
نظميه در دوران قاجار

رزيتا ميري

نظم اساس و شالوده تشکيل يک اجتماع است و چنانچه نظمي وجود نداشته باشد
جامعه به هرج و مرج کشيده شده و از هم گسسته خواهد شد.

دستگاههاي دادگستري و شهرباني در ايـن رهگـذر عـامل کـنترل اجـباري جـامعه
هستند؛ شهرباني يکي از سازمانهاي اجتماعي است که مروري بر تـاريخ آن بـه سـبب

١. مرتضي سيفي قمي تفرشي. نظم و نظميه در دوره قاجاريه . تهران٬ يساولي٬ ١٣٦٢. ص ١٢.

اهميتش در جامعه مفيد خواهد بود. ١
سابقه ايجاد تشکيالت نظميه به شکل نوين (شهرباني) جهت تأمين و حفظ امنيت٬ به
اوايل دوره ناصري باز مي گردد. نخستين صدراعـظم نـاصرالديـن شـاه مـيرزا تـقي خان
اميرکبير چون به ارزش و اهميت امنيت واقف بود قدم اول را در راه ايجاد و حفظ شهرها
و راهها برداشت. نخستين اقدامش تأسيس «سازمان خفيه» بود. امير براي امنيت شـهر
تهران دستور داد چند قراولخانه در خيابانها و کوچه هاي شهر بنا کنند. پس از اميرکبير٬
ميرزا حسين خان سپهساالر اعظم٬ با به کارگيري تـعدادي سـرباز جـهت امـنيت شـهر٬
مجددًا قر اولخانه هاي زمان اميرکبير را فعال نمود. عنوان «نظميه» را نخستين بار او به کار
برد و اداره امور امنيتي شهر را به عهده وزارت داخله گذاشت٬ در ايـن زمـان ريـاست

نظميه تهران را محمدعليخان به عهده داشت.
در سال ١٢٩٥ه ق ناصرالدين شاه قاجار در جريان سفر دوم خود به اروپا کـنت دو

٢. همان٬ ص ٥٣ .

مونت فرت را براي تأسيس اداره پليس از اتريش به ايران آورد. ٢
کنت با کمک دستياران خود به بررسي وضعيت شهر تهران پرداخت و در گزارشي که
به ناصرالدين شاه داد متعهد شد با ٤٠٠ نفر پليس و ٦٠ نفر پليس سوار امنيت تهران را



تأمين خواهد کرد و نظامنامه اي در مورد وظايف اين اداره تنظيم نمود و به شاه داد. شاه
تأئيد و امضا٬ دستور اجرايش را به کامران ميرزا نايب السلطنه حاکـم تـهران داد. از پس
نخستين تابلوي شهرباني که روي آن عبارت «اداره جليله پليس دارالخالفه و احتسابيه»
نوشته شده بود در سردر عمارت واقع در خيابان الماسيه نصب شد. بدين ترتيب مردم با

واژه پليس آشنا شدند.
کنت به مدت ١٤ يا ١٥ سال در نظميه خدمت کرد و در سال ١٣٠٩ (ماجراي تحريم
تنباکو) از رياست نظميه معزول شد و ميرزا سيدعبدا... انتظام السلطنه رئيس نظميه تهران
شد. پس از او رياست نظميه را ميرزا ابوتراب خان نوري ملقب به نـظم الدوله (مـعاون

کنت دومونت فوت) عهده دار شد.
از قراري که مي گويند٬ پس از استعفاي کنت تا انقالب مشروطه اداره نظميه سيزده
رئيس به خود ديده. بعد از استبداد صغير و خلع محمدعليشاه قاجار و سلطنت احمدشاه
به نيابت عليرضا خان عضدالملک مجلس دوم درصدد برآمد جـهت ايـجاد امـنيت در
شهرها سازماني فراخور احتياج کشور داير کند. در نتيجه٬ سـازماني بـه نـام «اداره کـل
نظميه» به وجود آمد که رياست آن به عهده يپرم خان ارمني واگذار شد. يپرم عده اي از
افسران قزاقخانه و سازمانهاي ديگر انتظامي را به استخدام اداره نظميه درآورد و درجه

افسري داد.
پس از مرگ عليرضاخان عضدالملک٬ ناصرالملک همداني٬ که قسمتي از عمر خود
را در انگلستان به سر برده بود و با مؤسسات تمدني جديد آشنايي داشت٬ بـه نـيابت
سلطنت انتخاب شد. وي با استفاده از مستشاران خارجي دو قوه نـظامي در شـهرها و
دهات ايجاد نمود. مستشاران بدين منظور از کشور بيطرف سوئد استفاده نمودند و ابتدا
سه افسر به رياست يالمارسن براي تشکيل ژ اندارمري استخدام کردند و چـون نـتيجه
آمدند. در مطلوب بود مستشاران درصدد تشکيل اداره نظميه براساس موازين اروپايي بر
سال ١٢٩١ش هيئت وزيران تصويب نمودند که يالمارسن با استخدام عده اي افسـر از
سوئد نظميه را تشکيل دهد در نتيجه يک هيئت سه نفره به رياست سرهنگ وستداهل
وارد تهران شد. پس از مدتي به رياست کل شهربانيهاي ايران گمارده شـد. وي پـانزده
افسر سوئدي استخدام و به ايران منتقل نمود. وستداهل در شهر تهران هشت کميسري
کالنتري) داير کرد و عالوه بر استخدام چندين آژان٬ عده زيادي از فـارغ التـحصيالن )
 مدرسه سن لويي و مدرسه ايران٬ آلمان و مدرسه آمريکايي را که حداقل زبان فرانسـه



مي دانستند به استخدام درآورد و يک آمـوزشگاه کـه در آن افسـران سـوئدي تـدريس
مي کردند و دوره اش يک سال بود تأسيس کرد.

عده زيادي دوره اين مدرسه را طي کردند و به درجه افسري رسيدند و شهرباني به
دست همين عده بنا شد؛ ازجمله بعضي از رؤساي شهرباني نـظير سـرپاس مـختاري٬
ادسر و سرپاس سيف بعدها از بين فارغ التـحصيالن هـمين مـدرسه انـتخاب سرپاس ر

شدند.
وستداهل تا سال ١٣٠٢ش در ايران باقي ماند و دراين سال هـنگامي کـه رضـاخان
سردار سپه به رياست دولت منصوب شد به خدمت وستداهل و سوئديها خاتمه داد و
شهرباني را به افسران ايراني سپرد. اوليـن رئـيس شـهرباني دوره پـهلوي اول سـرهنگ
محمد درگاهي بود. از آنجايي که موضوع مقاله درخصوص «نظميه در دوران قاجاريه»
است لذا بدين مجمل بسنده مي شود و در ذيـل چـند نـمونه عکس از مـيان مـجموعه
عکسهاي موجود در آرشيو مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران انتخاب شده که تحت
عنوانهاي ناصرالدين شاه قاجار به اتفاق رجال آن دوره٬ رؤساي نظميه و افسـران اداره
نظميه٬ کميسارياي نقاط مختلف ايران و نيروهاي قراسوران (پليس) به نظر خوانـندگان

مي رسد.



[ ١٣٤٣-١٢٤ ط] کنت دو مونت فورت مؤسس و رئيس نظميه ايران در سال ١٢٩٦ ق



[ ٢٠٠٨-١٢٤ ط] محمداسمعيل خان بيگلربيگي تاج بخش وزير نظميه



[ ٢٠٨٢-١٢٤ ط] سه تن از افسران نظميه در دوره قاجار



[ ٣٩٣١-١ ع] سوئدي مأموران سرپرستي دوران در نظميه اداره درس کالسهاي از يکي



[ ٥٦٦٧-١ ع] قاجاريه دوره اواخر در راه) (پليس قراسوران نيروهاي از گروه يک



[ ٦٧٢٧-١ ع] قاجار دوران در راهها) امنيت (مأموران قراسوران سربازان و افسران از گروه يک



[ ٣٧٢-٤ ع] محمدکريم خان مختار السلطنه رئيس نظميه کل ايران



[ ٢٠-٨ ع] واليات) حکام مخصوص (محافظين ايران پليس نيروهاي و افخم سردار آقاباالخان



[ ٧٠٣٢-١ ع] قاجاريه اواخر در تبريز نظميه محبس دايره درجه داران و افسران



[ ٧٠٣٠-١ ع] قاجاريه دوره اواخر در تبريز سرخاب و شتربان محله ٤ شماره کميساريا درجه داران و افسران



[ ٣٥٧٣-١ ع] ١٣٠١ ش سال در قاجاريه اواخر در تبريز نظميه مرکزي کميساريا سربازان و درجه داران افسران٬ از جمعي



وستداهل رئيس سوئدي تشکيالت نظميه ايران به همراه عده اي از افسران ايراني؛ ١. اريکسن
[ ٤٠٦٠-٤ ع] سوئدي ٢. کلنل وستداهل ٣. ماژور استوار ٤. پاشا مبشر ٥. رکن الدين مختار



عبدالصمدميرزا .٣ احتشام حضور حسن .٢ نظميه رئيس (نظم الدوله) خواجه نوري ابوتراب .١ چپ: از مملکتي؛ مقامات و رجال بستگان٬ فرزندان٬ از تن چند همراه به قاجار شاه الدين  ناصر
امين السلطان علي اصغر .٩ رکن السلطنه محمدرضا .٨ شاه) سر (پشت اعتضادالملک .٧ قاجار شاه الدين ناصر .٦ نايب السلطنه ميرزا کامران .٥ مجدالدوله مهديقلي .٤ الدوله  عز

[ ٢٥٥٤-١ ع] لشکر حسام .١٤ مشيرالسلطنه احمد .١٣ شعاع الدوله ميرزا اسدالله .١٢ غالمعليعزيزالسلطان .١١ نظام الملک عبدالوهاب .١٠



[ ٤٧٥-٤ ع] نظميه رئيس ارمني [ ٧٠٥٣-١ ع] يپرم خان قاجاريه دوره در قراسوران سرباز يک



[ ٣٦٣-٢ ع] قاجار دوره در راه) (پليس قراسوران از دسته يک



[ ٤٩١٤-١ ع] تهران ارک يک) (کالنتري يک نمره کميسارياي اعضاي




