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Abstract 

Fictional literature is a kind of literature that is usually narrative in the form of 

romance, story and short stories and fiction. In this type of literature, the use of 

creativity and imagination is superior to reality. A large part of current fiction in Iran 

has been formed on vulgar culture. This kind of literature formed from the 

constitutional period is a good example for familiarity with influential, typical 

characters in society, one of the most important of these characters is the reveler, which 

also has a great role in the stories written in this field and the society had a particular 

social role and it was respected by most people. In this study, the main question of 

which reflects the reveler culture in contemporary fiction in order to reflect the role of 

reveler in some of the stories of Sadegh Hedayat and Sadegh Chubak. We investigate 

the role of these characters in stories and the authors' effectiveness of these persons by 

taking into consideration the time period and social conditions that each author to the 

story design. The results show that not only the culture of reveler plays a 

significant role in contemporary storytelling, but also the way of life and the 

personality of reveler have played the important roles in constructing and 

paying for the elements of character in stories such as Dash Akel, Kaftarbaz and 

Antri, in which Lutish died. 

Key words: Contemporary Fiction literature, Sadegh Hedayat, Sadegh Chubak, Dash 

Akol, Kaftar baz, Antari ke lootiash morde bood.
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 پژوهشیمقالة 

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .52-11صص ، 1911 بهار، 1دورة نهم، شمارة 

 چوبک صادق و هدایت صادق هایداستان در گریلوطی فرهنگ

 1*گانیراضیه جلیلی سچه

 ، کاشان، ایرانفارسی، دانشگاه کاشان ادبیّات ارشد زبان وکارشناس

 5د راستگوفرد محمّسیّ

 ، کاشان، ایراندانشگاه کاشان ،خارجی هایزبانو  ادبیّاتدانشکده  ،فارسی ادبیّاتزبان و گروه ر یادانش

 66/61/6531 پذیرش:  61/5/6531 دریافت:

 چکیده
استتااده از  ، در ایت  نتو    .شتود  در قالب رمان، داستان، داستان کوتاه و داستتان  روایتت متی    است که معموالً ادبیّاتاز ای نهگو ی،داستان ادبیّات

 ادبیّتات یت  نتو    ستت. ا بر فرهنگ عامیانه بنیتاد گرفتته ا   ،داستانی معاصر در ایران ادبیّاتبخش بزرگی از  بر واقعیت برتری دارد. ،ت و تخیّلاقیخلّ

ایت    ی تتر یکتی از ممت    .تأثیرگتاار در جامعته استت    تیپیت  و  هتای که از دورۀ مشروطه شکل گرفت، نمونۀ مناسبی برای آشنایی بتا شخیتیت  

ی نقتش اجتمتاعی خاصّت    ،ها نوشته شده است نقش پررنگی داشتند و ه  در جامعته که در ای  زمینه هاییها هستند که ه  در داستانلوطی ،ها تیپ

 بته  ،گتری در داستتان نویستی معاصتر استت     طیوفرهنتگ لت  نمایاندن اصلی آن  هدف در ای  پژوهش که داشتند و مورد احترام بیشتر مردم بودند.

های متورد نرتر   را در داستان تیپ شخییتیو نقش ای   ای هپرداختهای صادق هدایت و صادق چوب  ها در برخی از داستانررسی نقش لوطیب

. نتتای  نشتان   یت  اه، بررستی کترد  زمان نگتار  داستتان   یاجتماعرا با درنرر گرفت  دورۀ زمانی و شرایط  هاآنثیرپایری نویسندگان از أتو میزان 

 هتا در ستاخت و  لتوطی  هتای شخیتیتی   کته نتو  زنتدگی و ویژگتی     ؛گری در داستان معاصر نقتش پررنگتی دارد  نه تنما فرهنگ لوطی د،هندمی

 بیشتری  نقش را داشته است.نتری که لوطیش مرده بود، ع و کاترباز، دا  آکلهایی چون داستان در شخییتپرداخت عنیر 

 .نتری که لوطی ا  مرده بودع، کاتر باز، دا  آکلدق هدایت، صادق چوب ، صاداستانی معاصر،  ادبیّات :هاهواژدکلی
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 مهمقدّ. 1
ه، داستتان کوتتاه، داستتان    های مت اوتی نریر قیّشود که در قالبرا شامل می ادبیّاتبخشی از  ،داستانی ادبیّات

 هتای ممت ّ  بختش  کتی از . یشتود های مختل ی تقسی  میخود به بخش، ادبیّاتشود. ای  نو  و رمان روایت می

کته   هتایی استت  شود، داستتان رو میها با استقبال عامّۀ مردم روبهبیش از سایر بخش داستانی که معموالً ادبیّات

 .اندبر بنیاد فرهنگ عامیانه بنا شده

ه بته  نویستنده بتا توجّت    .نویسنده استت  دوران برگرفته از شرایط و اوضا  اجتماعیمعموال ً ،ادبیّاتای  نو   

تتری در  پردازد که اغلب نقش پررنتگ هایی میبه خلق شخییت ،سیاسی، اجتماعی و اقتیادی جامعه شرایط

 جامعه و وقایع آن دارند.

گیتری  معاصر است که از دورۀ مشروطه شرو  به شکلمقطع داستانی،  ادبیّاتهای تری  دورهیکی از مم  

ه به اینکه زمینتۀ مناستبی بترای    غرب و نیز با توجّ ادبیّاتبا  ،بخیوص روشن کران ؛با آشنایی افراد جامعه .کرد

ای بته روی نویستندگان کشتور    هتای تتازه  کت  دریهته  ا شده بتود، کت   س ر افراد به کشورهای توسعه یافته ممیّ

 گشوده شد.

داستانی معاصر استت؛   ادبیّاتهای تری  بخشاز مم  ،آمیخته با فرهنگ عامیانه ادبیّاتکه اشاره شد، چنان 

کردنتد، برخاستته از جامعته    های خود انتخاب میهایی که نویسندگان برای روایت داستانشخییت ،یجهدر نت

 یشخیتیت هتای  تیتپ تری  ایت   از مم  .کردندتری در جامعه ای ا میثیرپایری از افرادی بود که نقش مم أتو 

هتای سیاستی و اجتمتاعی کشتور     ای  افراد کته در بستیاری از جریتان    .ها اشاره کردها و التتوان به لوطیمی

 اند.داستانی معاصر به خود اختیاص داده ادبیّاتحضور داشتند، بیشتری  سم  را از 

ا بتر صتادق   هت شخیتیت ایت    کته  شتود تتأثیری  در ای  پژوهش ستعی متی   ،ت ای  موضو ه به اهمیّبا توجّ 

 .شود بررسی ،دارندها هایی از آندر داستانچوب  و صادق هدایت و 

 یشینة پژوهشپ .1-1
تتاکنون  ارهتا،  فتیتان و عیّ  یعنی ؛هاپیشینۀ آنگری و نیز لوطیفرهنگ و  هالوطیهای مرتبط با موضو در زمینه 

 ها عبارتند از:هایی انجام شده است که برخی از آنپژوهش

 تفتتوّ  آیتی   بررستی  به نویسندهدر ای  کتاب، حاکمی:  اسماعیل( 6516) و جوانمردی تفتوّ آیی  کتاب 

 .است پرداخته فتیان مختلف طبقات توضیح و

 موضتو  ایت  کتتاب، پیرامتون    ( موالنا حستی  واعتک کاشت ی ستبزواری:     6531) نامۀ سلطانیتفتوّکتاب  

 ست.هاهری  از آن و رسومنیز آداب  ها وشرح مراس  فتیان و طبقات مختلف آن



 52 چوبک صادق و یتهدا صادق هایداستان در گریلوطی فرهنگ بررسی
 

( 6531) «نامتۀ ستلطانی  تنامۀ فردوستی و فتتوّ  های پملوانی با رویکرد به شاهآیی  جوانمردی و منش»مقالۀ  

بته   ، بتا توجّته  ت و جتوانمردی م  و غالمرضا تمیمی تواندشتی: در ای  مقالته بته بررستی آیتی  فتتوّ     محس  مؤ

 پرداخته شده است. ،های پملوانی در شاهنامۀ فردوسینامۀ سلطانی و نیز ظمور ای  آیی  به شکل منشتفتوّ

دربتارۀ  ف در مقالۀ متورد نرتر، بته بحتب و بررستی      ( ویل  فلور: مؤل6161ّ« )گاری بر تاریخ لوطی»مقالۀ  

   گری از منرر تاریخی و مستند پرداخته است.گیری فرهنگ لوطیلوطی و شکل

بته   ،ف در ایت  مقالته  درضا جوادی یگانته: مؤلّت  ( محم6531ّ« )قاجار مرام و مسل  لوطیان در دورۀ»قالۀ م 

 پردازد.ها در دورۀ قاجار میوطیبررسی آداب و رسوم و اخالق ل

هتا  آداب لتوطی  ها وتبه بررسی سنّ ،( نادره جاللی: در ای  مقاله6531« )گری در دورۀ قاجارلوطی»مقالۀ  

 .در دورۀ قاجار پرداخته شده است

( راضتیه  6533دار )لهشتی ایتران براستاس نرریتۀ قمرمتان مستأ      نمای ادبیّتات نقتش جتوانمردان در    نامتۀ پایان 

نمایشی معاصتر پرداختته و    ادبیّاتها در به بازنمایی فرهنگ و شخییت لوطی ،ف در ای  تحقیقهیمی: مؤلّبرا

 اخالق و رفتارشان را مورد تحلیل قرار داده است.

پیشتینۀ   بیتان  نامته شتامل  ایت  پایتان  ( ربابته معتقتدی:   6563گتری در دورۀ قاجتار )  نامۀ لوطیان و لوطیپایان 

کنتد و بته   فتیتان و جتوانمردان را بررستی متی     و به شکل مختیتر، رابطتۀ   استاری و عیّت تاریخی و منشأ فتوّ

 در دورۀ متورد نرتر، نحتوۀ معاشترت، مشتاغل، ت ریحتات، اختالق،        توضیح و تشریح پایگاه اجتماعی لوطیان

 پردازد. های رفتاری آنان می عادات و شیوه

ایی که اغلب با موضو  تمتران قتدی  هستتند، بته     هدر کتابها اشاره شد، هایی که به آنعالوه بر پژوهش 

بتا  هتا پرداختته شتده استت.     لتوطی  هتا و آداب و رستوم  ویژگتی از برختی  ، به منسج شکل پراکنده و گاه نیز 

ی بته چتا    هایی که به عمل آمد، در ارتباط با موضو  مورد نرر، تا به حال تحقیق و کار علمی مستتقلّ بررسی

برختی از   را در تیتپ شخیتیتی  ها، اندیشه، رفتتار و آداب و رستوم ایت     ویژگینرسیده است و ما قید داری  

 عامیانه دارند، بررسی کنی . ادبیّاتهای صادق هدایت و صادق چوب  که آثار درخشانی در زمینۀ داستان

 یت پژوهشاهمّ. 1-5
ا امّت  ؛تندداشت  مشتروطه  ۀبه ویژه در دور ؛جامعه ثیر بسیاری بر اوضا  اجتماعی، سیاسی و فرهنگیأت ،قشر لوطی

غالبتاً  ه که گاهی باعب ساختارشتکنی اجتمتاعی شتده استت،     ه قابل توجّهای من ی و البتّت برخی ویژگیبه علّ

ه قابتل توجّت   ۀنکتت  گیترد.  هتای دوران متا قترار متی    ه به آنما و تحلیل شخییتشان، در حاشیۀ بحبموضو  توجّ

ه و تحسی  افراد جامعته استت و   مثبت ای  قشر، مورد توجّهای ها، هنوز ه  ویژگیپس از گاشت سال ،اینکه
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توانتد باعتب   ثیرگتاار هستتند، متی   أتهای معاصتر  گیری داستانمنشی که در شکلهای لوطیبررسی شخییت

 ها شود.آشنایی افراد جامعه با ای  ویژگی

 ادبیّتات آن در لوطیتان در زنتدگی اجتمتاعی گاشتته تتا دوران قاجتار و بازتتاب         ه به نقتش ختاصّ  با توجّ 

نستل امتروز کته     بترای اطّتال    شود؛ به ویژهآشکار می هابررسی ای  گونه یت و ضرورتداستانی معاصر، اهمّ

   .آگاهی درستی ندارندو از موضو  مورد بحب،  ا هستندهنداستاخوانندگان ای  

 بحث .5
در بحبوحتۀ ایت    . ز آن آغتاز شتد  تقریبا همراه با انقتالب مشتروطه و دورۀ پتس ا    ،نویسی نوی  در ایرانداستان

توان مرهون ممتاجرت گروهتی از    اق را میماجرا، افراد به مطالعه و نوشت ، تمایل بیشتری پیدا کردند و ای  اتّ

العابتدی   حی  طتالبوف، زیت   نریر عبدالرّ ، کسانیای  افراد. دانست افراد جامعه به اروپا و آشنایی با فرهنگ آن

سیس شتدند کته ایت  متاجرا نیتز      أتای در کشور ، دفترهای روزنامهرویدادها زمان با ای  ه .بودند ...ای ومراغه

 (6536،کسروین.ک: ) افزایش داد. آگاهیعطش مردم را برای 

ای رخ داد و نویستتندگان بتترای  در چنتتی  دوره ،ایتتراننویستتی در ه بتته اینکتته شتترو  داستتتان  بتتا توجّتت  

ارهتا  هتا و عیّ آوردند و لوطیبه الگوبرداری از افراد جامعه روی می والًهای خود، معمپردازی داستان شخییت

آن روزگار داشتند، در نتیجته بتا نگتاهی کوتتاه بته       سزایی بر سرنوشت جامعه و وقایع مم ّبثیر أتدر آن دوران 

ی مشتاهده  ه ختوب بت د ایت  افترا   را از گاننویستند ثیرپتایری  أتتوان ، میزمانها در آن ها و رمان موضو  داستان

 ،نکتتۀ دیگتر آنکته   . ثیر شترایط اجتمتاعی روزگتار ختود قترار دارنتد      أتت  تحت ها غالباًنویسیرا داستانز ؛کرد

ثیرپتایری بیشتتر   أتشتود  باعب متی  امر اجتماعی داشتند و ای  -ای تاریخیهای آن دوران اغلب درونمایه رمان

 باشد.

هتایی  کردند، زبتان محتاوره بتود و شخیتیت    اده میدر آن دوران، زبانی که اغلب نویسندگان از آن است  

ای  زبتان کته امتروزه جامعته آن      .ها بودندها و جاهلکردند، لوطیها ای ا مینقش اصلی را در داستان غالباً که

بتا نگتاهی بته     روزها بتود. داند، زبان اصلی و کاربردی مردم آنها نزدی  میمشدیها و دا را به زبان لوطی

از  شتد. باتتوان یافتت کته از ایت  زبتان، استت اده نکترده        هتای آن دوران، کمتتر اثتری را متی    رمان ها وداستان

هتای ارزنتدۀ   وی، از نمونته   قتدی طمتران  شاره کرد که اثر ا بافمریشجع ر  توان بهنویسان آن عیر می رمان

هتای برتتر   نمونته  بتاف، از آثتار شتمری   آن دوران استت.  تمتران در  آداب و رسوم غالتب  آشنایی با فرهنگ و

گونته دارنتد و شتیوۀ    هتای لتوطی  اغلتب شخیتیت   نیز ی زنانحتّ ،هارمان ای  در. اندهایی با فرهنگ عامّه رمان

دعلی جمتالزاده بتا نوشتت  داستتان     محمّت  ،ه. (6511) در ستال  بعتدها  .وار استمشتیسخ  گ تنشان نیز دا 
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از  کته  ییهتا داستتان  .؛کتر کوتتاه در ایتران همتوار    هتای  راه را برای نوشتت  داستتان   ،فارسی شکر است کوتاه

 .ددنکارگیری زبان محاوره و امثال و کنایات بو ههای برتر ب نمونه

پتس از مشتروطه بته     ادبیّاته از نویسندگان اصلی ک دعلی جمالزادهمحمّو صادق هدایت ، صادق چوب  

فرودستت و کوچته بتازاری جامعته      از مردم پردازی خود، معموالًنگار  و شخییت ۀشیوآیند، در شمار می

پتردازی علویته پرداختته استت کته      ، طتوری بته شخیتیت    علویته ختان   هتدایت در داستتان  مثالً  .المام گرفتند

ا او نیتز  امّت  ؛داننتد متی  ر برای نسل امتروز های امروزی، علویه را زنی الت و الابالی و گاه غیرقابل تیوّخواننده

 داشتت.  عۀ دوران ختود باف، شخییتی واقعی و ملموس در جامیهای شمرهای رمانچون برخی از شخییت

متردم نیتز بته    عمتوم  بود و همی  باعب شد کته   ایمحاوره ،بودندزبانی که نویسندگان یاد شده در پیش گرفته 

، متردان پتای  متنش، پابته  هتای لتوطی  بستیاری از زن  ،در آن دوران ارتباط برقرار کنند. یشانهاراحتی با داستان

گتری حکت    زدند که لوطیی میهایباکی دست به کاربا بی ،زنان د. ای کردنراری عدالت تال  میبرای برق

در له أمست پای هت  در جامعته حضتور دارنتد، ایت       طور که در جمعیت مردان، لوطی و الت پابههمان .کردمی

 .کندصدق میای  تا اندازهزنان نیز  مورد

پتردازی آثتار نویستندگانی    ت در شخییتمثال با دقّ ست؛امشاهده ثیرپایری در روزگار ما نیز قابل أتای   

دیگتری  ز آثتار  ا توان مشتاهده کترد.  ثیرپایری وی از شرایط آن دوران را به خوبی میأتچون رضا امیرخانی، 

هتای  هقیّت ، جمتالزاده دعلی نوشتتۀ محمّت   ،سروته ی  کرباسن رما توان به، میکه از ای  سب  پیروی کردند
میرحست   ا نوشتتۀ  ،تمران شتمر بتی آستمان   ، نوشتۀ زکریا هاشمی ،طوطی، نوشتۀ اسالم کاظمیه ،هدلبخوا چۀکو

نریتر  هتایی  نمایشتنامه  ؛کننتد  متی ها نقش پررنگی ای ا نمایشی ایران نیز لوطی ادبیّاتدر اشاره کرد. چملت  و... 

متزاد  ب نوشتتۀ  و قتدّاره  گتل ری، قمیربتا داوود نوشتتۀ   ،همعرکت معرکه در  ،بمرام بیضایی، از  میرد پملوان اکبر می

 . فراهانی و...

منطبتق   کتامالً  ن آن را بتر اوضتا  جامعته   تتوا  نمتی  نمای واقعیتت جامعته نیستت و   تمام ۀآیین ،رمانهرچند  

هتا،  ، تتا حتدود زیتادی برخاستته از دیتده     گیرنتد  متی  ها شکلهایی که در داستانشخییت ا معموالًامّ؛ ساخت

تواند از امتر واقتع فاصتلۀ زیتادی داشتته باشتد و در عتی  حتال،         می داستان. »اندندههای نویسها و خواندهشنیده

تتوان گ تت   بر طبق همی  اصل متی  .(56: 6531کیارستمی،« )ای  شالودۀ کار هنری است ند.کحقیقتی را بیان 

هتای قشتری کته    ناچتار استت از ویژگتی    ،هتای داستتان ختود   که نویسنده برای باورپایر بودن تیپ شخییت

توان به ای  نتیجه رستید کته بتا    به سادگی می د.کنکسب  بیشتر یشناخت ،ق به آن استشخییت داستانش متعلّ

هتا نیتز   هتا در داستتان  هتا در جامعته، حضتور آن   یمشتد هتا و دا  گار زمان و کمرنگ شدن حضتور لتوطی  
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ای بخواهتد  د و اگتر نویستنده  مانبه جا می خودهای دوران ها در داستانشیوۀ بیان آن است؛ امّاتر شدهکمرنگ

هتای گاشتته   ها در داستانش به تیتویر بکشتد، بایتد بته متتون و داستتان      های آنشخییتی را براساس ویژگی

عطش ما بترای داستتان، انعکاستی استت از نیتاز عمیتق بشتر بته یتافت  الگوهتای           »توان گ ت، می .رجو  کند

 «شخیتی و عتاط ی   ای کتامالً در قالتب تجربته   بلکته  ؛ذهنتی  به عنوان یت  عمتل فکتری و   نه صرفا ً ؛زندگی

 (61: 6511 ،کی م )

 آکل داش. 5-1
 خالصة داستان .5-1-1

هتا و غیرتتی کته دارد، از    نام و جوانمرد شیراز است و به خاطر مردانگیبصاحهای یکی از لوطی ،دا  آکل

رقیتب اصتلی دا    الت،  بته عنتوان یت    کاکتا رستت ،    از طرفی. ای در بی  مردم برخوردار استاحترام ویژه

روز کته دا   یت   کند.شست او را چشیده، باز ه  او را به مبارزه دعوت میبضرآنکه بارها  آکل است و با

حاجی صمد که یکتی از مالکتان    هکشود رست  است، باخبر می بحب با کاکا و خانه مشغول جرّآکل در قموه

یت   بتار د   دا  آکتل از زیتر  . او باشتد  آکل وصیّ ت کرده که پس از مرگش، دا شیراز است، مرده و وصیّ

پتایرد و  ت را متی ناچتار ایت  وصتیّ   ب امّا؛ دهدکسی رفت  فراری است و آزادی خود را به هرچیزی ترجیح می

 ۀشتی ت ، ورود بته امتور ختانواده   او پتس از   د.گیتر حاجی صمد را به عمده متی  ۀخانوادت انجام کارهای مسئولیّ

از طرفتی   ، اودر واقتع . دانتد ا ابراز عشق بته او را ختالف مردانگتی متی    امّشود؛ میدختر حاجی صمد  ،مرجان

زیتاد  و ظتاهر و    ه بته ست ّ  توجّت  کنتد کته بتا   داند و از طرف دیگر،گمتان متی  خود را مسئول آن خانواده می

گیتری و  ا  آکتل گرفتتار عشتق، کت  کت  از معرکته      د تواند با مرجان ازدواج کنتد. شخییتی که دارد، نمی

او کته حترف دلتش را بته      .کنتد حتاجی صتمد متی    ۀختانواد گیرد و تمتام وقتتش را صترف    اشی فاصله میعیّ

پتس از ه تت ستال، خواستتگاری کته      . گویتد خرد و با او سخ  متی ای میتواند بگوید، طوطیکس نمی هیچ

و کنتد  متی دا  آکل بتا ازدواج آنمتا موافقتت    . شودبرای مرجان پیدا می ،استش از دا  آکل ه  بیشتر سنّ

در شتب عروستی مرجتان، دا  آکتل      سپارد.می بودباقی کارها را به پسر حاجی صمد که دیگر بزرگ شده 

رو روبت رستت    کند و پس از خوردن مشتروب، بتا کاکتا   ، شرو  به قدم زدن در خیابان میردنداکه حال خوبی 

بینتد، شترو    نجتوری او را متی  ، وقتتی ر رددادا  آکل را در دل  ۀکینها پیش رست  که از سال کاکا .شودمی

فردای آن روز که پسر حاجی صتمد بته بتالی  دا      زند.به او ضربه می هبه رجزخوانی کرده و به نامردی با قم

وقتتی مرجتان طتوطی را جلتوی      دهتد. آید، دا  آکل طوطی خود را به او سپرده و سپس جتان متی  آکل می

تو مرا کشتی... بته کتی   ن.. مرجا» کند:میای تکرار انهشود که طوطی با صدای مرده میگاارد، متوجّخود می
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 (36: 6551 ت،یهدا« ).بگوی ... مرجان... عشق تو... مرا کشت

 آکل داشگری در بازتاب لوطی. 5-1-5

 رجزخوانی. 5-1-5-1
ها در هر شرایطی سعی دارند ختود  گیری و رجز خواندن است. آنمعرکه ،هاهای اصلی لوطیاز ویژگی یکی

نسلشتان، برتتر و بتاالتر بداننتد و بته ایت  شتیوه از دیگتران زهتر چشت  بگیرنتد. معرکته و             های هت  لوطیرا از 

طلبیتدن  پس از مستتی، بته عربتده کشتی و حریتف     ها هنگام است. در واقع آنها، اغلب شبرجزخوانی لوطی

 صلتوطی برتتر مشتخّ    افتتد، معمتوالً  هتا راه متی  ها و دعواهایی که بتی  لتوطی  آورند. در همی  معرکهروی می

کاکارستت  از متا بتی     »گیترد:  هتا قترار متی   بت بته بتاقی لتوطی   در موقعیت بمتری نست  ،و از نرر احترام شود می

 آینتد؛ لولتوطی هستند، ااامشتب متی     هشند، اگت قپی پا میقی که قهایروای شکمشان، آناَ هایش گ ت: دندان

 (53: 6551 هدایت،« )«کنند!کپنجه نرم میپهدست و په

   خوریعرق. 5-1-5-5
در بتی   » ختود داشتتند.   های شبانۀپاتوقی را برای مستی ها معموالًها بود. آناز عادات اصلی لوطیخوری عرق

هتای اصت مان چنتدان    ایت  اعمتال در بتی  لتوطی     ا ظتاهراً امّت  ؛رای  بوده کشیهای شیراز، مستی و عربدهلوطی

کته   -دسترسی بیشتتری بته مشتروبات الکلتی     ،های شیرازلوطی معمول نبوده است. شاید دلیل آن ای  بوده که

هتای مستاجد هت     جتا علمتا و شتبکه   در آن داشتند و از سویی ظتاهراً  -آن بود شیراز یکی از مناطق تولیدکنندۀ

ها همی  مستتی  گیریدر واقع یکی از عوامل اصلی ای  معرکه .(636: 6531مارتی ،« )اندچندان قدرتمند نبوده

ها از حال خود ختارج شتده و بتدون در نرتر گترفت  مکتان و زمتان، بته         ها و التلوطی ،شدعب میبود که با

را کمتتر حتس    خوردنشد موقع دعوا، درد کت ای  مستی باعب می ،کشی بپردازند و نکتۀ دیگر آنکهعربده

 کنند.

ه ه عرقشتان را بتدون متزّ   خورها ایت  استت کت   افتخار عرق مثالً ، گاه آدابی ویژه نیز داشتند؛خوری در عرق 

ۀ عرقشتان آن بتود کته انگشتت بته      گری خود، متزّ ها جمت نشان دادن لوطیها و دا  مشدیلوطی»بخورند. 

ۀ لتوطی، ختاک   مزّ»المثل ( و ضرب365: 6561شمری، « )کشیدندخاک زمی  یا کف میخانه زده، به زبان می

   گیرد:از ای  ماجرا نشأت می« است

اق جلتو  ا استح زد زیر در نمکدانی که در طاقهۀ حیاط بود و در دهتنش گااشتت. ملّت   دا  آکل انگشتش را »

 .(36: 6551هدایت،« )ۀ لوطی، خاک استمزّ روی دو  دا  آکل زد و سرزبانی گ ت: آمد؛

شستتش را  شتد کته ضترب   مثل گاو پیشانی س ید سرشناس بود و هتیچ لتوطی پیتدا نمتی     ،دا  آکل در شمر»

کشتید و دم  ی  بطر عترق دو آتشته را ستر متی     ،ق یمودیاا اسحکه توی خانۀ ملّ هرشب وقتی نهشیده باشد.
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 (53: همان) «.انداختآمد، لنگ می  ه  میاگر جدّ ایستاد، کاکارست  که سمل بود؛دزک میۀ سرمحلّ
 کشیعربده. 5-1-5-9

ه، هتای محلّت  ابل لتوطی ا در مقامّ ؛طلبیدندگرفتند و حریف میها معرکه میکش نیز اغلب شبهای عربدهالت

هتای صتاحب نتام    احترام قائل بودن برای لوطی ،دادند که یکی از دالیل آنعرض اندام را به خود نمی تجرأ

ایت  کتار را بترای ترستاندن اهتل محتل        ها معمتوالً آنو دلیل دیگر ترسی بود که از ای  افراد داشتند در نتیجه 

   ها را نداشته باشد:طاعت نکردن از آنت بی احترامی و ا؛ تا کسی جرأدادندانجام می

ق کرد. دا  آکتل مثتل اجتل معلّت    وخاک می میدان را خالی دیده بود و گرد ،کاکارست چند شب پیش » 

شته کته یت     کاکا، مردت خانه نیستت. معلتوم متی   متل  بار  کرده، به او گ ته بود:سر رسید و ی  مشت 

هتا را کنتار   ها، ای  دون بتازی غیرت بازیی چیه؟ ای  بیدانخوب شنگولت کرده. می بسته فور بیشتر کشیدی؛

ی استت کته پیشتۀ ختودت     ه  ی  جتور گتدای  کشی؟ ای خجالت ه  نمی ای به التی؛خودت را زده بگاار.

اگر دو مرتبه بد مستی کتردی، ستبیلت    ،گیری؟ به پوریای ولی قس ای. هر شبۀ خدا جلو راه مردم را میکرده

 .(53: 6551هدایت،« )کن ۀ همی  قمه، دو نیمت میده . با برگرا دود می
 پرستی غیرت و ناموس. 5-1-5-1

های سرشتناس درگیتر شتوند تتا     لوطی ها ای  است که باها و التهمانطور که اشاره شد، یکی از رسوم لوطی

هتا  ها و جاهتل هایی که از گروه التلوطی ،حالبتوانند در بی  عوام، شمرتی برای خود دست و پا کنند. با ای 

هتا غیترت بتاالیی    ها نسبت به زنکنند. آنها دردسری ایجاد نمیها، برای زنگاه با ای  معرکهجدا هستند، هیچ

هتا بترای متردم    انداختنتد و خیلتی وقتت   بته راه متی   هایی که ای  افرادها و معرکهوبدارند. در واقع با همۀ آش

هتا بته حستاب    گری و مردانگی از دیگر صت ات حمیتدۀ آن  غیرت و لوطی»کردند، ی مزاحمت ایجاد میعادّ

ی خیتال خیانتت در ستر    حتّت  ،ب ورزیتده هتا در امانتت و نتوامیس دیگتران تعیّت     تتری  آن آمد کته ناپتاک  می

 هتا ها بته دستت آن  ته و مال و دارایی خویش را در س رها و وصیّجا که مردم، زن و بهّتا آن ؛پرورانیدند نمی

 )شتمری،  «ستاختند  تری  خیاالت را برای خویش فتراه  متی  سپرده، آسوده - شان باشداراذل اگرچه از جملۀ -

ی زنتان نیتز در   نتام خانته داشتت، حتّت    ای که ی  لوطی صتاحب هدر محلّ ،شدای  نکته باعب می. (616: 6566

نتاموس   هتا زد، آنهتا ستر متی   ی که گتاه از لتوطی  یبندوبارد کنند. در واقع با وجود بیشب با خیال راحت تردّ

 دادند:ها نیز از خود غیرت نشان میدانستند و نسبت به آنشان را ناموس خود میهمحلّ

کترد، کتاری   دزک را قرق میۀ سردا  آکل را همۀ اهل شیراز دوست داشتند. او در همان حال که محلّ» 

ای بتا زنتی   ر اجتل برگشتته  کرد و اگت با مردم به ممربانی رفتار می ،بلکه بر عکس ها نداشت؛هها و بهّبه کار زن

بترد. اغلتب دیتده    نمیجان سالمت از دست دا  آکل به در  گ ت، دیگریا به کسی زور می ،کردشوخی می
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گرفتت، بتار متردم را بته     نمود و اگر دنگش متی بخشش می کرد؛شد که دا  آکل از مردم دستگیری میمی

ه  کاکا رستت  کته روزی   آنیگر را ببیند؛د ، چش  نداشت کس دولی باالی دست خو رسانید.شان میخانه

 .(61: 6551هدایت،) «زدجور بامبول می کشید و هزارسه مثقال تریاک می

 مشابهتیپ . 5-1-5-2
ای خشت ، ستیبیل کل تت و هیکلتی     دارای قیافته  هتا معمتوالً  لتوطی  د.نت ها به ه  شتباهت دار اغلب لوطی ظاهر

 ،و یاغیتان هتا، راهزنتان   منیته هتا، ا باشیها، لوطیها، مشدیباشی اها، حاکمان، فرّسبیل خان»چمارشانه بودند. 

گتاهی سترازیر و    ،شان کشتیده شتده  به صورت دو دسته جارو چزه )خار مخیوص( بود که از دو طرف بینی

هتا، کمنته ورزشتکارها و    مشدیگ تند... سبیل دا اشی میها، سبیل فرّکردند که به ای  سبیلگاهی سرباال می

شد و اندکی از سبیل به طرف پایی  و روی لتب بتاال   تمام پشت لب تا چاک ده  گرفته می ،ن زورخانهپملوانا

هتا تیتز   آمد و نتوک آن ها به چش  میمشدیتر از سبیل دا ها که نازکمشدیسبیل جوجه .شد..آویخته می

 شتمری، ن.ک: ) «باریت  بتود.  شتد و نتازک و   ها به اس  قیطانی نامیتده متی  و تابیده بود... سبیل فکلی و قرتی

ی زیتادی، شترح ظتاهر    تتا حتدّ   ،دهتد به دستت متی   ( شرحی که هدایت از ظاهر دا  آکل665-663: 6561

 است:وار لوطی

ا  تتوی  دید، قیافته ل او را میاوّ ؛ ولی بدسیما بود. هرکس دفعۀدا  آکل مردی سی و پن  ساله، تنومند» 

هتایی کته از دورۀ زنتدگی او ورد    یتا حکایتت   ؛نشستتند متی  ا اگر ی  مجلس پای صتحبت او امّ زد؛ذوق می

هتای چتپ انتدر راستت قمته کته بته صتورت او         هرگاه زخت   کرد.شنیدند، آدم را شی تۀ او میها بود می زبان

های میشتی، ابروهتای ستیاه پتر     ای داشت: چش گرفتند، دا  آکل قیافۀ نجیب و گیرندهخورده بود ندیده می

روی  هتا کتار او را ختراب کترده بتود.     بینی باری  با ریتش و ستبیل ستیاه. ولتی زخت      های فراخ، پشت، گونه

ها و پیشانی او جای زخ  قدّاره بود که بد جو  خورده بود و گوشت سرخ از الی شتیارهای صتورتش    گونه

 .(66: 6551 دایت،)ه «ها کنار چش  چپش را پایی  کشیده بودیکی از آن ،زد و از همه بدتر برق می

 هی به ثروتتوجّ بی. 5-1-5-2
هتا و  گتارانی بترای ختو    ها دم را غنیمتت دانستته،  ودند. آنها اغلب ارزشی برای پول و ثروت قائل نبلوطی

بخش زیتادی از ثتروت ختود     های واقعی نیز، معموالًدادند. لوطیهایشان، به راحتی ثروتشان را به باد میتلاّ

 دانستند:را از آداب جوانمردی میکردند و ای  را برای نیازمندان خرج می

 ا  رستید؛ دارایی او بته پستر یکتی یکدانته     رد، همۀبزرگ فارس بود. زمانی که مُاکی  پدر او یکی از ملّ» 

گااشتت. زنتدگیش را بته    ولی دا  آکل پشت گو  فراخ و گشادباز بود؛ به پول و متال دنیتا، ارزشتی نمتی    
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 گی دیگری در زندگانیش نداشتت و همتۀ  انید. هیچ دلبستگارمنشی میمردانگی و آزادی و بخشش و بزرگ

 نوشتید و ستر چمتار   یا عترق دو آتشته متی    ؛کرددارایی خود  را به مردم ندار و تنگدست بال و بخشش می

 «کترد  دسته از دوستتان کته انگتل او شتده بودنتد، صترف متی       با ی  ،کشید و یا در مجالس بزمها نعره میراه

 (63- 66: 6551 دایت،هن.ک: )
 پرهیز از ازدواج. 5-1-5-2
کردنتد کته وقتتی    رفتنتد؛ زیترا گمتان متی    از ازدواج فراری بودند و زیر بار تشکیل خانواده نمتی  ها معموالًآن

تتاکنون   ،آمد اینکته آور به نرر میچیزی که شگ ت» دهند:گرفتار خانواده شوند، آزادی خود را از دست می

نکرده بود. چنتد بتار هت  کته رفقتا زیتر پتایش نشستته و مجتالس           موضو  عشق و عاشقی در زندگی او رخنه

 (63: 6551 دایت،هن.ک: ) «بودند، او همیشه کناره گرفته بودمحرمانه فراه  آورده 

ولتی   داد؛ه مادر  مرجان را به روی دستت بته او متی   کرد، البتّگر دا  آکل خواستگاری مرجان را میا»

طوری کته بتار آمتده    همان خواست آزاد باشد؛می ه بشود.د زن و بهّبنخواست که پایاو نمی ،از طرف دیگر

حرامتی  بگیرد، نمت  بته   کرد، هرگاه دختری که به او سپرده شده به زنیبود. به عالوه پیش خود  گمان می

 (66-61: 6551هدایت،ن.ک: ) «خواهد بود

 زنی شبانه پرسه. 5-1-5-2
هتایی کته بیکتار    پرداختنتد. لتوطی  گتارانی متی  یا به ختو   ؛دزدنها پرسه میها در کوچهها اغلب شبلوطی

گرفتنتد. ایت  نتو  زنتدگی باعتب شتد کته        ها زندگی را از سر میشب کردند ورا استراحت می هابودند، روز

متردان  » رواج پیدا کند که به معنی ای  است که:میانشان شناسه(، در المثل )لوطی، لوطی را شب  تار میضرب

 (35: 6516شاملو،« )شرایط سخت باز شناسند.یکدیگر را در 

لولولتوطی  » آمد و همی  که نزدی  شد، گ ت:ناگمان سایۀ تاریکی نمایان شد که از دور به سوی او می»

 (36: 6551 هدایت،« )شناسهشب تار میلوطی را شه

 کفترباز .5-5
 داستان ةخالص. 5-5-1

 ؛لتوطی جتوانمردی استت    ،رباز شیراز است. دایی شتکری های ک تیکی از لوطی ،درباره دایی شکری ،داستان

 ،کنتد. او در ک تربتازی  نتام بتودن دریتم نمتی    هیچ کاری برای پیروز شتدن و صتاحب   از ،ا در راه ک تربازیامّ

زدیتده بتود و دایتی    رقیبی به نام دایی رحمان دارد که ستال هتا قبتل، دایتی شتکری یکتی از ک ترهتای او را د       

روز دعتوای  تا آنکته یت    ؛مگو داشتندها مدام بر سر ای  ماجرا بگودر دل داشت. آنآن را  رحمان هنوز کینۀ

هتایش  خانه به راه انداختند. وقتی دایی شکری به خانه برگشت، مادر  در حالی که بتر زخت   لی در قموهم یّ
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ا وقتتی بترای   امّ ؛رفتکرد و دایی شکری زیر بار نمیآینده و ازدواج او صحبت می گااشت، دربارۀمره  می

او شتد و کبوترهتا و    شتی تۀ ای بته زنتی افتتاد و    نگاهش از پنجترۀ خانته   پر دادن کبوترهایش بر باالی بام رفت،

 مادر  را از یاد برد.

 کفتربازگری در بازتاب لوطی. 5-5-5
 پاتوق لوطیان ،خانه قهوه. 5-5-5-1

ای استت کته از زمتان صت ویان،     مردم، پدیتده ع اصناف مختلف به عنوان پاتوقی برای ت ریح و تجمّ ،خانهقموه

در  اس، در بیشتر شمرهای بتزرگ ایتران، مخیوصتاً   در عمد شاه عبّ»ای که به گونه ؛پیدایی و رواج یافته است

بتازار،   در ناحیتۀ  هتا معمتوالً  خانته قموه .(653: 6511)راوندی، «ر بودد دایهای متعدّخانهقزوی  و اص مان، قموه

هتا پتس از   گرفتنتد. بیشتتر بتازاری   جا بیشتر بود، شکل متی یی که رفت و آمد مردم در آنهاسرگارها و مکان

الی و عنتربتازی  زیرا در آن زمان، اجرای نمایش، نقّت  ؛کردندها مراجعه میکار، برای رفع خستگی به ای  مکان

غتروب کته    ات نزدیت  بته ظمتر و دم   فروشتان نیتز در ستاع   هتا رواج داشتت. بستیاری از دستت    خانهدر قموه

جتا آورده و کاستبی راه   ا بته آن کننتد، بستاط ختود ر   هتا مراجعته متی   خانته دانستتند افتراد زیتادی بته قمتوه      می

هتا و مکتان ثابتت    مشتدی هتا ودا  های اصلی لتوطی انداختند. عالوه بر ای  افراد، ای  مکان یکی از پاتوق می

 ها و اوبا  بود:الت

 تناور سنگی سایه و دود کبتاب و چپتق و تریتاک و قلیتان و زمزمتۀ      ان( زیر چنارهایعاشق قموه خانه )تلّ» 

مشتتری و بیتا   ی! کبابی! قموه چتی!، ظمتر پر  تریاک ؛جو ون استکان و نعلبکی و فریادهای پرجنببره  خورد

افشتانده  هایی را کته خورشتید بتر زمتی      ههای پرپشت چنارهای کم ، نور سکّگاراند. چتر برگبرویی را می

خانته  های باغ قمتوه ها و خرندهها و تو بنگاهفل ل نمکی  مرطوب و خنکی، کنار جوی ه بودند و سایۀبود، بلعید

آب و دروازه ستعدی و شتاه داعتی ا ،    لتب در شتازده و   ،تهای محالّها و داییها و لوطیدا  خوابیده بود.

خوردنتد و دود  خندیدند و متی ند و میگ تداده بودند و برای خودشان میها و حییرها ل له رو گلی له به گُگُ

تا از دوستتان  شتاطر و خمیرگیتر  رو حیتیری، کنتار جتوی آب روان        کشیدند. دایی شکری ه  با چندمی

 .(613: 6515چوب ، « )زدندخوردند و با ه  حرف مینشسته بودند و چای می
 کفتربازی. 5-5-5-5

ایت    بستند، ک تربازی بتود. پرداختند و بر سر آن شرط میبه آن می ها معموالًی که لوطیهای مممّاز سرگرمی

ب و غیرتتی  شتد، نستبت بته کبوترهتای ختود، تعیّت      نیز گ ته متی « بازعشق»یا « بازنقش»ها ک تربازان که به آن

کترد،  گرفتت و پرهتایش را قیهتی متی    هتا را متی  که اگر ک تربازی یکی از ک ترهای آنعجیب داشتند؛ چنان

برختی از انتوا     دانستتند.  اق را ی  باختت بتزرگ متی   زیرا ای  اتّ ؛کردنددادن او می هرکاری برای شکست
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دار، شتازده،  ای، دم ست ید، طتوقی، پشتت   تختته  از: کبوترها عبارت بودند رنگشکل و بر اساس ها گاارینام

-633: 6516.ک معیرالممالت ،  ن) دار و...، همتا، تتودم  دو برنجتی، لت   قرمز، گردندار، پلنگ، خالکله

631) 

دون شتأن  هتا اغلتب ایت  کتار را     ها رواج داشت. لوطیها بیش از لوطیها و جاهلک تربازی در میان الت 

 زدند:سر باز میآن دانستند و از میخود 

بازان ماهری بود که در شمر شیراز تتا نداشتت. یت  تیتپ کبوترهتای معیّتری و       دایی شکری از آن نقش» 

کس نداشت. از خال قرمتز و ختال زرد   های او را هیچو رسمی تو خانه داشت. رسمی همدانی و یاهو چتری و

دار و ابلق و شازده گلتس و شتازده زرد و   تا اقسام طوقی و سرن  و ی  کت و تودم ،و پلنگ و قلمکار گرفته

ش را گتری و پیشکستوتی  بازان دیگر شیراز، لوطیرسید. راست بود که نقشسو  پا، تو دستگاهش به ه  می

خوردنتد؛ بترای اینکته    ا حری ان او حرص و حسد  را میامّ گری قبول داشتند؛در کبوتربازی و دا  مشدی

 .(613: 6515چوب ،« )خیلی کبوتر بود ،پَر داشت و ای  دویست تا قیهی و چمارصد تا سَر
 جوانمردی لوطیان. 5-5-5-9

بتاز هستتند و بترای    دلورند. ای  افراد بستیار دستت  ردان داها و جوانمچون پملوانها اغلب رفتارهایی ه لوطی

هتا هستتند کته از هتر فرصتتی بترای       هتا و پنطتی  مال دنیا، ارز  زیادی قائل نیستند. در مقابل ایت  افتراد، الت  

 گاارد:ها را به نمایش میچوب  به خوبی ای  تقابل ویژگی کنند. در قسمت زیر،ناجوانمردی است اده می

دایی شکری بود و در عال  کبوتربتازی، خیلتی تتورو هت  ایستتاده بودنتد و بته صتورت         دایی رحمان حریف »

ها را کسی ندیده بتود. دایتی شتکری    شکرآب بود و آشتی آن ،همدیگر چنگ زده بودند. همیشه میان ای  دو

بتاز و  بتامبول زن و چتاچول   باز و لوطی بود و دایی رحمان، گرفتته و اخمتو و   دلوباز و جوانمرد و دسترفیق

 .(611: 6515چوب ،) «نالوطی
 های لوطیان مایه ارزش. 5-5-5-1

 ها ارز  و اعتبار است و ای  بستگی دارد که در چته صتنف و گروهتی باشتند. متثالً     بعضی چیزها برای لوطی

مزیّتت هت  بته رقابتت     در گروه ک تربازها، اینکه چه کسی ک ترهای بیشتتری دارد، ارز  استت و بترای ایت      

به طوری که گتاه ک ترهتای رقیبشتان را     کنند؛کاری دریم نمیقابت، از هیچای  ر ها در جریان. آنپردازند می

 زنند:آبرو کردن طرف مقابلشان میی دست به بیدزدند و یا حتّمی

اونایی کته واستۀ سترو دسّ زنتای بتد       ای گ ت:ا  زد و با لح  گزندهشکری قلّاجی به چپق چوب نقره» 

تتا   ک تربازی ندارن. از ای  گاشته، هرکی بُّیه خوخه مُ لق داشت که بتا هتزار   ساب ، حقّا میمُردسّون حن ۀمحلّ

زنت .  رونه، بمتره بره همون حناسابی خودشو بکنه تا ک تربتازی. مت  زیتر  نمتی    شافوت و دسّ ، تنگ بوم بپّ



 92 چوبک صادق و یتهدا صادق هایداستان در گریلوطی فرهنگ بررسی
 

ر بدزّن. معلومته کته وختتی    دادم واس  ک تای ده شاهی بود، م  ده توم  میای که ک تر دونهاون سال و زمونه

 ..تو کُله مردم یه دونه دُز گال پیدا نشه، ک تراشون میرن دَدَر که یه آب و دونی گیرشون بیاد و گشنه نمون .

بتی  ۀ بتی نشسّی تا قیّت پملو له  به سر می ؛رفتی کن  خونتها میتو چقده خوب بود که عوض ای  چسناله

بازی. تو هنوز دهنت بتو شتیر   ک تر پرونی؟ تو حاال باید بری گردوکار به هرو چوگوزک واست تعریف کنه. ت

 .(616-611: 6515 چوب ،) ««دهمی

ته دلش خو  بود که دایی رحمان فممیده بتود کته او قلمکتار  را زده بتود. یت  ستر و گتردن رشتد         » 

ستبیل و گتردن   کرد. دیگر موضو  دزدی نبود. موضو  شتیلی بود و سر کیسه بود و باج کرده بود و ذوق می

زدم و بردم و بازم اگته دسّت  بیوفتته،     ؛تونسّ بله چشمات ه تا که ل   کارمو از تو بیشتر بلدم. می ؛کل تی بود که

 .(611: 6515 چوب ،) «ببرتونی برم. م ت چنگ . تو ه  اگه میمی

 و آزادگی ، غرورطلبی  ریاست. 5-5-5-2
خواستت در هرکتاری، خودشتان رئتیس     هتا دلشتان متی   اشتند. آنها عار دها از ت  دادن به خیلی از شغللوطی

ای  ویژگتی گتاه از وارستتگی و گتاه نیتز از       .کس، مشتری باشدی اگر آنباشند و از کسی دستور نگیرند؛ حتّ

فروشتی واداری.  کشتمش خوای متا رو بته نختودچی   تازه می ،از ای  گاشته» :گرفتت میها نشأسرکشی آن

 «روز از متردم هزارتتا لُغُتز بشتن ی ؟    کته هتر   مترداس. متا اهتل کاستبی کجتا بتودی       طری و خمیرگیری کار شا

 .(636: 6515 چوب ،)

 پرهیز از ازدواج. 5-5-5-2
 دادند:  ترجیح میبه زیر بار ازدواج رفت ، گری را و تنمایی، آزادی و الابالی ها از ازدواج فراری بودندلوطی

اهتل   کشت . مت  اصتالً   گ  و نه ماه بدل نمتی یه نه می هکت برم؛نه. قربون او ل: ای کرد و گ تشکری خنده»

ه آبرویتی هت  کته میتون داییتای      خوای همتی  یته ذرّ  خودم دردسر دُرُس کن . می ای  حرفا نیسّ  که بیام واسۀ

ه های دروازه سعدی و زیر بازارچه فیتل، بته پتر    وبهّ خوای فردا برمحل داری ، پاک بریزه بره پی کار ؟ می

سترجا   نمون نگاه کن  و واسش دسّ  و شافوت بزن ؟ باار ننته جتون زنتدگیمو بکتن  و حواست       و پای ز

کش . فردا که زن گترفت  و یته جوخته    زیر سنگ  شده، رزق و روزیمو بیرون می باشه. م  حاال یه الف آدم ؛

ازم؟ ایت  کتار   نتد ه رو راه بکور و کهل دورم ریخت، برم دسّامو پیش کدوم ناکس دراز کن  و نون زن و بهّ

 .(636: 6515چوب ،« )لوطی افته واسۀ

 بود مرده اشلوطی که یعنتر. 5-9
 خالصة داستان. 5-9-1

نتام دارد،  « لوطی جمتان »است که به همراه صاحب خود که « مخمل»ای  داستان کوتاه، حکایت میمونی به نام 
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هنگامی کته لتوطی بترای استتراحت      کند. در یکی از ای  س رها،س ر می مختلفگیری به جاهای برای معرکه

میرد و پتس از آن مخمتل کته همیشته در     رود، در خواب میکند و به خواب میف میو تریاک کشیدن، توقّ

وبتاره بته همتان غتل و زنجیتر      ا چتون بته آزادی عتادت نتدارد، د    امّت  ؛شتود اسارت ایت  لتوطی بتود، آزاد متی    

یت  داستتان    ،ا  مترده بتود  انتتری کته لتوطی   استان اگرچه د شود.گردد و گرفتار صاحبان دیگری می بازمی

 .دهدی از داستان را تشکیل میگیری و توضیح اصول آن، بخش مممّنمادی  است، معرکه

 گری  لوطی. 5-9-5
 مصرف چرس و بنگ. 5-9-5-1

بنتگ  چترس و   گیری،برای آنکه بتوانند برنامۀ بمتری اجرا کنند، قبل از معرکه ،گیر و عنتریهای معرکهلوطی

 ای  کار را در هر حالی با خود داشتند: کشیدند؛ در نتیجه، آالتمی

ا  بود؛ کیسه توتتونش بتود؛ قتوطی    توبره جلو  روی زمی ، کشکولش بود؛ چپقش بود؛ وافور  بود؛» 

 .(13: 6515)چوب ، «زغال وارفتۀ خاکستر شده ه  جلو  ولو بود و چند حبّ چرسش بود

اس حسّت  ،های بینیش مانند شاخ  سر مورچته هبلعید. پرّات دود را میذرّ رویش نشسته بود ومخمل روبه» 

کترد و  ا  نتابود متی  کشتید و دود  را تتوی ریته   ل را برای خود  میهای اوّبست ،ا لوطیامّ و گیرنده بود؛

گااشتت.  ا به او محتل نمتی  امّ خواهد؛دانست او ه  مانند خود  دود میاعتنایی به مخمل نداشت. هرچند می

طتور بتود. مخمتل    شد، خدا را بنده نبود. در شمر هت  همتی   لوطی وقتی که خلقش تنگ بود و کی ش دیر می

در  داد.تا از دودی که لوطیش بیترون متی   ؛بردها بیشتر از دود دیگران بمره میخانهکشها و شیرهخانهدر قموه

خواستت ستر متردم را شتیره     ود و میها را یکی یکی جمع کرده بگرفت و چراغا  میوقتی که معرکه ،شمر

مخمتل؛ مخمتل   »گ تت:  کرد و با صدای مودار  به مخمل متی بمالد و جی  بشود، خماری مخمل را بمانه می

دم سترحال  برم دودت متی همی  حاال می ؛ه نخورای مبتال! خماری؟ غیّب! شیرهجون ؛ خماری؛ هندی المیّ

نشستت و ستیر تریتاکش را    گااشتت و ختود  متی   ه او محتل نمتی  رسیدند، بها که میخانها تو قموهامّمیایی. 

رمق که لعاب و شیرۀ آن توی ریه خود  مکیده شتده بتود، بته ستوی     کشید و بعد چند پ  دود تنگ بی می

 .(16: 6515چوب ،« )دادمخمل ول می

 گیری معرکه. 5-9-5-5
هتایی کته   هتا و مکتان  روانستراها، میتدان  هتا، کا خانته های خود را در قموهمعرکه معموالً ،گیرهای معرکهلوطی

هتا، در  هتا، در تکیته  ها، در میتدان خانهدر قموه» کردند:وآمد داشتند، برگزار میجا رفتجمعیت زیادی در آن

جتور آدم دور او و  کترد، همته  ا  را پمت  متی  ها که لوطی بساط معرکهگاراژها، در کاروانسراها، زیر بازارچه

ها همیشه ای  خاطره در دلش بود که برای آزار و انگولت  کتردن او بتود کته     آدم و از شدندمخمل جمع می
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گندیده و چوب و استخوان و ک ش پتاره و پوستت انتار     ها بودند که سنگ و میوۀشدند. ای دور  جمع می

 (13: 6515 چوب ،« )انداختندپاره به سوی او میو سرگی  و آه 

 دستورات عنترباز به عنترش. 5-9-5-9
لتوطی عنتتری، بته     گتارد، دستتورهایی استت کته معمتوالً     از ذهت  میمتون متی    ،راتی که در ای  قستمت تیوّ

از جایش پا شد و رفت پتیش لتوطیش و خیلتی    »   کند:ها، مجلسش را گرم میدهد و با ای  حرفمیمونش می

گ تت چپتق   ینمت  گ ت بنشی ؛نمی گ ت برو؛گ ت: نمی نشست. صورت لوطیش به او هیچ نمی نزدی  به او

 گ ت جای دوستت و دشتم  کجاستت؛   نمی گ ت شمع شو؛ نمی گ ت لنگ دور سرت بپیچ؛نمی چاق ک ؛

 گ ت سوار ستوار اومتده؛  درس بگیر شمشیری؛ نمی گ ت بارک ا  شمشیری؛نمی هاتو ببند؛گ ت چش نمی

: 6515چوبت ، « )گ تت میگ ت آی حلوا حلوا حلوا، داغ و شیرینه حلوا؛ به او هیچ نچاب  سوار اومده؛ نمی

35). 
 گیرینتیجه

ی هتا چتون از نرتر اختالق، رفتتار، شتغل و حّتت       یلوط الًآید که اوّیاز پژوهش انجام شده ای  نتیجه به دست م

اجتماعی نقتش داشتتند، کته چته     - ای داشتند، به همی  دلیل نه تنما در رویدادهای سیاسیویژهخیایص زبان، 

ماننتد موستیقی،    ؛هتا یبتاز گونه که با برخی از هنرها، مشاغل و شدند؛ همانمیبسا الگو و سرمشق دیگران نیز 

، تیپیتت  لوطیتتانهتتای ختتاص و ویژگتتی شخیتتیت همتتی  .پیونتتد نزدیتت  داشتتتند و... نمتتایش، ک تربتتازی

، بته ختود   های تیپی  ویژه شخییت به ؛شخییت است، اصلی داستان آنان عناصر ویسان را که یکی ازن نداستا

ایت  جماعتت    میتان  ختود را از  هتای هتا الگتوبرداری کترده و قمرمتان داستتان     تتا از شخیتیت آن  جلب نمود 

کته صتادق   هتا، داستتان ختویش را طراحتی کننتد؛ چنتان      آن ه به رفتارهای لوطیانه و ختاصّ د و با توجّنبرگزین

از  ،ازک تربت  وا  مترده بتود    کته لتوطی  ری نتت عهای و صادق چوب  در داستان دا  آکل هدایت در داستان

 ای  الگو پیروی کردند.

بیشتتر متورد    هاهای لوطی ی  از ویژگی کدام ،ها ندهد که در هری  از آ ای  سه داستان نشان می مقایسۀ 

 هتای بیشتتر ویژگتی   ،کتل دا  آدر داستتان   آمده است. مثالًکار ده و در ساخت و پرداخت داستان بهه بوتوجّ

می بته  تتوجّ  شبانه، بتی  پرستی، پرسۀ، جوانمردی، غیرت و ناموسدخوری، تجرّ گیری، رجزخوانی، عرق معرکه

خانته را پتاتوق کتردن،     ک تربتازی و مستایل مربتوط بتدان، قمتوه     ،  ک ترباز در داستان پول و ثروت نمود دارد.

نیتز،   بتود  نتری که لوطیش مردهعدر داستان  شود.بیشتر مشاهده مید تجرّ و نیز و آزادگی ، غرورریاست طلبی

گیتری، میترف    ماننتد معرکته   ؛نتربتاز ع هتای هتای لتوطی   ، تنما برخی از ویژگیبودن موضو  یل محدودبه دل
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بازتتاب یافتته استت. برختی از     عنتتر ،  نتربتاز بتا   دار ع ویتژه و معنتی   گ تارهتای دستتورگونۀ  چرس و بنگ و 

می بته  تتوجّ  ز ازدواج، بتی د و پرهیتز ا خانه، تجرّ هایی چون قموه ه به مکانگیری، توجّ ها نیز مانند معرکه ویژگی

ه بتوده  متورد توجّت  اوّل، در هرسه داستان و یا دست کت  در دو داستتان    ،باز بودن ودل دستنیز پول و ثروت و 

   است.

 نامهکتاب
نامتتۀ پایتتان، دارنمایشتتی ایتتران براستتاس نرریتته قمرمتتان مستتأله ادبیّتتاتنقتتش جتتوانمردان در (، 6533) براهیمتتی، راضتتیه
 د راهنما: شایان سرشت، بیرجند: دانشگاه بیرجند.، استاارشدکارشناسی

 .631-656صص ، 66 ، شمارۀ6 ، دورۀپیام بمارستان، «گری در دورۀ قاجارلوطی»(، 6531جاللی، نادره )

، 6شتمارۀ  ،6، دورۀ جامعته پژوهتی فرهنگتی   « مرام و مسل  لوطیان در دورۀ قاجار»(، 6531) درضاجوادی یگانه، محمّ

 .33-66صص 

 .نگاه :تمران، ا  مرده بودکه لوطیی عنتر (،6515) ادقچوب ، ص

 ، تمران: اساطیر.آیی  فتوّت و جوانمردی(، 6516حاکمی، اسماعیل )

 .فمؤلّ: تمرانم، ، چا  دو6ّلد، جتاریخ اجتماعی ایران(، 6511) راوندی، مرتضی

 ار.م، تمران: مازیل، چا  دوّ، حرف ت، دفتر اوّکتاب کوچه(، 6516شاملو، احمد )

 .معی  :تمران، 6جلد ، طمران قدی  (،6566) باف، جع رشمری

 .معی  تمران: م،چا  دوّ ،6، جلد طمران قدی (، 6561) ------------

 .معی  :تمران، نم  و قند(، 6561) ------------
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 چا  ه ت ، تمران: نگاه. ،ایران تاریخ مشروطۀ(، 6536کسروی، احمدی )

 نرر. :تمرانمارم، ، چا  چسمراب ممدی مۀترج ،سرکالس با کیارستمی (،6531) کرونی ، پال

علتی اصتغر   ارشتد، استتاد راهنمتا:     پایتان نامتۀ کارشناستی   ، گری در دورۀ قاجارلوطیان و لوطی (،6563معتقدی، ربابه )
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