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 ملخص

 

 تقارير الشرطة عن أحياء طهران: تقارير عن وقائع مختلفة في عدة أحياء من العاصمة

 

 نظميه از محالت طهران: راپورت وقایع مختلفه محالت دارالخالفهگزارش های 

 

تقاریر »و هي في األصل  ١٩٢٦و  ١٩٢۳یجمع هذا الكتاب في ثنایاه تقاریرا أعدها أمناء قسم شرطة طهران بين عامي 

ة في مدینة كتبت بناء على أوامر النمساوي كونت دو مونت فورت، أول رئيس للشرط« عن وقائع مختلفة في أحياء عدة

طهران. و یستند الكتاب إلى هذه الوثائق التي حفظت في المكتبة الوطنية و األرشيف في إیران. تبدأ هذه التقاریر اليومية 

بسرد المجریات في مقر الحكومة و من ثم تتخطاها لتغطي الحوادث في األحياء األخرى و التي هي على التوالي: سنگلج، 

الداخلين و الخارجين من قسم »ميدان(، و من ثم البازار، و تندرج في نهایة هذه التقاریر أسماء ميدان )تشالعودلجان، چاله

 كما تتصف التقاریر باإلیجاز حيث قلما یتجاوز أّي منها الصفحتين.«. الشرطة

 

ا الكتاب و مدیر المكتبة الوطنية و األرشيف أن أهم ما یميز هذا العمل هو عرضه لدور رج ال الدین الشيعة في و یرى ُمِعدَّ

توجيه الناس في نضالهم ضد الطغيان في فترة ما قبل الثورة الدستوریة، إال أن الكتاب برمته ال یحوي شيئا متعلقا بهذا 

الشأن عدا عن مثال واحد یتعلق بتصریحات رجل دین في حفل زفاف. لذا فمن المحتمل أن تكون بعض التقاریر التي 

 د حذفت.یخالف فحواها ميل الناشر ق

 



و تتضمن القضایا التي تمت تغطيتها في العمل عادة تقاریر من سطر واحد عن مجالس رثاء الحسين و التي تحدث كل یوم 

تقریبا، و تقاریر عن النزاعات العائلية و السرقات و بعض المواقف التي یتخذها الناس و النقابات المهنية حيال القوانين و 

 العمل وصفا مختصرا لكيفية تشكيل قسم الشرطة في طهران. القضایا البارزة. كما یقدم 

 

و من بين مالمح الكتاب القيّمة األخرى أیضا إیراده لفهرس اإلعالنات و الشخصيات الهامة و األماكن و المهن ما یساعد 

ث و في عمل الباحثين و یبّسطه. كما یعد فهرس الموضوعات األهم في هذا العمل حيث یتضمن موضوعات الحواد

 النزاعات الرئيسية التي اجتزئت من نصوص التقاریر.

  

و لذا فإن تقاریر الشرطة في أي مدینة قد تحتوي على معلومات قيّمة تجد قّراًء مهتمين بها من بين طيف واسع من 

 الباحثين، بمن فيهم المؤرخون و علماء االجتماع و اللغویون.
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