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٭ صد سالگی ثبت احوال

س��ازمان ثبت احوال در قدیم اداره س��جل احوال نام داشت. همانطور که 
می دانید این س��ازمان عمري صد ساله دارد و نخس��تین بار در فروردین 
1300 بلدیه تهران یا همان شهرداری به دستور سیدضیاءالدین طباطبایی 
که تازه به نخست وزیری پس از کودتا رسیده بود درصدد تهیه احصاییه 
یا آمار سکنه پایتخت برآمد و سازمان سجل احوال تاسیس شد. بد نیست 
در این ش��ماره با نگاهی به کتاب خواندنی در س��فینه تاریخ، به ماجرای 

چگونگی شکل گیری اداره ثبت احوال یا سجل احوال اشاره کنیم: 
٭٭٭

در جلسه سوم اسفند 1297 خورشیدی، هیات دولت تصویب نامه ای درباره 
سجل احوال گذراند و این به پیشنهاد نصرت الدوله وزیر دادگستری بود. 

در ای��ن تصویب نامه مقرر ش��د ک��ه از 15 آذر 1298 ب��رای گرفتن تعرفه 
انتخابات، گذرنامه، جواز حمل اس��لحه، اقامه دع��وی و گرفتن حواله پولی از 

اشخاص، مطالبه سجل احوال )شناسنامه( بشود. 
اداره سجل احوال در آغاز زیر نظر شهرداری تشکیل شد و اوراق سجل احوال 

را که گرفتن آن اختیاری بود، در کالنتری ها می دادند. 
در فروردین 1300 بلدیه تهران)ش��هرداری( به دس��تور س��یدضیاءالدین 
طباطبایی نخس��ت وزیر، درصدد تهیه احصائیه س��کنه پایتخت و شهرری و 
شمیران برآمد و دفتری در شهرداری با عنوان ׳׳اداره احصائیه و سجّل احوال 
تهران׳׳ تاسیس گردید. در این دفتر فرمی زیر عنوان ׳׳احصائیه و نفوس شهر 

تهران׳׳ به چاپ رسید. 
در این فرم برای نام، نام خانوادگی )که در آن هنگام کمتر کسی نام خانوادگی 
داش��ت( لقب، سن تابعیت، مذهب، مسقط الراس)زادگاه(، همسر و فرزندان 
کمیس��یون های جداگانه تنظیم گردیده بود و ماموران احصائیه با در دس��ت 
داش��تن این اوراق، در س��اعات روز در خانه ها را می کوبیدند و با پرس��ش از 
رئیس خانه، اوراق را پر می کردند و در بعضی از خانه ها به ماموران احصائیه 

پاسخ نمی دادند یا پاسخ درست نمی گفتند. 
دولت از طریق وزارت امور خارجه از س��فارت خانه های خارجی مقیم تهران، 
نیز خواس��ت که به کارکنان خارجی و ایرانی خود دستور دهند که با ماموران 

سجل احوال و احصائیه در دادن اطالعات الزم همکاری کنند. 
در قلهک که تا س��ال 1304 خورش��یدی به واس��طه وجود سفارت انگلیس 

منطقه نفوذ آن س��فارت محس��وب می شد و آن س��فارت از اهالی قلهک در 
براب��ر مامورین دولت ایران حمایت می کرد و گاه به مردم کمک مالی)اعانه( 
ه��م می داد)همچنان که زرگنده هم تا برپایی حکومت ش��وروی چنین بود(، 
حیدرقل��ی خان مامور احصائیه با مخالف��ت محمدعلی بیگ کدخدای قلهک 
روبرو گردید. این کدخدا که از س��وی سفارت انگلیس به کدخدایی منصوب 
ش��ده بود، مانع از این بود که مامور احصائیه کار خود را در قلهک انجام دهد 
لذا حیدرقلی خان نامه ای به او نوش��ت و تقاضا کرد که به سکنه قلهک اجازه 
دهد در تهیه احصاییه او را یاری کنند ولی کدخدا نوش��ت: این کار موکول به 

اجازه کنسول انگلیس می باشد. 
ناچار بلدیه تهران )ش��هرداری( به وزارت امور خارجه متوس��ل شد و مدیر 
اداره سیاس��ی آن وزارتخانه در این زمینه با کنس��ول انگلیس گفتگو کرد و او 
به کدخدای قلهک دس��تور داد که اهالی قلهک در دادن اطالعات مربوط به 
احصائیه و سجّل احوال، به تقاضای ماموران احصائیه پاسخ گویند و سرانجام 
در س��ال 1310 س��فارت انگلیس از این ׳׳مس��تعمره׳׳ کوچک خود دس��ت 
برداشت. مشروط بر آن که اسناد معامالت امالک مردم قلهک که یک قرن 
با تصدیق و تس��جیل کنسول انگلیس تنظیم می شده است، در مراجع قضایی 

و اداری ایران، معتبر شناخته شود. 
این کار احصائیه ماهها به طول انجامید و مطابق آمار ناقصی که به دست آمد، 

جمعیت آن روز تهران بیش از دویست و یازده هزار نفر می شد. 
ادام��ه کار احصائیه از فروردین 1301 منتهی به گرفتن ورقه س��جّل احوال 
)ورق��ه هویت یا شناس��نامه( گردید که زیر نظر اداره نظمیه)ش��هربانی( آن 
هم فقط در تهران انجام می ش��د. گفتنی اس��ت که گرفتن ورقه سجل احوال، 
 اختیاری بوده و این ورقه راهر کس می توانست از کالنتری محل خود بگیرد 
و مراجعه کنن��دگان برای خود هن��گام دریافت ورقه هوی��ت، نام خانوادگی 
هم انتخاب می کردند. س��پس س��جّل احوال تابع وزارت کشور شد و از سال 
1303 به بعد که اداره س��جّل احوال در تهران و دفاتر آن در شهرس��تان ها 
ش��روع به کار کرد، این کار همگانی و اجباری ش��د و پ��س ازتصویب قانون 
س��ربازگیری )نظام وظیه اجباری( در سال 1304 برای فراخوانی سربازان، از 
روی شناسنامه اقدام می شد و اداره سجل احوال هر شهر، فهرست مشموالن 

خدمت سربازی را در اختیار اداره نظام اجباری می گذاشت. 
س��رانجام گرفتن شناس��نامه از س��ال 1306 طبق قانون مص��وب بهمن ماه، 

اجباری شد. 

خواندنيهاي تاريخي
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