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چکیده
ادبیـات داسـتانی گونـه ای از ادبیـات اسـت کـه در قالب  رمان، داسـتان و داسـتان کوتـاه روایت 
می شـود. ادبیات داسـتانی در ایران به شـکل امروزی آن، تقریبا پس از مشـروطه و با بهره گیری 
از فرهنـگ عامیانـه، شـکل گرفـت؛ در نتیجه ویژگی  شـخصیت های  ایـن داسـتان ها، برگرفته از 
افـرادی اسـت که تأثیر بیشـتری بر وقایـع جامعه دارند. یکـی از مهم ترین ایـن گروه ها، لوطی ها 
هسـتند کـه در طـول تاریـخ تأثیر بسـیاری بر سرنوشـت جامعـه داشـته اند و از همیـن روی در 
ادبیات داسـتانی بسـیار مـورد توجه قرار گرفته اند. در این پژوهش، داسـتان علویـه خانم و رمان 
خانـۀ لهسـتانی ها را کـه در دورۀ زمانـی و شـرایط اجتماعی متفاوتی نوشـته شـده اند بـا تکیه بر 
فرهنـگ لوطی گـری تحلیـل کرده و همچنین به مقایسـۀ تأثیر جامعۀ نویسـندگان آثـار موردنظر 
بـر شـیوه روایـت ماجـرا پرداخته ایـم و بـه این نتیجه رسـیده ایم که نـه تنها فرهنـگ لوطی گری 
در داسـتان معاصـر نقـش پررنگـی دارد، کـه نـوع زندگـی و ویژگی های شـخصیتی لوطی ها در 
سـاخت و پرداخـت ایـن تیپ در داسـتان علویه خانـم ملموس تر و به واقعیت نزدیک تر اسـت.

واژه هـای کلیدی: ادبیات داسـتانی معاصـر، لوطی گری، صـادق هدایت، مرجان شـیرمحمدی، 
علویـه خانم، خانۀ لهسـتانی ها
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1.  مقدمه

1-1 بیان مسئله
ادبیـات داسـتانی گونـه ای از ادبیـات اسـت کـه در قالب هـای متفاوتـی چـون رمـان، داسـتان و 
داسـتان کوتـاه روایـت می شـود. یکـی از مهم تریـن انـواع ادبیـات داسـتانی در ایـران، ادبیـات 
داسـتانی معاصر اسـت که بر بنیاد فرهنگ عامیانه بنا شـده اسـت و از دورۀ مشـروطه شـروع به 
شـکل گیری کـرد. نویسـندگان این نـوع ادبی برای رقـم زدن داسـتان های خـود، از زندگی افراد 
جامعـه و به خصـوص زندگـی گروهـی از افـراد کـه تأثیـر بیشـتری بر وقایـع و اوضـاع جامعه 
دارنـد، اسـتفاده کردنـد. یکـی از ایـن مهم ترین ایـن گروه های تأثیرگـذار، تیپ لوطی ها هسـتند 
کـه از قرن هـا پیـش نیـز در قالب فتیان و عیاران بر وقایع جامعه تاثیر بسـیاری داشـتند. در نتیجه 

ایـن افـراد سـهم به سـزایی در داسـتان های دوران معاصـر دارند.
  بـا توجـه بـه اهمیّـت ایـن موضـوع، در ایـن پژوهـش سـعی می شـود تأثیری را کـه این 
تیپ شـخصیتی بر داسـتان علویه خانم و رمان  خانه لهسـتانی ها دارد، بررسـی کرده و همچنین 
بـه مقایسـۀ تأثیـر دوره های زمانی متفاوت، در برداشـت نویسـندگان این دو داسـتان از این تیپ 

بـرای بازنمایی آن هـا در داستان هایشـان بپردازیم.

1-  2 اهداف پژوهش
آشنایی با فرهنگ لوطی گری و تأثیر آن بر ادبیات داستانی

تفـاوت تأثیـر جامعـه بـر نویسـندگان بـرای شـناخت تیپ لوطی بـا توجه بـه دوره هـای زمانی 
متفاوت.

1-  3 ماهیت و چگونگی پژوهش
ماهیـت ایـن پژوهـش، توسـعه ای اسـت و بـه منظور بررسـی و شـناخت این فرهنگ و دسـت 
یافتـن بـه تأثیـری کـه بـر دیـدگاه افـراد و به خصـوص شـیوه ی نوشـتاری نویسـندگان دارد، با 

اسـتفاده از روش کتابخانـه ای، انجـام گرفته اسـت.
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1-  4 پیشینۀ پژوهش           
در زمینـۀ لوطـی و لوطی گـری، پیشـینۀ آن هـا نظیـر فتیـان و عیارهـا و نیـز داسـتان علویه خانم 

تاکنـون پژوهش هایـی انجام شـده اسـت کـه برخـی از آن ها عبارتنـد از:
1.کتـاب  آییـن فتـوت و جوانمـردی )1382( اسـماعیل حاکمی: نویسـنده به بررسـی آیین 

فتـوت و توضیـح طبقات مختلـف فتیان پرداخته اسـت.
2.کتـاب فتوت نامـۀ سـلطانی)1350( موالنا حسـین واعظ کاشـفی سـبزواری: موضوع این 
کتاب، پیرامون مراسـم فتیان و طبقات مختلف آن ها و نیز آداب و رسـوم هریک از آن ها اسـت. 
3. مقالـۀ »مرام و مسـلک لوطیـان در دوره قاجـار« )1390( محمدرضا جوادی یگانه: مؤلف 

به بررسـی آداب و رسـوم و اخالق لوطی ها در دورۀ قاجار پرداخته اسـت.
4. مقالـۀ »لوطی گـری در دورۀ قاجـار« )1390( نـادره جاللـی: مؤلـف در ایـن مقالـه بـه 

بررسـی سـنت ها و آداب لوطی هـا در دورۀ قاجـار می پـردازد.
5. پایان نامـه نقـش جوانمردان در ادبیات نمایشـی ایران براسـاس نظریۀ قهرمان مسـئله دار 
)1395( راضیـه براهیمـی: مؤلـف به بازنمایی فرهنگ و شـخصیت لوطی ها در ادبیات نمایشـی 
معاصـر بـا تکیـه بـر نظریۀ قهرمـان مسـئله دار، پرداخته و اخـالق و رفتـار آن ها را براسـاس این 

نظریـه، مـورد تحلیل قرار داده اسـت.
6. پایان نامـۀ لوطیـان و لوطی گـری در دورۀ قاجـار )1375( ربابـه معتقـدی: ایـن پایان نامه 
شـامل پیشـینۀ تاریخـی و منشـأ فتـوت و عیـاری اسـت و بـه شـکل مختصـر، رابطـه فتیـان و 
جوانمـردان را بررسـی می کنـد و بـه توضیـح و تشـریح پایگاه اجتماعـی لوطیـان در دورۀ مورد 
نظـر، نحـوۀ معاشـرت و مشـاغل و تفریحـات و اخـالق و عـادات و شـیوه های رفتـاری آنـان 

می پـردازد.
7. پایان نامـۀ بررسـی زمینه هـای ناتورالیسـمی داسـتان علویـه خانـم از صـادق هدایـت و 
مقایسـۀ آن بـا نانـا از امیـل زوال )1394( امیـن افضلـی: در ایـن پایان نامـه، رمـان نانـا با داسـتان 

علویـه خانم از منظر ناتورالیسـتی مقایسـه می شـود.

بررسی و مقایسۀ فرهنگ لوطی گری در داستان علویه خانم و رمان   خانه لهستانی ها
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8. پایان نامـۀ بررسـی و مقایسـۀ زبـان عامیانـه در مکالمـات چهـار داسـتان )علویـه خانم ، 
سووشـون، زمین سـوخته،  خاله بازی( )1394( حسـین عالم زاده: در این پایان نامه به بررسـی و 
مقایسـۀ زبـان عامیانـه در مکالمات چهار اثر داسـتانی ذکر شـده پرداخته می شـود و عناصر زبان 

عامیانـه در ایـن کتاب هـا در دو بخش واژگانی و نحوی بررسـی می شـود.
عـالوه بـر پژوهش هایـی کـه بـه برخـی از آن ها اشـاره شـد، بـا بررسـی هایی کـه به عمل 
آمـد، در ارتبـاط بـا موضـوع مورد نظر، تا به حال تحقیق و کار علمی مسـتقلی به چاپ نرسـیده 
اسـت و مـا قصـد داریـم ویژگی هـا، اندیشـه، رفتار و آداب و رسـوم ایـن تیپ را که در داسـتان  
علویـه خانـم و  خانه لهسـتانی ها بازنمایی شـده اند، بررسـی کرده و همچنین به مقایسـه فرهنگ 

بازنمایـی شـده از آن ها در این دو کتـاب، بپردازیم.

2- بحث

2-  1 ادبیات داستانی معاصر
ادبیـات داسـتانی معاصـر و نیـز داستان نویسـی به شـیوۀ نویـن آن در ایـران، در بحبوحـۀ دوران 
مشـروطه شـکل گرفـت. در واقـع ایـن جنبـش، نه تنهـا بر اوضـاع اجتماعـی و سیاسـی که بر 
ادبیات نیز تاثیر به سـزایی داشـته اسـت. »ابتدا رمان ها به  زبان های  فرانسـه  و انگلیسـی  و روسـی  
و آلمانـی  یـا عربـی  و ترکـی  به  ایـران  می آمـد... سـپس  رمان هایی  از فرانسـه  و بعد انگلیسـی  و 
عربـی  و ترکـی  اسـتانبولی  بـه  فارسـی  ترجمه  شـد...این  ترجمه ها بسـیار مفیـد و ثمربخش  بود؛ 
زیـرا ترجمه  کننـدگان  در نقـل  متـون  خارجی  به  فارسـی ، قهـراً از همان  اصول  ساده نویسـی  زبان  
اصلـی  پیـروی  می کردنـد... و از پیرایـۀ لفظـی  و هنرنمائی هـای  شـاعرانه  کـه  به  نـام  فصاحت  و 

بالغـت  بـه کار می رفت ، بـه  مقدار زیـادی  کاسـته  شـد« )آرین پـور،1372: 2/237 238(.
نویسـندگان ایـن نـوع ادبیات در آثار خـود با بهره گیری از عقاید مذهبـی و ملی و تحریک 
حـس آزادی خواهـی مـردم، سـعی در بیـداری و آگاهی جامعه داشـتند؛ این افراد که جزو قشـر 
تحصیل کـردۀ جامعـه بودنـد، بـا توجـه به پایین بودن سـطح آگاهـی و سـواد مردم ایـران، برای 
درک بیشـتر داسـتان ها و قابـل فهـم بودن آن ها، شـخصیت های داسـتانی خـود را از افراد جامعه 
برگزیـده و وقایـع رقـم خـورده در داسـتان ها را نیز بـا توجه به اوضـاع سیاسـی و اجتماعی آن 
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روزهـای ایـران انتخـاب می کردنـد؛ زیـرا »اگر وظیفـۀ عمده و اساسـی رمان نویـس، رمان نویس 
امـروز و دیـروز و فـردا، ارائۀ آدمی در جامعه ای باشـد که خود می آفریند، بـرای یک رمان نویس 

معتبـر، جامعه خـود عنصری فوق العاده مهم اسـت« )پریسـتلی، 1356: 457(.
معمـوأل نویسـنده بـرای انتخـاب شـخصیت های اصلی خـود، گروهـی از افـراد را در نظر 
می گیـرد کـه بیشـترین تأثیـر را بـر ماجراهـای مهـم جامعـه داشـته باشـند. در دورۀ یـاد شـده، 
لوطی هـا از مهم تریـن تیپ هـای جامعـه بودنـد کـه خـود بـه گروه هـای مختلفـی نظیـر الت، 
داش مشـدی، پنطـی، لمپـن و... تقسـیم می شـدند. ایـن گروه ها اغلب شـامل افرادی بی سـواد و 
الابالـی بودنـد و در آن دوران بـرای منفعت خود و گاه نیز برای پیدا کـردن نام و آوازه در جامعه، 
بـه هـر کاری دسـت می زدنـد، در نتیجه در بسـیاری از وقایـع اجتماعی و سیاسـی جامعه چه در 
بعـد مثبـت و چـه منفی  می تـوان ردپایـی از این تیپ مشـاهده کـرد. ایـن افـراد دارای فرهنگ، 
رسـوم، ویژگی هـای اخالقـی و زبانـی خاص و آمیختـه با فرهنـگ عامیانه بودنـد؛ در نتیجه نثر 
داسـتان هایی کـه در شـخصیت پردازی خـود از ایـن افـراد بهره می برنـد، اغلب آمیختـه به زبان 

محـاوره و فرهنگ عامیانه اسـت.

2-  2 تاثیر جامعه بر شخصیت پردازی علویه خانم و   خانه لهستانی ها
محمدعلـی جمـال زاده در سـال 1300 بـا نوشـتن مجموعۀ داسـتان یکـی بود یکی نبـود تحول 
عظیمی در سـیر داسـتان نویسـی معاصر بوجود آورد. پس از جمالزاده می توان »صادق هدایت« 
را بـه عنـوان تأثیرگذارترین نویسـنده در شـکل گیری ادبیات داسـتانی معاصر به شـکل امروزی 
آن نـام بـرد. »هدایت دسـتخوش یـک درام درونی بـود. او کـه از خانوادۀ متعینی برخاسـته بود، 
بـه عنـوان یـک روشـنفکر از اشـراف و اعیـان متنفـر بـود. در مقابل ایـن تنفر، طبعأ می بایسـت 
محبـت خـود را متوجـۀ تـودۀ بی چیز و فقیر کنـد ولی ابتـذال و فرومایگی این تـوده نیز هدایت 
را سـرخورده می کـرد... بـا ایـن حـال اگـر انتخاب اجبـاری می بـود، هدایت همواره شـق دومی 
را انتخـاب می کـرد. از ایـن رو بیشـتر آثـارش نیز بر گرد احـوال و اعمال طبقات محـروم و بینوا 

می چرخد« )سـپانلو، 1387: 98(.

بررسی و مقایسۀ فرهنگ لوطی گری در داستان علویه خانم و رمان   خانه لهستانی ها
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یکـی از داسـتان های برجسـتۀ صـادق هدایـت که بـر ادبیات داسـتانی معاصر بسـیار مؤثر 
بـود، علویـه خانـم اسـت کـه در سـال 1322 بـه چاپ رسـید. هدایـت در ایـن داسـتان از زبان 
محاوره اسـتفاده و شـخصیت های داسـتانی خود را از طبقات پایین دسـت جامعه انتخاب کرد. 
شـخصیت اصلی این داسـتان »علویه خانم« اسـت و داسـتان حول محور زندگی او می چرخد. 
شـیوۀ سـخن گفتـن و رفتـار علویه، برگرفته از فرهنگی اسـت کـه معموالً در بیـن الت ها رواج 
دارد. در دورۀ کنونـی معمـوأل حضـور زنانی بـا چنین فرهنگ و آدابی، در جامعه بسـیار کمرنگ 

اسـت؛ اّمـا حضور چنیـن افـرادی در دهه های گذشـته، متداول بوده اسـت.
بـا گذشـت زمـان و افزایش آگاهی و سـواد مردم، قشـر لوطی  و الت  در جامعه به حاشـیه 
رانـده شـد و آشـنایی افـراد بـا فرهنـگ و آداب این افـراد نیز کاهش یافـت؛ در نتیجـه در دورۀ 
کنونی، نویسـندگانی که برای انتخاب شـخصیت های داسـتانی خود از این تیپ استفاده می کنند، 

معمـوالً برای شـناخت بیشـتر فرهنگ آن ها بـه داسـتان های دهه های پیشـین روی می آورند.
یکـی از ایـن داسـتان ها، رمـان  خانه لهسـتانی ها نوشـتۀ »مرجان شـیرمحمدی« اسـت. این 
رمـان روایـت ماجرایی اسـت که در دورۀ پهلوی دوم اتفاق می افتد. شـخصیت  مهم این داسـتان 
بـا نـام پـری، نقطـۀ مقابل علویـه در داسـتان صـادق هدایت اسـت. او شـخصیتی لوطی منش و 
باغیـرت دارد. شـیرمحمدی در پرداختـن بـه ایـن شـخصیت، از ویژگی هـای لوطی هـا کـه در 

داسـتان های مهمـی همچـون داش آکل بازنمایی شـده، اسـتفاده کرده اسـت.
همان طـور کـه پیـش از این نیز اشـاره شـد، با توجـه به اینکه حضـور لوطی هـا در جامعۀ 
امـروز کمرنـگ شـده اسـت و ایـن افـراد بـه حاشـیه رانـده شـده اند در نتیجه شـخصیت پری 
رمـان  خانـه لهسـتانی ها در مقایسـه با علویـه، ناملموس تر جلـوه می کند. با این همـه تحلیل این 

شـخصیت نشـان می دهـد کـه شـیرمحمدی در معرفی لوطی هـا، بیراهه نرفته اسـت.

2-  3 تحلیل داستان ها

2-  3-1 داستان علویه خانم نوشتۀ صادق هدایت
داسـتان علویه خانم دربارۀ مسـافرانی اسـت که همگی از طبقات پایین دسـت جامعه هسـتند و به 
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همـراه خانواده شـان و گاه تنهـا، بـا چنـد گاری بـرای زیارت حرم امـام رضا)ع( بـا یکدیگر همراه 
می شـوند. یکـی از ایـن خانواده هـا، خانـوادۀ علویه خانم اسـت که شـامل علویه، پسـر و دختری 
جـوان )آقـا موچول و عصمت سـادات( و دو دختربچه اسـت. علویه که در ابتـدا این ها را فرزندان 
خـود معرفـی می کنـد، در طی داسـتان مدام هویتشـان را تغییر می دهـد و گاه با نام دامـاد، عروس 
و گاه بچـۀ سـرراهی معرفـی می کند. شـغل آقاموچـول پرده داری اسـت و طبق دسـتور علویه، در 
هرکجـا کـه بـرای اسـتراحت توقف می کنند، شـروع به نقالـی می کند. علویـه از همان ابتـدا برای 

دیگر مسـافران شـروع بـه مظلوم نمایی کـرده و خود را زنـی پاک و مذهبـی معرفی می کند.
در طـی مسـیر، کاروان بـرای یـک شـب در کاروان سـرایی اطـراق می کند و علویـه به همراه 
خانـواده  و دوسـتانش در یـک اتاق جمع می شـوند؛ نیمه شـب علویه که صیغۀ یوزباشـی گاریچی 
بـود، به گاری مرادعلی می رود. صبح که آقاموچول بسـاط نقالی را به دسـتور علویـه راه می اندازد، 
صاحـب سـلطان کـه صیغـۀ مرادعلی بود، شـروع به رسـوا کـردن علویـه می کند؛ علویـه که زنی 
سـلیطه و الابالـی اسـت، بی آنکه خـود را از تک و تا بیاندازد، شـروع به دعـوا و آبروریزی می کند. 
یوزباشـی نیـز پس از این رسـوایی، علویـه را در راه رها کرده و کاروان بـه راه می افتد. چند ماه بعد 

یوزباشـی، علویـه را در حـرم می بینـد و از او می خواهـد که از نو با او همراه شـود.

2-  3-1-1  نقالی
نقالـی یکـی از شـیوه های روایت داسـتان های کهـن و مذهبی اسـت. یکی از انـواع نمایش های 
نقالی که در گذشـته رواج داشـته اسـت، پرده داری اسـت. در این شـیوه، پرده دار، داسـتان را از 
روی نقاشـی هایی کـه بـر روی پرده ای کشـیده شـده اند، روایت می کنند. »پـرده از جنس کرباس 
یـا متقـال اسـت و بر آن تصاویر بـزرگ مردان دین و پهلوانان، یا مجلسـی از حـوادث زندگی و 
مصائب خاندان پیامبر)ص( و پهلوانان شـاهنامه مانند رسـتم و سـهراب یا حادثۀ کربال و اغلب 
بـه رنگ هـای تیـره نقـش بسـته اسـت... این گونـه نمایش هـا اغلـب در میدان هـا یـا محله های 

معـروف یا خانه های شـخصی اجـرا می شـود« )رازی،1390: 40  41(.
در قسـمت زیـر، هدایـت صحنـه ای از پرده خوانـی آقاموچـول را توصیـف می کنـد که در 

بررسی و مقایسۀ فرهنگ لوطی گری در داستان علویه خانم و رمان   خانه لهستانی ها
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آن بـه معرفـی نقاشـی های پرده، شـیوۀ پـرده داری، اجـرای پـرده دار و مکالماتش با تماشـاچیان 
می پردازد:

2-  3-2-1 تصاویر پرده ها
بـر پرده هـای پـرده داران معمـوالً صحنه هـای مذهبی یـا صحنه هایـی از داسـتان های کهن نقش 

بسـته است:
 »میـان جادۀ مشـهد، کنار سـقاخانه ده نمک، جمعیـت انبوهی از مـرد و زن جلوی پرده ای 
کـه بـه دیـوار بـود، میـان بـرف و گل، جمع شـده بودنـد. روی پرده کـه از دو طـرف لوله 
شـده بـود فقـط تصویر »مجلـس یزید« دیـده می شـد. تختی بـاالی مجلـس زده بودند و 
یزیـد بـا لباس و عمامه سـرخ روی آن جلوس کرده مشـغول بازی نـرد بود. پهلویش تنگ 
شـراب و سـیب و گالبی در سـینی گذاشته شـده بود. یک دسته از اسـرای صحرای کربال 
بـا عمامه هـای سـبز، گردن کج و حالت افسـرده، زنجیر بگردن، جلوی یزید صف کشـیده 
بودند. سـه نفر سـرباز سـبیل از بناگوش در رفته هم پر سـرخ به کالهشـان زده، شمشـیر 
برهنـه در دسـت گرفته، با شـلوارهای چاقچـور مانند پف کـرده، که در چکمـه فرو کرده 

بودنـد، به حالت نظامی کشـیک می دادنـد« )هدایـت، 1356: 11(.

2-  3-1-3 پوشش پرده دار
پوشـش پـرده داران معمـوأل بـا افـراد عادی متفاوت اسـت. ایـن افراد بـرای آنکه داسـتانی را که 
روایـت می کننـد تأثیرگذارتر باشـد، اغلب پوشـش خود را نیـز با آن داسـتان، هماهنگ می کنند:

 »جـوان پرده دار شـال و عمامه سـبز، عبای شـتری منـدرس و نعلین گل آلودی داشـت. 
بـه نظـر می آمـد الگوی لباس خـود را از مد لباس اسـرای روی پرده برداشـته بود. قوزک 
پایـش سـرخ کبـود رنگ مثل چغندر سـرمازده، از پشـت زیر شـلواری بیرون آمـده بود. 
صـورت چـاق و سـرخ او مثل صـورت قمر بنی هاشـم از جوش غرور جوانی پوشـیده 

شـده بود« )هدایت، 1356: 11(.
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2-  3-1-4 اجرای پرده دار
پـرده داران بـرای واقعـی جلوه دادن داسـتان ها معمـوالً در صحنه هایی نظیر مبـارزه، رجزخوانی، 

صحنه هـای غم انگیـز و... متناسـب بـا اتفاق، لحن صـدای خود را تغییـر می دهند:
 »سـرش را تـکان مـی داد و از تـه حلقومش فریاد می کشـید: »اینا مصائبی بود که بر سـر 
خانـدان رسـول آوردن. )بـه پیشـانیش مـی زد و مردم هـم از او تقلید می کـردن(. حاال از 

ایـن بـه بعد مختار میاد و اجر اشـقیا رو کف دستشـون میـزاره« )هدایـت، 1356: 12(.

2-  3-1-5 شیوۀ کسب درآمد پرده دار
شـیوه ای کـه پـرده داران از آن بـرای جمع آوری پول در هنگام کار اسـتفاده می کنند، با اسـتفاده از 

تحت تأثیر قرار دادن احساسـات مردم اسـت:
 »"اگـه شـیعیونی که اینجا واسـادن بخوان باقیشـو ببینن، نیاز صاحب پـرده رو می ندازن 
تـو سـفره - مـن چیـزی نمی خوام مـن چهـار سـر نون خـور دارم، چهـار جـوون مـرد 
میخـوام کـه از چهـار گوشـۀ مجلـس  چهـار تـا چـراغ روشـن بکنن تـا بعد بریم سـر 
باقـی پـرده و ببینیـم مختـار چطـوری پـدر این بد مـروت صاحابـا رو در میـاره. هر کی 
چـراغ اولـو روشـن بکنه، به همون فرق شـکافتۀ علی اکبـر، خدا صد در دنیـا و هزار در 

آخـرت عوضـش بـده، کی میخـواد صنار بـا علی اکبـر معامله بکنـه؟"...
از اطـراف مقداری پول سـیاه و سـفید توی دسـتمال چرکی که جلو پرده بـه زمین افتاده 

بود پرتاب شـده بود« )هدایـت، 1356: 12(.

2-  3-1-6  عقاید و مذهب
لوطی هـا اغلـب در محیطـی مذهبـی پـرورش یافته انـد و معمـوالً دنبالـه رو مذهـب و عقیده ای 
هسـتند کـه از کودکـی بـر طبـق آن رشـد یافته انـد. آن هـا بـه برخـی مسـائل مذهبی به شـدت 
پایبندنـد. بـر خـالف تصـوری کـه عـوام دارنـد و گاه آن هـا را جـزو قشـر اوبـاش و لمپن هـا 
می داننـد، لوطی هـا اعتقـاد خـود را بـه مسـائل مذهبی جـدی گرفته و بـرای این عقایـد، ارزش 
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بسـیاری قائـل هسـتند. اما الت ها معمـوالً به خرافات، اعتقاد راسـخی دارند و بسـیاری از وقایع 
زندگـی خـود را نیز براسـاس همین خرافـات، تعبیر می کنند:

»علویـه: » ازون سـرونه بـه بعـد عصمت کزاز کـرد. ده بیس تومـن خـرج دوا درمون رو 
دسـتم گذاشـت، همچی شـده بـود مث تیغ ماهـی، اگه دماغشـو می گرفتـی، جونش در 
می رفـت. بعـد همین کـه یه خـرده جـون گرفت، بـا خـودم آوردمش تهـرون، توجهش 
کـردم، گفتـم گاس باشـه از مـا بهتـرون اذیتـش کرده باشـن. دعـا براش گرفتـم حالش 
بهتـر شـد. گرچه هنوز سـر خونـۀ اولش نرفته، اّما چشـم شـیطون کور، گوش شـیطون 
کـر، حـاال معقـول یه پیرهـن گوشـت گرفتـه  الحمـدال چهارسـتون بدنش درسـته. من 
نمی خواسـم امسـال بیـام مشـد همـش بـه اصرار یوزباشـی شـد، با خـودم گفتـم: حاال 
کـه حضـرت منـو طلبیـده، خوب اونـم با خودم میـارم، چونـه زن نباد خونـه بمونه، دق 
میکنـه، خیاالتـی میشـه، یـه نفـر بغل خـواب می خواد. این شـد که بنـه کـن راه افتادیم. 
ایـن بچـه سـید رو بـا خـودم آوردم بـه هـوای اینکه شـووری براش دسـت و پـا بکنم، 

سـرش رو رو بالینـی بذارم تا سروسـامون بگیـره« )هدایـت، 1356: 21(.
علویـه: »کاشـکی می دیـدی چطـور قربـون صدقـه ام مـی رف؛ هـرکار کـردم کـه طالق 
بگیـرم، قبـول نکـرد. رفتـم دم مرده شـور خونـه آب غسـل مـردۀ کنیـز سـیاه رو گرفتم، 
بخـوردش دادم تـا مهـرش به من سـرد بشـه. اسـتغفرال، خاک بـراش خبر نبـره، خانوم! 

دو مـاه بعـد تخته بنـد شـد« )هدایـت، 1356: 30(.

2-  3-1-7 هرزگی
یکـی از ویژگی هـای بـارز الت هـا، هرزگی بـود. آن ها معموأل مشـتری اصلی کوچه هـای بدنام 
بودنـد. یکـی از دالیلـی کـه باعـث می شـد ایـن افـراد زیـر بـار ازدواج نرونـد و به ایـن روابط 
تـن دهنـد، عـالوه بـر خوش گذرانـی، فـرار از مسـئولیت پذیری بـود. دلیـل دیگـر اینکـه آن ها 

نمی خواسـتند بـا ازدواج کـردن، پایبنـد کسـی شـوند و آزادی خـود را از دسـت دهند:
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 »معلـوم نبـود بچه هـا مـال خودش یـا مال دختـرش یا مال یـه نفر سـورچی بودند. 
از طـرف دیگـر، دلسـوزی و توجـه مخصوصـی که نسـبت به یوزباشـی از خـود ظاهر 
می کـرد، مـورد سـوءظن واقـع شـده و موضـوع قابـل توجهـی بدسـت خله شـلخته ها 
داده بـود. صغـری سـلطان کـه ابتـدا در گاری یوزباشـی بـود، گفتـه بود که در قشـالق، 
علویـه شـب را بغل یوزباشـی خوابیده؛ این مطلـب باعث کنجکاوی و تنفـر و نقل زبان 
زن هـای نجیـب نمـا و خانم باجی ها شـده بود که بـا آب و تاب حاشـیه می رفتند و تف 

و لعنت می فرسـتاند« )هدایـت، 1356: 36(.
 »در ایـن وقـت، زن سـبیل داری کـه سـی و پنج یا چهل سـاله بود، مثل مـادر وهب، 
چـادر نمـاز پشـت گلی به سـرش و دسـتش را به کمـرش زده، با صورت خشـمناک از 
اتـاق مجـاور درآمـد. فریاد می کشـید: »آهـای علویه! قباحـت داره! خجالت نمی کشـی؟ 
خجالـت رو خـوردی آبـرو رو قـی کردی؟ دیشـب تـو گاری مرادعلی چیکار داشـتی؟ 
همیـن االن میبـاس روبـرو کنم. کلۀ سـحر هم پاشـده کاسـۀ گدایی دسـتش گرفته مردم 
رو زاورا می کنـه. خـودت هفـت سـر گـردن کلفـت بسـت نیسـت، مرد منـم می خوایی 
از چنگـم در بیـاری؟ مسـلمونی از دسـت رفتـه، دین از دسـت رفته، آهای مردم شـاهد 
باشـین ببینیـن ایـن زنیکـه بـی چشـم ورو چـی بـه روز مـن آورده. تـو می خوایـی بری 

زیـارت؟ حضرت کمرتو بزنـه...« )هدایـت، 1356: 39 40(
 »علویـه: »  االهـی آتیـش بـه ریشـۀ عمرتـون بگیـره، پـس حـاال معلـوم میشـه تـو 
نمی خواّسـی من سـید زمیـن مونده رو برا ثـواب بیاری زیارت. می خواسـتی آب کمرت 
رو تـو دل زوار امـام رضـا خالـی کنـی!« یوزباشـی رو کـرد به مشـهدی معصـوم: » چون 
مـن در زندگیـم زیـاد عـرق خـورده بـودم هـا، می خواسـتم محـض ثـواب یه زن سـید 
بی بضاعـت بگیـرم، بچه سـید پیدا کنـم تا گناهم آمرزیده بشـه.« علویه تـو حرفش دوید 
و خـودش را داخـل کـرد: »  قربـون دهنت! هرشـب میومده راسـۀ ما سـر تخـت بربریا، 
از مـن می پرسـیدی کـه زن سـیده رو پیـدا کـردی یـا نـه؟ یه شـب از دهنـت در رفت و 
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گفتـی: خودت که هسـتی. مـن گفتم: دهنت بو شـاش ارمنی میده، عقلت سـرجاش 
نیسـت بـرو فـردا بیـا. )  من او گیرم شـد یه شـب با تـو خوابیـدم، دیگه ول کـن معامله 

نبودی.(«)هدایت، 1356: 50 51(

2-  3-1-8 بی توجهی به نیروهای امنیتی
الت هـا معمـوالً نسـبت بـه نیروهـای امنیتـی بی توجـه بودنـد. آن ها گاه به سـبب قـدرت بدنی 
بـاالی خـود و گاه نیـز بخاطـر بی پروایـی ای کـه داشـتند، بی توجـه بـه ایـن نیروها کار خـود را 
می کردنـد و هیـچ  ارزشـی بـرای آن هـا قائل نبودنـد. نیروهای امنیتـی نیز برای حفـظ جان خود 
و فـرار از دردسـرهایی کـه ممکـن بود برایشـان رقم بخـورد، معموالً نسـبت بـه بی نظمی هایی 
کـه الت هـا در جامعـه بـه راه می انداختنـد، بی تفـاوت بودند. این عمـل تنها خاص مـردان الت 
نیسـت؛ بلکـه ایـن نـوع گسـتاخی در رفتار و سـخن گفتـن، اغلب در بیـن زنان سـلیطه و الت 

نیز رواج داشـت:
 »قراولـی کـه بـه کالهـش، منگولۀ سـرخ بـود، و خـودش را مامـور انتظام می دانسـت، 
بـرای نمایـش مداخلـه کـرد و بـه علویـه گفـت: »  باجـی چـه خبـره؟ داد و بـی داد راه 

انداختـی! مگـه سـقت رو بـا بوق حمـوم ورداشـتن؟«
علویه:» بـرو بـرو! در کونـت را چـف کـن! مرتیکـۀ الدنـگ پفیوز یـه تیکـه اخ و تف به 
کالهـش چسـبونده مـردم رو می چاپـه! گمـون می کنـه من ازش می ترسـم. چـس رفته، 
گـوز اومـده، حاکـم دهـن دوز اومده  نکنه تو هم مزاجت شـیر خشـتی باشـه که پشـتی 

ایـن ذلیـل مـرده رو می کنی؟««)هدایـت، 1356: 43(.

2-  3-1-9 دزدی
بسـیاری از الت هـا همچـون عیارهـا و شـاطران، دزدی را نه تنها بد نمی دانسـتند بلکـه به آن به 

عنـوان یـک سـرگرمی و گاه منبع درآمد نـگاه می کردند:
 »ننـه حبیـب آمـد صـورت علویه را بوسـید و گفـت: »هرکـه رو نگاه کنی، یـه بدبختی 



 117   

داره. از دیشـب تـا حـاال انگشـتر عقیقم که شـما دیده بودین، گم شـده. قابلی نداشـت، 
امـا یـادگاری مادربزرگـم بـود. شـما اونـو ندیدین؟« علویه با سـر اشـارۀ منفی کـرد. ننه 

حبیب بـه طرف گاری دویـد« )هدایـت، 1356: 53(

2-  3-2 رمان   خانه لهستانی ها نوشته مرجان شیرمحمدی
خانۀ لهسـتانی ها داسـتان مسـتأجرهایی اسـت که در خانه ای قدیمی زندگی می کنند. این داسـتان 
از زبان سـهراب که پسـربچه ای ده سـاله و سـاکن آن خانه اسـت روایت می شـود. پری که خالۀ 
سـهراب اسـت، سـال ها پیـش بـا مـردی لوطی به نـام »آقـا جالل گیـوه چـی« ازدواج کـرده و آقا 
جـالل در طی یک زدوخورد، کشـته می شـود؛ اّمـا پری هیچ گاه این واقعیـت را نمی پذیرد و گمان 
می کنـد کـه جالل یک روز برمی گردد. شـخصیت پری، شـخصیتی لوطی منش و بامعرفت اسـت. 
سـهراب بـرای آنکـه از کارهـای خالـه پـری سـردرآورد، مدام بـا او گفتگـو می کنـد و دوروبرش 
می پلکـد. یـک شـب کـه سـهراب بـه اتـاق خالـه پـری مـی رود و از او می خواهـد یادگاری های 

آقاجـالل را بـه او نشـان دهد، در میان وسـایل آقـا جالل، قـّداره ای می بیند.
 مدتـی بعـد، صاحب خانـه فـوت می کنـد و پسـرش از مسـتاجرها می خواهد کـه خانه 
را تخلیـه کننـد. چنـد روز بعـد، پسـر صاحب خانـه به شـکل مرموزی کشـته می شـود. 
همـان شـب وقتی سـهراب به اتاق خالـه پری می رود، بـوی نامطبوعـی را در اتاق حس 
کـرده و رّد زخمـی را بـر دسـت خالـه پـری مشـاهده می کند. نیمه شـب وقتی سـهراب 
در صندوقچـه آقاجـالل را بـاز می کنـد، لخته هـای خـون را بـر قـّداره می بینـد. مدتـی 
بعـد وارثـان صاحب خانـه، بـه خانـه می آینـد و مسـتاجرها را از خانه بیـرون می کنند. با 

این حـال قاتـل پسـر صاحب خانه هیـچ گاه پیدا نشـد.

2-  3-2-1 ناموس پرستی
ناموس پرسـتی یکـی از ویژگی هـای بـارز لوطی هـا بود. آن ها نسـبت بـه زنان غیرت داشـتند و 
نامـوس دیگـران را همچـون ناموس خود می دانسـتند. آنچنان کـه »ناپاک ترین آن هـا در امانت و 
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نوامیـس دیگران تعصب ورزیده حتی خیال خیانت در سـر نمی پرورانیدند« )شـهری باف،1371: 
)1/402

 »گفت: »اتاق مردمو دید می زدی؟«
گفتم: »دنبال توپم می گشتم«

»تو برف ها؟«
گفتم: »فکر کنم زیر برف ها مونده.«

گفت: »مگه خودت ناموس نداری؟«
خودم را زدم به آن راه؛ »ناموس؟«

موهایـش را ول کـرد و برگشـت طـرف من و با اخم گفت: »نامـوس یعنی مادرت، یعنی 
من، یعنی بانو« )شـیرمحمدی،1396: 16(.

 »آمیـز جـالل همچیـن آدمیـه. مـردم داره، از ضعیـف دفـاع می کنـه، باغیرتـه، لوطیـه... 
کسـی کـه لوطـی باشـه، ژاندارمـم هسـت، قاضی هم هسـت، شـاطر نونوا هم هسـت، 
نمـی ذاره حـق بخوابه. دلشـو به کفتـر خوش نمی کنه. تـو خونه ای که زن غریبه هسـت، 
پیژامـۀ ابریشـمی نمی پوشـه. به نامـوس مردم نگاه نمی کنه. ناموسـش شاهرگشـه، بهش 
دلبسـتگی داره. نامـوس مردمـو ناموس خـودش می دونـه. معرفـت داره، دالوره. حالیت 

شد؟«)شـیرمحمدی،1396: 121(

2-  3-2-2 انتخاب لقب
یکـی دیگـر از ویژگی های لوطی ها و الت ها این اسـت که معموالً افراد را براسـاس ویژگی های 
بارزشـان نام گـذاری می کنند و کسـی را بـا نام خانوادگی مـورد خطاب قرار نمی دهند. »تا سـال 
1304 کـه شناسـنامه اجبـاری شـد، کسـی نـام فامیلی نداشـت بلکه هرکس به مناسـبت شـغل، 
مشـخصات بدنـی، کارهـای غیرعادی که از او سـر می زد، شـغل پدر و خالصه به هر مناسـبتی، 

نامـی که بسـیار برازنـده او هم بود پیـدا می کرد« )منظرپـور،1379: 1/21(.
»خاله پری دوباره گفت:»پابند یک چیزهایی باید بود تو زندگی. حالیته؟«
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گفتم:»بله!« حوصلۀ دهن به دهن گذاشتن با خاله پری را نداشتم.
خالـه پری برگشـت طـرف آینـه. »این جور کارهـا مال جیگول میگوالسـت. مـال مهدی 

گوشـکوب و اسـد کوره پز. مرد باش پسـر!« )شـیرمحمدی، 1396: 16(.

2-  3-2-3 کفتربازی
یکـی از سـرگرمی های الت هـا کفتربازی بود. آن ها با عشـق به ایـن کار می پرداختنـد و زیاد بودن 
کفترهـا را نشـانۀ قـدرت خود می دانسـتند. کفتربازان که بـه آن ها »نقش باز« یا »عشـق باز« نیز گفته 
می شـد، نسـبت به کبوترهای خود، تعصب و غیرت داشـتند. این سـرگرمی در بین الت ها بیشـتر 
از لوطی هـا رواج داشـت؛ زیـرا لوطی ها این کار را در شـأن خود نمی دانسـتند. در فرهنگ الت ها، 

کبوترهـا و کفتربازی اصطالحات متفاوتی داشـت؛ برخـی از این اصطالحات عبارتند از:
»سهله ای: کبوترفروش و محل فروش آن.

غریب: کبوتری که صاحب دیگری داشته و توسط کبوتر باز دیگری صید شده است.

کفتر غلط دار: کبوتری که در نوع خود به سبب داشتن مشخصات اضافی، استثنا باشد.
گنجۀ کفتر: النۀ دسته جمعی کبوتران.

ُمهر: کبوتری که در نوع خود، ایراد ندارد« )شاملو،1382: 4/380 حرف ب(:
»همـه خبـر داشـتند کـه آقا کیـا چه تعصبـی روی کفترهـاش دارد... سـه تا آغـل بزرگ 
داشـت که توش پر از کفتر بود و هرکدام از کفترهاش اسـم داشـت. از شـازده هم کمتر 
نبودنـد. نرهـا همه شـازده و ماده ها پرنسـس... روی بـازوش یک کبوتـر خالکوبی کرده 
بـود و خـودش می گفت این شـازده جوزی اسـت. بعد بـرای ما تعریـف می کرد چطور 
بایـد کفتـر را جلـد کرد. ایـن کبوترها هم بـرای خودشـان عالمی دارند« )شـیرمحمدی، 

.)33 :1396

2-  3-2-4 ظاهر لوطی ها
لوطی ها معموالً دارای قیافه ای خشـن، سـیبیل کلفت و هیکلی چهارشـانه بودند. »سـبیل خان ها، 
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حاکمـان، فراش باشـي ها، مشـدي ها، لوطي باشـي ها، امنیه هـا، راهزنـان و یاغیـان به صـورت دو 
دسـته جارو چزه )خار مخصوص( بود که از دو طرف بیني شـان کشـیده شـده گاهي سـرازیر و 
گاهـي سـر بـاال مي کردند که به این سـبیل ها، سـبیل فراشـي مي گفتند... سـبیل داش مشـدي ها، 
کهنـه ورزشـکارها و پهلوانـان زورخانـه تمام پشـت لـب تا چاک دهـن گرفته مي شـد و اندکي 
از سـبیل بـه طرف پاییـن و روي لب بـاال آویخته مي شـد...« )شـهری باف، 1376: 2/123  124(

از دیگـر ویژگی هـای ظاهـری آن هـا خال کوبـی بود کـه آن نیز یکی از رسـومی اسـت که 
از عیـاران بـه لوطی ها رسـیده اسـت و امـروزه نیز این عمـل در بین لوطی ها بخصـوص افرادی 
کـه بیشـتر وقت خـود را در زندان هـا می گذراننـد، رواج دارد. بسـیاری از افراد پـس از ورود به 
زورخانـه نیـز بـدن خـود را خال کوبـی می کردنـد؛ اّمـا کم کـم این عمـل در جامعه، ناشایسـت 

دانسـته شـده و پهلوان هـای واقعی از این کار سـر بـاز می زدند:
»یـک عکـس از آقا جـالل توی اتاق خالـه پری بود. وسـط زورخانه با لنـگ روی پنجۀ 
پـا ایسـتاده بـود و کبّاده مـی زد... قیافه اش بد نبود. چارشـانه بود و قد بلنـد. موهای فری 
داشـت و سـبیل هاش مثـل دسـته جارو بود. روی دسـت و سـینه اش هم یـک چیزهایی 
خال کوبـی کـرده بود... روی بازوی راسـتش شـیر و خورشـید و روی بـازوی چپ، کلۀ 
یـک مـرد، با سـبیل های از بناگـوش دررفته و کاله خـود بود که خاله پـری می گفت کلۀ 
رسـتم پهلوان شـاهنامه  اسـت. خالصـه کلی وقت گذاشـته بـود و خـودش را آن ریختی 
کـرده بـود. تـازه خالـه پـری می گفـت این کـه چیـزی نیـس، آقاجـالل روی زبانش هم 

خال کوبی دارد« )شـیرمحمدی،1396: 38 39(

2-  3-2-5 زورخانه
زورخانـه از پاتوق هـای اصلـی لوطی ها به شـما مـی رود. برای لوطی هـا، زورخانـه حرمت دارد 
و آن هـا اعتقـاد دارنـد که برای وارد شـدن به زورخانـه، آدم باید پاک بوده و مرام پهلوانی داشـته 
باشـد. از نظـر لوطی هـا اولیـن چیـزی کـه برای وارد شـدن بـه جمع اهـل زورخانه نیاز اسـت، 

تواضـع اسـت که هرکسـی بـه راحتـی نمی تواند به ایـن ویژگی دسـت یابد.
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  عـالوه بـر تأثیرهایـی که تصـوف بر زورخانـه و ورزش هـای پهلوانی گذاشـته، برخی از 
قوانین و رسـوم موجود در زورخانه نیز از آداب و رسـوم عیاران وشـطاران گرفته شـده اسـت. 
»یکـی از آن هـا مراسـم برهنه شـدن در موقع ورزش اسـت؛ زیـرا عیاران در موقـع جنگ، به نفع 
هرکـس کـه بـوده، برای ابـراز نهایت ازخود گذشـتگی، با بـدن عریان به میـدان می رفتند و فقط 

لنگـی بر کمر خود می بسـتند« )پرتوبیضایـی، 1382: 27(
یکـی دیگـر از آدابـی کـه در زورخانه ها مرسـوم اسـت، نواختن زنگ توسـط مرشـد برای 
کسـانی اسـت که بـه زورخانه وارد می شـوند. ایـن زنگ برای هرکسـی نواخته نمی شـود؛ بلکه 
بـا توجـه به احترامی که شـخص در بیـن مردم و زورخانـه از آن برخوردار اسـت، زنگ برای او 
نواختـه می شـود. چنان کـه پهلوانـان در زورخانه، صاحب زنگ هسـتند و هربار که بـه زورخانه 
وارد می شـوند، مرشـد بـرای آن ها زنـگ زده و به نامشـان دعا می کنـد )ر.ک پرتوبیضایی،1382: 

46و47(:
»خالـه پری...وقتی سـرحال بـود، از خیلی چیزها بـرای من می گفـت. از دالوری های آقا 
جـالل، از بزن بهـادر بودنـش، از مـرام و مردانگـی اش. می گفـت توی زورخانـۀ غریبون 
وقتـی آق جـالل می رفتـه وسـط گـود، همه مـات و متحیرش می شـدند. وقتـی می رفته 
زیـر سـنگ، زنـگ زورخانـه را بـراش می زدند. می گفت سـنگ آق جالل، سـنگین ترین 
سـنگی اسـت کـه این شـهر به خـودش دیـده و از شـهرهای دیگـر هـر الت و پهلوانی 

آمـده، نتوانسـته برود زیر سـنگ آق جالل« )شـیرمحمدی،1396: 37(.

2-  3-2-6 تفاوت لوطی ها و الت ها
در تصـور عـوام، لوطی هـا، الت هـا، پنطی هـا و جاهل ها همگـی در یک دسـته قـرار دارند. این 
در حالـی اسـت کـه لوطی هـا هرکسـی را در حلقـۀ خـود راه نمی دهنـد و بـودن بـا جاهل ها و 

الت هـا را دور از شـأن مردانگـی می دانند.
6-1 لوطی هـا بـرای جدا دانسـتن این افـراد از خـود، ضرب المثل های معروفی نیـز دارند. 
یکـی از ایـن ضرب المثل هـا، )از لوطی گری مگه پاشـنه کشـش رو داشـته باشـه( اسـت؛ »اصل 
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لوطی گـری، مـردی و  مردانگـی و دسـت بـه جیبـی بـود و از هفـت وصلـه اش مثـل قمـه و 
زنجیـر و جـام جیب و تسـبیح درشـت و چپق سـروته نقره و دسـتمال ابریشـمی بـزرگ، یکی 
هـم پاشـنه کش بـود کـه در ضـرورت گریـز از معرکه بـا آن گیوه ها را ورکشـیده و فـرار بکنند« 
)شـهری باف، 1378: 61(. ایـن ضرب المثـل معمـوالً بـرای افـرادی بـه کار مـی رود کـه ادعـای 

لوطی گـری دارنـد؛ اّمـا در موقـع احسـاس خطر، میـدان خالـی می کنند:
»گفتـم: »...تـو هـم گذشـته رو کردی تـوی اون صنـدوق و دلتو بهش خوش کـردی. آقا 

کیا میگه گذشـته ها گذشـته...«
گفت: »زرشک! حاال دیگه اون کفترباز شده معلم تو؟«

»اشکالش چیه؟ خیلی هم مشتی و لوطیه«
»از لوطی گـری مگه پاشـنه کششـو داشـته باشـه. چی میگی تـو بچه؟ تو اصلـن میدونی 

به کـی میگن لوطی؟« )شـیرمحمدی، 1396: 119(
6-2 پنطی هـا تنهـا بـرای تقویـت قـوای جسـمانی خـود بـه زورخانـه وارد می شـوند تـا 
بتواننـد خـود را بـا نام پهلـوان در جامعه معـروف کنند؛ اّما همان طـور که پیش از این نیز اشـاره 

شـد از نظـر لوطی هـا، زورخانـه حرمـت دارد و هرکسـی نباید بـه آن جا وارد شـود:
 »آقا کیا زورخونه میره.«

زد زیـر خنـده. »خیـال کـردی هرکـی رفت تو زورخونۀ کاشـی پزا، میشـه لوطـی؟ راش 
میدن تو حلقۀ مسـلک لوطی گری و مشـتی گری؟ اونو کفتراشـو ازش بگیری، می شـینه 

زارزار گریـه می کنه« )شـیرمحمدی، 1396: 119(.
6-3 تفـاوت اصلـی لوطی هـا و پنطی ها در ویژگی های قابل توجهی اسـت کـه یک فرد را 
بـه یـک لوطـی واقعـی تبدیل می کنـد. ویژگی هایی نظیـر غیرت، مردانگـی، طرفدار حـق بودن، 

مخالفت بـا ظلم و....:
»یـک قّدارۀ دسـته صدفی با غالف چرمی وسـط بقچه بـود. قّداره را برداشـت و از توی 
غـالف کشـید بیـرون... تـا حاال همچین چیـزی را از نزدیک ندیـده بودم. دسـتم را بردم 

جلـو که بگیرمش. خاله پری دسـتش را پس کشـید...
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»دسـت نمی تونـی بزنی. خیلی تیـزه. اصأل بهش میگن تیـزی، از بس که تیـزه. بچه بازی 
نیسـت.... وقتـی گردن کلفتـا و زورگوهـا مردمـو یقه می کنـن، به گوش جالل می رسـه، 
میـره و بـا ایـن قـّداره بابـای اونـی رو که برای مردم اشـکال درسـت کـرده، در مـی آره. 
سـبیل همه شـونو خاکـی می کنـه و برمی گـرده. دسـت به قـّدارۀ جـالل، تل نـداره. ولی 
ایـن قـّداره رو فقـط و فقط برای گرفتن حق از غالفش می کشـه بیـرون. آقا جالل نوچه 
نیسـت. رئیـس نداره. اوسـتا نـداره. اوسـتاش خداسـت. اون بدون عقیـده از ایـن قّداره 
اسـتفاده نمی کنـه... ایـن قّداره رو نشـونت دادم و داستانشـو برات گفتم تـا دیگه به امثال 
اون کیای ریق ماسـی نگـی لوطی. لوطی بودن آداب داره. فهمیدی بچه؟« )شـیرمحمدی، 

)121 120 :1396

نتیجه گیری
از آنچـه در ایـن پژوهـش انجـام شـد، بـه این نتیجه رسـیدیم کـه لوطی ها چـه در ابتـدای دورۀ 
داستان نویسـی نویـن در ایـران و چـه اکنـون، یکـی از تیپ هـای مهـم و تأثیرگذار در داسـتان ها 
هسـتند و اگرچـه در دورۀ کنونـی این قشـر به حاشـیه رانده شـده و تأثیر آن ها بـر وقایع جامعه 
کاهـش یافتـه اسـت؛ اّمـا کماکان برخـی از نویسـندگان در شـخصیت پردازی داسـتان های خود 
از آداب و فرهنـگ ایـن افـراد اسـتفاده می کننـد. نتیجـۀ دیگـر اینکـه بـا توجه به کم رنـگ بودن 
حضـور ایـن افراد در جامعه، شـناخت نویسـندگان کنونی از شـخصیت این افـراد و بازتاب این 
میـزان از شـناخت در داستان هایشـان نسـبت بـه دوره های پیشـین، کمتـر و ناملموس تر اسـت؛ 
زیـرا نویسـندگانی کـه در گذشـته دسـت بـه بازنمایی شـخصیت این افـراد در داستان هایشـان 
می زدنـد، از وقایـع آن روزهـا بـه خوبـی باخبـر بودنـد و تأثیـر ایـن افـراد را بر اتفاقـات جامعه 
لمـس می کردنـد و چـه بسـا که در اطرافشـان نیز افـرادی از ایـن گروه ها حضور داشـته و آن ها 
می توانسـتند بـه راحتی شـاهد واقعیت وجـودی آن ها باشـند. در داسـتان علویه خانـم، هدایت 
تنهـا بـه بازنمایـی ویژگی هـای الت هـا پرداخته و بـه هیچ کـدام از ویژگی هـای لوطی ها اشـاره 
نکـرده اسـت؛ امـا شـیرمحمدی در رمـان خانۀ لهسـتانی ها به بازنمایـی ویژگی های هردو قشـر 
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پرداختـه اسـت. بـا این حـال بازنمایی فرهنگ الت ها در داسـتان علویه خانم صـادق هدایت، به 
فرهنـگ ایـن قشـر و نیـز واقعیتی که از ایـن تیپ افـراد وجـود دارد، نزدیک تر اسـت؛ در حالی 
کـه بازنمایـی فرهنـگ الت ها و نیـز لوطی ها در رمـان   خانه لهسـتانی ها، تا حد زیادی برداشـت 
نویسـنده این رمان از داسـتان های دهه های پیشـین اسـت. به همین علت، باورپذیری آن نسـبت 

به داسـتان علویه خانم، کمتر اسـت.
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