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بررسیوتحلیلنمودزیرطبقاتدرآثاررسولپرویزی 
محمد کشاورز

1

و مصطفی گرجی

2

چکیده 
در جوامع شهری همواره گروههایی زندگی میکنند که از نظر وضعیت معیشتی در پایینترین سطح
بهسر میبرند که به «زیرطبقات» ( )Under Classشهرهاند .زیرطبقات در نظام قشربندی اجتماعی
طیفی وسیع از افراد را در بر میگیرد که اعمال و کنشهایشان در جامعه تأثیرگذار و از جهاتی بسیار
مخرّب و منفی است و هزینههایی فراوان برای جامعه در پی دارد .لومپنها ،در کانون این طبقة
اجتماعی ،حضوری پررنگ در عرصة جامعه و در داستانهای رئالیستی و اجتماعی نویسندگان معاصر
کشورمان دارند .لومپنها معموالً افرادی واخورده و به فساد کشیده شده و بدون هویتاند .این افراد که
شغل و درآمد ثابتی ندارند با شغلهای کاذب روزگار میگذرانند و در بسیاری از مواقع ،با توجه به
وضعیت بد اقتصادی و فکری ،تن به کارهای ناشایست میدهند .از نویسندگانی که با نگاهی تازه و به
دور از کلیشههای رایج به شرح و توصیف زندگی لومپنها پرداخته رسول پرویزی است .پرویزیـ که از
چهرههای مطرح داستاننویسی ایران در دهة چهل شمسی بهشمار میرودـ در دو مجموعه داستان
کوتاه خود ،شلوارهای وصلهدار و لولی سرمست ،تنوعی چشمگیر از لومپنها را بهنمایش میگذارد .او در
آثار خود ،با نگاهی انتقادی ،برخی زوایای پنهان و ناگفتة زندگی نابسامان این قشر و دالیل ریشهای
پدیدآورندة این نوع زندگی را بررسی میکند .البته نگاه پرویزی به این قشرـ بر خالف نگاه یک
جامعهشناسـ نگاهی است درونی و غالباً جدی و فقط در پارهای مواقع طنزآمیز .ضمن آنکه پرویزی
تقریباً ریشة تمام ناهنجاریهای زندگی مادی و معنوی زیرطبقات را در علل اقتصادی خالصه میکند.
این در حالی است که بسیاری از جامعهشناسان (بهویژه پوزیتیویستها) معتقدند انتساب همة
ناهنجاریها به مسئلة اقتصاد به تأمل بیشتری نیاز دارد .پرویزی با نگاهی بیطرفانه ،بهرغم
برجستهکردن جنبههای منفی رفتاری لومپنها ،با تأکید بر نابرابری توزیع درآمد و امکانات اجتماعی،
دست کم ،گروهی از لومپنها را قربانیان جامعه و افرادی ستمدیده تصویر میکند که زمینة رشد فکری
و روحی از آنها سلب شده است.
واژههایکلیدی :رسول پرویزی ،زیرطبقات ،قشربندی اجتماعی ،لومپن.
دریافت2929/8/92 :

پذیرش2929/9/92 :

 .2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران.
(نویسندۀ مسئول)
muhammadkeshavarz@yahoo.com
gorjim111@yahoo.com
 9دانشیار دانشگاه پیام نور تهران.
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مقدمه 
امروزه یکی از کاربردهای اساسی و مهم ادبیات ،که روزبهروز نیز بـر میـزان اهمیـت آن افـزوده
میشود ،استفاده از آثار ادبی در مطالعات جامعهشناختی است .بررسی نظام قشربندی اجتماعی
از راههای شناخت و درک وضعیت کلی یک جامعه بهشمار میرود .با شـناختی نسـبی از اقشـار
موجود در جامعه و نحوة گذران زندگی آنها میتوان به دیدی جـامعتـر بـه دیگـر پدیـدههـا و
مسائل و معضالت اجتماعی موجود در جامعه دست یافت ،زیرا زندگی اقشار گونـاگون جامعـه و
مناسبات میان آنها بهوجودآورندة پدیدهها و خصوصـاً مسـائل اجتمـاعی گونـاگون (در معنـای
خاص آنها در علوم اجتماعی) است 2.درگیری و مواجهة اعضای جامعـه بـا مسـائل و معضـالت
موجود در محیط زندگیشان ،بخشی عظیم از آثار نویسندگان ادبیات داستانی معاصر را به خود
اختصاص داده است .در این مقاله ،مقولة طبقة پایینِ پایین یـا اصـطالحاً «زیرطبقـات» در آثـار
رسول پرویزی و بازتاب آن بر مبنای سه معیار مالکیت ثروت ،قدرت ،و وجهه بررسی شده است.
به بیان بهتر ،در بررسی و تحلیل طبقات اجتماعی ،باید ساختهای اشتغال ،قدرت بروکراتیـک،
و مالکیت سرمایه در نظر گرفته شـود .افـراد در سـاخت شـغلی ،بـر اسـاس میـزان مهارتشـان،
ردهبندی میشوند و برای بهدستآوردن پاداش بیشتر تالش میکننـد .رابطـة طبقـه بـا قـدرت
بروکراتیک نیز در چارچوب اقتدار سازمانیافته نمود پیدا میکند .در یک نظـام دیـوانسـاالری
(بروکراتیک) باید درجة اقتدار را بر این اساس تعیین کرد که در رتبهبندی ،چنـد نفـر در بـاال و
پایین موقعیت ویژهای قرار دارند و سرانجام موقعیت فرد بر مبنـای سـاخت مالکیـت اسـت کـه
مهمترین تفکیک را میان صاحبان ابزار تولید و آنانی که صرفاً نیروی کار خود را عرضه میکنند
بهوجود آورده است .بنابراین ،از ترکیب سه بعد شغل ،قـدرت ،و مالکیـت ،زمینـه بـرای تشـریح
نابرابری و ایجاد طبقههای اجتماعی آماده مـیشـود (لهسـاییزاده .)6 :2981 ،بـر ایـن اسـاس،
برخی از افراد در باال و برخی دیگر در پایین هرم اجتماعی قرار میگیرند .بـر ایـن اسـاس و بـه
منظور بررسی و نقد جامعهشناختی آثار رسول پرویزی و تحلیل نگاه خاص او بـه زیرطبقـات در
جامعة ایرانی طی چهار دهة ابتدایی سدة شمسی حاضر ،الگوی پیشنهادی هـانری زاالمانسـکی
 .2برای آگاهی از مسائل اجتماعی ر .ک :داور شیخاوندی ،جامعهشناسـی انحرافـات و مسـائل جـامعیتی
ایران ،تهران :قطره؛ رحمتاهلل صدیق سروستانی ،آسیبشناسی اجتمـاعی (جامعـهشناسـی انحرافـات
اجتماعی) ،تهران :سمت؛ هدایتاهلل ستوده ،آسیبشناسی اجتماعی (جامعهشناسی انحرافات) ،تهـران:
آوای نور.
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(جامعهشناسی محتواها) بهکـار گرفتـه شـده اسـت .در رویکـرد جامعـهشناسـی محتواهـا ،2بـا
صورتبندی و استخراج محتوا و درونمایههای آثار ادبی و بررسی و ردهبندی آنها ،مصالح الزم
برای بررسی جامعهشناختی آثار ادبی فراهم میشود .از آنجا که هر نویسـنده بـه مجموعـهای از
پرسشها و نیازهای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،و حتی فلسـفی زمانـة خـود پاسـ مـیدهـد،
بنابراین با بررسی محتوای آثار خلقشده در یک دورة خاص ،میتـوان دریافـت کـه مسـائل هـر
دوره در متون ادبی چگونه طرح شدهاند.
از نکات مهم که باید در تحلیل متون ادبی با این رویکرد مورد توجه قـرار گیـرد« ،چیسـتی
نظام قشربندی اجتماعی و طبقه» ( )Social Stratificationاست .این نظام در جامعـهای وجـود
دارد که در آن نابرابریهای اجتماعی نهادینه شده باشد .نابرابری اجتماعی جنبهای از جنبههای
عمومی و همیشگی جوامع انسانی است؛ به گونهای که همة جوامع شناختهشدة بشری ،متأثر از
این نابرابریها ،بهنوعی سلسلهمراتب داشتهاند .بشر از گذشتههای دور ،از این نابرابریها در رنـج
بوده است .تاری بشر نیز مملو از نتایج سوء نابرابریهای اجتماعی بـه اشـکال گونـاگون ،اعـم از
اســتامار ،ســلطهطلب ـی ،اعمــال ملــم ،تبع ـیض ،و ب ـیعــدالتی بــوده اســت .در تــاری مباح ـ
جامعهشناسی ،قدیمیترین مباح در زمینة نابرابریهای اجتماعی ،به آرای افالطـون و ارسـطو
9
بازمیگردد .ارسطو وجود نابرابری بین افراد را طبیعـی مـیدانسـت .دالیـل ارسـطو مبنـی بـر
نابرابری طبیعی انسانها ،تا قبل از قرن هجدهم میالدی در تمام اروپـا حـاکم بـود .امـا در ایـن
میان ،برخی از اندیشمندان به مخالفت با عقیدة طبیعی و ازلیبودن نـابرابری برخاسـتند؛ ماننـد
ژان ژاکروسو که در مقالهای با عنوان «منشأ نابرابری در میان انسـانهـا چیسـت » بـه مقولـة
نابرابری پرداخت و آن را محکوم کرد .روسو بـا اعتقـاد بـه برابـری انسـانهـا ،علـت نـابرابری را
پیدایش مالکیت خصوصی میدانست (دارندورف .)12 :2922 ،به طور کلی« ،نابرابری اجتمـاعی
وضعیتی است که در چهارچوب آن ،انسانها بـه طـور مسـاوی بـه منـابع بـاارزش ،خـدمات ،و
 .2تقریباً تمامی اصول و مبانی نظری شیوة تحقیقی جامعهشناسی محتواها مرهـون توجـه محمـدجعفـر
پوینده به این رویکرد مطالعاتی و درج ترجمهای از مقالة هـانری زاالمانسـکی در کتـاب درآمـدی بـر
جامعهشناسی ادبیات است .برای آگاهی بیشتر در زمینة رویکرد جامعهشناسی محتواها ر .ک« :بررسی
محتواها؛ مرحلهای اساسی در جامعهشناسی ادبیات معاصر» منـدرج در درآمـدی بـر جامعـهشناسـی
ادبیات ،ترجمة محمدجعفر پوینده ،تهران :چشمه.999-912 ،
 .9برای آگاهی از دالیل ارسطو مبنی بـر طبیعـی بـودن نـابرابریهـای اجتمـاعی ر .ک :ملـوین تـامین،
جامعهشناسی قشربندی و نابرابریهای اجتماعی ،ترجمة عبدالحسین نیکگهر ،تهران :توتیا.
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موقعیتهای جامعه دسترسی ندارند .چنین نابرابریای هنگامی روی میدهد که افراد و گروهها،
یکدیگر را درجهبندی و سپس ارزیابی کنند .اما از همه مهمتر اینکه نابرابری اجتماعی ،در رابطه
با موقعیتهای متفاوت در ساختار اجتماعی بهوجـود مـیآیـد» (لهسـاییزاده .)5 :2981 ،بنـابر
آنچه گفته شد میتوان نابرابریهای ساختارمندی را که از توزیع نامتناسب پاداشها یا امتیازات
2

معنیدار اجتماعی ناشی میشود ،قشربندی اجتماعی نامید (گیدنز.)998 :2982 ،
همچنین یکی از مفاهیم اساسی در نظام قشربندی اجتمـاعی مفهـوم «طبقـه» اسـت .ایـن
مفهوم بیتردید مفهومی دشوار برای تعریفکردن است؛ چه در کاربردهای جامعهشناختی و چه
در فهم عام .واژة طبقه را اولین بار آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل بهکـار بـرد .تـا قبـل از آن،
یعنی تا قرن نوزدهم میالدی ،دربارة قشربندی یـا طبقـة اجتمـاعی ،از اصـطالح سلسـلهمراتـب
) (Estateاستفاده میشد (وثوقی و نیکخلق .)919 :2985 ،بعضی ،طبقه را گروه بسیار وسیعی
دانستهاند که دربرگیرندة پایگاههای متعدد مشابه است و برخـی دیگـر ،طبقـه را مجموعـهای از
خصایص مشترک یک گروه دانستهاند (مندراس .)929 :2956 ،اما با وجود تمام اختالف نظرهـا
بر سر مفهوم طبقه ،تقریباً همة جامعهشناسان بر این باورند که اقتصـاد ،بنیـان و اسـاس طبقـة
اجتماعی را تشکیل میدهد و همین عامل ،تعیینکنندة شانسهای زنـدگی ماننـد طـول عمـر،
سالمت ،و شیوة زندگی است (عضدانلو .)121 :2986 ،بـر ایـن اسـاس ،مفهـوم طبقـه در مـورد
گروهی از افراد بهکار میرود که موقعیتی مشابه را در سلسلهمراتب اجتماعی اشغال کـردهانـد و
از این رو خواستههای سیاسی و اقتصادی مشترکی دارند .مشخصات طبقات اجتماعی ایران نیـز
متضمن این حقیقت است که افراد بیش از هرچیز ،محصول و مولود وضعیت اقتصـادی خـانوادة
خود هستند (فتاحیپور .)515 :2919 ،این مطلب مؤید ایـن مسـئله اسـت کـه از میـان ابعـاد
سهگانة بررسی طبقات اجتماعی ،مالکیت سرمایه اهمیت بیشتری دارد و ناعادالنه بـودن توزیـع
منابع مادی ،علتالعلل وجود اختالف طبقاتی در جامعة ایران بهویژه از دوران پهلوی اول است.
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 .2تالکوت پارسونز ،جامعهشناس انگلیسی ،نیـز در تعریـف قشـربندی اجتمـاعی مـیگویـد« :قشـربندی
اجتماعی عبارت است از سلسلهمراتب متفاوت افرادی که تشکیلدهندة یک سیستم اجتماعی هستند
و نگاه به آنها به صورت زیردست و فرادست در ارتباط با یکدیگر است» (عضدانلو.)122 :2986 ،
 .9بــرای آگــاهی از ویژگــیهــای ســاختار طبقــهبنــدی جامعــة ایــران ر .ک :ســعید بــرزین« ،ســاختار
سیاسیـطبقاتی و جمعیتی ایران» ،در مجلة اطالعات سیاسیــاقتصـادی ،ش  92-21 ،89-82و نیـز
ش .92-99 ،89
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رطبقاتولومپنها 

بررسیهویتزی
در جوامع شهری ،همواره گروههایی زندگی میکنند که از نظر سطح معیشت ،پایینتر از طبقـة
کارگر قرار میگیرند و گاه از حداقلهای زندگی نیز بیبهرهانـد .ایـن دسـته از افـراد کـه کـارل
مارکس در کتاب ایدئولوژی آلمانی آنها را «لومپن پرولتاریا یا بـیکـاران سـاختاری» مـینامـد
(کیویستو )16 :2985 ،پایینترین الیه یا قشر اجتماعی را در هر جامعـهای تشـکیل مـیدهنـد.
مارکس ،لومپنهای پرولتاریا را قشری میدانست که بر خـالف بـورژوازی و پرولتاریـا ،در کـار و
فعالیــت تولیــدی هــی نقشــی ندارنــد و از راههــای غیرقــانونی و نامشــروع (همچــون گــدایی،
کالهبرداری ،تنفروشی ،اخاذی ،و غیره) امرار معاش میکنند .بنابراین هم از این رو و هم از نظر
وضعیت اسـفناک معیشـتی ،مـیتـوان لـومپنهـا را صـرفنظـر از موقعیـت جغرافیـایی محـل
زندگیشان ،محرومتـرین انسـانهـای روی زمـین دانسـت .فقـر و مسـکنت شـدید مهـمتـرین
خصوصیت اعضای این قشر اسـت .ایـن طبقـه یـا الیـة اجتمـاعی نیـز همچـون دیگـر طبقـات
اجتماعی ،در جامعه بسط و گسـترش مـییابنـد و بـه فعالیـتهـای عمومـاً مخـرب اقتصـادی،
اجتماعی ،و حتی سیاسی خاص مبادرت میورزند و به این اعتبار که در تمام ایـن حـوزههـا در
سطحی فروتر از سایر طبقات قرار مـیگیرنـد ،مـیتـوان اصـطالحاً آنهـا را زیرطبقـات نامیـد.
«زیرطبقه» اصطالحی است نو که برای توصیف سطح باالیی از بیکاری ،بـیسـوادی ،خشـونت،
نومیدی ،و سرخوردگی در میان بخشی از اعضای جامعه بهکار میرود که عمومـاً نارسـاییهـایی
عدیـده در رفتـار اجتمـاعی دارنـد (عضــدانلو .)951 :2986 ،زیرطبقـات عمـدتاً شـامل اعضــای
پایینترین الیة اجتماعی یا کارگران مهاجریاند که از روستا به شهر نقل مکان کردهانـد امـا بـا
وجود گذر زمانی چند ،استقرار اجتماعی نمییابند و در فرهنگ شهری ادغام نمـیشـوند .اینـان
که به امید یافتن کار و زندگی بهتر به شهرها مهاجرت کردهاند ،غالباً از مهارت و تخصص کـافی
بیبهرهاند و بنابراین یا بیکار میمانند یـا چنانچـه مشـغول کـاری هـم شـوند ،در بخـشهـای
حاشیهای و گاه غیرقانونی است .آنچه در ماهر ،اعضای ایـن طبقـه را از اعضـای پـایین جامعـه
متمایز میکند ،رفتارهای ضداجتماعی آنهاست .بنابراین بیسوادی و فقر جزء مشخصات اولیـة
اعضای طبقة پایین است .با این حال ،نفوذ مذهب در بخشی از اعضای این طبقه ،خألیی بـزر
را در زندگی آنها پر میکند .نفوذ مذهب در اعضـای ایـن طبقـه گـاه بسـیار قـوی اسـت و در
بسیاری از موارد ،امید به زندگی در دنیای دیگر ،آنها را به فعالیتهای سیاسی و مذهبی سـو
میدهد .به این ترتیب ،فقط بخش اندکی از اعضای این قشر ،با معنا بخشیدن به زندگی خود از
طریق ایمان به دنیای بهتر پس از مر  ،مشکالت زندگی را با فشار کمتری متحمل میشـوند و
5
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به رفتارهای ضداجتماعی نیز کمتر گرایش مییابند (فتاحیپور .)511-519 :2919 ،با توجه بـه
آنچه گفته شد ،مهمترین دستههای مرتبط به «زیرطبقات» به قرار ذیل است:
 .2التهای کوچه و خیابان و مجرمـان حرفـهای کـه آشـکارا ارزشهـای جامعـه را زیـر پـا
میگذارند.
 .9فعاالن و دالالن مواد مخدر ،فحشا ،و قمار که غالباً به صورت زیرزمینی به فعالیت مخرب
اقتصادی میپردازند اما ضرورتاً مانند التها دست به خشونت آشکار نمیزنند.
 .9انسانهای آرام ،خنای ،و بیمصرف که به کمکهای مالی دولت و سازمانهـای حمـایتی
وابستهاند.
 .1صدمهدیدگانی که به دالیل گوناگون ،الکلی ،معتاد ،ولگرد ،و خانهبهدوش شدهاند.
 .5بیخانمانهایی که برچسب خورده و از حقو اجتماعی محروم شدهاند (عضدانلو:2986 ،
.)952
اصطالح لومپن (لمپن) نیز معموالً برای افراد واخورده و بهفسادکشیدهشـده و بـدون هویـت
بهکار گرفته میشود .این افراد که شغل و درآمدی ثابـت ندارنـد بـا شـغلهـای کـاذب روزگـار
میگذرانند و بیشتر وقتها با توجه به اوضاع بد اقتصـادی و فکـری بـه کارهـای ناشایسـت تـن
درمیدهند .در ایران ،این قشر معموالً با تیپسازی و نوعی تقلیلگرایی ،بـه هیئـت لـوطیهـا و
اوباش شناسانده میشوند؛ افرادی با هیکلهای درشت و شکم برآمده و کت و شلوارهای گشـاد،
به همراه کاله مخملی و کفشهای پاشنهخوابیده و یقة باز .اما لومپنها را در بُعدی وسـیعتـر از
این نیز میتوان بررسی کرد .در کانون زیرطبقات ،عالوه بر لوطیان و اوباش ،گروههایی همچـون
باجبگیران ،فروشـندگان ،و توزیـعکننـدگان مـواد مخـدر ،گـدایان ،ولگردهـا ،روسـپیان ،دزدان،
فالگیران ،قماربازان ،معرکهگیران ،یاغیان ،و لوطیعنتریها (دورهگردانـی کـه حیوانـاتی چـون
خرس و میمون را میرقصانند و همراه آن تنبک میزنند ).قرار دارند که از راههای غیرقانونی یـا
غیرمعمول امرار معاش میکنند .مجموع این گروهها را اصطالحاً لومپن میگویند .لـومپنهـا ،از
حی منبع درآمد و وجهة اجتماعی ،از دیگر اقشـار زیرطبقـات همچـون خـدمتکـاران سـاده،
پادوها ،حمّاالن ،دستفروشها ،واکسیهـا ،کـارگران نیمـهوقـت ،و دیگـران متمـایز مـیشـوند.
لومپنها پایینترین اقشار اجتماعیاند که «نه تنها در ایران ،بلکه در بسـیاری از کشـورها دیـده
میشوند؛ با این تفاوت که آنها در ایران در وهلة اول ،برآمده از روستاییان مهاجر بـه شـهرها و
در وهلة دوم ،کارگران بیکار کارخانجات شبهمدرنیستی هستند .بهعالوه ،پارهفرهنگی مخصوص
به خود دارند که این پارهفرهنگ تحت تأثیر مرام عیاری و لوطیگـری اسـت کـه در کشـور مـا
6

جامعهشناسی هنر و ادبیات،دورۀ ،6شمارۀ  ،1بهاروتابستان 1313


سابقهای بس طوالنی دارد» (زادهمحمدی .)9-2 :2982 ،بـا تکامـل سـرمایهداری رقابـت آزاد و
تبدیل آن به سرمایهداری انحصاری و پدیدة جهانیشدن ،معضل لومپنیسم در اروپا تا حـدی رو
به زوال رفت .به طور کلی پدیدة لومپنیسم ،با تکامل شهر و صنعت و تسلط فرهنگ شهرنشینی
و مدرنیسم و حاکمیت قانون از میان میرود؛ اما در ایران این روند ،حالتی واژگونه و معکوس به
خود گرفته است .لومپنها در جوامعی میتوانند به عنوان یک قشر هویتشان را حفظ کننـد کـه
آن جوامع فاقد آزادیهای مدنی ،دولت دموکراتیک ،و قانونساالری باشند؛ بنابراین از مهمتـرین
مراکز رشد و فربهشدن لومپنها ،اکنون کشورهای جهان سوم هستند.

سابقةتاریخیلومپنیسمدردورانقاجاریهوپهلوی 
در دورة حکومت قاجارها ،گروههایی وجود داشتند که از نظر سطح معیشتی بسیار پایین بودنـد
و بر مبنای شواهد بازمانده از جهانگردان و کسانی کـه بـه ایـران سـفر کـردهانـد ،خیابـانهـا و
بازارهای شهرهای گوناگون ایران ،بهخصوص مراکز تجاری بزر  ،مملو از تهیدستان و بیکارانی
بود که آماده بودند در ازای تکهنانی برای دیگران کار کنند .از زیرگروههای خاص جامعة شـهری
میتوان دورهگردها ،گدایان ،دستفروشها ،و حمّاالن را یافت (فوران .)919 :2981 ،بهتـدریج و
با گسترش شهرها و صنایع ،در دوران پهلوی اول و دوم ،بر تعداد اعضای ایـن طبقـه و سـاکنان
حاشیة شهرها افزوده شد .در پی تغییراتی که در دوران پهلوی اول و دوم در سـاختار اقتصـادی
کشور بهوجود آمد ،بسیاری از روستاییان بـرای یـافتن کـار بهتـر و اسـتخدام در کارخانجـات و
زندگی بهتر به شهرها مهاجرت کردند ،2اما عمالً به دلیل عقبماندگی نیروهای تولیـدی ،ضـعف
صنایع ،و فقدان مهارت ،بهاجبار به صف لـومپنهـا پیوسـتند (اکبـری .)22-8 :2959 ،از دیگـر
عوامل مهمی که باع رشد و گسترش لومپنها در جامعة ایران شد میتوان بـه نبـود تمرکـز و
نظارت در قدرت مرکزی اشاره کرد؛ این امر باع میشد در هریک از شهرها ،برخی از این افراد
به عنوان مدعیان نظم و امنیت سر بلند کنند و کنترل شهرها را بـرای تـأمین منـافع و اهـداف
خود و گروههای قدرتطلب بهدست بگیرند .کاکا رستم و داش آکل در داستان داش آکـل ،اثـر
 .2مسئلة مهاجرت روستاییان به شهرهای بزر به ماابة یک معضل اساسی و جنجـالبرانگیـز ،طـی دو
دهة چهل و پنجاه شمسی ،در ادبیات داستانی معاصـر ایـران نیـز نمـودی چشـمگیر دارد .از بهتـرین
داستان هایی که به بررسی معضل مهاجرت روستاییان به شهرها و تبعات آن پرداخته داستان «مهمان
ناخوانده در شهر بزر » ،اثر بهرام صادقی ،است .ر .ک :بهـرام صـادقی :سـنگر و قمقمـههـای خـالی،
تهران :کتاب زمان.
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صاد هدایت ،نمونة بارز حضور این طبقه در آثار داستانی معاصرند .اگرچه بـه گفتـة محققـان،
رضاخان در دهة  2911شمسی ،کانون لـوطیهـا را در منـاطق اطـراف تهـران در هـم ریخـت،
لوطیانـ که غالباً افرادی مسلّح و خشن بودند و در کنـار یـک رشـته فعالیـتهـای غیرقـانونی،
روسپیان را نیز تحت حمایت خود داشتندـ با وجود سرکوب شدید ،همچنان به بقای خود ادامه
دادند .ایـنهـا و سـایر گـروههـای حاشـیة شـهری (شـبگردها و )...در البـهالی دو وجـه تولیـد
سرمایهداری و تولید خردهبورژوازی ،به زندگی متزلزل خویش ادامه مـیدادنـد (فـوران:2981 ،
 .)952بنابر نظر برخی از پژوهشگران ،با دیوانساالری (بروکراسی) مدرنی که رضا شاه در کشور
ایجاد کرد( 2آبراهامیان 296-291 :2981 ،و کـرونین ،)218-216 :2989 ،تـا حـدودی جلـوی
فعالیت لومپنها گرفته شد ،اما پس از اشغال ایران به دست متّفقین و استعفای او ،این گـروههـا
مجدداً رشد و بالنـدگی خـود را در فضـای سیاسـی و اجتمـاعی آن روز ایـران از سـر گرفتنـد.
بینظمی غیرمنطقی در نظام اجتماعی ایران و قانونگریزی ایرانیـان ،بـهویـژه صـاحبمنصـبان
دولتی و فساد سیاسیـاقتصادی اکار آنان و نیز رقابت و درگیری بین افراد و گروههای گونـاگون
سیاسی در شهرها بر سر کسب قدرت (بهویژه در اواخر دورة قاجارها و نیـز دوران پهلـوی) ،کـه
تابع هی گونه قاعده ،اصول ،و نظمی نبود ،زمینه را برای جذب و تقویت لومپنها از سـوی ایـن
گروهها در مواقع اضطراری ماالً درگیریها و زدوخوردها ،هجوم بـه مراکـز عمـده ماننـد دفـاتر
روزنامهها ،ارگانهـای دولتـی ،بـرهمزدن میتینـگهـای طـرف رقیـب ،و غیـره مهیـا مـیکـرد
(زادهمحمدی .)9 :2982 ،این گروه از لومپنها ،بعضاً ماهیتی شبهنظامی مـییابنـد کـه در ایـن
حالت از آنها با عناوینی همچون چما به دستان نیز یاد میشود .از معروفترین لـومپنهـایی
که درگیر مسائل سیاسی شده و در کمال شگفتی ،نقشی برجسته نیز در عرصة سیاسـی ایـران
عصر پهلوی یافته بود ،شعبان جعفری ملقّب به شعبان بیم است .شعبان بـیمـ مثاـل اعـال و
9
نمونة تیپیک لومپنیسم سیاسی در ایران است.

 .2برای آگاهی در این باره ر .ک :سعید حیاتی« ،بررسی بوروکراسی ایران در دورة رضا شاه» ،پایـاننامـة
کارشناسی ارشد حقو و علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران مرکز ،فصل سوم.
 .9برای آگاهی از زندگی و خاطرات شعبان جعفری ملقّب به شعبان بیم ر .ک :.هما سرشار ،خـاطرات
شعبان جعفری ،تهران :ثال ؛ هما سرشار ،شعبان جعفری ،تهران :البرز؛ سعید رهبر ،نگاهی به نهضـت
ملی ایران :نقد خاطرات شعبان جعفری ،تهران :هیرمند.

8

جامعهشناسی هنر و ادبیات،دورۀ ،6شمارۀ  ،1بهاروتابستان 1313


رطبقاتولومپنهادرآثاررسولپرویزی 

بررسیهویتزی
لومپنها از اقشاری هستند که نمودی تقریباً بارز در داستانهای نویسندگان معاصر کشورمان از
جمله نویسندگان اقلیم جنوب دارند .هر جا از فقر و کمبود یا آسیب و نابسامانیهای اجتمـاعی
سخنی بهمیان میآید ،حضور لومپنها نیز حـس مـیشـود .واقعیـتهـای تـأثیرگـذار و دردآور
اقلیمی ،در بسیاری از آثار نویسندگان جنوب کشور نمود یافته است .جوامع سنّتی ،نیمهسـنّتی،
و مدرن همگی زاییدة تحوالت اجتماعی ،اقتصادی ،و سیاسی است کـه در جوامـع گونـاگون رخ
میدهد .در ادبیات ،برای رسیدن به هریک از این جوامع ،بایـد نشـانههـای آن در ویژگـیهـای
رفتاری و حتی خلقی افراد و گروههای اجتماعی به تبلور درآید و سرانجام ،بازتـاب آن در بسـتر
داستان آشکار شود .این اتفا در صورتی بهوقوع خواهد پیوست که نویسنده از تسلط کـافی بـر
هریک از این جوامع برخوردار بوده و قدرت و جسارت نقد معضالت و محدودیتهـای بازدارنـده
را نیز در خود پرورش داده باشد .اگر با چنین رویکردی به سراغ داسـتانهـای رسـول پرویـزی
برویم ،شاهد آن خواهیم بود که در داستانهای ایـن نویسـنده ،جامعـة زمانـة نویسـنده (یعنـی
دهههای بیستم و سیام سدة فعلی) بهخوبی روایت شده است و این نشـانة وقـوف پرویـزی بـه
اوضاع و احوال جامعه و طبقات اجتماعی است .او به نسبت آثار کمحجـم خـودــ کـه در آنهـا
بیشتر به توصیف زندگی در روستاها یا نواحی پست و پایین شهر میپردازدـ تنوّعی چشمگیر از
لومپنها را ارائه داده است .یاغیان (در داستان «رفیـق مهـدی سـرخی») ،التهـا و اوبـاش (در
داستانهای «مر رسولشَله» و «شـلوارهای وصـلهدار») ،روسـپیان (در داسـتانهـای «مـر
رسولشَله» و لولی سرمست) ،لوطیعنتریها (در داستان «ختنهسوران میرزا») ،و درویشان (در
داستان «درویش مرحب») از آن گروهاند .بر این اساس در این مقاله به طبقهبندی و بررسی این
قبیل شخصیتها (یاغیان ،لوطیان و اوباش ،روسپیان ،لوطیعنتریها ،درویشان) در آثـار رسـول
پرویزی پرداخته میشود.

یاغیان 
به اعتقاد برخی از مورخان ،در ایران تا پـیش از انقـالب مشـروطه و انـدکی پـس از آن ،نیـروی
نظامی منسجم و واحدی شکل نگرفته بود (آبراهامیان .)291 :2981 ،نیـروی نظـامی قبایـل از
این جهت در دوران قاجار حائز اهمیت مینمود که بر اثر نـاتوانی حکومـت مرکـزی در سـازمان
دادن و جمعآوری قشون نظامی دائمی و قاچا اسلحههای انگلیسی ،بهویژه پس از دهـة 2951
شمسی ،بر قدرت نسبی قبایل و یاغیان (خصوصـاً در منـاطق جنـوبی کشـور) افـزوده بـود؛ بـه
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گونهای که برخی از قبایل و دستههای یاغی به سبب دراختیارداشتن سالحهـای پیشـرفته ،بـه
مراتب نیرومندتر و مجهزتر از نیروهای اندک حکومتی بودند .در چنین وضـعیتی ،قاجارهـا کـه
عمدتاً به علل مالی ،در ایجاد نیروی نظامی دائمی و کارامد نـاتوان بودنـد ،نـاگزیر ،بـرای تـداوم
حکومت و سلطة خود بر جامعه و مبارزه با بحرانها و مخالفان سیاسی در نـواحی دور از مرکـز،
سیاست خاصی را در پیش گرفتند .آنها با توسّـل بـه سیاسـت تفرقـه بینـداز و حکومـت کـن
( ،)divide and ruleسالیان سال ،جامعة چندپارة ایران را در حال تعادل نگه داشـتند 2.طبیعتـاً
درپیشگرفتن این سیاست ،زمینه را برای مسلحشـدن بسـیاری از اشـرار و راهزنـان و بـه تبـع
ناامنی مناطق گوناگون کشور ،فراهم کرد .داسـتان «رفیـق مهـدی سـرخی» از مجموعـة لـولی
سرمست ،بارزترین داستان پرویزی در زمینة بازتاب تأثیر مخرّب لومپنهـا در بخشـی از تـاری
معاصر ایران است .این داستان ماجرای قتل و کشتار یـاغی قسـیالقلبـی اسـت بـه نـام مهـدی
سرخی و دستگیری او و همدستانش به وسیلة قوای حکومتی که مـوجی از شـادی را در میـان
مردم شهر برمیانگیزد .در این داستان ،به دو چهرة متفاوت از راهزنان برمیخوریم؛ چهرة کریـه
و سرکش یاغیان در قالب شخصـیت مهـدی سـرخی و چهـرة زبـون و ضـعیف آنهـا در قالـب
شخصیت قلیبک .مهدی سرخی سردستة جمعی از اشـرار و دزدان سـرِ گردنـه بـود کـه حتـی
عفریت هم به گردش نمیرسید و هر جا نشان میگرفت ،نشانه به خاک یا خـون مـینشسـت...
(پرویزی .)299-292 :2952 ،هیبت مهدی سرخی ریشه در اعمـا وجـودش داشـت و گـویی
زایلشدنی نبود .او حتی پای چوبة دار هم دست از گردنکشی برنمیداشت و همة مردمی را کـه
به تماشا آمده بودند ،ترسو خطاب میکرد (همان.)299 :
برخالف مهدی سرخی که اینچنین بیمحابا به استقبال مر مـیرود ،قلـیبـک ،یـار غـار
مهدی سرخی ،که قرار بود روز بعد از او اعدام شود ،به محض دیدن طناب دار ،از شـدت تـرس،
توان حرکت را از دست میدهد و بر جا می کـوب مـیشـود .طنـز داسـتان در ایـن بخـش اوج
میگیرد .قدرت این دسته از لومپنها ،نه از نوع قدرت بروکراتیک که هماننـد لوطیـان و اوبـاش
محلی و نیز معاندان خیابانی ،متکی بر خشنترین نوع اعمال قدرت ،یعنی ضرب و جرح و قتل و
کشتار ،است .چنین قدرتی طبیعتاً احساس احترامی را از سوی اعضـای جامعـه برنمـیانگیـزد؛
 .2رضا شاه ،ارتش نوین را رکن اصلی نظم نوین خود قرار داد .با بیش از پنج برابر افزایش بودجة سـاالنة
دفاعی از سال  2915تا  2991و امکان سربازگیری از مردم کشـور بـه واسـطة قـانون نظـام ومیفـه...
نیروهای مسلّح از پنج لشکر با  11هزار نفر به هجده لشکر با  292هزار نفر رسید (آبراهامیان:2981 ،
.)291
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شادی و شعف اهالی شهر پس از بازداشت مهدی سرخی و ایادیاش ،این مسـئله را بـهروشـنی
اثبات میکند .شخصیت قلیبک نیز در این داستان کـه در تقابـل و تضـاد بـا شخصـیت نتـرس
مهدی سرخی جلب توجه میکند ،دست کم در نشاندادن اتکای صرف این دسته از لومپنها به
قدرت تفنگ و سرنیزه سودمند است؛ قدرتی غیرواقعـی و غیرپایـدار کـه در مواجهـه بـا قـدرت
فرادست خود بهسرعت رنگ میبازد .بنابراین با توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد ،یاغیـان بـا وجـود
برخورداری از نوعی خاص و البته محدود از قدرت ،در سلسلهمراتب اجتماعی ،بیبهره از وجاهت
و مشــروعیت اجتمــاعیانــد و فقــدان هم ـین مســئله نی ـز آنهــا را در رتبــهای دون و نــازل در
سلسلهمراتب طبقاتی جامعه قرار میدهد.

لوطیانواوباش 
پرویزی در داستان «مر رسولشَله» ،از مجموعة شلوارهای وصلهدار ،هم به زندگی لـومپنهـا
میپردازد و هم داستان زندگی سخت و تباه مرد جوانی را به نام رسولشله بازگو میکند .رسول
و اماال او ،التها و اوباشی یکالقبا هستند که قربانی ساختار نابسـامان اجتمـاع و فقـر شـدید
خانوادگی تصویر شدهاند .رسول و بسیاری از همسلکان او ،که پرویـزی آنهـا را بـا تیـپسـازی
«رسولشَلهها» مینامد ،برچسب خوردهاند ،از سوی جامعه طرد و از حقو اجتماعی نیز محروم
شدهاند ،و روی آسایش ندیدهاند .به اعتقاد پرویزی ،فقر و فاقه و محرومیتی که این افراد از بـدو
تولّد با آن دست به گریبان بودهاند در انحراف آنها تأثیری انکارناپذیر دارد .شخصیت رسولشَله
بارزترین ویژگیهایی را که برای لومپنها برشمردیم دارد :ارتکاب رفتارهای ضداجتماعی ،اسکان
در مناطق فقیرنشین و حاشیهای ،بیسوادی ،بیکاری ،و محرومیت از مزایا و امکانات اجتمـاعی.
ضمن اینکه مانند دیگر لومپنها ،از معیارهای سهگانة مالکیت ثروت ،قدرت ،و وجهه نیز بیبهره
است .رسولشَله و اماال او بـه واسـطة بـیبهـرهبـودن از معیـار قـدرت اثرگـذاری در جامعـه و
عقدههای روانی ناشی از این سرخوردگی و دیگر محرومیتها ،به خشونت علیه دیگران و برخـی
رفتارهای ضداجتماعی دیگر روی میآورند تا وجود سرخوردة خود را تسلّی بخشـند و بـا ایجـاد
ترس و واهمه در میان دیگران ،خود را عنصری مهم و اثرگذار در جامعه قلمداد کننـد .پرویـزی
نیز به نحوی مریف این مسئله را بازگو میکند .نویسنده ابتدا بـه پایگـاه خـانوادگی و موقعیـت
اقتصادی رسولشله اشاره میکند و تصویری زنده اما مأیوسکننده از نابسامانی زندگی لومپنهـا
ارائه میکند« :رسولشَلهها و صدها مانند او الت بهدنیا مـیآینـد .در ملمـت و حیـرت روزگـار
میگذرانند و در سرنوشت شوم و تیره و مهیبی جان میسپارند .از ابتدا تا انتهـای حیـات آنـان
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یک نقطة روشن نمیتوان یافت .رسولشَلهها وقتی پا به دنیا میگذارند ،در گهوارة فقر ،حیات را
شروع میکنند ،با گرسنگی بزر میشوند .اگر هفت جان مال سگ داشـتند زنـده مـیماننـد»
(همان .)212-216 :پرویزی ریشة نابسامانی زندگی ایـن گونـه افـراد را ناکـامیهـای متعـددی
میداند که در زندگی با آن مواجه میشوند .ناکامیهایی که عموماً ریشه در فقـر و ضـعف مـالی
خانوادگی دارد .این سخن مؤید این نکته است که این افراد بیش از هرچیـز ،محصـول و مولـود
وضعیت اقتصادی خانوادة خود هستند .لومپنها مولود خانوادههای بیچیـز ،یـا ثمـرة مناسـبات
زناشویی یک زوج لومپن ،یا نتیجة خانوادههاییاند که زندگیشان به صورتی همـهجانبـه ،تحـت
نفوذ لومپنیسم قرار گرفته یا به سمت آن گرایش داشته و سرانجام سقوط خواهند کرد .فرزندان
چنین خانوادههایی غالباً بر اثر معاشرت با لومپنها و آشـنایی تـدریجی بـا فرهنـگ لـومپنی در
مناطق پست و پایین شهر ،بهاجبار به مشاغل لومپنی و صفوف این قشـر مـیپیوندنـد .وضـعیت
کلی اغلب خانوادههای طبقة پایین و زیرطبقات به گونهای است کـه فرزندانشـان در سـالهـای
پایین زندگی به مشاغل و زندگی لومپنی کشیده میشوند (اکبری.)15-11 :2959 ،
داستان «مر رسولشَله» بیان سرگذشت نه چندان پرفراز و نشیب ولگردها و الـواتهـایی
است که به دلیل نداشتن احساس تعلـق بـه پایگـاهی امـن همچـون خـانواده ،بـه دنبـال زن و
مشروب ،محلههای پست شهر را زیر پا میگذارند و برای تشفّی خاطرِ رنجور و محروم و نیازمند
خود ،فقط یک راه دارند؛ شهر نو .عشق از مسائلی است کـه بـه حیـات انسـانهـا معنـایی تـازه
میبخشد .پرویزی که در برخورد با زندگی لومپنها اسیر کلیشهها نشده است ،با نگـاهی تـازه و
بیطرفانه و با نقبزدن در اعما روان رسـول ،او را در جایگـاه یـک انسـان و نـه یـک الت ،بـا
مفاهیمی نظیر عشق و احساسات انسانی ،نامأنوس و بیگانه نمیداند؛ بـرعکس ،او را نیـز از ایـن
جهت با دیگران یکسان و مشابه میداند (پرویـزی .)212 :2952 ،امـا ایـن در حـالی اسـت کـه
بسیاری از لومپنها به علت شـرایط زنـدگی و وضـعیت نابسـامان کـار و همچنـین خصوصـیات
اجتماعیشان ،برای همیشه از زناشویی و تشکیل خانواده محروم میمانند (اکبـری-12 :2959 ،
.)51
داستان «شلوارهای وصلهدار» دیگر داستانی است که در آن شاهد حضور دستهای از التها
و اوباش هستیم که میتوان آنها را نمونة تیپیک لومپنها در ادبیات و سینمای ایران بـهشـمار
آورد .این داستان شرح برخی وقایع جامعة ایران در پی تجـدد آمرانـة رضـاخان و واکـنشهـای
مردم به آن است .داستان «شلوارهای وصـلهدار» مشخصـاً بـه قـانون اتحـاد شـکل و اجبـار در
استفاده از کاله فرنگی اشاره میکند .این قانون که در جهت اهداف تجددگرایانة رضـاخان قـرار
 11

جامعهشناسی هنر و ادبیات،دورۀ ،6شمارۀ  ،1بهاروتابستان 1313


داشت ،موجی از اعتراضات را بهویـژه در اقشـار سـنّتی جامعـه برانگیخـت (آبراهامیـان:2981 ،
 .)292این داستان عالوه بر بازتاب حضور و نقش لومپنها در عرصة اجتماعیــسیاسـی جامعـه
نشان میدهد که سنتگرایان نیز در تاری معاصر ایران بعضاً در برخی موارد ،همسو با برخـی از
گروههای سیاسی ،با استفاده از نیروی اوباش میکوشیدند مانع اجرای برخی از قـوانین شـوند و
در مقیاسی وسیعتر ،به اهداف و مقاصد سیاسیـاجتماعی خود برسند .این دسـته از لـومپنهـا،
توانایی همسویی و همگرایی با بنیانهای قدرت را دارنـد و برخـی از آنهـا در مواقـع بحرانـی و
حساس در جهت تأمین منافع قدرتمندان به ایجاد جار و جنجال و حتی سرکوب و اغتشاش نیز
میپردازند .پرویزی در داستان «شلوارهای وصلهدار» به تأثیرگذاری این دسـته از لـومپنهـا در
حوزههای سیاسی و اجتماعی (البته نه به عنوان مغز متفکر ،بلکه به عنوان آلت دست و ابـزاری
در دست قدرتمندان) نظر دارد .هرچند بهنظر مـیرسـد ایـن دسـته از لـومپنهـا از معیارهـای
سهگانة مالکیت ثروت ،وجهه ،و قدرت همانند یاغیان فقط از قدرت بهرهمند باشـند (نـه قـدرت
بروکراتیک ،بلکه قدرت متکی بر ارعاب دیگران) ،واقعیت این است که برخوردارنبودن از وجاهت
اجتماعی در میان مردم ،قدرت محدود آنها را نیز همچون یاغیان و التهـا تحـتالشّـعاع قـرار
میدهد .کسب درآمدهای آنچنانی این گروه از لومپنها از طریق هوچیگـری و بـهراهانـداختن
جار و جنجالهای سیاسی هدفمند و قرارگرفتن آنها از حی سرمایه و درآمد در ردیـف افـراد
متموّل یا دست کم اعضای طبقة متوسط ،این نکته را بـه اثبـات مـیرسـاند کـه ایـن دسـته از
لومپنها در قبال جانبداری از منافع گروه سیاسی و اجتماعی ،از حمایتهای مالی چشمگیر این
گروهها برخوردار میشوند .با این حال ،ثروتی که از این راه عاید لومپنها میشود اسباب کسـب
مشروعیت و وجاهت آنها را در جامعه مهیا نمیکنـد؛ همـان گونـه کـه قـدرت مبتنـی بـر زور
بازویشان ،مشروعیتی به این اشخاص نمیبخشد.
شخصیت «علیدراز» در داستان «شلوارهای وصلهدار» نمونة خصلتنما و تمامعیـار چنـین
لومپنهایی است که در این داستان ،نه گروههای سیاسی متخاصم ،بلکـه گـروههـای سـنتگـرا
میکوشند با تحریک و استفاده از هوچیگری و خشونت آنها ،به اهـداف خـود برسـند و مـانع
اجرای برخی قوانین و طرحهای دولتی شوند« :یـک علـیدرازی بـود کـه بـه قـول امـروزیهـا
آشوبطلب و اخاللگر بود .هر وقت میخواستند شهر را به هـم بریزنـد و جنجـال راه اندازنـد و
حاکم را معزول کنند ...علیدراز را صدا میکردند ...طرز کار علـیدراز بـدینترتیـب بـود :چـوب
درازتر از قد خود بهدست میگرفت ،سر کوچه میایستاد ،شعری یا تصنیفی میخوانـد ...همـین
که اراذل و اوباش گردش جمع میآمدند ،راه میافتاد .وقتی کاله پهلوی و کت و شلوار به شیراز
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آمد و اجباراً قرار شد همه بپوشند ،مخالفان به هـر دری زدنـد؛ از جملـه دسـتة علـیدراز را راه
انداختند .علیدراز کفزنان جلوی دستهاش حرکت میکرد و تصنیفی میخواند ...دسـمال آبـی
نمیخوایم ،حاکم بابی نمیخوایم ،کاله فرنگی نمیخوایم .و به مجرّد اینکه به کسـی مـیرسـید
که کاله پهلوی داشت ،کاله از سرش میربود و چاک میداد» (پرویزی.)29-29 :2952 ،

روسپیان 
پرویزی ضمن بازگوکردن نیازها و خواستههای رسولشَله ،به زندگی زنان فقیری نیز میپـردازد
که به سبب نیازهای مالی ،مجبور به خودفروشی میشوند؛ زنانی از جنس رسولشَله که قربـانی
نابرابریهای جامعه شدهاند و از کمبود بسیاری از امکانات در رنجاند« :وقتی رسـولشَـلههـا بـه
ضرب کارد ،کینة خویش را رام کردند و پولی یافتند ،میروند که در پناه محبتی ،در پناه مهـری
دمی دل خود را ،دل پرکینة خود را قراری بخشند .خانه ندارند که بدانجا پناه برنـد ،زن ندارنـد
که به وی روی آورند ،یک راه دارند؛ راه به شهری که نامش شهر نو است .آنجا مـیرونـد ،پرسـه
میزنند ،دنبال یاوری میگردند و باالخره ...از میان بدبختان نوع خود یکی را مییابند ،یکی کـه
مال رسولشَلهها بزر شده است .فقط باید زنی باشد .نام او ،خانوادة او ،پدر او ،مادر او هر کـه
هست باشد .عصمت سوپینه و رقیه خالدار یا افسر قری فرقی نمیکند .باید زنی باشد و نوازشـی
کند» (همان .)58-52 :فقر اقتصـادی و نـاتوانی در تـأمین بسـیاری از نیازهـای اولیـة زنـدگی،
بسیاری از زنان و حتی مردان را به برقراری ارتباط جنسـی نامشـروع در قبـال تـأمین سـرپناه،
امنیت ،یک شب رفع خماری ،لقمهای نان در شبانهروز ،و یا کسب درآمد مادّی سـو مـیدهـد
(خرّاطها .)998 :2989 ،پرویزی همسو با این نظر ،روسپیان را قربانی جامعـهای نـابرابر تصـویر
میکند .داستان لولی سرمست به زندگی روسپیان و دغدغههای جنسی راوی در سنین نوجوانی
اختصاص دارد .راوی داستان با درآمد اندکی که کسب کـرده اسـت ،دل در گـروی معشـوقهای
دارد که نامش را لولیِ سرمست گذاشته است .معشوقهای که پس از به زندان افتـادن شـوهرش،
فاسقان زیادی او را دوره کـردهانـد .راوی داسـتان در کشـاکش عقـل و نفـس ،جانـب نفـس را
میگیرد و عزم رفتن به خانة لولی سرمست میکند ،اما به محـض دیـدن یـار ،از تصـمیم خـود
پشیمان میشود و به خانه برمیگردد .راوی ،اولین بار لولی سرمسـت را در بـازار وکیـل شـیراز
میبیند و دلدادة او میشود« :ناگهان مال آنکه مار مرا بگزد بر جایم خشکم زد .زنـی بلنـدباال و
سرقد در چادری کرپدوشین با چشمانی قشنگ و پر زور و گیرا مقابلم بود ...مـن بـا دیـدن آن
چشمان زیبا چنان شدم که قوّة حرکت نداشتم ...همین طور که مات قد و باال و چشـم و قـوارة
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این زن بودم ،ناگهان دو شاگرد سراج به سخن آمدند ،ندانستند من گوش میدهم .اولـی گفـت:
’محمود آقا ،اهللاکبر ،دیدی چه تن و بدنی و چشم و ابرویی ‘ دومی گفت’ :اکبر آقـا ،زن یعنـی
این’ ‘...محمود آقا ،از وقتی شوهرش را گرفتند ،دردری شد .حاال  95تومان باید داد و دیـدش و
کار را تمام کرد‘» (پرویزی .)92-96 :2952 ،پس از شنیدن این مکالمـه ،راوی داسـتان بـا 95
تومان پولی که از راه کار در کتابخانة مدرسه بـهدسـت آورده اسـت ،در پـی وصـال بـا معشـو
برمیآید ،اما سرانجام پس از درگیریهای درونی بسیار ،در دامـان لـولی سرمسـت و در آغـوش
مادرانة او از تصمیم خود منصرف میشود .پرویزی در این داستان ،بـا ارائـة تصـویری انسـانی از
روسپیان ،خود را از دام کلیشههای رایج دربارة این قشـر مـیرهانـد .او بـا تکیـه بـر احساسـات
انسانی نهفته در وجود برخی از لومپنها ،آنها را صرفاً قربانی جامعهای نابرابر میداند؛ جامعهای
که فرصتها و ابزار الزم را برای رشد و تعالی فکری و روحی ،به صورت مساوی در اختیار همـة
اعضای جامعه قرار نمیدهد و نتیجة آن ،نابسـامانی و وضـعیت بغـرنج عـدهای درخـور توجـه از
اعضای جامعه است.

یها 
یعنتر 
لوط 
تماشای لوطیعنتری از سرگرمیهای مردم ایران قدیم بوده است .لوطیعنتریها به کمک یـک
کمانچه ،عنتر یا میمون تربیتشدهای را در حضور مردم به رقص و بازی وامیداشتند .گاهی بـه
جای عنتر ،خرسهای کوچک دستآموز ،ومیفة اجرای نقش عنتر را بهعهده داشتند و حرکاتی
جالب را در معرض دید تماشاگران قرار میدادند .لوطیعنتریها بهطور سیار نمایش میدادنـد و
در کوچهها و خیابانها با نواختن ضرب ،اهل محل را خبر میکردند و در تمام مراسـم شـادی و
جشنها حضوری ثابت داشتند .داستان عنتری که لوطیاش مرده بود ،اثر صاد چوبک ،نیـز
به گوشهای از زندگی این قشر میپردازد .این دسته از لومپنها نیز از معیارهای سهگانة مالکیت
ثروت ،قدرت ،و وجهه بیبهرهاند .این دسته از لومپنها افـرادی بـیکـاره و اهـل عـیش و نـوش
بودهاند و تنها فایدة آنها در جامعه ایجاد شادی و نشـاط و سـرگرمکـردن مـردم در مجـالس و
اعیاد و اماکن عمومی بوده است .با این حال ،این گروه از لومپنها نیز به صورت غیـرمسـتقیم و
بدون اعمال زور و تهدید ،تحت عنـاوینی چـون شـیرینی و حـقالزحمـه و غیـره از مـردم بـاج
میگرفتند.
در داستان «ختنهسوران میرزا» ،از مجموعة لولی سرمست ،شاهد این دسـته از لـومپنهـا
هستیم .میرزاحبیباهلل صاحبخانه ،برای پسر خردسـالش جشـن ختنـهسـوران برپـا مـیکنـد.
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لوطیعنتـریهـا کـه پـای ثابـت مراسـم و شـادیهـا هسـتند ،بـرای گـرفتن پـول ،وارد خانـة
میرزاحبیباهلل میشوند .حضور آنها زمینهساز اتفاقاتی مضـحک و طنزآمیـز در مراسـم اسـت.
پرویزی با بیانی ساده و گویا به گوشهای از ویژگیهای منحصربهفـرد ایـن گـروه از لـومپنهـا و
روابط آنها با دیگر اعضای جامعه اشاره میکند« :همین که عمل پایان یافت ،طبق رسم محـل،
لوطیعنتریها به درِ خانه آمدند .عنتریها را دستة لوطیان میگفتند .لوطیها با عنتریهایشان
ده دوازده دسته بودند که محلی خاص داشتند و تا بوی عیش و نوش به مشامشـان مـیرسـید،
یکدیگر را خبر میکردند .هی دامادی از چنگ لوطیان خالص نبود .تـا هفـت روز مـیآمدنـد و
میکوبیدند و میرقصیدند .هر خانهای کـه ختنـهسـوران در آن برپـا بـود ،بایـد بـاج لوطیـان و
عنترشان را بپردازد ...پنج قرانی نقرة صاحبقرانی و یک کلّهقند ،حداقلِ تقدیمی صاحبخانه بود.
اگر لوطی و عنترش تنها بودند ،حداقل سهمیه را میگرفت و اگر لوطیباشی که دستهای بـزر
و پهلوان کچلک (خیمهشببازی) همراه داشت ،کار به پنج تومان و پـنج کلـهقنـد مـیکشـید»
(همان .)52-56 :لوطیها تصنیفاتی را در میان بازی و شکلکدرآوردن خود میخواندند و از این
طریق ،مجلس را شـاد و مفـرّح نگـه مـیداشـتند .امـا ایـن تصـنیفات در ایـن داسـتان ،باعـ
برهمخوردن مراسم و سور و سات جشن میشود« :یکی از لوطیـان ،ضـربی زیـر بغـل داشـت و
زنجیر عنتر بزرگش را پر شالش زده بود ...لوطی میخواند:
آقا میرزاحبیباهلل
کور و عاجزم باهلل
ناگهان طوفانی درگرفت .در آن هنگام که عنتر پا برمیداشت و خم و راست مـیشـد ...و ادا
درمیآورد ،یکی از نوکران خانه با خشم تمام از پشت سر عصای محکمی به لوطی زد .لوطی که
بهکلّی انتظار نداشت ،دستپاچه شد و تا آمد بگوید چرا میزنی ،یک کشیدة آبدار خـورد .لـوطی
خواست از جلوی نوکر فرار کند ،زنجیر عنتر باز شد و از پر شال لوطی بیرون آمد ...در این میان
عنتر وحشتزده پرید وسط جمعیت .بچهها از دیدن عنتر سخت ترسیدند؛ جیغ و داد بلند شـد.
هرکس در راهی میگریخت .میرزا که هنوز جراحتش التیام نیافته بود ،با لُنـگ قرمـزی کـه بـه
جای تنبان پایش کرده بودند فرار کرد .مجلس گسیخت و بههم خورد ...بعدها معلوم شد که نام
صاحبخانه میرزاحبیباهلل بوده و عنتریِ بختبرگشته نمیدانسته و تصنیفی را که همهجا باع
شادی میشد بر صاحبخانه گران آمده؛ به حدی که یکی از نوکرانش را برای تنبیه عنتـری بـه
میدان فرستاده بود» (همان.)58-52 :
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درویشان 
یکی دیگر از گروههای اجتماعی که میتوان آنهـا را در ردیـف لـومپنهـا قـرار داد ،درویشـانی
هستند که با سوءاستفاده از افراد سادهلوح ،کسب درآمد میکنند .این دسته از لومپنهـا همـان
گونه که اشاره شد ،جذب مشاغل کاذباند که تأثیری منفی بر اقتصاد و محیط فرهنگـی کشـور
دارند .پرویزی در داستان «درویش مرحب» به توصیف رفتار و خلقیات این قشر پرداخته اسـت.
معمول بود که درویشان و شعبدهبازها در سر چهارراهها و معـابر عمـومی معرکـه مـیگرفتنـد و
چند چشمه بازی میکردند؛ یعنی هنرها و شعبدهبازیهای خود را ضمن امهار مطالبی مفصّل و
مشروح به تماشاچیان نشان میدادنـد و بـه فراخـور اهمیـت هنـری کـه عرضـه مـیکردنـد ،از
تماشاچیان ،مبلغی پول به عنوان «چراغ اهلل» دریافت میکردند .کار درویشانِ معرکهگیر عمومـاً
شعبدهبازی ،مسئلهگویی ،مارگیری ،مناقبخوانی ،عملیات پهلوانی ،قصهگویی ،و اعمـالی از ایـن
قبیل بوده است .شکل و ترتیب معرکهگیری در گذشتههای دور به ایـن ترتیـب بـود کـه ابتـدا
درویش یا شعبدهباز در وسط چهارراه و معبر عمومی سفرهای پهن میکرد و با کمک دستیارش
مشغول شعرخوانی و سوال و جواب مـیشـد کـه در اصـطالح معرکـهگیـران بـه آن شـیداللّهی
میگفتهاند .اطراف این سفره تا مسافت و عمق یک تا دو متر کامالً باز بود و جزء حریم درویـشِ
معرکهگیر محسوب میشد که هنگام انجام برنامه در آن تردد و رفت و آمد میکرده است .خارج
از این محوطه ،تماشاچیان مجاز بودند دایرهوار بایستند و هنرنمـاییهـای معرکـهگیـر را تماشـا
کنند .داستان «درویش مرحب» شرح معرکهگیری درویشی است که همراه چند بچّهدرویش ،با
طرح ادعاهای عجیب و تودهپسند ،مردم را به خود جذب و آنها را سرکیسـه مـیکنـد .صـاد
چوبک ،همشهری رسول پرویزی ،نیز در داستان چراغ آخر به ریاکاری و حیلهگری درویشـان و
سوءاستفادة آنها از علقهها و اعتقادات مذهبی مردم پرداخته است .اشارات پرویزی به شیوة کار
و نحوة معرکهگیری درویش ،مطابق آنچه از شیوة کار این گروه ذکر شد ،جزئـینگرانـه و نسـبتاً
دقیق است« :یکی از روزها در کنار مزرعة شبدر ،همان طور که خوابیـده بـودم ،سـر و صـدایی
شنیدم .دیدم درویش بلندقد و تر و تمیزی که شال سبزی دور فینة درویشانه پیچیده اسـت بـا
سه بچهدرویش که شبکاله مولوی به سر دارند ایستادهاند و بلندبلند صحبت میکنند .درویـش
با چهرة بور و ریش دوشقة بلند و سبیل نرم و آویخته ،زمین را ورانداز میکرد ...غـرض درویـش
پیداکردن جای مناسبی برای معرکهگیری بود .چون ایام عید بود و شیرازیان برای همگـامی بـا
دختر شاه پریان به حوض ماهی میرفتند و خود را به آب نهر میزدند ،درویش درسـت سـر راه
عابران میخواست تختهپوست بیندازد و بساط معرکه را جور کند ...مرشد ،دکه را پیدا کرده بود
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و طبعاً معرکه دنبال دکة درویش است ...فردا که به عادت مألوف آمدم ،وضع طور دیگـری بـود.
درویش گوشة دنج مرا بر هم زده بود .مردم بسیاری بیضیوار حلقه زده بودند .درویش در یکـی
از کانونهای بیضی ایستاده بود و بچّهدرویشان با چشمهای برا در کانون دیگر بیضی ایسـتاده
چشم به دهن درویش دوخته بودنـد» (همـان .)68-62 :درویـش پـس از شـیداللّهی و طـول و
تفسیر بسیار برای جلب مخاطب ،ادعا میکند که میتوانـد سـر بچـهدرویـش را ببـرد بـیآنکـه
قطرهای خون از آن بچکد و دوباره آن را به حالت اول برگرداند و به بچهدرویش هم کوچکترین
آسیبی نرسد .مردم سادهلوح ،از جمله راوی ،این ادّعا را باور میکننـد .امـا درویـش هـر بـار بـا
دورگرداندن چراغ اهلل و پس از دریافت مبلغی پول از حاضران ،به بهانهای از انجام این کار طفره
میرود تا اینکه پس از سه روز ،با دخالت گرگعلیخان ،آژان نظمیمه و در حالی کـه تماشـاگران
مشتا را سر کیسه کرده است ،با بچهدرویشها پا به فرار میگذارد« :درست در لحظة حسّـاس،
آنگاه که چشمان خیره بود و نفسها در سینهها حـبس بـود و قلـبهـا از اضـطراب و هیجـان
میگرفت ،وقتی خنجر روی شریانهای گردن بچهدرویش بود ،گرگعلیخان ،آژان پست ،رسـید
و گفت’ :نادرویش بیآبرو ،نگفتم معرکه نگیر ‘.و درویش مرحب در یک چشم به هـم زدن فـرار
کرد ...ما همچنان در اول عشق درویش مرحب ماندیم .معلوم شد که درویش مرحـب در بریـدن
استاد است اما نه سرِ درویش ،بلکه جیب مردمان سادهلوح و زودباور» (همان.)25-21 :
مهور و فعالیت این دسته از لـومپنهـا کـه عـالوه بـر درویشـان ،طیفـی وسـیع (همچـون
فالگیران ،پیشگوها ،جادوگران ،جنگیـران ،معرکـهگیـران ،دعـانویسـان ،و دیگـران) را شـامل
میشود ،عمدتاً برخاسته از برخی باورهای خرافی اعضای جامعه است .اشـتیا و گـرایش ذاتـی
بسیاری از مردم بـه مسـائل مـاورایی و روحـانی و پیشـگویی آینـده ،زمینـة مهـور و بـه طبـع
سوءاستفادههای وسیع این دسته از لومپنها را در جوامع گوناگون مهیا میکند .نکتهای که پدر
راوی داستان نیز بر آن انگشت میگذارد« :پدرم گفت’ :راست گفتهاند که تـا احمـق در جهـان
است ،مفلس درنمیماند .پسر ابله ...اگر تو دیدی که ]درویش مرحـب[ دیگـر دسـت بـه خنجـر
گیرد و سر را ببرد ،من یک روز پول روزانهات را دو برابر میکنم ،مشروط بر اینکه کالهبردارانـی
مال درویش مرحب جیبت را نزنند‘» (همان.)21 :

نتیجهگیری 

پرویزی با تجسّم فضای خاص پستترین مکانها و نقاط شـهر و نیـز ارائـة تصـاویری متنـوع از
اقشار فرودست جامعه ،بهویژه لومپنها ،به آثار کمحجم خود وزن و اعتبـاری واال داده اسـت .بـا
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مرور تصاویر مربوط به خصایص خاص لوطیعنتـریهـا ،نگـرش تـازه و بـیطرفانـه و بـه دور از
کلیشهسازیهای معمول نسبت به التها و روسـپیان ،بیـان تـرس مـردم شـهرها و روسـتاها از
یاغیان ،و نیز بیان تأثیر کـنشهـا و اعمـال (عمومـاً بـیبهـره از تفکـر و مبتنـی بـر زور بـازو و
هراسافکنی) التها و معاندان خیابانی بر روند حوادث و وقایع سیاسیـاجتمـاعی مـیتـوان بـه
ارزش جامعهشناختی آثار پرویزیـ دست کم در بررسی نظـام قشـربندی اجتمـاعیــ پـی بـرد.
هرچند روایت خطی و واقعگرایانة پرویزی در بیان بسیاری از جزئیات زندگی تیپیک لـومپنهـا
مؤثر افتاده است ،استفادهنکـردن از برخـی شـگردهای روایـت ،نظیـر تـکگـویی درونـی و نیـز
بهکارنبردن عنصر دیالو در داستان ،سبب شده است که مخاطب از شناخت ویژگیهای خاص
2
و منحصربهفرد زبانی لومپنها و اصطالحات برآمـده از فرهنـگ زبـانی آنهـا بـیاطـالع بمانـد.
پرویزی با تأکید بر این مسئله که اساس و بنیان طبقة اجتماعی را اقتصاد تشکیل مـیدهـد ،بـا
پررنگکردن نقش این عامل در زندگی زیرطبقات و لومپنها ،بـه ترسـیم برخـی زوایـای کمتـر
بازگو شدة زندگی این طبقة اجتماعی میپردازد .او بر اساس عامـل تعیـینکننـدة اقتصـاد و بـا
نشاندادن غیرمستقیم معیارهای سهگانه در طبقهبندی جامعه ،یعنی مالکیت سرمایه ،قـدرت ،و
وجهه ،لومپنها را بیبهره از این سه معیار میداند؛ هرچند با کمی اغماض میتوان دسـتههـایی
از لومپنها (همچون یاغیان ،التها ،و معاندان خیابانی) را برخوردار از نوعی قدرت متکی به زور
و ارعاب دانست ،بیبهرگی آنها از وجهة اجتماعی ،این میزان محـدود از قـدرت را نیـز بـیاثـر
میکند .پرویزی همچنین با اشاره به نوع زندگی لومپنها ،به شیوههایی همچـون کـالهبـرداری،
زورگیری ،تنفروشی ،و غیره در کسب درآمد از سوی آنها اشاره میکند؛ شیوههایی که غالباً از
نظر قانونی ممنوعاند و با نوع کسب درآمد طبقة پایین جامعه که متکی بـه فـروش نیـروی کـار
بدنی به صاحبان سرمایه است تفاوتی فاحش و آشکار دارد .این مسئله بنیادیترین عامل تمـایز
میان اعضای طبقة پایین جامعه و زیرطبقات (طبقة پایینِ پایین) است .درمجمـوع ،پرویـزی بـا
نگاهی منصفانه ،به رغم برجستهکردن جنبههای منفی رفتاری لومپنها ،بـا تأکیـد بـر نـابرابری
توزیع درآمد و امکانات اجتماعی ،دستکم ،گروهـی از لـومپنهـا را قربانیـان جامعـه و افـرادی
ستمدیده تصویر میکند که زمینة رشد فکری و روحی از آنها سلب شده است.

 .2برای آگاهی از ویژگیها و اصـطالحات خـاص زبـان لـومپنهـا ر .ک :علـیاکبـر اکبـری ،لمپنیسـم،
ویژگیهای زبان لمپنی در فارسی.298-219 ،

 11

بررسیوتحلیلنمودزیرطبقاتدرآثاررسولپرویزی 

منابع 
 .2آبراهامیان ،یرواند ( )2981ایرانبیندوانقالب .کامم فیروزمند و همکـاران ،تهـران :نشـر مرکـز،
چاپ نهم.
 .9اکبری ،علیاکبر ( )2959لمپنیسم .تهران :مرکز نشر سپهر.
 .9بردلی ،هریت ( )2986دگرگونیساختارهایاجتماعی:طبقهوجنسیت .محمود متّحد ،تهـران:
نشر آگه.
 .1برزین ،سـعید (« )2929سـاختار سیاسـی-طبقـاتی و جمعیتـی ایـران» دراطالعااتسیاسای-
اقتصادی ،شمارة  ،82-89صص .21-92
وصلهدار .تهران :سازمان انتشارات جاویدان.

 .5پرویزی ،رسول ( )2952شلوارهای
 .6ـــــــــــــــ ( )2952لولیسرمست .تهران :سازمان انتشارات جاویدان.
یهایاجتمااعی .عبدالحسـین نیـک
جامعهشناسیقشربندیونابرابر 

 .2تامین ،ملـوین ()2982
گهر ،تهران :نشر توتیا ،چاپ سوم.
بهاایاجتمااعی
 .8خرّاطها ،سعید (« )2989روسپیگری در محلة غربت» مجموعهمقاالتآسای 
ایران،تهران :نشر آگه.
 .2دارندورف ،رالف (« )2922دربارة منشأ نابرابریهای اجتماعی» ،ترجمة ح .قاضیان در مجلاةناماة
فرهنگ ،شمارة  ،2صص .92-12
 .21رهبر ،سعید ( )2989نگاهیبهنهضتملیایران .نقـد خـاطرات شـعبان جعفـری ،تهـران :نشـر
هیرمند.
 .22زادهمحمّدی ،مجتبی ( )2982لومپنهادرسیاستعصرپهلاوی( .)1314-1341تهـران :نشـر
مرکز ،چاپ دوم.
 .29زاالمانسکی ،هانری (« )2982بررسی محتواها؛ مرحلهای اساسی در جامعهشناسـی ادبیـات معاصـر»
درآمدیبرجامعهشناسیادبیات ،ترجمة محمّدجعفر پوینده ،تهران :نشر چشمه ،صـص -999

.912
 .29سرشار ،هما ( )2986شعبانجعفری .تهران :نشر البرز.
 )2922( _______ .21خاطراتشعبانجعفری .تهران :نشر ثال .
جامعهشناسی .تهران :نشر نی ،چاپ دوم.

 .25عضدانلو ،حمید ( )2986آشناییبامفاهیماساسی
 .26فتّاحیپور ،احمد (« )2919مشخصات طبقات اجتماعی ایران» در مجلةمسائلایران ،شـمارة ،22
صص .128-515

 11

جامعهشناسی هنر و ادبیات،دورۀ ،6شمارۀ  ،1بهاروتابستان 1313


هتاسالهاای

 .22فوران ،جان ( )2981مقاومتشکننده:تاریختحوالتاجتماعیایرانازصفوی
پسازانقالباسالمی.
 .28ترجمة احمد تدین ،تهران :مؤسسة خدمات فرهنگی رسا ،چاپ سوم.
رضاشاهوشکلگیریایراننوین .مرتضی ثاقب فـر ،تهـران :انتشـارات

 .22کرونین ،استفانی ()2989
جامی.
شههای بنیادیدرجامعهشناسی .منوچهر صبوری ،تهران :نشر نـی،
 .91کیویستو ،پیتر ( )2985اندی 
چاپ پنجم.
جامعهشناسی .ترجمة منوجهر صبوری ،تهران :نشر نی ،چاپ بیستوپنجم.

 .92گیدنز ،آنتونی ()2982
 .99لهساییزاده ،عبدالعلی (« )2981نابرابریها و قشربندی اجتماعی در ایران» در شـیراز مجلةعلاو 
اجتماعیوانسانیدانشگاهشیراز ،شمارة  ،99صص .2-91
جامعهشناسی .باقر پرهام ،تهران :انتشارات امیر کبیر.

 .99مندراس ،هانری ( )2956مبانی
جامعهشناسی .تهران :نشر بهینه ،چاپ پانزدهم.

 .91وثوقی ،منصور و علیاکبر نیکخلق ( )2985مبانی

 11

