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 87 -73، ص 87 بهار و تابستان، هفتمم، شمارۀ چهار سال تاریخ و تمدن اسالمی،    

   بغداد  نهاد شرطه  سیاسی  و توانمندیهای جایگاه
  1) عصر بویهی  تا اوایل از تأسیس(

   
     علیرضا اشتری تفرشی                                                                

  بیت مدرسدانشگاه تردانشجوی دکتری تاریخ اسالم                                                     
                                                                             a.ashtari@modares.ac.ir 

                                                                           دکتر سیدهاشم آقاجری
                      استادیار تاریخ دانشگاه تربیت مدرس                                                     

                                                                            aghajeri@modares.ac.ir 
  

  چکیده
ترین نهادهای حکومتی در عهد خالفت عباسیان، شـرطه بغـداد بـود؛ ایـن                یکی از مهم  

گیری این نهـاد و برخـی از ویژگیهـای           شاره به چگونگی شکل   کوشد تا ضمن ا    مقاله می 
تن گـرف سیاسـی بـرای در اختیـار    های مختلف  های جریانها و چهره   انگیزه خاص آن، به  

نهاد شرطه بغداد، تأثیر صاحبان قدرت و سیاستمداران مختلف بر آن نهاد و بازشناسـی       
 تحوالت و رقابتهای سیاسی بـر   ها و نحوه تأثیر    سیاستهای ایشان در این راه و نیز زمینه       

برخی از راهکارهای رایج برای اداره نهاد شرطه بغداد همچون نحوه انتخـاب فرمانـدهی     
  . آن و یا حوزه فعالیتها و وظایف آن نهاد، بپردازد

  
مراء، ، امیراأل خالفت عباسی الشرطه،   اد، صاحب شرطه، بغد تاریخ تشکیالت اسالمی،    : ها کلیدواژه

  .خاندان صفاری، ترکانخاندان طاهری، 
  
  مقدمه

 از عهـد خلفـای        کـم    و دسـت     است   اسالمی   تمدن   تشکیالتی   نهادهای   از اولین    یکی  نهاد شرطه 
   یکـی    به  ، پس   از آن    شرطه  نظام. 2 نهاد در دست است      از وجود این     صریحی  های   گزارش  راشدین
 بـر    باز نمود و مـدام   خالفت ا در دستگاه خود ر  شد و جای  نهادهای حکومتی تبدیل ترین  از مهم 

                                                 
 .25/6/1387: ؛ تاریخ تصویب22/1/1387: تاریخ وصول. 1

 213/.2، تأریخ؛ یعقوبی، 6/225 سعد،  ابن: برای نمونه نک 2.
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 74

   جوامع   در درون    و امنیت    نظم   جز برقراری   ای   وظیفه   در اصل    نهاد کارآمد که     آن   سیاسی  اهمیت
 و   ، وزارت   ، حـسبه     قضایی   دستگاه   دیگر چون    تشکیالتی   نهادها و دستگاههای     و نیز یاری    شهری
  چنـدان کـه   شـد   ، افـزوده 1 نداشت  افراد جامعه  به  خود نسبت  و وظایف  احکام  در اجرای   خالفت

  هـای  هـا و نـزاع   ها، جدال  و از رقابت   رفتنهاد شرطه مورد توجه مدعیان و صاحبان قدرت قرار گ         
  .فتای پذیر ، تأثیرات ویژه  قدرت های ها و طیف  و نظامی جناح سیاسی

 مرکـز     عنـوان    بـه    آن   یـافتن   د و اهمیـت    بغدا   بنای شهر    آن   و در پی     عباسیان  الفتظهور خ 
 سیاسـی،    خـاص  ویژگیهای. ، تأسیس نهاد شرطه این شهر بزرگ را در پی داشت        عباسی  خالفت

   و آن  شهر را دارای اعتباری فراوان ساخت  این  نهاد شرطه زودی جغرافیایی و اجتماعی بغداد، به   
یـر در   درگ  سیاستمداران  از چشمان   کهوردار ساختبرخ  ای  ویژه سیاسیبالقوۀ   توانمندیهایاز  را  

را   آن "  الـشرطه   صـاحب "   بغداد و مقـام      امر شرطه    نادیده نماند و این      روز،   آن   سیاسی  های  جدال
   نهـاد شـرطه      بـود کـه      شـرایطی    و در چنین     ساخت   مرکز خالفت    سیاسی   متأثر از اوضاع    سخت

  ایـن .   دیگـری نیـز یافـت       هـای    و ارزش    خود، معـانی     وظایف   مشخص   بر چهارچوب   بغداد، عالوه 
 بغـداد و    خـاص شـرطه    ویژگیهای ، برخی از این  تاریخی با تکیه بر شواهد تا    است   بر آن   پژوهش
  . کند  را بررسی  آن های  و فعالیت  بر روند اداره   سیاسی  شرایط  برخی تأثیرات

  
    بغداد  شرطه گیری شکل

   شد تا مرکز خالفت  خود بر آن  خالفت  سالهای  ، در اولین  عباسی   خلیفه  صور، دومین ابوجعفر من 
  سـاخت   بـه   بسیار، های   هزینه   و صرف   همتاز این رو، با      جدید مستقر سازد و       خود را در شهری   

 و    سیاسی   و رجال    شد و خلیفه     سکونت   هجری آماده  146 در     شهر  این. 2ت مشغول گش  " بغداد"
   سرعت   به   شدند، چنانکه   اش   روانه    قصد سکونت    به   بسیاری   گرفتند و مردمان     جای   در آن   نظامی
 و عـدۀ     آمـد    تنـگ    مـدور شـهر بـه       حصار   در درون    مردمان   سکونت   برای   شده  بینی   پیش  فضای
بنا که پس از     و پر      و پررونق   شهر بزرگ   این. 3 حصار ساکن شدند     ابتدا در بیرون     از همان   کثیری

نهاد شـرطه   "   بود، نیاز به     تبدیل گردیده    عباسیان   و اعتبار خالفت     از استحکام   تکمیل به نمادی  
   چهارگانـه   را از ارکـان    منـصور شـرطه      بود که    و چنین    داشت    امور خویش    اداره   برای   پرقدرتی "

                                                 
 .400، 393 ، ص وهب ابن. 1

  .68 ـ 1/58 ،  بغدادی  خطیب:  نک. 2

 .433 /3 ،  مسکویه  ابنهمانجا؛. 3
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  75/...   جایگاه و توانمندیهای سیاسی نهاد شرطه بغداد                                                           

 146   سـال    شهر بـود و در همـان        ن ای   حکومتی   تشکیالت   بغداد از اولین    شرطه .1 خواند  حکومت
 قـرار   " بغـداد   الـشرطۀ   صـاحب "   فرمان   تحت   بغداد همگی    شرطه  نیروهای. 2 شد   تأسیس هجری

 از چهـار      شهر و کنار یکی      در درون  " الشُرَط    سِکَّۀ"   به   موسوم   در محله   هایشان  گرفتند و خانواده  
 بغـداد در بـدو        شـرطه   از تعـداد نیروهـای    . 3دند شـ    داده   سـکونت  " البصره باب"   نام   به  دروازه آن 
  ، یعنـی     چهـارم   در اواخر سـده   ،  4ابن مسکویه براساس گزارشی از    ما  ، ا    نداریم   اطالعی   آن  تأسیس

 امـر     بود و این     و پیاده    سواره   هزار نیروی    نُه   بغداد شامل    بعد، شرطه    سال   و پنجاه  حدود دویست 
ی کـه مرکـز      با چنین نیرویی در داخل شـهر        داد دارد که همواره    شرطه بغ    از اهمیت   خود نشان 

 و   الـشرقی   مجلـس " دو مقرّ با نامهای        کم   بغداد دست    شرطه  نیروهای. خالفت بود، حضور داشت   
 دو مقر     خود داشتند؛ این     عملیاتهای   و اجرای    وظایف   انجام   اقامت در هنگام     برای " الغربی  مجلس

   بـود و گـاه       خـاص    را سرپرستی    و هریک  5 بودند   بغداد واقع    و غرب   در شرق  " الشرطۀ مجالس"یا  
 بغـداد    شـرطه   اداره شـد و بـه    مـی   انتخاب  دو سرپرست  از این    یکی   بغداد از میان     شرطه  صاحب

  . 6پرداخت می
   

   بغداد  و نهاد شرطه ایرانیان
ون اجرای احکـام  همچ( نهاد شرطه   تی تشکیال  ترین وظایف   برخی از اصلی     ماهیت و نوع     سبب  به

الشرطه بغداد، بلکـه مقـام       نه فقط صاحب   ( الشرطه   و همدلی صاحب    ، نزدیکی )7تلفحکومتی مخ 
) در دیگر شهرهای اسـالمی    یا حاکم    (  خلیفه  با شخص ) های اسالمی شهرالشرطه در اکثر     صاحب

 در کنـار  ؛ این موضوع،8 است  شدههرامر اشا  ننیز بدینابع مختلف  در م  و   ناپذیر بود  امری اجتناب 

                                                 
 .454 /3 ،  مسکویه ابن. 1

 .433 /3  ، همو. 2

 .56، البلدانیعقوبی ،  .3

 .72 /5 ،  مسکویه ابن .4

 .11/138 کثیر،  ؛ ابن145 /2 ،  خلکان ؛ ابن140ـ139 /8 ،  بغدادی ؛ خطیب139ـ138 /5 همو، :  نک .5

 . مقاله  ادامه: نکـ  .6

   .1/159؛ ابن السید البطلمیوسی، 115–114؛ ابن ابی الربیع، ص 400-399، 394-393هب، ابن و: برای نمونه نک  .7
کـه در آنهـا،    (103  /3 ،النـبالء  سـیرأعالم ،  ذهبـی  ؛ 5/115؛ مطهر بن طاهر مقدسـی،  5/353ترمذی، : ـ نک نمونه  برای  . 8

المثل بـه کـار رفتـه         همچون یک ضرب   الشرطه و حاکم به عنوان یک امر محتوم و         رابطه همدالنه و محکم بین صاحب     
 ).است
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 76

  صاحب شـرطگی     مقام   به   خاص   آماده شرطه، اهمیتی     و همیشه    چشمگیر، کارآمد، مسلّح    نیروی
  .  بود بغداد بخشیده

دسـتگاه  خالفـت عباسـی،      غالب بر این است کـه ایرانیـان در ابتـدای اسـتقرار               هرچند ظنّ 
در مورد نهاد شرطه    ند، اما   ته بود عظیم خود ساخ   نفوذ   زیراغلب نهادهای تشکیالتی را     خالفت و   

  اسـتقرار هـای     در اولـین دهـه     حب شرطگی آن،   صا  دهد که مقام    نشان می  شواهد تاریخی بغداد،  
   حکومتهـای    اولین   تشکیل  از و ایرانیان تنها پس   نبود     فرد ایرانی   یار هیچ  اخت در،     عباسی  خالفت
 دهـه بـر    هشتحدود، توانستند نفوذ جدی خود را       خراسان  ، خاصه    در ایران    ایرانی   مستقل  نیمه
  . بغداد استیالء بخشندهشرط

   عنـوان    بـه    کـه    کـسانی   تمـامی ) 5218-198(  تا عهد مأمون  ) هـ158-136(از عهد منصور    
پس از عزیمت مـأمون از مـرو بـه بغـداد و             .  بودند  شدند، از اعراب        بغداد برگزیده   الشرطه  صاحب

 مرکز خالفت در بغداد، اداره مناطق شرقی ایران، خاصه خراسـان بـا مـشکالت و                 استقرار مجدد 
 مسائلی چون شورشهای متعدد خوارج و       های جدی روبرو شد؛ عوامل بروز این مشکالت         دشواری

که ارتبـاط بغـداد بـا والیـات شـرقی      بود نیز درگیری خالفت با خرمدینان در شمال غرب ایران      
 حـداقل    در چنین شرایطی، حفظ.ساخته بودان را بسیار دشوار دوردست چون سیستان و خراس   

روابط با ایرانیانی که بر خالف گروههای تندرویی چون خوارج و یا خرمدینان، حاضر به پذیرش                
پرداختند،  اصل حق حاکمیت عباسیان بودند و در مواقع نیاز نیز به یاری و همکاری با ایشان می          

   حـول    طاهریـان    مـستقل    نیمـه    با رضایت مـأمون، حکومـت      رو  ایناز   . نمود سیاستی بخردانه می  
از را  تـا بغـداد     گرفـت   شـکل   در خراسـان   مصعب بن  حسین  طاهربن  ـ نظامی   سیاسی شخصیت

 از رسـیدن بـه ایـن        احوال طاهر پـیش      به  ؛ توجه دآسوده ساز دغدغه اداره والیت بزرگ خراسان      
   کنـیم کـه     توجه   باید به این نکته      ، اما    ما نیست   ه وظیف  ن مقال  در ای  ،  خراسان  والیت، یعنی   مقام

 را ابتـدا یـک چنـد         وی طـاهر      بـرای    بـر خراسـان      والیـت    صـدور حکـم    از   پـیش    مـدتی   مأمون
   بغداد تا عهد خالفت     الشرطه   انتصاب طاهر به مقام صاحب      زماناز  . 1 بغداد ساخت   الشرطه  صاحب

 بغـداد یافتنـد و     و مـوروثی بـر شـرطه     خـاص   نفـوذی   طـاهری  ، خاندان )  ق 289ـ279(معتضد  
 بغـداد    الـشرطه    صـاحب   مقـام  بـر      از دیگـری     پس   خاندان، یکی  های سیاسی این   ترین چهره  مهم

سیاسـتی خـاص را دنبـال       ،     و مـأمون     در عهـد هـارون      شتر، خاصـه   پیـ   ایرانیـان . 2گمارده شدند 

                                                 
 .148ـ 142 ،  ؛ شابشتی353 /9 ،  بغدادی  خطیب 1.

 .مقاله   ادامه:  نکـ .2
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  77/...   جایگاه و توانمندیهای سیاسی نهاد شرطه بغداد                                                           

 ترین ارتبـاط ممکـن بـا خلفـای عباسـی      ن و محکم تری کوشش برای برقراری نزدیک   ": کردند می
 در   دخالـت  طریقو از   سهل  و آل برمک  آل  چون  خاندانهایی  قدرت و نفوذ به برکتاین سیاست   "

   بـا خانـدان      سـببی    روابـط    و ایجـاد برخـی       و والیتعهدی    نوجوانی   خلفای عباسی در ایام     پرورش
   سـاختن    یکـدل    بـرای    با خلفا و تـالش       صمیمانه  وابطی و توجه به ایجاد ر      1شد عباسی دنبال می  

قتـل و نـابودی اعـضای مهـم     ی خاص داشت؛ اما بـه زودی،  در این سیاست جایگاه  با خود     آنان
 قتـل ابومـسلم   توانست یادآور  که به نوعی می–خاندانهای برمکی و سهل بدست خلفای عباسی  

 م گشت مسلّاز این رو،    ؛  را آشکار ساخت  ت   نادرستی این سیاس   - نیز باشد    بدست منصور عباسی  
 کـه وظـایف و منـافع طـرفین بـه روشـنی در آن                 سیاسی  خشککامالً    روابط شکلی از تنها   که

 و از تکـرار     ادامه همکاری ایرانیان با خاندان عباسی را ممکـن سـازد          تواند    می  تعریف شده باشد،  
  سهل  از آل پسکه همچون طاهریان سرنوشت آل برمک و آل سهل برای دیگر خاندانهای ایرانی      

گردیـد،    محسوب می    خالفت   دستگاه   ایرانی   خاندان  ترین  ، مهم    سیاست   در عرصه    ایشان  و نابودی 
، طاهر پس از کنارگذاشته شدن آل سهل از قدرت و استقرار مأمون             بدین ترتیب . جلوگیری کند 

 و    و نزدیکـی بـا خلیفـه        از همنـشینی    گیـری   کناره" :سیاستی بخردانه در پیش گرفت    در بغداد،   
خـود  روابط سیاسی  خراسان، ضمن حفظ  نی یع  ایرانیان   امن  تالش برای در اختیار گرفتن پایگاه     

  ." با خلیفه
 بـه خـدمت در دسـتگاه خالفـت          طـاهری همچنـان   بر اساس این سیاست جدیـد، خانـدان         

  را از آن   " خراسـان بر  والیت  "نی  ، یع  از قدرت    مشخصی  ، سهم    خدمت   این  پرداختند و در مقابل   
ز دغدغه اداره خراسان که در آن زمان بستر انـواع شورشـها،              ا  و البته خلیفه را نیز     خود ساختند 

در پی  توانست مخاطراتی    به رغم این فوائد، سیاست اخیر می       .ندخاصه شورش خوارج بود، رهاند    
ند، حـال  ما  دور میاز مرکز خالفت ،عهدآن ترین خاندان ایرانی   مهم،ر پی اجرای آن   آورد، زیرا د  

 خالفـت محـسوب     تـرین حامیـان    مـان، ایرانیـان مهـم     آنکه از ابتدای خالفت عباسـیان تـا آن ز         
 خلیفـه  کلی ارتبـاط خـود را بـا بغـداد و    رو، شایسته بود تا خاندان طاهری به ش    ؛ از این   شدند می

 راهکـاری   توانـست  ی بغداد مـ    طهاد شر حفظ کند و برای این منظور ارتباط خاندان طاهری با نه          
بـود کـه در     مـی "  و حـاکم  الـشرطه  رابطۀ صـاحب  "مناسب باشد، خاصه که این ارتباط به شکل         

 بـین   وابـط  ر  ایـن سیاسـت،    با اجـرای  . همدالنه بود  از روابط    ی نیک ، مثال  سیاسی آن ایام   فضای

                                                 
گرفتـه     همسری     را نیز به     سهل   بن دختر حسن ،  " بوران" و     شده  زاده  ایرانی    از مادری     که    مأمون    به    توان    می  نمونه  برای   .1

   (Rekaya, "al-Mamun", EI2, VI/331)  ؛  نیز1/302خی، تنو: نک( ، اشاره کرد بود
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بازتاب خبر   و نیز فوائد     آن طرفین از مزایای     ویافت   به شکلی تازه ادامه     خلیفه و خاندان طاهری     
های خانـدان طـاهری      ترین چهره   مهم طاهرنیزاز  پس  . شدند تلف برخوردار می   به اشکال مخ   آن،

 خـود در     شدند، البته بدین شکل کـه      بغداد گمارده      شرطگی   صاحب  امیکی پس از دیگری برمق    
   آن، مقـام ضـمن و پرداختنـد     خراسـان مـی     یعنی اداره  ،  خویش   کار حکومت   به بودند و     خراسان
 در بغـداد      مقـام    خـود بـر آن       جانشینی   را به    بغداد را نیز برعهده داشتند و کسی        الشرطه  صاحب

ان بـر شـرطه بغـداد    دهندۀ آن است که گمـاردن طاهریـ   که این امر نیز خود نشان      1گماردند  می
  .های فردی طاهریان ارتباط نداشت ایت و توانایی مسأله کفچندان به

.  و صفاریان به قدرت رسیدندندخاندان طاهری رو به ضعف نهادسدۀ سوم هجری، در نیمۀ 
حکومت طاهریان در  هجری، نیشابور، مرکز 259 در  را سرنگون ساختند و  طاهریان آنان

  اما در راه کسب قدرت برتر سیاسی و جایگاهی که تا پیش از این، از ؛2 کردندخراسان را تصرف
در این . با خلیفه بغداد نیز ضروری بودنوع رابطه  بر فتح نیشابور، تعیینیان بود، عالوه آن طاهر

   لیث ، یعقوباز این رو.  نست حائز اهمیت باشدتوا  بغداد می نهاد شرطهشرایط، تسلط بر 
لیث،    عمرو،  وی  از او، برادر و جانشین  پس ، اولین چهره برجسته صفاریان و چندی صفاری
ان، به مقام صاحب شرطگی بغداد نیز دست موقعیت خود در شرق ایرند تا ضمن حفظ کوشید

  ، مقام  عباسی  خلیفه با زیر فشار قراردادن  شدند یکی پس از دیگری،  یابند؛ این دو موفق
 بغداد   خود به  حتی  ایشان  بود که  در حالی  و این3 خود کنند  بغداد را از آن الشرطه صاحب

  شمرد  خطرناک برمیچنان    در بغداد را برای خود  حضور ایشان  عباسی و خالفت بودند  درنیامده
  ، همچون طاهریان، تنها به و از این رو صفاریان  4ساخت  شهر دور می  از آن  جنگ  را به  ایشان که

  . 5کردند  می  بغداد را اداره  شرطه   خویش گماشتگان  وسیله
 نپاییـد و پـس از         بغداد چندان    بر شرطه    صفاریان  ه سلط  به رغم این موفقیت ابتدایی، دوران     

، المعتمـد،  6 بغـداد   بـه  اعـزام او  و   و دستگیری  از سامانیان  در خراسان   لیث  عمرو   نظامی  شکست
 را نیـز از سـپرها و          او   و نـام     بغداد برداشـت     را از شرطه     عمرولیث  ،) ق279ـ256( عباسی    خلیفه

                                                 
 .417 /6 ، 120 /3 ،  خلکان ؛ ابن170 ،  ندیم ابن: نک نمونه  برای  .1

 .498ـ 497 /5 ،  طبری .2

 .316 /2 ،  خلکان ؛ ابن452 /4 ،  مسکویه ابن 3.

 .414 /4اثیر،  ؛ ابن232 ،  سیستان تاریخ؛  200 /4 ؛ مسعودی، 505 ـ504 /5 ،  طبری 4.

 .452 /4 ،  مسکویه  ؛ ابن523 /5 ،  طبری: نک  5.

 .500 /4اثیر،  ابن .6
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  79/...   جایگاه و توانمندیهای سیاسی نهاد شرطه بغداد                                                           

 طـاهر    بـن    عبیداللّـه    یعنـی    طـاهری    از خانـدان    د و دگربـار فـردی      شـرطیان انداختنـ     های  سالح
 فـرد     آخـرین    طـاهری   توجه به این نکته نیز الزم است کـه عبیداللّـه          . 1 بغداد شد   الشرطه  صاحب

 بـرای اداره     اش   شخـصی    توانائیهـای    همـه    رغم   بود که به این مقام رسید؛ وی به         خاندان طاهری 
دهد که سـپری شـدن       و این امر نشان می     2 از این مقام برداشته شد     شرطه بغداد، پس از چندی    

 بغداد را    ، ادامه تسلط ایشان بر شرطه          خراسان   آنان یعنی    در خاستگاه    طاهری  ایام اقتدار خاندان  
  .  ساخته بود معنی بی

   بغداد روی  دیگر در شرطه پس از برکناری عبیداهللا طاهری از صاحب شرطگی بغداد، تحولی    
 بودنـد،     افکنـده    سـایه    خالفـت   بر دسـتگاه  )  ق227ـ218 (  از عهد معتصم     که   ترک  داد و غالمان  

 بغـداد تـا      الـشرطه    صاحب   عنوان   به   ترک  حضور غالمان .  را نیز تحت تأثیر خود قرار دادند        شرطه
توانـستند   ن   حکـومتگر در ایـران       از خانـدانهای    یـک    بود و دیگـر هـیچ        بسیار جدی   عهد بویهیان 

 در    خود کنند، هرچند بویهیان      بغداد را از آن     شرطگی   صاحب  ، مقام    و صفاریان    طاهریان  همچون
  .شود  که در ادامه به مواردی از آن اشاره می  بغداد نهادند  بر شرطه   اقتدار خود تأثیراتی دوران
  
   بغداد الشرطه  صاحب  انتخاب نحوه

 و  الـشرطه   ، صاحب    شرطه  ، نیروهای    نهاد شرطه    مباحث   به   و تشکیالتی    دیوانی   منابع   آنکه   رغم  به
انتـصاب    اند که  ، اما تصریح نکرده   3اند  پرداخته   تفصیل   به   ایشان   اخالقی   و ویژگیهای    صفات  حتی

 انحـصاری     حـق  ، آثـار    ایـن    مؤلفـان    احتماالً برای  از اختیارات و بر عهدۀ کیست؟       الشرطه  صاحب
چنان مـسلم بـوده     )   در والیات    و والیان    در مرکز خالفت    خلیفه ( الشرطه   صاحب   تعیین  در  حاکم

انـد؛ امـا شـواهد       اند و یا اصالً تـصریح آن را ضـروری نیافتـه            که ایشان از تصریح آن غفلت کرده      
   انتخـاب    در بغـداد عهـد عباسـیان بـر نحـوه             سیاسی  دهد که برخی جریانهای     نشان می   تاریخی
  .اند  زمینه تأثیراتی جدی داشته  در این  خلیفه   و حق لشرطها صاحب

 را    ازدی  نا عبـدالرحم    شـرطه بغـداد، عبـدالجباربن        از تأسـیس     پس   هجری، 146منصور در   
   کرد و برادر همو یعنی       و او را عزل      گرفت   خرده   بعد بر وی    ، اما چندی     آن ساخت   الشرطه  صاحب

                                                 
 .) ق276 ذیل حوادث (597 /5 ،  طبری:  نک 1

 . مقاله ادامه :  نک .2
 .115ـ 114 ،  الربیع ابی ؛ ابن56 /6 ،  جوزی ؛ ابن400ـ393 ،  وهب ابن:   نک نمونه برای . 3
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 80

 در  س از آن نیـز  بغداد پـ  الشرطه  صاحب انتخاب. 1ا بر آن مقام گمارد   ر   ازدی  نا عبدالرحم  عمربن
 منظـور     و بـه     خـویش    خالفت   خلفا در ابتدای    گرفت؛ گاه    صورت می    خلیفه  روال معمول، بدست  

 نفوذ   یم آن و یا تقویت     تازه بدست آورده و تحک      اعمال سلیقۀ سیاسی خود، یا نشان دادن قدرت       
   مقام   را بدین   زدند و فرد دیگری      می   پیشین  الشرطه   صاحب   عزل   به  د، دست  خو ان هوادار   سیاسی

 حضور    بحران   که   و در حالی     خویش   خالفت  در ابتدای )  ق198ـ  193 (  امین  گماردند؛ چنانکه   می
 بـود تـا در آن        دیـد و بـر آن       مـی    جـدی    را خطـری     از وی    ایرانیان   و حمایت    در خراسان   مأمون
ـ    جدیـدش    را در دولـت      هـوادار خـویش      نیروهای  ترین   متعصب ،شرایط   بـن   کـار گیـرد، علـی     ه   ب
 مرکـز     سیاسی   آشوبهای   رغم  معتضد نیز که به   . 2 بغداد ساخت   الشرطه   را صاحب    ماهان  بن  عیسی
 در اسـتمرار     وانـست ، ت    سـوم    سـده    اول   در نیمـه     تـرک    سـپاهیان    سیاسـی    و دخالتهـای    خالفت

 بـرای کوتـاه کـردن دسـت           سـوم،    سده   دوم   در نیمه     پدر خود یعنی الموفق     کارآمدسیاستهای  
 دهـد و مجـدداً اقتـدار      از خـود نـشان      خـاص   سرداران سرکش ترک از صحنه سیاسی، کفـایتی       

،   وزیـر خـویش     بـا انتـصاب      خالفتش و همزمـان      سازد، در ابتدای     خلیفه   را مختص مقام    سیاسی
 نفوذ و     تحت   از غالمان    بغداد عزل کرد و یکی      الشرطه   صاحب   طاهر را از مقام     لّه عبدال  بن  عبیداللّه
  . 3 گمارد  مقام  به نام  بدر را بر این  خویش  به نزدیک

به رغم این روند معمول در انتخاب صاحب الشرطه بغداد، شرایط ویژه سیاسـی گـاه دسـت                  
اولین گزارش در ایـن مـورد بـه       .  گذاشت  می افرادی غیر از شخص خلیفه را برای این انتخاب باز         

چنانکه اشاره شد، نفوذ ترکان بر دستگاه خالفت تا پیش از بـه             . گردد عهد خالفت معتمد باز می    
ده بود و مقام خلفا به      رثباتی سیاسی در دربار عباسی را پدید آو        خالفت رسیدن معتمد، انواع بی    

، بـرادر و  ) ق279ـ256( عهد خالفت معتمددر این، شکل چشمگیری تضعیف شده بود؛ با وجود   
ولی عهد وی یعنی الموفق توانست با توانمنـدی، کفایـت و درایـت خـویش مجـدداً بـه اوضـاع                      

در این راه، الموفـق مجبـور       . پریشان سامانی دهد و قدرت را دگربار به خاندان عباسی بازگرداند          
 از دخالت در امور باز دارد و خود صاحب بود تا برای در اختیار گرفتن اوضاع ، عمالً خلیفه را نیز     

این امر باعث شد تا فرزند الموفق با نام معتضد که بعد از معتمد بـه خالفـت                  . اصلی قدرت باشد  
 و در امـور مختلـف دارای        نیز رسید، در ایام خالفـت معتمـد از قـدرتی بـسیار برخـوردار شـود                

                                                 
 .514 /4 ،  ؛ طبری371 /2، تأریخ،  یعقوبی:  نک .1

 .219 /9 ،  جوزی ابن .2

 .66 /11 کثیر،  ؛ ابن605 /5 ،  طبری:  نک .3
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 آن حــق تعیــین زونــه بــارحتــی از حیطــۀ اختیــارات خلیفــه گــردد کــه نماختیــارات مهمــی، 
   در آن    صفاری   خاندان   بغداد و طمع     برنهاد شرطه    طاهری  نفوذ خاندان . الشرطه بغداد بود   صاحب

 و معتضد را      الموفق   این مسأله، در آن ایام،      ای بود که پیشتر بدان اشاره شد؛ احتماالً        نهاد، مسأله 
 را در     ایـشان    سـلطه    تحـت    تـرک    غالمـان    کرده و اندیشه اداره نهاد شرطه بدسـت         بسیار آشفته 

   نهـاد معقـول      از ایـن     ایرانیـان   بـاره   یک   کار با حذف     اما این   بود؛  گر ساخته    کارآمد جلوه   رشاننظ
  الـشرطه    طاهر را صـاحب     بن   عبداللّه  بن   معتضد، عبیداللّه    هجری، 276رو، در     از همین . نمود  نمی

 و اسـتقرار    دو مرکز فرماندهی  ریاست  خود را به  ترک  از غالمان  دو تن    و هوشیارانه   بغداد ساخت 
ر  د   دخالـت    عمـالً بـه      ترتیب  و بدین  1 نهاد   الغربی   و مجلس   الشرقی   مجلس   یعنی   شرطه  نیروهای

   دیگـر   جانـشین یـک ایرانـی     طـاهری  با اتخاذ این سیاست، عبیداللّه   .  بغداد پرداخت    شرطه  اداره
 خـود     و نظـامی     سیاسـی    بـا فـشارهای      سـال    همان   از ابتدای   شد که   می   صفاری   عمرولیث  یعنی

  ، از یـک     طـاهری    از خانـدان     پرتجربـه    چهره  حضور یک . 2 بغداد شود   الشرطه   بود صاحب   توانسته
   قـدرت    باشـد کـه      از عمرولیـث     مقام   این   ستاندن   برای   خوبی   و سیاست    بهانه  توانست   می ، طرف

 محدود کردن     سیاست ، دیگر   نبود و از طرف      خالفت   خوشایند دستگاه    هیچ  اش   و نظامی   سیاسی
   قطـع   هـای    زمینـه   نستتوا   معتضد می    از سوی    وی   زیر دستان    با انتصاب    طاهری   عبیداللّه  قدرت
  . کند  فراهم  اندک  بغداد را اندک  بر شرطه  نفوذ ایرانیان کامل

 ایام،   در آن . گردد  بازمی)   ق 329ـ322 (  الراضی   عهد خالفت    به   زمینه   در این    گزارش  دومین
  تگاه دسـ   ، اوضـاع     در امور سیاسـی      ترک  ، خاصه سپاهیان     نظامیان   گرفتن و دخالت     قدرت  در پی 
   و نظامی  از اختیارات سیاسی  عمالً بسیاری  و خلیفه  نهاده  فراوان  آشفتگی  به  در بغداد رو خالفت

  قام م   شد تا با تأسیس      بر آن    عباسی  ، خلیفه فشارهابرای رهایی از این     .  بود   داده  خود را از دست   
   سـر فرمانـده    یک را دگربار از طریق   خویش  رفته  از دست ، قدرت"مراءامیراأل"   سیاسی ـ نظامی 

 هجـری   324 دهـد؛ از ایـن رو، راضـی در             دیگـر تفـوق      سیاسی  های   و چهره    بر سپاهیان   نظامی
  . 3 گرفت  خدمت  امیراالمراء، به  اولین  عنوان  را به  رائق محمدبن

 و    بسیار مهم   رات اختیا   امیراالمرایی، از برخی     نوپای  به مقام   راضی به منظور اقتدار بخشیدن      
   انتـصاب    اختیـارات    از ایـن    یکـی . 4 امیراالمـراء سـپرد      را بـه    نظر کـرد و آنـان        خود صرف   اساسی

                                                 
 .486 /4 ،  مسکویه ابن:  نک .1

 .316 /2 ،  خلکان ابن:  نک. 2

 .351 /1 ،  مسکویه ابن .3

 .همانجا .4
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، ) هجــری322 ( خالفــتش  خــود در ابتــدای  راضــی  کــه در حــالی.  بغــداد بــود الــشرطه صــاحب
  نیـز لؤلـؤ و محمـدبن       از او     و پـس   2 بـود    بغداد برگزیده    شرطه   صاحب   عنوان  را به   1نیرشَبدرالخُ

 هجـری، اختیـار ایـن انتـصاب در دسـت      325، در   3 منصوب کرده بود     را بر این مقام     بدرالشرابی
 بتواند از این     تا بلکه   4 بغداد ساخت   الشرطه   را صاحب    بجکم   رائقِ، ابوالحسین   امیراالمراء بود و ابن   

   از آنکـه     تـدبیر بـیش      ایـن   چند کـه   درآورد؛ هر      در اختیار خویش     از پیش    را بیش   طریق اوضاع 
 326 تـا در      مطلوب فـراهم سـاخت       فرصتی  برای بجکم  کند،     یاری   را در مقصود خویش     رائق  ابن

 موجـود،     از دیگـر شـرایط       اسـتفاده    بغداد و    شرطه   آماده   همیشه   بر اقتدار نیروی     با تکیه   هجری
 در    را که   رائق   ابن   امیراالمرائی   مقام   خلیفه   دادن  گیرد و با زیر فشار قرار       اختیار بغداد را در دست    

  . 5 خود کند  بود، از آن  گشته  خود نیز بیمناک  دشوار از جان  شرایط آن
 خـود     که  ابوالوفاء توزون . گزارش دیگر در این زمینه مربوط به عهد امیراالمرایی توزون است          

   حمـدانی    ناصرالدوله   یعنی  ضدّ امیراالمراء وقت   بر     هجری 331 در     بود، توانست    ترک  اراناز سرد 
   دسـت   امیراالمرائـی   از شـهر بـه    وی  راندن  از بیرون  دهد و پس  در بغداد ترتیب  نظامی  عملیاتی

،  مجلـس الـشرقی    سرپرسـتی  چنـدی )   ق333ـ329 (  متقی   پیشتر در عهد خالفت     توزون. 6یابد
را ) مجـالس الـشرطه   ( هـر دو مرکـز        سرپرسـتی   نیـز    و چندی     مجلس الغربی    سرپرستی  چندی
توزون نیـز  . 7 و از این رو تسلط کامل او بر شرطه بغداد در آن ایام امری واضح بود       داشت  برعهده
 مرکـز خالفـت در        آشفته   از شرایط    و نیز سود جستن      توانمندی   از این    با استفاده    بجکم  همچون

 بـر ایـن      ش تـسلط   توزون هنگام .  خود کند    را چندی از آن     المرائی امیرا   مقام   روزگار، توانست   آن  
 را با    دیلمی) یا أسکروز  ( اسْکورج  لعباس ابوا   خود و سپس     از غالمان   ، یکی "صافی  "  ، چندی   مقام  

  .  8 بغداد ساخت  شرطه استفاده از اختیارات خود صاحب
   عباسـی    مطیـع    خالفـت    و دوران    عـصر بویهیـان      بـه    زمینـه    موجود در ایـن      گزارش  آخرین

                                                 
 .منسوب به خُرشَنه، از بالد شام در نزدیکی مَلَطیه .1

 .83 /1 ،  همدانی. 2

 .98 ،  ؛ صولی257 /6 اثیر،  ابن: نک  .3

 .101 /1 ،  همدانی 4.

 . 504 /3  ، خلدون ؛ ابن347 /8 اثیر،  بنا. 5

 .342ـ341 ،  همدانی .6

 . 285ـ 284 /6 اثیر،  ؛ ابن332 ،  همو. 7

 .89، 81 /6 ،  مسکویه ابن .8
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ـ  خَ  دهد کـه     می   نشان 1  مسکویه  گزارشی از ابن  . گردد  باز می )  ق363ـ334(   الـشرطه   ار، صـاحب  مّ
   ابومنصور بختیـار بـود، بلکـه    ه یعنی عزالدول  بویهی امیر  نزدیک  تنها از یاران نه،   ایام بغداد در آن 

   خمـار را بـا عبـارت         گـزارش،    متن  نصوب گشته بود، چرا که     م   مقام   بر این    وی  احتماالً از جانب   
شمرد؛ عالوه بر این، بخش دیگـری از           بختیار برمی    عزالدوله   شخص   به   وابسته "... لعزالدوله  کان"

 خـاص،    توانستند در شرایط     بختیار می    عزالدوله   زیردستان   حتی  دهد که    می   نشان  همین گزارش 
   برخاسـته   ای   و فرقـه     اجتمـاعی    در آشوبهای   ی بغداد بگمارند، چنانکه   الشرطگ  فردی را به صاحب   

 بـا کفایـت بـود،         سـرداری    را کـه     بختیار، سبکتکینِ حاجـب      در آن ایام ، عزالدوله       ترکان  بدست
 را    چون این مسئولیت یافت ابتدا حاجبِ خـویش         ها ساخت و سبکتکین      فتنه   فرونشاندن  مسئول
   طریـق  ز این و ا  بغداد ساخت الشرطه  بود، صاحب  رسیده   قتل   به   ترکان  آشوب در     خمار که   بجای

  . گیرد در اختیارکوشید تا اوضاع را 
  

   شرطه بغدادوظایف نظامی
 بغـداد    الـشرطه   تر از صـاحب     و بحرانی ، صاحبان مقامهای تشکیالتی مهم         خاص   در شرایطی   گاه

،    آن   و فرمانـده     نهـاد شـرطه      نظامی   خصوصیت  با توجه به  شدند تا      می  ، بر آن  همچون امیراألمراء 
 صـرفاً     از نظر تشکیالتی     که   شرطه   نیروهای   عمل   از محدوده    جنگها و در خارج      را در برخی    آنان

  . کار گیرنده ، ب2بود) هاو یا در شهرهای دیگر صرفاً محدوده همان شهر( بغداد   شهری محیط
و نبـرد   )   ق 227ــ 218 (  معتـصم    عهـد خالفـت     ، به    موضوع  ا این  ب   گزارش مرتبط   ترین  کهن
 بـود، در      آغاز شـده     از عهد مأمون     که   بابک  مسأله. گردد   باز می    خرمدین   با بابک    خالفت  دستگاه

دور  و     خالفت   با دستگاه    در مبارزه    خرمدینان  سرسختی. 3تر شد    بسیار وخیم    معتصم   خالفت  ایام
 افزود و بغـداد را در         وخامت   نیز بر این     ایران  غرب   در شمال    ایشان   مراکز تجمع  از دسترس بودن  

  تـرین    از مهـم     یکـی    کافی   انسانی   نیروی   تهیه   شرایطی  در چنان . 4داد  قرار   بسیار سخت   شرایطی
  ل و مـسئو     عباسـی    سـپاهیان    تـرک   ، سرفرمانده   از این رو، افشین    . بود   خالفت   دستگاه  شکالتم

بـرای نبـرد بـا خرمـدینان از محـدوده              بغداد و شـرطیان را        الشرطه  ، صاحب    خرمدینان  سرکوبی

                                                 
 .)  ق361 حوادث ذیل  (348 /6 ابن مسکویه، . 1

 .111 ،  الربیع ابی ؛ ابن393 ،  وهب ابن: نک. 2

 .471 /2 ، ریخات،  یعقوبی:  نک .3

 .همانجا .4
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و نه نهـاد شـرطه       " جند  دیوان"  که بوسیلۀ  سپاهیاندیگر    باعمالً  عملیات و فعالیتشان خارج و      
  . 1کرد ادغام شدند،  بغداد سازماندهی می

 بر   بویهیان  از تسلط  پیش   و اندکی    چهارم  از سدۀ    سوم   دهۀ   به   زمینه   دیگر در این    گزارشهای
  در آن. 2  شـد   بغـداد گمـارده   ، بر شـرطه   ترک  ، فرمانده    توزون   هجری، 330در  . گردد  بغداد بازمی 

 کـه در       محمـد بریـدی     بـن    علـی    و ابوالحسین    داشت   امیراالمرائی   مقام   حمدانی   ناصرالدوله  سال
 برضد    چشمگیری   نظامی   تحرکات   امیراالمرائی   مقام   طمع  ، به   ی بود  عراق صاحب کرّ و فرّ      جنوب
 کرد    با وی    رویارویی   نیز عزم   ناصرالدوله. 3 آمد   پیش   مدائن   و تا نزدیک     آغاز کرد    حمدانی  خاندان

  مـدعیان وجـود    و     مـداوم   جنگهـای . 4 شـتافت    بریدی   سوی   به   حمدانی   علی   برادرش   همراه  و به 
 بـود و    گشته  از مدعیان  هریک  سپاهیان  عددی  کاهش  احتماالً موجب   ایام ،    در آن   دد قدرت متع

 بـر    مـدائن، عـالوه    در اطـراف   بریـدی    خـود بـر ضـد تحرکـات          در نبرد مهم    رو ناصرالدوله   از این 
  . 5ری توزون و شرطه بغداد نیز بهره جستاز یا  خود، سپاهیان

    
      و نظامی  سیاسی  بغداد با دیگر مقامهای رطگی ش  صاحب  مقام تجمیع

ص به همـراه    گاه در شرایطی خا    که مقام صاحب شرطگی بغداد       دهد تاریخی نشان می  شواهدی  
  .شد د سپرده می برخی افرامقامهایی دیگر، به

، عالوه بر تعلق بـه خانـدان طـاهری،            رفت  سخنکه پیشتر از وی      طاهر    بن   عبداللّه  محمدبن
  چنـین .  بـود    خالفـت    و اعتمـاد دسـتگاه       مورد توجه    سخت  و از این رو،      و توانمند   اردانفردی ک 

،    منطقـۀ عـراق     والیـت چندین مقام مختلف تشکیالتی یعنـی        بر     عالوه   شد که    باعث ویژگیهایی
طـور    بغداد نیز بـه     ، مقام صاحب شرطگی      حرس   دیوان  رپرستی سواد و س     منطقۀ   اداره  مسئولیت

                                                 
نیز موضوع رویارویی عباسیان با مـشکل       ) 6/479 ( ابن اثیر  الکامل؛ عالوه بر این، گزارشی در       189 /4 ،    مسکویه  ابن .1

این گزارش، بابک در ایـام درگیـری   کند؛ بر اساس  تهیه سپاهیان کافی برای نبرد با خرمدینان را به نوعی تأیید می 
 بـه قلمـرو      ای نگاشـت و او را بـه حملـه          ، نامـه    ، امپراتور روم و رقیب و دشمن عباسیان          تئوفیل  خود با عباسیان، به   

 در    کافی   انسانی   نیروی   تهیه   با مشکل    عباسیان   فراخواند و برای تشویق وی به این کار، به رویارویی            عباسی  خالفت
   ناچـار، حتـی      و به    از سر درماندگی     عباسی   اشاره کرد و مغرورانه و به طعنه گفت که خلیفه           ضد خرمدنیان  بر  جنگ
 . است  کرده  نبرد برضد خرمدینان  را نیز عازم  خویش  و طبّاخ خیّاط

 .60 /6 ،  مسکویه ابن .2

 .همانجا .3

 .همانجا .4

 .197 /6 ،  جوزی همانجا؛ ابن .5
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   ایـن بتـوان    ، شـاید       خـانوادگی    خاسـتگاه    و  تواناییهـای فـردی   جز  ب. 1 شود   سپرده  ویمان به   همز
   خالفـت    دسـتگاه    ناتوانی  به  را    از خاندان طاهری   فرد    در یک    تشکیالتی   مختلف  مقامهای  تجمیع

 اداره  درآشـفتگی      سوم و یا     سدۀ   اول  در نیمۀ  کارآمد     شمار مطلوبی از کارگزاران      به  در دستیابی 
  یعنی چنـدی پـس از  ،در آن ایامالبته ر آن ایام تفسیر کرد که  د  عراق  منطقه  تشکیالت مختلف 

  . بعید نمی نماید  خالفت  برمکی از دستگاه ن خاندا خروج
   هجـری یعنـی  299در . گردد دیگر شواهد تاریخی در این زمینه به اوایل سدۀ چهارم باز می   

   موسـوم    ترک   از سرداران    بود، یکی    و پرآشوب   ثبات   بی   دورانی  ر عباسی که   مقتد  در عهد خالفت  
   در تمـامی     دیوانیـان    جنـد، سرپرسـتی      در دیـوان     سـپاهیان    مسئولیت   لوءلوء، همزمان    شفیع  به

  و عمـالً بـه     2  گرفـت    بغداد را برعهده     نهاد شرطه    و نیز اداره     قاضیان  ، سرپرستی    خالفت  دیوانهای
 در    سیاسی   اوضاع   شد؛ اما ناپایداری     تبدیل   در مرکز خالفت     سیاسی  های   چهره   از بزرگترین   یکی
 و    سیاسـتمداران    دسـت    خـود نیـز بازیچـه        خلیفه   لؤلؤ، بلکه    تنها شفیع    نه   بود که    چنان   ایام  آن

   از خالفت از امیرانش   تعدادی   بدست   مقتدر عباسی    هجری 317 در     قدرتمند بود، چنانکه    امیران
 او را     بود کـه     امیرانی   خواستهای   عمالً مجری   قاهر که . 3 رسید   قدرت   به   و القاهر باللّه     گشت  خلع
   دو مقـام   برگزیـد و سـپس    وزارت  مقـام   را بـه   مقلـه  بـن   ابتدا ا  بودند، در همان     رسانده   قدرت  به

   کـرد تـا شـاید بـدین          تفـویض    ترک   نازوک  هم به  بغداد را با       شرطگی  صاحب   و     خویش  حاجبی
 گیرد، هر چند     ای   بهره   بحرانی   وضع   بغداد در آن     در ادارۀ   رک سردار نامدار ت     این   از قدرت   ترتیب

 مقتـدر بازگرداننـد و     را بـه   مجدداً قـدرت   از چندی   شدند پس    موفق   و امیران    دیگر سرداران   که
  . 4ند بینداز قاهر را از خالفت

   مقتـدر،    دوبـاره    بازگـشت   رغـم    در آن ایـام در بغـداد، بـه           سیاسی   مذکور در اوضاع    آشفتگی
 بغداد و   اداره  برای  خلیفه های  و تالش   تصمیمات   گویا برخی    میان   و در این     داشت   ادامه  همچنان

   تلـخ    سخت   امیران   آن   کام   به   ترک   امیران   دست   کردن   و کوتاه    بر اوضاع    تسلط   نفوذ برای   اعمال
   کـه    و کسی   ، سردار ترک     خادم   مقتدر عباسی و مونس      بین   روابط   از تیرگی    نمونه   بود؛ یک   آمده

   تعیـین   بـود، در مـسأله    مرکـز خالفـت    ـ نظامی   سیاسی ۀ چهر  قدرتمندترین  ایام احتماالً در آن
 از افـراد مـورد        را کـه     یـاقوت   تقـدر، محمـدبن    م   هجـری،  319 داد؛ در      بغداد رخ   الشرطه  صاحب

                                                 
 .166 /11 کثیر،  ابن .1

 .323 /4 ،  مسکویه ابن .2

 .77 /5 ،  همو .3

 .322 /6 ،  جوزی ؛ ابن19 /6 اثیر،  ؛ ابن237 /5 ،  همو .4
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بـر  ضمن حفظ مقام صاحب شـرطگی،       ،     داشت   بغداد را برعهده     شرطه   بود و مسئولیت    اعتمادش
   همـراه    خـادم    مونس   منفی  نش با واک    امر بالفاصله   این.  حسبه بغداد نیز گمارد     سرپرستی دیوان 

   شرع   مسائل   به   و آگاه    عادل   و تنها قاضیان    طیر است  خ   امری " حسبه"  شد، زیرا او بر آن بود که      
ود در ایـن   و از موضع سیاسی خـ       را نپذیرفت    سخن   این  اما مقتدر   باشند؛    آن  عهده دار توانند    می

   دو نهاد نیـز توانـست    این  در ادارۀ همزمان  یاقوت  محمدبن  عملی  موفقیتمورد عقب ننشست و  
  .      1 باشد  خلیفه صمیم بر صحت  ت  عملی تأییدی

 از    تـا پـیش      کـه   توزون. گردد   بازمی   توزون   عهد امیراالمرائی    به   زمینه   در این    گزارش  آخرین
 امیراالمـراء     هجـری،  333 بغداد بود، هنگامی که در        ه شرط  رسیدن به مقام امیراالمرائی، صاحب    

   را خود بر عهده      سپاهیان   و تمامی    جیش   دیوان  ، مسئولیت    یافت   کامل   و بر بغداد تسلطی     گشت
 بغداد را خود همچنـان        تصمیم گرفت تا بر خالف روند معمول، نهاد شرطه           بر آن    و عالوه   گرفت

  .  2 نسپارد  از امیرانش  یک  هیچ در دست نگه دارد و به
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، چـاپ مـصطفی سـقا و         األدب الکتاب  اإلقتضاب فی شرح  ابن السید البطلمیوسی، عبداهللا بن محمد،       
  .1981] قاهره[ حامد عبدالمجید، 

  .1978  ، بیروت الفهرست،   اسحاق ، محمدبن ندیم ابن
   . ش1379  ، سروش،، تهران  امامی ، چاپ ابوالقاسم  االمم تجارب احمد،  ، ابوعلی مسکویه ابن
  .1967، بغداد  الحدیثی  و خدیجه  احمد مطلوب  چاپ، البیان  وجوه  فی البرهان،   ابراهیم بن ، اسحاق وهب ابن

   . ش1314   خاور، تهران  کالله اپ بهار، چ الشعرای  ملک ، تصحیح  سیستان تاریخ

                                                 
 .222 /6 ،  جوزی ابن 1. 

 .338 /6 ،  همو .2
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  87/...   جایگاه و توانمندیهای سیاسی نهاد شرطه بغداد                                                           

  .1403ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، چاپ عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت 
  .1971 ،دار صادر، د الشالجی، بیروت، چاپ عبّونشوار المحاضره و اخبار المذاکرهتنوخی، محسن بن علی، 

  .تا ، بی العلمیۀ ، دارالکتب ، بیروت بغداد تأریخ،   علی ، احمدبن  بغدادی خطیب
  .1413  ، بیروت  العرقسوسی  و محمدنعیم  ارناؤوط  شعیب ، چاپالنبالء سیر أعالم احمد،  ، محمدبن ذهبی

  .1966واد، بغداد  ع  کورکیس ، چاپ الدیارات محمد،  بن ، علی شابشتی
  .1935  ، قاهره  دن هیوارث.   ج ، چاپ  باللّه  و المتقی  باللّه أخبار الراضی،   یحیی ، محمدبن صولی
  .1407  ، بیروت  و الملوک  االمم تأریخ جریر،  ، محمدبن طبری

  .تا ، بی ، بیروت عبدالحمید الدین  محمد محی ، چاپالجوهر  و معادن الذهب مروج،   حسین بن ، علی مسعودی
  .]بی تا) [ الدینیهالثقافۀ مکتبۀ(، قاهره البدء و التأریخمطهر بن طاهر مقدسی، 

  .1958  ، بیروت  کنعان  یوسف  ألبرت ، چاپ الطبری  التأریخ تکملۀ،   عبدالملک ، محمدبن همدانی
  .1892  ، الیدن  دخویه ، چاپ البلدان،   واضح ، احمدبن یعقوبی
  .تا  دارصادر، بی ، بیروت لیعقوبیا تأریخهمو، 

Rekaya, M., "al-Mamun", EI2, VI/331. 
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