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چڪیده

هدف :این مقاله به دنبال بررسی نحوۀ پیدایی نقش «جارچی» و
تحوالتآندرساختارروابطاجتامعیایرانیانقبلازدورۀجدیداست.
روش /رویکرد پژوهش :این پژوهش ،با روش توصیفی و تحلیلی ،بر
اساس مطالعۀ منابع دست اول تاریخی ،اسناد موجود و بر پایۀ منابع
کتابخانهاینگاشتهشدهودرآن،برنگرشاجتامعینسبتبهتحوالت
نقش«جارچی»تاکیدهشدهاست.
یافته ها و نتایج :مقاله نشان میدهد که «جارچی»ها ،در نظام
سنتیایران،ابالغکنندگانودرمواردیمجریاناوامرو
روابطاجتامعی ِ
دستورات حکومتی بودند .آنها عموماًفرمانهای مربوط به دو حیطۀ
خاص ابالغ
سیاسی -نظامی ،و نیز شهر -بازار را به مخاطب عام و ّ
میکردند .جایگاه آنها در تشکیالت درباری -نظامی برجست ه بود و
همواره از نزدیکان و مالزمان شاهان و ح ّکام محسوب میشدند .از
نظر اجتامعی دارای اعتبار بوده و از حیث اقتصادی ،گاهی به ثروت
فراوانی دست پیدا میکردند .هرچند از نظر دیوانی ،جارچیها تحت
نظر جارچیباشیان ،و در مرتبۀ باالتر ،زیرنظر ایشیک آقاسیباشی
فعالیت میکردند ،اما در درون خود ،دارای دستهبندیهای مختلفی
نظیرجارچیانمخصوص،جارچیانجزایریان،جارچیانبازار،جارچیان
توپخانه و نظایر آن بودند .هر اقدامی برای بازسازماندهی تشکیالت
اداری و سیاسی ایران در دورههای مختلف تاریخی ،موجب تغییر
رشحوظایفوجایگاهجارچیهامیشد.بهرغمبرخیشباهتهابین
رشح وظایف جارچیها و «تواچی»ها ،گاهی نیز بین این دو تداخل
وجود داشت .در دورۀ قاجار و پس از آن ،در نتیجۀ ورود دستاوردها و
فناوریهایجدیدنظیرروزنامهیاپیداییوسایلصوتینظیربلندگو،
حذف آنها از ساختار
نت جارچیها و نهایت ِ
زمینه برای به حاشیه رف ِ
کارکردینقش
روابطاجتامعیرسمیفراهمشد.امروزهتنهااشکالکژ
ِ
جارچی در قالب «جارزن» در حاشیۀ بازارها یا مراکز جابجایی مسافر
وجود دارد.

ڪلیدواژهها
جارچی/تواچیان/جزایریان/نظاماجتامعی/صفویه/قاجاریه
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مقدمه و طرح مساله

خبرگزاری فارس روز دهم تیرماه  1392در گزارشی به «معضل جارچیان» در شهر سرعین
«بهعنوان قطب گردشگری کشور و حتی جهان» پرداخته که «آبروی گردشگری این
شهر و دیار را به خطر انداختهاند» .3این گزارش به «رشد قارچگونه» جارچیان در آغاز
فصل گردشگری در ایام تابستان و نوروز میپردازد که از «بی توجهی و عدمبرنامهریزی
مسئوالن» بهــره برده و گردشگــران را مــورد آزاد و اذیـت و سوءاستفـاده قرار میدهند.
این «جـارچیان با سـرو وضـعی نامناسـب و اغلـب نوجـوانان و جوانان بیکار ،چنان از
سر و کول خودروها و سواریهای مسافران و گردشگران باال میروند» که «گردشگر
را از حضور در سرعین پشیمان» میکنند .گزارش میافزاید که تاکنون تالشها برای
ّ
حل «معضل جارچیان» به سرانجامی نرسیده ،و بهرغم برخی سیاستگذاریها ،معضل

جارچیها همچنان پابرجاست .4خبرگزاری ایلنا نیز در روز  18آبانماه  1391به جمعآوری
«جارچیاني كه در پایانهها موجب سلب آرامش روانی مسافران میشدند» پرداخته ،و به نقل
از مدیرعامل سامانههای مسافربری شهر اصفهان گزارش داد که« :اصفهان تنها کالنشهری
است که در پایانههای خود جارچی ندارد» .5مالحظه میشود که امروزه در نظامات ادارة
ف نشده است ،و با وجودِ نظامات رسانهای و ابزارهای
شهرها جایی برای «جارچی» تعری 
تبلیغاتی و اطالعرسانی جدید ،جارچیها صرف ًا نقشی مزاحم و کاذب پیدا کردهاند ،و
برنامهریزی شهری معطوف به کنترل و حذف آنهاست؛ تا آنجا که برای بیا ِن شاخصهای

 .1استادیار گروه جامعهشناسی-
دانشگاهتهران(نویسندۀ مسئول)
qasem.zaeri@ut.ac.ir
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ایرانشناسی-
دانشگاهتهران
Sh.fatemi66@gmail.com
 .3گزارش «جارچیان و آبروریزی گردشگری
رسعین-چهره زشت شهر با هیاهوی دالالن» از
علیرضا حسیننژاد و زهرا جاللی در خربگزاری
فارس به آدر س�www.farsnews.com/print
able.php?nn=13920410000699
در تاریخ  .1392/04/10همچنین گزارش
«جارچیان ،باعث تخریب گردشگری رسعین» به
آدرس  /http://khabarkhoon.com/Postدر
هامن تاریخ.
« .4هر چند میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان اردبیل نیز در سالهای گذشته
با راهاندازی ایستگاههای اطالعرسانی گردشگری
سعی کرد از دامنه این مشکالت بکاهد اما این
طرح با ناکامی روبرو شد و تاکنون هیچکس
نتوانسته است به طیف جارچیان بگوید باالی
چشمتان ابرو است».
.5مدیرعاملسازمانپایانههایمسافربری
شهرداری اصفهان (ایرج لطف یزاده) با بیان
«جمعآوری جارچیان و دالالن از پایانههای
مسافربری اصفهان» در خربگزاری ایلنا به آدرس
 http://ilna.ir/news/news.cfm?id=19129در
تاریخ  .1391/08/18در این گزارش هیچ اشارهای
به کار و هدف اصلی این «جارچیان» نشده و این
کلمه در کنار «دالالن» به کار رفته است.
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گردشگری در شهر اصفهان ،از آن بهعنوان «شهر بدون جارچی» یاد میشود.
«جارچی» بازماندهای از نظم اجتماعی سنتی ایران است .پیش از پیدایی تجدد ،در هر یک
از حیطههای تمدنی پیشاتجدد نظیر ایران ،هند یا چین ،اشکال متفاوتی از زندگی وجود داشت
که هر یک واجد یک «نظام کامل» از روابط و مناسبات اجتماعی بودند .این نظامها در نتیجة
تالش افراد برای تداوم حیات جمعی پدید آمدند .افراد بر اساس اقتضائات اقلیمی ،نظام باورها
و یا عالئق انسانی ،درصدد رفع نیازهایشان برآمدند و بدینترتیب ،شبکهای از روابط و نقشهای
اجتماعی شکل گرفت .در ایرا ِن ماقبل مدرن نیز یک «نظام کامل» و خودبسنده برای رفع نیازهای
زندگی اجتماعی شکل گرفته بود که خود را با تغییرات نوپدید سازگار میساخت .این نظام
ش اجتماعی» بود که متناسب با تغییرات محیطی تحول مییافت.
مشتمل بر شبکهای از «نق 
یکی از این نقشها در شبکة اجتماعی ایرانیان نقش «جارچی» است که برای رف ِع نیاز آنها به
خبررسانی پدید آمده ،و چنانکه مقاله نشان خواهد داد در نتیجة تحوالت تاریخی و اجتماعی،
شرح وظایف آن تغییر کرده است .این مقاله به بررسی «نقش تعریفشده» جارچی ،و شرح
وظایف آن در نظام نقشها و روابط اجتماعی ایرانیان پیش از دورة جدید میپردازد.

سواالتتحقیق

بر اساس مطالب پیشگفته ،سئوال اصلی این مقاله عبارت است از:
• تحوالت نقش «جارچی» در نظام روابط اجتماعی ایرانیان چگونه بوده است؟
عالوه بر این سئوال اصلی به سئواالت فرعیتری نیز پاسخ داده خواهد شد:
• الف .وضع زندگی جارچیها چگونه بوده است؟
• ب .جایگاه جارچی در ساختار دولت چه بوده است؟
• ج .مهمترین دورة فعالیت تشکیالت جارچیان در تاریخ ایران کدام است؟
• د .نقش جارچی چگونه حذف شد؟
در ادامه تالش میشود تا از منظر تاریخ اجتماعی و با استفاده از تحلیل اسنادی به این
سئواالت پاسخ داده شود .از این رو حتیاالمکان هر متنی که به نحوی حاوی شواهدی
تاریخی پیرامون نقش جارچی بوده ،مورد استفاده قرار گرفته است.

پیشینۀتحقیق

در مورد نقش «جارچی» تنها می توان به دو مدخل در دانشنامة جهان اسالم و دانشنامةایرانیکا
اشاره کرد .محسن معصومی ( )1384در «دانشنامة جهان اسالم» ،پس از پرداختن به معنا و
ریشة جارچی ،به منبعشناسی این واژه پرداخته ،و به مواردی از کاربرد آن در جهان عرب و
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مطالعۀنقش«جارچی»وتحوالت
آن در نظام روابط اجتماعی ایران

عثمانی اشاره میکند .او دورة تاریخی مهم حضور جارچیان را دوران صفویه و قاجاریه میداند
و تنها به وظایف کلی آنان در این دوران میپردازد .در این مقاله با بهرهگیری از یافتههای کار
معصومی ،نقش جارچی را در یک بازة تاریخی گستردهتر مورد بررسی قرار میدهیم .ضمن
اینکه معصومی به شرح وظایف کلی بسنده کرده ،و به جایگاه اجتماعیِ جارچیان و نوع
نگرش اجتماعی نسبت به آنها نپرداخته است .تاکید اصلی این مقاله بر همین مورد اخیر خواهد
بود .از سوی دیگر چارلز ملویل ( )2008هم در «دانشنامة ایرانیکا» پس از تعریف و ریشهیابی
«جارچی» ،معتقد است که فعل «جار رسانیدن» ابتدا در منابع سدة پانزدهم در زمان فتوحات
تیمور و تنها در امور نظامی مورد استفاده قرار گرفته است .او در ادامه به دورة صفویه پرداخته
و وظایف و دستهجات مختلف جارچیها در ساختار شهری و نظامی را تشریح میکند .او
همچنین معتقد است که در اوایل و اواخر دورة صفویه ،جارچیان و تواچیان هر دو در ساختار
نظامی حضور داشتهاند .این در حالیاست که فلور ( )2001معتقد است ادارة تواچیباشی در
1050ق .به جارچی باشی تغییر یافته است .جارچی و جارچیباشیان ،بهرغم تغییراتی در وظایف
و کارکرد ،در دورة قاجار هم حضور پررنگی دارند؛ اما این دوره مورد توجه ملویل قرار نگرفته
است .او دورة صفویه را دورة اوج حضور جارچیان میداند ،و در دورههای بعدی ،تنها به
نشانههایی در اردوی نادرشاه افشار اشاره میکند .ملویل نیز همانند معصومی به نگرش اجتماعی
نسبت به نقش جارچی توجه نکرده و تحول در وظایف و کارکردهای آنها را نادیده گرفته
است .در لغتنامه دهخدا و فرهنگ معین و شماری دیگر از فرهنگها نیز ذیل واژه «جارچی»
توضیحاتی آمده است که در این مقاله مورد استفاده قرار خواهد گرفت .در ادامه ضمن بهرهگیری
از یافتههای این مقاالت و فرهنگها و نیز از طریق کنکاش در متون تاریخی ،با تاکید بر وجوه
اجتماعی ،به بررسی نقش و وظایف جارچیپرداخته ميشود.

مفهومشناسیتاریخی«جارچی»

طبق فرهنگ نامهها« 1جارچی» کسی است که با صدای بلند ،مردم را در کاری آواز دهد
و امری را به آنان ابالغ و یا خبری را برساند .برای این کلمه ،مترادفاتی وجود دارد :منادی
(لغتنامهدهخدا ،ذیل مدخل «جارچی») ،نقیب و منادیکننده (فرهنگآنندراج ،ذیل مدخل
«جار») ،ندا کننده و منادیگر (فرهنگ معین ،ذیل مدخل «جارچی») 2و چاووش (رجبنیا،
 ،1334ص .)61خود کلمة «جار» در ترکی به دو معنا به کار میرود :ندا کردن و جمعیت
(فرهنگآنندراج ،ذیل مدخل «جار») .در معنای فعل «جار زدن» هم آمده است« :خبر کردن
به مردم» (فرهنگآنندراج ،ذیل مدخل «جار»).
3
«جار» که لفظی ترکی -مغولی در معنای ندا و آواز است ،با کلمة «یار» در «یارلیق »

 .1در لغت نامه دهخدا« ،جارچی» در معنای
کسی {است} که آواز دهد مردم را در کاری؛ در
فرهنگ معین« ،جارچی» :کسی {است} که مردم
را آواز دهد و امری را به آنان ابالغ کند یا خربی
دهد؛در فرهنگ آنندراج هم« ،جارچی» :بجیم
فارسی در ترکی نقیب و منادیکننده.
 .2چارلز ملویل در ایرانیکا ،برای توضیح آن از
کلامتی مثل « public crier, announcer,
 » heraldاستفاده میکند.
 .3رشیک امین آن را با آوانوشت « »Yarliγ
و با کمک منابعی مثل تاریخ وصاف و فرهنگ
سنگالخ و  ...در معنای «فرمان ،فرمان پادشاه و
فرمان مکتوب پادشاه» ثبت منوده است ُ(شیک
امین ،1352 ،ص .)391این کلمه در جامعالتواریخ
به صورت های «یرلغ ،یارلیغ و یارلیق» هم ذکر
شده است (  ،1957ص.)2424
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« .1ازدنیدن» با آوانویسی « »azdēnīdanدر
معنای «آگاه کردن» و «ازدگر» با آوانویسی
« »Azdgarدر معنای «آگاهکننده»( .مکنزی،
 ،1390صص 49و .)178
 .2با سپاس از توضیحات دکرت حسن رضایی باغ
بیدی ،استاد گروه فرهنگ و زبانهای باستانی
دانشگاهتهران.
« .3چون طوی بزرگ بشد و تونکال و قولی و
یاساق و جار سال آینده مناسب مصلحت حال
ملک و مملکت مستحکم شد و نسق امور مال و
خراج مصبوط گردید» (نطنزی ،1336 ،ص)292
و در جایی دیگر در «ذکر جلوس الیاس خواجه»
از بیعت مردمان با جوانی اهل علم می گوید
که رهربی مردم در مبارزه با مغوالن را بر عهده
میگیرد و «...بعد از آن قرار داد که ...هیچ کس...
تا سواران بپای دیوار نرسند دست به دفع نجنبانند
و شب و روز مرتصد جار و یاساق او باشند»
(نطنزی ،1336 ،ص )128و یا « ...امیر صاحبقران
جار فرموده بود که مجموع خاص و عام از
اوتاقها بیرون آمده مسلح و مکمل در پای چپر
بنشینند( »...نطنزی ،1336،ص.)322
 .4در ترکی مغولی به معنای «رسم و قاعده و
قانون» است (لغتنامۀدهخدا ،ذیل مدخل).
آنندراج آن را در معنای «طرز و طور و قوانین
و حکم و قرارداد چنگیزخان مغول» می داند
(فرهنگ آنندراج ،ذیل مدخل) .یاسای چنگیز
مجموعه قواعد و مقرراتی است که چنگیز وضع
کرده و به نام او سالطین مغولی عمل میکردند.
« .5در اینجا جار در معنای خرب به کار میرود»
(فوویه ،1385 ،ص )238و یا «امروز جارچى فتواى
منع تحریم استعامل دخانیات را در كوچهها جار
زد  ...با این جار مسلم شد كه كار رشكت انحصار
دخانیات متام شده» (فوویه ،1385 ،ص.)238
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ارتباط دارد (ملویل ،2008 ،ذیل مدخل « .)Jārčiیارلیق –  »Yargliğکلمهای ترکی -مغولی
به معنای «فرمان پادشاه» است (فرهنگ ترکی به فارسی ،ذیل مدخل « »Yargliğو فرهنگ
سنگالخ ،ذیل مدخل «یارلیق») .بنابراین این واژه از دورة مغوالن به منابع فارسی وارد
شده است .پسوند ترکی «چی» هم که بر انجام دهندة کاری داللت میکند ،از دورة ترکان
غزنوی در زبان فارسی کاربرد داشته است (معصومی ،1384 ،ذیل مدخل «جارچی»).
«جارچیباشی» هم به سرکردة جارچیان که ادارة امور آنان و ریاست جارچیخانه را بر عهده
داشته ،گفته میشد .البته «جارچىباشى عهد صفوى را امير جار يا «مير جار» مىناميدند»
(خاوری شیرازی ،1380 ،ص  )518که میتوان آن را فارسی جارچیباشی دانست.
در متون مربوط به وقایع پیش از دورة مغوالن هم میتوان ر ّدپایی از کلمهای فارسی
یافت که بر کار جارچیان داللت کند .مثال فعل «ازدنیدن »1پهلوی در معنای «آگاه کردن» را
میتوان در معنای «جارزدن» و «ازدگر »2را در معنای «جارچی» و آگاهکننده به شمار آورد
(نگاه کنید به :مکنزی ،1390 ،صص 49و  .)178در بعضی متون هم به افرادی مثل «بِیَسپان»
(یادگار زریران ،1374 ،ص )51و «سیهپوش» (اسدی طوسی ،1354 ،صص 205و 208
و  )226اشاره شده که عهدهدار برخی وظایف جارچیان -مثل رساندن فرمانها -بودهاند
(معصومی ،1384 ،ذیل مدخل «جارچی»).
در منابع فارسی این لفظ اولین بار در کتاب هندوشاه نخجوانی و در معنای «احضار کردن
برای خدمت» به کار میرود (شمس منشی ،1390 ،ص .)123پس از آن در کتاب زینالدین هم
به مواردی از آن بر میخوریم (ملویل ،ذیل مدخل «  .)»Jārčiدر منابع سدة ده هجری ،در ساختار
نظامی از صورت فعلی آن (جار رساندن) استفاده میشده است (دوئرفر ،1963 ،صص 127و
 202و  .)243در کتاب «منتخبالتواریخ» معینی« 3جار» در کنار یاساق 4و به معنای «آنچه از
فرامین که باید به گوش مردمان برسد» آمده است .در دورة قاجار و همزمان با ورود مدرنیته و
اهمیت اخبار ،جار در معنای «خبر» 5هم به کار میرفت .بر این اساس ،جارچیان افرادی بودند
که با صدای بلند ،احکام و فرمانها را به مردم ابالغ میکردند ،آنان را به کاری فرا میخواندند
و خبری را میرساندند یا به بیان دیگر آن را «جار میزدند» .نقیبان و منادیان هم کاری شبیه آنان
داشتند و چه بسا این اسامی به جای همدیگر به کار میرفتند.
در ادامه به نقش اجتماعی جارچی ،و نوع مناسبات آن در نظام سیاسی و ساختار نظامی
پرداخته میشود.
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الف .جارچیان و ساختار روابط سیاسی

در تاریخ بیهقی یکی از وظایف «پردهدار»« ،ابالغ اوامر خصوصی پادشاه و فراخواندن

مطالعۀنقش«جارچی»وتحوالت
آن در نظام روابط اجتماعی ایران

افراد» ( ، 2530صص 135و  )136ذکر شده است .عالوه بر این «اعالم از حال پادشاه به
درباریان» (انوری ،2535 ،ص )8هم از وظایف پردهداران است .در دورة صفویان با کمرنگتر
شدن نقش پردهدار ،بخشی از وظایف او-آنچه در باال بدان اشاره شد -به جارچیان دربار
منتقل شده است .زیرا در برخی دورهها مرز معینی برای وظایف کارکنان دربار وجود نداشت
ی خود را بیش از دیگران به شاه و درباریان نشان میداد،
و هرگاه فردی در سمتی ،شایستگ 
چهبسا بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بهعنوان محرمِ معتمد ،وظایف دیگری را هم بر عهده
میگرفت .در دورة صفویان جارچیان به دو دستة «جارچیان دیوان» و «جارچیان نظامی»
تقسیم میشدند .جارچیان دیوان را میتوان شامل «جارچیان کشیک خانه» و «جارچیان
جزایریانداز» دانست .جارچیان نظامی هم به «جارچیان توپخانه» و «جارچیان تفنگ خانه»
تقسیممیشدند.
جارچیان دیوان زیر نظر ایشیک آقاسی باشی 1انجام وظیفه میکردند (معصومی،1384 ،
ذیل مدخل «جارچی») و در صورت تخطی از امور و قصور در وظایف ،از او بازخواست
میشد(دبیرسیاقی ،1332 ،ص .)8جارچیان جزایریانداز در زمرة یوزباشیان و غالمان و
یساوالن قورقرار میگرفتند و دریافت حقوق آنان توسط وزیر غالمان 2انجام میشد (دبیرسیاقی،
 ،1332صص 37و  .)8بهطور کلی جارچیان به همراه دیگر غالمان و خادمان در زمرة نایبین
ایشیک آقاسی باشی به شمار میآمدند.3
مینورسکی به نقل از شاردن تعداد اولین جزایریان 4را که در زمان شاه عباس
ثانی (به سال  1654میالدی) به خدمت در آمدند 600 ،نفر میداند .در حالی که
کمپفر تعداد آنان را  2000مینویسد ( ،1363ص .)74به هر روی ،با آنکه تعداد این
خادمین خاص قابل توجه نبوده ،جارچی مخصوص به خود داشتهاند .در کتاب دستور
شهریاران از فردی به نام «مهرعلی بیک» با سمت «جارچی جزایریان» (نصیری،1373 ،
ص )58یاد میشود .اما در منابع مربوط به دوران شاه سلطان حسین آنچنان اطالعی
از جارچیان نیست و در یک مورد تنها از ارتقای منصب جارچی جزایریان سخن آمده
است (نصیری ،1373 ،ص.)58
در دورة صفویه ،مورد جار از طرف ایشیکآقاسیباشی ابالغ میشد .اما در دورة قاجار
5
فرماندهندة جار،گاهی متغیر است .مث ً
ال زمانی از طرف اَبالمله وگاه از طرف سرداران ملی
و در زمان دخالت خارجیان در مسائل سیاسی کشور ،گاه این سفرای کشورها بودند که فرمان
جار صادر مینمودند.6
وظایف جارچیان شامل جار لشگرکشی به سرزمینها ،7اعالم بخشش و الطاف پادشاه
به مردمان ،8سفیرنامههای دیپلماتیک ،9آرامسازی اوضاع پس از آشوبها و ابالغ فرمان

 .1دربیانشغلایشیکآقاسیباشیدیواناعلی«مشارالیهریش
سفید کل یساوالن صحبت و ایشیک آقاسیان دیوان و آقایان
و قاپوچیان دیوان و یساوالن و جارچیان دیوان و امور و نسق
مجلسازجامعتمجسنشینوترتیبنشسنتمجلسنشینانو
ایستادگانمجلسازاعلیتاادنیمتعلقبهایشیکآقاسیباشی
دیوان و اگر خالف قاعده در ترتیب قواعد مجلس بهم رسد از
ایشیکآقاسیباشیبازخواستوبهدستورامراءریشسفید
قورچی و غالم عالیجاه ( ...دبیرسیاقی ،1332،ص.)8
 .2در فصل پنجم در بیان شغل وزیر رسکار غالمان « شغل
مشارالیه آن است که کیفیات و تصدیقات حضور و خدمت
اسفار و نسخجات سپه ساالران و رسداران که در باب مالزمان
قدیم نوشته می شده ،بعد از رقم عالیجاه وزیر دیوان اعلی و
تجویزعالیجاهقوللرآقاسیدررسکارمزبورخطمیگذاشتهاند
که در رسکار مزبور بدون مانع معمول دارند و سایر کیفیات
طلب و همه ساله و تیول و مواجب یوزباشیان غالم و یساوالن
قور و غالمان و جارچیان جزایریانداز و غیر هم را نیز وزراء
غالمانمهرمیمنودهوطامیروتصدیقاتونسخجاتمالزمت
یوزباشیان و یساوالن قور و غیره غالمان جدیدی نزد وزراء
مذکور ضبط و اقام مالزمت و اضافه تیول و مواجب آن جامعت
را قلمی و عنوانی مینوشتهاند .و کیفیات مواجب و تیول و
همهساله و انعام و تنخواه براتی و ضمن ارقام و احکام مالزمت
و تیول و همه ساله و طلب جامعت مذکوره را مهر میمنوده
و در روز سان غالمان ،وزیر مزبور به اتفاق مستوفی آن رسکار
درمجلسبهشتآئیندرخدمتپادشاهاننسخجاتسان
و قدر تیول و مواجب و همه ساله و نفری جامعت مزبوره را
میخواند» (دبیرسیاقی ،1332،صص 37و.)8
« .3نایب ایشیكآقاىسباىش ،كه رئیس كل یساوالن صحبت و
ایشیكآقاسیاندیوان،قاپوچیانویساوالنوجارچیاندیوان
واموروتنسیقمجلسازجامعتمجلسنشین،ترتیب
نشسنتمجلسنشینانوایستادگانمجلسازاعىلتاادىنبود،
او را باید رئیس كل ترشیفات دربار دانست» (خاوری شیرازی،
 ،1380ص.)74
« .4جزایری» به اسلحهای خاص اطالق میشده است :نوع
خاصی از تفنگ و در اینجا مقصود دارندگان این اسلحه است که
تعدادشانمشخصوخودشانشناختهشدهبودند(ایرانیکا،ذیل
مدخل «جزایری») .از طرف دیگر جزایر را میتوان نام منطقهای
دانست که با توجه به اطالعاتی که نصیری به دست میدهد،
در ایالت خوزستان امروزی است (نگاه کنید به :نصیری،1373،
صص 252 ،184 ،180و .)257
« .5در قزاقخانه هم باز شد با درهاى ارگ .جارچى هم جار زد
از طرف رسداران مىل كه مردم از سنگرها خارج شوند ...این دفعه
ب املله» نزدند» (سالور ،1374 ،ج ،3ص.)2635
جار را از طرف «ا 
« .6نزدیك به ظهر ناگهان جارچى در كوچه و بازار از زبان
قونسول روس چنین جار می زد كه محمدعىل میرزا دیشب سه
ساعت گذشته به پایتخت درآمده  ...و چون نام قونسول در میان
بود كىس گامن منیكرد داستان به یكبار دروغ باشد( »...کرسوی،
 ،1384ص.)195
 .7در تاریخ عامل آرای امینی « روز جمعه جارچیان را فرمود كه
جار كنند كه فردا عساكر هامیون به جانب رودبار كوچ منایند»
(فضل الله روزبهان ،1382،ص.)235
« .8حكومت ،جارچى در شهر فرستاده و جار كشیدند كه هركس
از هركس طلب دارد و اهامل در دادن مىكند سند خود را
بیاورد و از صندوقخانه پول خود را نقد گرفته برود ،خود دانیم با
بدهكار» (وقایع اتفاقیه6،رجب ،1308ص.)373
 .9فرستادۀ نادرشاه به روسیه و پیام رسان او ،یک نفر جارچی
است« :حكمى گرفت كه روسیه از حدود ایران بیرون روند و
هامن حكم را در جزو به دست یك نفر جارچى داده در ظاهر
او را به اسم محصل فرستاد» (خاوری شیرازی ،1380،ص.)186
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قاسمزائری
شمسیفاطمی
« .1امروز جارچى فتواى منع تحریم استعامل
دخانیات را در كوچهها جار زد و همه مردم شهر از
این مژده قرین مرست شدند» (فوویه ،1385 ،ص)238
و «جارچیاىن از انجمن به آنجا رفته جار كشیدند كه
هركه دست به تاراج باز كند یا به یىك از مردم دوچى
و رسخاب آزارى رساند سزاى سخت خواهد دید»
(کرسوی ،1363 ،ص )789و «جارچى به شهر فرستادند
كه احدى مرخص نیست یراق حرب از قبیل كارد و
قداره و شش لوله و غیره همراه خود بگرداند .هركس
یراقى همراه خود نگاه دارد او را گرفته تنبیه سخت و
جریمه خواهند كرد» (وقایع اتفاقیه 28 ،ذیحجه ،1319
ص )635و در هنگامۀ تبعید محمدعلیمیرزا به خارج،
زمانی که مجتهدان در کاظمین برای پایداری مرشوطه و
آزادی و جلوگیری از چیرگی روسیان فعالیت
میکردند ،مالیان هم در بازار ،صمد خان در جهت
منافع روسیان (و بالتبع انگلیسیان) جارچی به بازار
فرستاد و «مردم را به برچیدن بیرقها واداشت و
بدینسان جنبش و كوشش مالیان از میان رفت»
(کرسوی ،1384 ،ص.)405
 .2در هنگام جنگ یونانیان برای بازپس گیری مرص
از هخامنشیان ،به رسداری اپامی نونداس اهل تبس،
جارچی فرار بردهای نابینا را اعالم می کند که « :وى
جار مىزد كه بنا بر سنت نباید اجازه داد او از تبس
خارج شده ،به حال خویش رها گردد؛ بلكه باید وى را
بازگردانده ،جانش را نجات داد» و کهنه رسبازان جملۀ
جارچی را عالمتی از آینده به شامر می آورند (سیسیلی،
 ،1384ص.)544
« .3صبح فردا شاه {عباس بزرگ} كه طبق عادت
هنگام ورود به اصفهان یا دیگر شهرهاى بزرگ كشور به
منظور رسگرمى شخص خود جشنى برپا مىكند ،تصمیم
گرفت چنین جشنى را برپا دارد .براى این كار فرمان داد
جارچیان ،با قید اینكه هركس از فرمان شاه رسپیچى كند
به قیمت جان و مالش متام خواهد شد ،در شهر صال
در دادند كه همه زنان متشخص اعم از ایراىن و خارجى
و مسلامن یا مسیحى باید جلو درهاى بازارى معین
كه محل فروش مرغوبرتین كاالهاست حضور یابند تا
خواج هرسایان زیباترین آنها را انتخاب و به درون بازار
راهنامىئ كنند» ( فیگوئروا ،1363 ،ص.)326
« .4یوم جمعه حوضسلطان چهار فرسخ است .حاال
یك نفر كالسكهچى و جارچى روانه هستند كه راه
كالسكه را اگر بناىئ الزم باشد تا حوض بسازند و حوض
اگر آب كم داشته باشد پركنند و آب جارى اگر رسش
عیبى دارد بسازند و مستاجرین حوض از براى فروش،
مأكوالت و غیره به قدر مقدور حارض كنند» (نارصالدین
شاه ،1381 ،ص.)35
« .5معتمد قاجار جارچىباىش آمد .تفصیىل از مالقات
با شیخ الرئیس گفت كه پول خواسته بود تا حرف بیجا
نزند ،اما رشط كرده بود از فردا كه شنبه پریروز باشد
فحش ندهد .هامن شنبه صدهزار ناسزا گفته بود.
لهذا معتمد قاجار جرأت نكرده بود كه به شاه بگوید»
(سالور ،1374 ،ج ،3ص.)2113
 .6برای مثال «معتمدالدوله جارچى به بازار فرستاده
بودند كه «هیچ كس مرخص نیست كه
بدون اطالع حكومت چیزى درب بازار و غیره
بچسباند» (وقایع اتفاقیه 16 ،جامدی االولی ،ص)394
و«معتمدالسلطانحاجىصمصامامللك بدوناطالع
بیگلربیگى جارچى فرستاد در شهر كه نان را از قرار
یك من دهشاهى اىل یازده شاهى بفروشند» (وقایع
اتفاقیه  17 ،رجب  ،1309ص )398و «جارچى در بازار
فرستادند كه هركس عرىض دارد از سه ساعت به ظهر
مانده تا چهار ساعت از شب رفته بیاید عرض خود را
بكند واسطه نباید» (وقایع اتفاقیه 4 ،ربیع االول ،1310
ص )414و به همین صورت.
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حاکمان برای جلوگیری و اصالح هرج و مرجها ،1ابالغ مسائل عمومی مثل فرار بردگان
و یا اعالم انتخاب زنان زیبا در هنگام جشن ،3رساندن اخبار به گوش همگان (معصومی،
 ،1384ذیل مدخل «جارچی») ،نظارت بر نظم امور در سفر شاه ،4رساندن فرمانهاي
5
حکومت به افراد سطح پائین اما تاثیرگذار(مانند سردستة اوباش) و رسیدن به توافق با او
است.
عالوه بر اینها در دوران قاجار عمدة فرمانهاي حکومتی مربوط به فعالیتهای
اقتصادی در بازار 6توسط جارچیان اعالم میشد .شاردن این جارچیان را در عصر صفوی با
لفظ «جارچیان مخصوص» بیان میکند ( ،1345ج ، 4ص .)1345بر این اساس شاید بتوان
جارچیان دورة قاجار را هم در دستهبندی خاصی قرار داد و اینان را بهعنوان «جارچیان بازار»7
نامید .گویا زمان فعالیت این جارچیان در روز شنبه 8بوده است .جارچیا ِن اوامر حکومتی در
هنگام جارِ فرمانی مهم  -مثل اجبار مردم به بازگشایی دکانها -گاهی مجبور بودند تا صبح
مشغول کار و جار باشند .9بهطور معمول ،فرمان مورد جار جارچیان با زور سربازان اعمال
میشد .عالوه بر این ،گاه جارچیان عالوه بر اجرای فرمانها ،خود مسئول بازداشت خاطیان
میشدند 10و یا به خدمت فرقه های مختلف 11در میآمدند تا آنان را در رساندن به اهدافشان
یاری رسانند .در دورة قاجار هم گاهی برای مصادرة اموال 12اعزام میشدند.
جارچیباشیان که سرکردة جارچیان به شمار میآمدند ،عموم ًا از میان افراد کار بلدی
انتخاب میشدند که از جوانی در دربار و سفر به کسب تجربه میپرداختند و با بزرگان
و امرای سایر بالد آشناییداشتند .13در عصر صفوی به افرادی مثل حسین بیک جارچی
ذوالقدر( 14اسکندر بیک ترکمان ،بی تا ،ج  ،1ص 693و ج ،2ص ،)749ملک علیبیک
جارچی تاجی بیوک (اسکندر بیک منشی ،1377 ،صص 1230و  )1229و صفیقلیبیک
اشاره شده که ثروت و جایگاهشان آنان را در زمرة خیرین 15هم قرار داده است.
در دورة نادرشاه ،مناصب درباری و لشگری به همان طریقی است که در اواخر
سلطنت صفویه رایج بوده است (نگاه کنید به :ابتهاج ،1354 ،ص .)463بنابراین با اینکه در
زمان شاه سلطان حسین تعدادی از مناصب حذف و مناصب جدیدی جایگزین میشود،
اما در فهرست مناصب ،همچنان نام جارچیباشی حضور دارد .کریم خان زند هم « ...از
لحاظ امور اداری عین ًا شیوة صفویه را پیش گرفت و  ...تنها هفت عامل بدان افزود» (ابتهاج،
 ،1354صص 465و.)472
17
16
در دوران آقامحمد خان قاجار «اصوالً مناصب مهمی در کار نبود»  .اما فتحعلیشاه
به لشگر سروسامانی داد و به تقلید از زمان صفویه ،تشکیالت درباری و اداری تاسیس کرد و
«کلیة اصطالحات اداری زمان صفویه را از نو برقرار ساخت» و ادارات جدیدی نیز تاسیس
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مطالعۀنقش«جارچی»وتحوالت
آن در نظام روابط اجتماعی ایران

نمود .آنگونه که پیداست در دورة قاجار در کل تشکیالت اداری ،تنها یک جارچیباشی
حضور داشته که چه بسا همردة وزارت به حساب میآمده است (اعتمادالسلطنه،1363 ،
ص .)48در زمان محمدشاه و وزارت حاجمیرزاآقاسی ،ارتش ایران باز وضع نابسامانی پیدا
کرد و در نهایت با همت امیرکبیر عدهای از افسران اتریشی برای مشقداد ِن ارتش ایران
استخدام شدند و اصطالحات قشونگیری توسط امیرکبیر وضع شد .اما در میان آن ،خبری
از جارچیان نیست (نگاه کنید به :ابتهاج ،1354 ،صص 494 ،479 - 478و  .)496در عین
حال یک سند مربوط به این دوره نشان میدهد که «آقا حسن جارچی» از محمدشاه قاجار،
خلعت و مستمری دریافت داشته است 18در خصوص جارچی باشیان ،اعتمادالسلطنه در
ذکر افرادی که از طایفههای مختلف قاجار در دستگاه ناصرالدینشاه حضور داشتند ،به
حسينخان ولد جارچىباشى از طايفه حاجى مشهدى سپانلو اشاره میکند ،1363( .ج،1
ص )344در ذکر نایبان ایشیکآقاسیباشی هم نام حاجى محمدعلى خان جارچىباشى
( ،1363ج ، 1ص )388آمده است .از طرفی دیگر تعداد نایبان ایشیکآغاسیباشی ،نايبان
جارچىخانه مباركه و جارچيان را تنها سى نفر (اعتمادالسلطنه،1363 ،ج ، 1ص )388ذکر
میکند .در فهرست القاب اعطاشده در طول  40سال ازحکومت ناصرالدینشاه ،تنها به اسم
«جارچىباشى حاج محمدعلى خان» (اعتمادالسلطنه ،1363 ،ج ،1ص )310بر میخوریم.
اینکه گاه نامی تنها با عنوان جارچیباشی ذکر میشد ،جای سوال است که از رونق افتادن
وظیفه ،تعداد و جایگاه جارچیان را میتوان از همین دوران در نظر گرفت .در تاریخ منتظم
ناصری ،در فهرست نایبان آجودانباشی «مرحوم جارچی باشی» (بدون ذکر نام شخص)
در کنار سایر اسامی میآید (اعتمادالسلطنه ،1363 ،ج ،1ص )509در نقاوهاآلثار هم ،نام
جارچیباشی در کنار سمت او عنوان نمیشود (نگاه کنید به :نطنزی.)1350 ،
با این حال در فهرست اعتمادالسلطـنه که مربوط به وقایع چهل سال از سلطنت
ناصرالدینشاه است ،به نام جارچـیباشیانی 19بر میخـوریم که هنوز آنچنان اهمیت
دارند که نمیتوان با حضور یکی ،این منصـب را به دیگری هم اعطا کرد (،1363
ص .)48اما رفتهرفتـه به منصبـی تشریفاتی تبدیل شده و گاه در کنار سایر مشاغل به
افراد اعطا میشد.20
اواخر دورة قاجار با ورود مدرنیته و مصادیق آن به کشور ،نقش جارچیان کمرنگ
میشود .در این دوران اگر امری برای ابالغ به همگان صادر میشد ،برای جار آن از
افرادی که عمدت ًا در میان عامة مردم حضور داشتند و مزدورانه ،کارهای دولتی میکردند،
استفاده میشد .این افراد بعدها در چایخانهها و کوچه و بازار با افرادی مثل لوطیان،
لولیان و دورهگردان همنشین و چه بسا در یکدیگر حل شدند .21پس از آن به «کارگران

«.7جارچیانمخصوصقیمتنانوگوشتوبرخى
خوراكیهاىدیگررادربازارهاو ّ
محلتمختلفاعالم
مىكنند»(شاردن،1345،ج،4ص.)1345
« .8قاىضپلیسبراىتصمیمكردندربارهاجراىوظایف
خودسهمشاوردارد.آنانروزهاىپنجشنبهبادادرسان
محالتمختلففراهممىآیند،پسازتحقیقوبررىس
بهاىموا ّدخوراىكراتعیینمىكنند،وروزشنبهبهوسیله
جارچیانبهاطالعمردممىرسانند»
(شاردن ،1345،ج ،4ص.)1345
«.9پسینآنروز،یكدستهرسباز،ازلشكرگاهبهشهر
درآمدندودرخیابانهاچامتهزدهوبهنگهباىنپرداختند.شب
پنجشنبهازسوىدولتجاركشیدند«:هركىسكهفردا
دكانیاحجرهخودرابازنكندكاالیشتاراجوخوداوكیفر
خواهدیافت.ازساعتپنجشبتانزدیىكبامداد،جارچى
درخیابانهاوكوچههامیگردیدواینجاررامیزد»
(کرسوی ، 1363،ص.)63
«.10عىلالفورجارچىباىشراحارضساختهدرخلوت
قرارگرفنتآنمالعیندادومقررفرمودكهباصدنفراز
پیاده و سوار چنان كه كىس را بر آن اطالع نباشد منزل او را
مركزدایرهمحنتوبالگردانندونگذارندكهیىكازآنمیان
بهكنارافتدونهایتتأكیدومبالغهدرحراستوحفظ
رسحلقهاهلشقاوتفرمود»(نطنزی،1350،ص.)520
 .11دربارۀ یزیدیانگفتهمیشودکه«رسماستكه
چونبهقصددهیاقصبهاىحركتكنندنیمساعتپیش
ازآنكهبهآنجابرسندجارچىروانهكنندكهسهباردرآن
دهجاربزندكه:ایهاالناساكنونصورتفرشتگانبرشام
واردمىشوند،براىپذیرایىآنهاآمادهشوید»(مالیری،
 ،1379ج  ، 6ص.)341
«.12فاضلخانگروىسجارچىباىشرامأمورفرمودند
{1235هجری}كهبههمدانرفتهازحاجىمحمّدجعفر
قراگوزلوازمشاهیرعرفاوآقاس ّیدحسنهمداىنكهاو
نیزازاعاظمسلسلهمزبورهبوددوهزارتومانبهرسم
مصادرهدریافتمناید»(اعتامدالسلطنه،1363،ج،3
صص 1545و.)1546
.13سیستانیدررفنتملکمعظموملکمحمودیاز
قندهاربهاردویمعلیآنجاکهمینویسدعدهایاز
مردانملکعلیسلطانجارچیباشیمانعآنانشدند،
ملکعلیازدورصدایملکمحمودرامیشناسد.زیرا
درجوانیدومرتبههنگامرفنتبههند،بهسیستانآمده
بودوباملکوخودسیستانیآشناییداشت(سیستانی،
 ،1390ص .)404در ادامۀ راه هم مالزم ملک محمود و
همراهانشمیشود.
 .14درجایدیگرحسینبیکقورچهحاجیبهعنوان
امیرسابقتواچیانمیآید«:درمقاتلۀلشکرسلطانخلیل
باسلطانمرادازفضائلاخالقیواجتامعیحسینبیک
قورچهحاجی(یاقوچهحاجی)یادمیکند«:حسینبیك
قوچهحاج ىكهامیرىباتدبیربودوجهانگیرصاحب
شمشیر ورسدارمسلامنخوىفرزانهوجهاندارعادل
طبعیگانهوتعهّدللگ ىوتربیتپادشاهزادهاوفرمودى
ودردیوانتواچىسابقاامیربود»(فضلاللهروزبهان،
 ،1382ص.)394
 .15مجموعۀ جارچیباشیاصفهان(شاملمسجد،
سقاخانه ،رسا وحامم)–ملکعلیسلطان،جارچیباشی
شاهعباسبزرگ-وهمچنینمجموعۀ باشکوهیکهدر
فاصلۀ بینگمربونتااصفهانقرارداشتهرا میتواناز
آثاربهجاماندۀ جارچیباشیانبهشامرآورد.شاردندر
توضیحبنایاخیرمینویسد«:بىسجاىتأسفاستكه
زراندودیهاونقاشیهاىبدیعوشگفتانگیزسقفها
ودیوارهاىاینبناهاىبزرگبراثرعدممراقبت،همهدر
حالفروریخنتوتباهشدناست.اینعامرتباشكوهرا
جارچ ىباىشیىكازصاحبمنصباننامى
شاهعباسبزرگدراواخرقرنشانزدهمبنانهاد»...
او نام این جارچی باشی را منی آورد
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قاسمزائری
شمسیفاطمی
وبهسختیمیتواناوراهامنملکعلیبیگجارچی
دانست .زیرا در ادامه اشاره ای به غضب شاه به این
جارچیباشیمیکند(شاردن،1345،ج،4صص1465
و )1466در حالی که عامل آرای عباسی از عالقمندی شاه
عباسنسبتبهملکعلیواندوهاودرمرگشسخن
میراند(اسکندربیکمنشی،1377،ج،1ص.)1460
« .16آقا محمد خان در لشگر زندگی می کرد ...و
همۀ امورراشخصاخودانجاممیداد.حتیپرداخت
حقوق»(ابتهاج،1354،صص 476و.)478کهشایداین
ازخساستوتنگنظریاوبرایهزینهتراشیهایکمرت
ناشیمیشد.
 .17رسجانملکم،مولفتاریخایران،مینویسد:
«خالصه متام تشکیالت اداری و لشگری و درباری را از
روی گردۀ زمان صفوی پی ریزی کرد»...
( به نقل از ابتهاج ،1354،صص 479و.)80
 .18در سندی به سال  1252قمری معادل 1215
شمسی ،به شخصی به نام «آقا حسن جارچی» خلعت
و مستمری تعلق می گیرد
(ساكام.)295/331 ،
 .19نام آنان به ترتیب :قاسم خان ،هاشم خان ،قاسم
خان است (اعتامدالسلطنه ،1363 ،ص.)48
« .20پرس حاج حسین خان شهاب امللك نظام الدوله
جارچىباىشامیرتوپخانه
و واىل كرمان و خراسان بود»
(اعتامدالسلطنه ،1363 ،ج ،2ص.)585
 « .21نزدیك به ظهر ناگهان جارچى در كوچه و بازار
از زبان قونسول روس چنین جار می زد كه محمد
عىل میرزا دیشب سه ساعت گذشته به پایتخت
درآمده و به تخت نشسته و از همه گناهها گذشته
وىل پس از این نباید كىس نام مرشوطه را بربد.
هنگامی كه این جار كشیده میشد یك دسته از
كهنهفراشان و مردم بی رس و پا گرد جارزننده را گرفته
فریاد و غوغا بلند میكردند .هنگامه شگفتى بود
(کرسوی ،1384 ،ص .)195و «پس از مناز بیرون آمدم
دیدم جمعیتى نزدیك حوض جمع است .نزدیك رفتم
دیدم «اوىل» وسط ایستاده و آژانها با او كشمكش
دارند« .اوىل» یك آدمى است ولگرد .گاه مسخرگى
مىكند گاه جارچى مىشود ،گاه در عروىس گاه در
عزا خدمت مىكند» (سالور ،1374 ،ج ،8ص.)5958
اطالق صفت «مسخره» به جارچیان ،نشان از ک مرنگ
شدن وظیفۀ اصلی آنان و ظاهر شدن در قالب
لوطی و لولی است« :جار زد آن جارچی مسخره/
الدنیا مزرعه االخره» (روزنامۀ ناهید به نقل از سالور
 ،1374ج ،9ص.)7205

« .1روزنامۀ جارچى ایران صورت جارچى را كشیده و
مشتلقمىدهد[به]هركسنشانبدهدنایبالسلطنه
كجاست»(سالور،1374،ج،5ص )3251.
 .2جارچىملتبهمدیریتآقاسیدحسینابراهی مزاده
ارسال 1328قمرى آغاز به نرش كرد و در سالهای بعد
گاهبهگاهانتشاریافتهاست.بعدها«سیروسهندی»مدیر
روزنامۀ جارچیملت درتاریخ 30اردیبهشت 1331به
«سیدحسنتقیزاده»رئیسمجلسسنانامهایارسال
کردهوخواهانارسالنسخهایازاخبارروزانۀجلسات
مجلسجهتدرجدرآنروزنامهشدهاست.
 .3درفرهنگسنگالخ«تواچى»درمعنای«جارچى
باشدوآنعبارتازشخىصبودكهازجانبپادشاهان
وفرماندهانبهایصالاحكامورسانیدنفرامینمأمور
شوند»(فرهنگسنگالخ ،ذیلمدخل«تواچی»).
به صورت «تواه چی» هم آمده است
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برخی دکانها و نیز کسانی که در قهوهخانه با صدای بلند چای و قلیان و غیره برای
مشتریان سفارش میدادند [هم] جارچی میگفتند» (نگاه کنید به :شهریباف ،1368 ،ج،4
صص 498 ،495و .)499
اینکه یکی از اولین روزنامهها جارچی ایران نام دارد و در اولین شمارة خود شکل
جارچی را کشیده در اعالم مژدگانی 1برای یافتن فردی و یا روزنامة «جارچی ملت »2که در
لیست روزنامههای مهمل (حاوی کاریکاتور) است (سالور ،1374 ،ج  ،5ص 3273و در
کشیدن کاریکاتور در ج ،5صص 3547و  )4030در این دوران نشان از گذار اطالعرسانان
از جارچیان به روزنامهها و بیارزش شدن نقش جارچیان دارد.
در دورة پهلوی ،تشکیالت نظامی به شیوة نوین شکل میگیرد (ابتهاج،1354 ،
ص )672و رواج وسایل اطالع رسانی ،دولت را از حضور جارچیان رسمی ،و سازمانی
مختص به آنان بینیاز میگرداند.

ب .نقش جارچیان در مناسبات نظامی

مینورسکی جارچیان را «نوعی صاحبمنصب رابط میان فرمانده و افراد» (رجبنیا،
 ،1334ص61؛ خاوری شیرازی ،1380 ،ص )518می داند .تعریفی که آن را میتوان
نشان از اهمیت جارچیان در ساختار نظامی دانست .او بی آنکه اطالعاتی بدهد ،از سندی
بازمانده از دورة آققویونلوها یاد میکند که وظیفة جارچیان در آن ،انتقال اوامر در میان
قشون به آواز بلند و فریاد است (رجبنیا ،1334 ،ص61؛ معصومی ،1384 ،ذیل مدخل
«جارچی»؛ ملویل ،2008 ،ذیل مدخل«  .)»Jārčiاز وظایف این جارچیان ،جمعآوری و
فراخوان سپاه در هنگام نبرد است که در کنار آنان ،تواچیان هم به انجام این وظیفه
میپرداختند« .تواچی »3در «لغتنامةدهخدا»« ،عبارت از شخصی است که از جانب پادشاه
و فرماندهان به ایصال احکام و رسانیدن فرامین مامور می شد» (لغتنامةدهخدا  ،ذیل
مدخل «تواچی») .در واقع تواچیان گروهی بودند که در دربار پادشاه مغول به کار «استخدام
لشکر و بازرسی و عرض لشکر و نظارت یاسا (مجازات اعدام و قتل)» مشغول بودند.
آنان از دیوان تواچی تبعیت میکردند .اما در اوایل دورة صفویه ،جارچیان هم بهتدریج
نقشی در جمعآوری سپاه به دست میآورند .از طرف دیگر ،تواچیان هم گاهی مامور ابالغ
فرمانها میشوند و بدینصورت وظایف هر دو گروه در هم ادغام میشود؛ تا جایی که
«تاریخ عالمآرای امینی» ،تواچیان را چنین تعریف میکند« :جارچی ،مامور بردن فرامین»
(فضلاهلل روزبهان ،1382 ،صص 121و  .)368در بعضی منابع هم از همراهی یاساچیان
(یاساقیان) با تواچیان یاد شده است .4با اینکه جارچیان و تواچیان در کنار هم فعالیت
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مطالعۀنقش«جارچی»وتحوالت
آن در نظام روابط اجتماعی ایران

میکردند ،اما وظایف تواچیان مختص به تشکیالت نظامی بود .از وظایف آنان میتوان
به احضار لشکر در هنگام نبرد ،1بازرسی و آمادهسازی سربازان و نظارت بر شیوة تجهیز
آنان توسط حاکمان نواحی و امیران الوس (فوربز منز ،1377 ،ص ،)117تعیین تعداد
سپاهیان( 2فوربز منز ،1377 ،ص )117آمادهسازی لشکر جهت ساندیدن پادشاه و نظارت
بر اجراییشدن یاسا و ابالغ دستورات شهریاران به سپاهیان (دوئرفر ،1963 ،صص-260
 )2و سازماندهی امیران نظام اشاره کرد .3در مجمل فصیحی حتی به مواردی اشاره شده
که نظارت بر ساختن بناها ،تقسیم غنایم ،سازماندهی محل اردو و کمک به ترتیبداد ِن
جشنها را هم به تواچیان سپردهاند( ،1339ج  ،3ص.)143
مدیریت هر گروه از سپاهیان بر عهدة «نقیب» بوده (در تعریف جارچی بدان اشاره
شد) که «سردسته و سرپرست گروه» به شمار میآمده است .4در «سیرالملوک» هم ،خواجه
نظامالملک ،سرپرست پیکان را نقیب میآورد...« :و ایشان را (یعنی پیکان را) بر عادت
گذشته نقیبان باشند که تیمار میدارند (نظامالملک، 1374 ،ص .)110نقیب مقامی پائینتر
از پردهدار بوده ،اما قراتگین پس از غالمی به نقابت میرسد و پس از آن پردهدار امیرمسعود
میشود (انوری ،2535 ،ص.)112
همـانگونه که پیشتر گفته شد ،جارچیـان نظامـی به توپخـانه و تفنـگخانه تقسیم
میشدند .جارچیان توپخانه ،تحت فرمان توپچیباشی فعالیت میکردند و مواجب و انعام
جارچیان پس از تعیین او و تایید وزیر دیوان اعلی پرداخت میشد( 5دبیرسیاقی،1332 ،
صص 13و  .)14اسناد مرتبط به این جارچیان هم توسط وزیر توپخانه 6نوشته میشده
است .جارچیان تفنگخانه هم تحت فرمان تفنگچیآقاسی فعالیت میکردند( 7دبیرسیاقی،
 ،1332ص 9؛ معصومی ،1384 ،ذیل مدخل «جارچی») .به بیان دیگر هر بخش نظامی،
خودش ،یک دستة جارچی داشت.
شاهعباس دوم ،ادارة توپچیان را در سال 1048ق ،.بهطور کلی منحل کرد ،اما گویا در دورة
شاه سلطان حسین ،یکی از قوایی که به خراسان فرستاده میشود ،توپخانه است (رجبنیا،
 ،1334صص 55و  )56که این نشان از احیای این اداره و در نتیجه دستة جارچیان آن دارد.
با اینکه شاردن ،سرپرست جزایریان را تفنگچیآقاسی میداند ،اما مینورسکی معتقد
است طبق متن تذکرهالملوک رابطهای بین آنها و غالمان وجود دارد« :افراد جزایری دائما
برابر دروازة قصر نگهبانی داشتند .نام کشیکچی بر آنان اطالق میشد» (رجبنیا،1334 ،
صص 55و .)56
جارچیباشی همواره در نبردها در کنار شاه حضور داشت و یکی از مشاوران اصلی
او محسوب میشد .نزدیکی و جایگاه مشورت او گاهی باعث دردسرهایی بود .مثال امکان

همچنینبهصورت«تاواچی»در (شامی،1937،
ص.)17
 .4نصیریدرذکروقایعسال 1109عمدتایاساچیانو
تواچیانرادرکنارهمذکرمیکند«:محمدعلیخان
رسدار...بهقصدمدافعۀ بدخواهبهسمتدهدشت
نهضتمنوده،یاساچیانوتواچیانبهاجتامعسایرعساکر
مقررفرمود»(نصیری،1373،ص.)258
.1مثالنطنزیدرقصۀ«تخلفمنودنزندهحشماز
قرولتایبزرگ»میآوردکهامیرصاحبقراندرتنبیهاو
تواهچیانیبرایاحضارلشکرمیفرستند«:امیرصاحبقران
چونحقیقتحالآنبیحقیقترامعلومکرد،بفرمودتا
دوالغضببرکورکۀکوچبزدندوتواهچیانبولجارمعین
کردهبهاحضارلشکرهایدورونزدیکبتاختند.چنانچه
تایکهفتهمجموعسپاهجمعشد»...نطنزی،1336،
ص293؛ (عبدالوهابالسبکی،1948،ص.)42
.2پیشازلشکرکشیتیموربهچیندرسال 807هجری
تواچیانمجبورشدندتعدادسپاهرابرآوردکنندوبه
رسشناسترینعضوالوسجغتایاطالعدهندکهچهتعداد
مرد و تجهیزات نیاز است (یزدی ،1972،صص 447و.)8
«.3هنگامیکهسپاهتیمورپلارتباطیرودخانۀارسرا
درآذربایجانمیساختند،تواچیاناینکاررامیانامیرانو
سپاهیانتقسیمکردند»(فوربزمنز،1377،ص،249بهنقل
از شامی و یزدی).
« .4حاجببزرگنقیبانرابایدگفتتالشکرراباز
گردانند...نقیبهرطایفهبرفتولشکربهجمله
بازگشت»(انوری،2535،ص.)8
.5دربیانشغلتوپچیباشی«مشارالیهریشسفید
یوزباشیانوتوپچیانوجارچیانتوپخانهاست.وتیول
ومواجبوهمهسالهوبراتیوانعامتوابینمشارالیه
برطبقتجویزعالیجاهمزبوربرقمعالیجاهوزیردیوان
اعلیرسیده،تنخواهبازیافتوخدمتمینباشیگری
ویوزباشیگریتوپچیانوجارچیباشیگریوجارچیان
توپخانهوتوابینایشانوتعیینمواجبوتیولوهمه
سالۀکلجامعتمزبورهبرطبقعرضعالیجاه،مزبور
شفقتوبعدازتعلیقهمنودنعالیجاهوزیردیوان
اعلی،رقمارشفصادرمیگردد(».دبیرسیاقی،1332،
صص 13و.)14
« .6درفصلنهمودربیانشغلوزیرتوپخانۀمبارکه
میآورد«شغلمشارالیهآناستکهکیفیاتوتصدیقات
حضورو...خدمتاسفارونسخجاتسپهساالرانو
رسدارانکهدربابمالزمانقدیمینوشتهمیشده،بعد
ازرقمعالیجاهوزیردیواناعلیوتجویزعالیجاهتوپچی
باشی،وزیررسکارمزبورخطمیگذاشتهکهدررسکار
مزبوربدونمانعیمعمولدارند.وسایرکیفیاترسکار
مزبورازتوپچیانومینباشیانویوزباشیانوجارچیان
توپخانهوغیرهمرانیزوزراءمزبورخطگذاشتهو
طوامیروتصدیقاتونسخجاتمالزمتمینباشیانو
یوزباشیانوجارچیانوغیرهتفنگچیانجدیدینزدوزراء
مذکورهضبطوارقاممالزمتواضافهوتیولومواجب
آنجامعتراقلمیوعنوانمینوشتهاند»(دبیرسیاقی،
 ،1332صص 39و)40
 .7دربیانشغلتفنگچیآقاسی:او«مشارالیهریشسفید
مینباشیانویوزباشیانوجارچیانوریکایانوقاطبۀ
تفنگچیاناست.وتیولوهمهسالهومواجببراتی
وانعامکلتوابینمشارالیهبهتصدیقوتجویزعالیجاه
معزیالیهبهرقمعالیجاهوزیردیواناعلیرسیده،تنخواه
بازیافت.وخدمتمینباشیگریتفنگچیانوجارچیانو
تعیینجامعتتفنگچیانوتیولوهمهسالهومواجب
ایشانکهبرطبقعرضعالیجاهمشارالیهبهرقموزیر
دیواناعلیرسیدهباشد،شفقتورقمارشفصادر
میگردد»(.دبیرسیاقی،1332،ص.)9
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قاسمزائری
شمسیفاطمی
 .1درتوصیفناکامی«شاهزادهعاملیانجهتقلعفتنه
اربابطغیانبهجانبعراق»کهدرنهایتمنجربه
پیروزیشاهزادهمیشود،پسازعقبنشینیسپاهیان،
علیخانبیگجارچیباشیروملوبهدلداریمیآیدکه:
«همیشهاحوالجنگبریکمنوالمنیباشد.مردانمرد
ودلیراننربدگاهیغالبندوگاهیمغلوب.اگردراین
معرکهبهحسباقتضایقضا ،ظفرازجانبمانباشد،
ذاتاقدسرابهمحضجهالتوتقلیدبیهوهبهبادنتوان
داد .کار از این و آن گذشت .معاون و نارصی مناند و امید
بهبودینیست.تاشبدهفرسخمیتوانرفت.کارما
بندگانسهلاست.نوابجهانبانیخودرابهسالمتبه
آذربایجانبهخدمتپدرعالیشانرساندودولتخواهان
آنطرفراجمعمنودهدیگربارهعلمملکستانیارتفاع
دهند»(.اسکندربیکمنشی،1377،ص)526مورد
اعرتاضنوابجهانبانیقرارمیگیردومتهمبهتنآسانی
میشود«.عنانتوسنسبکسیرازدستجارچیمزبور
ربودهنیزۀ خطیبهدستمبارکگرفتوبهزبانالهام
بیانفرمودندکههرکسمیلشهادتداردرفیقمناست
وهرکستنآسانیگزیندخدایشهمراه»...
(اسکندربیکترکامن،بیتا،ص.)338
 .2برایمثالدرجنگهایایرانویونان،لئوتیخید–از
فرماندهانشهرهاییونانینشین-پیشاپیشناوگانش
درهنگامحرکتبهسویایرانیاندریككشتىجنگى
«جارچىاىكهرساترینصدارادربی نسپاهیانشداشت
از پیش فرستاد و به او دستور داد تا در امتداد ساحل،
كامالنزدیكبهدشمن،حركتكردهوازآنجابانگ
برآورد،یونانیاىنكهبرپارسیاندرپالتهپیروزگشتندبراى
رهایىشهرهاىیوناىنآسیاحارضشدهاند»(سیسیلی،
 ،1384صص 232و .)233در پی آشوب پس از پیروزی
کهدرمیانطایفۀ شاملووتکلورخمیدهد،طهامسب
میرزادستورمیدهد«:جارچیانحسباالمرعالیفریاد
برآوردندکهمنبعدکسیرابهقتلنیاورند»(اسکندر
بیکمنشی528 ،1377؛دراسکندربیکترکامن،بی
تا،ص.)340وهمچنیندربیانمرگسلطانحیدر
میرزاوجانشینیاسمعیلمیرزاودرپیآشوبیکهدر
قزوینرخداد«:جارچیانمقررداشتندکهبهاتفاق
سلطانعلیمیرزایقاجاردرمحالتمنادیکردندکه
کوچهبندهارابازکنندومنبعدکههرکسمتعرض
کسیگرددسیاستخواهدیافت(»...اسکندربیک
منشی،1377،ص304همچنیندراسکندربیکترکامن،
بی تا ،ص.)197
« .3بنابراینجارچىاىبهسوىدنیسفرستادندتا
رسبهایشانرابهوىتقدیمدارند»(سیسیلی،1384،
ص.)447
« .4دنیس...بهوسیلهىجارچیاناعالمداشتكه
موتیهاىهادرونمعابدىكهتوسطیونانیانپرستش
مىشوندپناهگاهىبراىخویشجستجوكنند»
(سیسیلی،1384،ص.)386
« .5پسآنان{الکدمونیها}مصلحتآندانستندكه
دستورهاىئراكهجارچیاندراردوىدشمننقلمیكنند
بدقتاسرتاقسمعكنند»(هرودوت،1384،ص.)139
«آنگاهبوسیلهجارچىیكبهیكآنهارابهنامفراخواند
و هربار كه آنان را به خروج از جنگ دعوت می كرد به
آناناطمینانمیدادكهكفارهآنانپرداختشدهاست»
(هرودوت ،1384،ص.)154
« .6كلئومنبهزودىدانستكههرآنچهجارچىاوبر
زبان جارى می كند در اردوى آرگوىسها به موقع اجرا
گذاردهمیشود.پسبهالكدموىنهاامركردكههمینكه
جارچىوقتغذارااعالمكردبهسوىاسلحههاىخود
بشتابندوبهآرگوىسهاحملهبرند.آناننیزچنینكردند.
اهاىلآرگوسبعدازآنكهاعالمغذاراازجارچىشنیدندبا
خاطرىآسودهبهخوردنغذامشغولشدند؛
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داشت که مورد خشم و غضب شاه قرار بگیرد .علیخان بیگ ،جارچیباشی روملو ،یکی
از کسانی است که به دلیل سرسپردن به شکست در سرکوبی فتنة شورشیان عراق ،مورد
خشم حمزه میرزا -برادر شاه عباس -قرار میگیرد.1
از وظایف دیگر جارچیان نظامی ،کریخوانی پیش از جنگ در مقابل دشمن 2و آرام
سازی شرایط پس از جنگ ،2اعالم تسلیم در جنگ و یا تقدیم هدایا ،3تاثیر در دستورات
پس از جنگ ،4اهمیت گفتههای آنان در طول جنگ 5و فراخوانی سربازان برای دریافت
7
حقوق 6است .عالوه بر اینها برنامهریزی حمله به دشمن هم بر اساس اعالمات جارچیان
صورت میگرفته است.

صنفی جارچیان
ج .روابط درون ِ

در متون یونانی گاهی از قوانینی که بر صنف جارچیان مترتب است یاد شده است.
اما در متون ایرانی قبل از اسالم و اوایل ایران اسالمی به ندرت دربارة جارچیان صحبتی
شده است .اشاره به عمل و فعل آنان بدون توجه به اسم و جایگاهشان ،بیشتر مدّنظر بوده تا
معرفی جارچیان و جارچیباشیان .اما به خصوص در متون عصر صفوی و قاجار که میزان
قابلتوجهی از آنان باقی مانده ،نه تنها به جارچیباشیان و اوضاع آنان اشاره شده ،بلکه نوع
پوشش آنان را هم میتوان تاحدی شناخت .مینورسکی دربارة پوشش جارچیان مینویسد:
«کاله نوکتیز پارچهای شبیه کالهک شنل با نواری پهن از پارچة سرخ و گیره نقرهای
به سر میگذاشتند و به شمشیر و خنجر و تفنگ کوتاه با کالیبر بزرگ به خصوصی که با
نقره مزین گشته بود مجهز بودند» ( ،1334صص 56و .)7
با توجه به لباس مجللی که در این توصیف بدان اشاره شده ،در کنار تفنگ خاص تزیین
شده ،میتوان این پوشش را مختص جارچیان جزایری دانست.
کارری هم در سفرنامة خود از پوشش آنان به این شکل یاد میکند:
«در مراجعت ،مرد سوارى را ديديم كه لباس عجيبى پوشيده و كاله مخروطى درازى
بر سر گذاشته بود .و از دو سوى چپ و راست كاله شاخگونهاى از طناب آويزان كرده
و باالى كاله نيز دستمالهاى ابريشمى الوان به هم پيچيده ،آويزان كرده بود .معلوم شد
اين مرد جارچى ،و وظيف ه او اين است كه اخبار جديد را از هر قبيل -مانند قيمت اجناس
مختلف و تصميمات متفرقه حكومتى و فوت اشخاص معتبر و غيره -با صداى بلند در
سر گذرها به اطالع مردم برساند» ،1348( .ص )12و در جای دیگر:
«كنار آن دويست توپچى و تفنگدار و چند «جارچى» يا مجرى عدالت چوب بر دوش
ايستاده بودند .به نوك چوبها گلولهاى سيمين به نام «توپوز» نصب شده بود .چند صوفى
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نيز آنجا بودند ،كالهى نظير جارچيان داشتند با اين فرق كه دور آنها پارچه پيچيده بودند...
تجمل لباسها و تزئينات زينآالت اسبان آنها خارج از حد توصيف و همه زربفت و مرصع
به سنگهاى قيمتى از قبيل الماس و ياقوت و غيره بود ،عالوه بر مقدارى طال و نقره ،تعدادى
سنگ كم قيمت نيز در تزئين زينآالت به كار رفته بود» ( ،1348ص.)117
با توجه به نوع پوشش جارچیان میتوان فهمید که حقوق قابل توجهی 1داشتند و در
میان آنان جارچیباشیان از جایگاه ویژهای برخوردار بودند(معصومی ،1384 ،ذیل مدخل
«جارچی») .اسکندربیک ترکمان از شیوة لباس پوشیدن ملک علی سلطان –جارچیباشی
شاهعباس -اطالعات خوبی به دست میدهد .آنچنان که «تاج فرد مرصع مکلل»ی مخصوص
به خود بر سر می نهاده و «گوشوار بزرگ مرصع» از دو طرف آویزان میکرده است .و جالب
اینکه تاجی بیوک اتباع او هم هرکدام با لباسی «غیرمتعارف آراسته» به حضور شاه میرسیدند
( ،1377ج،1ص  1460و ج،2ص  .)746شاردن هم از شخصی به نام «مالآذر» نام میبرد و
او را منادیگر ملک علی سلطان مینامد (سفرنامه شاردن  ،1345ج،4ص  .)1497بنابراین گاه
تشکیالت یک جارچیباشی هم خود جارچی مخصوص داشته است .این جارچیباشیان
همواره عدهای مرد (جارچیان خرد یا سربازان بنا به وظیفهای که در حال انجام آن بودند) به
همراه خود داشتند که در حکم سرباز بودند؛ آنچنان که منشیالممالک در ذکر فتح و تسخیر
قلعة شماخی از آنان یاد میکند (اسکندر بیک منشی  ،1377ج،2ص  )746و در احیاءالملوک
میخوانیم که به محض ورود عدهای تازهوارد به اردوی همایونی ،این مردان ملکعلیسلطان
جارچیباشی هستند که مانع آنان میشوند.2
گاه جارچیباشیان از جمله معدود معتمدان شاه 3محسوب میشدند بهویژه در دوران
قاجار .برخی اسناد نیز نشان میدهد که جارچیباشیانی نظیر «محمدقاسم جارچیباشی» 4حتی
به سمت حکمرانی در مناطقی بسیار دور از پایتخت دست یافتهاند .با این حال بنا بر روحیات
شاه ،میزان مداخلة جارچیها در امور حکومت یا بیان واقعیات جامعه 5متغیر بوده است .اما
اگر همین جارچیباشی مورد غضب شاه قرار میگرفت ،بنابر اصول تمامی دارایی او مصادره
میشد 6و جالب اینکه چه بسا به دست جارچیباشی دیگری این مصادره صورت میگرفت.
این منصب گاه موروثی 7میشود و گاه دستمایة لطیفهگویی برای شاه. 8
علیرغم حضور رسانههای جمعی مثل روزنامه در اواخر دورة قاجار در سال 1266
شمسی ،هنوز هم جارچیان حضور دارند و چه بسا ارتقای منصب مییافتند ،9اما دیگر
ابهت گذشته را نداشتهاند .تاثیرات عوامل خارجی و دخالت بسیار دولت در امور اقتصادی
و فرمانهای ماخوذ که توسط جارچیان اعالم میشد ،در کاهش محبوبیت آنان نقش
داشت .گسترش لودگی در خیابانها و حضور همیشگی عدهای کودک و یا بزرگسال

امادرهمینموقعدشمنبررسآنها(»...هرودوت،1384،
ص.)1342
« .7كاهنمعبداو{کلئومن}راازاینعملبازداشت.و
اظهاركردكهقانونالهىاجازهمنیدهدكهیكمردجارچى
در این محل قرباىن كند» (هرودوت ،1384،ج ، 6ص.)168
 .1آنچنانکهشاردنمحلخانۀ ملکعلیسلطانرادر
فاصلۀ بیندروازهلنبانومیدانشاهدرکوچۀ حکیمباشی
می داند ( ،1345ج ،4ص .)1497این محله از محله های
اعیاننشیندردورۀصفویهبودهاست.ملکعلیسلطان
جارچیباشیهمچنینمجموعهایوقفیشاملمسجد،
رسا،حامموسقاخانهازخودبهجاگذاشتهاستکهنشان
ازثروتزیاداوست(دربارۀ مسجداونگاهکنیدبه:
هرنفر،1345،ص.)113اطالقنام«بازارجارچی»(رفیعی
مهرآبادی،1351،ص)551بهقسمتیازبازاربزرگبینباغ
قلندرهاودروازۀارشف(امروزهبهنامبازارگلشنشناخته
میشود)نشانازاهمیتاینمنصبوشخصملک
علیسلطاندارد.همچنینمجموعۀباشکوهیکهدر
فاصلۀ بینگمربونتااصفهانقرارداشتهو بهمرکزتجاری
انگلیسیانتبدیلشده.شاردنازخرابیهایاینبناابراز
تاسفمیکندوسازندۀ آنراجارچیباشیمغضوبشاه
عباس بیان می کند ( ،1345ج ،4صص 1465و.)1466
 .2دررفنتملكمعظموملكمحمودىازقندهاربهجانب
اردوىمعىلمینویسدکهعدهایمانعآنانمیشوند«:آن
جامعتازمردمملكعىلسلطانجارچىباىشباجىبیو ك
بودند»(سیستانی،1390،ص.)404
«.3معتمدقاجار،جارچىباىشآمد»(سالور،1374ج،3
ص.)2113
 .4سندیحاوینامۀ«ساعدامللکبهمحمدقاسم
جارچیباشی،حاکمقراچهداغدرخصوصفروشبخشی
از قریه ی رشت آباد  »...به تاریخ1276ق .معادل1238ش.
کهدرآرشیواسنادکتابخانهملیبهشامرهسند296/24269
نگهداریمیشود.
«.5معتمدقاجارجارچىباىش...تفصیىلازمالقاتبا
شیخالرئیسگفتكهپولخواستهبودتاحرفبیجانزند،
امارشطكردهبودازفرداكهشنبهپریروزباشدفحش
ندهد.هامنشنبهصدهزارناسزاگفتهبود.لهذامعتمد
قاجارجرأتنكردهبودكهبهشاهبگوید»(سالور،1374
ج ،3ص.)2113
 .6درتوضیحمصادرهکردنکاخجارچیباشیکهدرمیان
راهخلیجفارسبهاصفهانقراردارد«:شاهکاخهایبیشامر
داردوبیشرتآنهاراازطریقمصادرهتصاحبكرد...زیرا
همینكهشاهبهگناهىبریىكازبزرگانوجاهمندانخشم
مىگیردوبهكشتنشفرمانمىدهدهمهدارایىوىرا
 ...به مصادره مىگیرد» (شاردن ،1345،ج ،4صص 1465و
.)1466اینکاخبعدهابهانگلیسیاندادهمیشود.
 .7مثالدرتاریخهرودوتکهجارچیازپدربهپرسمنتقل
میشود{«:در}شباهتالكدموىنها...بامرصیان...دربین
این دو قوم پیشه جارچىگرى و ىنزىن و آشپزى از پدر به
پرسمنتقلمیشود.ازمردىكهىنزناستفرزندىىنزن
بدنیامیآیدوازمردىكهطباخاستفرزندىطباخواز
آنكسكهجارچىاستفرزندىجارچىپاىبهعرصهوجود
میگذارد.ممكناستدیگرانصداىئرساترداشتهباشند،اما
فقطباینجهتمنیتوانندسدراهفرزندیكجارچىشوند
زیرااصل،شغلپدرشخصاست.چنیناستعاداتو
رسومىكهدراینمواردمعمولاست»(هرودوت،1384،
ج، 6ص)139؛ انتقالسمتملکعلیبیکجارچیباشی
پس از مرگ به فرزندش که «حرضت اعىل از فوت چنان
مالزمىكهنادرهزمانبوداظهارتأسفبسیارفرمودهدرازاء
حقوقخدماتچندینسالهمنصباورابهصفىقىلبیك
پرسشكهجوانمستعدىبودارزاىنداشت»(اسکندربیک
منشی ،1377،ج ،2ص)885.
«.8ملكعىلبیكجارچىكهمردبذلهگوىوهمیشه
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قاسمزائری
شمسیفاطمی
دربارگاهمعىلرخصتهزلومطایبهداشت»...
(اسکندربیکمنشی،1377،ج،1ص.)1459ازطرفی
دیگرآنچنانطنازوشوخبودکهدرتوصیفاوگفته
شده« :هرگاه به جهت امری از امور منادی کردی آن
مدعارابهکلامترنگینوحرکاتملیحشیرینادا
کردیواگربهقتلوسیاستمجرمیمامورگشتیتا
سیاستگاهبهآنمجرمچندانهزلومطایبهکردیکه
آنسیاستراچونلعبکودکانبراوآسانشمردی»
(اسکندربیکمنشی،1377،ص.)1460
 .9انتصابقاسمخانجارچیبهحکومتزادگاهش،
قراچه داغ (خورموجی،1344،ج ، 2ص.)88

« .1جارچى منایان شده و جار مىزد از طرف وزیر
داخله«:اعلیحرضتشهریارىسوارشدند.مردمشام
چرادكاكینرابستهفراركردید،برویدبازكنید».من
تانزدیكخانهخودمدنبالاوبودم.هرجاایستاده
جارمىزد.آنوقتنفرینزیادبهبچههامىكردكه
از جلو و عقب یمین و یسار او را احاطه كرده و انواع
اذیترامىكردند.آخربهتنگآمدهوبهالتامس
افتادازجانمنچهمىخواهید»(سالور،1374،ج،3
صص 2083و.)2084
 « .2نزدیك به ظهر ناگهان جارچى در كوچه و بازار از
زبانقونسولروسچنینجارمیزدكهمحمدعىل
میرزادیشبسهساعتگذشتهبهپایتختدرآمده
وبهتختنشستهوازهمهگناههاگذشتهوىلپس
ازایننبایدكىسناممرشوطهرابربد.هنگامیكه
اینجاركشیدهمیشدیكدستهازكهنهفراشان
و مردم بی رس و پا گرد جارزننده را گرفته فریاد و
غوغابلندمیكردند.هنگامهشگفتىبود»(کرسوی،
 ،1384ص.)195
 .3پروندۀ رسیدگیبه«شکایتجارچیباشیمعتمد
قاجارودیگراندرخصوصمطالبۀمالیدرمحکمۀ
ابتداییحقوقتهران»بهتاریخ 21،19و 27جامدی
االول و 4جامدی الثانی 1327معادل 1288شمسی،
کهدرآرشیوملیایرانبهشامرهسند298/77667
ثبتونگهداریمیشود.
 .4ازآنجاکهاینشکایتدرخصوص«مطالبۀمالی
بابتحقوقجارچیگری»میباشد،در«ورقۀعرض
حالبهوزارتعدلیهاعظم»اسامیمدعیان(حرضات
جارچیها)بدینرشحاست:حاجیعل ینقیخان،
جارچیانهامیونیوجارچیباشیمعتمدقاجار.
«.5پسازمنازبیرونآمدمدیدمجمعیتىنزدیك
حوضجمعاست.نزدیكرفتمدیدم«اوىل»وسط
ایستادهوآژانهابااوكشمكشدارند«.اوىل»یكآدمى
استولگرد.گاهمسخرگىمىكندگاهجارچىمىشود،
گاهدرعروىسگاهدرعزاخدمتمىكند»(سالور،
 ،1374ج ،8ص.)5958
 .6اطالقصفت«مسخره»بهجارچیان،نشانازکم
رنگشدنوظیفۀ اصلیآنانوحضورشاندربازار
«جارزدآنجارچیمسخره/الدنیامزرعهاالخره»
(روزنامۀ ناهیدبهنقلازسالور،
 ،1374ج ،9ص.)7205
 .7پروندۀ «فرجامخواهیمیرزارحیمجارچیبه
حکمبطالنتقاضایثبتزمین...دردادگاهبدایت
تهران»بهتاریخ 1311درآرشیوملیبهشامرۀ
سند 298/48352ثبتونگهداریمیشود.
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بیکار در معابر و شوخی و جلفبازیها و آشوبها منجر به آزار و اذیت 1آنان میشد.
آواز حزینِ مالی ِم جارچی ناصرالدین شاه و لفظ «گچین» (اینجا در معنای «رد شوید»)
(سالور ،1374ج  ،5ص )3981هم نشان از کم رنگ شدن نقش جارچیان و کمدقتی در
انتخاب آنان که باید همواره دارای صدای بلند و رسا میبودند ،دارد.
در دوران قاجار و در عصر مشروطه که طبقات مختلف اجتماعی با مسائل سیاسی درگیر
شدند ،2گاه در هنگام جار ،عدهای از مردمان که از پیام منتقل شده احساس رضایت میکردند،
گرد جارچی جمع میشدند و غوغا به پا میکردند.
زوال عملکرد جارچیان از اواخر دورة قاجار شروع میشود و برخی اسناد نشان
3
میدهند که حقوق آنان پرداحت نمیشده است :از جمله سندی متعلق به سال 1288
نشان میدهد که «حاجی علی نقی خان جارچی باشی» به همراه دیگران 4در اعتراض به
عدمدریافت حقوق «جارچی گری»شان ،به محکمة «محمد قاسم معتمد قاجار» شکایت
برده و خواستار دریافت حقوق خود از «مستشار الممالک» شدهاند.
در سطح دیگری از فرآیند زوال ،گاه به لوطیان 5و لولیان و دورهگردان 6نقش جارچی
سپرده میشد و به مرور ساختار سیاسی و اداری جارچیان از بین رفته و نظارت گسترده
و کنترل بر آنان عم ً
ال به صفر میرسد .با این حال اسناد حقوقی اوایل دورة پهلوی نشان
7
میدهد که هنوز هم میتوان افرادی نظیر «میرزا رحیم جارچی » را یافت که صرف نظر از
شغل اصلیشان ،هنوز صفت «جارچی» را با خود داشتند .در پایان این دوره تنها نامی از
«جارچی» باقیمانده بود که دیگر هیچ مسمایی نداشت.
در ایران کنونی البته هنوز هم میتوان نشانهای از جارچیان یافت .نقارهزنان زیارتگاهها
که زمان اذان و نماز را با دهل و شیپور اعالم میدارند و تحت ادارة خاص و نظارت کامل
هستند .شاخصترین آنان ،نقارهزنان حرم امام رضا(ع) هستند که زمان عید نوروز را هم
اعالم میدارند .در این میان می توان به «جارزن»هایی مانند «عمونوروز»ها هم که عمدت ًا
بازماندة همان لوطیان و لولیان و گاه ًا اوباش زمان پهلویاند اشاره کرد که جار میزنند و
آمدن نوروز را خبر میدهند و لباس قرمز و سیاه میپوشند و صورتی زغالاندود دارند.
گاهی هم میتوان افرادی را دید که در پی کاسبیهای کاذب و موقت ،به شکل و شمایل
عمونوروز در میآیند و در ازای چنین حرکات نمایشی ،از مردم پول طلب میکنند.

جمعبندیونتیجهگیری

جارچیان یکی از مهمترین گروههای موردنیاز برای حکومتهای ایرانی بودهاند .از متون
پیش از اسالم و اوایل دورة اسالمی نمیتوان به اوضاع اجتماعی و سیاسی آنان پی برد.
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چه اینکه در این دوران آنان تنها با صدای بلندشان در خدمت دولتیان بودهاند و چه بسا
فردی بهعنوان جارچیباشی یا میرجارچیان هم در تشکیالت اداری دولت حضور نداشته
است .اما بر اساس منابع و متون در دوران صفویه و قاجار میتوان به افرادی اشاره کرد
که منصب جارچیباشی را به دوش میکشیدند و نامشان ،وظایف و جایگاه اجتماعی
آنان ذکر شده است .جارچیان در دو ساختار نظامی و شهری حضور داشتند .از وظایف
جارچیان دیوانی میتوان به جار لشگرکشی به سرزمینها ،اعالم بخشش و الطاف پادشاه
به مردمان ،سفیرنامههای دیپلماتیک ،آرامسازی اوضاع پس از آشوبها و ابالغ فرمان
حاکمان برای جلوگیری ازآشوب و اصالح هرجومرجها ،ابالغ مسائل عمومی مثل فرار
بردگان و یا اعالم انتخاب زنان زیبا در هنگام جشن ،رساندن اخبار به گوش همگان،
نظارت بر نظم امور در سفر شاه ،رساندن فرمانهای حکومت به افراد سطح پائین اما
تاثیرگذار(مانند سردستة اوباش) اشاره کرد .وظایف جارچیان نظامی هم شامل فراخوانی
برای جمعآوری سپاه ،رساندن پیام فرماندهان کل به فرماندهان جزء ،کریخوانی پیش از
جنگ در مقابل دشمن ،آرامسازی شرایط پس از جنگ ،اعالم تسلیم در جنگ و یا تقدیم
هدایا ،و فراخوانی سربازان برای دریافت حقوق و جاسوسی در هنگام جنگ است.
جارچیباشیان که سرکردگان جارچیان به شمار میآمدند ،در دورة صفویه از جایگاه
مناسب و ثروت فراوان برخوردار بودند .آنان در این دوره گاه آنچنان جایگاه و مقام
مییافتند که اجازة هزل و مطایبه در حضور شاه داشتند وگاه در دورة قاجار مورد مشورت
شاه قرار میگرفتند .با توجه به تشکیالت گسترده و منظم عصر صفویان ،میتوان آن را
مهمترین دوره در تاریخ جارچیان به شمار آورد .اما در عصر قاجار علیرغم اهمیت
جارچیباشیان و تاجیبیوک آنان ،از آنجا که تشکیالت حکومتی منظمی نمیتوان نسبت
به دورة صفویان قائل شد و از طرفی دیگر ،حضور اولین مصادیق مدرنیته و رسانههای
جمعی جدید مثل روزنامه و رادیو ،افول کارکرد جارچیان را به دنبال دارد .در پایان این
دوره تشکیالت جار از ساختار اداری دولت حذف و منصب جارچیباشیان برای همیشه
در دورة پهلوی فراموش میشود .تغییراتی که از دورة مشروطه به بعد رخ میدهد ،منجر به
پیدایی قشرهایی مثل لوطیان میشودکه بازماندة کارکرد جارچیان را میتوان در آنان دید.
در روزگار کنونی هم میتوان به عمونوروزها و فروشندگان جارزن اشاره کرد.
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اسدی طوسی ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺍﺣﻤﺪ ( .)1354ﮔﺮﺷﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻪ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺎپ ﺣﺒﻴﺐ ﯾﻐﻤﺎﺋﯽ.

اسکندربیکترکمان (بی تا) .تاریخ عالم آرای عباسی(ایرج افشار ،کوششگر) .تهران :امیرکبیر و کتابفروشی
تایید اصفهان.

___________( .)1377تاریخ عالم آرای عباسی (ج1و( .)2محمد اسماعیل رضوانی ،مصحح) .تهران:
دنیای کتاب.

السبکی ،عبدالوهاب ( .)1948معیدالنعم و مبیدالنقم .قاهره :دارالکتاب العربیه.

اعتمادالسلطنه ،محمدحسن بن علی ( .)1363تاریخ منتظم ناصری(ج(.)1محمد اسماعیل رضوانی ،مصحح).
تهران :دنیای کتاب.

_____________________ ( .)1367مرآه البلدان(عبدالحسین نوایی ،مصحح) .تهران :دانشگاه تهران.
_____________________ ( .)1363چهل سال تاریخ ایران (جلد اول المآثر و اآلثار)(.ایرج افشار،
کوششگر).تهران:اساطیر.

انوری ،حسن ( 2535شاهنشاهی) .اصطالحات دیوانی (دوره غزنوی و سلجوقی) .تهران :طهوری.

بیهقی،ابوالفضل(2530شاهنشاهی).تاریخبیهقی(علیاکبرفیاض،مصحح).مشهد:انتشاراتدانشگاهفردوسی.
حسن بن شهاب یزدی ( .)1987جامعالتواریخ حسنی (ح .مدرسی طباطبایی و ایرج افشار ،ویراستاران).
کراچی:بينا.

خاوری شیرازی ،فضل اهلل بن عبدالنبی ( .)1380تاریخ ذوالقرنین(ناصر افشارفر ،کوششگر) .تهران :سازمان
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

خورموجی ،محمد جعفر بن محمد علی ( .)1344تاریخ قاجار :حقایق االخبار ناصری(حسین خدیوجم،
کوششگر) .تهران :کتابفروشی زوار.

درخشان ،جمشید و ابراهیم اولغون ( .)1350فرهنگ ترکی به فارسی .تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
دهخدا ،علی اکبر ( .)1338لغت نامه( محمد معین ،ناظر) .تهران :سیروس.

رشید الدین فضل اهلل همدانی ( .)1957جامع التواریخ( علی علیزاده ،کوششگر) .باکو:بينا.

رجبنیا ،مسعود ( .)1334سازمان اداری حکومت صفوی (یا تحقیقات و حواشی و تعلیقات استاد مینورسکی
بر تذکره الملوک) .تهران :انجمن کتاب ،کتابفروشی زوار.

رفیعی مهرآبادی ،ابوالقاسم ( .)1351آثار ملی اصفهان .تهران :انجمن آثار ملی.

زین الدین ( .)1993ذیل تاریخ گزیده(ایرج افشار ،ویراستار) .تهران.

سالور،عينالسلطنه( .)1374روزنامه خاطرات عین السلطنه (ایرج افشار و مسعود سالور ،کوششگران) .تهران:
اساطیر.

فضل اهلل بن روزبهان ( .)1382تاریخعالمآرایامینی:شرححکمرانیسالطینآققویونلووظهورصفویان(ج.)1
تهران:میراثمکتوب.
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فيگوئروا ،دن گارسيا د سيلوا( .)1363سفرنامه دن گارسیا د سیلوا فیگوئروا سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس
اول(غالمرضا سمیعی ،مترجم) .تهران :نشر نو.

کارری ،جوانی فرانچسکو جملی ( .)1348سفرنامه کارری(عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ ،مترجمان).
تبریز :اداره کل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی.

کسروی ،احمد ( .)1363تاریخ مشروطه .تهران :امیرکبیر.

 .)1384(........................تاریخ هیجده ساله آذربایجان :بازمانده تاریخ مشروطه ایران .تهران :امیرکبیر.

کمپفر ،انگلبرت ( .)1363سفرنامه کمپفر(کیکاووس جهانداری ،مترجم) .تهران :خوارزمی.

سیستانی ،ملک شاه حسین بن ملک غیاث الدین محمدبن شاه محمود ( .)1390احياء الملوك (تاريخ سيستان
تا عصر صفوی)( منوچهر ستوده ،مصحح) .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.

سیسیلی ،دیودوروس ( .)1384ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخی (حکومت مادها ،آشور -لشکرکشی

خشایارشاه ،اردشیر دوم و کوروش کوچک -لشکرکشی اسکندر به ایران)( .حمدی بیکس شورکایی

واسماعیلسنگاری،مترجمان).تهران:جامی.

شاردن ،ژان ( .)1345سیاحتنامه شاردن(محمد عباسی ،مترجم) .تهران :امیرکبیر.

شریک امینُ ،شمیس ( .)1352اصطالحات دیوانی دوره مغول ،پایاننامة دکتری ادبیات فارسی ،دانشكدة
ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه تهران.

شمس منشی ،محمد بن هندوشاه النخجوانی ( .)1390دستورالکاتب فی تعیین المراتب(محمود طاووسی،
مصحح) .تهران :فرهنگستان هنر.

شهری باف ،جعفر ( .)1368ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ(ج .)4ﺗﻬﺮﺍﻥ :اسماعیلیان.

فصیحی خوافی ،احمد بن جالل الدین ( .)1339مجمل فصیحی(ج ( .)3محمود فرخ ،کوششگر) .مشهد.

فضلاهلل بن روزبهان ( .)1382تاریخ عالم آرای امینی :شرح حکمرانی سالطین آق قویونلو و ظهور صفویان.
تهران :میراث مکتوب.

فوربز منز ،بئاتریس ( .)1377برآمدن و فرمانروایی تیمور (تاریخ ایران و آسیای مرکزی در سده های هشتم و
نهم هجری)(منصور صفتگل ،مترجم) .تهران :موسسه خدمات فرهنگی رسا.

فووریه ( .)1385سه سال در دربار ایران(عباس اقبال آشتیانی ،مترجم) .تهران :نشر علم.

ماهیار نوابی ،یحیی ( .)1374ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺯﺭﯾﺮﺍﻥ (ﻣﺘﻦ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ ﺗرجمه ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﺁﻭﺍﻧﻮﯾﺴﯽ ﻻﺗﻴﻦ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻥ ﺑﺎ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ) .ﺗﻬﺮﺍﻥ  :ﺍﺳﺎﻁﻴﺮ.

محمد پادشاه (بی تا) .فرهنگ آنندراج(ج (.)2محمد دبیرسیاقی ،ناظر) .تهران :کتابخانه خیام.

ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،ﻋﺒﺪاهلل ( .)1377ﺷﺮﺡ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻦ (ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﻭﺭﺓ ﻗﺎﺟﺎﺭﯾﻪ) .ﺗﻬﺮﺍﻥ :هرمس.

مالیری ،محمد ( .)1379تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی .تهران :توس.
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معین الدین نطنزی ( .)1957منتخب التواریخ معینی(ژان اوبین ،ویراستار) .استخراج منتخب التواریخ معینی
(نویسندة ناشناس اسکندر) تهران :بينا.

معین ،محمد ( .)1353فرهنگ فارسی (متوسط) .تهران :امیرکبیر.

مکنزی ،دیوید نیل ( .)1390فرهنگ کوچک زبان پهلوی(مهشید میرفخرایی ،مترجم) .تهران :پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.

میرزا سمیعا ( .)1332تذکره الملوک(بخش نخست متن)( .محمد دبیرسیاقی ،کوششگر) .تهران :بی جا.

میرزا مهدی خان استرآبادی ( .)1388کتاب فرهنگ ترکی به فارسی سنگالخ (خالصة عباسی) .تهران :گسترش
فرهنگ و مطالعات.

مینورسکی ( .)1334سازمان اداری حکومت صفوی یا تحقیقات و حواشی و تعلیقات(مسعود رجب نیا،
مترجم با حواشی و فهارس محمد دبیرسیاقی) .تهران :انجمن کتاب و کتابفروشی زوار.

ناصر الدین شاه قاجار ( .)1381سفرهای ناصرالدین شاه به قم .تهران :سازمان اسناد ملی ایران.

نطنزی ،محمود بن هدایت اهلل افوشته ای ( .)1350نقاوة اآلثار في ذكر االخيار في تاريخ الصفويه(احسان
اشراقی ،مصحح) .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

نصیری ،محمد ابراهیم بن زین العابدین ( .)1373دستور شهریاران(نادر نصیری مقدم ،کوششگر) .تهران :بنیاد
موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.

نطنزی ،معین الدین ( .)1336منتخب التواریخ معینی(ژان اوبن ،مصحح) .تهران :کتابفروشی خیام.

نظام الملک ( .)1374سیاست نامه (سیرالملوک)(.جعفر شعار ،مصحح) .تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی.
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هرودوت ( .)1384تاریخ هرودوت(6ج)(.هادی هدایتی ،مترجم).تهران :موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
هنرفر ،لطف اله ( .)1345گنجینه آثار تاریخی اصفهان .اصفهان :کتابفروشی ثقفی.

یزدی ،شرف الدین علی ( .)1972ظفر نامه( اورن بایف ،کوششگر) .تاشکند :بينا.
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