
  بهروز دهقانی:  ای ازنوشته
  
  
  

  نهضت مشروطه  های"لمپن"
  

پيش از معرفی لمپن هائی که در جنبش مشروطيت نقشی داشته اند بايد ابتدا به اجمال بررسی کنيم که لمپنيزم 
  چيست؟

  
. نداصطالح عامی است برای کسانی که در توليد شرکتی ندارند، با اينهمه از دسترنج اجتماع سهمی می بر" لمپن"

و ای بسا با زهرهائی که به پای خود می ريزند، درخت را می . قارچهائی هستند روئيده بر پيکر درخت اجتماع
  .خشکانند يا رنجور می سازند

  
اين اصطالح شامل گروههای بسيار و بسياری می شود؛ چشمگيرترين اين گروهها دسته ای است به نام دالل 

دالل کاری جز اين ندارد که با لطايف الحيل موجودی پيدا کند، زنی يا . محبت و نيازی به طول و تفصيل ندارد
  .از او استفاده کند و. پسری

  
اينها کار ثابتی ندارند، اغلب با تهديد و حقه بازی از ديگران پول . اراذل محله ها دسته ديگری از لمپن هاست

ولتی هم دارند و همين بر هيبتشان می افزايد و بعضی از اينها گاهی کار د. ميگيرند و به اصطالح زندگی می کنند
  .توپشان را کارگرتر ميکند

  
تنها به شمردن خصوصيات عمومی آنها . نه فرصتی هست و نه نيازی که همه گروههای لمپن را در اينجا نام ببرم

  .بسنده می کنم
  

مختصات . ت، نه همه جائینه اينکه انترناسيوناليست و جهان وطنی باشد هيچ جائی اس. لمپن فاقد وطن است
به ظاهر خيلی پای بند آداب و رسوم و  .خودش را فراموش کرده و نمی داند در چه زمان و مکانی زيست می کند

. اما فقط به منظور اين که خود بهره ببرد. بخصوص تظاهر ميکند که از زنان و بچه ها حمايت ميکند. ناموس است
اشگاههای ورزشی و بعضی جاهائی که دختران و پسران جوان به ضرورت نمونه اين لمپن ها را ميتوانيد در ب

  .زياد رفت و آمد دارند ببينيد
  

وجه وفا و محبت نمی  هيچه اگرچه ممکن است ايمان مذهبی آميخته به خرافات داشته باشد اما ب. لمپن ايمان ندارد
چرا که نيهيليست ارزشهای .  نيهيليست نيستاما. اعتقاد دارد سری که درد نمی کند چرا بايد دستمال بست. شناسد

و گذشته از آن با . بی ارزش شده را نفی می کند و از سوی ديگر از جنبه مثبت در جستجوی ارزش تازه ای است
اما لمپن آدمی است که همه ارزشها را نهی ميکند و پذيرای هر نوع . نفی ارزشها با قدرت طبقه حاکم درمی افتد

  . و نميخواهد و نمی تواند با قدرت دربيفتدخواری و زبونی است
  

هدفی . لمپن شبيه گردان خوبی است و برای او هيچ فرقی ندارد که زير پرچم يزيد برود يا برای شهدا سينه بزند
همه اشعاری را که در مورد بی وفايی دنيا گفته اند از بر کرده . به نظرش زندگی بدون معنی و مفهوم است. ندارد

  . چاشنی کالمش ميکندو گاه گاهی
  

مشرب اپيکوری و تصوف بمفهوم غلط و متداول، : شخصيت لمپن از آداب و رسوم هفتاد و سه ملت متأثر است
 اگزيستانسياليسم منحط –يعنی هرزگی، عياشی، بی بند و باری و خوار شمردن همه چيز مگر شکم و زير آن 

 تسليم و رضای بی چون و چرای بودائی، غنيمت –) انمعلوم است نه اگزيستانسياليسم مبارز سارتر و ديگر(
  .و دود و ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد بودن" دم"شمردن 



و همين است که گاهی در نهضت ها راه پيدا . بسيار زودجوش است، زود بهيجان می آيد و هر جا راه ببری ميرود
در هر نهضتی بوجود اشخاص با حرارت .  شودمی کند و از جوش و خروش که افتاد باعث از هم پاشيدن آنها می

نيازی هست و از اينرو گردانندگان نهضت ها بدون درنگ لمپن ها را به خود می پذيرند و پايه های قدرت خود را 
  .روی شنزار دوششان ميگذارند و می بينی که شن وارفته و کاخ به ظاهر محکم روی سرش از هم پاشيده است

  
يا دستخوش حيله ها و خواستهای طبقه حاکم شدن و به آلت .  نحو به نهضت صدمه می زندبه طور کلی لمپن به دو

با اينهمه گاهی از ميان همين لمپنهای بی  .کوبيدن مردم بدل گشتن و يا وارد شدن در نهضت و خرابی باال آوردن
نمونه اين قبيل . کنند و جان ميبازندايمان کسانی برميخيزند که با ايمان راستين پيش می آيند و تا آخر پايداری مي

  .اشخاص را در نهضت می بينيم
  

در اين دوران عده زيادتری پذيرای بيماری هستند چرا که . لمپنيزم از امراض ساری دوره رکود و سکون است
  .نياز شديدی به بيخبری و فراموشی دارند

  
  برای داروغه سرخوش چه بهتر از گروهی شهريان بنگی خواب آلوده؟

  
فايده تالش و مبارزه . دنيا می گذرد. چه فلسفه ای تبليغ می شود؟ فلسفه ول کن بابا دنيا را" گنج قارون"در فيلم 
  .چيست

  
  .دستفروش فيلم حتی روی دست علم طب هم ميزند و هيچ چيز را به جد نميگيرد" خوشبخت"مرد 

طبقه پائين اجتماع زودتر مبتال می .  بباال ميتراشدلمپنيزم مثل خوره ای به پيکر اجتماع می افتد و آن را از پائين
  .و کارمندان است و آنگاه بورژواها" اهل دواير"شوند و سپس نوبت خرده بورژواها، 

در اين خصوص . بدون شک اين مختصر حق مطلب را ادا نمی کند خيلی حرفها به ضرور نگفته باقی می ماند
 به روايت دوستی، جوان نيکو گويا کرمانشاهی، از سالها پيش دست تاکنون چيزی در ايران منتشر نشده است اما

  .اندر کار تأليف کتاب بزرگی در باره لمپن های ايران است و فعال دستهايش در پوست گردو
  

 * ** * *  
  

در باره هر يک بيشتر از دو يا سه جمله نوشته . اينک می پردازيم به معرفی چند نفر از لمپن های دوره مشروطيت
  .نشده است، اما همين نشاندهنده شخصيت آنهاست

  
به تحريک سران . مشهدی عباسعلی در بازارچه دوه چی دکان عالقی داشت و با ستار خان دم از دوستی می زد

ستار . اما تيری که باو انداختند به شانه اش خورد. انجمن اسالميه ستار خان را به خانه ای برد که آنجا بکشندش
  .فت و جان به سالمت بردخان زودی در ر

  
امير خيزی می . فتح اهللا باغميشه ای معروف به دگيرمانچی در گرماگرم جنگ تبريز آب را بروی مردم بست

از الواط و پهلوانان مشهور تبريز بود و در محله ی باغميشه روزگار خود را به مردم آزاری و بدکاری : "نويسد
ن دوه چی می بود که به بيرون شهر رفته آبها را از آسيابها بازگردانيد و يکی از لوتيا"می گذراند؛ به قول کسروی 

  ."بدينسان نان در شهر ناياب گرديده سختی بيشتر ميشد
  

يکی از اشخاص بی باک و بی بند و بار بود و خود را در صف مشروطه خواهان و ) خليل سگه(ايت خليل 
ايت (ت و از بس حرکات ناشايست از وی سر می زد که به مجاهدين وارد کرده به آزار و اذيت مردم می پرداخ

  ) امير خيزی٤١ص  (.اشتهار يافته بود) خليل
  

هنگامی که تبريز از . عيوضعلی اسکوئی نمونه ای است از آنهائی که نميدانند چرا، برای که و با که می جنگند
ه عيوضعلی داده شد که از الواط چهار طرف محاصره شده بود، فرماندهی گروهی اجير از طرف عين الدوله ب

  .مدتها در جنوب غربی تبريز مردم را می چاپيد. معروف اسکو بود



ص (نيز از الواط معروف و رشيد محله دوه چی بود ) اصغر گوش بريده(علی اصغر يا قوالغی کسيک اصغر 
  .که در خدمت انجمن اسالميه با مجاهدين در افتاده بود)  امير خيزی١٥٨

  
پس از آنکه مدتها بی هدف زيست در جنبش مشروطيت با . از لمپن های با ايمان است) حسن ديوانه(حسن دلی 

  .مجاهدان همراه شد و سر خود را نيز در اين راه بباد داد
  

شبی از شبها مجاهدان تصميم ميگيرند که به سپاه عين الدوله در باسمنج شبيخون بزنند تا مگر راه آذوقه را باز 
  .کنند

  
حسن دلی بدون واهمه به توپ نزديک ميشود و سوار . ان بی سر و صدا تا نزديکی های باسمنج می روندمجاهد

سربازهای دولتی بيدار می شوند و بگير و ببند، تا آخر سر مجاهدان . لوله توپ ميشود و داد و فرياد راه مياندازد
  .مشهور است" شب حسن دلی"آن شب به . حسن دلی همانجا کشته ميشود. عقب مينشينند

  
 
 


