصفهان اشاره شده است که پیش تر از سرقت اماوال او

محلﮥ لنبان نی در ای امار دخیال باود باهگوناهایکاه

توس حاجیهاشم خان و اعرادش سخ رعت بنابر ای

ناااتوانی حاااجهاشاامخااان و حاااکم در کنتاارل اوباااش

روایت ،عردای شب سرقت ،ای زن عریضهای به تهران

شورشی ،دخالت دربار قاجار را باعث شد

ارسال کرد و شاه با اطالع از اوضاع ،راهی اصفهان شاد
(مفتوندنبلی326 :0350 ،و)321

واکنش دربار تهران به شورش و عزیم

فتحعلی شاه

به اصفهان
هماااانطورکاااه اشااااره کاااردیم تاااا زماااانیکاااه

در جای دیگر ،ای طور بیان شده اسات کاه بعاد از
مرز حاجی محمدحسی خان و پا ازاینیاه حیومات
اصاافهان بااه میرزاعلاایمحماادخان 6،پساار اماای الدولااه،
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واگذار شد شرارت اوباش بهحدی اع ایش یاعت که ناه

بیسته ار تومان از او برات گرعت او هرگ باه دیادن

حاجیهاشم خان توان آن را داشت که جلوی اعرادش را

حاکم شهر نمیرعت و «حااکم اصافهان هار وقات کاه

بگیرد و نه عبدا خان امی الدوله قادر بود که انجام ای

شرعیاب خدمت ایکان میشد ،در دم در سالم میکرد و

اعمال را مان شود بنابرای حاکم اصافهان ناماهای باه

می ایستاد و بسا بود که آن جناب ،ملتفت نمی شد بعاد

شاه نوشت و از خان یاغی شیایت کرد و شاه نی عازم

از ساعتی نگااه مایکارد و او را اذن جلاوس مایداد و

اصفهان شد (ساپهر355/0 :0311 ،و )356نیتﮥ ظریاف

تواض نمیکرد» (تنیابنی)025 :0323 ،

مندرج در ای بحث آن است که گویا کار بیحرمتای و

بهگفتﮥ علور ،مانناد ساایر علماا و اماامجمعﮥ شاهر،

شرارت گسترده شده بود و از کنترل و خواسات حااکم

شفتی با لوطیاان روابا مساتحیمی داشات و عادهای

و حاجیهاشمخان خارج شده بود

لااوطی تحاات حمایاات او بودنااد (علااور)422 :0366 ،

باارخالف نویسااندگان ذکرشااده ،مرلفااانی همچااون

بنابرای خطا نرعتهایم اگر علت اصلی لکیرککی شاه را

هدایت و جابریانصااری ارادﺓ شخصای شااه را عامال

به اصفهان ،زهرچکم گرعت از محمدباقر شفتی بادانیم

اصلی لکیرککی شاه دانستهاند باهطاوریکاه هادایت

زیرا عتحعلی شاه بارها کوشیده بود تا روحانی مذکور را

علت ع یمت شاه را غیرت عیری و عیر انتظام اماور و

با خود همراه کند اما موعق نکاده باود (الگاار:0369 ،

سروساماندادن به امور مملیتی دانساته اسات و معتقاد

 )003شاه با جلب کردن توجاه محمادباقر شافتی ایا

است که ای علتها شاه را وادار کرد تا اعارادی را کاه

امیان را می یاعت که از نفوذ و اعتبار وی بارای کساب

او «مفسدی بختیاری و الوار» خطاب می کند ،گوشمالی

مکروعیت استفاده کند اما شفتی با شاه هماراه نکاد و

دهد و امنیت را باه طارق و باالد بازگرداناد (هادایت،

دور از انتظار نبود که وی به زودی در اصفهان حیومتی

. )90 :0339

تکییل دهد

جابریانصاری و ظلالسلطان نی در آ اار خاود ،باه

بهنظر می رسد که حمایت او از حااجیهاشامخاان،

قکونککی عتحعلیشاه باه اصافهان اشااره کاردهاناد و

وی و الواطش را تا ای اندازه جسور و بایپاروا کارده

علااات اصااالی ایااا سااافر را تضاااعیف قااادرت

بود که حتی حاکم شهر هم توان مقاومت در برابر او را

حاجسیدمحمدباقر شفتی عنوان کردهاند شافتی در ایا

نداشت

شاااهر قااادرت چکااامگیری باااه دسااات آورده باااود
(جااابریانصاااری )30 :0312 ،و باایشازحااد در «کااار

سرانجام حاجیهاشمخان و افرادش

سلطنت دخل وتصرف مایکارد» (ظالالسالطان:0362 ،

در روز ورود عتحعلیشاه و سپاهیانش باه اصافهان،

 )323/0البته ممی نیست که ای اظهارنظر باه دور از

حاجیهاشمخان آنقدر گستاخ شده باود کاه باههماراه

حقیقت باشد سیدمحمدباقر شفتی روحانی روتمناد و

لرهااا و الااواطش (خاااوری )595 :0321 ،و جمعاای از

بانفوذی در شهر اصفهان بود در روت او همای با

اعیااان و اشااراف (مفتااوندنبلاای321 :0350 ،و )322بااه

که چهارصد کاروانسرا و دوها ار بااب مغاازه در ایا

استقبال شاه رعتند و پیکیش هایی تقدیم او کردند گویا

شهر داشت (تنیابنی )020 :0323 ،روت او باه حادی

هاشم خان ایمان داشت که در پناه حمایت لوطیان خود،

بود که پ

از طاعون شاهر رشات ،عتحعلایشااه مبلا

از مجازات شاه در امان خواهد ماند اما گماان او غلا
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از آب درآمد و شااه بالعاصاله دساتور دساتگیری او را

 342/5 :0310جابریانصاری ،بیتا44/3 :و)43

داد وی را گرعتند و با دساتهاای بساته و زنجیار بار

هاشمخان در کتااب خاود 1،علات برخاورد شادید

گردن به حضور شاه بردند شاه دستور داد او را ب نند و

عتحعلیشاه با خودش را امری تقدیری دانساته اسات و

با وسایل و اب ار مختلف ،به بدتری شیل شینجه کنند

به پیکگویی اشاره کرده است که درباارﺓ او بیاان شاده

جاااالدان ریاااش او را «کاااه ماااایﮥ آباااروی او با اود»

بود« :دانایی در زایچه طال ای بادبخت گفات :از شار

باا تیا کُناد

زبان از پادشاه زیان یابی و چنی شد ازجمله روزی در

تراشاایدند بیناای او را سااوراخ کردنااد و طنااابی از آن

از چاکران پادشاهی بودند ییی

(مفتون دنبلی ،)322 :0350 ،خک خک
گذراندند و وارونه سوار ا غ کردناد ساپ

دم ا غ را

میتب خانه ام چند ک

از ایکان بر صندلی نکسته تقلید سلطنت مینماود ایا

به دستش دادند و در تمام شاهر گرداندناد تاا در تماام

عقیر بینوا رسایدم ،وی را برخی انیاده و خاود بجاایش

شهر او را مسخره کنند گفته شده اسات کاه ماردم باه

نکستم و گفتم :جهان را نمانده است بیکدخادای/ییی

دنبااال او راه اعتادنااد و دساات ماایزدنااد و چناای

رعت دیگر بیاید بجای همی عقره را به سلطان عارض

ماایخواندنااد« :حاااجیهاشاامخااان لنبونی/دمبتااا خااب

کرده بودند هنگامی که در زنجیار باودم و عاراشهاای

میجنبونی» (درهوهانیان)346 :0319 ،

غضاب از چاو و راسات را گرعتاه ،پادشااه در کمااال

آبروی او و خانوادهاش را ریختناد تاا درس عبرتای

غضب همی شعر را بخواند و گفت :تو ای شعر را در

برای سایران شود او را در میدان قیصریه بسیار زدناد و

آن مجل

خواندی و هرزه گفت چون ای عقیر را اگر

با ضرب چوب و شینجه ،اماوالش و آنچاه باه زور از

پارچهپارچاه مای کردنادی ،خوشاتر داشاتم تاا عحاش

گرعتناد

شنیدن ،بیاختیار برآشفتم و گفتم :چرا عحش میگویی؟

(مفتاااوندنبلااای )322 :0350 ،او را نابیناااا کردناااد

امر ک تاا بندبنادم را جادا کننادگ دیگار سالطان را از

(خورماااااوجی 01 :0322 ،رائااااای  )034 :0354 ،و

غضب جای خالی نماند و گذشت بر م آنچه گذشت»

گااوشهااایش را بریدنااد تاانش را بااا آهاا گداختااه

(جابریانصاری)29 :0312 ،

مردم گرعته بود ،از وی و منتسابانش بااز پا

سوزاندند و «برای او ی میلیون روپیه و چهارصد رأس
گاو جریمه بریدند» (درهوهانیان)346 :0319 ،

بنابرای بهگفتﮥ هاشمخان ،عمل عتحعلیشاه درواقا
به تالعی غرور و خودپسندی او و قرائت آن بیت شاعر

پدر ،عمو و تمام خاندان هاشمخان و تماام ب رگاان

بوده است و اینیه با شاه باهتنادی حارف زده اسات و

لر محبوس شدند بختیاریهاا عارار کردناد و از تارس

تمااام ای ا اعمااال را تحقااق ی ا

پیکااگویی و ام اری

اینیه مبادا گرعتار شوند ،لباس روستایی بر ت کردناد و

اجتنابناپذیر دانسته است

خود را ککاورز و برزگر معرعای کردناد اماا ماوموران

مناب دربارﺓ سرانجام کار حاجیهاشمخان گفتاهاناد

باارای تکااخیص اشاارار لاار از مااردم عااادی ،از تمااام

که وی به شفاعت پیش نماز اصافهان ،از مارز رهاایی

رهگذران می خواستند که جملﮥ «خر و خور و خرما» را

پیدا کارد (درهوهانیاان 341 :0319 ،جاابری انصااری،

تیرار کنند ازآنجاکاه بختیااری هاا ،مانناد تماام لرهاا،

 )29 :0312البته نامی از ای پیشنماز ذکر نکده اسات

میگویند ،ای جمله را

اما باتوجه به قرائ  ،بهاحتمال منظاور هماان محمادباقر

به صورت «حر و حاور و حورماا» تلفاظ مایکردناد و

شفتی است خود حاجیهاشامخاان ،دعاای ماادرش و

بهمحآ ادای ای جملاه ،دساتگیر مایشادند (باماداد،

شفاعت ائمه(ع) را علت نجات از ای مهلیه ذکر کارده

مخرج خ ندارند و بهجای خ،
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است « :هنگامیکه خاقان مرحوم ،عتحعلیشااه قاجاار،

مالیات ازسوی شاه ،گاواهی باود بار شارارت اشارار و

قصد قتل و نابودساخت خاندان ماانمود در آن وقات

عکار مضاعفی که در ایام شورش حااجهاشامخاان بار

مادر مهربانم به زیارت بیتا شرعیاب شده بود امیاد

مردم اصفهان وارد شده بود و شاه قاجار کوشید از ایا

نجات از هی طارف نباود خاود و ساایری یقای بار

طریق مرهمی بر زخمهای مردم اصفهان نهد

هالک خود و برادر داشتیم و خیاال طما از زنادگانی
برداشتیم ناگاه بدون سبب از قتل ما درگذشات چاون

نتیجه

مادر مهربانم از میه مراجعت نمود ،معلاوم شاد کاه در

باتوجه به تعاریف و تفاسیر متفاوت ارائهشده دربارﺓ

همان ایام که ما از قتل نجاات یااعتیم ،مرحوماه والاده

لوطیان که عده ای آنها را از اخالف عیاران و جوانمردان

توجه به قبّههای مبارک کاظمی علیهمالسّاالم نماوده و

می دانناد و گروهای آنهاا را در زمارﺓ اوبااش و ت و

عرض کرده بود که :دو عرزند خود را به ای دو قبّه باه

چاقوکش می شناسند ،در ای مقالاه مکاخص شاد کاه

اماناات سااپردم و روانﮥ میااه معظمااه شااده بااود»

لوطیان واقعی کسانی بودند کاه جاوانمردی و پهلاوانی

(جابریانصاری. )29 :0312 ،

پیکﮥ اصلی آنها بود و امی مردم بودند ازای رو آنهاا را

گفته شده است که بعد از ای ماجرا ،حاجهاشمخان

بایاد از قکار پاایی جامعاه و کساانی کاه چاقوککای،

رعتار شرارتآمی خود را کنار گذاشت و مانناد انساانی

اوباشی ،دزدی ،ولگردی و شرارت از ویژگی های باارز

موجّه ،به عالیق دنیوی پکت کرد وی پیوسته اشارار و

آنها بود و در شهرها باه ایجااد بلاوا و نااامنی مباادرت

اوباش را که در محلﮥ لُنبان بسیار بودند ،پناد و هکادار

میکردند ،متمای دانست

میداد تا از گستاخی و بیپروایی دست بردارند و خاود

همچنی مکخص شد اعرادی که از شورش آنهاا در

را نمونه قرار میداد و آنهاا را قاان مایکارد تاا آرام و

اصفهان یاد شد ،هماان اشارار و تهاا و گاروههاای

کوشا زندگی کنند (درهوهانیان341 :0319 ،و)342

تبهیاری بودند که می شود حااجهاشام خاان را نیا در

از سرکوب اشرار ،علیمحمادخان امای الدولاه

زمرﺓ آن اعاراد باه حسااب آورد او عادهای از اراذل و

پ

هم به علت اینیه از خ ای زر و گوهر پیکیکای بارای

اوباش را گرد خویش جم کرد و با اقدامات خود ،باه

شاه نفرستاده بود و هم باهعلات اینیاه اخباار شاورش

ایجاد شورش و ناامنی دست یازیاد ازایا رو براسااس

هاشم خان و اوضاع ناآرام اصفهان را کتمان کارده باود،

توضیحات ارائه شده و برمبنای تعاریف پیکی  ،باتوجاه

مقصر شناخته شد و پنجاه ه ار تومان جریمه شد اما او

به اقدامات انجامشده توس حاجهاشمخاان و یاارانش،

جرائم خود را منیر شد و عتحعلیشاه او را از حیومت

شورش او را باید ج ء شورش لومپ ها یا عرصتطلبان

اصفهان ع ل کرد (ناائینی )565 :0353 ،و باه جاای او،

شااروری بااه حساااب آورد کااه رعتااار آنهااا بااه الااواط

شاه اده سلطان محمادمیرزا را کاه ماادرش تااجالدولاه

شاربالخمر ،سارق و زانی شباهت چکمگیری داشت

اصفهانی بود (حسینی عسایی ،)146 :0324 ،به حیومت
اصفهان منصوب کرد و سیفالدوله لقب داد
در آخر نی مبل دویسته ار تومان مالیات ،بر مردم
بخکیده شد (هدایت )392 :0313 ،بخکش ای میا ان

در ایا مقالااه تعاااریفی از شااورش ارائااه کااردیم و
مکخص شد که حرکات هاشامخاان باه ویژگایهاای
شااورش ن دی ا

اساات بنااابرای حرکاات او شااورش

عرصتطلبانهای قلمداد میشود که با حرکتهایی نظیار
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جنبش و انقالب متفااوت اسات همچنای علاتهاای

شیرون در بختیاری را درهم کوبید و چهار یاا پان

چهارگانهای برای شورش وی عنوان کردیم و در پاساخ

خانوار آنان را در دروازﺓ بیدآباد مستقر کرد دو سار

به چرایی شورش او مکخص کردیم که غرور و تیبار،

طایفﮥ آنان محمدرضا «مام رضاا» و محمدساب علی

وی را برآن داشت که باا اساتفاده از آشافتگی اوضااع،

«مم سوز علی» بودند در ایران طایفﮥ شایرانی ییای

دست به شورش ب ند تا از ای راه مناععی کساب کناد

از ب رز تری ایالت مضمحل شده بختیااری اسات

نساابت خویکاااوندی او بااا خااانوادﺓ حاااکم اصاافهان و

ای احتمال وجود دارد که طایفﮥ لر بختیاری شیرانی

پکت گرمی او به اشاخار صااحبنفاوذ نیا  ،او را در

دیگر طایفه های هم ناژاد خاود را هام شاامل شاده

حاشیﮥ امنی قرار می داد و به او ای عرصت را میداد که

است منتها عنوان بختیاری عقا باه بختیااریهاای

برای مدتی ،اصفهان را عرصﮥ شورش ،ناامنی ،شارارت،

غیرشیرانی محصاور شاده اسات و درنهایات ،کال

سرقت و قتل اعراد کند

مجموع ای مردم عنوان شایرانی گرعتاهاناد درباارﺓ
شیرانی ها باید دانست که از ایالت بختیااری بودناد

پینوش

که امروزه از صورت ایلی خاود خاارج شادهاناد و

 0استفاده از واژﺓ لاومپ باهعلات رایا باودن در حاد

صدها سال است که بخش اعظم جمعیت ایا ایال

عرف ،شای است و در زبان عارسای واژهای وجاود

در اصفهان سیونت دارند و از قادیمیتاری ماردم

ندارد که به طور دقیق معادل آن قرار گیرد باای حال

سااک اصاافهان هساتند (نا  :سایندر اماااناللهاای

اگر بخواهیم برای ایا کلماه معاادل ساازی کنایم،

بهاروند )413 :0311 ،در آغاز عهد قاجار ،ریاسات

بهنظر عرصتطلب شرور ،شرور بیهویت یا بیکاره

ای طایفه با حاجی رجبعلی خان بود رجبعلای خاان

شرور گ ینه های مناسبی است اما ازآنجاکه اساتادان

در اصاافهان چنااان جاااه و حکاامتی داشاات کااه

جامعه شناسای و زباان عارسای همای واژه ،یعنای

عبدا خان امی الدوله ،عرزند ب رز میرزاحسی خان

لومپ را به کار میبرند ،در ای مقاله نی باه پیاروی

صدراعظم ،دختر او را به زنی گرعت رجبعلی خاان

از استادان واژﺓ لومپ به کار رعته است

دو پسر داشت :ییی حاجیکلبعلی خان که «مردی

 4پنطی کسی بود کاه نا د لاوطیهاا باه بایغیرتای و

کامل و همیکاه از ارکاان اصافهان باود» و دیگاری

بیکفایتی معرعی می شد و صافات لاوطیگری در او

حاجیهاشمخاان ماذکور (جاابریانصااری:0312 ،

نبود (رک :مستوعی)313 :0322 ،

. )26

 3ازآنجاکه اکثر لوطیان در شهر مکاهد بودناد باه ناام
«مکهدی» یا «مکدی» معروف شدند همچنی کلمه
اخ و اخوی و برادر را کاه در گذشاته جاوانمردان

 5نیازی را گویند که پ

از ارتیاب جرم گذرانند

 6میرزاعلیمحمدخان پسر عبدا خان امی الدوله و نوﺓ
حاجیمحمدحسی خان امی الدوله است

دربارﺓ ییدیگر به کار میبردند ،به کلماه «داداش» و

 1از حاجیهاشمخان کتاابی در خانادان وی ،خاانواده

«داش» تباادیل کردنااد و اصااطال «داش مکاادی»

شاایرانی لنبااانی ،باااقی مانااده اساات کااه گویااا از

دربارﺓ آنها معمول شد (رک :نفیسی)033 :0326 ،

نوشتههای اوست ای کتاب مقتلگوناه و تاولیفی از

 2در سال 0061قمری ،نادر پا

از عاتح کرناال ،قلعﮥ

شعر و نثر در ای خصور اسات ساخنان وی در
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سراسر کتاب ،از سر زهد و پرهی و توسل باه ائماه
اطهار است و اگر کسی صاحب ای کتاب و گذشته
او را نداند ،ای گونه گمان میکند کتاب را پارساایی

چ ،2تهران :زوار
بروگش ،هینریش ،)0312( ،در سرزمی آعتااب ،ترجماه
مجید جلیلوند ،تهران :مرک .

نوشته است که گوشاه نکاینی و زهاد اختیاار کارد

 ،)0362( ،----------سااافری باااه درباااار سااالطان

است جمکید مظاهری در تصحیحی کاه بار کتااب

صاااحبقران ،ترجمااه مهناادس کردبچااه ،چ ،4تهااران:

تاریخ اصفهان جابری انصاری نوشته اسات ،بخکای

اطالعات

از ایااا کتااااب را کاااه قسااامتی از سرگذشااات
حاجی هاشم خان است به قلم خودش ،آورده اسات
(رک :جابریانصاری)29 :0312 ،

بکیریه ،حسی  ،)0312( ،انقالب و بسای سیاسای ،چ،4
تهران :دانکگاه تهران
پاتینجر ،هنری ،)0322( ،سفرنامه پاتینجر ،ترجماه شااپور
گودرزی ،تهران :کتابفروشی دهخدا

کتابنامه

پو ک ،یاکوب ادوارد ،)0360( ،سفرنامه پو ک ایاران و
ایرانیااان ،ترجمااه کییاااووس جهانااداری ،تهااران:

الف .کتا
آبراهامیان ،یرواند ،)0390( ،ایران بی دو انقالب ،ترجماه
احمد گلمحمدی ،محمدابراهیم عتاحی ،چ ،02تهاران:
آقابخکی ،علی و مینو اعکاریراد ،)0323( ،عرهن

علوم

تنیابنی ،محمدب سالیمان ،)0323( ،قصاصالعلمااء ،باه
کوشش محمدرضا برزگار خاالقی و عفات کرباسای،

سیاسی ،تهران :چاپار
اشااراقی ،عیااروز ،)0312( ،اصاافهان از دیااد ساایاحان

تهران :علمی و عرهنگی
جابریانصاری ،محمدحس ( ،بیتا) ،آگهی شاهان از کاار

خارجی ،اصفهان :آتروپات
اعتمادالسلطنه ،محمدحس خاان ،)0361( ،تااریخ مناتظم
ناصری ،ج ،3تصحیح محمداسماعیل رضوانی ،تهاران:

جهان ،ج ،3بیجا  :بینا
 ،)0312( ،-----------------تااااریخ اصااافهان،تصحیح جمکید مظاهری (سروشیار) ،اصفهان :مکعل

دنیای کتاب
الگار ،حامد ،)0369( ،دیا و دولات در ایاران ،ترجماه
ابوالقاسم سری ،چ ،4بیجا :توس
سیاسی ،ترجماه مهادی

حسااینیعسااایی ،حاااجمیرزاحساا  ،)0324( ،عارساانامه
ناصری ،ج ،0تصاحیح منصاور رساتگار عساایی ،چ،3
تهران :امیرکبیر
خااااوری شااایرازی ،میرزاعضااالا  ،)0321( ،تااااریخ

اعکار ،بیجا :زری
انوری ،حس  ،)0320( ،عرهنا

تحویلدار اصفهانی ،میرزاحسی خان ،)0322( ،جغراعیاای
اصفهان ،به کوشش الهه تیرا ،تهران :اختران

نی

الیوت ،علورن ( ،بیتا) ،عرهن

خوارزمی

با رز ساخ  ،ج5و،1

تهران :سخ
اوب  ،اوژن ،)0364( ،ایران اماروز 0916 -0911ایاران و
بی النهری  ،ترجمه علیاصغر سعیدی ،تهران :زوار
بامداد ،مهادی ،)0310( ،شار حاال رجاال ایاران ،ج،5

ذوالقرنی  ،تصحیح ناصر اعکارعر ،ج ،0تهاران :وزارت
عرهن

و ارشاد اسالمی

خورموجی ،محمدجعفر ،)0322( ،حقایقا خبار ناصری،
تصحیح حسی خدیو جم ،ج ،4تهران :زوار
دالمانی ،هاانری رناه ،)0335( ،سافرنامه از خراساان تاا
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بختیاری ،ترجمه محمدعلی عرهوشی ،تهران :امیرکبیر
درهوهانیان ،هاروتون ،)0319( ،تااریخ جلفاای اصافهان،
ترجمااه لهاون ز میناساایان ،م ع موسااوی عریاادنی،
اصفهان :زندهرود و نقش خورشید

ایران در عصر قاجاار ،ترجماه ابوالقاسام ساری ،ج،0
تهران :توس
کمالی ،علی ،)0319( ،مقدمهای بر جامعهشناسی نابرابری

رائی  ،اسماعیل ،)0354( ،حقوقبگیران انگلی

در ایران،

چ ،2بیجا :جاویدان

های اجتماعی ،تهران :سمت
گوبینااو ،ژوزف آرتااو دو ،)0361( ،ساافرنامه کناات دو

روشه ،گی ،)0321( ،تغییرات اجتماعی ،ترجماه منصاور
و وقی ،چ ،04تهران :نی

گوبینو «سه سال در آسیا» ،ترجمه عبدالرضاا هوشان
مهدوی ،تهران :کتابسرا

زادهمحمدی ،مجتبی ،)0325( ،لومپ ها در سیاست عصر
پهلوی ،تهران :مرک

لمبتون ،آن کتاری ساوای عاورد ،)0361( ،نگرشای بار
جامعه اسالمی در ایران ،ترجمه یعقوب آژند ،بایجاا:

ساروخانی ،باقر ،)0311( ،درآمدی بر دایرﺓالمعارف علوم
اجتماعی ،بیجا :کیهان

موسی
لیپست ،سیمور مارتی و دیگران ،)0320( ،جامعهشناسای

سپهر ،محمدتقی لسانالمل  ،)0311( ،ناسخالتواریخ ،باه
کوشش جمکید کیانفر ،ج ،0تهران :اساطیر
سهامالدوله بجنوردی ،)0312( ،سفرنامههای ساهامالدولاه
بجنوردی ،تصحیح قدرتا روشنی ،تهاران :علمای و
عرهنگی

قکرها و نابرابریهای اجتماعی ،ترجماه جاواد اعکاار
که  ،مکهد :نییا
مااارتی  ،ونسااا ،)0329( ،دوران قاجااار ،ترجمااه اعسااانه
منفرد ،تهران :کتاب آمه
مستوعی ،عبدا  ،)0322( ،شر زندگانی ما  ،ج ،0چ،5

صدریاعکاار ،غالمحسای  ،نساری و نساترن حیمای،
( ،)0369عرهن

علااور ،ویلاام ،)0366( ،جسااتارهایی از تاااریخ اجتماااعی

زبان عارسی امروز ،تهران :کلمه

طلوعی ،محمد ،)0314( ،عرهن

جام سیاسی ،بایجاا:

علم و سخ

مفتااوندنبلاای ،عباادالرزاق ،)0350( ،مااآ ر ساالطانیه ،بااه
کوشش غالمحسی صدریاعکار ،چ ،4تهران :اب سینا
مین ی ،چارل عرانسی

ظاااالالساااالطان ،مسااااعودمیرزا ،)0362( ،خاااااطرات
ظلالسلطان ،تصحیح حسای خادیوجم ،ج ،0بایجاا:
اساطیر
علیبابائی ،غالمرضاا ،)0369( ،عرهنا

تهران :زوار

( )0359سفرنامه شمال ،ترجماه

منصوره اتحادیه ،تهران :نکر گسترده
نااائینی ،محماادجعفرب محمدحساای  ،)0353( ،جااام
جعفری ،تصحیح ایرج اعکار ،تهران :انجم آ ار ملی

علاوم سیاسای،

چ ،4تهران :وی
عاای الساالطنه ،قهرمااانمیاارزا سااالور ،)0312( ،روزنامااه

ناصاارالدی شاااه قاجااار ،)0310( ،روزنامااه خاااطرات
ناصرالدی شاه در سفر سوم عرنگستان ،تصحیح عاطماه
قاضیها و محمداسماعیل رضوانی ،چ ،4تهران :رسا

خاطرات عی السلطنه ،تصحیح مسعود ساالور و ایارج

نجمی ،ناصر ،)0312( ،تهران قدیم ،چ ،2بیجا :ارمغان

اعکار ،ج0و6و ،9تهران :اساطیر

 ،)0362( ،--------طهران عهد ناصری ،تهران :عطار

عالندن ،اوژن ،)0342( ،سفرنامه اوژن عالنادن ایاران در
 ،0220-0221ترجمه حسی نورصادقی ،چ ،4بایجاا:
چاپخانه روزنامه نقشجهان

نفیساای ،سااعید ،)0326( ،سرچکاامه تصااوف در ایااران،
بیجا :کتابفروشی عروغی
نااوذری ،ع ا تا  ،)0321( ،تاااریخ اح ا اب سیاساای در

حاجیهاشمخان لُنبانی لوطی یا لومپن؟ و بررسی چرایی شورش او (9321تا9321ق9232/تا9232م) 069

ایران ،چ ،4شیراز :نوید شیراز
هدایت ،رضاقلیخان ،)0313( ،عهرسالتاواریخ ،تصاحیح
عبدالحساای نااوائی و میرهاشاام محاادث ،تهااران:
پژوهکگاه علوم انسانی و مطالعات عرهنگی
هدایت ،رضاقلیخاان ،)0339( ،روضﮥالصافای ناصاری،
قم :بینا
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