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چکیده
سطح  ترین ییندر پا یشتیمع یتکه از نظر وضع کنند یم یزندگ ییها همواره گروه یدر جوامع شهر

 یاجتماع یدر نظام قشربند یرطبقاتاند. ز ( شهرهUnder Class) «یرطبقاتز»که به  برند یسر م به
 یاربس  جهاتیو از  یرگذاردر جامعه تأث یشانها که اعمال و کنش گیرد یاز افراد را در بر م یعوس یفیط

طبقة  ین، در کانون اها دارد. لومپن یجامعه در پ یفراوان برا هایی ینهاست و هز یمخرّب و منف
معاصر  یسندگاننو یو اجتماع یستیرئال یها پررنگ در عرصة جامعه و در داستان یحضور  ی،اجتماع

افراد که  ین. ااند یتبدون هو وشده  یدهکش  واخورده و به فساد یها معموالً افراد کشورمان دارند. لومپن
از مواقع، با توجه به  یاریو در بس گذرانند یکاذب روزگار م یها ندارند با شغل یشغل و درآمد ثابت

تازه و به  یکه با نگاه یسندگانی. از نودهند یم یستناشا یتن به کارها ی،و فکر یبد اقتصاد یتوضع
که از  ـ یزیاست. پرو یزیپرداخته رسول پرو ها لومپن یزندگ یفبه شرح و توص یجرا های یشهدور از کل
داستان   در دو مجموعه رودـ یشمار م به یدر دهة چهل شمس انیرا یسینو مطرح داستان یها چهره

. او در گذارد یم یشنما ها را به از لومپن یرگ چشم یسرمست، تنوع یدار و لول وصله یکوتاه خود، شلوارها
 ای یشهر یلقشر و دال یننابسامان ا یپنهان و ناگفتة زندگ یایزوا یبرخ دی،انتقا یآثار خود، با نگاه

 یکقشرـ بر خالف نگاه  ینبه ا یزی. البته نگاه پروکند یم یرا بررس ینوع زندگ ینا ةیدآورندپد
 یزی. ضمن آنکه پرویزآم مواقع طنز یا و فقط در پاره یو غالباً جد یاست درون یـ نگاه شناس جامعه
. کند یخالصه م یرا در علل اقتصاد یرطبقاتز یو معنو یماد یزندگ های یتمام ناهنجار یشةر یباًتقر
( معتقدند انتساب همة ها یتیویستپوز یژهو شناسان )به از جامعه یاریاست که بس یدر حال ینا

 غمر به طرفانه، یب یبا نگاه یزیدارد. پرو یازن تری یشبه مسئلة اقتصاد به تأمل ب ها یناهنجار
 ی،و امکانات اجتماع درآمد یعتوز یبر نابرابر یدها، با تأک لومپن یرفتار یمنف یها کردن جنبه برجسته

 یرشد فکر ینةکه زم کند یم یرتصو یدهد ستم یجامعه و افراد یانها را قربان از لومپن یدست کم، گروه
 ها سلب شده است. از آن یو روح
 .لومپن ی،اجتماع یقشربند یرطبقات،ز یزی،رسول پرو هایکلیدی:واژه
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مقدمه
ت آن افـزوده  یـ زان اهمیـ ز بـر م یروز ن به ه روزک ،اتیو مهم ادب یاساس یاربردهاکاز  یکیامروزه 

 یاجتماع ینظام قشربند یاست. بررس ختیشنا در مطالعات جامعه یشود، استفاده از آثار ادب یم
از اقشـار   ینسـب  یرود. با شـناخت  یشمار م جامعه به یک یلکت یوضع کشناخت و در یها از راه

 و هـا  دهیـ گـر پد یتـر بـه د   جـامع  یدیتوان به د یم ها آن یموجود در جامعه و نحوة گذران زندگ
جامعـه و   گونـاگون اقشار  یزندگ زیرا ،افتیموجود در جامعه دست  یمسائل و معضالت اجتماع

 ی)در معنـا  گونـاگون  یها و خصوصـاً مسـائل اجتمـاع    دهیآورندة پد وجود هب ها ان آنیمناسبات م
جامعـه بـا مسـائل و معضـالت      یو مواجهة اعضا یریدرگ 2( است.یها در علوم اجتماع خاص آن

معاصر را به خود  یات داستانیسندگان ادبیاز آثار نو ی عظیمشان، بخش یط زندگیموجود در مح
در آثـار   «رطبقـات یز»اصـطالحاً  ا یـ ن ییپا نِییپا مقاله، مقولة طبقةر این د اختصاص داده است.

است.  بررسی شدهو وجهه  ،ت ثروت، قدرتپرویزی و بازتاب آن بر مبنای سه معیار مالکیرسول 
ی اشتغال، قدرت بروکراتیـک،  ها تحلیل طبقات اجتماعی، باید ساخت و یدر بررس  ان بهتر،یبه ب

زان مهارتشـان،  یـ ، بـر اسـاس م  یته شـود. افـراد در سـاخت شـغل    ه در نظر گرفیت سرماو مالکی
ننـد. رابطـة طبقـه بـا قـدرت      ک یشتر تالش میب  آوردن پاداش دست شوند و برای به ی میبند رده
سـاالری   نظـام دیـوان   یکند. در ک یدا میافته نمود پی نیز در چارچوب اقتدار سازمان یکراتکبرو
چنـد نفـر در بـاال و     ، یبند این اساس تعیین کرد که در رتبهر د درجة اقتدار را بی( باتیکراک)برو
ه کـ ت اسـت  کیـ سـاخت مال  یت فرد بر مبنـا یای قرار دارند و سرانجام موقع ژهیت وین موقعییپا
نند ک یار خود را عرضه مک یرویه صرفاً نک ید و آنانیان صاحبان ابزار تولیرا م کیکن تفیتر مهم
ح یتشـر  ینـه بـرا  یزم  ت،کیـ و مال ،قـدرت  ب سه بعد شغل، کیتر از ،نیوجود آورده است. بنابرا به

ن اسـاس،  یـ بـر ا  .(6: 2981زاده،  یی)لهسـا شـود   یآماده مـ  یاجتماع یها جاد طبقهیو ا ینابرابر
ن اسـاس و بـه   یـ رند. بـر ا یگ یقرار م ین هرم اجتماعییگر در پاید یاز افراد در باال و برخ یبرخ

رطبقـات در  یبـه ز  اوو تحلیل نگاه خاص  یزیآثار رسول پرو ختیشنا و نقد جامعه یمنظور بررس
 کیزاالمانسـ  یهـانر  یشنهادیپ یحاضر، الگو یسدة شمس ییدهة ابتدا چهار یط یرانیجامعة ا

                                                           
شناسـی انحرافـات و مسـائل جـامعیتی      جامعهشیخاوندی،  داوربرای آگاهی از مسائل اجتماعی ر. ک: . 2

شناسـی انحرافـات    )جامعـه  اجتمـاعی شناسی  آسیباهلل صدیق سروستانی،  ، تهران: قطره؛ رحمتایران
شناسی انحرافات(، تهـران:   )جامعه شناسی اجتماعی آسیباهلل ستوده،  اجتماعی(، تهران: سمت؛ هدایت

 آوای نور.
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بـا   ،2محتواهـا  یشناسـ  رد جامعـه یکـ کـار گرفتـه شـده اسـت. در رو     محتواها( به یشناس )جامعه
ها، مصالح الزم  آن یبند و رده یو بررس یآثار ادب یها هیما و استخراج محتوا و درون یبند صورت

از  یا سـنده بـه مجموعـه   یه هر نوکشود. از آنجا  یفراهم م یآثار ادب ختیشنا برای بررسی جامعه
دهـد،   یزمانـة خـود پاسـ  مـ     یفلسـف  یو حت ی،، فرهنگیاسی، سیاجتماع یازهایها و ن پرسش
ه مسـائل هـر   کـ افـت  یتـوان در  یورة خاص، مد یکشده در  آثار خلق یمحتوا یبا بررس بنابراین

 اند. چگونه طرح شده یدوره در متون ادب
چیسـتی  » قـرار گیـرد،  توجه مورد رد یکن رویبا ا یل متون ادبید در تحلیه باکات مهم کاز ن

وجـود   یا در جامعـه ن نظام ی( است. اSocial Stratification« )و طبقه یاجتماع ینظام قشربند
های  از جنبه ای جنبه یاجتماع ینه شده باشد. نابرابرینهاد یهای اجتماع ینابرابره در آن کدارد 
متأثر از   ،یبشر  ةشد جوامع شناخته  ه همةکای  است؛ به گونه یجوامع انسان یشگیو هم یعموم
رنـج  ها در  ین نابرابریاز ا  دور، یها اند. بشر از گذشته داشته مراتب سلسله ینوع ها، به ین نابرابریا

اعـم از   گونـاگون، ال کبـه اشـ   یهای اجتماع ج سوء نابرابرییز مملو از نتای  بشر نیبوده است. تار
تــاری  مباحــ   بــوده اســت. در یعــدالت یو بــ ،ضیتبعــ  اعمــال ملــم،  ،یطلبــ اســتامار، ســلطه

افالطـون و ارسـطو    ی، به آرایهای اجتماع ینة نابرابرین مباح  در زمیتر شناسی، قدیمی جامعه

بـر   یل ارسـطو مبنـ  یـ دال 9دانسـت.  یمـ  یعـ یرا طب ن افرادیب یگردد. ارسطو وجود نابرابر یم زبا
ن یـ در ا مـا م بـود. ا کدر تمام اروپـا حـا   یالدیم هجدهمها، تا قبل از قرن  انسان یعیطب ینابرابر
 ماننـد برخاسـتند؛   یبودن نـابرابر  یو ازل یعیدة طبیشمندان به مخالفت با عقیاز اند یان، برخیم
بـه مقولـة    «هـا چیسـت    منشأ نابرابری در میان انسـان »با عنوان  یا در مقالهکه روسو  کژا  ژان
را  یهـا، علـت نـابرابر    انسـان  یرد. روسو بـا اعتقـاد بـه برابـر    کوم کپرداخت و آن را مح ینابرابر
 یاجتمـاع  ینابرابر»، یلکطور    به. (12: 2922)دارندورف،  دانست یم یت خصوصکیش مالیدایپ

و  ،خـدمات   بـه منـابع بـاارزش،    یها بـه طـور مسـاو    ارچوب آن، انسانهه در چکاست  یتیوضع

                                                           
جعفـر   شناسی محتواها مرهـون توجـه محمـد    . تقریباً تمامی اصول و مبانی نظری شیوة تحقیقی جامعه2

درآمـدی بـر   ای از مقالة هـانری زاالمانسـکی در کتـاب     جمهپوینده به این رویکرد مطالعاتی و درج تر
بررسی »شناسی محتواها ر. ک:  است. برای آگاهی بیشتر در زمینة رویکرد جامعه شناسی ادبیات جامعه

شناسـی   درآمـدی بـر جامعـه   منـدرج در  « شناسی ادبیات معاصر ای اساسی در جامعه محتواها؛ مرحله
 .999-912تهران: چشمه،  جعفر پوینده، ، ترجمة محمدادبیات

هـای اجتمـاعی ر. ک: ملـوین تـامین،      برای آگاهی از دالیل ارسطو مبنی بـر طبیعـی بـودن نـابرابری     .9
 گهر، تهران: توتیا. ، ترجمة عبدالحسین نیکهای اجتماعی نابرابری شناسی قشربندی و جامعه
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ها،  ه افراد و گروهکدهد  یم یرو یهنگامای  ین نابرابریندارند. چن یجامعه دسترس یها تیموقع
ه ابری اجتماعی، در رابطه نابرکنیتر ا ا از همه مهمبندی و سپس ارزیابی کنند. ام رجهگر را دیدیک 

بنـابر   .(5: 2981زاده،  یی)لهسـا « آیـد  یوجـود مـ   به یمتفاوت در ساختار اجتماع یها تبا موقعی
ازات یا امتیها  ع نامتناسب پاداشیه از توزکرا  یساختارمند یها یتوان نابرابر یآنچه گفته شد م

 (.998: 2982)گیدنز،  2شود، قشربندی اجتماعی نامید یم یناش یدار اجتماع یمعن
اسـت. ایـن    «طبقـه »مفهـوم   یاجتمـاع  یدر نظام قشربند یم اساسیاز مفاه یکین یهمچن
و چه  ختیشنا جامعه یاربردهاکردن است؛ چه در ک فیتعر یدشوار برا ید مفهومیترد مفهوم بی

 ،ار بـرد. تـا قبـل از آن   کـ  به ثروت مللتاب کت در ین بار آدام اسمیدر فهم عام. واژة طبقه را اول
مراتـب   از اصـطالح سلسـله   ، یا طبقـة اجتمـاع  یـ  یقشربندبارة در ی،الدیم نوزدهمتا قرن  یعنی

(Estate) یعیار وسی، طبقه را گروه بسیبعض .(919: 2985خلق،  یکو ن ی)وثوق شد یاستفاده م 
از  یا طبقـه را مجموعـه    گـر، ید یمتعدد مشابه است و برخـ  یها گاهیرندة پایه دربرگکاند  دانسته
اما با وجود تمام اختالف نظرهـا  . (929: 2956)مندراس،  اند گروه دانسته یک کص مشتریخصا

ان و اسـاس طبقـة   یـ ه اقتصـاد، بن کن باورند یشناسان بر ا جامعه ةباً همیبر سر مفهوم طبقه، تقر
طـول عمـر،   ماننـد   یزنـدگ  یها نندة شانسک نییتع ن عامل، یدهد و هم یل مکیرا تش یاجتماع

ن اسـاس، مفهـوم طبقـه در مـورد     یـ بـر ا  .(121: 2986)عضدانلو،  سالمت، و شیوة زندگی است
انـد و   ردهکـ اشغال  یمراتب اجتماع مشابه را در سلسله یتیه موقعکرود  یار مک از افراد به یگروه
ران نیـز  یا یصات طبقات اجتماعمشخ. دارند کیمشتر یو اقتصاد یاسیس یها ن رو خواستهیاز ا

دة خـانوا  یاقتصـاد  وضعیتز، محصول و مولود یش از هرچیه افراد بکقت است ین حقیمتضمن ا
ان ابعـاد  یـ ه از مکـ ن مسـئله اسـت   یـ ا مؤیدن مطلب یا .(515: 2919پور،  ی)فتاح خود هستند

ع یـ و ناعادالنه بـودن توز  دارد یشتریت بیه اهمیت سرماگانة بررسی طبقات اجتماعی، مالکی سه

 9اول است. یژه از دوران پهلویو ران بهیدر جامعة ا یالعلل وجود اختالف طبقات ، علتیمنابع ماد

                                                           
قشـربندی  »گویـد:    اجتمـاعی مـی  شناس انگلیسی، نیـز در تعریـف قشـربندی     تالکوت پارسونز، جامعه .2

دهندة یک سیستم اجتماعی هستند  مراتب متفاوت افرادی که تشکیل اجتماعی عبارت است از سلسله
 (.122: 2986)عضدانلو، « ها به صورت زیردست و فرادست در ارتباط با یکدیگر است و نگاه به آن

ســاختار »ر. ک: ســعید بــرزین، بنــدی جامعــة ایــران  هــای ســاختار طبقــه بــرای آگــاهی از ویژگــی .9
ز یـ ن و 92-21، 89-82، ش اقتصـادی  ــ  اطالعات سیاسی، در مجلة «طبقاتی و جمعیتی ایرانـ  سیاسی
 .92-99  ،89ش 
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هارطبقاتولومپنیتزیهویبررس
تر از طبقـة   نییشت، پایه از نظر سطح معکنند ک یم یزندگ ییها در جوامع شهری، همواره گروه

ـ انـد. ا  بهره  یز بین یزندگ یها از حداقل گاهرند و یگ یارگر قرار مک ه کـارل  کـ ن دسـته از افـراد   ی
ـ یا یلومپن پرولتار»را  ها آن ایدئولوژی آلمانیتاب کس در کمار نامـد   یمـ « یاران سـاختار کـ  یا ب
دهنـد.   یل مـ کیتشـ  یا را در هر جامعـه  یا قشر اجتماعیه ین الیتر نیی( پا16: 2985ستو، یوکی)
خـالف بـورژوازی و پرولتاریـا، در کـار و      دانست که بر می یقشرپرولتاریا را   های لومپنس، کمار

گــدایی،  )همچــون و نامشــروع یرقــانونیغ یهــا راه و از رنــدفعالیــت تولیــدی هــی  نقشــی ندا
ن رو و هم از نظر یاز ان هم یبنابرا .دننک امرار معاش می (غیره و ی،، اخاذیفروش ، تنبرداری کاله
محـل   ییایـ ت جغرافیـ نظـر از موقع  هـا را صـرف   تـوان لـومپن   ی، مـ یشـت یت اسـفناک مع یوضع
تـرین   مهـم  د ینت شـد کن دانسـت. فقـر و مسـ   یزمـ  یرو یهـا  ن انسـان یتـر  ومشان، محر یزندگ

گـر طبقـات   یز همچـون د یـ ن یة اجتمـاع یـ ا الیـ ن طبقـه  یـ ن قشر اسـت. ا یا یت اعضاخصوصی
، یعمومـاً مخـرب اقتصـاد    یهـا  تیـ فعالابنـد و بـه   ی ی، در جامعه بسط و گسـترش مـ  یاجتماع
هـا در   ن حـوزه یـ ه در تمام اکن اعتبار یورزند و به ا یخاص مبادرت م یاسیس یو حت ی،اجتماع
د. یـ رطبقـات نام یرا زهـا   تـوان اصـطالحاً آن   یرنـد، مـ  یگ یر طبقات قرار مـ یفروتر از سا یسطح
ـ  ، یارک یاز ب ییف سطح باالیتوص یه براکاست نو  یاصطالح« رطبقهیز»   ، خشـونت، یسـواد  یب
 ییهـا  ییه عمومـاً نارسـا  کرود  یار مک جامعه به یاز اعضا یان بخشیدر م یو سرخوردگ ی،دینوم
 یرطبقـات عمـدتاً شـامل اعضــا   یز .(951: 2986)عضــدانلو،  تـار اجتمـاعی دارنـد   ده در رفیـ عد
بـا   مـا انـد ا  ردهکان که از روستا به شهر نقل مک اند یارگران مهاجرکا ی یة اجتماعین الیتر نییپا

نـان  یشـوند. ا  یادغام نمـ  یابند و در فرهنگ شهری ینم یچند، استقرار اجتماع یوجود گذر زمان
 یافکـ ، غالباً از مهارت و تخصص اند کردهبهتر به شهرها مهاجرت  یار و زندگکافتن ید یه به امک
 یهـا  هـم شـوند، در بخـش    یارکـ ا چنانچـه مشـغول   یـ مانند  یار مک یا بیبنابراین  و اند بهره یب

ن جامعـه  ییپـا  یاز اعضـا ن طبقـه را  یـ ا یآنچه در ماهر، اعضا است. یرقانونیو گاه غ یا هیحاش
ة یـ لجزء مشخصات او فقر و  یسواد ین بیهاست. بنابرا آن یضداجتماع یرفتارها  ند،ک یز میمتما
بـزر    یین طبقه، خألیا یاز اعضا ین است. با این حال، نفوذ مذهب در بخشییطبقة پا یاعضا

اسـت و در   یقـو ار یبسـ  گـاه ن طبقـه  یـ ا یند. نفوذ مذهب در اعضـا ک یپر م ها آن یرا در زندگ
سـو    یو مذهب یاسیس یها تها را به فعالی در دنیای دیگر، آن ید به زندگیاز موارد، ام یاریبس
خود از  یدن به زندگین قشر، با معنا بخشیا یبخش اندکی از اعضا فقط  ، بین ترتیدهد. به ا یم
شـوند و   یل ممکالت زندگی را با فشار کمتری متحبهتر پس از مر ، مش یایمان به دنیق ایطر



یزیدرآثاررسولپرویرطبقاتنمودزیلوتحلیبررس 

 
6

 

با توجه بـه   .(511-519: 2919پور،  ی)فتاح یابند عی نیز کمتر گرایش میضداجتما یبه رفتارها
 ل است:یبه قرار ذ« رطبقاتیز»مرتبط به  یها ترین دسته آنچه گفته شد، مهم

ر پـا  یـ جامعـه را ز  یهـا  ای کـه آشـکارا ارزش   ابان و مجرمـان حرفـه  یوچه و خک یها . الت2
 گذارند.  یم

ب الباً به صورت زیرزمینی به فعالیت مخره غکو قمار  ،. فعاالن و دالالن مواد مخدر، فحشا9
 زنند. یار نمکها دست به خشونت آش پردازند اما ضرورتاً مانند الت یم یاقتصاد

 یتیحمـا  یهـا  دولت و سازمان یمال یها کمکه به کمصرف  یو ب ی،، خنا آرام یها . انسان9
 اند. وابسته

 اند. دوش شده به و خانه ،معتاد، ولگرد  ،یلکال گوناگون،ل یه به دالک یگانیدد صدمه. 1
: 2986)عضدانلو،  اند محروم شده یه برچسب خورده و از حقو  اجتماعک ییها خانمان ی. ب5
952). 

ت یـ شـده و بـدون هو   دهیشک فساد افراد واخورده و به یمعموالً براز ین )لمپن( لومپناصطالح 
اذب روزگـار  کـ  یهـا  ثابـت ندارنـد بـا شـغل     یه شغل و درآمدکن افراد یا شود. یگرفته مار ک به
سـت تـن   یناشا یارهـا کبـه   یرکـ و ف یبد اقتصـاد  اوضاعها با توجه به  شتر وقتیگذرانند و ب یم
هـا و   گرایی، بـه هیئـت لـوطی    سازی و نوعی تقلیل معموالً با تیپن قشر یا، رانیدهند. در ا یدرم

 ،گشـاد  یت و شلوارهاکم برآمده و کدرشت و ش یها لیکبا ه شوند؛ افرادی شناسانده میاوباش 
تـر از   ها را در بُعدی وسـیع  لومپناما  باز. ةقیده و یخواب پاشنه یها فشکو  یاله مخملکبه همراه 
هایی همچـون   ، عالوه بر لوطیان و اوباش، گروهرطبقاتیکانون ز رد. درکتوان بررسی  این نیز می

دزدان،  ان، یان، ولگردهـا، روسـپ  یننـدگان مـواد مخـدر، گـدا    ک عیـ و توز ،ران، فروشـندگان یبگ باج
ـ  ها )دوره عنتری لوطیو ان، یاغیران، یگ هکران، قماربازان، معریگ فال چـون   یوانـات یه حکـ  یگردان

نی یـا  های غیرقانو ( قرار دارند که از راه.زنند یم کرقصانند و همراه آن تنب یمون را میخرس و م
از  ،هـا  گویند. لـومپن  ها را اصطالحاً لومپن می کنند. مجموع این گروه غیرمعمول امرار معاش می

کـاران سـاده،    از دیگر اقشـار زیرطبقـات همچـون خـدمت     ،حی  منبع درآمد و وجهة اجتماعی
 شـوند.  متمـایز مـی   دیگـران  و ،وقـت  هـا، کـارگران نیمـه    ، واکسیها فروش پادوها، حمّاالن، دست

ده یـ شـورها د کاز  یاریه در بسـ کران، بلینه تنها در ا »اند که  ین اقشار اجتماعیتر نییپا ها لومپن
ان مهاجر بـه شـهرها و   ییران در وهلة اول، برآمده از روستایها در ا ه آنکن تفاوت یشوند؛ با ا یم

مخصوص  یهنگفر عالوه، پاره هستند. به یستیمدرن ارخانجات شبهکار ک یارگران بکدر وهلة دوم، 
شـور مـا   که در کـ اسـت   یگـر   یو لوط یاریر مرام عیفرهنگ تحت تأث ن پارهیه اکبه خود دارند 
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ـ  .(9-2: 2982، یمحمد )زاده« ای بس طوالنی دارد سابقه و  رقابـت آزاد  داری ا تکامـل سـرمایه  ب
رو  یتا حـد در اروپا  سمیلومپن معضل ،شدن یدة جهانیپدداری انحصاری و  به سرمایه ل آنیتبد

نشینی  با تکامل شهر و صنعت و تسلط فرهنگ شهرسم، یلومپندة یپدکلی . به طور به زوال رفت
وس به کواژگونه و مع ین روند، حالتی؛ اما در ایران ارود و مدرنیسم و حاکمیت قانون از میان می

کـه   عنوان یک قشر هویتشان را حفظ کننـد ه توانند ب می جوامعیها در  لومپنخود گرفته است. 
 نیتـر  از مهم بنابراین؛ دنساالری باش و قانون ،های مدنی، دولت دموکراتیک فاقد آزادی معاجون آ

 .هستندهای جهان سوم راکنون کشو ،ها شدن لومپن مراکز رشد و فربه

یهوپهلویسمدردورانقاجاریلومپنیخیسابقةتار
ن بودنـد  ییار پایبس یشتیسطح مع ه از نظرکوجود داشتند  ییها گروه ومت قاجارها، کدر دورة ح
هـا و   ابـان یخ انـد،   ردهکـ ران سـفر  یـ ه بـه ا کـ  یسانکشواهد بازمانده از جهانگردان و  یو بر مبنا
 یارانک یدستان و بیبزر ، مملو از ته یز تجارکخصوص مرا به ،رانیا گوناگون یشهرها یبازارها
 یخاص جامعة شـهر  یها رگروهینند. از زکار کگران ید یبرا ینان هکت یه آماده بودند در ازاکبود 
ج و یتـدر  به .(919: 2981)فوران،  یافتو حمّاالن را  ،ها فروش ان، دستیگدا  گردها، دورهتوان  یم

نان کن طبقـه و سـا  یـ ا یاول و دوم، بر تعداد اعضا یع، در دوران پهلویبا گسترش شهرها و صنا
 یاول و دوم در سـاختار اقتصـاد   یدوران پهلوه در ک یراتییتغ یة شهرها افزوده شد. در پیحاش
ارخانجـات و  کار بهتـر و اسـتخدام در   کـ افتن یـ  یان بـرا ییاز روستا یاریوجود آمد، بس شور بهک

، ضـعف  یدیـ تول یروهاین یماندگ ل عقبیعمالً به دلما ا ،2ردندکبهتر به شهرها مهاجرت  یزندگ
از دیگـر   (.22-8: 2959، یبـر ک)ا سـتند هـا پیو  اجبار به صف لـومپن  و فقدان مهارت، به ،عیصنا

ز و کـ تمر نبـود توان بـه   ها در جامعة ایران شد می ه باع  رشد و گسترش لومپنک یعوامل مهم
از شهرها، برخی از این افراد  یکشد در هر ین امر باع  میرد؛ اکاشاره  یزکنظارت در قدرت مر

ن منـافع و اهـداف   یتـأم  یرا بـرا  نترل شهرهاک کنند وت سر بلند یان نظم و امنیبه عنوان مدع
اثـر   ،داش آکـل ل در داستان کا رستم و داش آکاکرند. یدست بگ به طلب  قدرت یها خود و گروه

                                                           
برانگیـز، طـی دو    های بزر  به ماابة یک معضل اساسی و جنجـال  مسئلة مهاجرت روستاییان به شهر .2

دهة چهل و پنجاه شمسی، در ادبیات داستانی معاصـر ایـران نیـز نمـودی چشـمگیر دارد. از بهتـرین       
مهمان »هایی که به بررسی معضل مهاجرت روستاییان به شهرها و تبعات آن پرداخته داستان  داستان

، خـالی  هـای  و قمقمـه  سـنگر ، اثر بهرام صادقی، است. ر. ک: بهـرام صـادقی:   «ناخوانده در شهر بزر 
 تهران: کتاب زمان.
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معاصرند. اگرچه بـه گفتـة محققـان،     ین طبقه در آثار داستانیت، نمونة بارز حضور ایصاد  هدا
خـت،  یان در هـم ر هـا را در منـاطق اطـراف تهـر     یانون لـوط ک، یشمس 2911رضاخان در دهة 

، یرقـانون یغ یهـا  تیـ رشـته فعال  یـک نـار  کمسلّح و خشن بودند و در  یه غالباً افرادکـ  انیلوط
خود ادامه  ید، همچنان به بقایوب شدکبا وجود سرـ ت خود داشتندیز تحت حمایان را نیروسپ
د یـ دو وجـه تول  یال بـه  و...( در ال )شـبگردها  یة شـهر یحاشـ  یهـا  ر گـروه یهـا و سـا   نیـ دادند. ا
: 2981)فـوران،   دادنـد  یش ادامه مـ یمتزلزل خو ی، به زندگیبورژواز د خردهیو تول یدار هیسرما
شور که رضا شاه در ک یمدرن ساالری )بروکراسی( بنابر نظر برخی از پژوهشگران، با دیوان .(952
 یجلـو  یحـدود تـا   (،218-216: 2989و کـرونین،   296-291 :2981)آبراهامیان،  2ردکجاد یا

ا هـ  ن گـروه یا ،او ین و استعفایفقمتّ به دستران یاما پس از اشغال ا، ها گرفته شد ت لومپنیفعال
گرفتنـد.   ران از سـر یـ آن روز ا یو اجتمـاع  یاسـ یس یخـود را در فضـا   یرشد و بالنـدگ  مجدداً

منصـبان   ژه صـاحب یـ و ان، بـه یـ رانیا یزیگر ران و قانونیا یدر نظام اجتماع یمنطق ریغ ینظم یب
 گونـاگون  یها ن افراد و گروهیب یریز رقابت و درگیار آنان و نکا یاقتصادـ  یاسیو فساد س یدولت
ه کـ (، یز دوران پهلـو یـ ژه در اواخر دورة قاجارها و نیو سب قدرت )بهکدر شهرها بر سر  یاسیس

ن یـ ا یاز سـو ها  ت لومپنیجذب و تقو ینه را براینبود، زم یو نظم ،گونه قاعده، اصول  یتابع ه
ز عمـده ماننـد دفـاتر    کـ خوردها، هجوم بـه مرا  و ها و زد یریماالً درگ یها در مواقع اضطرار گروه
 کـرد  یا مـ یـ مه غیـره  و ،بیـ طـرف رق  یهـا  نـگ یتیزدن م بـرهم   ،یدولتـ  یهـا  ارگان ها،  روزنامه
ه در ایـن  کـ ابنـد  ی یمـ  ینظام شبه یتیها، بعضاً ماه ن گروه از لومپنیا .(9: 2982، یمحمد )زاده

 ییهـا  ن لـومپن یتر شود. از معروف یاد میز یهمچون چما  به دستان ن ینیبا عناو ها حالت از آن
ران یـ ا یاسـ یز در عرصة سیبرجسته ن ی، نقشیمال شگفتکشده و در  یاسیر مسائل سیه درگک

مـ  مثاـل اعـال و     م  است. شعبان بـی  یب به شعبان بملقّ یافته بود، شعبان جعفری یعصر پهلو
 9نمونة تیپیک لومپنیسم سیاسی در ایران است.

                                                           
نامـة   ، پایـان «شاه رضا ةبررسی بوروکراسی ایران در دور»سعید حیاتی، برای آگاهی در این باره ر. ک:  .2

 .، فصل سومتهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسی ارشد حقو  و علوم سیاسی، 
خـاطرات  م  ر. ک.: هما سرشار،  ملقّب به شعبان بیبرای آگاهی از زندگی و خاطرات شعبان جعفری  .9

نگاهی به نهضـت  ، تهران: البرز؛ سعید رهبر، شعبان جعفری، تهران: ثال ؛ هما سرشار، شعبان جعفری
 ، تهران: هیرمند.ملی ایران: نقد خاطرات شعبان جعفری
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یزیهادرآثاررسولپرورطبقاتولومپنیتزیهویبررس
شورمان از کسندگان معاصر ینو یها باً بارز در داستانیتقر یه نمودکهستند  یها از اقشار لومپن
 یاجتمـاع  یها یب و نابسامانیا آسیمبود ک م جنوب دارند. هر جا از فقر و یسندگان اقلیجمله نو
ار و دردآور ذگـ  ریتـأث  یهـا  تیـ شـود. واقع  یز حـس مـ  یها ن د، حضور لومپنیآ یان میم به یسخن
 ،تیسـنّ  تی، نیمهجوامع سنّافته است. یشور نمود کسندگان جنوب یاز آثار نو یاری، در بسیمیاقل
رخ  گونـاگون  و سیاسی است کـه در جوامـع   ،تحوالت اجتماعی، اقتصادی ةزایید یگمدرن همو 
هـای   ویژگـی  هـای آن در  برای رسیدن به هریک از این جوامع، بایـد نشـانه   ،در ادبیات دهد. می
بسـتر  در  بازتـاب آن سرانجام،  ید وآبه تبلور درهای اجتماعی  و گروهخلقی افراد  یو حتی رفتار

ـ  از  وقوع خواهد پیوست که نویسنده این اتفا  در صورتی به .آشکار شودداستان  ر تسلط کـافی ب
هـای بازدارنـده    محدودیت و تقدرت و جسارت نقد معضالو  برخوردار بودههریک از این جوامع 

هـای رسـول پرویـزی     به سراغ داسـتان  یردیکن رویبا چنرا نیز در خود پرورش داده باشد. اگر 
یعنـی  ) نویسـنده  زمانـة  ةهای ایـن نویسـنده، جامعـ    داستان که در م بودیشاهد آن خواه ،برویم
وقـوف پرویـزی بـه     ةو این نشـان  است خوبی روایت شده به (یسدة فعل ام بیستم و سیهای  دهه

هـا   ه در آنــ کـ   حجـم خـود   مکاو به نسبت آثار  جتماعی است.ااوضاع و احوال جامعه و طبقات 
ر از یچشمگ یتنوّع ـپردازد یشهر م  نییپست و پا یا نواحیدر روستاها  یف زندگیشتر به توصیب

اوبـاش )در   هـا و   الت  (،«رفیـق مهـدی سـرخی   »ان )در داستان یاغیئه داده است. ها را ارا لومپن
مـر   » یهـا  ان )در داسـتان ی(، روسـپ «دار شـلوارهای وصـله  »و  «شَله مر  رسول»های  داستان
شان )در ی(، و درو«سوران میرزا ختنه»ها )در داستان  یعنتر ی(، لوطسرمست یلولو  «شَله رسول
بندی و بررسی این  ر این اساس در این مقاله به طبقهاند. ب گروه( از آن «درویش مرحب»داستان 

رسـول  شان( در آثـار  یدرو  ها، یعنتر یان، لوطیان، لوطیان و اوباش، روسپیاغیها ) قبیل شخصیت
 .شود پرویزی پرداخته می

انیاغی
 یرویـ ، نو انـدکی پـس از آن   ش از انقـالب مشـروطه  یتا پـ   در ایران ،به اعتقاد برخی از مورخان

 ل ازیـ قبا ینظـام  یرویـ ن .(291: 2981)آبراهامیان،  ل نگرفته بودکش یمنسجم و واحد ینظام
در سـازمان   یزکـ ومـت مر کح یه بر اثر نـاتوان کنمود  یت مین جهت در دوران قاجار حائز اهمیا

 2951 ةپس از دهـ ژه یو به ،یسیانگل یها و قاچا  اسلحه یدائم یقشون نظام یآور دادن و جمع
بـه   ؛شـور( افـزوده بـود   ک یجنـوب  در منـاطق )خصوصـاً   انیاغیو  لیقبا یبر قدرت نسب ،یمسش
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بـه   ،شـرفته یپ یهـا  ارداشتن سالحیبه سبب دراخت یاغی یها و دسته لیاز قبا یه برخک یا گونه
ه کـ قاجارهـا   ،یتین وضـع یدر چن. بودند یومتکح کاند یروهایرومندتر و مجهزتر از نیمراتب ن

بـرای تـداوم    ،، نـاگزیر مد نـاتوان بودنـد  اارکو  یدائم ینظام یرویجاد نیدر ا ،یعمدتاً به علل مال
  کـز، دور از مر یدر نـواح  یاسیها و مخالفان س خود بر جامعه و مبارزه با بحران ةحکومت و سلط

ـ  ها آن .سیاست خاصی را در پیش گرفتند  نکـ ومـت  کنـداز و ح یتفرقـه ب  سـت  ایل بـه س با توسّ
(divide and rule) ،طبیعتـاً   2تعادل نگه داشـتند.  الران را در حیا ةپار چند ةجامع ،سالیان سال
بـع  تاز اشـرار و راهزنـان و بـه     یاریشـدن بسـ   مسلح ینه را برایاست، زمین سیگرفتن ا شیپ در
 یلـول  ةاز مجموعـ  «رفیـق مهـدی سـرخی   » د. داسـتان کرشور، فراهم ک گوناگونمناطق  یناامن

  یاز تـار  یهـا در بخشـ   ر مخرّب لومپنیبازتاب تأث ةنیدر زم یزین داستان پرویبارزتر ، سرمست
 یالقلبـی اسـت بـه نـام مهـد      قسـی   یاغیـ شتار کقتل و  ین داستان ماجرایران است. ایمعاصر ا
ان یـ را در م یاز شـاد  یه مـوج ک یومتکح یقوا و دستگیری او و همدستانش به وسیلة یسرخ

ه یـ رکم؛ چهرة یخور ین داستان، به دو چهرة متفاوت از راهزنان برمیدر ازد. یانگ یمردم شهر برم
هـا در قالـب    آنف یو چهـرة زبـون و ضـع    یسـرخ  یت مهـد یان در قالب شخصـ یاغیش کو سر

 یه حتـ کـ گردنـه بـود    از اشـرار و دزدان سـرِ   یسردستة جمع یسرخ یمهدبک.  شخصیت قلی
نشسـت...   یا خـون مـ  ی کنشانه به خا ت، گرف ید و هر جا نشان میرس یت هم به گردش نمیعفر
یی شه در اعمـا  وجـودش داشـت و گـو    یر یسرخ یبت مهدیه .(299-292: 2952، یزی)پرو
ه کـ را  یمردم ةداشت و هم یبرنم یشکدار هم دست از گردن شدنی نبود. او حتی پای چوبة زایل

 (.299)همان:  ردک یبه تماشا آمده بودند، ترسو خطاب م
ار غـار  یـ ، کبـ  یقلـ  ،رود یمحابا به استقبال مر  مـ  ین بیچن نیه اک یسرخ یبرخالف مهد

 ،از شـدت تـرس   ،دن طناب داریه قرار بود روز بعد از او اعدام شود، به محض دک ی،سرخ یمهد
ن بخـش اوج  یـ شـود. طنـز داسـتان در ا    کـوب مـی    یدهد و بر جا م یت را از دست مکتوان حر

ه هماننـد لوطیـان و اوبـاش    ک یکراتکنه از نوع قدرت برو ها، ن دسته از لومپنیرد. قدرت ایگ یم
قتل و  و ضرب و جرح یعنی ،ن نوع اعمال قدرتیتر بر خشن کی، متیابانین خاز معاندیو ن یمحل
زد؛ یـ انگ یجامعـه برنمـ   یاعضـا  یرا از سو یعتاً احساس احترامیطب ین قدرتیاست. چن ،شتارک

                                                           
برابر افزایش بودجة سـاالنة  رضا شاه، ارتش نوین را رکن اصلی نظم نوین خود قرار داد. با بیش از پنج  .2

و امکان سربازگیری از مردم کشـور بـه واسـطة قـانون نظـام ومیفـه...        2991تا  2915دفاعی از سال 
: 2981هزار نفر رسید )آبراهامیان،  292هزار نفر به هجده لشکر با  11نیروهای مسلّح از پنج لشکر با 

291.) 
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 یروشـن  ن مسـئله را بـه  یاش، ا یادیو ا یسرخ یشهر پس از بازداشت مهد یو شعف اهال یشاد
ت نتـرس  یه در تقابـل و تضـاد بـا شخصـ    کـ ن داستان یز در این کب یت قلیشخص ند.ک یاثبات م
ها به  ن دسته از لومپنیصرف ا یاکدادن ات  م در نشانکند، دست ک یجلب توجه م یسرخ یمهد

ه در مواجهـه بـا قـدرت    کـ دار یـ رپایو غ یرواقعـ یغ یزه سودمند است؛ قدرتیقدرت تفنگ و سرن
 بـا وجـود  ان یـ اغی نابراین با توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد،     بازد. ب یسرعت رنگ م فرادست خود به

بهره از وجاهت  ی، بیمراتب اجتماع خاص و البته محدود از قدرت، در سلسله یاز نوع یبرخوردار
دون و نــازل در  یا را در رتبــه هــا ز آنیــن مســئلهن یانــد و فقــدان همــ یت اجتمــاعیو مشــروع
 دهد. یجامعه قرار م یمراتب طبقات سلسله

لوطیانواوباش
هـا   لـومپن  یهم به زندگ ،دار وصله یشلوارها ةاز مجموع ،«شَله مر  رسول»در داستان  یزیپرو
ند. رسول ک یشله بازگو م را به نام رسول یسخت و تباه مرد جوان یداستان زندگهم پردازد و  یم

د یساختار نابسـامان اجتمـاع و فقـر شـد     یه قربانکقبا هستند  ال یک یها و اوباش الت  و اماال او،
 یسـاز  پیـ را بـا ت  هـا  آن یزیـ ه پروک ،ان اوکسل از هم یاریاند. رسول و بس ر شدهیتصو یخانوادگ

ز محروم ین یجامعه طرد و از حقو  اجتماع یاند، از سو نامد، برچسب خورده یم« ها شَله رسول»
ن افراد از بـدو  یه اک یتفاقه و محرومی، فقر و یزیاند. به اعتقاد پرو دهیش ندیآسا یو رو ،اند شده

شَله  رسول ر دارد. شخصیتیارناپذکان یریتأث ها اند در انحراف آن بان بودهیتولّد با آن دست به گر
ان کاس  ،یاجتماع ضد یاب رفتارهاک: ارتدم داریها برشمرد لومپن یه براکرا  ییها یژگین ویبارزتر

. یانات اجتمـاع کا و امیت از مزایو محروم ی،ارک ی، بیسواد ی، بیا هین و حاشیرنشیدر مناطق فق
بهره  یز بیو وجهه ن ،ت ثروت، قدرتکیمال گانة ها، از معیارهای سه گر لومپنیه مانند دکنیضمن ا

ـ  ةشَله و اماال او بـه واسـط   است. رسول ر جامعـه و  د یاثرگـذار  ار قـدرت  یـ بـودن از مع  بهـره  یب
 یگران و برخـ یه دیها، به خشونت عل تیگر محرومیو د ین سرخوردگیاز ا یناش یروان یها عقده
جـاد  یبخشـند و بـا ا   یآورند تا وجود سرخوردة خود را تسلّ یم یگر روید یضداجتماع یرفتارها

 یزیـ پروو اثرگذار در جامعه قلمداد کننـد.  مهم  یگران، خود را عنصریان دیترس و واهمه در م
ت موقعیـ و  یگـاه خـانوادگ  یسنده ابتدا بـه پا ینو ند.ک ین مسئله را بازگو میف ایمر یز به نحوین

هـا   لومپن یزندگ یننده از نابسامانک وسیمأ مازنده ا یریند و تصوک یشله اشاره م رسول یاقتصاد
رت روزگـار  یـ نـد. در ملمـت و ح  یآ یا مـ یدن ها و صدها مانند او الت به شَله رسول»کند:  یارائه م
ات آنـان  یـ ح یسپارند. از ابتدا تا انتهـا  یجان م یبیره و مهیند و در سرنوشت شوم و ترانگذ یم
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ات را یح  فقر، در گهوارة گذارند،  یا میپا به دن یها وقت شَله افت. رسولیتوان  یروشن نم ةنقط یک
ـ   یبزر  م یبا گرسنگ  نند،ک یشروع م « ماننـد  یده مـ شوند. اگر هفت جان مال سگ داشـتند زن

 یمتعـدد  یهـا  ی زندگی ایـن گونـه افـراد را ناکـامی    شة نابسامانیر یزیپرو. (212-216: همان)
 یشه در فقـر و ضـعف مـال   یه عموماً رک ییها یامکشوند. نا یبا آن مواجه م یه در زندگکداند  یم

ز، محصـول و مولـود   یـ ش از هرچیافراد ب این هکته است کن نید این سخن مؤیخانوادگی دارد. ا
مناسـبات   چیـز، یـا ثمـرة    های بی مولود خانواده ها خود هستند. لومپن ةخانواد یاقتصاد وضعیت
جانبـه، تحـت    همـه  یشان به صورت یه زندگکاند  ییها جة خانوادهیا نتی ،زوج لومپن یک ییزناشو

رد. فرزندان کد ش داشته و سرانجام سقوط خواهنیا به سمت آن گرایسم قرار گرفته ینفوذ لومپن
در  یبـا فرهنـگ لـومپن    یجیتـدر  ییها و آشـنا  غالباً بر اثر معاشرت با لومپن ییها ن خانوادهیچن

ت یوندنـد. وضـع  یپ ین قشـر مـ  یو صفوف ا یاجبار به مشاغل لومپن ن شهر، بهییمناطق پست و پا
 یهـا  سـال  ه فرزندانشـان در کـ است  یا رطبقات به گونهین و زییپا های طبقة اغلب خانواده یلک
 .(15-11: 2959 ی، برک)ا شوند یده میشک یلومپن یبه مشاغل و زندگ ین زندگییپا

 هـایی  و الـوات  هاب ولگردیان سرگذشت نه چندان پرفراز و نشیب «شَله مر  رسول»داستان 
امـن همچـون خـانواده، بـه دنبـال زن و       یگـاه یاحساس تعلـق بـه پا   نداشتنل یه به دلکاست 

ازمند یرنجور و محروم و ن خاطرِ یتشفّ یگذارند و برا یر پا میپست شهر را ز یها محله  مشروب،
تـازه   ییهـا معنـا   ات انسـان یـ ه بـه ح کـ است  یعشق از مسائل راه دارند؛ شهر نو. یکخود، فقط 

تـازه و   یها نشده است، با نگـاه  شهیلکر یها اس لومپن یه در برخورد با زندگک یزیخشد. پروب می
الت، بـا   یـک انسـان و نـه    یـک  در جایگـاه زدن در اعما  روان رسـول، او را   قبطرفانه و با ن یب

ن یـ ز از ایـ س، او را نکداند؛ بـرع  یگانه نمی، نامأنوس و بیر عشق و احساسات انسانینظ یمیمفاه
. امـا ایـن در حـالی اسـت کـه      (212: 2952، یزیـ داند )پرو یسان و مشابه میکگران یجهت با د

ات ین خصوصـ یار و همچنـ کـ ت نابسـامان  یو وضـع  یط زنـدگ یعلت شـرا ها به  از لومپن یاریبس
-12: 2959، یبـر ک)ا مانند یل خانواده محروم مکیو تش ییشه از زناشویهم یبرا  شان، یاجتماع
51). 

ها  ای از الت دیگر داستانی است که در آن شاهد حضور دسته «دار شلوارهای وصله»داستان 
شـمار   ها در ادبیات و سینمای ایران بـه  ا نمونة تیپیک لومپنر ها توان آن و اوباش هستیم که می

هـای   رضـاخان و واکـنش   یع جامعة ایران در پی تجـدد آمرانـة  آورد. این داستان شرح برخی وقا
ل و اجبـار در  کحـاد شـ  مشخصـاً بـه قـانون ات   « دار شلوارهای وصـله »مردم به آن است. داستان 

انة رضـاخان قـرار   یقانون که در جهت اهداف تجددگرا کند. این اله فرنگی اشاره میکاستفاده از 
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: 2981ان، یـ )آبراهام اقشـار سـنّتی جامعـه برانگیخـت    ژه در یـ و از اعتراضات را به یداشت، موج
سیاسـی جامعـه    ــ  ها در عرصة اجتماعی ن داستان عالوه بر بازتاب حضور و نقش لومپنیا .(292
از  یموارد، همسو با برخـ  یران بعضاً در برخیمعاصر ا  یز در تاریان نیگرا دهد که سنت ینشان م
ن شـوند و  یاز قـوان  یبرخ یدند مانع اجرایوشک یاوباش م یروی، با استفاده از نیاسیس یها گروه
هـا،   ن دسـته از لـومپن  یخود برسند. ا یاجتماعـ  یاسیتر، به اهداف و مقاصد س عیوس یاسیدر مق

ـ   هـا  و برخـی از آن نـد  قدرت را دار یها انیتوانایی همسویی و همگرایی با بن و  یدر مواقـع بحران
ز یوب و اغتشاش نکسر یجاد جار و جنجال و حتین منافع قدرتمندان به ایحساس در جهت تأم

هـا در   ن دسـته از لـومپن  یا یرگذاریبه تأث «دار شلوارهای وصله»پردازند. پرویزی در داستان  یم
 یه به عنوان آلت دست و ابـزار کبل  ر،ک)البته نه به عنوان مغز متف یو اجتماع یاسیس یها حوزه

 یارهـا یهـا از مع  ن دسـته از لـومپن  یـ رسـد ا  ینظر مـ  در دست قدرتمندان( نظر دارد. هرچند به
مند باشـند )نـه قـدرت     از قدرت بهرهفقط ان یاغیو قدرت همانند  ،ت ثروت، وجههکیگانة مال سه
ه برخوردارنبودن از وجاهت کن است یت ایگران(، واقعیارعاب د بر کیه قدرت متکبل یک،راتکبرو

الشّـعاع قـرار    هـا تحـت   ان و التیاغیز همچون یرا ن ها ان مردم، قدرت محدود آنیاجتماعی در م
انـداختن   راه و بـه  یگـر  یق هوچیها از طر ن گروه از لومپنیا یچنان آن یآمدهاکسب در دهد. یم
ف افـراد  یـ ه و درآمد در ردی  سرمایاز ح ها هدفمند و قرارگرفتن آنهای سیاسی  جنجال  و  جار

ن دسـته از  یـ ه اکـ رسـاند   یته را بـه اثبـات مـ   کن نیط، ایا دست کم اعضای طبقة متوسمتموّل 
ن یر ایچشمگ یمال یها تی، از حمایو اجتماع یاسیاز منافع گروه س یها در قبال جانبدار لومپن
سـب  کشود اسباب  یها م د لومپنین راه عایه از اک ین حال، ثروتیاشوند. با  یها برخوردار م گروه
بـر زور   یه قـدرت مبتنـ  کـ گونـه    نـد؛ همـان  ک یا نمها را در جامعه مهی و وجاهت آن تیمشروع
 بخشد. ین اشخاص نمیبه ا یتی، مشروعشان یبازو

ن یچنـ  اریـ ع نما و تمام نمونة خصلت «دار شلوارهای وصله»در داستان « دراز یعل»شخصیت 
گـرا   سـنت  یهـا  ه گـروه کـ متخاصم، بل یاسیس یها ن داستان، نه گروهیه در اکاست  ییها لومپن
، به اهـداف خـود برسـند و مـانع     ها و خشونت آن یگر یو استفاده از هوچ یکوشند با تحرک یم

  هـا  یه بـه قـول امـروز   کـ بـود   یدراز یعلـ  یـک »شوند:  یدولت یها ن و طرحیقوان یبرخ یاجرا
زنـد و جنجـال راه اندازنـد و    یخواستند شهر را به هـم بر  یگر بود. هر وقت م و اخاللطلب  آشوب
ب بـود: چـوب   یـ ترت نیدراز بـد  یار علـ کردند... طرز ک یدراز را صدا م ینند... علکم را معزول کحا

ن یخوانـد... همـ   یم یفیا تصنی یستاد، شعریا یوچه مکگرفت، سر  یدست م درازتر از قد خود به
راز یشلوار به ش  و تکو  یاله پهلوک یافتاد. وقت یراه م  آمدند، یردش جمع مو اوباش گ ه اراذل ک
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دراز را راه  یعلـ  ةاز جملـه دسـت   ؛زدنـد  یآمد و اجباراً قرار شد همه بپوشند، مخالفان به هـر در 
ـ   یم یفیرد و تصنک یت مکاش حر دسته یزنان جلو فکدراز  یانداختند. عل  یخواند... دسـمال آب

د یرسـ  یمـ  یسـ که به کنیو به مجرّد ا .میخوا ینم یاله فرنگک ، میخوا ینم یم بابکحا ، میخوا ینم
 .(29-29: 2952، یزی)پرو« داد یم کربود و چا یاله از سرش مک  داشت، یاله پهلوکه ک

انیروسپ
پـردازد   یز مین یریزنان فق یشَله، به زندگ رسول یها ازها و خواستهیردن نکضمن بازگو یزیپرو
 یه قربـان کشَله  از جنس رسول یشوند؛ زنان یم ی، مجبور به خودفروشیمال یازهایه به سبب نک

هـا بـه    شَـله  رسـول  یوقت»اند:  انات در رنجکاز ام یاریمبود بسکاند و از  جامعه شده یها ینابرابر
 یدر پناه مهـر  ی،ه در پناه محبتکروند  یم افتند، ی یردند و پولکش را رام یخو ةنکی ارد، کضرب 
ه بدانجا پناه برنـد، زن ندارنـد   کبخشند. خانه ندارند  یخود را قرار ةنکیدل خود را، دل پر یدم
رونـد، پرسـه    آنجا مـی  ه نامش شهر نو است.ک یراه دارند؛ راه به شهر یک آورند،  یرو یه به وک
ه کـ  یکی ابند، ی یرا م کییان بدبختان نوع خود یگردند و باالخره... از م یم یاوریزنند، دنبال  یم

ه کـ او، پدر او، مادر او هر  ةنام او، خانواد  .باشد ید زنیها بزر  شده است. فقط با شَله مال رسول
کند. باید زنی باشد و نوازشـی   ینم یفرق یا افسر قریه خالدار ینه و رقیهست باشد. عصمت سوپ

، یة زنـدگ یـ لبسـیاری از نیازهـای او  ی در تـأمین  و نـاتوان  یفقر اقتصـاد . (58-52: همان« )کند
  ن سـرپناه، ینامشـروع در قبـال تـأم    یارتباط جنسـ  یمردان را به برقرار یاز زنان و حت یاریبس
 دهـد  یسـو  مـ   یسب درآمد مادّکا یو  ،روز نان در شبانه یا لقمهی، شب رفع خمار یکت، یامن

ای نـابرابر تصـویر    جامعـه  یقربانان را ین نظر، روسپیهمسو با ا یزیپرو .(998: 2989ها،  )خرّاط
 ین نوجوانیدر سن یراو یجنس یها ان و دغدغهیروسپ یبه زندگ سرمست یلولند. داستان ک می

 یا معشـوقه  یرده اسـت، دل در گـرو  کـ سب که ک کیبا درآمد اند ی داستاناختصاص دارد. راو
افتـادن شـوهرش،    ه پس از به زندانک یا سرمست گذاشته است. معشوقه یِه نامش را لولکدارد 

کشـاکش عقـل و نفـس، جانـب نفـس را      داسـتان در   یانـد. راو  ردهکـ او را دوره  یادیفاسقان ز
خـود   تصـمیم از  ار، یـ دن یـ به محـض د  اام ،ندک یسرمست م یلول ةرد و عزم رفتن به خانیگ می
 شـیراز  لکیـ سرمسـت را در بـازار و   ین بار لولی، اولیراو گردد. یشود و به خانه برم یمان میپش
بلنـدباال و   یم زد. زنـ کم خشیه مار مرا بگزد بر جاکناگهان مال آن»شود:  یاو م ةند و دلدادیب  یم

دن آن یـ را مقابلم بود... مـن بـا د  یقشنگ و پر زور و گ ین با چشمانیدوش رپک یسرقد در چادر
شـم و قـوارة   باال و چ  و  ه مات قدکطور   نیت نداشتم... همکحر ةقوّ م کهبا چنان شدیچشمان ز
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گفـت:   اولـی دهم.  یندانستند من گوش م ن زن بودم، ناگهان دو شاگرد سراج به سخن آمدند، یا
 یعنـ یزن  ،بر آقـا کا’گفت:  یدوم‘ یی و چشم و ابرو یچه تن و بدن یدیبر، دکا اهلل ،محمود آقا’
داد و دیـدش و  ید تومان با 95شد. حاال  یتند، دردررفشوهرش را گ یاز وقت ،محمود آقا‘ ’ن...یا

 95داسـتان بـا    یالمـه، راو کن میدن ایپس از شن .(92-96: 2952، یزی)پرو« ‘کار را تمام کرد
وصـال بـا معشـو      یدر پـ   دسـت آورده اسـت،   مدرسه بـه  ةتابخانکار در که از راه ک یتومان پول

غـوش  سرمسـت و در آ  یار، در دامـان لـول  یبس یدرون یها یریسرانجام پس از درگ ماا ،دیآ یبرم
از  یانسـان  یریتصـو  پرویزی در این داستان، بـا ارائـة   شود. یم خود منصرف میاز تصم  او ةمادران
ه بـر احساسـات   کیـ رهانـد. او بـا ت   ین قشـر مـ  یا ةج درباریرا یها شهیلکان، خود را از دام یروسپ
 یا داند؛ جامعه ینابرابر م یا جامعه یرا صرفاً قربان ها ها، آن از لومپن ینهفته در وجود برخ یانسان
 ةار همـ یدر اخت ی، به صورت مساویو روح یرکف یرشد و تعال یها و ابزار الزم را برا ه فرصتک

توجـه از   ی درخـور ا ت بغـرنج عـده  یو وضـع  یآن، نابسـامان  ةجیدهد و نت یجامعه قرار نم یاعضا
 جامعه است. یاعضا

هایعنتریلوط
 یـک  کمکها به  یعنتر یم بوده است. لوطیران قدیمردم ا یها یاز سرگرم یعنتر یلوط یتماشا
بـه   یداشتند. گاه یوام یرا در حضور مردم به رقص و باز یا شده تیمون تربیا میعنتر   مانچه،ک
 یاتکعهده داشتند و حر نقش عنتر را به یاجرا ةفیوم آموز،  دست کوچک یها عنتر، خرس یجا

دادنـد و   یش میار نمایطور س ها به یعنتر یلوط دادند. ید تماشاگران قرار میجالب را در معرض د
و  یردند و در تمام مراسـم شـاد  ک یها با نواختن ضرب، اهل محل را خبر م ابانیها و خ وچهکدر 
ز یـ ن ک،اثر صاد  چوب ،اش مرده بود عنتری که لوطیثابت داشتند. داستان  یها حضور جشن

ت گانة مالکی ها نیز از معیارهای سه از لومپنن دسته یپردازد. ا ین قشر میا یاز زندگ یا به گوشه
ش و نـوش  یاره و اهـل عـ  کـ  یبـ  یها افـراد  ن دسته از لومپنیاند. ا بهره ، قدرت، و وجهه بیثروت
ردن مـردم در مجـالس و   کـ  و نشـاط و سـرگرم   یجاد شادیدر جامعه ا ها آن اند و تنها فایدة بوده
م و یمسـتق  ریـ ز به صورت غیها ن گروه از لومپن نین حال، ایبوده است. با ا یعموم اکناد و امیاع

از مـردم بـاج    غیـره  الزحمـه و  و حـق  ینیریچـون شـ   ینید، تحت عنـاو یبدون اعمال زور و تهد
 گرفتند. یم

هـا   ن دسـته از لـومپن  یشاهد ا ،لولی سرمست ةاز مجموع ،«سوران میرزا ختنه»در داستان 
نـد.  ک یسـوران برپـا مـ    پسر خردسـالش جشـن ختنـه    یخانه، برا اهلل صاحب بیحب رزایم. میهست
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ـ    یبـرا  هـا هسـتند،    یثابـت مراسـم و شـاد    یه پـا کـ هـا   یعنتـر  یلوط  ةگـرفتن پـول، وارد خان
ز در مراسـم اسـت.   یـ و طنزآم کمضـح  یساز اتفاقات نهیزم ها شوند. حضور آن یاهلل م بیحب رزایم
هـا و   ن گـروه از لـومپن  یـ فـرد ا  به صرمنح یها یژگیاز و یا ا به گوشهیساده و گو یانیبا ب یزیپرو

افت، طبق رسم محـل،  یان یه عمل پاکن یهم»ند: ک یجامعه اشاره م یگر اعضایبا د ها روابط آن
شان یها یها با عنتر یگفتند. لوط یان میلوط ةها را دست یخانه آمدند. عنتر ها به درِ یعنتر یلوط

د، یرسـ  ینوش به مشامشـان مـ    و  شیع یخاص داشتند و تا بو یه محلکده دوازده دسته بودند 
آمدنـد و   یان خالص نبود. تـا هفـت روز مـ   یاز چنگ لوط ی  دامادیردند. هک یگر را خبر میدیک
ان و یـ د بـاج لوط یـ سـوران در آن برپـا بـود، با    ه ختنـه کـ  یا دند. هر خانهیرقص یدند و میوبک یم

خانه بود.  صاحب یمیتقد قند، حداقلِ هلّک یکو  یصاحبقران ةنقر یعنترشان را بپردازد... پنج قران
بـزر    یا ه دستهک یباش یگرفت و اگر لوط یه را میحداقل سهم  و عنترش تنها بودند، یاگر لوط
« کشـید  قنـد مـی   پنج تومان و پـنج کلـه  ار به ک( همراه داشت، یباز شب مهی)خ کچلکو پهلوان 

ن یخواندند و از ا یرآوردن خود مد کلکو ش یان بازیرا در م یفاتیها تصن یلوط. (52-56: همان)
ن داسـتان، باعـ    یـ فات در این تصـن یـ داشـتند. امـا ا   یح نگـه مـ  ق، مجلس را شـاد و مفـرّ  یطر
ر بغـل داشـت و   یـ ز یان، ضـرب یـ از لوط یکی»شود:  یخوردن مراسم و سور و سات جشن م هم بر
 خواند: یم یر عنتر بزرگش را پر شالش زده بود... لوطیزنج

 اهلل بیحب رزایآقا م
 ور و عاجزم باهللک

شـد... و ادا   یداشت و خم و راست مـ  یه عنتر پا برمکدرگرفت. در آن هنگام  یناگهان طوفان
ه ک یزد. لوط یبه لوط یمکمح یران خانه با خشم تمام از پشت سر عصاکاز نو یکیآورد،  یدرم
 یآبدار خـورد. لـوط   دةیشک یک، یزن ید چرا میانتظار نداشت، دستپاچه شد و تا آمد بگو یلّک به

ان ین میرون آمد... در ایب یر عنتر باز شد و از پر شال لوطیزنج  ند،کر فرار کنو یخواست از جلو
غ و داد بلند شـد.  یج  ؛دندیدن عنتر سخت ترسیها از د هت. بچید وسط جمعیزده پر عنتر وحشت

ه بـه  کـ  ینـگ قرمـز  لُ افته بود، بایام نیه هنوز جراحتش التکرزا یخت. میگر یم یس در راهکهر
ه نام کهم خورد... بعدها معلوم شد  خت و بهیرد. مجلس گسکرده بودند فرار کش یتنبان پا یجا

جا باع   ه همهکرا  یفیدانسته و تصن یبرگشته نم بخت یِاهلل بوده و عنتر بیحب رزایخانه م صاحب
نبیه عنتـری بـه   ت یبرارانش را کاز نو یکیه ک یبه حد ؛خانه گران آمده شد بر صاحب یم یشاد

 .(58-52: همان« )میدان فرستاده بود
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شانیدرو
 یشـان یهـا قـرار داد، درو   ف لـومپن یـ را در رد هـا  توان آن یه مک یاجتماع یها گر از گروهید یکی

  هـا همـان   ن دسته از لومپنینند. اک یسب درآمد مک  لوح، استفاده از افراد ساده ه با سوءکهستند 
شـور  ک یط فرهنگـ یبر اقتصاد و مح یمنف یریه تأثکند ا اذبکه اشاره شد، جذب مشاغل کگونه 

ن قشر پرداخته اسـت.  یات ایف رفتار و خلقیبه توص «درویش مرحب»در داستان  یزیدارند. پرو
گرفتنـد و   یمعرکـه مـ   یعمـوم  ها و معـابر  بازها در سر چهارراه شعبدهویشان و معمول بود که در
 مفصّل و یمطالبر خود را ضمن امها یها یباز هنرها و شعبده یعنی ؛کردند یم یچند چشمه باز

از  ،کردنـد  یکـه عرضـه مـ    یت هنـر یـ و بـه فراخـور اهم   دادنـد  یان نشان میمشروح به تماشاچ
عمومـاً  ر یگ معرکه ویشانِدرار کردند. ک یافت میدر «چراغ اهلل»پول به عنوان  یمبلغ ،انیتماشاچ
ن یـ از ا یاعمـال  و ،ییگو ، قصهیات پهلوانیعمل، یخوان ، مناقبیری، مارگییگو بازی، مسئله شعبده
 ابتـدا ب بـود کـه   یـ ن ترتیـ به ادور  یها در گذشته یریگ ب معرکهیشکل و ترت .بوده است قبیل
ارش یکرد و با کمک دست یپهن م یا سفره یباز در وسط چهارراه و معبر عموم ا شعبدهیش یدرو

 یهداللّیشـ  بـه آن  رانیـ گ شـد کـه در اصـطالح معرکـه     یجواب مـ   و و سوال یمشغول شعرخوان
 شِیـ م درویدو متر کامالً باز بود و جزء حر تاک ین سفره تا مسافت و عمق یاطراف ا اند. گفته یم

خارج  .کرده است یآمد م و  رفت شد که هنگام انجام برنامه در آن تردد و یر محسوب میگ معرکه
ر را تماشـا  یـ گ معرکـه  یهـا  ییستند و هنرنمـا یوار با تماشاچیان مجاز بودند دایره ،ن محوطهیاز ا
ش، با یدرو ه همراه چند بچّهکاست  یشیدرو یریگ هکشرح معر «درویش مرحب»داستان  .کنند

نـد. صـاد    ک یسـه مـ  کیها را سر پسند، مردم را به خود جذب و آن ب و تودهیعج یطرح ادعاها
شـان و  یدرو یگر لهیو ح یارکایبه ر چراغ آخرز در داستان ین ی،زیرسول پرو ی، همشهرکچوب
داخته است. اشارات پرویزی به شیوة کار مردم پر یها و اعتقادات مذهب از علقه ها آن ةاستفاد سوء
و نسـبتاً   انـه نگر شیوة کار این گروه ذکر شد، جزئـی  مطابق آنچه از ،شیدرو یریگ هکمعر و نحوة
 ییصـدا   و  ده بـودم، سـر  یـ ه خوابکطور   همان  شبدر، ةنار مزرعکاز روزها در  یکی»ق است: یدق
ینة درویشانه پیچیده اسـت بـا   دور ف یه شال سبزک یزیقد و تر و تم ش بلندیدم درویدم. دیشن

کنند. درویـش   یبلند صحبت م اند و بلند ستادهیبه سر دارند ا یاله مولوک ه شبکش یدرو سه بچه
ش یـ رد... غـرض درو ک ین را ورانداز میزم  خته،یل نرم و آویبلند و سب ریش دوشقةبا چهرة بور و 

بـا   یهمگـام  یان برایرازید بود و شیام عیبود. چون ا یریگ هکمعر یبرا یمناسب یردن جاک دایپ
ش درسـت سـر راه   یدرو ،زدند یرفتند و خود را به آب نهر م یم یان به حوض ماهیدختر شاه پر
کرده بود دا یه را پکند... مرشد، دکه را جور کندازد و بساط معریپوست ب تختهخواست  یعابران م
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بـود.   یگـر یه به عادت مألوف آمدم، وضع طور دکش است... فردا یدرو و طبعاً معرکه دنبال دکة
 یکـی ش در یوار حلقه زده بودند. درو یضیب یاریش گوشة دنج مرا بر هم زده بود. مردم بسیدرو
ده سـتا یا یضیگر بیانون دکبرا  در  یها شان با چشمیدرو ستاده بود و بچّهیا یضیب یها انونکاز 

و طـول و   یداللّهیشـ  ش پـس از یـ درو. (68-62: همـان ) «چشم به دهن درویش دوخته بودنـد 
ه کـ آن یبـ   ش را ببـرد یـ درو هتوانـد سـر بچـ    یه مکند ک یجلب مخاطب، ادعا م یار برایر بسیتفس
ن یتر کوچکش هم یدرو هبچد و دوباره آن را به حالت اول برگرداند و به کخون از آن بچ یا قطره
ش هـر بـار بـا    یـ ا دروکننـد. امـ   ین ادّعا را باور می، ایاز جمله راو ،لوح نرسد. مردم ساده یبیآس

ار طفره کن یاز انجام ا یا پول از حاضران، به بهانه یافت مبلغیدورگرداندن چراغ اهلل و پس از در
ه تماشـاگران  کـ  یمه و در حالمیخان، آژان نظ یه پس از سه روز، با دخالت گرگعلکنیرود تا ا یم
درست در لحظة حسّـاس،  »گذارد:  یها پا به فرار م درویش شتا  را سر کیسه کرده است، با بچهم
جـان  یهـا از اضـطراب و ه   ها حـبس بـود و قلـب    نهیها در س ره بود و نفسیه چشمان خکگاه  آن
د یرسـ  ،آژان پست ،خان یش بود، گرگعلیدرو ههای گردن بچ انیشر یخنجر رو یگرفت، وقت یم

چشم به هـم زدن فـرار    یکش مرحب در یو درو ‘ر.یه نگکآبرو، نگفتم معر یش بینادرو’و گفت: 
رویش مرحـب در بریـدن   ه دکم. معلوم شد یش مرحب ماندیعشق درو اولرد... ما همچنان در ک

 .(25-21 :)همان« لوح و زودباور که جیب مردمان سادهبل ش،یدرو استاد است اما نه سرِ 
ع )همچـون  یوسـ  یفـ یشـان، ط یه عـالوه بـر درو  کـ هـا   ن دسته از لـومپن یت ایمهور و فعال

( را شـامل  دیگـران  و ،سـان ینو ران، دعـا یـ گ هکـ ران، معریـ گ شگوها، جادوگران، جنیران، پیگ فال
 یش ذاتـ یا  و گـرا یجامعه است. اشـت  یاعضا یخراف یباورها یشود، عمدتاً برخاسته از برخ یم
نـة مهـور و بـه طبـع     ینـده، زم یآ ییشـگو یو پ یو روحـان  ییاز مردم بـه مسـائل مـاورا    یاریبس
ه پدر ک یا تهکند. نک یا میها را در جوامع گوناگون مه ن دسته از لومپنیع ایوس یها استفاده سوء
ه تـا احمـق در جهـان    کاند  راست گفته’پدرم گفت: : »گذارد یز بر آن انگشت میداستان ن یراو

گـر دسـت بـه خنجـر     ید ]ش مرحـب یدرو[ه ک یدیماند. پسر ابله... اگر تو د یاست، مفلس درنم
نـی  بردارا الهکه کنینم، مشروط بر اک یات را دو برابر م روز پول روزانه یکرد و سر را ببرد، من یگ

 .(21 :)همان« ‘مال درویش مرحب جیبت را نزنند

یریگنتیجه
متنـوع از   یریز ارائـة تصـاو  یـ ها و نقاط شـهر و ن  انکن میتر خاص پست یبا تجسّم فضا یزیپرو

واال داده اسـت. بـا    یحجم خود وزن و اعتبـار  مکبه آثار   ها، ژه لومپنیو به ،اقشار فرودست جامعه
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ـ     هـا،  یعنتـر  یص خاص لوطیر مربوط به خصایمرور تصاو طرفانـه و بـه دور از    ینگـرش تـازه و ب
از  ان تـرس مـردم شـهرها و روسـتاها    یـ ب ،انیها و روسـپ  معمول نسبت به الت یها یساز شهیلک

ـ      یاغیان، و نیز بیان تأثیر کـنش  بـر زور بـازو و    یر و مبتنـ کـ بهـره از تف  یهـا و اعمـال )عمومـاً ب
تـوان بـه    یمـ  یاجتمـاع ـ  یاسیع سیبر روند حوادث و وقا یابانین خاها و معاند ( التینکاف هراس
بـرد.   یپـ ــ   یاجتمـاع  ینظـام قشـربند   یم در بررسکدست  ـ یزیآثار پرو ختیشنا جامعه ارزش

هـا   لـومپن  یکپیت یات زندگیاز جزئ یاریان بسیدر ب یزیانة پرویگرا و واقع یت خطیهرچند روا
ـ  ییگـو  کر تـ یـ ت، نظیـ روا یشـگردها  یردن از برخـ کـ ن استفاده ،ثر افتاده استؤم ز یـ و ن یدرون
خاص  یها یژگیه مخاطب از شناخت وکالو  در داستان، سبب شده است یکارنبردن عنصر د به

ـ  هـا  آن یها و اصطالحات برآمـده از فرهنـگ زبـان    لومپن یفرد زبان و منحصربه  2اطـالع بمانـد.   یب
دهـد، بـا     یل مـ کیرا اقتصاد تش یان طبقة اجتماعیه اساس و بنکن مسئله ید بر اکیبا تأ یزیپرو

متـر  ک یایـ زوا یم برخـ یها، بـه ترسـ   رطبقات و لومپنیز یدر زندگن عامل یردن نقش اک پررنگ
ننـدة اقتصـاد و بـا    ک نیـی بر اساس عامـل تع  اوپردازد.  یم ین طبقة اجتماعیا یشدة زندگ بازگو 
و  ،ه، قـدرت یت سرمابندی جامعه، یعنی مالکی گانه در طبقه سه یارهایم معیرمستقیدادن غ نشان

 ییهـا  توان دسـته  یاغماض م یمکداند؛ هرچند با  یار مین سه معیبهره از ا یها را ب وجهه، لومپن
به زور  ی( را برخوردار از نوعی قدرت متکیابانین خاو معاند ،ها ان، التیاغیها )همچون  از لومپن

ـ یـ زان محـدود از قـدرت را ن  ین می، ایاز وجهة اجتماع ها آن یبهرگ یو ارعاب دانست، ب اثـر   یز ب
، یبـردار  الهکـ همچـون   ییها وهیها، به ش لومپن یبا اشاره به نوع زندگن یهمچن یزیند. پروک یم

ه غالباً از ک ییها وهیند؛ شک یاشاره م ها آن یسب درآمد از سوکدر  غیره و ی،فروش ، تنیریزورگ
ار کـ  یرویـ بـه فـروش ن   ب درآمد طبقة پایین جامعه که متکیسکاند و با نوع  ممنوع ینظر قانون

ز ین عامل تمـا یتر یادین مسئله بنیار دارد. اکفاحش و آش یه است تفاوتیبه صاحبان سرما یبدن
بـا   یزیـ ن( است. درمجمـوع، پرو ییپا  نِییرطبقات )طبقة پاین جامعه و زییپا ةطبق یان اعضایم

 ید بـر نـابرابر  کیـ ها، بـا تأ  لومپن یرفتار یمنف یها ردن جنبهک رغم برجسته به منصفانه،  ینگاه
 یان جامعـه و افـراد  یـ هـا را قربان  از لـومپن  یم، گروهـ ک ، دستیت اجتماعاناکع درآمد و امیتوز
 سلب شده است. ها ناز آ یو روح یرکنة رشد فیه زمکند ک یر میده تصوید ستم

                                                           
، لمپنیسـم اکبـر اکبـری،    هـا ر. ک: علـی   زبـان لـومپن  ها و اصـطالحات خـاص    برای آگاهی از ویژگی .2

 .298-219های زبان لمپنی در فارسی،  ویژگی
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