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نظم قراولخانه ها
ميرزا كريم خان سرتيپ
به اهتمام عليرضا دولتشاهي
كتابدار تاالر مطالعة كتابخانة ملك
مورد  در  آيين نامه ها  نخستين  از  يكي  قراولخانه ها  نظم 
نظم در ارتش نوين پادشاهي ايران در دوران قاجار است. 
فيروزكوهي  فوج  سرتيپ  كريم خان  ميرزا  آن،  نويسندة 
سال  در  و  است  دارالفنون  دانش آموختگان  از  او  است. 
1273 فارغ التحصيل شده است. (روزنامة نظامي علميه و 

ادبيه، ش 4، 20 ذيحجه 1293، ص 1).
نيروي تحت فرمان او در تاريخ ذيحجة سال 1292ق 
اين  گرديد.  تهران  دارالخالفة  قراولخانه هاي  ادارة  مأمور 
نيرو جانشين فوج خلخال، به فرماندهي ميرزا علي خان 
سرتيپ سوم، بود (همان، ش2، 6 ذيحجه  1293، ص2).
و  رسيد  اعظم  سپهساالر  تصويب  به  آيين نامه  اين   
براي اجرا در تمام قراولخانه هاي ممالك محروسه ابالغ 

شد. (همان، ش 4، 20 ذيحجـــه  1293، ص 2).
روزنامة  نشرية  چهارم  شمارة  در  آيين نامه  اين  متن 
الحرام  ذيحجة  بيستم  شنبه  مورخ  ادبيه  و  علميه  نظامي 
نخستين  نشريه  اين  است.  گرديده  درج  1293ق  سنة 
نشرية وابسته به ارتش ايران است و به همت سپهساالر 
كه  حضور  مهندس  عباس خان  ميرزا  سردبيري  و  اعظم 
توانست  بود،  پاريس  نظامي  مدرسة  دانش آموختگان  از 
تاريخ  ناصرالدين،  (پروين،  يابد.  انتشار  شماره  نوزده 
روزنامه نگاري ايرانيان، ج 1، مركز نشر دانشگاهي،1377، 
ص 191). اين نشريه در دورة انتشار خود دست كم از دو 
قطع استفاده مي كرد. نگارنده به يازده شماره از دوره اين 

نشريه دسترسي داشته است. در آن مجموعه تا ش 6 (5 
محرم سال 1294ق) اين نشريه با ابعاد 17/5×22/5 و در 
هشت صفحه منتشر شده است. از ش 9 (26 محرم سال 
1294ق) اين نشريه با ابعاد 21/5×34/5 و در شش صفحه 
انتشار يافته است. اين امر گفتة ناصرالدين پروين (همان، 
ص 202) را رد مي كند كه قطع اين روزنامه را «تنها يك 

قطع» و با ابعاد 32×17/5 سانتيمتر آورده است. 
بر  بنا  ولي  بود،  ارتش  به  وابسته  نشريه  اين  هرچند 
اظهار خود نشريه تنها بيانگر نظرات ارتش نبوده است. 

در اين مورد در يكي از شماره هاي آن مي خوانيم: 
يكي  مثل  بلكه  نيست،  دولتي  و  رسمي  روزنامه  اين 
ممالك  ممالك اروپا و ساير  روزنامه هاي  چندين قسم  از 
خارجه است و هر قسم مطلب كه مناسب روزنامه باشد 
در صورتي كه خالف رسم و قانون مملكت نباشد به طبع 
مجمع  روزنامه  طبع  و  تاليف  و  تصنيف  براي  و  مي رسد 

مخصوصي منعقد است.
سبب اين كه براي اهل شوراي كبري و وزراء و عموم 
صاحب منصبان نظام حسب الحكم داده شد اين بود كه يك 
نوع همراهي هم از جانب اولياي دولت براي دايربودن اين 
روزنامه كه تازه  ايجاد  شده به عمل آمده باشد تا ساير مردم 
بدانند كه هرگونه ايجاد و اختراع تازه كه براي تربيت عموم 
همواره  كه  دولت  اولياي  جانب  از  نمايند  مملكت  اهالي 
طالب ترقيات ملت هستند نهايت همراهي و مرحمت در 
حق آنها به ظهور خواهد رسيد (روزنامة نظامي علميه و 

ادبي، ش 6، 5 محرم 1294، ص8).
در مورد اين نشريه سخن بسيار است، اما اين فرصت 
پيرامون  بحث  و  معرفي  نه  نيت  زيرا  نيست؛  مجالي  را 
قصد  كه  ايران،  مطبوعات  تاريخ  در  نشريه  اين  نقش 

معرفي آيين نامة مربوط به قراولخانه است.
بر خالف نظر ناصرالدين پروين كه از تنها نسخه هاي 
اين نشريه در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران و كتابخانه 
بايد   ،(192 ص  (همان،  كرده اند  ياد  پرينستون  دانشگاه 
نيز  ملك  ملي  موزة  و  كتابخانه  در  كه  كرد  نشان  خاطر 
شماره هايي از اين نشريه وجود دارد (در مجموعة ملك، 
به شمارة ثبت 7126 مي توان به شماره هاي 2، 3، 4، 6، 
يافت.  دست  نشريه  اين   18  ،17  ،16  ،15  ،13  ،10  ،9
گفتني است كه از ش 17 دو نسخه موجود است. يكي با 

وصالي، ديگري سالم.
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نظم قراولخانه ها
فقرة اول: در هر قراولخانه بايد يك نفر صاحب منصب 
ني زن  و  طبال  نفر  دو  و  نويسنده  نفر  يك  و  شمشيربند 
باشد و شيپورچي در قراولخانه ها به قسمي گذاشته شود 
كه صداي شيپور آن قراولخانه به شيپورچي ديگر برسد.

از  منصب  صاحب  نفر  يك  روز  شبانه  هر  در  دوم:  فقرة 
سرجوخه (متن: سرجوقه) به باال سركشيك و هشت نفر 
سرباز مشغول قراولي باشند و قراول كردن بايد به حالت 
فنگ  راست  در  يا  بازوفنگ  يا  راه فنگ  در  يا  فنگ  بدوش 
باشد و به هيچ وجه تفنگ خود را زمين نگذارد و در هر 

سه ساعت يك مرتبه عوض شود.
كل  سربازان  و  منصب  صاحب  سيُم):  (متن:  سوم  فقرة 
قراولخانه بايد هميشه تميز و با لباس در قراولخانه حاضر 
آنها  منصب  صاحب  و  كشيك  قراول  خصوص  به  باشند 
شوند  خارج  قراولخانه  از  يا  بي لباس  نبايد  وجه  هيچ  به 
مگر در وقت رفتن به مشق كه بايد كل سربازان سواي 
كردنده به حالت چهار به چهار با صاحب منصب  قراول 
رفته مراجعت كنند و به هيچ وجه متفرق و بي نظام نباشند.

طول  روز  سه  از  زياده  او  ناخوشي  كه  سربازي  چهارم: 
از  ديگر  سرباز  مانع  كه  برود  خانه  مريض  به  بايد  كشد 
به  باشد  مسري  ناخوشي  اگر  و  نشود  قراولي  و  مشق 

ديگران سرايت نكند.
و  بخوابند  چاطمه  پاي  در  بايد  شب  قراوالن  پنجم: 
چاطمه  پاي  در  منصب  صاحب  آن  با  بايد  روز  قراوالن 
همه وقت مستعد و حاضر باشند و قراولخانه را جاروب 
كرده و تميز نموده و به قراول بعد بسپارند ولي قراول 
از  آفتاب  طلوع  اول  تا  نبايد  قراوالن  تك  و  قراولخانه ها 
جاي خود حركت كنند زيرا كه كلية حمل و نقل اموال 

الطوعين مي شود. مسروقه در بين 
ششم: اسامي صحب منصب و قراوالن روز و شب بايد 
وقايع  كه  آيد  معلوم  تا  شود  نوشته  روزها  روزنامة  در 
كدام  قراولي  و  منصب  صاحب  كدام  كشيك  در  اتفاقيه 

سرباز بوده است.
هفتم: سرباز قراولخانه زياده از پنجاه قدم نبايد مست يا 
سرير يا قمارباز وغيره را بگيرد ولي كمتر از پنجاه قدم 
روزنامه  در  داشته  نگاه  آورده  قراولخانه  به  گرفته  بايد 
باشد  قدم  پنجاه  از  كمتر  كه  خانه اي  در  اگر  و  بنويسد 
سانحه اي روي دهد كه استمداد از قراولخانه بخواهند در 

اين صورت سربازان كشيك با اطالع (متن: باطالع) گزمه 
ولي  كنند  معلوم  را  اتفاقيه  وقايع  رفته  خانه  آن  درب  به 
كاري  كه  نمايند  استنباط  كه  آن  مگر  نشوند  خانه  داخل 
بايد  صورت  آن  در  شد  خواهد  واقع  قتل  يا  دزدي  مثل 
به اتفاق سرگزمه داخل خانه شده و آن دزد يا شرير را 

گرفته به قراولخانه ببرند.
با  شيپور  زدن  از  بعد  محترمي  شخص  هرگاه  هشتم: 
قراولي  باشد  نداشته  را  شب  اسم  و  كند  عبور  فانوس 

همراه او رفته او را به جايي كه مي رود برساند.
و  حمل  وضع  قبيل  از  شهر  اهالي  جهت  به  هرگاه  نهم: 
قراولخانه  از  بايد  كه  افتد  اتفاق  كاري  غيره  و  ناخوشي 
بگذرد قبل از زدن شيپور اگر ممكن است از كدخداي آن 
محل و اال از باباي محله نوشتة پا به مهر گرفته به صاحب 
منصب قراولخانه بسپارد و در آن نوشته امر اتفاقيه و اسم 
و رسم آن شخص بايد نوشته شود. در آن صورت يك 
رفته  است  الزم  كه  جايي  تا  او  اتفاق  به  بايد  سرباز  نفر 

مراجعت نمايند.
باشد  داشته  شب  اسم  فانوس  با  شخصي  چنانچه  دهم: 
نفر  يك  بايد  كند  هرزگي  و  شرارت  بوده  مست  ولي 
كند.  مشخص  مي رود  او  كه  جايي  رفته  او  عقب  سرباز 
هرگاه بتواند همان شب و اال فرداي آن روز تحقيق كرده 
كه  بچسباند  قراولخانه  درب  به  نوشته  را  او  حركات  و 
ديشب چنين كسي در فالن ساعت به اين طريق از اينجا 
و  نباشد  فانوس  با  و  محترم  شخص  چنانچه  و  گذشته 

هرزگي كند بايد او را گرفته در قراولخانه نگاه دارد.
يازدهم: هرگاه نوكر سفارتي مست بوده و هرزگي كند 
به  برده  سفارت  بدان  آن  همان  گرفته  را  او  قراول  بايد 
قبض  سپرده  سفارت  آن  قراول  منصب  صاحب  دست 

بگيرد و روزنامه نمايد.
دوازدهم: گزمة شهر تا دو نفر ماذون نيست كه بعد از 
زدن شيپور از قراولخانه بگذرد. زيرا كه هر سرگزمه محل 
معين دارد و هرگاه به جهت امري در گردش باشد يقينًا 

زياده از چهار پنج نفر خواهند بود.
نامه در اول  سيزدهم: روزنامه بايد هنگام غروب و شب 

طلوع بدون كم و زياد داده شود و پاي روزنامه را صاحب 
منصب كشيك مهر نمايد.

چهاردهم: در شبيه. هرگاه خالفي در روزنامه نوشته شود 
صاحب منصب آن كشيك در هر منصبي كه هست بايد 
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مشغول  تفنگ  با  شبانه روز  يك  پوشيده  سربازي  لباس 
قراولي باشد. اطالع اين فقره را هر سربازي بدهد تا يك 

ماه از قراولي معاف است.
پانزدهم: هرگاه در قراولخانه امري اتفاق افتد كه سربازان 
آنجا كفايت انجام آن امر را نكند بايد فوراً شيپور يا طبل 
محض  به  ديگر  قراولخانة  قراوالن  و  بزنند  باش  حاضر 
شنيدن صداي طبل و شيپور جز آن قراول كردنده و طبال 

و ني زن قراولخانه با تفنگ به امداد آن قراولخانه بروند.
از  ولي  باشد  داشته  شب  اسم  كسي  چنانچه  شانزدهم: 
حالت او معلوم شود كه آدم درستي و از اهل آن محل 
برود  او  متعاقب  بايد  شب  قراوالن  از  سربازي  نيست 
چنانچه به قراولخانة ثانوي نرسيده به جايي رود تكليف 
آن سرباز است كه قدري مكث نمايد شايد چيزي استنباط 
معلوم  چيزي  و  انجاميد  طول  به  مكث  زمان  اگر  و  كند 
نشد بايد مراجعت كرده به قراول كردنده اطالع دهد كه 
متوجه آن مكان باشد و اگر از قراولخانة ثانوي گذشت 
سرباز متعاقب بايد به سرباز قراول آنجا اطالع دهد كه 

سربازي از عقب او برود تا محلي كه مي رود معين كند.
يا  اسباب  در  طمع  شود  معلوم  كه  قراولي  هر  هفدهم: 
قبول رشوه از محبوس خود كرده مستحق سيصد تازيانه 
و صاحب منصب آن در هر درجه كه هست يك درجه 

تنزل خواهد كرد.
هجدهم: طريق مست بردن يا شرير و غيره اگر در شب 
گرفته  روز  در  اگر  و  آفتاب  طلوع  از  قبل  شده  گرفته 
دو  است  نفر  يك  اگر  رفته.  شب  از  ساعت  يك  شده 

علي  قس  و  نفر  چهار  است  نفر  دو  اگر  و  سرباز  نفر 
در  حالت  با  گرفته  ميان  به  را  او  همره  سربازان  هذا. 
راست فنگ محترمانه بدون سؤال و جواب او را به محلي 
كه بايد ببرند برسانند كه در امتداد راه تحقيق به جهت آن 

شخص حاصل نشود.
نبايد  قراولخانه  سربازان  نظامي.  احترامات  در  نوزدهم: 
در جلو و اطراف قراولخانه بنشينند و همچنين نگذارند 
كه خارجي به قراولخانه بيايد و كسبه در جلو قراولخانه 

كسب كنند.
منصبان را مثل صاحب  بيستم: بايد سرباز جمع صاحب 
منصب فوج خود داند و از درجة نايبي الي سلطاني به 

عالمات مشخصه كه مي شناسد اگر در حالت در راه فنگ 
يا بدوش فنگ است بازوفنگ كرده دست راست بكشد و 

اگر در راست فنگ است محاذي سينه دست زند.

بيست و يكم: از درجة ياوري به باال به پيش فنگ كند ولي 
از براي شاهزادگان عظام و وزراي فخام و امراء تومان و 
آجودان باشي كل همة سربازان (متن: سرباز) بايد برخيزند 

و قراول كردنده احترام نظامي به عمل آورد.
بيست و دوم (متن: بيست و دويم): به جهت گذشتن جناب 
اشرف سپهساالر اعظم مي بايست سربازان كًال در پشت 
سر قراول كردنده حاضر شده به يك صف ايستاده وسرباز 
كردنده سالم دهد و به همين حالت بايستند تا ده قدم از 

قراولخانه بگذرند.
گذشتن  جهت  به  سيم):  و  بيست  (متن:  بيست و سوم 
شاهنشاهي  هميون)  (متن:  همايوني  اقدس  اعليحضرت 
روحنا و ارواح العالمين فداه بايد كل سربازان قراولخانه 
حاضر و به حالت بدوش فنگ يا در راست فنگ بايستند 
و صاحب منصب آن قراولخانه دو قدم پيش از صف اول 
در وسط ايستاده فرمان پيش فنگ دهد طبال و ني زن و 
موكب  تا  ايستاده  حالت  همين  به  زده  سالم  شيپورچي 

همايوني پانزده قدم بگذرند.
اثنا  مقدسة  شريعت  احترام  جهت  به  بيست وچهارم: 
عشرية اسالم قراول هر قراولخانه بايد به محض شنيدن 
صداي اذان رو به قبله ايستاده به پيش فنگ كند و تا اذان 

تمام نشود بدوش فنگ ننمايد.


