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هدف: این مقاله به دنبال بررسی نحوۀ پیدایی نقش »جارچی« و 
تحوالت آن در ساختار روابط اجتامعی ایرانیان قبل از دورۀ جدید است.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی، بر 
اساس مطالعۀ منابع دست اول تاریخی، اسناد موجود و بر پایۀ منابع 

کتابخانه ای نگاشته شده و در آن، بر نگرش اجتامعی نسبت به تحوالت 

نقش »جارچی« تاکیده شده است.

یافته ها و نتایج: مقاله نشان می دهد که »جارچی«ها، در نظام 
روابط اجتامعی سنتِی ایران، ابالغ کنندگان و در مواردی مجریان اوامر و 

دستورات حکومتی بودند. آنها عموماً فرمان های مربوط به دو حیطۀ 

سیاسی- نظامی، و نیز شهر- بازار را به مخاطب عام و خاّص ابالغ 

می کردند. جایگاه آنها در تشکیالت درباری- نظامی برجسته  بود و 

همواره از نزدیکان و مالزمان شاهان و حّکام محسوب می شدند. از 

نظر اجتامعی دارای اعتبار بوده و از حیث اقتصادی، گاهی به ثروت 

فراوانی دست پیدا می کردند. هرچند از نظر دیوانی، جارچی ها تحت 

نظر جارچی باشیان، و در مرتبۀ باالتر، زیرنظر ایشیک آقاسی باشی 

فعالیت می کردند، اما در درون خود، دارای دسته بندی های مختلفی 

نظیر جارچیان مخصوص، جارچیان جزایریان، جارچیان بازار، جارچیان 

توپخانه و نظایر آن بودند. هر اقدامی برای بازسازماندهی تشکیالت 

اداری و سیاسی ایران در دوره های مختلف تاریخی، موجب تغییر 

رشح وظایف و جایگاه جارچی ها می شد. به رغم برخی شباهت ها بین 

رشح وظایف جارچی ها و »تواچی«ها، گاهی نیز بین این دو تداخل 

وجود داشت. در دورۀ قاجار و پس از آن، در نتیجۀ ورود دستاوردها و 

فناوری های جدید نظیر روزنامه یا پیدایی وسایل صوتی نظیر بلندگو، 

زمینه برای به حاشیه رفنتِ جارچی ها و نهایت حذِف آنها از ساختار 

روابط اجتامعی رسمی فراهم شد. امروزه تنها اشکال کژ کارکردِی نقش 

جارچی در قالب »جارزن« در حاشیۀ بازارها یا مراکز جابجایی مسافر 

وجود دارد. 
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مطالعۀ نقش »جارچی« و تحوالت آن 
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رسعین-چهره زشت شهر با هیاهوی دالالن« از 

علیرضا حسین نژاد و زهرا جاللی در خربگزاری 

www.farsnews.com/print-فارس به آدرس 

 able.php?nn=13920410000699

در تاریخ 1392/04/10. همچنین گزارش 

»جارچیان، باعث تخریب گردشگری رسعین« به 

آدرس http://khabarkhoon.com/Post/  در 

هامن تاریخ. 

4. »هر چند میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان اردبیل نیز در سال های گذشته 

با راه اندازی ایستگاه های اطالع رسانی گردشگری 

سعی کرد از دامنه این مشکالت بکاهد اما این 

طرح با ناکامی روبرو شد و تاکنون هیچ کس 

نتوانسته است به طیف جارچیان بگوید باالی 

چشم تان ابرو است«.

5. مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 

شهرداری اصفهان )ایرج لطفی زاده( با بیان 

»جمع آوری جارچیان و دالالن از پایانه های 

مسافربری اصفهان« در خربگزاری ایلنا به آدرس 

http://ilna.ir/news/news.cfm?id=19129 در 

تاریخ 1391/08/18. در این گزارش هیچ اشاره ای 

به کار و هدف اصلی این »جارچیان« نشده و این 

کلمه در کنار »دالالن« به کار رفته است.

مطالعۀ نقش »جارچی« و تحوالت آن
 در نظام روابط اجتامعی ایران

مقدمه و طرح مساله
خبرگزاری فارس روز دهم تیرماه 1392 در گزارشی به »معضل جارچیان« در شهر سرعین 
این  »آبروی گردشگری  پرداخته که  »به عنوان قطب گردشگری کشور و حتی جهان« 
شهر و دیار را به خطر انداخته اند«3. این گزارش به »رشد قارچ گونه« جارچیان در آغاز 
فصل گردشگری در ایام تابستان و نوروز می پردازد که از »بی توجهی و عدم برنامه ریزی 
مسئوالن« بهــره برده و گردشگــران را مــورد آزاد و اذیـت و سوءاستفـاده قرار می دهند. 
این »جـارچیان با سـر و وضـعی نامناسـب و اغلـب نوجـوانان و جوانان بیکار، چنان از 
سر و کول خودروها و سواری های مسافران و گردشگران باال می روند« که »گردشگر 
را از حضور در سرعین پشیمان« می کنند. گزارش می افزاید که تاکنون تالش ها برای 
حّل »معضل جارچیان« به سرانجامی نرسیده، و به رغم برخی سیاست گذاری ها، معضل 
جارچی ها همچنان پابرجاست4. خبرگزاری ایلنا نیز در روز 18 آبان ماه 1391 به جمع آوری 
»جارچیاني که در پایانه ها موجب سلب آرامش روانی مسافران می شدند« پرداخته، و به نقل 
از مدیرعامل سامانه های مسافربری شهر اصفهان گزارش داد که: »اصفهان تنها کالن شهری 
است که در پایانه های خود جارچی ندارد«5. مالحظه می شود که امروزه در نظامات ادارة 
شهرها جایی برای »جارچی« تعریف  نشده است، و با وجودِ نظامات رسانه ای و ابزارهای 
تبلیغاتی و اطالع رسانی جدید، جارچی ها صرفاً نقشی مزاحم و کاذب پیدا کرده اند، و 
برنامه ریزی شهری معطوف به کنترل و حذف آنهاست؛ تا آنجا که برای بیاِن شاخص های 
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گردشگری در شهر اصفهان، از آن به عنوان »شهر بدون جارچی« یاد می شود.
»جارچی« بازمانده ای از نظم اجتماعی سنتی ایران است. پیش از پیدایی تجدد، در هر یک 
از حیطه های 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 نظام ها 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 بدین ترتیب، شبکه ای از روابط و نقش های 
اجتماعی شکل گرفت. در ایراِن ماقبل مدرن نیز یک »نظام کامل« و خودبسنده برای رفع نیازهای 
زندگی اجتماعی شکل گرفته بود که خود را با تغییرات نوپدید سازگار می ساخت. این نظام 
مشتمل بر شبکه ای از »نقش  اجتماعی« بود که متناسب با تغییرات محیطی تحول می یافت. 
یکی از این نقش ها در شبکة اجتماعی ایرانیان نقش »جارچی« است که برای رفِع نیاز آنها به 
خبررسانی پدید آمده، و چنان که مقاله نشان خواهد داد در نتیجة تحوالت تاریخی و اجتماعی، 
شرح وظایف آن تغییر کرده است. این مقاله به بررسی »نقش تعریف شده« جارچی، و شرح 

وظایف آن در نظام نقش ها و روابط اجتماعی ایرانیان پیش از دورة جدید می پردازد. 

سواالت تحقیق
بر اساس مطالب پیش گفته، 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 فرعی تری نیز پاسخ داده خواهد شد: 

• الف. وضع زندگی جارچی ها چگونه بوده است؟
• ب. جایگاه جارچی در ساختار دولت چه بوده است؟

• ج. مهم ترین دورة فعالیت تشکیالت جارچیان در تاریخ ایران کدام است؟ 
• د. نقش جارچی چگونه حذف شد؟ 

در ادامه تالش می شود تا از منظر تاریخ اجتماعی و با استفاده از تحلیل اسنادی به این 
سئواالت پاسخ داده شود. از این رو حتی االمکان هر متنی که به نحوی حاوی شواهدی 

تاریخی پیرامون نقش جارچی بوده، مورد استفاده قرار گرفته است. 

پیشینۀ  تحقیق
در مورد نقش »جارچی« تنها می توان به دو مدخل در دانشنامة جهان اسالم و دانشنامةایرانیکا 
اشاره کرد. محسن معصومی )1384( در »دانشنامة جهان اسالم«، پس از پرداختن به معنا و 
ریشة جارچی، به منبع شناسی این واژه پرداخته، و به مواردی از کاربرد آن در جهان عرب و 
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عثمانی اشاره می کند. او دورة تاریخی مهم حضور جارچیان را دوران صفویه و قاجاریه می داند 
و تنها به وظایف کلی آنان در این دوران می پردازد. در این مقاله با بهره گیری از یافته های کار 
معصومی، نقش جارچی را در یک بازة تاریخی گسترده تر مورد بررسی قرار می دهیم. ضمن 
این که معصومی به شرح وظایف کلی بسنده کرده، و به جایگاه اجتماعِی 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 )2008( هم در »دانشنامة ایرانیکا« پس از تعریف و ریشه یابی 
»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 دسته جات مختلف جارچی ها در ساختار شهری و نظامی را تشریح می کند. او 
همچنین معتقد است که در اوایل و اواخر دورة صفویه، جارچیان و تواچیان هر دو در ساختار 
نظامی حضور داشته اند. این در حالی است که فلور )2001( معتقد است ادارة تواچی باشی در 
1050ق. به جارچی باشی تغییر یافته است. جارچی و جارچی باشیان، به رغم 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 می داند، و در دوره های بعدی، تنها به 
نشانه هایی در اردوی نادرشاه افشار اشاره می کند. 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 لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین و شماری دیگر از فرهنگ ها نیز ذیل واژه »جارچی« 
توضیحاتی آمده است که در این مقاله مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در ادامه ضمن بهره گیری 
از یافته های این مقاالت و فرهنگ ها و نیز از طریق کنکاش در متون تاریخی، با تاکید بر وجوه 

اجتماعی، به بررسی نقش و وظایف جارچی  پرداخته مي شود. 

مفهوم شناسی تاریخی »جارچی«
طبق فرهنگ نامه ها1 »جارچی« 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 
)لغت نامه دهخدا، ذیل مدخل »جارچی«(، نقیب و منادی کننده )فرهنگ آنندراج، ذیل مدخل 
»جار«(، ندا کننده و منادی گر )فرهنگ معین، ذیل مدخل »جارچی«(2  و چاووش )رجب نیا، 
1334، ص61(. خود کلمة »جار« در ترکی به دو معنا به کار می رود: ندا کردن و جمعیت 
)فرهنگ آنندراج، ذیل مدخل »جار«(. در معنای فعل »جار زدن« هم آمده است: »خبر کردن 

به مردم« )فرهنگ آنندراج، ذیل مدخل »جار«(. 
»جار« که لفظی ترکی- مغولی در معنای ندا و آواز است، با کلمة »یار« در »یارلیق3« 

1. در 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 منادی کننده.

2. چارلز ملویل در ایرانیکا، برای توضیح آن از 

 public crier, announcer, « کلامتی مثل

herald « استفاده می کند. 

 »Yarliγ « 3.   رشیک امین آن را با آوانوشت

و با کمک منابعی مثل تاریخ وصاف و فرهنگ 

سنگالخ و ... در معنای »فرمان، فرمان پادشاه و 
فرمان مکتوب پادشاه« ثبت منوده است )رُشیک 

امین، 1352، ص391(. این کلمه در جامع التواریخ 

به صورت های »یرلغ، یارلیغ و یارلیق« هم ذکر 

شده است ) 1957، ص2424(.

مطالعۀ نقش »جارچی« و تحوالت
 آن در نظام روابط اجتماعی ایران
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ارتباط دارد )ملویل، 2008، ذیل مدخل Jārči(. »یارلیق – Yargliğ« کلمه ای ترکی- مغولی 
به معنای »فرمان پادشاه« است )فرهنگ ترکی به فارسی، ذیل مدخل »Yargliğ« و 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 می کند، از دورة ترکان 
غزنوی در زبان فارسی کاربرد داشته است )معصومی، 1384، ذیل مدخل »جارچی«(. 
»جارچی باشی« هم به سرکردة جارچیان که ادارة امور آنان و ریاست جارچی خانه را بر عهده 
داشته، گفته می شد. البته »جارچی باشی عهد صفوی را امیر جار یا »میر جار« می نامیدند« 

)خاوری شیرازی، 1380، ص 518( که می توان آن را فارسی جارچی باشی دانست.
در متون مربوط به وقایع پیش از دورة مغوالن هم می توان رّدپایی از کلمه ای فارسی 
یافت که بر کار جارچیان داللت کند. مثال فعل »ازدنیدن1« پهلوی در معنای »آگاه کردن« را 
می توان در معنای »جارزدن« و »ازدگر2« را در معنای »جارچی« و آگاه کننده به شمار آورد 
)نگاه کنید به: مکنزی، 1390، صص49 و 178(. در بعضی متون هم به افرادی مثل »بِیَسپان« 
)یادگار زریران، 1374، ص51( و »سیه پوش« )اسدی طوسی، 1354، صص205 و 208 
و 226( اشاره شده که عهده دار برخی وظایف جارچیان -مثل رساندن فرمان ها- بوده اند 

)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 می رود )شمس منشی، 1390، ص123(. پس از آن در کتاب زین الدین هم 
به مواردی از آن بر می خوریم )ملویل، ذیل مدخل » Jārči«(. در منابع سدة ده هجری، در ساختار 
نظامی از صورت فعلی آن )جار رساندن( استفاده می شده است )دوئرفر، 1963، صص127 و 
202 و 243(. در کتاب »منتخب التواریخ« معینی3 »جار« در کنار یاساق4 و 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«5 هم به کار می رفت. بر این اساس، جارچیان افرادی بودند 
که با صدای بلند، احکام و فرمان ها را به مردم ابالغ می کردند، آنان را به کاری فرا می خواندند 
و خبری را می رساندند یا به بیان دیگر آن را »جار می زدند«. نقیبان و منادیان هم کاری شبیه آنان 

داشتند و چه بسا این اسامی به جای همدیگر به کار می رفتند.
در ادامه به نقش اجتماعی جارچی، و نوع مناسبات آن در نظام سیاسی و ساختار نظامی 

پرداخته می شود.

الف. جارچیان و ساختار روابط سیاسی
در تاریخ بیهقی یکی از وظایف »پرده دار«، »ابالغ اوامر خصوصی پادشاه و فراخواندن 

 1. »ازدنیدن« با آوانویسی »azdēnīdan« در 

معنای »آگاه کردن« و »ازدگر« با آوانویسی 

»Azdgar« در معنای »آگاه کننده«. )مکنزی، 

1390، صص49 و 178(.

2. با سپاس از توضیحات دکرت حسن رضایی باغ 

بیدی، استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی 

دانشگاه تهران.

3. »چون 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، ص292( 

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 

می گیرد 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، ص128( و یا »... امیر صاحبقران 

جار فرموده بود که مجموع خاص و عام از 

اوتاقها بیرون آمده مسلح و مکمل در پای چپر 

بنشینند...« )نطنزی، 1336، ص322(.

4. در ترکی مغولی به معنای »رسم و قاعده و 

قانون« است )لغت نامۀدهخدا، 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 می کردند.

5. »در اینجا جار در معنای خرب به کار می رود« 

)فوویه، 1385، ص238( و یا »امروز جارچى فتواى 

منع تحریم استعامل دخانیات را در كوچه ها جار 

زد ... با این جار مسلم شد كه كار رشكت انحصار 

دخانیات متام شده « )فوویه، 1385، ص238(. 

قاسم زائری  
شمسی فاطمی 
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افراد« )2530 ، صص135 و 136( ذکر شده است. عالوه بر این »اعالم از حال پادشاه به 
درباریان« )انوری، 2535، ص8( هم از وظایف پرده داران است. در دورة صفویان با کم رنگ تر 
شدن نقش پرده دار، بخشی از وظایف او-آنچه در باال بدان اشاره شد- به جارچیان دربار 
منتقل شده است. زیرا در برخی دوره ها مرز معینی برای وظایف کارکنان دربار وجود نداشت 
و هرگاه فردی در سمتی، شایستگی  خود را بیش از دیگران به شاه و درباریان نشان می داد، 
چه بسا بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به عنوان محرمِ معتمد، وظایف دیگری را هم بر عهده 
می گرفت. در دورة صفویان جارچیان به دو دستة »جارچیان دیوان« و »جارچیان نظامی« 
تقسیم می شدند. جارچیان دیوان را می توان شامل »جارچیان کشیک خانه« و »جارچیان 
جزایری انداز« دانست. جارچیان نظامی هم به »جارچیان توپخانه« و »جارچیان تفنگ خانه« 

تقسیم می شدند. 
جارچیان دیوان زیر نظر ایشیک آقاسی باشی1  انجام وظیفه می کردند )معصومی، 1384، 
ذیل مدخل »جارچی«( و در صورت تخطی از امور و قصور در وظایف، از او بازخواست 
می شد)دبیرسیاقی، 1332، ص8(. جارچیان جزایری  انداز در زمرة یوزباشیان و غالمان و 
یساوالن قورقرار می گرفتند و دریافت حقوق آنان توسط وزیر غالمان2 انجام می شد )دبیرسیاقی، 
1332، صص37 و 8(. به طور کلی جارچیان به همراه دیگر غالمان و خادمان در زمرة نایبین 

ایشیک آقاسی باشی به شمار می آمدند3.
عباس  زمان شاه  در  که  را  اولین جزایریان4  تعداد  از شاردن  نقل  به  مینورسکی 
که  حالی  در  می داند.  نفر   600 آمدند،  در  خدمت  به  میالدی(   1654 سال  )به  ثانی 
کمپفر تعداد آنان را 2000 می نویسد )1363، ص74(. به هر روی، با آن که تعداد این 
خادمین خاص قابل توجه نبوده، جارچی مخصوص به خود داشته اند. در کتاب دستور 
شهریاران از فردی به نام »مهرعلی بیک« با سمت »جارچی جزایریان« )نصیری، 1373، 
ص58( یاد می شود. اما در منابع مربوط به دوران شاه سلطان حسین آن چنان اطالعی 
از جارچیان نیست و در یک مورد تنها از ارتقای منصب جارچی جزایریان سخن آمده 

است )نصیری، 1373، ص58(.
در دورة صفویه، مورد جار از طرف ایشیک آقاسی باشی ابالغ می شد. اما در دورة قاجار 
فرمان دهندة جار،گاهی متغیر است. مثاًل زمانی از طرف اَب المله وگاه از طرف سرداران ملی5  
و در زمان دخالت خارجیان در مسائل سیاسی کشور، گاه این سفرای کشورها بودند که فرمان 

جار صادر می نمودند6.
وظایف جارچیان شامل جار لشگرکشی به سرزمین ها7، اعالم بخشش و الطاف پادشاه 
به مردمان8، سفیرنامه های دیپلماتیک9، آرام سازی اوضاع پس از آشوب ها و ابالغ فرمان 

1.  در بیان شغل ایشیک آقاسی باشی دیوان اعلی »مشارالیه ریش 
سفید کل یساوالن صحبت و ایشیک آقاسیان دیوان و آقایان 

و قاپوچیان دیوان و یساوالن و جارچیان دیوان و امور و نسق 
مجلس از جامعت مجس نشین و ترتیب نشسنت مجلس نشینان و 
ایستادگان مجلس از اعلی تا ادنی متعلق به ایشیک آقاسی باشی 

دیوان و اگر خالف قاعده در ترتیب قواعد مجلس بهم رسد از 
ایشیک آقاسی باشی بازخواست و به دستور امراء ریش سفید 

قورچی و غالم عالیجاه ... )دبیرسیاقی، 1332، ص8(.
2. در 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 

تجویز عالیجاه قوللرآقاسی در رس کار مزبور خط می گذاشته اند 
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 جزایری انداز و غیر هم را نیز وزراء 

غالمان مهر می منوده و طامیر و تصدیقات و نسخجات مالزمت 
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 می نوشته اند. و کیفیات مواجب و تیول و 

همه ساله و انعام و تن خواه براتی و ضمن ارقام و احکام مالزمت 
و تیول و همه ساله و طلب جامعت مذکوره را مهر می منوده 
و در روز سان غالمان، وزیر مزبور به اتفاق مستوفی آن رسکار 
در مجلس بهشت آئین در خدمت پادشاهان نسخ جات سان 
و قدر تیول و مواجب و همه ساله و نفری جامعت مزبوره را 

می خواند« )دبیرسیاقی، 1332، صص37 و 8(.
3.  »نایب ایشیك آقاىس باىش، كه رئیس كل یساوالن صحبت و 
ایشیك آقاسیان دیوان، قاپوچیان و یساوالن و جارچیان دیوان 

و امور و تنسیق مجلس از جامعت مجلس نشین، ترتیب 
نشسنت مجلس نشینان و ایستادگان مجلس از اعىل تا ادىن بود، 
او را باید رئیس كل ترشیفات دربار دانست« )خاوری شیرازی، 

1380، ص74(.
4. »جزایری« به اسلحه ای خاص اطالق می شده است: نوع 

خاصی از تفنگ و در اینجا مقصود دارندگان این اسلحه است که 
تعدادشان مشخص و خودشان شناخته شده بودند )ایرانیکا، ذیل 
مدخل »جزایری«(. از طرف دیگر جزایر را می توان نام منطقه ای 

دانست که با توجه به اطالعاتی که نصیری به دست می دهد، 
در ایالت خوزستان امروزی است )نگاه کنید به: نصیری، 1373، 

صص180، 184، 252 و 257(.
5. »در قزاق خانه هم باز شد با درهاى ارگ. جارچى هم جار زد 

از طرف رسداران مىل كه مردم از سنگرها خارج شوند... این دفعه 
جار را از طرف »اب  املله« نزدند« )سالور، 1374، ج3، ص2635(.

6. »نزدیك 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 منی كرد داستان به یكبار دروغ باشد...« )کرسوی، 

1384، ص195(.
7. در 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، ص235(.
8. »حكومت، جارچى در شهر فرستاده و جار كشیدند كه هركس 

از هركس طلب دارد و اهامل در دادن مى كند سند خود را 
بیاورد و از صندوقخانه پول خود را نقد گرفته برود، خود دانیم با 

بدهكار« )وقایع اتفاقیه، 6رجب 1308، ص373(.
9. فرستادۀ  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، ص186(.

مطالعۀ نقش »جارچی« و تحوالت
 آن در نظام روابط اجتماعی ایران
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حاکمان برای جلوگیری و اصالح هرج و مرج ها1، ابالغ مسائل عمومی مثل فرار بردگان2 
و یا اعالم انتخاب زنان زیبا در هنگام جشن3، رساندن اخبار به گوش همگان )معصومی، 
1384، ذیل مدخل »جارچی«(، نظارت بر نظم امور در سفر شاه4، رساندن فرمان هاي 
حکومت به افراد سطح پائین اما تاثیر گذار)مانند سردستة اوباش( و رسیدن به توافق با او5 

است.
عالوه بر این ها در دوران قاجار عمدة فرمان هاي حکومتی مربوط به فعالیت های 
اقتصادی در بازار6  توسط جارچیان اعالم می شد. شاردن این جارچیان را در عصر صفوی با 
لفظ »جارچیان مخصوص« بیان می کند )1345، ج4 ، ص1345(. بر این اساس شاید بتوان 
جارچیان دورة قاجار را هم در دسته بندی خاصی قرار داد و اینان را به عنوان »جارچیان بازار7« 
نامید. گویا زمان فعالیت این جارچیان در روز شنبه8  بوده است. جارچیاِن اوامر حکومتی در 
هنگام جارِ فرمانی مهم - مثل اجبار مردم به بازگشایی دکان ها- گاهی مجبور بودند تا صبح 
مشغول کار و جار باشند9. به طور معمول، فرمان مورد جار جارچیان با زور سربازان اعمال 
می شد. عالوه بر این، گاه جارچیان عالوه بر اجرای فرمان ها، خود مسئول بازداشت خاطیان 
می شدند10 و یا به خدمت فرقه های مختلف11 در می آمدند تا آنان را در رساندن به اهدافشان 

یاری رسانند. در دورة قاجار هم گاهی برای مصادرة اموال12 اعزام می شدند.
جارچی باشیان که سرکردة جارچیان به شمار می آمدند، عموماً از میان افراد کار بلدی 
انتخاب می شدند که از جوانی در دربار و سفر به کسب تجربه می پرداختند و با بزرگان 
و امرای سایر بالد آشنایی داشتند13. در عصر صفوی به افرادی مثل حسین بیک جارچی 
ذوالقدر14 )اسکندر بیک ترکمان، بی تا، ج 1، ص693 و ج2، ص749(، ملک علی بیک 
جارچی تاجی بیوک )اسکندر بیک منشی، 1377، صص1230 و 1229( و صفی قلی بیک 

اشاره شده که ثروت و جایگاه شان آنان را در زمرة خیرین15 هم 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، ص463(. بنابراین با این که در 
زمان شاه سلطان حسین تعدادی از مناصب حذف و مناصب جدیدی جایگزین می شود، 
اما در فهرست مناصب، همچنان نام جارچی باشی حضور دارد. کریم خان زند هم »... از 
لحاظ امور اداری عیناً شیوة صفویه را پیش گرفت و ... تنها هفت عامل بدان افزود« )ابتهاج، 

1354، صص465 و472(.
در دوران آقامحمد خان قاجار »اصوالً مناصب مهمی در کار نبود«16. اما فتح علی شاه17  
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 

1.  »امروز جارچى فتواى منع تحریم استعامل 
دخانیات را در كوچه ها جار زد و همه مردم شهر از 
این مژده قرین مرست شدند« )فوویه، 1385، ص238( 
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، ص789( و »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، 
ص635( و در هنگامۀ تبعید محمدعلی میرزا به خارج، 
زمانی که مجتهدان در کاظمین برای پایداری مرشوطه و 
آزادی و جلوگیری از چیرگی روسیان فعالیت

 می کردند، مالیان هم در بازار، صمد خان در جهت 
منافع روسیان )و بالتبع انگلیسیان( جارچی به بازار 
فرستاد و »مردم را به برچیدن بیرق ها واداشت و 
بدینسان جنبش و كوشش مالیان از میان رفت« 
)کرسوی، 1384، ص405(.

2. در هنگام جنگ یونانیان برای بازپس گیری مرص 
از هخامنشیان، به رسداری اپامی نونداس اهل تبس، 
جارچی فرار برده ای نابینا را اعالم می کند که: » وى 
جار مى زد 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، 
1384، ص544(.

3.  »صبح فردا شاه }عباس بزرگ{ كه طبق عادت 
هنگام ورود به اصفهان یا دیگر شهرهاى بزرگ كشور به 
منظور رسگرمى شخص خود جشنى برپا مى كند، 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 
خواجه رسایان زیباترین آنها را انتخاب و به درون بازار 
راهنامىئ كنند« ) فیگوئروا، 1363، ص326(.

4.  »یوم جمعه حوض سلطان چهار فرسخ است. حاال 
یك نفر كالسكه چى 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، ص35(.

5.  »معتمد قاجار جارچى باىش 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، ج3، ص2113(.

6.  برای 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، ص394( 
و »معتمدالسلطان حاجى صمصام امللك بدون اطالع 
بیگلربیگى جارچى فرستاد در شهر كه نان را از قرار 
یك من ده شاهى اىل یازده شاهى بفروشند« )وقایع 
اتفاقیه ، 17 رجب 1309، ص398( و »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، 
ص414( و به همین صورت.

قاسم زائری  
شمسی فاطمی 
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نمود. آن گونه که پیداست در دورة قاجار در کل تشکیالت اداری، تنها یک جارچی باشی 
حضور داشته که چه بسا هم ردة وزارت به حساب می آمده است )اعتمادالسلطنه، 1363، 
ص48(. در زمان محمدشاه و وزارت حاج میرزاآقاسی، ارتش ایران باز وضع نابسامانی پیدا 
کرد و در نهایت با همت امیرکبیر عده ای از افسران اتریشی برای مشق دادِن ارتش ایران 
استخدام شدند و اصطالحات قشون گیری توسط امیرکبیر وضع شد. اما در میان آن، خبری 
از جارچیان نیست )نگاه کنید به: ابتهاج، 1354، صص478 - 479، 494 و 496(. در عین 
حال یک سند مربوط به این دوره نشان می دهد که »آقا حسن جارچی« از محمدشاه قاجار، 
خلعت و مستمری دریافت داشته است18 در خصوص جارچی باشیان، اعتمادالسلطنه در 
ذکر افرادی که از طایفه های مختلف قاجار در دستگاه ناصرالدین شاه حضور داشتند، به 
حسین خان ولد جارچی باشی  از طایفه حاجی مشهدی سپانلو  اشاره می کند. )1363، ج1، 
ص344( در ذکر نایبان ایشیک آقاسی باشی هم نام حاجی محمدعلی خان جارچی باشی 
)1363، ج1 ، ص388( آمده است. از طرفی دیگر تعداد نایبان ایشیک آغاسی باشی، نایبان 
جارچی خانه مبارکه و جارچیان را تنها سی نفر )اعتمادالسلطنه، 1363،ج1 ، ص388( ذکر 
می کند. در فهرست القاب اعطاشده در طول 40 سال ازحکومت ناصرالدین شاه، تنها به اسم 
»جارچی باشی حاج محمدعلی خان « )اعتمادالسلطنه، 1363، ج1، ص310( بر می خوریم. 
این که گاه نامی تنها با عنوان جارچی باشی ذکر می شد، جای سوال است که از رونق افتادن 
وظیفه، تعداد و جایگاه جارچیان را می توان از همین دوران در نظر گرفت. در تاریخ منتظم 
ناصری، در فهرست نایبان آجودان باشی »مرحوم جارچی باشی« )بدون ذکر نام شخص( 
در کنار سایر اسامی می آید )اعتمادالسلطنه، 1363، ج1، ص509( در نقاوه اآلثار هم، نام 

جارچی باشی در کنار سمت او عنوان نمی شود )نگاه کنید به: نطنزی، 1350(.
 با این حال در فهرست اعتمادالسلطـنه که مربوط به وقایع چهل سال از سلطنت 
ناصرالدین شاه است، به نام جارچـی باشیانی19 بر می خـوریم که هنوز آن چنان اهمیت 
این منصـب را به دیگری هم اعطا کرد )1363،  با حضور یکی،  دارند که نمی توان 
ص48(. اما رفته رفتـه به منصبـی تشریفاتی تبدیل شده و گاه در کنار سایر مشاغل به 

افراد اعطا می شد20.
اواخر دورة قاجار با ورود مدرنیته و مصادیق آن به کشور، نقش جارچیان کم رنگ 
می شود. در این دوران اگر امری برای ابالغ به همگان صادر می شد، برای جار آن از 
افرادی که عمدتاً در میان عامة مردم حضور داشتند و مزدورانه، کارهای دولتی می کردند، 
استفاده می شد. این افراد بعدها در چایخانه ها و کوچه و بازار با افرادی مثل لوطیان، 
لولیان و دوره گردان همنشین و چه بسا در یکدیگر حل شدند21. پس از آن به »کارگران 

7. »جارچیان مخصوص قیمت نان و گوشت و برخى 
خوراكیهاى دیگر را در بازارها و محاّلت مختلف اعالم 

مى كنند« )شاردن، 1345، ج4، ص1345(.
8.  »قاىض پلیس براى تصمیم كردن درباره اجراى وظایف 

خود سه مشاور دارد. آنان روزهاى پنج شنبه با دادرسان 
محالت مختلف فراهم مى آیند، پس از تحقیق و بررىس 

بهاى مواّد خوراىك را تعیین مى كنند، و روز شنبه به وسیله 
جارچیان به اطالع مردم مى رسانند«

 )شاردن، 1345، ج4، ص1345(.
 9. »پسین آن روز، یك دسته رسباز، از لشكرگاه به شهر 

درآمدند و در خیابانها چامته زده و به نگهباىن پرداختند. شب 
پنجشنبه از سوى دولت جار كشیدند: »هركىس كه فردا 

دكان یا حجره خود را باز نكند كاالیش تاراج و خود او كیفر 
خواهد یافت. از ساعت پنج شب تا نزدیىك بامداد، جارچى 

در خیابانها و كوچه ها می گردید و این جار را می زد« 
)کرسوی، 1363 ، ص63(.

10. »عىل الفور جارچى باىش را حارض ساخته در خلوت 
قرار گرفنت آن مالعین داد و مقرر فرمود كه با صد نفر از 

پیاده و سوار چنان كه كىس را بر آن اطالع نباشد منزل او را 
مركز دایره محنت و بال گردانند و نگذارند كه یىك از آن میان 

به كنار افتد و نهایت تأكید و مبالغه در حراست و حفظ 
رسحلقه اهل شقاوت فرمود« )نطنزی، 1350، ص520(.
11.  دربارۀ  یزیدیان گفته می شود که »رسم است كه 

چون به قصد ده یا قصبه اى حركت كنند نیم ساعت پیش 
از آن كه به آنجا برسند جارچى روانه كنند كه سه بار در آن 
ده جار بزند كه: ایها الناس اكنون صورت فرشتگان بر شام 
وارد مى شوند، براى پذیرایى آن ها آماده شوید« )مالیری، 

1379، ج 6 ، ص341(.
12. »فاضل خان گروىس جارچى باىش را مأمور فرمودند 
}1235هجری{ كه به همدان رفته از حاجى محّمد جعفر 

قراگوزلو از مشاهیر عرفا و آقا سّید حسن همداىن كه او 
نیز از اعاظم سلسله مزبوره بود دو هزار تومان به رسم 

مصادره دریافت مناید« )اعتامد السلطنه، 1363، ج3، 
صص1545 و 1546(.

13. سیستانی در رفنت ملک معظم و ملک محمودی از 
قندهار به اردوی معلی آنجا که می نویسد عده ای از 

مردان ملک علی سلطان جارچی باشی مانع آنان شدند، 
ملک علی از دور صدای ملک محمود را می شناسد. زیرا 
در جوانی دو مرتبه هنگام رفنت به هند، به سیستان آمده 
بود و با ملک و خود سیستانی آشنایی داشت )سیستانی، 
1390، ص404(. در ادامۀ  راه هم مالزم ملک محمود و 

همراهانش می شود.
14.  در جای دیگر حسین بیک قورچه حاجی به عنوان 

امیر سابق تواچیان می آید:»در مقاتلۀ  لشکر سلطان خلیل 
با سلطان مراد از فضائل اخالقی و اجتامعی حسین بیک 

قورچه حاجی )یا قوچه حاجی( یاد می کند: »حسین بیك 
قوچه حاجى  كه امیرى با تدبیر بود و جهانگیر صاحب 

شمشیر  و رسدار مسلامن خوى فرزانه و جهاندار عادل 
طبع یگانه و تعّهد للگى  و تربیت پادشاهزاده او فرمودى 

و در دیوان تواچى سابقا امیر بود« )فضل الله روزبهان، 
1382، ص394(.

15.    مجموعۀ  جارچی باشی اصفهان )شامل مسجد، 
سقاخانه،  رس ا  و حامم( –ملک علی سلطان، جارچی باشی 
شاه عباس بزرگ- و همچنین مجموعۀ  باشکوهی که در 
فاصلۀ  بین گمربون تا اصفهان قرار داشته را  می توان از 
آثار به جا ماندۀ  جارچی باشیان به شامر آورد. شاردن در 

توضیح بنای اخیر می نویسد: »بىس جاى تأسف است كه 
زراندودی ها و نقاشی هاى بدیع و شگفت انگیز سقف ها 
و دیوارهاى این بناهاى بزرگ بر اثر عدم مراقبت، همه در 
حال فروریخنت و تباه شدن است. این عامرت باشكوه را 

جارچى  باىش یىك از صاحب منصبان نامى
 شاه عباس بزرگ در اواخر قرن شانزدهم بنا نهاد...«

 او نام این جارچی باشی را منی آورد 

مطالعۀ نقش »جارچی« و تحوالت
 آن در نظام روابط اجتماعی ایران
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برخی دکان ها و نیز کسانی که در قهوه خانه با صدای بلند چای و قلیان و غیره برای 
مشتریان سفارش می دادند ]هم[ جارچی می گفتند« )نگاه کنید به: شهری باف، 1368، ج4، 

صص495، 498 و 499(.
این که یکی از اولین روزنامه ها جارچی ایران نام دارد و در اولین شمارة خود شکل 
جارچی را کشیده در اعالم مژدگانی1 برای یافتن فردی و یا روزنامة »جارچی ملت2« که در 
لیست روزنامه های مهمل )حاوی کاریکاتور( است )سالور، 1374، ج 5، ص3273 و در 
کشیدن کاریکاتور در ج5، صص3547 و 4030( در این دوران نشان از گذار اطالع رسانان 

از جارچیان به روزنامه ها و بی ارزش شدن نقش جارچیان دارد. 
)ابتهاج، 1354،  نوین شکل می گیرد  به شیوة  نظامی  پهلوی، تشکیالت  در دورة 
ص672( و رواج وسایل اطالع رسانی، دولت را از حضور جارچیان رسمی، و سازمانی 

مختص به آنان بی نیاز می گرداند.

ب. نقش جارچیان در مناسبات نظامی
مینورسکی جارچیان را »نوعی صاحب منصب رابط میان فرمانده و افراد« )رجب نیا، 
1334، ص61؛ خاوری شیرازی، 1380، ص518( می داند. تعریفی که آن را می توان 
نشان از اهمیت جارچیان در ساختار نظامی دانست. او بی آن که اطالعاتی بدهد، از سندی 
بازمانده از دورة آق قویونلوها یاد می کند که وظیفة جارچیان در آن، انتقال اوامر در میان 
قشون به آواز بلند و فریاد است )رجب نیا، 1334، ص61؛ معصومی، 1384، ذیل مدخل 
»جارچی«؛ ملویل، 2008، ذیل مدخل» Jārči«(. از وظایف این جارچیان، جمع آوری و 
این وظیفه  انجام  به  آنان، تواچیان هم  نبرد است که در کنار  فراخوان سپاه در هنگام 
می پرداختند. »تواچی3« در »لغت نامةدهخدا«، »عبارت از شخصی است که از جانب پادشاه 
و فرماندهان به ایصال احکام و رسانیدن فرامین مامور می شد« )لغت نامةدهخدا ، 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 می کردند. اما در اوایل دورة صفویه، جارچیان هم به تدریج 
نقشی در جمع آوری سپاه به دست می آورند. از طرف دیگر، تواچیان هم گاهی مامور ابالغ 
فرمان ها می شوند و بدین صورت وظایف هر دو گروه در هم ادغام می شود؛ تا جایی که 
»تاریخ عالم آرای امینی«، تواچیان را چنین تعریف می کند: »جارچی، مامور بردن فرامین« 
)فضل اهلل روزبهان، 1382، صص121 و 368(. در بعضی منابع هم از همراهی یاساچیان 
)یاساقیان( با تواچیان یاد شده است4. با این که جارچیان و تواچیان در کنار هم فعالیت 

و به سختی می توان او را هامن ملک علی بیگ جارچی 
دانست. زیرا در ادامه اشاره ای به غضب شاه به این 
جارچی باشی می کند )شاردن، 1345، ج4، صص1465 
و 1466( در حالی که عامل آرای عباسی از عالقمندی شاه 
عباس نسبت به ملک علی و اندوه او در مرگش سخن 
می راند )اسکندر بیک منشی، 1377، ج1، ص1460(. 
16.  »آقا محمد خان در لشگر زندگی می کرد... و 
همۀ  امور را شخصا خود انجام می داد. حتی پرداخت 
حقوق« )ابتهاج، 1354، صص476 و 478(. که شاید این 
از خساست و تنگ نظری او برای هزینه تراشی های کمرت 
ناشی می شد.

17.  رس جان ملکم، مولف تاریخ ایران، می نویسد: 
»خالصه متام تشکیالت اداری و لشگری و درباری را از 
روی گردۀ  زمان صفوی پی ریزی کرد...« 
) به نقل از ابتهاج، 1354، صص479 و 80(.

18.  در سندی به سال 1252 قمری معادل 1215 
شمسی، به شخصی به نام »آقا حسن جارچی« خلعت 
و مستمری تعلق می گیرد 
)ساكام، 295/331(.

19. نام آنان به ترتیب: قاسم خان، هاشم خان، قاسم 
خان است )اعتامدالسلطنه، 1363، ص48(.

20. »پرس حاج حسین خان شهاب امللك نظام الدوله 
جارچى باىش امیر توپخانه 
و واىل كرمان و خراسان بود« 
)اعتامدالسلطنه، 1363، ج2، ص585(.

21. » نزدیك 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 گناه ها گذشته 
وىل پس از این نباید كىس نام مرشوطه را بربد. 
هنگامی كه این جار كشیده می شد یك دسته از 
كهنه فراشان و مردم بی رس و پا گرد جارزننده را گرفته 
فریاد و غوغا بلند می كردند. هنگامه شگفتى بود 
)کرسوی، 1384، ص195(. و »پس از مناز بیرون آمدم 
دیدم جمعیتى نزدیك حوض جمع است. نزدیك رفتم 
دیدم »اوىل« وسط ایستاده و آژانها با او كش مكش 
دارند. »اوىل« یك آدمى است ولگرد. گاه مسخرگى 
مى كند گاه جارچى مى شود، گاه در عروىس گاه در 
عزا خدمت مى كند« )سالور، 1374، ج8، ص5958(. 
اطالق صفت »مسخره« به جارچیان، نشان از کم رنگ 
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 
1374، ج9، ص7205(.

   1. »روزنامۀ جارچى ایران  صورت جارچى را كشیده و 
مشتلق مى دهد ]به [ هركس نشان بدهد نایب السلطنه 
كجاست« )سالور، 1374، ج5، ص3251(. 

2.  جارچى ملت به مدیریت آقا سید حسین ابراهیم زاده 
ارسال 1328 قمرى آغاز به نرش كرد و در سال های بعد 
گاه به گاه انتشار یافته است.  بعدها »سیروس هندی« مدیر 
روزنامۀ  جارچی ملت  در تاریخ 30 اردیبهشت 1331 به 
»سید حسن تقی زاده« رئیس مجلس سنا نامه ای ارسال 
کرده و خواهان ارسال نسخه ای از اخبار روزانۀجلسات 
مجلس جهت درج در آن روزنامه شده است.

3.   در فرهنگ سنگالخ »تواچى« در معنای »جارچى 
باشد و آن عبارت از شخىص بود كه از جانب پادشاهان 
و فرماندهان به ایصال احكام و رسانیدن فرامین مأمور 
شوند« )فرهنگ سنگالخ،   ذیل مدخل »تواچی«(.

 به صورت »تواه چی« هم آمده است 

قاسم زائری  
شمسی فاطمی 
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می کردند، اما وظایف تواچیان مختص به تشکیالت نظامی بود. از وظایف آنان می توان 
به احضار لشکر در هنگام نبرد1، بازرسی و آماده سازی سربازان و نظارت بر شیوة تجهیز 
آنان توسط حاکمان نواحی و امیران الوس )فوربز منز، 1377، ص117(، تعیین تعداد 
سپاهیان2 )فوربز منز، 1377، ص117( آماده سازی لشکر جهت سان دیدن پادشاه و نظارت 
بر اجرایی شدن یاسا و ابالغ دستورات شهریاران به سپاهیان )دوئرفر، 1963، صص260-
2( و سازماندهی امیران نظام  اشاره کرد3. در مجمل فصیحی حتی به مواردی اشاره شده 
که نظارت بر ساختن بناها، تقسیم غنایم، سازماندهی محل اردو و کمک به ترتیب دادِن 

جشن ها را هم به تواچیان سپرده اند)1339، ج 3، ص143(.  
مدیریت هر گروه از سپاهیان بر عهدة »نقیب« بوده )در تعریف جارچی بدان اشاره 
شد( که »سردسته و سرپرست گروه« به شمار می آمده است4. در »سیرالملوک« هم، خواجه 
نظام الملک، سرپرست پیکان را نقیب می  آورد: »...و ایشان را )یعنی پیکان را( بر عادت 
گذشته نقیبان باشند که تیمار می دارند )نظام الملک، 1374 ،ص110(. نقیب مقامی پائین تر 
از پرده دار بوده، اما قراتگین پس از غالمی به نقابت می رسد و پس از آن پرده دار امیرمسعود 

می شود )انوری، 2535، ص112(. 
همـان گونه که پیشتر گفته شد، جارچیـان نظامـی به توپخـانه و تفنـگ خانه تقسیم 
می شدند. جارچیان توپخانه، تحت فرمان توپچی باشی فعالیت می کردند و مواجب و انعام 
جارچیان پس از تعیین او و تایید وزیر دیوان اعلی پرداخت می شد5 )دبیرسیاقی، 1332، 
صص13 و 14(. اسناد مرتبط به این جارچیان هم توسط وزیر توپخانه6 نوشته می شده 
است. جارچیان تفنگ خانه هم تحت فرمان تفنگچی آقاسی فعالیت می کردند7 )دبیرسیاقی، 
1332، ص9 ؛ معصومی، 1384، ذیل مدخل »جارچی«(. به بیان دیگر هر بخش نظامی، 

خودش، یک دستة جارچی داشت. 
شاه عباس دوم، ادارة توپچیان را در سال 1048ق.، به طور کلی منحل کرد، اما گویا در دورة 
شاه سلطان حسین، یکی از قوایی که به خراسان فرستاده می شود، توپخانه است )رجب نیا، 

1334، صص55 و 56( که این نشان از احیای این اداره و در نتیجه دستة جارچیان آن دارد.
با اینکه شاردن، سرپرست جزایریان را تفنگچی آقاسی می داند، اما مینورسکی معتقد 
است طبق متن تذکره الملوک رابطه ای بین آنها و غالمان وجود دارد: »افراد جزایری دائما 
برابر دروازة قصر نگهبانی داشتند. نام کشیک چی بر آنان اطالق می شد« )رجب نیا، 1334، 

صص55 و 56(.
جارچی باشی همواره در نبردها در کنار شاه حضور داشت و یکی از مشاوران اصلی 
او محسوب می شد. نزدیکی و جایگاه مشورت او گاهی باعث دردسرهایی بود. مثال امکان 

 همچنین به صورت »تاواچی« در  )شامی، 1937، 
ص17(.

4.   نصیری در ذکر وقایع سال 1109 عمدتا یاساچیان و 
تواچیان را در کنار هم ذکر می کند: »محمد علی خان 
رسدار... به قصد مدافعۀ  بدخواه به سمت دهدشت 

نهضت منوده، یاساچیان و تواچیان به اجتامع سایر عساکر 
مقرر فرمود«)نصیری، 1373، ص258(.

1. مثال نطنزی در قصۀ »تخلف منودن زنده حشم از 
قرولتای بزرگ« می آورد که امیر صاحب قران در تنبیه او 

تواه چیانی برای احضار لشکر می فرستند: »امیر صاحبقران 
چون حقیقت حال آن بی حقیقت را معلوم کرد، بفرمود تا 
دوال غضب بر کورکۀ کوچ بزدند و تواه چیان بولجار معین 

کرده به احضار لشکرهای دور و نزدیک بتاختند. چنانچه 
تا یک هفته مجموع سپاه جمع شد...« نطنزی، 1336، 

ص293؛  )عبدالوهاب السبکی، 1948، ص42(.
2. پیش از لشکرکشی تیمور به چین در سال 807 هجری 

تواچیان مجبور شدند تعداد سپاه را برآورد کنند و به 
رسشناس ترین عضو الوس جغتای اطالع دهند که چه تعداد 

مرد و تجهیزات نیاز است )یزدی، 1972، صص447 و 8(.
3. »هنگامی که سپاه تیمور پل ارتباطی رودخانۀ ارس را 

در آذربایجان می ساختند، تواچیان این کار را میان امیران و 
سپاهیان تقسیم کردند« )فوربز منز،1377، ص249،  به نقل 

از شامی و یزدی(.
4.  »حاجب بزرگ نقیبان را باید گفت تا لشکر را باز 
گردانند... نقیب هر طایفه برفت و لشکر به جمله 

بازگشت« )انوری، 2535، ص8(.
5. در بیان شغل توپچی باشی »مشارالیه ریش سفید 

یوزباشیان و توپچیان و جارچیان توپخانه است. و تیول 
و مواجب و همه ساله و براتی و انعام توابین مشارالیه 
بر طبق تجویز عالیجاه مزبور برقم عالیجاه وزیر دیوان 
اعلی رسیده، تنخواه باز یافت و خدمت مین باشیگری 
و یوزباشیگری توپچیان و جارچی باشیگری و جارچیان 

توپخانه و توابین ایشان و تعیین مواجب و تیول و همه 
سالۀ کل جامعت مزبوره بر طبق عرض عالیجاه، مزبور 

شفقت و بعد از تعلیقه منودن عالیجاه وزیر دیوان 
اعلی، رقم ارشف صادر می گردد. « )دبیرسیاقی، 1332، 

صص13 و 14(.
6.   »درفصل نهم و در بیان شغل وزیر توپخانۀ مبارکه 

می آورد »شغل مشارالیه آن است که کیفیات و تصدیقات 
حضور و ... خدمت اسفار و نسخجات سپه ساالران و 

رسداران که در باب مالزمان قدیمی نوشته می شده، بعد 
از رقم عالیجاه وزیر دیوان اعلی و تجویز عالیجاه توپچی 
باشی، وزیر رسکار مزبور خط می گذاشته که در رس کار 
مزبور بدون مانعی معمول دارند. و سایر کیفیات رسکار 
مزبور از توپچیان و مین باشیان و یوزباشیان و جارچیان 

توپخانه و غیر هم را نیز وزراء مزبور خط گذاشته و 
طوامیر و تصدیقات و نسخجات مالزمت مین باشیان و 

یوزباشیان و جارچیان و غیره تفنگچیان جدیدی نزد وزراء 
مذکوره ضبط و ارقام مالزمت و اضافه و تیول و مواجب 
آن جامعت را قلمی و عنوان می نوشته اند« )دبیرسیاقی، 

1332، صص39 و 40(
7.   در بیان شغل تفنگچی آقاسی: او »مشار الیه ریش سفید 

مین باشیان و یوزباشیان و جارچیان و ریکایان و قاطبۀ 
تفنگچیان است. و تیول و همه ساله و مواجب براتی 

و انعام کل توابین مشارالیه به تصدیق و تجویز عالیجاه 
معزی الیه به رقم عالیجاه وزیر دیوان اعلی رسیده، تنخواه 
بازیافت. و خدمت مین باشیگری تفنگچیان و جارچیان و 
تعیین جامعت تفنگچیان و تیول و همه ساله و مواجب 

ایشان که بر طبق عرض عالیجاه مشارالیه به رقم وزیر 
دیوان اعلی رسیده باشد، شفقت و رقم ارشف صادر 

می گردد«. )دبیرسیاقی، 1332، ص9(.

مطالعۀ نقش »جارچی« و تحوالت
 آن در نظام روابط اجتماعی ایران
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داشت که مورد خشم و غضب شاه قرار بگیرد. علیخان بیگ، جارچی باشی روملو، یکی 
از کسانی است که به دلیل سرسپردن به شکست در سرکوبی فتنة شورشیان عراق، مورد 

خشم حمزه میرزا -برادر شاه عباس- قرار می گیرد1.
از وظایف دیگر جارچیان نظامی، کری خوانی پیش از جنگ در مقابل دشمن2 و  آرام 
سازی شرایط پس از جنگ2، اعالم تسلیم در جنگ و یا تقدیم هدایا3، تاثیر در دستورات 
پس از جنگ4، اهمیت گفته های آنان در طول جنگ5 و فراخوانی سربازان برای دریافت 
حقوق6 است. عالوه بر اینها برنامه ریزی حمله به دشمن هم بر اساس اعالمات جارچیان7  

صورت می گرفته است.

ج. روابط درون صنفِی جارچیان
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 جایگاه شان، بیشتر مّدنظر بوده تا 
معرفی جارچیان و جارچی باشیان. اما به خصوص در متون عصر صفوی و قاجار که میزان 
قابل توجهی از آنان باقی مانده، نه تنها به جارچی باشیان و اوضاع آنان اشاره شده، بلکه نوع 
پوشش آنان را هم می توان تاحدی شناخت. مینورسکی دربارة پوشش جارچیان می نویسد:
»کاله نوک تیز پارچه ای شبیه کالهک شنل با نواری پهن از پارچة سرخ و گیره نقره ای 
به سر می گذاشتند و به شمشیر و خنجر و تفنگ کوتاه با کالیبر بزرگ به خصوصی که با 

نقره مزین گشته بود مجهز بودند« )1334، صص56 و 7(.
با توجه به لباس مجللی که در این توصیف بدان اشاره شده، در کنار تفنگ خاص تزیین 

شده، می توان این پوشش را مختص جارچیان جزایری دانست.
کارری هم در سفرنامة خود از پوشش آنان به این شکل یاد می کند:

»در مراجعت، مرد سواری را دیدیم که لباس عجیبی پوشیده و کاله مخروطی درازی 
بر سر گذاشته بود. و از دو سوی چپ و راست کاله شاخ گونه ای از طناب آویزان کرده 
و باالی کاله نیز دستمال های ابریشمی الوان به هم پیچیده، آویزان کرده بود. معلوم شد 
این مرد جارچی، و وظیفه  او این است که اخبار جدید را از هر قبیل- مانند قیمت اجناس 
مختلف و تصمیمات متفرقه حکومتی و فوت اشخاص معتبر و غیره- با صدای بلند در 

سر گذرها به اطالع مردم برساند«. )1348، ص12( و در جای دیگر:
»کنار آن دویست توپچی و تفنگدار و چند »جارچی« یا مجری عدالت چوب بر دوش 
ایستاده بودند. به نوک چوب ها گلوله ای سیمین به نام »توپوز« نصب شده بود. چند صوفی 

1.   در توصیف ناکامی »شاهزاده عاملیان جهت قلع فتنه 
ارباب طغیان به جانب عراق« که در نهایت منجر به 
پیروزی شاهزاده می شود، پس از عقب نشینی سپاهیان، 
علیخان بیگ جارچی باشی روملو به دلداری می آید که: 
»همیشه احوال جنگ بر یک منوال منی باشد. مردان مرد 
و دلیران نربد گاهی غالبند و گاهی مغلوب. اگر در این 
معرکه به حسب اقتضای قضا ،  ظفر از جانب ما نباشد، 
ذات اقدس را به محض جهالت و تقلید بیهوه به باد نتوان 
داد. کار از این و آن گذشت. معاون و نارصی مناند و امید 
بهبودی نیست. تا شب ده فرسخ می توان رفت. کار ما 
بندگان سهل است. نواب جهانبانی خود را به سالمت به 
آذربایجان به خدمت پدر عالیشان رساند و دولتخواهان 
آن طرف را جمع منوده دیگر باره علم ملک ستانی ارتفاع 
دهند«. )اسکندر بیک منشی، 1377، ص526( مورد 
اعرتاض نواب جهانبانی قرار می گیرد و متهم به تن آسانی 
می شود. »عنان توسن سبک سیر از دست جارچی مزبور 
ربوده نیزۀ  خطی به دست مبارک گرفت و به زبان الهام 
بیان فرمودند که هرکس میل شهادت دارد رفیق من است 
و هرکس تن آسانی گزیند خدایش همراه...«
 )اسکندربیک ترکامن، بی تا، ص338(.

2.   برای مثال در جنگ های ایران و یونان، لئوتیخید –از 
فرماندهان شهرهای یونانی نشین- پیشاپیش ناوگانش 
در هنگام حرکت به سوی ایرانیان در یك كشتى جنگى 
»جارچى اى كه رساترین صدا را در بین  سپاهیانش داشت 
از پیش فرستاد و به او دستور داد تا در امتداد ساحل، 
كامال نزدیك به دشمن، حركت كرده و از آن جا بانگ 
برآورد، یونانیاىن كه بر پارسیان در پالته پیروز گشتند براى 
رهایى شهرهاى یوناىن آسیا حارض شده اند« )سیسیلی، 
1384، صص232 و 233(. در پی آشوب پس از پیروزی 
که در میان طایفۀ  شاملو و تکلو رخ می دهد، طهامسب 
میرزا دستور می دهد: »جارچیان حسب االمر عالی فریاد 
برآوردند که من بعد کسی را به قتل نیاورند« )اسکندر 
بیک منشی 1377،   528؛ در اسکندربیک ترکامن، بی 
تا، ص340(. و همچنین در بیان مرگ سلطان حیدر 
میرزا و جانشینی اسمعیل میرزا و در پی آشوبی که در 
قزوین رخ داد: »جارچیان مقرر داشتند که به اتفاق 
سلطان علی میرزای قاجار در محالت منادی کردند که 
کوچه بندها را باز کنند و من بعد که هر کس متعرض 
کسی گردد سیاست خواهد یافت...«)اسکندر بیک 
منشی، 1377، ص304 همچنین در اسکندربیک ترکامن، 
بی تا، ص197(.

3.   »بنابراین جارچى اى به سوى دنیس فرستادند تا 
رسبهایشان را به وى تقدیم دارند« )سیسیلی، 1384، 
ص447(.

4.   »دنیس... به وسیله ى جارچیان اعالم داشت كه 
موتیه اى ها درون معابدى كه توسط یونانیان پرستش 
مى شوند پناهگاهى براى خویش جستجو كنند« 
)سیسیلی، 1384، ص386(.

5.  »پس آنان }الکدمونی ها{ مصلحت آن دانستند كه 
دستورهاىئ را كه جارچیان در اردوى دشمن نقل می كنند 
بدقت اسرتاق سمع كنند« )هرودوت، 1384، ص139(.

   »آنگاه بوسیله جارچى یك به یك آنها را به نام فراخواند 
و هربار كه آنان را به خروج از جنگ دعوت می كرد به 
آنان اطمینان می داد كه كفاره آنان پرداخت شده است« 
)هرودوت، 1384، ص154(.

6.  »كلئومن به زودى دانست كه هرآنچه جارچى او بر 
زبان جارى می كند در اردوى آرگوىس ها به موقع اجرا 
گذارده می شود. پس به الكدموىن ها امر كرد كه همین كه 
جارچى وقت غذا را اعالم كرد به سوى اسلحه هاى خود 
بشتابند و به آرگوىس ها حمله برند. آنان نیز چنین كردند. 
اهاىل آرگوس بعد از آنكه اعالم غذا را از جارچى شنیدند با 
خاطرى آسوده به خوردن غذا مشغول شدند؛ 

قاسم زائری  
شمسی فاطمی 
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نیز آنجا بودند، کالهی نظیر جارچیان داشتند با این فرق که دور آنها پارچه پیچیده بودند... 
تجمل لباس ها و تزئینات زین آالت اسبان آنها خارج از حد توصیف و همه زربفت و مرصع 
به سنگ های قیمتی از قبیل الماس و یاقوت و غیره بود، عالوه بر مقداری طال و نقره، تعدادی 

سنگ کم قیمت نیز در تزئین زین آالت به کار رفته بود« )1348، ص117(.
با توجه به نوع پوشش جارچیان می توان فهمید که حقوق قابل توجهی1 داشتند و در 
میان آنان جارچی باشیان از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند)معصومی، 1384، ذیل مدخل 
»جارچی«(. اسکندربیک ترکمان از شیوة لباس پوشیدن ملک علی سلطان –جارچی باشی 
شاه عباس- اطالعات خوبی به دست می دهد. آن چنان که »تاج فرد مرصع مکلل«ی مخصوص 
به خود بر سر می نهاده و »گوشوار بزرگ مرصع« از دو طرف آویزان می کرده است. و جالب 
این که تاجی بیوک اتباع او هم هرکدام با لباسی »غیرمتعارف آراسته« به حضور شاه می رسیدند 
)1377، ج1،ص 1460 و  ج2،ص 746(. شاردن هم از شخصی به نام »مالآذر« نام می برد و 
او را منادی گر ملک علی سلطان می نامد )سفرنامه شاردن 1345، ج4،ص 1497(. بنابراین گاه 
تشکیالت یک جارچی باشی هم خود جارچی مخصوص داشته است.  این جارچی باشیان  
همواره عده ای مرد )جارچیان خرد یا سربازان بنا به وظیفه ای که در حال انجام آن بودند( به 
همراه خود داشتند که در حکم سرباز بودند؛ آنچنان که منشی الممالک در ذکر فتح و تسخیر 
قلعة شماخی از آنان یاد می کند )اسکندر بیک منشی 1377، ج2،ص 746( و در احیاءالملوک 
می خوانیم که به محض ورود عده ای تازه وارد به اردوی همایونی، این مردان ملک علی سلطان 

جارچی باشی هستند که مانع آنان می شوند2. 
گاه جارچی باشیان از جمله معدود معتمدان شاه3 محسوب می شدند به ویژه در دوران 
قاجار. برخی اسناد نیز نشان می دهد که جارچی باشیانی نظیر »محمدقاسم جارچی باشی« 4حتی 
به سمت حکمرانی در مناطقی بسیار دور از پایتخت دست یافته اند. با این حال بنا بر روحیات 
شاه، میزان مداخلة جارچی ها در امور حکومت یا بیان واقعیات جامعه5  متغیر بوده است. اما 
اگر همین جارچی باشی مورد غضب شاه قرار می گرفت، بنابر اصول تمامی دارایی او مصادره 
می شد6 و جالب این که چه بسا به دست جارچی باشی دیگری این مصادره صورت می گرفت. 

این منصب گاه موروثی7 می شود و گاه دست مایة لطیفه گویی برای شاه8 . 
علی رغم حضور رسانه های جمعی مثل روزنامه در اواخر دورة قاجار در سال 1266 
شمسی، هنوز هم جارچیان حضور دارند و چه بسا ارتقای منصب می یافتند9، اما دیگر 
ابهت گذشته را نداشته اند. تاثیرات عوامل خارجی و دخالت بسیار دولت در امور اقتصادی 
و فرمان های ماخوذ که توسط جارچیان اعالم می شد، در کاهش محبوبیت آنان نقش 
داشت. گسترش لودگی در خیابان ها و حضور همیشگی عده ای کودک و یا بزرگسال 

اما در همین موقع دشمن بر رس آنها...« )هرودوت، 1384، 
ص1342(.

7.  »كاهن معبد او }کلئومن{ را از این عمل بازداشت. و 
اظهار كرد كه قانون الهى اجازه منی دهد كه یك مرد جارچى 
در این محل قرباىن كند« )هرودوت، 1384، ج 6 ، ص168(.

1.   آنچنان که شاردن محل خانۀ  ملک علی سلطان را در 
فاصلۀ  بین دروازه لنبان و میدان شاه در کوچۀ  حکیم باشی 

می داند )1345، ج4، ص1497(. این محله از محله های 
اعیان نشین در دورۀ  صفویه بوده است. ملک علی سلطان 
جارچی باشی همچنین مجموعه ای وقفی شامل مسجد، 

رسا، حامم و سقاخانه از خود به جا گذاشته است که نشان 
از ثروت زیاد اوست )دربارۀ  مسجد او نگاه کنید به: 

هرنفر، 1345، ص113(. اطالق نام »بازار جارچی« )رفیعی 
مهرآبادی، 1351، ص551( به قسمتی از بازار بزرگ بین باغ 
قلندرها و دروازۀ ارشف )امروزه به نام بازار گلشن شناخته 

می شود( نشان از اهمیت این منصب و شخص ملک 
علی سلطان دارد. همچنین مجموعۀ  باشکوهی که در 

فاصلۀ  بین گمربون تا اصفهان قرار داشته و  به مرکز تجاری 
انگلیسیان تبدیل شده. شاردن از خرابی های این بنا ابراز 

تاسف می کند و سازندۀ  آن را جارچی باشی مغضوب شاه 
عباس بیان می کند )1345، ج4، صص1465 و 1466(.

2.  در رفنت ملك معظم و ملك محمودى از قندهار به جانب 
اردوى معىل می نویسد که عده ای مانع آنان می شوند: »آن 
جامعت از مردم ملك عىل سلطان جارچى باىش باجى بیوك  

بودند« )سیستانی، 1390، ص404(.
3. »معتمد قاجار، جارچى باىش آمد« )سالور1374، ج3، 

ص2113(. 
4.   سندی حاوی نامۀ »ساعد امللک به محمد قاسم 

جارچی باشی، حاکم قراچه داغ در خصوص فروش بخشی 
از قریه ی رشت آباد ...« به تاریخ 1276ق. معادل 1238ش. 
که در آرشیو اسناد کتابخانه ملی به شامره سند296/24269 

نگه داری می شود.
5. »معتمد قاجار جارچى باىش ... 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 صد هزار ناسزا گفته بود. لهذا معتمد 
قاجار جرأت نكرده بود كه به شاه بگوید« )سالور 1374، 

ج3، ص2113(.
6.  در توضیح مصادره کردن کاخ جارچی باشی که در میان 
راه خلیج فارس به اصفهان قرار دارد:»شاه کاخ های بیشامر 

دارد و بیشرت آنها را از طریق مصادره تصاحب كرد... زیرا 
همین كه شاه به گناهى بر یىك از بزرگان و جاه مندان خشم 

مى گیرد و به كشتنش فرمان مى دهد همه دارایى وى را 
... به مصادره مى گیرد« )شاردن، 1345، ج4، صص1465 و 

1466(. این کاخ بعدها به انگلیسیان داده می شود.
7.   مثال در تاریخ هرودوت که جارچی از پدر به پرس منتقل 
می شود:» }در{ شباهت الكدموىن ها ...با مرصیان ...در بین 

این دو قوم پیشه جارچى گرى و ىن زىن و آشپزى از پدر به 
پرس منتقل می شود. از مردى كه ىن زن است فرزندى ىن زن 
بدنیا می آید و از مردى كه طباخ است فرزندى طباخ و از 

آنكس كه جارچى است فرزندى جارچى پاى به عرصه وجود 
می گذارد. ممكن است دیگران صداىئ رساتر داشته باشند، اما 
فقط باین جهت منی توانند سد راه فرزند یك جارچى شوند 

زیرا اصل، شغل پدر شخص است. چنین است عادات و 
رسومى كه در این موارد معمول است« )هرودوت، 1384، 
ج 6 ، ص139( ؛  انتقال سمت ملک علی بیک جارچی باشی 

پس از مرگ به فرزندش که »حرضت اعىل از فوت چنان 
مالزمى كه نادره زمان بود اظهار تأسف بسیار فرموده در ازاء 
حقوق خدمات چندین ساله منصب او را به صفى قىل بیك 
پرسش كه جوان مستعدى بود ارزاىن داشت« )اسکندربیک 

منشی، 1377، ج 2، ص885( .
8. » ملك عىل بیك جارچى كه مرد بذله گوى و همیشه  

مطالعۀ نقش »جارچی« و تحوالت
 آن در نظام روابط اجتماعی ایران
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بیکار در معابر و شوخی و جلف بازی ها و آشوب ها منجر به آزار و اذیت1 آنان می شد. 
آواز حزیِن مالیِم جارچی ناصرالدین شاه و لفظ »گچین« )اینجا در معنای »رد شوید«( 
)سالور1374، ج 5، ص3981( هم نشان از کم رنگ شدن نقش جارچیان و کم دقتی در 

انتخاب آنان که باید همواره دارای صدای بلند و رسا می بودند، دارد.
در دوران قاجار و در عصر مشروطه که طبقات مختلف اجتماعی با مسائل سیاسی درگیر 
شدند2، گاه در هنگام جار، عده ای از مردمان که از پیام منتقل شده احساس رضایت می کردند، 

گرد جارچی جمع می شدند و غوغا به پا می کردند. 
زوال عملکرد جارچیان از اواخر دورة قاجار شروع می شود و برخی اسناد نشان 
می دهند که حقوق آنان پرداحت نمی شده است: از جمله سندی متعلق به سال 31288  
نشان می دهد که »حاجی علی نقی خان جارچی باشی« به همراه دیگران4 در اعتراض به 
عدم دریافت حقوق »جارچی گری«شان، به محکمة »محمد قاسم معتمد قاجار« شکایت 

برده و خواستار دریافت حقوق خود از »مستشار الممالک« شده اند.
در سطح دیگری از فرآیند زوال، گاه به لوطیان5 و لولیان و دوره گردان6 نقش جارچی 
سپرده می شد و به مرور ساختار سیاسی و اداری جارچیان از بین رفته و نظارت گسترده 
و کنترل بر آنان عماًل به صفر می رسد. با این حال اسناد حقوقی اوایل دورة پهلوی نشان 
می دهد که هنوز هم می توان افرادی نظیر »میرزا رحیم جارچی7« را یافت که صرف نظر از 
شغل اصلی شان، هنوز صفت »جارچی« را با خود داشتند. در پایان این دوره تنها نامی از 

»جارچی« باقی مانده بود که دیگر هیچ مسمایی نداشت.
در ایران کنونی البته هنوز هم می توان نشانه ای از جارچیان یافت. نقاره زنان زیارتگاه ها 
که زمان اذان و نماز را با دهل و شیپور اعالم می دارند و تحت ادارة خاص و نظارت کامل 
هستند. شاخص ترین آنان، نقاره زنان حرم امام رضا)ع( هستند که زمان عید نوروز را هم 
اعالم می دارند. در این میان می توان به »جارزن«هایی مانند »عمونوروز«ها هم که عمدتًا 
بازماندة همان لوطیان و لولیان و گاهاً اوباش زمان پهلوی اند اشاره کرد که جار می زنند و 
آمدن نوروز را خبر می دهند و لباس قرمز و سیاه می پوشند و صورتی زغال اندود دارند. 
گاهی هم می توان افرادی را دید که در پی کاسبی های کاذب و موقت، به شکل و شمایل 

عمونوروز در می آیند و در ازای چنین حرکات نمایشی، از مردم پول طلب می کنند.
 

جمع بندی و نتیجه گیری
جارچیان یکی از مهم ترین گروه های موردنیاز برای حکومت های ایرانی بوده اند. از متون 
پیش از اسالم و اوایل دورة اسالمی نمی توان به اوضاع اجتماعی و سیاسی آنان پی برد. 

در بارگاه معىل رخصت هزل و مطایبه داشت...« 
)اسکندربیک منشی، 1377، ج1، ص1459(. از طرفی 
دیگر آنچنان طناز و شوخ بود که در توصیف او گفته 
شده: »هرگاه به جهت امری از امور منادی کردی آن 
مدعا را به کلامت رنگین و حرکات ملیح شیرین ادا 
کردی و اگر به قتل و سیاست مجرمی مامور گشتی تا 
سیاستگاه به آن مجرم چندان هزل و مطایبه کردی که 
آن سیاست را چون لعب کودکان بر او آسان شمردی« 
)اسکندربیک منشی، 1377، ص1460(.

9.  انتصاب قاسم خان جارچی به حکومت زادگاهش، 
قراچه داغ )خورموجی، 1344،ج 2 ، ص88(.

1. »جارچى منایان شده و جار مى زد از طرف وزیر 
داخله: »اعلیحرضت شهریارى سوار شدند. مردم شام 
چرا دكاكین را بسته فرار كردید، بروید باز كنید.« من 
تا نزدیك خانه خودم دنبال او بودم. هرجا ایستاده 
جار مى زد. آن وقت نفرین زیاد به بچه ها مى كرد كه 
از جلو و عقب یمین و یسار او را احاطه كرده و انواع 
اذیت را مى كردند. آخر به تنگ آمده و به التامس 
افتاد از جان من چه مى خواهید« )سالور، 1374، ج3، 
صص2083 و 2084(. 
2. » نزدیك 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 گناه ها گذشته وىل پس 
از این نباید كىس نام مرشوطه را بربد. هنگامی كه 
این جار كشیده می شد یك دسته از كهنه فراشان 
و مردم بی رس و پا گرد جارزننده را گرفته فریاد و 
غوغا بلند می كردند. هنگامه شگفتى بود« )کرسوی، 
1384، ص195(.

3.  پروندۀ  رسیدگی به »شکایت جارچی باشی معتمد 
قاجار و دیگران در خصوص مطالبۀ مالی در محکمۀ 
ابتدایی حقوق تهران« به تاریخ19، 21 و 27 جامدی 
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حال به وزارت عدلیه اعظم« اسامی مدعیان )حرضات 
جارچی ها( بدین رشح است: حاجی علی نقی خان، 
جارچیان هامیونی و جارچی باشی معتمد قاجار. 
5. »پس از مناز بیرون آمدم دیدم جمعیتى نزدیك 
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ایستاده و آژانها با او كش مكش دارند. »اوىل« یك آدمى 
است ولگرد. گاه مسخرگى مى كند گاه جارچى مى شود، 
گاه در عروىس گاه در عزا خدمت مى كند« )سالور، 
1374، ج8، ص5958(.

6.   اطالق صفت »مسخره« به جارچیان، نشان از کم 
رنگ شدن وظیفۀ  اصلی آنان و حضورشان در بازار 
»جار زد آن جارچی مسخره/ الدنیا مزرعه االخره« 
)روزنامۀ  ناهید به نقل از سالور،

 1374، ج9، ص7205(. 
7.  پروندۀ  »فرجام خواهی میرزا رحیم جارچی به 
حکم بطالن تقاضای ثبت زمین... در دادگاه بدایت 
تهران« به تاریخ 1311 در آرشیو ملی به شامرۀ 
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چه این که در این دوران آنان تنها با صدای بلندشان در خدمت دولتیان بوده اند و چه بسا 
فردی به عنوان جارچی باشی یا میرجارچیان هم در تشکیالت اداری دولت حضور نداشته 
است. اما بر اساس منابع و متون در دوران صفویه و قاجار می توان به افرادی اشاره کرد 
که منصب جارچی باشی را به دوش می کشیدند و نام شان، وظایف و جایگاه اجتماعی 
آنان ذکر شده است. جارچیان در دو ساختار نظامی و شهری حضور داشتند. از وظایف 
جارچیان دیوانی می توان به جار لشگرکشی به سرزمین ها، اعالم بخشش و الطاف پادشاه 
به مردمان، سفیرنامه های دیپلماتیک، آرام سازی اوضاع پس از آشوب ها و ابالغ فرمان 
حاکمان برای جلوگیری ازآشوب و اصالح هرج ومرج ها، 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 فرمان های حکومت به افراد سطح پائین اما 
تاثیرگذار)مانند سردستة اوباش( اشاره کرد. وظایف جارچیان نظامی هم شامل فراخوانی 
برای جمع آوری سپاه، رساندن پیام فرماندهان کل به فرماندهان جزء، کری خوانی پیش از 
جنگ در مقابل دشمن، آرام سازی شرایط پس از جنگ، اعالم تسلیم در جنگ و یا تقدیم 

هدایا، و فراخوانی سربازان برای دریافت حقوق و جاسوسی در هنگام جنگ است. 
جارچی باشیان که سرکردگان جارچیان به شمار می آمدند، در دورة صفویه از جایگاه 
مناسب و ثروت فراوان برخوردار بودند. آنان در این دوره گاه آن چنان جایگاه و مقام 
می یافتند که اجازة هزل و مطایبه در حضور شاه داشتند وگاه در دورة قاجار مورد مشورت 
شاه قرار می گرفتند. با توجه به تشکیالت گسترده و منظم عصر صفویان، می توان آن را 
مهم ترین دوره در تاریخ جارچیان به شمار آورد. اما در عصر قاجار علی رغم اهمیت 
جارچی باشیان و تاجی بیوک آنان، از آنجا که تشکیالت حکومتی منظمی نمی توان نسبت 
به دورة صفویان قائل شد و از طرفی دیگر، حضور اولین مصادیق مدرنیته و رسانه های 
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 جارچی باشیان برای همیشه 
در دورة پهلوی فراموش می شود. تغییراتی که از دورة مشروطه به بعد رخ می دهد، منجر به 
پیدایی قشرهایی مثل لوطیان می شودکه بازماندة کارکرد جارچیان را می توان در آنان دید. 

در روزگار کنونی هم می توان به عمونوروزها و فروشندگان جارزن اشاره کرد. 
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