
 پیدايش نظمیه در ايران
1385، فروردين  1شماره  -مجله الكترونیكي تاريخ معاصر ايران  -  سايت دوران: منبع 

ظم و  1257پیش از تشكیل نظمیه يا شھرباني به سبك نوين و اروپايي در روزگار ناصرالدين شاه قاجار در سال  ش، ن
كه در رأس ) اداره حكومتي يا فرمانداري(» ديوان بیگي«اي به نام  امنیت شھرھا به عھده داروغه بود كه زير نظر اداره

كه در اختیـار داروغـه بـود، محتسـب،  قرار داشت انجام وظیفه مي) فرماندار حاكم(آن بیگلر بیگي  حدھايي   كرد و وا
 1.شدند شحنه، گزمه، شبگیر، نامیده مي

یش  در آن ھنگام نظم و امنیت شھرھا در شب داراي قوانین ويژه اي بود كه شايد امروزه براي بسیاري اين پرسـش پ
شب گذشـته «. شده است آيد كه مگر حكومت نظامي برقرار بوده، كه اينگونه قوانین اجرا مي ساعت از  حدود چھار 

سپس شــیپور مي روي پشت بام داروغه خانه طبل خبردار مي ھا ديگـر كسـي اجـازه  زدنـد و  نواختنـد، بـا ايـن اخطار
سم  خانه اجازه داشته و اسم شب را بداند، اگر در عبور بي نداشت از خانه بیرون رود مگر اينكه از داروغه موقع، عابر ا

صورت او را بـه داروغه گفت، عبور مي شب را درست مي لب مي كرد، در غیر اين  نه ج پس از شناســايي  خا كردنـد و 
رساندند، براي ھرشب نام يكي از شھرھا تعیین  چنانكه شخص مھمي بود با اخذ انعام، او را به منزل و مقصدش مي

 2. گرديد شد و مراتب به شبگردان ابالغ مي مي

به افـراد  معموالً به سران حكومت و وابستگان آنھا و افراد با نفوذ اسم شب داده مي سیار ھـم  موارد ب شد البتـه در 
مرور  خوانده مي» امیر شب«كرد  شد، كسي كه اسم شب را تعیین مي پولدار به طور پنھاني فروخته مي شد كه به 

ھاي مھم و پول ساز آن روزگار بود و به قول معروف سرقفلي  يكي از پیشه» میر شب«. متداول گرديد» میر شب«به 
كم  چنین مقامي از شأن و احترام ويژه«. داشته است شب حا ست مـیر  اي برخوردار بـود و چنانكـه از عنــوان آن پیدا

عه ماننـد  ھاي گوناگون گذشتگان دربـارة اداره آنچه از خواندن نوشته3»شبانه شھر بود ظم و امنیـت جام ھـاي حفـظ ن
ھا ماننـد » خانه داروغه«و » ديوان بیگي« سس«، »محتسـب«و كـاركرد مـأموران آن صل » گزمـه«، »شـبگرد«، »ع حا

یت و آسـايش و آرامـش  مي جاد امن براي اي شش  گردد اين است كه در بیشتر موارد آنھا به جاي اجراي قـوانین و كو
بي داروغـه«. انـد براي ھمگان، خود مخل امنیت و آسايش و آرامش جامعه بوده سنگدل و شـقاوت  ھا افـرادي  رحم و 

يه«چارلز جیمـز ويلـس در كتـاب خـود 4» .پیشه بودند يران در عھـد قاجار ستمگرانه » تاريخ اجتمـاعي ا باره رفتـار  در
به احكـام «: ھا با گناھكاران و يا به ظاھر گناھكاران چنین نوشته است داروغه داروغه ھر شھر و يا رئیس پلیس آنجا 

چوب مي كند و خود آنھا بسیار سخت دل و قسي بسیار سخت حكم مي صربدبخت را  غذا  القلب ھستند، مق ند و  زن
پول خـرج مي نمي كه وي  تار  دھند و ھر گاه مقصر ايشان صاحب ثروت باشد تا مـادامي  كنـد، بـا او ماننـد مھمـان رف
صر رفتـار مي نمايند و ھمین كه پول او تمام شد آن وقت با او ھمان طور رفتار مي مي ند، در ايـران بـه  كند كه با مق كن

پس از آن ھـم  مقصر بسیار بد مي سیلم داروغـه نمايـد و  گذرد و در اول كار ھر چه پول و يا لباس داشته باشد بايد ت
و گردنش را زنجیر كرده و در محبس بسیار تنگي كه شبیه مسكن جانوران اســت ) غل و زنجیر شده(پاھايش مغلول 

مال و منــال  در نزد محبوسین، محبوس مي گردد، داروغه اگر اطمینان كامل و صحیح داشته باشد كه ھنوز مقصر را از 
خواھي كه از قید و زنجیر مستخلص گردي، آنچـه كـه  شود كه اگر مي رمقي باقي است، آن وقت به مقصر يادآور مي

گردن ننھـد، في به حـاكم شـھر تسـلیم  داري بیاور و با ھم نصف كنیم، چنانچه مقصر به خواست داروغـه  الفـور او را 
بوس مـي مي يا مح یه و  صه داروغـه  دارد، دارد و معلوم است كه حاكم شھر مقصر مزبور را يا مورد شكنجه و تنب  خال

 ».دارد ھم رشوه مأخوذ مي) شاكي(شھر به قدري بي مروت كه حتي از عارض 
ناصرالدين شاه قاجار در سفرھايي كه به اروپا كرد تصمیم گرفت در ايران دست به اصالحاتي بزند از جمله اين موارد  

پا و مشـاھدة . اندك، تأسیس نظمیه يا ھمان شھرباني به سبك اروپايي بود به ارو ناصرالدين شاه در سفر دوم خــود 
ین تشـكیالتي را بـه  قواي پلیس و نظم و انضباطي كه در شھرھاي اروپا برقرار كرده بود تصمیم گرفت در ايران نیز چن

 5. وجود آورد
كرد در پـي «. از اين رو از دولت اتريش براي بنیان نھادن اداره پلیس تھران، به شكل نوين و اروپايي درخواسـت كمـك 

یب كه در امـور پلیـس داراي اطالعاتـي  اين درخواست دولت اتريش ھم پس از مدتي مطالعه يك نج یايي را  زاده ايتال
پس از ورود به تھران به بررسي وضع شھر پرداخت و » كنت آنتوان دمونت فورت«بود، به ناصرالدين شاه معرفي نمود 

سوار مي یت شـھر  ضمن گزارشي به ناصرالدين شاه اعالم كرد كه با چھارصد پلیس پیاده و شصت پلیـس  توانـد امن
 6» ...شاه با درخواست وي موافقت كرد. تھران را به نحو رضايت بخشي تأمین نمايد

ھران،  ناصرالدين شاه پس از ورود كنت و ھمراھان نظامي«: نويسد الدوله در خاطرات سیاسي خود مي امین اش بـه ت
ھا و قزاق و اداره پلیس را از  یین محل مرسومات اتريشيتع] مجلس وزراء[الملك در مجلس شوراي كبري  توسط امین

تي را اسـتخراج و ... الممالك و سپھسـاالر، از دوايـر كشـوري و لشـكري،  مسـتوفي. ھاي غیر الزم خواست خرج فقرا
 .كنت نخست دو دستیار و يك مترجم براي خود برگزيد» .بودجه و مبالغي براي مخارج آن در نظر گرفتند

یر «بر حسب اراده ھمايوني اداره پلیس به جھت امنیت شھر توسط «به قول اعتمادالسلطنه  نواب اشـرف واال امیركب
 7. در دارالخالفه برقرار گرديد» كنت دومونت فورت«به رياست » السلطنه ادام هللا اقباله العالي نايب

يد 1295ذيقعـده  16پس از تدارك مقدمات كار روز  صب گرد اداره «عبـارت  در تابلو،. ق، نخسـتین تـابلو نظمیــه تھـران ن
بود» جلیله پلیس دارالخالفه و احتسابیه شركت . نقش شـده  یس دارالخالفـه  تاح اداره پل شاه در روز افت ناصـرالدين 

يري نپائیــد » نمود و گشايش اداره پلیس و احتسابیه شدند و د رسمیت يافت و از ھمان روز مردم با واژه پلیس آشنا 
صب امیرتومـاني » الممالك نظم«كه كنت به لقب  يل آن، ) سرلشـكري(ملقب و به من به اخـذ نشـان و حما خر و  مفت

نت در  از نوشته تابلو چنین بر مي. ممتاز گرديد يك واحـد تمركـز داشـته و ك شھرباني و شــھرداري در  كالیف  آيد كه ت
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 .بدايت كار ھم رئیس پلیس يعني شھرباني وھم رئیس احتسابیه يعني شھردار تھران بوده است
نت«اي را كه به كتابچه  ق كنت نظامنامه 1296در سال  كرد» قـانون ك به شــاه ارائـه  شد،  عروف  ين . م صويب ا بـا ت

تبديل گرديد و صورت و قیافه » وزارت نظمیه«نظامنامه، ديري نگذشت كه اداره جلیله پلیس داراخالقه و احتسابیه به 
 8. تري به خود گرفت و داراي دواير و تشكیالت ثابتي گرديد تازه

يق مي جزء از  در آن زمان حقوق و مزاياي نیروھاي شھرباني كه گاه پرداخت آن ماھھا بـه تعو سران  ـ بـراي اف افتـاد 
یس ھـم مقـرري ماھیانـه خیلـي نـاچیزي  ماھانه پنج تومان تجاوز نمي به افـراد پل تا بیسـت قـران(كرد و  داده ) پنـج 

 .شد مي
ھاي قصـابي و عطـاري  ھا و مأمورين رسمي انتظامي به جاي انجام وظايف پلیسي، در دكان ھا، پاسبان خیلي وقت  

بان  خود مشول كار بودندو بازتاب اين موضوع در دوبیت شعر كه زبانزد افراد پلیس شده بود، بھترين معرف وضعیت و ز
 :ھاي آن زمان است حال پاسبان

 ما پلیسان حضرت شاھیم«
 آگاھیم 9از خیاالت مرنارد

 10نه مواجب نه جیره نه علیق
 11»الي اللھیم نوكر قربۀ

در كـارش شكسـت بخـورد تـا او » كنـت«نمود تا  ھايي كه كامران میرزا پسر شاه و حاكم تھران مي با تمام كارشكني
ھران بدھـد شفته ت ضع آ ساماني بـه و . ھمانند گذشته بتواند اخاذي كند، اين اتريشي ايتالیايي تبار توانست سـر و 

گويان و از جمله كامران میرزا را كه در مـوارد متعـدد  ناصرالدين شاه كه از اقدامات كنت راضي بود براي اينكه دھن ياوه
يش  نمود اقدامات كنت را بي كوشش مي نت و كارھا به سـتايش از ك سرود  ارزش جلوه دھد، ببندد، در شـعري كـه 

 :پرداخت
 زنھار حذر كنید رندان ز پلیس

 يك جونرود به خرج ايشان تدلیس
رد» كنت دومونت فرت«در كنده  ُ  خواھد م

 در چرخ اگر كند خطايي برجیس
به منـافع نامشروعشـان لطمـاتي وارد آورده  برخي از افراد نیز كه احتماالً از عوامل كامران میرزا بودند و اقدامات كنت 

نان » كنـت«بود، با چراغ سبز بعضي از مقامات، تصمیم گرفتند، ضرب شسـتي بـه  ھت آ نشـان دھنـد، بـه ھمیـن ج
له  سیالبي«دخترجوان كنت را كه لیلي نام داشت ربودند و به مح بوده اسـت، » چالـه  شنامي ن كـه گويـا محلـه خو

شد و در كـوي و بـرزن  مي نت ســاخته  نه از سـوي مخالفـان ك برند و به ھمین جھت در ھمان ھنگام اين ترانـه عامیا
 :شد خوانده مي

 لیلي را بردند چاله سیالبي، لیلي
 براش آوردند سیب و گالبي، لیلي

 لیلي گل است، لیلي
 خیلي خوشگل است، لیلي

اي از درباريان كه در رأس  پس از چھارده سال خدمت در ايران بر اثر دسیسه و تحريك عده» كنت آنتوان دومونت فرت«
سران 12. آنھا كامران میرزا فرزند شاه و حاكم تھران قرار داشت از سمت خود معـزول گرديـد و از آن ھنگـام تـا ورود اف

سوئدي نظمیه در زمان احمد شاه قاجار و تشكیل دوباره اين اداره به سبك اروپايي، رياست نظمیه با نظامیان ايراني 
 .بود و در اين مدت اقدامات چشمگیري از سوي آنھا ديده نشد

عاون كنــت » الدوله میرزا ابوتراب خان نظم«پس از پايان كار كنت، رياست اين اداره به عھده  مترجم مخصـوص و م كـه 
 :بود، محول شد و از آن پس كسان ذيل رياست آن را به عھده گرفتند

سلطنه، رضـا بــاال  سردار، حـاج سعید(مـیرزا عیسـي وزيـر مختـار ال سلطنه و اعظم آقـا باالخـان  غاز . السـلطنه ال در آ
یق  يكي از سران ارامنه عھده» مسیو يپرم«مشروطیت، رياست اين اداره را  دار شد و او با قدرت به استقرار نظم توف

لم . يافت سپس مظفراع سھراب خـان و  نام  نان ارمـني او بـه  پس از كشته شدن وي در جنگ ھمدان يكـي از معاو
» صولت نظام«در دوران رياست نظمیه يكي از رجال نظامي به نام . رياست نظمیه را به عھده گرفتند ) سردار انتصار(

ً ملقب به سردار شوكت شد، مدرسه من  اي براي تربیت افسران نظمیه به رياست و اسـتادي سـیف كه بعدا الدين بھ
 .تشكیل شد و در اواخر رياست او بود كه مستشاران سوئدي به تھران وارد شدند

به  1291دولت ايران جھت سر و سامان دادن به وضع نظمیه در زمستان  ند افسـر سـوئدي را ھـم  تصـمیم گرفـت چ
ندارمري  نرال يالمارســن فرمانـده سـوئدي ژا با ژ استخدام اين اداره درآورد و به ھمین جھت نخست گفتگوھاي اولیه 

سه كارشناس نیروي انتظامي سـوئدي كـه  1292ايران انجام گرفت و با كمك و راھنمايي وي در نوبت اول و در سال 
شكیالت، دومـي بــه . ـ ارفاس به ايران وارد شدند3ـ برگدال 2ـ وستداھل 1: عبارت بودند از  نوان رئیـس ت به ع اولـي 

ين  13. عنوان رئیس پلیس تأمینات و برگدال به عنوان رئیس پلیس اونیفرم يعني سركالنتر مشغول خدمت شدند در ا
بود) سردار ھمايون(ھنگام قاسم خان والي  شھرباني كـه نمي. رئیس كل نظمیه  به  آن گـروه از كاركنـان  خواسـتند 

شھرباني را  شد،  خود آنــان با ً میل داشتند اداره امور نظمیه بـا  اصطالح فرمانبردار مستشاران سوئدي باشند و طبعا
» ارفـاس«و » برگدال«اش  وستداھل و ھمكاران سوئدي. ترك كردند و سردار ھمايون نیز از سمت خويش استعفا كرد

يل  سردار ھمـايون تحو ضور يافتنـد و آن را از  یه ح ماه در نظم سه ماه در تھران سرگرم مطالعه بودنـد و پـس از سـه 
 16. برگزيد15و مديرالملك 14وستداھل دو نفر مترجم به نام رادسر. گرفتند

تاه  افسران سوئدي پس از تحويل گرفتن نظمیه دست به اقدامات گسترده اي در اين اداره زدند كه در اينجا به طور كو
 :گردد به مواردي از آنھا اشاره مي
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 ـ پاكسازي شھرباني از افراد مخالف

پس از آغاز به كار افسران سوئدي در شھرباني، گروھي كه مخالف حضور آنان بودند، استعفا دادند و گروھي ھم كه 
. كردنـد پرداختند و به اشكال گوناگون كارشكني مي شھامت استعفا دادن نداشتند، به صورت پنھاني به مخالفت مي

شكیل  كارشنكي علیه افسران سوئدي به وسیله كارمندان قديم شـروع شـده و از خـارج نـیز تقويــت مي گرديدنـد، ت
ھم سوء صل مي اسـتفاده نظمیه مرتب، ھمیشه مخالف منافع عده زيادي بود كه از اين م ند ھاي سرشـاري حا . نمود

توانستند با سكوت تحمل كنند و ادامه ھمكاري افسران سوئدي بـا  اي را نمي اين قبیل اشخاص ترقي يك چنین اداره
ستخدامي افسـران  عه و بررسـي پرونـده ا ین جھـت مستشـاران سـوئدي پـس از مطال به ھم اين افراد ناممكن بود 

نش 17» .تن از آنان را اخراج كردند 60شاغل در شھرباني حدود  پس از اين پاكسازي بود كه وستداھل و ديگر ھمكارا
 .توانستند دست به اقدامات اصالحي و بنیادي ديگري در شھرباني بزنند

 ـ ايجاد آموزشگاه پلیس
پس از پاكسـازي، براي تربیـت و  دومین اقدام وستداھل به عنوان رئیس نظمیه و ھمكارانش  شگاه  سیس دو آموز  تأ

بايست دوره آموزشـي را بگذراننـد، نیروھـاي  آموزش افراد اين ارگان بود افزون بر نیروھاي تازه استخدام شده كه مي
به . ھايي در اين آموزشگاھھا شـدند  قديمي نیز موظف به ديدن دوره » مدرسـه آسـپیراني«در ايـن آموزشـگاھھا كـه 

ھاي آگــاھي و كشــف جــرايم و كارآگــاھي، تعقیــب مجــرمین سیاســي تعلیــم  موســوم بــود افــراد پلیــس را در رشــته
 18» .دادند مي

 ـ تقسیم تھران به ده منطقه و ايجاد كالنتري در ھر منطقه
قه يـك كالنـتري  وستداھل و ھمكارانش پس از اقدامات گفته شده تھران را به ده منطقه تقسیم نمودندو در ھـر منط

ند از» ھاي كمیساري«ھا  تأسیسي كردند، كالنتري و يا به قول سوئدي ـ 2ــ ارگ 1: دھگانه در اين مناطق عبـارت بود
 ـ شھر نو10ـ عودالجان 9ـ بازار 8ـ قاجاريه 6ـ مھديه 6آباد  ـ قنات5ـ سنگلج 4آباد  ـ حسن3دولت 

 به شكل نوين) تأمینات(ـ ايجاد اداره آگاھي 
آشنايي پرسنل اين  يكي از اقدامات افسران سوئدي تأسیس اداره آگاھي يا به قول آن زمان تأمینات به سبك نوين و 

ندي جرايــم  ھا بـا طبقه پلیس تأمینات براي نخستین بار در زمان سوئدي«. ھاي كشف جرايم بود اداره با آخرين روش ب
نگاري  براي بار اول از روش انگشـت. اي در تحقیق يك يا دو نفر از جرايم، كارشناسي پیدا كردند آشنا شد و ھر شعبه 

ھا داراي ھفت  در روزگار سوئدي) تأمینات(اداره آگاھي » .در تحقیقات جرايم استفاده شد) تن پیمايي(و آنتروپومتري 
يب  به جرايم قتل و جرح، سرقت و جیب«شعبه بود كه  بري، حمل اسلحه، تقلب، ھتك ناموس و منافیـات عفـت و فر

كرد و افزون بر اين عملیات مربوط به تشخیص ھويت  ھا و كاروانسراھا رسیدگي مي اطفال و ھمچنین امور مھمانخانه
 19» .مجرمین را نیز بر عھده داشت

نوان  جود آوردنــد و ع به و مستشاران سوئدي در طول فعالیت خود در ايـران انتظـام و انضـباطي در تشـكیالت پلیـس 
ستقر و » آژان«رسمي آن را نظمیه قرار دادند و افراد پلیس را  نامیدند و در تھران و شھرھاي بزرگ، اين سـازمان را م

 20. اي افسر ايراني براي خدمت در آن مأمور گردانیدند عده
ش، كه در تھران حكومت نظامي اعالن شد به كلیه اياالت و واليات نیز دستور داده شد مقـرارت  1299پس از كودتاي 

محمد درگاھي، رئیس ژانـدارمري قـم، بـا حفـظ ) سرگرد(ماژور . حكومت نظامي را در قلمرو خود به موقع اجرا بگذارند
نتزع و در وزارت . سمت فرماندار نظامي قم شد له م شد و ژانـدارمري از وزارت داخ نگ  ير ج ضاخان وز ھنگامي كه ر

مركز يعني فرماندھي دژبان تھران برگزيده شد و اين علت است » قلعه بیگي«جنگ ادغام گرديد، درگاھي به سمت 
مأمور . انـد گفته» كلنل قلعه بیگـي«كه وي را  نگ بـود، در رأس يــك كمیسـیون  كه وزيــر ج سردار سـپه  وي در دوره 

 21. رسیدگي به محاسبات نظمیه تھران شد و بر اثر گزارش او مستشاران سوئدي نظمیه از خدمت منفصل گرديدند
قارن بـا اجـرا شـدن » نظامنامه كل تشكیالت نظمیه مملكتي« در دوره درگاھي به تصـويب رسـید و شـھرباني كـل م

 .قانون استخدام، شروع به تأسیس سازمان شھرباني، شھرھا نمود
به موجـب  بود و  برابر ماده اول آيین نامه مورد اشاره رئیس شھرباني تھران رئیس كل تشكیالت نظمیه مملكتي ھم 

شد، شھرباني كل كشور در روزگار درگاھي، گذشـته از  پیشنھاد وزارت داخله و فرمان شاه به اين سمت گمارده مي
 22. اداره نظمیه بود 66دواير شھرباني تھران در اياالت و واليات نیز داراي 

: ش، برمسند قدرت بود و پس از وي به ترتیب 1308تا  1302درگاھي به عنوان نخستین رئیس كل شھرباني از سال 
هللا زاھدي ملقب به بصیر ديوان  سرتیپ فضل) ش 1310ـ1308(صادق كوپال ملقب به كلنل ساالر نظام  سرتیپ محمد

يرم . و سرلشكر محمد حسین آيرم چند سال رياست كل را به عھده داشـتند) ش 1310ـ ارديبھشت 1309آذر ( نـام آ
سمت معـاون  در تمام مدت رياست شھرباني كل، سرھنگ ركن. ھمیشه با خطاب حضرت اجل توأم بود تار  الدين مخ

آيرم اضافه بر رياست دواير شھرباني مركز، رئیس . وي و سرگرد محمد جعفر آصف وزيري، آجودان كل شھرباني بودند
 23. داد اما امور آن اداره را سرھنگ پاشا مبشر معروف به پاشاخان انجام مي. اداره تفتیش كل نیز بود

جه  به در فه در شـھرباني  ضمن انجـام وظی آخرين رئیس شھرباني در دوران سلطنت رضاشاه، پاسیار مختار بود كه 
قدم  1320نیز ترفیع يافت و با وقوع حوادث شھريور ) سرپاسي(سرتیپي  ماد م ش، تھران را ترك كـرد و سـرھنگ اعت

ھده گرفـت و در . شھرباني را در غیاب او اداره كرد سرپاس مختار، پس از مراجعت از خارج رياست شــھرباني را بـه ع
 24. به كلي از كار بركنار شد 1320شھريور  25
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