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 ی نویسندهدرباره

است. یکا و اکنون ساکن امرمتولد تهران  ، نویسنده و پژوهشگرپزشک، کارمسعود نقره

 ،یمقالات ادا انتشارخود را شارو  کرد و اا  ینوشاتار یهاکوشا  ۷۴۳۱او از ساا  

کار و پر یاسااندهیاه عنوان نو رانیخارج از ا زیو ن رانیدر ا یاساایساا زیو ن یاجتماع

 .اه کار پرداخته است یجد

ون و کان یجنب  روشنفکر خیتارهای جلد کتاب در عرصاه ۴3از وی تاکنون حدود 

و ادایات  ،یاسشنو روان یپزشک، شانیو کشتار داراند یشیداراند، رانیا سانداانینو

 داستانی منتشر شده است. 

  

 ؟ «جاهل و لات»لمپن یا 

نتوان  اسبب دده ت یصنعتی تولید و میزان توسطع سطح  ردطد های فرهنگی و اجتماعی، ویژگی

یاسی و تأثیرگذار در تحولات س ایعنوان ددیدهب « درولتاریالمپن»و « لمپن»نام ای ب  رودطنی ا  ددیدهب 

ها و مان سطنن گت.  ضوور و تأثیرگذاری گروه اجتماعی لویییک قرن گذدطت  در مینن اجتماعی

اند، ک  نگاهی غیرواقعی ب  لمپن، یعنی ها دندادت را برخی ضوور و اثرگذاری لمپن« هاها و لاتجاهل»

و  یدار یسطططرما یب  جامع  یدار یسطططرمادیشطططا یدر ضار گذار جامع  طیمحصطططور دطططرا»ای دیدهد

ها جاهل» ها واختصار ب  نقش سیاسی و اجتماعی لوییهمین خایر من در این نودت  ب ب «  س.یصطنعت

 کنم در یک قرن اخیر اداره می« هاو لات

    

 

داره و کنن   اند، در معنای لباس مندرس، جُلآلمانی و برخی هلندی )داچ( دانست  یرا واژهلمپن 

 ؛ندگتتمیدده ب  دنرها را لمپن دهقانان رانده ،ی قرن دانزدهم آلمان، برای تحقیرنهای دهقادر جنگ
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یان مناجر یاهای جامع  و روستترین ردهینیکردند  بعدها ب  دامیدهقانانی ک  در فقر و فلاک.  ندگی 

 س. ا لَن. و کودن نیز آمده ،انگل ،یتیلی،  لش واژه ب  معنای تنِاین نیز این لقب داده دد   ب  دنرها

  ها دیشاروی داریم:ها و ویژگیکشکولی ا تعریف ایدرولتارلمپن و لمپن یهدربار

ند ک  ب  خایر دور ب  هر کار نادس یولگردان و گروه ،ی یبقات دیگری و تتال دنر دستانیتن»

 یخلاقاریو غ یدیتولریغ ی مشاغلافراد دارا ،هاکارخان  کاریکارگران ب دهند،یتن درم یو ضطد انسطان

 ی، قشرهادوشژنده یایدرولتار ،ایدرولتارلمپن، و «…و اشاراذر و اوب کنند،یم ی ندگ دب طیدرا در ک 

 کنندیم یبزرگ  ندگ یاغلب در دنرها یدار یجوامع سرماداده، ک  در ا دس.خود یوا ده و یبق 

 لیب  دل ک  اندخوانده دطططده یگروه ایدرولتارلمپن  انددطططده ییبقات یو فاقد وابسطططتگ یو دچار تباه

مولد و محروم ا   ریغ کار،یب یا  کار خود اخراج و ب  گروه یدار یدر جوامع سرما یصطنعت یتوسطع 

 با نقش سیاسیِ ارتجاعی   …نددده ا لیتبد یامکانات اجتماع

ها در نب  نقش لمپ در توضططی  چگونگی روی کار آمدن لویی بنادارت، جدهم برومریهکارر مارکس در 

خحاخ  «ی یبقات دیگر بال  و فاضطططلاخ هم »کند و آنان را خواهان ادطططاره میسطططرکوخ منالتان و جمنوری

اجتماع  ی یندارد و در ضاد ینقشط دیدر تول ایو درولتار یک  برخلاف بورژوا  یا«یبق  خرده» کند می

 یگروه اجتماع نی  مارکس اکندیامرار معاش م یبرداروکلاه یگرو واسطططح  ییمانند گدا ییهاا  راه

 ردکیم یابیار  یخایر آن را ضد انقلاب نیهمو ب  ندیبیم .یو ادطراف یبورژوا  خوارزهیرا وابسطت  و ر

ر کلشططیاهیراسطط. جامع  و سطط یروهاین یچ یبا  اش،یو فرهنگ یوضططع خاا اقتصططاد لیک  ب  دل

  ردیگیمقرار  یستیفاد یهاانیجر

 کشطور ما ایران، بنش. اند   داران و باجگیرهای محل  در کشطور خودمان یتیلی و لمپنها و میداندلار …»

قات اجتماعی و بندی یبعمر کوتاه و استنوانگیری، هاسط. واین ب  سبب ضعف و فتور تارینی در داییتیلی

فوای اوج  اًی معمولیای دول. ا  دیگرسطوسط.  چنین فوطاسطو و خصطل. فوط یبق همچنین فقر تولید ا  یک

ننا با مادطططین تگری و ضوطططیل ذلط. تولیطد و یبقات اجتماعی اسططط.، چرا ک  یتیلی ن عزت یتیلی و یتیلی

 1 «…ی ب  تولید با دستگاه ضکومتی در وضدت اس.  یاعتنابیضکومتی در معارض  نیس. بلک  در 

ر خورد، این قشطططکارگر ب  چشطططم می یها و یبق رغم دیونطدهطایی ک  بین عناصطططری ا  لمپندر ایران بط 

 بورژوا با سططقوا ا وری اسطط.  درواقع یک خردههای دیشطط ی دهقانان مناجر ب  دططنر و کارگران کارگاهیدهی ا

یانی ک  ی    روسططتادططودو در محیط های خاا متمرکز میدططود ی  ندگی خود، ب  لمپن تبدیل میهاآخرین دل 

                                                      

 1131، 11، سار 111درایران ، علم و جامع ، دماره ایسم و تولید امیر هودنگ کشاور ، مروری بر لمپن 1
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ای تولیدی گی نیروهماندب  عل. عقب آیند، عملاًده را ترك گتت  برای کار و آ ادی و  ندگی بنتر ب  دططنر می

   1 «وندنددیم میکنند و ب  صتوف لمپنیسهای اقتصادی، خیلی  ود سقوا میو ضعف صنایع و فعالی.

ران ای کنن در تاریخ اجتماعی ایدطناسطان و اهل سیاس. و فرهنگ، لمپن و لمپنیسم را ددیدهجامع  خیبر

ضوطططور این و  اندتقریب یکسطططان گرفت گری و جاهلی و لاتی، ب اند و آن را با عیاری و فتوتی و لوییدانسطططتط 

ها، ک  عیاران را ها و لاتن  فقط جاهل ،رانظناین صطططاضباند  دطدیطده را بط  تاریخ اجتماعی ایران تسطططری داده

 «…اندآفرین لمپنیسم اجتماعی در ایران دانست های رودن و نقشیکی ا  نمون »

ها و لوییه اسطط. در مینن ما نقش اجتماعی و سططیاسططی ایتا کرد تاریخ معاصططرآن گروه اجتماعی ک  یی 

با  ییهااند ک  درعرصط بوده ،ما یبومی بر بسطتر فرهنگ و مذهب جامع ی یهاددیدهعنوان ، ب «هاها و لاتجاهل»

 اند ها نقاا ادتراك دادت لمپن

ها و های مرامی، دططنصططیتی و رفتاری مشططترکی با بسططیاری ا  جریانها ویژگیها و لاتجاهلها، و لویی

ران، فتوتیان، ملامتیان، دططحاران، لوییان، دططایاند  عیاران، های فکری و اجتماعی فعار در تاریخ ایران دادططت گروه

های منم تاریخ اجتماعی ایران ها و ددیدهها و گروهی ا  این جریانیهاها و    نمون مشطططدیهطا، داشبطابطادطططمطل

، ها، ریش  در باورهای کنن تارینیها وگروهگیری و تداوم ضیات این جریانی و چگونگی دطکلیهسطتند  چرا

اند تا مر های دناور، مترادف و یکسان عواملی دده اند اجتماعی و اقتصطادی دادطت  و دطرایطاجتماعی و دینی، 

خر أسطططنتی بتوان تتطاوتی یاف.، ضتی در مورد تقدم و تهطا بط هطای برخی ا این گروهدر تعریف و بیطان ویژگی

ها ن جریانتنیدگی بسیار وجود دارد  ایدان آمینتگی و درهمی، ضیات و فعالی. تارینی، و مبداء اسطتحال یدیدا

س کدططان را هی های تارینی و جغرافیاییریشطط »اند ک  تعریف دططده «ی ا ضیات روضییهادططیوه»ها و گروه

ای ک  ا  روی یک متنوم بردادططت  دططود قرار دهد و هرلای تاکنون ب  کمار نتوانسططت  اسطط. مورد دژوهش علمی

    «ضای  کرده اس.ی دیگری آن را او لای   دوست

دانسططت  اسطط.، اما دربردادططتی  «عیاران اخلاف روضانیِ»نو دهم در ایران را  یهای سططدهویلم فلور لویی

بز، »کرد کط  متعند ب  اخلاط و کردار نیک نبود ولایی و لویی مردی بود ک : میدیگر لویی کسطططی را تطداعی 

  «خواندمی د. رقصاند و با نواختن تنبک دعرهای میمیمون و خرس 

                                                      

ور، مارکسیستی، ویراست  تام باتام یاندیشط  / و لمپن درولتاریا، تام باتامور، فرهنگ1132علی اکبر اکبری، لمپنیسطم، چا  اور، تنران، مرکز نشطر سطپنر، سطار  1

وئی بنادارت، ترجم  باقر / و کارر مارکس، هیجدهم برومر ل1111اکبر معصططوم بیگی، انتشططارات بطا تطاخ نگار،  یوی جی  کیرنن، رالف میلی بنطد، ترجمط 

 آئین، انتشارات ضزخ توده ایران امیرنیک اجتماعی، –سیاسی  ی / و واژه نام1113درهام، نشر مرکز، چا  دنجم، سار
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 چ  ب  ک این ب  دادطط. بسططتگی آنان یاندیشطط  ندادططتند، خاصططی آرمان و اندیشطط  ها ا خودلویی»

 هایخواسططت  برای را راه درگیری و آدططوخ ایجاد با و گرفتندمی را هاآن دططوند  رنگ نزدیک گروهی

 ضکوم. عامل بنابراین گرفتندنمی منظم مقرری ضکوم. ها ا لویی  کردندمی با  موردنظر جریان یا فرد

 آننا واقع در کردند می استتاده آنان ا  خود منویات ب  رسیدن برای محلی متنتذان اما دطدندنمی محسطوخ

   «…ددندمی کشیده فساد ب  اعیان یوسیل  ب 

ا متتاوت بهای با ویژگی گروهیبندی دروندر تقسطططیم عنوان بنشطططی ا  جاهلیسطططمب  هاها )و لاتجاهل

های نوعی روش و منش، نوعی گرایش فردی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقیِ برخاسططت  ا  ویژگی ها( دارایجاهل

، عیاری و های دنلوانی، جوانمردی، دططنصططیتی ک  با اتکا ب  مراماندبودهنادایدار، دططناور و متناقل  «دططنصططیتی»

 گری خود را تعریف کرده اس.  لویی

های اقتصططادی، اجتماعی و فرهنگی این دگردیسططی را دگرگونی سطط.، وگریوییی لجاهلیسططم ادام 

اند  تغییر باف. یا فرودادطی نظام سطنتی جامع ، مدرنیزاسیون نامو ون و ناهماهنگ، تغییر در ساخ. و سطبب دطده

سبات گیری منای و دکلیاند  دیداباف. دطنر و دطنرنشطینی و گسترش  ندگی دنری ا  عوامل این تغییر ضال.

سطبب دگرگونی در دایگاه و جایگاه اجتماعی و اقتصادی، و مناسبات و روابط دغلی و فرهنگی و اخلاقی جدید 

 ها بَدَر کرد ها و لاتتدریج ب  گروه جاهل ها دد و آنان را بگروه اجتماعی لویی

 و گتتاری، رفتاری هایدططباه. ها لمپن خوانده دططوندها و لاتها و جاهللویی آنچ  ک  سططبب دططده

این  اند معرفی دطططده «فرهنگ و اخلاطخرده»های دیگر ا  مظاهر این سططط.   بطان و رفتطار بیش ا  م لت اخلطاقی

موجودیط. بطدون تشطططنو و هوی. اجتماعی و مظروف هر درفی دارای  بان و ادبیاتی سطططنیف، با واژگانی 

بان و گری در  لگاریزاسطططیون در معنای عامیان اسططط.  فرهنگ لمپنی را معادر و « دططط.»ی متاهیم دربرگیرنده

توان در میان میاند  فرهنگ یا صتات لمپنی را سطا  لمپنیسطم نیز تعریف کردهدسطندسطا ی و  مین رفتار، ویا عوام

 دار، دیر و جوان،  ن و مرد، معمم ونگار، ور دکار، خان کارگران صطنعتی دطاغل، کارفرما، سیاستمدار، رو نام 

 دید  فرهنگی ک  ا  ضادی  ب  متن کوچیده و در ژرفای جامع  جا با  کرده اس.  ا مکلّ

 

   «هاها و لاتجاهل»ماهیت طبقاتی و پایگاه اجتماعی 
فراد اند  اکثر ادسططط. نبودها  نظر ماهی. یبقاتی و دایگاه اجتماعی یک هاها و لاتاجتمطاعی جطاهلگروه

 های ضور و ضوشمتوسططط برخاسططت  و سططاکن محل  یدسطط. یبق و تنیهای  یرین این گروه اجتماعی ا  لای 

ندرت ا  میان ها ب و لات ها انطد  جطاهلهطا و میطادین فروش و تو یع مطایحتطاج عمومی بودهبطا ارهطا و بطا ارچط 
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دای مناجرت کرده ب  نشططینان و دامداران و کشططاور ان خردهیان و خوشیهای دططنری و روسططتانشططینضادططی 

 اند  بزرگ برخاست دنرهای 

ویژه در ی سنتی مناسبات تجاری و خدماتی ب سطم. گیری اقتصطادی و اجتماعی غیرسنتی در کنار دیوه»

ها و ضططوابط دططرع و فرهنگ مذهبی دردططکل گیری و تعیین دایگاه و ها با معیاری با ار و درآمینتگی آنضو ه

ای ها با روضی ها و لاتجاهل  «اندتماعی ایتای نقش کردهها در تقسطططیم کار اجها و لاتجایگاه اجتماعی جاهل

گرفتند، میصل  ای فاهای عملکرد سنتی و فرهنگ و اخلاط ایلی و قبیل اندك ا  مناسبات سنتی و دیوهاندك ک 

ییر تغی متتاوت، یعنی متناسب با یخوددطان را با هنجارها وهگرکردند هنجارهای روانی و رفتاری فرد و میتلاش 

 جامع  همنوان کنند 

ها نیز تغییراتی ایجاد کرد  ها و لاتمطدرن، در گروه اجتمطاعی جطاهلی نیمط ضرکط. بط  سطططوی جطامعط 

های منتلف اقتصطططادی و اجتماعی، دامنگیر بنش تجاری و خدماتی نیز دطططد، بنشطططی ک  دگرگونی در بنش

 1در آن داغل بودند عمدتاً ها ها و لاتجاهل

امع  تماعی در ججا هایتغییرات اجتماعی سططبب تغییر در ترکیب جمعی. و گروه ،12۱۱ ا  کودتای بعد

ها تدریج دطکل و سامان یافتند  این روند سبب تسریع دگردیسی لوییدطد و نیروهای جدید و مدرن دطنری ب 

 نیز دد  «هاها و لاتجاهل»ب  جمعی. و گروه 

… 
اندیشطگی و سم. گیری دینی )مذهبی( و سیاسی  لحاظ یبقاتی،اند و ب  ییتی ناهمگون هاها و لاتجاهل

 دارچ  نیستند  دس. و یکیک رغم دیوندهادان کاملاًعلی

دادند  آن داره ا  مذهب و میدطططان را انجام دطططان فرایل مذهبیها ضتی خلافکارترینهطا و لطاتجطاهطل

خوانی و مداضی و روضطط  ردکمیخشططنود ها و لات هاسطط. و آنان را ارضططا و جاهل یفرایوططی ک  مورد توج 

   اند بودهها، های ریز و درد.، و خرج دادنانداختنی تکی  و ضسینی  و دست  راهیعزاداری و بردا

ترین تنران نیز اصططلی و در های سططنتی و درجمعی. دططنرهااین گروه اجتماعی بیشططترمحل حل  ندگی م

 بوده اس. ها جنوخ دنر ها و لاتهای تمرکز جاهلمحل 

ی های کوچک، ادارههطا در تولیطدیهطا و لطاتجطاهطل ،ی اقتصطططادی، بط  لحطاظ تقسطططیم کطاردر ضو ه

داری(، ی و ار اط عمومی )میططدانیهططای مسطططافربری، مراکز عمططده و منم فروش و تو یع مواد غططذادطططرکطط.

 ،یدن این مراکزیو سطططینماها و دا هاها، کابارهدانسطططینگ ها وها و هتلرسطططتوران یاری و انبارداری، ادارهگاراژد

                                                      

    1131ساخ. اقتصادی ایران، و سیری در نظرات دیرامون آن  انتشارات سا مان فدائیان خلق ایران،  1
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های ها و بادگاهویژه  ورخان برخی مراکز بندادطتی )ضمام ها(، مراکز ور دی ب  یاداره ،هاخان روسطپی یاداره

داری یا کاروانداری فروش خان ،  مین و اتوموبیل، ضمل برداری، خرید و کشطططتی، و تا ضدودی بوکس و و ن 

ا(، ه ادههای علمی  و اماممراکز خدمات مذهبی )مسططاجد، ضو ه ،برای بردن  ّوار ب  مک ، کربلا، نجف و سططوری 

، هاها، قصطططابیخان های منتلف دطططنری، سطططلا اداره و نظطارت بر کار برخی ا  صطططنوف مثل رانندگان بنش

ها، تنی  و تو یع یخ، تعمیر دوچرخ  و موتور و اتوموبیل، نقش هطا، کبابیهطا، جگرکیخطانط قنوههطا، بطداریچو

ی ددهگسینت  و تحریفدر آن سطاخ. اقتصادی ا هم»اند  نقشطی منم در بنشطی ا  اقتصطاد ک  کلیدی دادطت 

های چنان سططاختاری بنش خدمات، ب  ویژه در ردططت   در «ردططد چشططمگیری دادطط. 1131تا  1111های سططار

تجارت،  یهای خدماتی سنتی درعرص توجنی دادط. و فعالی.های کوچک ردطد قابلغیرتولیدی، یا تولیدی

نقل رونق گرفت  بود  مراکز خدمات دینی و مذهبی نیز همپای این وسطططوداگری و گردش و تو یع کطالطا و ضمل

ها در دیوند نزدیک با با ار و تجار و ها و لاتهای دططاخو و سططردططناس جاهلرهکردند و چنمیها ردططد بنش

  نمایندگان سیاسی و دینی این بنش اقتصادی قراردادتند

ک رضططائی مال ضاج ی این گروه اجتماعی خوخ بود  ییبدططدهوضططعی. مالی بسططیاری ا  افراد دططناخت 

و یا لک و یا باقر فروتن ما، ی دطیک داد.یخودرو همیشط  و بود لر اده –های خیابان داك یکی ا  بنترین خان 

رانی بین دططنری اتُو فروتن و اتُوخراسططان بود  باقر فروتن صططاضب های اتوبوسگاراژ و بنگاهکم دططریک دسطط.

بسططاا  ورخان  و ضوادططی آن و نیز اندا ی چند باخ ضمام در میدان خراسططان نیز بود  دططعبان جعتری نیز با راه

 ه بود ودا کردهای جانبی  ندگی مرفنی دس.«لافدس.»و ها درآمد

، و نمایندگان سطططیاسطططی و مذهبی این بنش دیوند نزدیک با با ار و تجار ودررابح   هاهطا و لطاتجطاهطل

تقوی.  1142خرداد سار  13 ب  ویژه بعد ا  «جاهل و لات»قرار دادتند  مثلث با ار، آخوند و  اقتصطادی در جامع 

ای و میدانی، ای و ضجرهای نداد. و با اقتصاد سنتی با ار، اقتصاد تیمچ دطد، مثلثی ک  با امر تولید دیوند و رابح 

 امر در با ار در درقدرت اصططناف گردانندگان و صططاضبان  کردمی اندو یثروت ایقبیل  –و سططاختار هییتی 

ذهب و دططریع. بند مبا ار، ک  دای یهای سططنتی تجار و کسططب ها یا لای بودند  بنشثیرگذار أت و فعار سططیاسطط.

ها، اتها و لسطو با آخوندها، یا ب  قور خوددطان دسطتگاه روضانی. دطیع  و ا  سوی دیگر با جاهلبودند، ا  یک

 ای تنگاتنگ دادتند  های متدین رابح ها و لاتویژه با جاهلب 

ب  تجدد، قانون، روابط عرفی و قانونمداران ، نگاه ب   ن در سططح  خانواده و جامع  وهوی. گروه  نگاه این

ی و   بسططتر فرهنگیِ قلدرمنشططمانده و سططنتی بود، نگاهی عقبجنسططی او، و مظاهر دیگر مدرنیت  و فرهنگ غرخ

و  ی در مراسمیودنمافرودی و خ، و جلوهیهای مذهبعنوان ویژگیو جوانمردی ب دروری قنرمانیلبی، خشون.

  دبو نوعی تَشَنُو داده هاآن ب  هاها و لاتمذهبی جاهلمناسک 
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 ها و لات هاهای شخصیتی جاهلویژای
های رفتاری، نگاه دططان ب   ندگی، ها، عادتهای روانی، دططیوهها را ویژگیها و لاتدططنصططی. جاهل

های یل.ها و فوططدهند  ار شمیچگونگی بیان آن دططکل  اندیشططیدن و دططان با دیگران، نوعکیتی. سططا گاری

و، ها ا  دیگرسها و بدکرداریها و کژاندیشیسطو و ناهنجاریهای اجتماعی ا  یکاجتماعی و خانوادگی، جاذب 

 اند  ها دخیل بودهها و لاتیابی دنصی. جاهلگیری و ساماندردکل

 ؛انددططناور نشططان داده دططکننده و متزلزر، نادایدار، متّلون، هائیدططنصططی. را دارای هالات وها جاهل

 یا جایگاه دنبارب  هاها و لاتدططده ک  جاهل سططبب ویژگی این» اصططولی معین نیسطط.  بنددای ک  دططنصططیتی

و نی ا  بی مانع ک  هویتی آورند، دس. دایدار ب  هویتی دطنصطی. و آن اعتبار و ب  اتکا با تا بادطند دناهگاهی

 یدربرگیرنده ایدططططططططب واأوم ملجاء این 1 «دود جامع  در هاانکار آن و یرد و یا گرفت  ددن نادیده اجتماعی و

 با آن بادد  انحباطقابل لات و و جاهل دنصیتی هایویژگی با ی همنوانیهاویژگی

 جذخ، ضتظ و تمرکزکانون »ها ب  قدرت، مرجعی.، اقتدار، اتوریت  یا ها و لاتگرایش و تمطایطل جطاهطل

های این گروه اجتماعی در یور ا  ویژگی «دولط.، و یا ضاکمی. یهطا و ابزار تحمیطل و تو یع ارادهتوانمنطدی

  قدرت های سططیاسططی و دینی، بی و ضیات آن بوده اسطط.  این گرایش و تمایل علاوه بر سططاختار نظامیتاریخ دیدا

 هایها و گروهناجات نیز نظر دارد  برخی ا  اضزاخ و سططا م ها و دسططتها و گروهموجود در اضزاخ و سططا مان

دان هایعنوان ادو یسیون قدرت سیاسی و دینی، در ابعادی متتاوت و ب  اعتبار مشی سیاسی و ویژگیسطیاسطی ب 

و  لیهای سطیاسی اسلامی، ماند  ا  سطوی دیگر بسطیاری ا  اضزاخ و سطا مانها جاذب  دادطت ها و لاتبرای جاهل

تواند میند  بنابراین کانون قدرت بود ها روی آوردهبرداری ا  آنها و بنرهها و لاتچط  نیز بط  جطذخ جطاهطل

 نیز بادند   «کانون قدرتی کوچک»

قدرت و متتون افسونگری قدرت ددن، در این گروه  گرا، سطتایش قدرت و گردن ننادن ب خوی قدرت

ی ب  آنان یها ب  کرنش در برابر قدرت برتر و تحقیر ضعیتان و  ورگوهلاجتماعی دطایع بوده اسط.  برخی ا  جا

 اند دذیر بودهآ ار و سططلح -اما در عین ضار خود خود و تحمل آ ادی و اسططتقلارها ناتوان ا  اتکاب اند  آندططنره

گاه در دطرایحی ک  قانون عرفی و سطاختار مدنی وجود ندادطت ، ایجاد نظم دیش  کرده  همچنین هاولاتها جاهل

اند  در مقایعی ها را مورد ضمای. قراردادهمین امنی. محل  و دططنر خود اهل محل و کسططب  و خانوادهأو ضططمن ت

                                                      

 کاری در معنای نوعی  رنگی و فویل.  خلاف «دیده ددن و ب  ضساخ آمدن» 1
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د، اندیشططندططوند  نمییکنند و خود دراکنده ممثل سططیلی ویران می»ک   1انددططناختی تودههای روانمظنر ویژگی

   «کنند دذیرند یا رد مینظرات را می

ی در یهاانهای کاریزماتیک یا جریویژه تابع دططنصططی.دذیرند و تابع اقتدار فرد، ب ها تلقینها و لاتجاهل

های مذهبی و نسطططب. ب  برخی ا  اقلی. هاولاتها تو ی جاهلکین  سطططیطاسطططی و اجتماعی هسطططتند  یعرصططط 

 با یلبیترقد ها را همین نوع نگاه سبب دده اس. ی و کمونیسط.یویژه اقلی. دینیِ بناب  سطیاسطی، هایگروه

ی، غوغططاگری، یجوی، انتقططامیترس(، مططاجراجو )قُرُط کردن همراه بططا ایجططاد و عمططلِ نظر هططدف تطحمیططل

ات، گرایی در اضسططاسططجانب ای، مبالغ  و یکگیر دططدن و تن سططپردن ب  دططور و هیجان تودهیلبی، جوّآدططوخ

سا ی، دیتتگی نسب. ب  ستایش و تمجید، سمبل و نماد مظلوم، قنرمان ب  عشطق دروری،قنرمان ضطد و قنرمان

ی، یتکیط  روی  ور بطا و و قطدرت بدنی )و چاقو و قم (،  وردرسطططتی و  ورگو  2ی و جلوه فرودطططی،یخودنمطا

 داریداری و مردممداری(، سترهی ناموسطی و غیرتضو هویژه در جویی، اخلاقی دطدن )ب انعحاف، برتریعدم

  هستند  هاو لات هاجاهل متناقل لیخصا و هاویژگی ی مره در

ب   سا  گرایشآلوده ب  تبعیل،  مین  ی اسطتبداد ده با سطاختار فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و مذهبیِجامع 

عناصططر  ا جمل  های مثب. فرهنگی،م لت برخی  کنار اسطط.  در ی قدرت دططدندططیتت  اسططتبداد و مسططتبد و

 فرهنگ مذکر و بی،آقلدرم نطادذیری،نظم خشطططونط.، تقطدس ، گرایش بط «و دنلوانی وعیطاری جوانمردی»

 ا  نوع این اسطط.  کرده منیا منشططیلات و مسططلکی فرهنگ جاهل ردططد و دیدایی را برای مردسططالاران   مین 

 کلِ در و دینی، و سططیاسططیهای قدرت ادو یسططیون بلک  درمیان دینی، و سططیاسططی قدرت در فقط ن  فرهنگ

 ورِ  نابردبار، استتاده ا  و آفرینخشطون. فرهنگی سطاختار دارد  در چنین و دادطت  اجتماعی ضوطور مناسطبات

 تداوم و دططود و در نتیج ، دیدایشدذیر میتوجی  ها برای گرفتن ضقخشططون. انواع و کاربرد و سططلا  با و

 دود می بدینی امری لات و جاهل یددیده تضیا

 

  

                                                      

کیومرث  یها، ترجم توده یدططناسطط/ گوسططتاو لوبون، روان11۱1مرداد  13نو،  اریش فروم، دططنصططی. اقتدار یلب، برگردان دارسططا نیک خو، سططای. عصططر 1

سططعید مدنی،  /1133آذرماه  21، جمع  212نظرات امبرتو اکو، ویژگی فادططیسططم، دططنروند، سططار دططشططم، دططماره  یمحمود گودر ی بردای  /هاخواجوی

 های تیودور آدرنوگاه/ دنصی.  ورگو و  وردرس.، دید1133و فروردین  1131، استند 41های فشار، ماهنام  ایران فردا، دماره دناسی روانی گروهآسیب
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 « هاها و لاتجاهل»ها و نق  سیاسی و اجتماعی لوطی
 دوران مشروطه 

و  گریها و رفتارهای ضماسططی و دنلوانی و عیاری، ب  لوییچنره یاواخر دوران صطتوی  را آغا  اسطتحال 

ها ها و لاتقاجاری  و آغا  سططلحن. خاندان دنلوی ب  دططکل و دططمایل و رفتار جاهل یتر در اواخر دورهسططپس

ها ن ددیدهی آفرینش ایاسحوره درباره« دطناسیی و فرجامیرمزگشطا»اند، روندی ک  گتت  دطده اسط. ب  دانسطت 

 ی دایان نشانده اس. نقح 

 «مردطططد کامل»گری بود  ی لویییدهها و ددگیری گروه اجتماعی لوییدططکل یهدور صططتوی  دوران

ام.  -امرعی.، ام -مناسبات سلحان های قدرت دطاهان صطتوی بود، همین ویژگی سطبب تقوی.بودن، ا  م لت 

بنشی ا  لوییان در این دوره  1های اساسی فرهنگ سیاسی سنتی در ایران بودند دطد ک  م لت میو مرید و مراد 

ند و در آن یان دیشطط  سططاختییان و تبرایکش ضکوم.، و تولایان قدارهیو فدا ی ا  قزلبادططانیهاروش و منش گروه

 2مسیر ییِ یریق کردند 

ب  ادططکار و انواع منتلف، برخی با دور و امکانات و مقام، برخی با تنییج و تحریک  هانماها و لوییلویی

ار و مذهبی آن جنانی ب  فشهای درسطتان  و کیش دطنصی.، و جماعتی نیز با تحریک و وعدهاضسطاسطات وین

دان ب  نویسد ک  هرکداممیکارانِ دوران داه سلحان ضسین «ناصواخ»التواریخ ا   دند  رسطتممیکشطتار دسط. 

دان گیریی دکلیدکنندهأیآثار معتبر تارینی ت ا  کارانی ک  برخیمانند رستم دنلوان و ر مجو بودند، ناصواخ

 یاسططتحال  دوران این دوره سططرآغا  دهند ک میفشططار و کشططتار آن دوران هسططتند و نشططان  هایدر میان گروه

 1بود  آنان ا  ایسل تا هن گیریدکل های مشاب  وهای عیاری و فتوتی و دیگر گروهگروه

 

  قاجاریه دوران
 دوران  ندی  و افشطططاری  ب تر در خود دارد، دیش یافت  برگری سطططامانها و لوییقاجاری  مُنرِ دوران لویی

 عنوان گروهی کوچک عمل کردند  ها میدان  یادی داده نشد و ب لویی

محمد  دطططیخ وقتی» ی آنان با روضانیون در این دوره در ضدی بود ک  برای نمون  :ها و رابح نقش لویی

ها و دطططنریهمین جنوخ تزاری را همراه آورد، یبط  تنران آمطد و فتوای جنطاد علیط  روسطططیط  نجف ا می نطا

                                                      

 122 ا 1112تاملی برعقب ماندگی ما ، نشراختران، سار  ضسن قاضی مرادی، 1

 1133منوچنر دارسا دوس.، داه اسماعیل اور، درک. سنامی انتشار، سار  2

 راجر سیوری، ایران عصر صتوی، ترجم  ی کامبیز عزیزی، نشر مرکز 1
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میر ا،  ی و نظر عباسأهطا بودنطد کط  بط  دنبطالش راه افتطادنطد و تطا جطایی دیش رفتند ک  برخلاف رمیطدانیچطالط 

ردند دططاه را وادار کدانسطط.، دربار فتحعلیوج  جنگ را ب  صططلا  نمیهی ردططید ارتش ایران، ک  ب  یفرمانده

در  مان  و 1-2   « دمیافعار متناقل سطططر »ها تحعلی دطططاه ا  لوییی فبط   مان  1«ضکم جنطگ صطططادر کنطد   

وییان و ل «یدیی دطیخ دطتتی با ضاج میر ا آقاسطی، صطدراعظم محمد دطاه ب  سردی گراوقتی رابح » محمددطاه

ب  اه دها غارت کردند، محمدها و خان های اصطتنان با ضمای. دطتتی دنر را ب  آدوخ کشیده و مغا هبنادربزن

خان موری. داد تا بلوای اصطتنان را سرکوخ و قدرت دتتی را محدود کند  منوچنرأخان معتمدالدول  ممنوچنر

لویی را اعدام کرد و برخی را ب  تبعید  131میلادی ب  اصتنان لشکر کشید و  1141محابق با    ططططه 1233ب  سار 

 «ند ب  مجرد خروج ا  تحصطططن ب  قتل رسطططاند   فرسطططتاد  تعدادی ا  لوییان را نیز ک  در قم متحصطططن دطططده بود

صططدد اصططلا  امور بود، ملا امی ک  سططعدالسططلحن  ضاکم  نجان درب  هنگ»ی محمدعلی دططاه همچنین در دوره

ن  را ب  قتل سططعدالسططلح بریزند و ننایتاً همبندان خود را بسططیج کرد تا دططنر را ب ها و قدارهلویی ،قربانعلی مجتند

امام   «دعلی دطططاه تلگراف بزند ک  ب  خایر ضمای. وی ا  مشطططروی  خواهان مقتور دطططدبرسطططاننطد و بط  محمط

 های تنران و اصتنان )سید محمد( و تبریز، آقا فتا  در د فور راه قربانعلی مجتند را رفتند جمع 

د  اننیز خوانده «لتوت و لشططوش و اجامر»کشططان و ها را اوباش و چاقوکشططان و قم در دوران قاجاری  لویی

این گروه در جریان جنبش مشططروی  برل  و علی  ضکوم. و روضانی. و مشططروی  و مشططروع  ب  میدان سططیاسطط. 

اریان سططو با دربار و دربکشططیده دططدند  بنش بزرگی ا  لوییان با وی ضکوم. و روضانی. دططدند  آنان ا  یک

محل  ای ک  مساجدجمع  بودند، ب  گون  یائم  ویژهتماس دادطتند و ا  سطوی دیگر مورد ضمای. روضانیون، ب 

ها در این مقحع تارینی ییف متنوع و ناهمگونی بودند، برخی ا  قنرمانان لویی 4دان بود نشطینی ودناهگاهبسط.

 های نکونام بودند ی لویی مرهو یلان جنبش مشروی  در 

                                                      

 1111تنران، م سس  انتشارات امیر کبیر، چا  بیستم، سار  / و اضمد کسروی ، تاریخ مشروی  ایران،11۱عباس منظر دور، در کوچ  و خیابان، ا  1

 112، ا 33التواریخ اصدر 2

/ )انتشططارات عحار و فردوس نیز 11۱ا  جلد( 4) 1112دائیز  یحیی دول. آبادی، ضیات یحیی، تاریخ معاصططر ایران، سططا مان انتشططارات جاویدان، چا  اور ، 1

 ، تنران(1131چا  دنجم، سار  -منتشر کردند این مجموع  را

ک  هدف  ها وجود داد.لوییقاجاری  ا  سوی  یی در دورهیهااند  اما نمون بسط. نشطینی و تحصطن را اقدامی اعتراضطی با هدف دسطتیابی ب  عدال. دانسطت  4

در مجلس  وی  1112تیرماه  2۱تحصطن سطرلشکر اهدی در » ی دنلویدر دوره های یرفدار دطتتنی در قم، و یالویینشطینی دطده، محر  نبود، مثل بسط.گتت 

ن خارج و منتی الل  کادانی ا  تحصمین ا  آی.أک  متنم ب  قتل سطرتی  افشطار یوس، رئیس دطنربانی دول. مصطدط بود ب  مجلس گرین. و دس ا  اخذ ت

 (1112  )محمد ضیدری، نگاهی ب  جایگاه تحصن در تاریخ معاصر ایران، رو نام  درط، دی ماه سار «دد
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لتوت »صنیع ضورت، ک  ا   یدارودست ، هخواهای مشطروع ها و مشطتیهای مشطروی  ا  لوییدر رویداد

لج سططنگ یهای محل ها و مَشططتیلویی یسططردسططت  ،نظاممیدان بودند، و مقتدرخیابان سططیروس و چال  «و اجامر

 کمک گرفتند  

 نند می   هیی. منالف در میدان تودنان  چند چادر »، هططططط ش 1211در  تنران یمیدان تودنان  یدر فتن 

الل  نوری و لوطططکنند  دطططیخ فمیآن چادرها و در فوطططای میدان جمع  اراذر و اوبطاش دطططنر را  یرجمعی ا  

آبادی و جمعی ا  روضانیان را سططیدعلی یزدی و میر ا ابویالب  نجانی و ملا محمد آملی و ملا محمدعلی رسططتم

ها و سططردسططتگان ادططرار یها مشططروخ بسططیار برای مَشططتدططب ک  با دططاه همراه هسططتند در میدان ضاضططر کرده    

کنند    ب  تحریک سطططیدمحمد یزدی جوانی میر ا میکنند    جمعی ا  فواضش را در میدان ضاضطططر میضاضطططر 

  اش کردند و این همدرض الل  نام را ب  درختی بسطتند و هر یک ا  آن جماع. ب  او قداره  دند و دطرض ی.ناع

داه مساعدی دد برای کودتای محمدعلی یجمع میدان تودنان   مین ت را در منالت. با مشطرویی. انجام دادند 

   «   و ب  تو  بستن مجلس و

  نبورکچیان و دترداران تودنان  میدان در محل  اوبادان ای ا دست   ود صطب  ا  1211 آذر 21 رو .  »

 افرادتندمی را دولتی هایچادر و بودند دطده جمع بنادر امیر فوج سطربا ان و کشطیکنان  غلامان و فرادطان و

 هر ا  مشروی  و ددمنان دد بسطت  هانادک ها وبا ار هیاهو ینتیج  کردند    درمی بردا بزرگیی آدطپزخان  و

ددند     میدان وارد ها نیزیلب  ها وآخوند ای ا ها دیوسطتند    عدهاین ب  و گذادطتند تودنان  میدان ب  رو یرف

 رفتند مشروی  منالف ملایان سطایر و یزدی ابویالب میر ا ضاجی و نوری الل فوطل دطیخ هایخان  ب  اوباش

 یدطططد    رو نام  کشطططت  نتر یک تودنان  میدان در آذر 23 آوردند    رو  تودنان  میدان ب  را هطاآن و

 بعد  دند، او ب  تیر چند ابتدا دیدند را او یلای سططاع.  نجیرو و دور چون اوباش ک  نویسططدمی المتینضبل

 داهد مسطلمانان "گت.:  و آمد جلو "هاسط.خوانسطید نقیب السطادات دطیرا ی ک  در سطلک روضط "دسطر 

 یلبانمشروی  چشم ک  هسطتم کسطی اور دین راه در من ک  بدهید دطنادت جدم دیش قیام. رو  و بادطید

 درخ. ب  و کردند دططق  اورا کند، سططپس را جوان آن چشططم کارد )یا قلمتراش( با بعد و " آوردم بیرون را

 دططترداران و     اسططترداران" نندمیترك را بنمان سططبب یا سططبب دیگر چند  خم منکر  اوفعلی"آوینتند    

 هاینمدی کلاه و کردندمی ضمل  مجلسیان و مجلس و    ب  میدان چال  و سنگلج اوبادان و دژآگاه نترادطیده

  د:دادنمی دعار تودنان  میدان در "ادرار و محلات
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 1ما دیگ دلو خواهیم  

 خواهیم مشروی  نمی

 ما چای و دلو خواهیم 

 خواهیم مشروی  نمی

 1ماه ) دی هتدهم چناردنب  دب در و…کشتند و دادند قرار دطتم و ضطرخ مورد را مردم ا  ایعده و

 را بیچاره آن و رفت  بودمی با رگانان ا  یکی  ردتشططتی ک  فریدون یخان  ب  آنان ا  تن هشطط. ذیحج (

 را او قم  با  نش چشططم برابر در سططپس و گرفت  را دولش تومان دططصطط. و دانصططد ننسطط. گردانیده بیدار

ها در بادطند    فریدون ا  تجار درج  دوم فارسی بود و سارمی اوباش همان کشطندگان ک  بودمی دیدا کشطتند،

هیجان آمده در سطططوگواری با فارسطططیان در ینران خلح  و آمیزش  بهای محلی کرد    انجمنمیینران تجارت 

   «نمایند   نموده ادنار همدردی و هموینی می

خود دادططتند ا  سطط   یعلی  مشططروی  و مجلسططیان ک  ضدود دو هتت  مجلس را در محاصططره هاکشعربده

 گروه تشکیل دده بودند:

هطای چطالط  میطدان ب  لویینظطام و و اوبطاش سطططنگلج بط  سطططرکردگی مقتطدر اراذرا  جمعی  :گروه اور

 سرکردگی صنیع ضورت 

 فرادان و غلامان کشیکنان  و سربا ان فوج و استرداران ودترداران امیر بنادر جنگ  :گروه دوم

ی نالل  نوری و سید علی یزدی و میر ا ابویالب  نجادینداران عامی ب  سطرکردگی دطیخ فول :گروه سطوم

 2«و ملا محمد آملی ک  گروه روضانیان دربار را تشکیل می دادند  

ن فریاد ی تودنان  دیوسطططتند  آنا«هالویی»بط  تحریطک اربطابطان جمعیتی ضرک. کردند و ب   ا  ورامین نیز

 1«کنیم هایش را دالان الاغ میکنیم و فرشمجلس را خراخ می» دند: می

وجود آمد  دس ا  ب  تو  بسطططتن مجلس در  بسطططلحنتی  یمیدان تودنان  ب  دسططط. افراد یویل  یواقع »

م ناموسططی و تعدی ب  دکان و مار مردگون  هر گی و بیا  هی  این یویل  اسطتبداد صططغیر، عناصطر دططریر یدوره

ش و انعام هر ا  چندی عنوان دادا مند دطططدند و بفروگذار نکردند و درمقابل ا  مراضم منصطططوا دطططاهان  بنره

چی، جلودار، دایر، منتر، میرآخور، چی، کالسطک هزارها نتر دردطک »  «دطدمیها رینت  دور عرط ب  جیب آن

                                                      

اند دیگ دلو را سرِ بار بگذارند چنانک  در ستارت انگلیس و در ضورت ران هروق. لا م دطده اس. ینرانیان اجتماعی نمایند ناچار بودها اور مشطرویی. ای» 1

 (112)ضیات یحیی، جلد دوم، انتشارات عحار، ا  «عبدالعظیم و در قم و درمسجد سپنسالار و درمجلس مکرر ب  تجرب  رسیده اس. و   

 313یران جلد دوم صتح  تاریخ مشروی  ا 2

 / اضمد کسروی، تاریخ مشروی  ایران113ا  ضیات یحیی، 1
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ن و درروترین تریترین و دسطط.ا  رذر …سططلحنتی مشططغور ب  کار بودند یقایرچی، دططتربان و گاریچی در یویل 

 1 «مردم تنران بودند   

 

 

 پهلوی دوران

س.  دروع ها ب  عنوان یک گروه اجتماعیها و لاتیابی جاهلسطلحن. رضطاداه سرمنزرِ هوی.

 ویژه بنش تجارت و خدمات،های منتلف اقتصادی و اجتماعی، ب ساختاری در بنش هایتغییرایجاد 

ناسبات مهای اجتماعی و و صنایع کوچک و متوسط، همراه با توعیف مناسبات فیودالی و سنتی، گروه

 خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی وات مناسططب یدر عرصطط ها مظاهراین تغییر دططان را دچار تغییر کرد میان

های اجتماعی بندیی اداره و کنترر دططنرها و گروهباف. دططنرنشططینی و نحوه سططیاسططی، و سططاخ. و

شططار و ها، اقی ا  گروهو کیتی در مجموع  مناسططبات اجتماعی برخ یمّرؤی. بودند  دگرگونی کقابل

و  روش  ندگی، منش، دططنصططی. یبقات اجتماعی سططبب تغییر در رفتار سططنتی آنان دططد  در این میان 

 ی ک  بر جایگاهیهامصطططون نمطاند، دگرگونی هطاهطا و تغییرهطا ا  دگرگونیروان و رفتطار گروه لویی

ان را ک  ا  آن یروند استحال  ثیر گذاد.، وأها تدغلی و اجتماعی لویی اتسطیاسی، اقتصادی و مناسب

تنران  ویژه درقاجاری  آغا  دده بود، تسریع کرد  دگرگونی در سح  دنرهای بزرگ، ب  یدایان دوره

توسطط این ارگان سبب ددند با ماندگان گروه  ها گیری دطنربانی و کنترر امنی. محلهمراه با دطکل

ها و ردطططد گروه جاهلتناقل نادطططی ا  روند روب ها در موقعیتی متتاوت قرار بگیرند  اجتماعی لویی

قوانین عرفی و ایجاد امنی. در  گیری و اجرایها با روند تغییرات اجتماعی و اقتصطططادی، و دطططکللات

داه سیاس. و برخوردی اد  رضارضاداه را در برابر این گروه اجتماعی قرار د ،سطح  محلی و کشوری

هایی گیریفروش در ملاء عام و سن.با ضدّ درعی  دن دو تن 12۱۱ا  کودتای  دوگان  دیش  کرد  بعد

ها ها و لاتضطرخِ دطس. نشان داد  اما در مقایع ضرور ا  جاهلها ب  آنها ها و لاتدر رابح  با جاهل

های ضاجی دطططیخ میدانیی چال خواهی و درگیری دارودسطططت کرد  جریطان جمنوریمیبرداری بنره

های خیابانی برای های یرفدارش در مجلس، ایجاد درگیریها و لاتجطاهطلعبطدالحسطططین خرا ی بطا 

ان آدیخ خیاب یکنسور امریکا در سقاخان قوام، ماجرای کشطت  ددن نایب یضطعیف جلوه دادن کابین 

ها برای ضمل  ب  مدرس، ضائری و «نایب چلوئی»دد، بسیج  میهادی، ک  بنان  برای اعلام ضکوم. نظا

                                                      

 1211-1214صو، 1111( چا  دوم، انتشارات علمی، سار 3و  1جلد )جلد  3مندی ملک  اده، تاریخ انقلاخ مشرویی. ایران،  1
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ی ا  یهاو    نمون  1114هطای نطادطططی ا  کمبود نان در اواخر دطططنریور در مجلس، درگیریکطا رونی 

ابزاری ا این گروه اجتماعی بودند  رضططادططاه اما ب  اهمی. ضتظ امنی. در جامع  نیز واقف  یاسططتتاده

های ی ا  آنان در ارگانیهادهی دسطططت ها و سطططا مانها و لاتبود  سطططرکوخ و ضذف برخی ا  جاهل

اش در قبار این گروه دیشطط  کردند  دططاه و رژیمو ژاندارمری، راهی بود ک  رضططا 1ضکومتی ا  جمل  نظمی 

را رئیس نظمی   «مَمَد قم »خان درگاهی، معروف ب  سرهنگ محمد 2«کلت. بودرضطاداه ک  خودش هم گردن»

ا نیا  نی. اجتماعی همراه بسطططرتیپی نیز رسطططید  در این دوره جدی گرفتن امر ام یکرد، سطططرهنگی کط  ب  درج 

ها را در موقعی. جدیدی ها و لاتتدریج جاهل ب ها ب  ویژه در رقاب. با روضانیون،ها و لاتضکومط. بط  جاهل

ای روضانیون تلاش کردند رابح  رضاداه یوارِ خود را ا  دسط. بدهند  در دورهقرار دارد تا نقش سطنتی و لویی

ها دادطت  بادطند و ا  آنان در راه دسطتیابی ب  مقاصطد مذهبی، سطیاسطی و دطنصی خود ها و لاتنزدیک با جاهل

ها اتها و لاما چنین فرصطتی را ا  روضانیون گرف.  اسطتندام و سا مان دادن جاهل رضطادطاهبرداری کنند، بنره

 های امنیتی وها ودیگر ارگانی  ندانر دطططنربانی و ژاندارمری وارتش و ادارهویژه دهای ضکومتی، ب در ارگان

دططان ا  یرف ضکوم. دططد  با این ضار و جذخ رضططادططاهها ب  ها و لاتایلاعاتی، سططبب تمایل بیشططتر جاهل

 1 برقرار دد یجتدر ها با آخوندها، ب  دلیل دیوندهای نیرومندی ک  دادتند بها و لاتی میان جاهلرابح 

 یور نسبی آ ادی بیان و قلم، و تجمع و سطقوا رضاداه سبب ضعف قدرت مرکزی دد، ضمن این ک  ب

 همراه داد.   نیز ب را های سیاسی و اجتماعی و صنتیگیری تشکلدکل

های منتلف اجتماعی فرص. گروه 1112مردادماه تا  1121های در فاصل  سار رضطاداهی محمددر دوره

ی و هم قهای رودطططنتکری و مترهای خود را سطططروسطططامان دهند، هم گروهامکطان یطافتنطد تطا محطافل و جمعو 

ها و محافل بودند  همراه با تداوم تدریجی ی این گروه مرهها نیز در ها و لاتهطای وادسطططگرا و میرا  جاهلگروه

.  بر افزایش یاف ها نیزها و لاتهای اجتماعی و اقتصططادی و فرهنگی، نقش سططیاسططی و مذهبی جاهلدگرگونی

  ی غالب در مناسططبات کسططیاسططی ناقو و ضوططور دو قدرت دربار و روضانیون، همراه با دططیوه یبسططتر توسططع 

گری و یهای لویمدرن مناسططبات تجاری و خدماتی، و درآمینتگی آن با ویژگیی سططنتی و دططب با تاخ دططیوه

 روندی ردد یابنده یاف.   هالات وهاگروه اجتماعی جاهلدر این دوره معیارهای درعی و فرهنگ مذهبی بود، 

                                                      

 1133، تنران، انتشارات ادکان، 33تا آبان  21یحیی افتنار اده، نظمی  در دوره دنلوی، دنریور 1

یش  میره، خبر میدن، خودش بلند م رضطاداهآهن فعلی دطب ب  کردن، تو همین راهاسطتحتادی ژاندارمری نبود  گردن کلتتا مردمو یق  می یآهن ضو هدَم راه» 2

 (   ۱۱وگو با محمد رضا کانحوری، اها، گت.لویی) ا  سرگذد.  « ن  و   ا  اونارو با مش. می گردن کلت. بود، دوتا رضاداه

 133، دماره 1، ا 1131تا سلحن.، دکتررضا نیا مند، کینان ) لندن( ، سوم منرماه  ا  تولد رضاداه 1
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یر  سططرنگونی دول. مصططدط، ک  ا  تبلیت و تحریک علی  مصططدط تا جلب همکاری دططاه و نزدیکان در 

با دشطططتیبانی  ی تظاهرات عمومییای نیز ب  بردامرضل  ،گرف.میوی و تحمیع و تحبیب نمایندگان مجلس را دربر

 یاختصاا داد.  ودیت  ها و اراذر و اوباشلات و هاجاهلی ا  ارتش و نیروهای ضکومتی و بسطیج یهابنش

ترس و وضشططط. بین  های ملی و ضزخ توده و نیز ایجادرو نطام دفطاتر ضملط  بط  ادارات دولتی، تنریطب  اینطان

وانسططتند تمیینِ فدائیان اسططلام ک  متد هایلات و هاجاهلسططاکنان تنران در نظر گرفت  دططده بود  در این مرضل  

ن ، تمادططاگری دیشطط  کردند، و صططح «ای و هییتی رو با ی  ادططاره جمع کننهای بلند و کوتاه  ورخون ولوتلات»

 1های سیاسی دد های درباری و اضزاخ و سا مانها و لاتی ضوور جاهلصحن 

ن ثیرگذاری ایأدیرامون میزان نقش و تهای سططیاسططی، دینی و دططنصططی در قوططاوت ها و تمایلگرایش

دتا را نظران و مورّخان این کو  برخی ا  صاضبس.ا جانب  دطدهمجموع  مانع ا  دسطتیابی ب  تحلیلی دقیق و هم 

 مجموع  نای اند و نقشگره  ده «جمعیتی ا  اوباش و چاقوکشططان و روسططپیان و ولگردان»با نام دططعبان جعتری و 

د  برخی دیگر این اننیز داده «بنشالل  تاجسططیف»اند، تا آن ضد ک  ب  دططعبان جعتری لقب نسططت کننده دارا تعیین

ها در برو  و ها و لاتی ا  گروه جاهلیهااند  دسطططت ای خواندهرنگ و ضادطططی نقش و اثر گطذاری را ناچیز، کم

عامل تلقی کردن،  ترینثیرگذارندهأو یا تآفرین بودند اما این نقش را تننا عامل ثیرگذار و نقشأدیرو ی کودتطا ت

 ی ندارد  یها و اسناد خواناای دندادتن، با واقعی.و یا برعکس، ناچیز و ضادی 

سا  ی ک   مین یدر برو  مسائل و رویدادها 12تا  2۱های سار یهای فدائیان اسلامی در فاصل ها و لاتجاهل

هر یرف ک  دطود کشت ، سود   »مرداد با دطعار  21ها اما در رو  مرداد دطدند، نقش ایتا کردند  آن 21کودتای 

یلبیدند ها کمک کردند ب  این امید ک  ضوادث در مسیری ک  آنان میدر ضادی  ب  تشدید درگیری «اسلام اس.

 دیش رود 

های متدین ب  قدرت و ضکوم. ها و لاتسکوی درتاخ روضانیون و جاهل 1142خرداد سار  13دطورش 

 یر نگاه منربان و گاه کمکِ ضکوم. داددطططاهی ب  »دطططد  روضانیونی ک  ب  قورِ داریوش همایون، و یر دطططاه: 

خرداد و  13ش ها و علل برو  دططورریشطط  یدرباره 2 «گسططتردن دططبک  خود در سططراسططر کشططور مشططغور دططدند

 خرداد را در 13های اند  مذهبیون ریشطط های منتلف یر  دططدهنظرها و دیدگاه 1کننده در آننیروهای دططرک.

دانند  میاسططلامی های های اسططلامی و دورکردن مردم ا  ار شتلاش دططططططططططططاه برای مندوش کردن سططن.

                                                      

 / و آسیب دناسی یک دکس.، ا  علی میرفحروس 111 -131ا  محمد امینی ، صو  "سوداگری با تاریخ "ر ك ب   1

 1131بنمن  11ترین انقلاخ تاریخ، مجل  آرش )داریس(، دماره داریوش همایون، نالا م ترین و آسان 2
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ی دو ضزخ یوی بردا اقتصططادی آورد مرداد روی ب  اصططلاضات اجتماعی و  21رضططادططاه دس ا  کودتای محمد

  دنداد. می «سیسیا یتوسع »را  مل.ویژه با آمریکا، انقلاخ سطتید داه و مردم و ملیون، تحکیم رابح  با غرخ ب 

بودند   1142خرداد سططار  13کنندگان در دططورش ها، ضامیان و دططرک.ها و لاتبنش بزرگی ا  جاهل

ادطططگاه ب دطططورش در اینو ضتی  اران دربار بودند نقش م ثری ایتا نکردندی دطططعبان جعتری، ک  یرفددسطططتط 

 الل  خمینی ب  آتش کشیده دد  آی.جعتری توسط یرفداران 

 گوید: می 42نقش ییب و رموون ینی و ناصر جگرکی در بلوای خرداد  یمندی عراقی درباره ضاج

 ها علاقمند ب  اسططلام هسططتند آقا گت. ک  این خان وسططط آمد منزر آقا )خمینی( بودیم  آن جا اسططم ییب»

ی یدومیخان  ییب صطد تومان داد ب  دسطرش اصغر گت. ییب ینوکر امام ضسطین هسطتند  خلاصط  رفتیم خان 

مان قدری مانده بود ک  خبر آوردند بری تو تکیط   هنو  ما ا  سطططاع. ضرک.میخری میعکس آقطا خمینی را 

ترادططیده و ب  قور تن ا  الوات آن جا ک  سططرهایشططان را هم 111الی  211دیک ب  ناصططر جگرکی با تعدادی نز

   1«…و آیندمیها، دارند خوددان ا  این تیت کش

ل دسطططتگیری یمعرفی کرد و دلا 42ها را عامل بلوای سطططار ها و لاترژیم دطططاه روضانیون را آمر و جاهل

خرداد ییب ضاج  13عاملین بلوای »ها را فرماندار نظامی تنران چنین توضطططی  داد: هطا و لاتتعطدادی ا  جطاهطل

رضططائی و اسططماعیل ضاج رضططائی با دور گرفتن ا  منابع منتلف و درداخ. بنشططی ا  آن ب  عوامل خود بلوا را 

   «سبب ددند 

های روضانی. نسططب. ب  اصططلاضات رژیم ابرا  را با دیدگاهترین منالتتی کم 1142ملی درخرداد  یجبن »

ن داه دادند  ضسططیمیملی با عوامل برو  دطورش نیز همدلی و رابح  نشططان  ینکرد، ضتی برخی ا مسط لین جبن 

 ای نزدیکهای با ار جبن  ملی با ییب ضاج رضططائی و اسططماعیل ضاج رضططائی رابح ضسططینی، مسطط ر سططا مان

   2«  با روضانی. درده بردادت  اس.  "دارهاها و داتوطها، لوییمشدی"های یداد.، وی ا  همکار

 :ددند بدردیع   و روضانی. سلحن.ِ دنلوی نظام در منمی نیروی ب  ها ب  دو عل.ها و لاتجاهل 

 دططنصططیتی هایویژگی ا  آگاهی با و گونگون  هایسططا یامکان و دور صططرف با دنلوی الف: رژیم

 کیش منتلف، هایسطططا یامکان و کنار دور درداخ.  در ی آنانیافت سطططا مان جذخ ها ب و لات هاجاهل

 منمی نیروی ب  آنان تبدیل ها وها و لاتجاهل جذخ ا  عوامل درستان وین اضساسات تحریک دطنصطی. و

 برداری بنره مورد منتلف هایارگان و رژیم نظارت و کنترر با ک  یینیرو اسطط.  بوده سططلحنتیرژیم  در

 گرف. میقرار  امنیتی و سیاسی

                                                      

 ها، خایرات مندی عراقیناگتت  1

 ضمید دوک.، دروا  در دلم. 2
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 نیز سططلحنتی ضکوم. ها باها و لاتجاهل دططنصططیتی هایویژگی همپودططیِ و همانیاین انحباط، خ:

 در منشی و قلدریلات و مسلکیجاهل فرهنگ هایاسط.  رگ  کرده تسطنیل را رژیمی چنین ب  اینان جذخ

 هاس.  دودیا  هم یکی رضاداه و قاجار دادداهان نادرداه، صتوی،قلدرصت.  دادداهان و رفتار گتتار

 کرده بدر ضکوم. هایسطططتون ا  یکی ب  بعد و خجذ ها راها و لاتجاهل راه دو ا  نیز روضانی.

 :اس.

ی یگرادططنصططی. بر بسططتر توده کیش مذهبی، اضسططاسططات تحریک و اعتقادات ا  برداریبنره لف:ا

 با همراه اخروی اجرهای یها، وعدهکاریخلاف ا  نادططی گناهان وکاهش توب  برای بودن ملجاء افرایی،

 گذادتند میها ها و لاتجاهل ا  دست  این اختیار ها دربا اری و با ار وکار ک کسب و مالی امکانات

ها و جاهل اند  اینانگرفت  دططکل چنین بسططتری ایدئولوژیزه دططده، در هایها و لاتای ا جاهلخ: دسططت 

اند  دده روضانی. و مذهب جذخ دطنصطیتی هایهمپودطی و همانیاین دلیل ب  ک  هسطتند، متدین هایلات

های متدین ها و لاتسطط.  جاهلا 1تحقیر  نانگی بودن، النحاخ، فصططلآن در قلدری عنصططر ضوططور ا  جدا

وسططط دططده تضسططی تحریک ؛انددگراندیشططان عقیدتی و سططیاسططی دادططت  یخوی و ضس سططادیسططتیک درباره

  های سیاسی و دینیقدرت

 

 ها و انقلاب اهمن )انقلاب اسلامی(ها و لاتجاهل

های قدرت دینی یا های مشطططاب  در کنار کانونها و گروهها و لاتها، جاهلیی قرن گطذدطططت  اکثر لویی

دهای دلیل وجوه ادتراك و دیوناند  این همزیستی و رابح  ب  ها همکاری و همیاری دادت سطیاسطی بودند و با آن

ب   1121ها و روضانیون بود   ا  دططنریور سططار ها و لاتها، وجاهلاقتصططادی، سططیاسططی، فرهنگی و روانی ِ لویی

سطططیاسططط.، جامع  و فرهنگ و  یتر و در عرصططط تدریج ب  روضانیون نزدیکهطا ب هطا و لطاتسطططو جطاهطلاین

، و سططرانجام درانقلاخ بنمن 1142خرداد سططار  13، در 1112سططار مرداد  21گذارتر دططدند  در کودتای هنرتاثیر

های آن آدططکارا در این سطط  رخداد خود رسططید، ک  بارق  این نزدیکی و همکاری و همراهی ب  اوج1133 سططار

   1-2   تارینی چنره نمودند

                                                      

کشططی بنشططی ا تاریخ قبیل  اسطط.  قبیل  عادططق دروری و قنرمانقنرمان»، تارنمای عصططرنو  2113مارس، سططار  3ای، ویر، سططیاسطط. درسططاختار قبیل محمود ک 1

   «دیونددکند و با مرگ قنرمان ب  جاودانگی میدنادت اس.  غرور قبیل  با قنرمان سربلند می

 وگو، علی ابوالحسنی )منذر(ضسین داه ضسینی، ا  عیاری تا لمپنیسم، گت. 2

  43ها، خایرات مندی عراقی ا ناگتت  1
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بط  چنطار دسطططتطط  هاا هاا و لااتاروه اجتماعی جاهل 1133ی انقلطاخ بنمن سطططار درآسطططتطانط 

 21 ایبندی ب  دوران دکل گیری جمعی. فدائیان اسلام، کودتگیریِ این تقسیمی دطکلدطدند   مین میتقسطیم 

مقایعی ک  این گروه دچار انشقاط و انشعاخ دد   ؛گرددمیبر 1142خرداد سار  13و دطورش  1112مرداد سطار

 ای ک  در ایراف دعبانسطت  تقسطیم دطد  دست تدریج ب  دو د مرداد ب 21ها بعد ا  کودتای ها و لاتگروه جاهل

قحع ی این دو دست  در میی دیگری دور و بَرِ ییب ضاج رضائی  انشقاط و جداجعتری گرد آمده بودند و دسطت 

 ی دططعبان جعتری در ضمای. ا  دربار و رژیم دططاه و دسططت ی آدططکار و علنی دططد  دسططت 1142خرداد سططار  13

 در ضمای. ا  روضانیون قرار گرفتند   «های متدینها و لاتهلجا»ی در کنار یییب ضاج رضا

کردند ک  در اسلام مکروه یا ضرام اس.  میی یها کارهانمودند اما برخی ا  آنمیاین هردو دسطت  مذهبی 

دطططان هم کردند، درعین ضار نما  و رو ه و عزاداریمی «با یموخان»خوردند، میرفتند، عرط میهطا کطافط  این

خوردند  نمودند، اهل کاف  رفتن نبودند و مشطططروبات الکلی نمیمیتر و متدین ی دیگر مذهبیدسطططت   راه بودب 

 درداختند  میاین ییف ب  امر دین و سیاس. بیشتر 

ت  نار دسب  چ هاها و لاتهای متعدد گروه اجتماعی جاهلها و انشعاخی انقلاخ بنمن با انشقاطدر آسطتان 

 تقسیم دد:

ردند و دان را با دربار و رژیم دنلوی ضتظ کدطعبان جعتری و مشابنین او ک  وابستگی و رابح  ی دسطت-1

 دادند  میدان را در هماهنگی و نزدیکی با دربار و رژیم داه انجام های سیاسی و اجتماعیفعالی.

ها و ساخ  ا  خرده ضندتدریج فاصطل  گرفت ییب ضاج رضطائی، ک  ا  گروه دطعبان جعتری ب ی دسطت -2

روضانی.  گروهی و تمایل بیشتر این گروه ب  با ار ومشطکلات دنصی با برخی ا  درباریان گرفت  تا مسائل درون

 ی بود  یو مسائل مالی و تجاری ا  جمل  دلایل منم این جدا

ها ب  تدریج ب  ها و لاتدس ا  اعدام ییب ضاج رضطططائی و اسطططماعیل ضاج رضطططائی، این دسطططت  ا  جاهل

های ک  ابزار دیشطططبرد خواسططط. «های متدینها و لاتجاهل»تر دطططدند و در مقحع انقلاخ ب  روضطانیط. نزدیک

 سیاسی و مذهبی و صنتی روضانیون بودند، دیوستند 

د  دان نبوترددها، ک  دیگر جنوخ دنر محل کار و  ندگی وها و لاتتر جاهلای ا  نسطل جواندسطت  -1

یم کار وضططعی. این مجموع  را در تقسطط کنندههای تتریحی و سططرگرمو تغییر در برنام  «مدرنیزاسططیون فرهنگی»

ضداث و داری، اابارهداری، کداری و رستوراناجتماعی دگرگون سطاخ.  این گروه با دیشطرف. امر صنع. هتل

لینگ و بیلیارد، های بوبادگاه گسطترش دانسینگ و بارهای دبان ، کا ینو و مراکز ور دی و تتریحی مدرن، مثل

امنی. این مراکز و بعوطا در سطح  دطرکای صاضبان این مراکز مشغور ب  کار ددند و یا با  یکنندهعنوان ادارهب 

مین أبا ی را گرفت  بود( تجطای قا  ی )در دطططرایحی کط  دیگر دوکرگیرانطداختن قمطارهطای بزرگ و تلکط راه
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آن  و ایرافعصططر فعلی  ]ولیویژه خیابان دنلوی ها دططمار دططنر تنران ب تردد آنکردند  محل کار ومیمعاش 

 دد  

متطدین کط  ب  روضانی.، و مراکز مذهبی نزدیک بودند  این ییف ب  امر دین و سطططیاسططط.  ی دسطططتط -4

اند  هائی ا  این مجموع درداختند، ضاج مندی عراقی، محسطن رفیقدوسط. و محمدرضا یالقانی نمون میبیشطتر 

اب  های مشططجریانهای م تلت  و های مذهبی و سططیاسططی، جمعی. فدائیان اسططلام و هیی.اینان بر آمده ا  جریان

دان بود و وضع مالی خوبی دادتند  کاروگری کسطبهای ایراف با ار تجارت و واسطح بودند  در با ار و محل 

 جات مذهبی وهای عزاداری و دسططت آ ادان  ب  سططا مانگری یرفداران ضکوم. اسططلامی  یر دودططش هیی.آنان 

 تکایا مشغور بودند  

تأثیر  ، ب  این دلیل ک را جذخ کنند نتری ا  آناگروه بزرگکردند میتلاش  در مقحع انقلطاخ روضطانیون

 2-1 و در این کار نیز موفق بودند سیاسی و اجتماعی این گروه اجتماعی را تجرب  کرده بودند

                                                      

   111۱هادی، چا  سیزدهم،داهر  ضُر انقلاخ اسلامی،  ندگینام  و خایرات، گروه فرهنگی دنید ابراهیم 1

 ها، سینا میر ائی و سید محمد ضسینیلوییا  سرگذد.  2

 سایر منااع

  /ایران -، تنران1113های یک ایدئولوژی، انتشارات سنن، چا  دوم، تاریخ، دگردیسیمحمدرضا دتیعی کدکنی، قلندریّ  در  

/ آئین جوانمردی ط درویز ناتل خانلری/ و قابوس نام  عنصرالمعالی، با 1111هانری کربن، آئین جوانمردی، ترجم  اضسان نراقی، نشرنو، و

 1141و منش جوانمردان، نادرابن سینا،  تصحی  و مقدم : عبدالمجید بدوی، باخ چنل و چنارم ، اخلاط

/ و 1113عبدالرضا هودنگ مندوی، چا  اور، تنران، نشر کتاخ سرا  یم( ترجم  1133-31کن. دوگوبینو، س  سار در آسیا )  

/ و 1131ار جلد، چا  سوم، تنران، انتشارات  وار، س 1عبدالل  مستوفی، در   ندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاری ، 

جلد( چا  اور تنران،  2، جستارهائی ا تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجم  ابوالقاسم سری، ) (Willem Floor)ویلم فلور

های دس ا  انقلاخ اسلامی، / و جان فوران، مقاوم. دکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران ا  صتوی  تا سار1111انتشارات یوس، 

/ و اوژن فلاندن، ستر نام ، ترجم  ضسین نور صادقی، چا  سوم، 1131ین، چا  دوم، م سس  خدمات فرهنگی رسا ترجم  اضمد تد

 1131تنران، انتشارات ادراقی، 

 

، ب  کودش: محمود مقدسی و  ، م سس  خدمات فرهنگی رسا، 1133( 1۱31ها، خایرات ضاج مندی عراقی، داریس، دائیز )ناگتت 

 133-131، ا 1131تنران، چا  ننس. 

  

 نواخ صتوی و فدائیان اسلام، مرکز اسناد انقلاخ اسلامی

 

 دناسی یک دکس.، ا  علی میرفحروس/ و آسیب 111 -131ا  محمد امینی ، صو  «سوداگری با تاریخ»

 



                                                      

ها در سیاس. عصر و لمپن/  1111اش  نشر البر ، سار محمود ستایش، دکتر محمد مصدط ب  مناسب. دنجاهمین سالگرد  مامداری 

 / 131ا دنلوی، 

  

 41بیژن جزنی، تاریخ سی سال  سیاسی، بنش اور ، انتشارات ما یار، ا 

  

 34ا  1111دعبان جعتری، هما سردار، نشر البر ، تنران کتاخ خایرات خسرو معتود بر  یمقدم 

 

 413، ا 1111ا کودتا، جلد سوم، انتشارات هتت ، ای، ا  انشعاخ تانورخام  

  

 11، انتشارات توضید، ا1111اضمد جعتری علیزاده، دندای سی ام تیرماه 

  

 1131بنمن  11ترین انقلاخ تاریخ، مجل  آرش )داریس(، دماره داریوش همایون، نالا م ترین و آسان 

 

خرداد، ایرانشنر، وادنگتن دی   13و یر کشور وق. در هنگام بلوای  -دیراست الل  خمینی نبود  سید مندی خرداد آی. 13مسبب واقعی 

 1111 ، جمع  تیرماه۱1۱، دماره 1۱1۱ژوئن  11سی، 

 

بنتیار در ساواك هیچگون  نتوذ و قدرتی  1142خرداد سار     در"بنتیار بود چرا ک : ]تیمور  الل  بنبنانی و کادانی بیش ا  نقش آی."

خرداد، ف  داوردرس.، ایران  13)ضقایقی در باره واقع   «ا  دس. ریاس. ساواك برکنار گردید  1141نامبرده در بنار سار نداد.،  یرا 

 وادنگتن دی سی( -تایمز

  

(، 1141-114۱/ و ضبیب لاجوردی، خایرات سپنبد محسن مّبصر، رئیس دنربانی کل کشور) 1142خرداد 13دکتر الموتی، رخدادهای 

  هاروارد تاهی ایران، مرکز محالعات خاورمیان  دانشگاهیر  تاریخ د

 

 


