
بلديه

حوادث . بلديه نام قديمي شھرداري است ین بلديـه در كشـاكش  قدمت دارد و اول قرن  يران يـك  تأسـیس بلديـه در ا
ھده پیش از آن، اداره. مشروطه در تھران تأسیس شد بود،  اي كه مسئولیت كار بلديه را ع سابیه«دار  نـام » اداره احت

 .تشكیل شده بود» تنظیف«و » احتساب«اين اداره از دو شعبه . گفتند مي» محتسب«داشت و اعضاي آن را 
* * * * 

. به تاريخچه نظمیه، عدلیــه و وزارت خارجـه در ايــران اشـاره كـرديم» دوران«ھاي گذشته مجله الكترونیكي  در شماره
نام  به  اكنون در چھارمین بخش اين مجموعه توجه خوانندگان گرامي را به يكي ديگـر از اركـان حكومـتي ايـران قـديم 

 .كنیم جلب مي» بلديه«
ین . نام قديم شھرداري است» بلديه«به معناي شھر است و » بلد« تأسیس بلديه در ايران يك قرن قـدمت دارد و اول

 .بلديه دركشاكش حوادث مشروطه در تھران تأسیس شد
ً ھمـان وظايــف  اي به نام بلديه در تھران قديم تشكیل شـود، اداره پیش از آنكه اداره كه تقريبـا بود  شده  اي تأسـیس 
سب«بـود و اعضـاي آن را » اداره احتسـابیه«اين اداره نامش . داد بلديه را انجام مي ايـن اداره از دو . گفتنـد مي» محت

 .اي نايب و فراش و سپور تحت فرمان داشته، تشكیل شد شعبه احتساب و تنظیف كه ھر كدام عده
فروش  محتسبین قبالً زير نظر حكومت و كالنتر شھر كار مي حتي در داد و سـتد و  في و  كردند و در مجازات امور خال

ستفاده از . كردند اجناس دخالت مي یار داشـت و بـا ا شعبه نظافت اداره احتسابیه جمعي سقا براي آبپاشي در اخت
شكالت  1285با پیروزي مشروطیت در سال . داد صد رأس االغ و قاطر كار حمل زباله را انجام مي شمسي به دلیل م

نه كه در اداره امـور شـھرھا در زمی ساني و  متعـددي  شت شـھري، آبر شت نماينــدگان ... ھايي ماننـد بھدا وجـود دا
ین قـانون شــھرداري. مجلس اول درصدد تدوين قانوني براي اداره امور شھرھا برآمدند ھا بـا  كه اين عمل به تدوين اول

ندگان مجلـس  108اين قانون در . شمسي انجامید 1286خرداد  19در تاريخ » قانون بلديه«عنوان  ماده به تصويب نماي
در . ھدف از تأسیس بلديه شھرداري در اين قانون تأمین منافع شھرھا و رفع نیازھاي شھرنشینان اعــالم شـد. رسید

ين قـانون . كردند بیني شده بود كه اعضاي آن را مردم انتخاب مي اين قانون تشكیل انجمن بلديه پیش البتـه مطـابق ا
ھده . اي در امور شـھري بـود انجمن بلديه داراي اختیارات گسترده. اند زنان حق رأي نداشته بر ع رياسـت اداره بلديـه 

خاب مي يت آرا انت نوان وي  رئیس انجمن بلديه بود كه از میان اعضاي انجمن بلديه با اكثر بـود كـه » كالنـتر«شـد و ع
با تدوين اين قانون براي اولین بار مردم توانستند در انتخاب اعضاي انجمن بلديه . معادل معاون اول شھردار بوده است

 .شركت كنند و منتخبان آنھا از اختیارات وسیعي در بلديه شھرداري برخوردار شدند
يه و انجمـن  با وجود آنكه انجمن ھاي بلدي اقداماتي را در سطح شھرھا انجام دادند ولیكن در عمل تشـكیل اداره بلد

 .به صورت قانوني با مشكالت متعددي روبه رو شد
بر  ھا و تقابل با توجه به شرايط نامناسب سیاسي بعد از پیروزي مشروطیت و چالش ھان  ھاي دولت و مشروطه خوا

حت تــأثیر ايـن عوامـل قـرار گرفـت يه ت ين عوامـل كمبـود بودجـه و . سر مسائل مختلف اقدامات اصالحي بلد در كـار ا
به . ھاي بلدي در كاھش كارآيي آن مؤثر بود درآمدھاي مالي بلديه و ضعف عملكرد اعضاي انجمن با توجـه  عي  به نو

. شــرايط و فضــاي سیاســي كشـور در اوايــل مشـروطیت حمايـت جــدي از تشــكیل يـك بلديـه قــانوني انجـام نگرفــت
يل مشـروطیت  تأثیرگذاري اين عوامل به حدي بود كه با وجود تالش قانوني در اوا ھوم  به مف ھاي صورت گرفته بلديه 

يه  1289شكل نگرفت چنان كه اولین بلديه قانوني در تھران در  يعني نزديك به سه سال از تصويب قانون تأسیس بلد
 .در مجلس شوراي ملي، شكل گرفت

خان  دكـتر خلیل«به رياست ) رئیس ايل قاجار(» الملك قاجار عضد«اولین بلديه قانوني تھران به ھنگام نیابت سلطنت 
به نـام خیام. تأسیس شد) ثقفي(»  الدوله اعلم یدان در محلـي  نه اسـتقرار  اين اداره مقابل سبزه م نه يـا چادرخا خا
معروف گرديد و يكي » السلطنه مھذب«كه بعدھا به » علیرضاخان بھرامي«ادارة جديد يك معاون داشت به نام . يافت

یم . پزشكان سرشناس تھران قديم بود و در علوم فلسفي و روان شناسي وارد بــود از چشم یس محاســبات و تنظ رئ
 .سپرده شده بود» مسروپ خان مسروپیان«بودجه وكارگزيني به يك نفر ارمني به نام 

ً زير نظر وزارت داخله انجام وظیفه مي نه حكـم رياسـت  ادارة بلديه بعدا ين وزارتخا كرد و نخستین كسي كه از طـرف ا
نه » السلطنه يمین«بلديه را دريافت كرد شخصي به نام  بود و به طوري كه در حكم صادره وي نوشته شـده بـود ماھا

 .كرد مبلغ ھشتاد تومان دريافت مي
فت » عضدالملك«وظیفه عمده و اساسي در تھران قديم و در زمان  عالوة نظا ھم بــود ب سنگفرش كردن چند خیابـان 

گرد و  چیھاي بلديه با مشك خیابانھا را آبپاشي مي معموالً رفتگران يا نظافت. ھاي دارالخالفه خیابانھا و كوچه كردند تا 
 .غبار خیابانھا مردم و رھگذران را آزار ندھد

سايل باركشـي ماننـد اسـب،  تنھا عوارضي كه ادارة بلديه از مردم در اوايل كار خود مي كه از و گرفت، عوارضـي بـود 
) رفتگـران(از اين طريق ھزينه و حقوق و مواجـب سـپورھا . كرد شدند وصول مي ه وارد تھران ميقاطر، شتر و گاري ك

 .سازي و تعمیم روشنايي شھر برسد آمد كه به مصرف امور اساسي مثل خیابان گرديد و چیزي اضافه نمي تأمین مي
ضعف شكاري مشـاھده شـد در جريان نخستین اقداماتي كه انجمن بلديـه انجـام داد  سئله . ھاي آ ين م كه ا چنـان 

سنت. موجب اعتراض نمايندگان مجلس گرديد فراد  تواي  زيرا در میان اعضاي انجمن بلديـه ا گرا و كسـاني كـه بـا مح
جب  ھا وجــود نداشـت مو ظارت قـانوني و مسـتمري بـر كـار آن چون ن شت و  قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود دا

ند. ھايي در كار اعضاي بلديه شد خودسري ين . بنابراين داليل نمايندگان مجلس درصدد اصالح قـانون بلديـه برآمد در ا
. ھاي بلدي موافقـت كردنـد شمسي با پیشنھاد دولت مبني بر انفصال انجمن 1290/ قمري 1329رمضان  9راستا در 

فزايش مـیزان كـارآيي انجمن ھـاي بلــدي  اين موضوع به معناي نسخ قانون بلديه نبود بلكه براي اصالح قانون بلديه و ا
سعي كـرد . اداره بلديه ھمچنان براساس قانون به كار خود ادامه داد. چنین تصمیمي گرفته شد لت  با وجود اينكه دو
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لت  1299پـس از كودتـاي . عملي نشد 1299بلديه را به خود وابسته كند ولیكن اين كار تا كودتاي  و روي كارآمـدن دو
ست مامي امـور، نخ لت بـر ت فت  سید ضـیاءالدين طباطبـايي و تسـلط دو صمیم گر به اھـدافش ت سیدن  وزير بـراي ر

یأت دولـت در سـال  از اين رو با تدوين نظامنامه. نھادھاي مستقلي مانند بلديه را به دولت وابسته كند  1300اي در ھ
. قرار گرفت» قدرت سیاسي«شمسي اداره بلديه وابسته به دولت شد و بدين سان تحوالت آن تحت تأثیر تصمیمات 

ير نظـر رياسـت وزرا قـرار گرفـت و نخسـت ھران ز يه ت طرف خـود  براساس اين نظامنامه رياست تشـكیالت بلد وزير از 
ً در ھمین سال ساختمان مركزي بلديه به میدان سپه انتقال يافت. كرد كفیلي را براي اداره بلديه تعیین مي  .ضمنا

ارديبھشـت  30با روي كارآمدن رضا شاه روند تمركز گرايي دولت با شدت بیشتري دنبال شد و از ھمیــن رو دولـت در 
نه امـور . قانون جديدي براي تشكیالت بلديه تصويب كرد 1309 لت در زمی متن قانون به منظور رفع مشكالت مـالي دو

بـا وجـود اينكـه . تر كرده بـود ھا را براي دولت مشخص و راحت شھري تدوين شده بود و نحوه دريافت عوارض و مالیات
بود  بیني شده بود ولیكن نظامنامه انجمن مطابق اين قانون تشكیل انجمن بلديه پیش شده  تدوين  ھاي بلدي طوري 

چنان كه نحوه انتخـاب اعضـاي . كرده است كه دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اھداف دولت كار مي
كردند  اي بوده يعني در مرحله اول مردم تعدادي از اعضاي انجمن بلديه را انتخاب مي انجمن بلديه به صورت دو مرحله

و در مرحله بعد وزارت داخله ـ وزارت كشور ـ از میان برگزيدگان مردم تعدادي را به عنوان اعضاي انجمن بلديـه انتخـاب 
در مرحلـه ... «گرفته اسـت  به عنوان نمونه در مورد تھران انتخاب اعضاي انجمن بلديه بدين صورت انجام مي. كرد مي

نفـر را بـه عنــوان نماينـدگان  11كردند و سپس وزارت داخلــه از میـان برگزيـدگان مـردم  نفر را انتخاب مي 75اول مردم 
در واقع ھدف دولت . كرده است ھمچنین رئیس بلديه را وزارت داخله انتخاب مي» .كرد انجمن بلدي تھران انتخاب مي

ھار نظرھـا  اين بود كه انجمن بلديه به عنوان بازوي كمكي دولت براي اجراي طرح با اظ نه اينكـه  شد  ھاي شـھري با
 .مشكلي را براي دولت ايجاد كند

در سال . در چھار نقطة شمال و جنوب و شرق و غرب تشكیل گرديد» بخش«چھار شعبه بلديه به نام  1308در سال 
دار وظايــف  بعــالوه در شــھرري و شــمیران ھــم دو بخــش عھــده. ھــا بــه ھشــت رســید شمســي تعــداد بخش 1315

براي آنكه بخشھاي مذكور تا حدي اسـتقالل و آزادي عمـل داشــته باشـند بـه چھـار  1319در سال . شھرداري شدند
ند برزن كامل تبديل گرديدند كه ھر يك وظیفه شھرداري را در برزن خود انجام مي سي تعـداد 1325در ســال . داد شم

 .افزايش يافت 16برزنھا به 
یل . ادامـه يافـت 1328رضا شاه ھمچنان روال كار شھرداري بـه ھمـان شـكل سـابق تـا  با روي كار آمدن محمد بـه دل

مشكالتي كه در سطح شھرھا وجود داشت و اينكه مردم نقش چنداني در امور شھري نداشتند دولت تصمیم گرفت 
ً انجمن گاه  ھاي شھري را فعال كند ولیكن به تشكیل انجمن مجددا باال ن نه و از  ھاي شھري با يك ديدگاه قـدرت گرايا

به ھمیـن  ھاي شھري تشكیل مي ھدف اين بود كه در عین اينكه انجمن. شد مي شود  ھم تثبیــت  شد قدرت دولت 
يك نظـام تمركز ھاي شھري و شھرداي داده نشد و عمالً ويژگي دلیل در اين قانون قدرت زيادي به انجمن گـرا در  ھاي 

 .قانون لحاظ شده بود
مد ايـن نھـاد بـه شـكل و  1330از دھه  شھرداري بـه وجـود آ به بعد با تغییراتي كه در شرح وظايف و سیستم اداري 

 تر شد ھیأت امروزيش نزديك
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