
 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش
  9 -  1، 1394 پاييز و زمستان، دوم، شمارة مچهارسال 

  هاي مردمي در بغداد قرن سوم هجري جنبش خرده
  مونأمبغداد در فترت جدال امين و  ةمطوعبررسي عملكرد حربيه و 

  *عباس احمدوند

  چكيده
كه ميان امين و مـأمون نـزاع رخ     زماني ،)ق 198- 197هاي طي سال(عباسي   در عصر

آمده استفاده و از مردم بغداد سلب آسايش كردند كـه ايـن    پيش موقعيتداد، حربيه از 
بـه رهبـري دو تـن از    هـا   آن عمل آنان جنبشي مردمي براي دفـاع و دفـع تجـاوزات   

از . پي داشت  را در ،بن سالمة انصاري  هاي خالد دريوش و سهل پارسايان شهر، به نام
اسـت كـه ايـن جنـبش مردمـي داراي چـه        ايـن حاضر   اصلي پژوهش ةلئمسرو   اين

 و برآيند كـار  ،و اقتصادي بوده، چه اهدافي را دنبال كرده ،هاي سياسي، اجتماعي زمينه
شناسـي   ايـن مقالـه بـا روش زمينـه     در بغداد قرن سوم هجري چه بـوده اسـت؟  ها  آن

هـاي   نـاامني  ةهاي حربيه و مطوعـه را نتيجـ   جنبش خردهو تحليلي  ،تاريخي، توصيفي
رغـم تفـاوت    و مشكالت اقتصادي مردم بغداد قرن سوم يافته كه به ،سياسي، اجتماعي

قـراري نظـم و امنيـت اجتمـاعي و     بر ةزمينـ سران جنبش مشـترك در   ،سبك رهبري
  .شدندو در نهايت نيز سركوب  نداقتصادي توفيقاتي داشت

  .منكر از  ينه و معروف به امر سالمه، بن  سهل وش،يخالد در ه،يبغداد، حرب :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
، )ق 138- 132: حـك (برانگيز خلفاي عباسـي از زمـان سـفّاح     جنجالهاي  يكي از سياست

 سـوز را در  خانمـان هايي  و گاه جنگ ،ها ها، اختالف هاي متعدد بود كه تنش وليعهديتعيين 
ها، بايد به نزاع امين  ترين اين نزاع از جمله سهمگين ).238: 1390احمدوند،  ←(پي داشت  

 و مأمون اشاره كرد كه موجب اتـالف فـراوان نيروهـا و دسـت آخـر ويرانـي بغـداد شـد        
                                                                                                 

  a_ahmadvand@sbu.ac.irاسالمي، دانشگاه شهيد بهشتي  ملل گروه تاريخ و تمدن استاديار *
  20/10/1394 :تاريخ پذيرش ،15/7/1394: تاريخ دريافت
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 ).به بعـد  208: 1390؛ احمدوند، »، بغدادمأمونامين، «ذيل مدخل : 2002- 1990احمدوند، (
گـام بـه گـام     ،)ق 199 م(بن أعـين   هرثمةو ) ق 207 م(بن حسين   سرداران مأمون، طاهر

آنـان امـين را در بغـداد     .به عقـب راندنـد  دادند و سپاهيان امين را از ري به بغداد شكست 
هاي نيروهـاي امـين در دفـع     ناكامي. دارانش سخت كردند وي و طرف محاصره و كار را بر

محلـة  گروهي از فاسـقان و دزدان   مهاجمان و گريز آنان از برابر سپاهيان طاهر موجب شد
موجـب  كننـد و  تـر   نـاامن شهر را  د ونبربآمده بهره  زمينة پيشاز ق،  200در حدود  ،حربيه

دو ق  201كـه در   روي توان مقابله نداشتند تـا آن مردم بيمناك به هيچ . شوندوحشت مردم 
انصـاري در اتحـاد مـردم    سـالمة  ريوش و سهل بن د  هاي خالد تن از پارسايان محله به نام

جنبشي مردمي را در حفظ هستة اولية و يافتند هايي  توفيقگران  ضد دزدان و غارت بغداد بر
  .تشكيل دادندنظم و آرامش شهر به 

هـاي مردمـي    جنبش خردهشناسي تاريخي  اصلي پژوهش حاضر زمينه ةلئاز اين رو مس
در ايـن  . در قرن سوم هجـري اسـت  مأمون بغداد در فترت جدال امين و مطوعة حربيه و 

 هـاي  جنـبش  خـرده  :است كـه سؤاالت حاضر به دنبال يافتن پاسخي براي اين مقالة راستا 
 ،هاي اجتماعي، سياسـي  زمينهمردمي حربيه و مطوعه در بغداد قرن سوم هجري داراي چه 

در راسـتاي تحقـق   هـا   آن كردنـد و اقـدامات   ؟ چه اهدافي را دنبـال مـي  ندو اقتصادي بود
در بغـداد   ها  اقتصادي اين جنبشو  ،اجتماعي ،اهدافشان چگونه بوده است؟ برآيند سياسي

شناسـي سـبك    نـوع قرن سوم هجري به چه شكلي تبلور يافت؟ و در نهايت هـم ضـمن   
  چه شد؟ها  آن انصاري بدانيم عاقبت جنبش خالد دريوش و سهل بن سالمةرهبري 

نتيجة هاي اجتماعي حربيه و مطوعه  جنبش خردهفرض پژوهش حاضر اين است كه 
و مشكالت اقتصادي مردم بغداد در قرن سوم هجري بوده  ،هاي سياسي، اجتماعي ناامني
هـاي سياسـي    ناامنينتيجة در  ،بردند زماني كه مردم از مشكالت اقتصادي رنج مي. است

اين روند تشديد شد و به ناامني اجتمـاعي منجـر   مأمون ناشي از بروز نزاع ميان امين و 
هـا و سـلب    ر تشـديد نـاآرامي  توان در نظر داشت كه اقدامات حربيه د مي چنين هم. شد

اصلي ظهور مطوعه به رهبري سران مذكور بوده و اقدامات مطوعـه  زمينة آسايش مردم 
  از سوي ديگر محتمل است كه بـه . است در راستاي امر به معروف و نهي از منكر بوده

امـر بـه   دامنـة  دربـارة  باورشان و  ها سبك رهبري آن ،رغم رهبري مشترك خالد و سهل
به همين دليل بـه رغـم توفيقـات آغـازين     و است نهي از منكر متفاوت بوده  معروف و

  .سركوب شدند
شناسـي تـاريخي،    از اين رو در پژوهش حاضر به دنبال آن خواهيم بود تا با روش زمينه
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 ،نتـايج  ،هاي اجتماعي حربيه و مطوعه را تبيين و آثار جنبش خردهگيري  علل و عوامل شكل
  .كنيمها را بررسي  و سرانجام اين جنبش

اين  با تاريخ خالفت عباسيان از زواياي مختلفي مورد پژوهش محققان واقع شده است؛
مون أمشناسي آثار مخرب اجتماعي و اقتصادي نزاع امين و  به زمينهها  آن برخي از فقطحال 

. انـد  آن را بررسي كردهگيري نزاع و نتايج سياسي مترتب از  توجه داشته و اغلب علل شكل
برآيندهاي اقتصادي و به  ،يابي علل نزاع طيب الحبري از جمله كساني است كه ضمن ريشه

برخي ديگـر چـون هيـو     چنين هم ).El-Hibri, 1999 :76( ده استكراجتماعي آن نيز توجه 
تـري از نظـر    شناسـي وسـيع   را با زمينـه ل ئمساهمين  جيكمبر اسالم ديجد خيتاركندي در 
از سـوي ديگـر برخـي از     .)نهـم  فصـل  /1: 2010، جيكمبر اسالم ديجد خيتار( اند گذرانده

نيروهـاي   از طـرف بغـداد   ةمحاصراند در بحث از  محققاني كه تاريخ بغداد را بررسي كرده
ها، از بين رفتن رفاه  ويژه از جهت ويراني، شيوع بيماري به ،به آثار مخرب اين جنگمونيه أم

و ضـعف تجـارت در ايـن دوره نظـر      ،هـاي حربـي   پيدايي گـروه  ،بغداد اجتماعي و شكوه
  .)Le Strange, 2011: 89-100( اند داشته

ـ دادر » امـين « ةمقال ةنويسندشده هم  انجامهاي  نگاري تك ةحوزدر   ،اسـالم  المعـارف  رةي
غافل شده مون أماز نتايج اجتماعي و اقتصادي نزاع ميان امين و  ،رغم بررسي منابع متقدم   به

 ).Gabrieli, 1960: 1/ Al-Amin( و به هيچ وجه در اين اثر ذكـري از مطوعـه نيسـت   است 
گيري آنان ضعف  محققان ديگري چون عبدالمولي ضمن بحث از عياران و چگونگي شكل

تـر   امـا بـيش   انـد،  خوبي نشان داده بهرا مونيه أمنزاع با  درنيروهاي امينيه در برقراري امنيت 
در مناسـبات  ها  آن نقش عيار مدافع بغداد و هگروگيري  توجه او معطوف به چگونگي شكل

مشابه بـيش   اي همقالتور هم در  ).به بعد 28: 1410عبدالمولي، ( سياسي آن زمان بوده است
آن اسـت تـا    هاي حربيه و مطوعه معطوف بـدارد بـر   جنبش خردهكه توجه خود را به  از آن

هاي  روشن و مناسبات و ويژگيرا گيري و بالندگي عياران در عصر عباسي  چگونگي شكل
 ).Tor, 2007: 81FF( را بيان كندها  آن گروهي درون

 نامـة  دانـش در  »حربيـه « ةمقال. هم پيرامون حربيه انجام شده است يك پژوهش آن فقط
و هـا   آن به باورهـا و اعتقـادات   ،گيري اين فرقه شكلپس از بررسي چگونگي  اسالم جهان
شناسي اجتماعي و اقتصادي  زمينه ةحوزلذا در . توجه داشته استها  آن هاي منشعب از گروه
هـيچ   ،كه در قرن سوم هجـري در بغـداد رخ داده اسـت    ،هاي حربيه و مطوعه جنبش خرده

توان ادعا كرد كـه پـژوهش حاضـر     ميو ) »حربيه«ذيل / 13 :1388 فرد، كياني(مطلبي ندارد 
  .در اين زمينه استپژوهش نخستين 
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  اوضاع بغداد در آغاز قرن سوم هجري. 2
سپاهيان  .را بايد شهري در اوج نابساماني و ناامني دانست هجريقرن سوم  ةآستانبغداد در 

ده و     .شدت در حال كوبيدن شهر بودند هطاهر بن حسين ب اين سـپاهيان بـا عـ د بسـيار   ةعـ
يـك در فـتح حصـاري     شكسـتند و سـرداران هـر    مـي هـم   حصارهاي محكم بغداد را در

اثر حصاركوبي و استفاده از منجنيق ويران ر باز بغداد  وسيعيدر نتيجه، بخش  .ندديكوش مي
گيري را در ميـان سـپاه امـين و مـردم بغـداد       شد و شدت يورش سپاهيان طاهر ترس دامن

  ).و اشعار عمرو وراق و عتري 447- 445/ 8: تا بيطبري، ( گستراند
 بـه طاهر چندان طاقت مـردم بغـداد را بـرد كـه بسـياري نـاگزير        ةگيران سختاقدامات 

و  كردكه طاهر ورود خواربار را نيز به بغداد دشوار  آنويژه  بهمهاجرت و فرار از شهر شدند؛ 
معيشـتي   ةمضـيق با اخذ ماليات مضاعف از بازرگانان بغدادي مردم را در تنگناي فـراوان و  

حتي طاهر با دار النَكث ). 446 /8: تا بي؛ طبري، 54- 53/ 2: 1966مسعودي، (بود  قرار داده
اموال و مستغالت بزرگـان و سـرداراني    ةمصادرخواندن بغداد، عمالً به  )شكني پيمان ةخان(

در نتيجـه،   ).447/ 8: همـان ( به او نپيوسته بودند و نيز بازارهـاي بغـداد پرداخـت   كه هنوز 
هـاي   زنان و كودكان را آمـاج آزار  وزنان نيز شهر را در معرض غارت و چپاول  دزدان و راه

در چنين شرايطي، امـين سـرگرم عـيش و نـوش و شـادخواري بـود و       . خويش قرار دادند
او گـاه بـيش از مهاجمـان بغـداد را چپـاول       ةبرنامـ  بيو  ،خورده شكسترهبر،  سپاهيان بي

  ).85- 80 /5: همان( كردند مي
  

  حربيه و اقدامات آنان. 3
رب بـن عبـداهللا      بغداد اي بزرگ در بيرون  حربيه نام محله رب بـود كـه حـو نزديك باب ح

، 132/ 2: تا بي ياقوت حموي،( آن را ساخته بود ،)ق158- 138: حك(بلخي، سردار منصور 
ق، گروهي از فاسـقان ايـن    200هاي سال  زمان با موج ناامني و نابساماني هم). »حربيه«ذيل 

غربـي رود دجلـه، از درگيـري     ةكرانكَرخ، واقع در  ةمحلمحله همراه با گروهي از فاسقان 
اين . و سلب آسايش ساكنان پرداختند ،زني به دزدي، راه ند وكردميان امين و مأمون استفاده 

) 551 /8: تـا  بـي  طبري،( خواند جا فاسقان حربي مي گروه از فساق كه طبري آنان را يكدو 
حتي آشكارا پسران . كردند و آرامش آنان را سلب مي ندداد ميدر بغداد و كرخ مردم را آزار 

 ربودند و كسي را ياراي جلوگيري از ايـن اعمـال زشـت آنـان نبـود      كم سال و زنان را مي
جمعي به مناطق شهري يا اطـراف بغـداد    حربيه گاه دسته). 129 /4: 1366 مسكويه رازي،(
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 بـرزن بـه حركـت    و كردند و گاه در كوي ميهاي مردم را چپاول  بردند و دارايي يورش مي
نشدن  كردند و در صورت اجابت و خواربار مي ،، از ثروتمندان طلب پول، اثاثيهندآمد ميدر

دسـت  از گذران و مسافران نيز  ره). 325 /6: 1965 بن اثير،ا( ستاندند زور مي به شان خواسته
ايـن   دسـت و اراضي كشاورزي مردم نيز آشـكارا بـه    ،ها باغات، بستان .آنان در امان نبودند
به سبب اشتغال به جنگ با سپاهيان طاهر،  ،در اين ميان حكومت نيز. شد فاسقان غصب مي

 ةدهكـد حربيـه  وقتي براي نمونه، . را نداشت به هيچ رو امكان دفاع از جان و مال بغداديان
و احشـام سـاكنان    ،غارت كردند و اثاثيه، طال و نقره ، راواقع در ميان بغداد و عكبرا ،قُطرَبل
زور گرفتند و در بغداد به فروش رساندند، حكومت امكان رفع اين ظلم را نداشـت   بهآن را 

خليفـه  ). 552- 551/ 8: تـا  بـي طبري، ( بازگرداندل را به ايشان بو نتوانست اموال اهالي قُطرَ
بنابراين، ناگزير بـه  . كندقدر سپاه در اختيار نداشت كه با مهاجمان به پايتختش نبرد  آنحتي 

بديهي است كه اين افراد  .و عياران در اين نبرد شده بود ،استفاده از اوباش، زندانيان آزادشده
. هاي خاص خود و نه خليفه و درباريانش بودند نظميتر بي  دقيقنيز تابع نظم يا به عبارت 

، مردم از غارت .بود كه حكومت دست اين افراد را در تمامي امور باز گذارده آناز اين بدتر 
ها  ترين عذاب اين افراد در دشواري بودند و سخت دستو ربودن زنان و كودكان به  ،دزدي
  ).149/ 6: 1965؛ ابن اثير، 335/ 2: 1966مسعودي، (كردند  ميها را تحمل  و رنج
  

  واكنش مردم به فسق و دزدي. 4
 نداشتن دليلهاي گوناگون، به  تنهايي اندك بود، مردم محله بهكه شمار فاسقان هر محله  آنبا 

گري را از دست داده  رهبري واحد، امكان هر نوع مقابله با دزدي و غارت ودلي،  هم ،اتحاد
و اوبـاش، اكنـون در لبـاس     ،از فاسقان از جمله طرّاران، عياران كه بسياري آنويژه  به .بودند

و اقدام در برابر آنان  ندنداشتمقابله با آنان را ت ئجرمردم  بودند و مأموران حكومتي درآمده
نخستين اعتـراض   كه آمد، چنانبا اين حال . دانستند ضد حكومت مي  شورش بر ةمنزلرا به 

ايـن   .دانست لبقُطرَبايد اعتراض نافرجام مردم را شرارت  ضد دزدي و  آشكار بغداديان بر
خـود   اند و تدريج از حكومت قطع اميد كرده بهداد مردم  نشان مي ،ولو ناكام ،ها نوع اعتراض

در هر كوچه  :گفتند محله به شور نشسته و باري، بزرگان هر. آيند به فكر دفاع از خود برمي
هاييم و بايد اتفاق  اند در صورتي كه ما بيش از آن شدهما چيره  يك و دو فاسق هست، اما بر

 )داوطلبـان ( مطَوِعـة طبري ايـن گـروه را   ). 325/ 6: همان( جلوگيري كنيمها  آن كرده و از
رويكـرد  دهندة   نشانكند كه  معرفي مي ببغداد الفُساق يعل ريللنَك المطَوِعةناميده و آنان را 

 بغـداد در جهـت بازگردانـدن نظـم و آرامـش اسـت      جنبش بر ضد غوغائيان و اوبـاش  
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 و بـالمعروف  ألمـر  المتَطَوِعةرازي با   اثير و مسكويه  حالي كه ابن  در ).553 /8 :تا بي طبري،(
 خواندن آنان، بر ديني بودن اين جنبش و نه اجتماعي بودن آن تأكيد دارنـد  المنكر عن يالنه
  ).326 /6: 1965 ابن اثير، ؛129/ 4: 1366مسكويه رازي، (

  
 شورش مردم بغداد به رهبري خالد دريوش و سهل بن سالمة انصاري. 5

نخستين كسي كه به رهبري تهيدستان در دفاع از جان و مال و نواميس خويش برخاسـت،  
خالد دريوش مردم را به امر به معروف و نهي از منكر و  .انبار بود ةمحلخالد دريوش ساكن 
زودي شمار زيادي گرد او فـراهم   به .خويش در مقابل فاسقان فراخوانددفاع از جان و مال 

داشتند  اين نيروهاي مردمي با حمله به فاسقان حربي، آنان را از تعرض به مردم بازمي. آمدند
حكومـت بـا   نكـردن  كه به رغـم اطـالع مـردم از برخـورد      آنجالب . جنگيدند و با آنان مي
كوشيدند اعالم كنند  دادند و بدين ترتيب مي ت تحويل ميچنان آنان را به حكوم فاسقان، هم

  ).130/ 4: 1366مسكويه رازي، ( ضد حكومت نيست  جنبش آنان بر
ضد فاسقان ابوحاتم سهل بن سالمة انصـاري از   يكي ديگر از رهبران جنبش مردمي بر

و نهـي  وي قرآني به گردن خويش آويخت و مردم را به امر به معـروف  . مردم خراسان بود
ظـاهراً   .كـرد  دعـوت مـي  ) ص( رباز منكر و عمل به كتاب خـداي عزوجـل و سـنت پيـام    

اسـامي   زيـرا تر بـود،   تر و دقيق كاملدارش  از نيروهاي مردمي طرفسالمه دهي ابن  سازمان
عـالوه  ). 553 /8: تـا  بي طبري،( كرد كنندگان را در ديواني كه ترتيب داده بود ثبت مي بيعت

بر اين، بسياري از مردم را در برابر دريافت وجهي ماهيانه، تحت حمايت خويش قـرار داده  
گشـت و   هـا مـي   بازارهـا و محلـه   او در. كـرد  ميمراقبت هاي آنان  و از اموال و داراييبود 
بـراي نمونـه بـه نـزد     . گيـري وجـود نـدارد    گري هست، اما باج در اسالم حمايت: گفت مي

گفت بستان تـو در حمايـت مـن اسـت و آن را از حملـه و       رفت و مي تاني ميصاحب بس
اي كه  شيوه. م بپردازيهكنم، تو نيز بايد در مقابل ماهيانه فالن در برد فاسقان حفظ مي دست

 كـرد  سـان بـه خـود جـذب مـي      مندان به كسب درآمد را يـك  هنيازمندان به حمايت و عالق
  .)130 /4: 1366 مسكويه رازي،(

  
  دو رهبر يك جنبش. 6

امـا   ،خاسـته بودنـد   سان به پا هر دو براي تحقق هدفي يك هسالمخالد دريوش و سهل بن 
 خواست خود را با حكومت درگيـر  خالد دريوش نمي. بوداختالفاتي در روش و منش آنان 
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مـن از  : گفت او مي. پرداخت به دفاع از مردم در مقابل فاسقان غيرحكومتي ميفقط و كند 
 گـويم چـه بكنـد و چـه نكنـد      كـنم و نمـي   گيرم و با آن نبرد نمي ر حكومت عيب نميكا
هل خـود را موظـف بـه محاربـه بـا هركسـي        ). 554- 553 /8 :تا بي، طبري( در عوض، سـ

خـواه از   دانست كه برخالف كتاب و سـنت رفتـار كنـد، خـواه از مـردم عـادي باشـد        مي
ان شروع جنبش اين دو رهبر نيز متفـاوت  جداي از اين اختالف در رويكرد، زم .حكومتيان

قيام كرد و چون در قيامش متعـرض   هسالمخالد دريوش دو سه روز پيش از سهل بن  .بود
شـنبه   پـنج نيز در روز  هسالمسهل بن . حكومتيان نشد، كسي كاري به او و حركتش نداشت

 علـم طغيـان برافراشـت    ،حربيـه  ةمحلـ واقـع در   در مسجد طـاهر،  ق 201چهارم رمضان 
امـا چـون    راهان و موافقان سهل فـراوان بـود،   در ابتدا، شمار هم. )326 /6: 1965 اثير،  ابن(

بسياري، از جمله مطّلب بن عبداهللا خُزاعي، او  احتمال پيروزي سپاهيان طاهر فزوني گرفت،
در تغيير موضـع   هم هسالماعتراض شديد ابن  .را ترك و به نام مأمون دعوت به قيام كردند

اما چون مطّلب ياراي مقاومـت در  . مطّلب تأثيري نگذارد و كار طرفين به رودرويي انجاميد
 ةتوطئـ با ناكام مانـدن   .برابر سهل را نداشت با او صلح كرد، اما در نهان كوشيد او را بكشد

و نهـي از   قتل سهل، مطّلب با او تجديد بيعت كرد و در ظاهر به دعوت به امر به معـروف 
بـن   عالوه بر اين، برخي سران و فرماندهان دستگاه امين نيز چون منصور. منكر روي آورد

هل نشـان     خُزيمه بن خازم و فضل بن ربيع، ظاهراً خـود را دوسـت   مهدي، دار دعـوت سـ
گردان شدند و نشان دادند  رويدادند، اما با گذر زمان، منصور و ابراهيم بن مهدي از وي  مي
). 131 /4: 1366 مسكويه رازي،( كردند دلي مي خطر سپاهيان طاهر با وي هم ةواسطبه  فقط

؛ 1390احمدونـد،   ←( منصور و ابراهيم بن مهدي كه خود بنا داشتند بر بغداد تسلط يابنـد 
گـردان شـدند و    ، با درك خطر روزافزون سهل و شمار ياران وي از او روي)مقاله ةنيز ادام

كه بر در  ،منصور و ابراهيم بن مهدي چند روز با نيروهاي سهل .ن بردندسرانجام او را از ميا
نبـرد   ،بر آن نهـاده بودنـد   قرآنهايي از گچ و آجر ساخته و سالح و  هاي خويش برج خانه

شنبه آخر شعبان، سهل و اندك  پنجكردند و سرانجام موفق شدند با تطميع ياران او، در روز 
 بار جنـبش خـويش را آشـكار كـرد     نخستينمان جايي كه براي وي را به ه ةماند باقيياران 

  ).324 /6: 1965 ابن اثير،( در نهايت نيز وي را با حيله دستگير كردند. عقب برانند
 ةخودخوانـد  ةخليفـ هـادي، وليعهـد   گوهاي سهل در زندان با اسحاق بن موسي و گفت

هل در   گر تبليغات توان بيان مي را ،)217: 1390احمدوند،  ←( ابراهيم بن مهدي دعوت سـ
كه او  ،سهل در پاسخ به اسحاق .كرده به شمار آورد چه او ادعا مي ميان مردم يا دست كم آن

، دعوت خويش را عباسي و در واقع تـالش در  كرد  ميرا به شورش بر ضد حكومت متهم 
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مهـدي   هر قدر اسحاق و بعـدها ابـراهيم بـن   . دانست تحقق امر به معروف و نهي از منكر مي
او به شورش بر ضد حكومت و دور شدنش از امر به معروف و نهـي  كردن كوشيدند با متهم 

المه  بنابراين سهل . دارانش دور كنند، توفيقي به دست نياوردند از منكر، او را از طرف را بن سـ
 اندازنـد يارانش وي را آزاد كنند و شورشي تازه به راه ماندة  باقيدر همان زندان كشتند تا مبادا 

  ).325/ 6: 1965؛ ابن اثير، 131/ 4: 1366؛ مسكويه رازي، 564/ 8: تا بيطبري، (
  

  گيري هنتيج. 7
نزاع امين و مأمون و ناكامي سپاهيان امين در برابر سپاهيان طاهر بن حسين، ويراني بغداد را 

و آشوب  ،بغداد موجب بروز خأل قدرت، ناامني ةماه 14 ةمحاصردرگيري و . در پي داشت
از سوي ديگر نـاتواني امـين و درباريـانش در    . دشفراوان شهر به دست اوباش و غوغائيان 

تدريج اعتراض مردمي را از قطربل شروع كـرد   بهو نواميس بغداديان،  ،حمايت از جان، مال
از ايـن رو، گروهـي از مردمـان     .و كَرخ گسـتراند  هحربيهاي بغداد، نظير  و در برخي محله

المة انصـاري در    عادي و  هل بـن سـريوش و سفرودست بغداد، در پاسخ به دعوت خالد د
به رغم تفاوت روش و مـنش   .گران به اين دو تن پيوستند برقراري امنيت و مبارزه با غارت

هـاي مهـم    نمونـه بايد يكـي از   ق201خالد دريوش و سهل، جنبش مردم بغداد را در سال 
  .شرقي به شمار آوردهاي  سرزمينهاي مردمي در  جنبش
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