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حركة العيارين و الشطار : العنف المدني في 
 المجتمع العباسي خالل القرن الرابع الهجري

 
 

 *محمد سعيد رضا
 
 

 عن أصولهم االجتماعية و األثنية و المذىبية  -0
 معنى العيار  -أ

يعرررا العيررار فرري الالرررة  يالرجررل ، يررر الحر،رررة، ويررل جررال فررري ال رراموس المحرري  لافيرررروز 
. و قرا  ايرن األعرايري   و 1لك ير المجئ و الذىاب و الرذ،ي الك يرر التارواا" آيادي "العيار ا

العرب تمردح يالعيرار و ترذه يرو. ي را  يرره عيرار ناري  فري المعاصري، و يرره عيرار ناري  فري 
 .2طاعة اهلل عز و جل 

أمرا ،ترا التراريق ف رد اتتافرا فيمرا أطا تررو عارى العيرارين و الاراار مرن تسرميات و نعرروت 
م " الرعرراو و األويرراش و الارررارين" ويررل جررال فرري وررديل الابررري عررن ورروادث سررنة فسررموى
ه قولررررو   " ذلررررا األجنرررراد و توا،اررررا عررررن ال تررررا  إال ياعررررة الاررررر  و العررررراة            800ىررررر /  097

. و أسرررموىم يالفتيررراو وترررى 3و أىرررل السرررجوو و األويررراش و الرعررراة و الاررررارين و أىرررل السرررو 
. ،مرا أاررار إلرى ذلر  إيررن الجروزي ي ولرو   " و مررن 4اعيررارين و الاراار أصربحا ،امرة مرادفرة ل

…ىذا الفن تابيسو عاى العيارين فري أترذ أمروا  النراس، فرينهم يسرموو يالفتيراو
". و يرر  ايرن 5

يايويررْو الُ ّمررري أو صررفة الفتررروة ال تنابررل عارررى صرررفات العيررارين و أعمرررالهم ويررل نعتهرررا يكونهرررا 

                                                                                                                                   
 قسم التاريق، ،اية التريية، يلداد، العرا   *
 .98ص.-.0المجاد  -1
 .404/  3 -وس.تاريق العر  -الزييدي. -2
 .080/  01 -ال اىرة، الابعة الحينية. -تاريق الرسل و الماوك. -3
 .378ص. -تابيس إيايس. -اين الجوزي. -4
 نفس المصدر و الصفحة. -5
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يالاصروص ف رد جرال فري ورديل أومرد يرن ونبرل عرن أيري الهير م  . ،ما نعتروىم6"ااارة فسل" 
الحداد الذي ألت ى معو في وبسو أياه المحنة قائر   "رومو الارو أيا الهي م الحرداد لمرا مرددت 
يرردي إلررى الع رراب. و أترجررا لاسرريااط إذا أنررا يينسرراو يجررذب ثررويي مررن ورائرري و ي ررو  لرري   

العيررار الاررط الارررار. مكترروب فرري أميررر المرر منين. إنرري  قاررا ال. قررا    أنررا أيررو الهيرر م  !تعرفنرري
ضريا ثماني عار سوطا يالتفاريل و صبرت عاى طاعة الايااو ألجل الدنيا. فأصربر أنرا فري 

. و عندما قبض عاى الاط )العراقري  و ومرل إلرى الروزير أيري عبرد 7طاعة الرومن ألجل الدين"
ن محمد ال زويني رئريس اررطة يلرداد قرائر لرو اهلل المهابي قدمو يدوره إلى ايي الحسين أومد ي

 .8" … " ىذا الاط العيار العراقي الذي عجزتم عن أتذه فخذه و أ،تا تا  يتسايمو
 يداية ظهورىم -ب

أقترو ظهور العيارين و الااار ألو  مرة فري التراريق يفتنرة األمرين و المرأموو، و ذلر  ورين 
لكرل عاررة مرنهم عريرل و لكرل عاررة عرفرال ىبوا يتنظيم ابو عسكري  وزعوا عارى أسراس أو 

. لادفاو عرن مدينرة يلرداد ضرد الجري  9ن يا و لكل عارة ن بال قائد و لكل عارة قواد أمير 
. لكررنهم سرررعاو مررا تحولرروا إلررى عصررايات تسررااا عاررى 10الخراسرراني ي يررادة طرراىرين الحسررين 

يرربعض التعررديات و  جررايوا يلررداد طياررة أيرراه الفتنررة الترري دامررا أريعررة عاررر اررهرا قرراموا ترلهررا 
. وتى قا  فيهم الااعر أيو يع روب 11األسوا ، و أياح لهم رؤساؤىم النها و الساا عرنية 

 .12الخريمي 
 و ياتفي يالنهاب ااطرىا   يحرقها و ذاك يهدمها 
 يستن عيارىا و عائرىا   و الكرخ أسواقها معااة 

 أساد ييل يابا تساورىا  أترجا الحرب في سواقاها 
 صدا إذا ما عدت أساورىا  ن البوادي تراسها و من الرم

 ساعد طرارىا و م امرىا   ،تائا الهراي تحا رايتو
 .13يحارىا لا ال واارىا   ال الرز  تبلي و ال العاال و ال 

                                                                                                                                   
 .016ص. 61تاد 009النجل تزانة  –مخاوط مكتبة ال ترية  -معاني األتبار -6
 .379ص.-تابيس ايايس. -اين الجوزي.-7
 .73ص.-ىر.0345دمال، مابعة التوفيل،  -اتبار الحم ى و الملفاين. -اين الجوزي.- 8
عرا في رؤسرائهم فري ىرذه الفتررة العيرار )وراتم الصر ر   -.305/ 3مروج الذىا  -المسعودي. -9

 .6/076أنظر أين االثير  الكامل في التاريق 
 .3/333م لل مجهو    العيوو و الحدائل في أتبار الح ائل. -10
 .6/076 -الكامل في التاريق. -ير.اين اأٍلث -11
 -ىررو مررن معاصررري الخايفررة ىرراروو الرارريد و اينررو المررأموو )أنظررر طب ررات الاررعرال اليررن المعتررز).-12
 .093ص.

 .0/877-تاريق الرسل و الماوك . -الابري. -13
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ترم نررراىم ثانيررة فري ورروالي تمسررين ألرل عيررار و قررد لعبروا دورا يررارزا فرري وصرار يلررداد سررنة 
ايهم المستعين ليصد يهم عن يلداد ىجمات األترراك المبرايعين ه وين أعتمد ع864ىر / 050

. و قد أثنرى ايرن األثيرر عارى ارجاعتهم ي ولرو  " و ،راو لهرم عريرل ي را  14لامعتز في سامرال. 
لررو ينتويررو يأيررديهم البرروادي الم يرررة و قررد ثبترروا فرري وررين أو أىررل يلررداد و لرروا األديررار و تر،رروا 

سررتعاو يهررم الخايفررة المهترردي فرري وريررو ضررد األتررراك سررنة . ،مررا ا15قررترىم      و جرورراىم" 
. و قد ازدادت أعدادىم يمرور األياه و ضعل الحكومات، وترى أصربحا 16ه869ىر / 056

و  17ظاىرة فرضا نفسرها عارى المجتمرل العراقري. و عرفرا ألصرحايها صرفات مميرزة يرأقوالهم
راب السياسرري و الترردىور . و اسررتمرت ىررذه الفؤررة ت ،ررد وجودىررا فرري فترررات االضررا18أفعررالهم 

االقتصررادي                          و ال اررل االجتمررراعي. فعنرردما انتصررر ايرررن رائررل عارري يحكرررم 
و ماررر  العيرررارين   …ه )فررروض قومرررا مرررن العيرررارين فأعاررراىم دينرررارا دينرررارا938ىرررر /  307سرررنة 
مرة مرن أىرل ه لمسراعدة العا 945ىرر /  334 . و ،ذل  استعاو يهم ايرن اريرزاد سرنة 19الباد 

ىرر /  338. ،ما ومى عمراو ين اراىين سرنة 20يلداد عاى ورب معز الدولة البويهي و الديام 
ه جانبررو فرري السرراااو يالعيررارين و الاصرروص الررذين اجتمعرروا عايررو عنررد ظهرروره يالبايحررة  947

ه اسرررتنفر سررربكتكين الحاجرررا العامرررة و العيرررارين 970ىرررر /  070. و فررري سرررنة 21ف ررروي يهرررم 
. و لمرا عصرى سربكتكين يختيرار يرن معرز الدولرة و 22المهراجمين لا لرور االسررمية لحرب الرروه
ه اسررتعاو يالعامررة و العيررارين " فَرَ رروؤَد مررن رؤسررائهم ال ررواد و عرررا 973ىررر / 063واريررو  سررنة 

العرفال و ن ا الن برال و تارل عاريهم و وماهرم عارى الردواب و استصرحبهم و يسراهم و صرار 
يالوا من الك ررة فري المجتمرل العراقري وترى قرا  عرنهم الم دسري )ت  . و ل د23لو منهم جند" 

 .24ىر   "إذا تحر،وا يبلداد أىاكوا"  375

                                                                                                                                   
 .0564، 0561، 00/0550 -الابعة األوريية . -المصدر نفسو . -14
 .7/000الكامل في التاريق  -15
 .9/089 -الابعة الحينية . -تاريق الرسل و الماوك . -الابري. -16
 .46ص.-أتبار الظراا و المتمازوين. -اين الجوزي. -17
 .8/064-مروج الذىا. -المسعودي. -18
 .009ص. -األورا . -الصولي. -19
 .8/480الكامل في التاريق  -اين األثير. -20
االمتررراو و  -؛ أيرررو ويررراو التوويررردي.7/014المنرررتظم  -؛ ايرررن الحررروزي.8/630المصررردر نفسرررو -21

 .050-3/050الم انسة 
 .0/317 -تجارب األمم. -مكوية.-22
 .031ص.-امن الت اسيم في معرفة االقاليم. -الم دس.-23
العبررررررر فرررررري ترررررراريق مررررررن يبررررررر  -؛ الررررررذىبي.8/87؛ 7/001؛ 3/88المنررررررتظم  -ايرررررن الجرررررروزي.-24
 .060؛3/011
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 عناصرىم  -ج 
. لرذل  أارار ايرن األثيرر 25،او العيراروو يمرموو فري صرفوفهم  أجناسرا و طوائرل مختافرة 

ناا ه  ي ولررو   " و ىررم أصرر975-970ىررر / 375-370إلررى الماررتر،ين فرري ورروادث سررنة )
 ".26البنوية و الفتياو و السنية و الايعية و العيارين

و ير  يعض الكتاب المحدثين في ىذا االتساو و الامو  الذي أصاب ور،ة العيارين فري 
الفترة البويهية وضمها لجماعات من يير العامة في صرفوفها دلرير عارى مرا ،راو يعانيرو المجتمرل 

. ،مررا أو وجررود العباسرريين و العاررويين فرري 27دية مررن اضرراراب فرري الحيرراة السياسررية و االقتصررا
صررفوا العيررارين يعاينررا دلررير آتررر عاررى الوضررل االجتمرراعي ال اررل و المر،ررز المترردىور لهرر الل 

 .28االاراا        و تاصة في النصل ال اني من تاريق السيارة البويهية عاى العرا  
رين و الارراار، ف ررد وصررفوا و لكنررو عاررى الررريم مررن التنرروو و االتررترا فرري جنسرريات العيررا

يادة طاعتهم لرؤسائهم و سرعة ورر،تهم لتنفيرذ مرا ير مروو يرو، ويرل صرار لكرل وررب أميرر و 
تعبيرررا عمررا سرراد  30. و يررذل  اطاررل عارريهم الم دسرري )دو  العيررارين  29فرري ،ررل محاررة مت ررده 

ر الررربرد فررري عصرررره مرررن فوضرررى سياسرررية طعرررن فيهرررا تسرررا  العيرررارين و عبررر هم يررراألمور. و يرررذ،
الم رتوو  مجموعة مرن رؤسرائهم فري ىرذه الفتررة   ،رايي ،برويرة، و ايري الردود، و ايري الرذياب،             

ه )عزيررز 964ىررر / 384مررنهم سررنة 31و أسررود الزيررد، و ايرري االرضررة، و ايرري النررواي . و طبررل 
ىررر /  407. و فرري سررنة 33ه )ايرري مررافر العيررار   0110ىررر /  390. و فرري سررنة 32البايصررري  
أارررهر عيررراري يلرررداد سرررنة  35الرررذي ،ررراو معاصررررا لابرجمررري  34ه )ايررو يعاررري الموصررراي  0106

                                                                                                                                   
 .3/333يعني الااار )أنظر يتيمة الدىر لا عالبي  ؛ البانواتيو 8/000الكامل في التاريق -25
 -العامة يبلداد. -؛ يدري محمد فهد.68ص.-تاريق العرا  االقتصادي. -الدوري، عبد العزيز. -26
 .389ص.

 .7/001المنتظم  -اين الجوزي. -27
 .7/053 -المصدر نفسو.-28
 .45ص.-أوسن الت اسيم. -29
 .3/061نو  االمتاو و الم ا -ايو وياو التوويدي. -30
. نسررربة لمررا محاررة يرراب البصررررة يبلررداد )أنظررر نفررس المصررردر و 7/047المنررتظم  -ايررن الجرروزي. 31

 الصفحة 
 .8/439تاريق ىر    -ىر  الصايي. -32
 .8/44المنتظم  -اين الجوزي. -33
 .75، 70، 66، 51، 45، 8/44 -المصدر نفسو. -34
 78/ 8المصدر نفسو  -35
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و مررن  36ه )اينررا االصرربهاني   0134ىررر /  406ه، و يرررز فرري العيررارين سررنة 0131ىررر / 400
 .37ه )الا ا ي و الزيبل   0154ىر /  444رؤسائهم في سنة 

، 38ة يكرونهم واي ري الررؤوسو ،او العياروو و الااار يتميزوو في مظهرىم عن ياقي العامر
يلاونهرررا يخررروذ مصرررنوعة مرررن تررروص و ىرررم عرررراة ال يترررواروو إال يخرقرررو تررردعى يرررالمؤزر ويرررل 

و يمرررعوو فررري أعنررراقهم الجرجرررل و الصررردا  39ياررردونها فررري أوسررراطهم. و يتارررحوو يررراألزار
          41. و لرم تفرار  أوردىم الارادوفة 40األومر و األصفر و م اود و لجما من مكانس و مرذاب 

. و ،انرررا لهرررم مراسررريم تاصرررة فررري اسررت با  مرررن يررردتل فررري عمرررويتهم ،تابيسرررو 42و الكرررب 
. ،مرررا ،ررانوا يحتفررروو يالعمرررو 43السررراويل التررري اتتصررروا يابسررها و تسرررمى يرررر )سررراويل الفتررروة  

 .44الجديد في مجاس أنس، يع دونو في أمكانهم المعزولة و ياريوو فيو النبيذ عاى نخبو 

 رة و العصياو. ور،اتهم يين ال و 0
يعرررد ىرررذا السررررد المررروجز لتاررركيرتهم و تنظيمررراتهم ال يرررد مرررن االارررارة إلرررى فعاليررراتهم و 

. مرل ييراو مرا تافروه مرن أثرر 45ور،اتهم ضرد الحكومرة و النراس و التري عرفرا ياايعهرا ال روري 
سيل في المجتمل، ،ي نخرج من ،ل ذل  ينترائ  نردّلل يهرا عارى طبيعرة الحر،رة و اىردافها فري 

 الفترة يالذات.ىذه 
                                                                                                                                   

 .9/000الكامل في التاريق  -األثير.؛ اين 8/054المصدر نفسو  -36
 .099ص. -العامة يبلداد في ال رنم الخامس الهجري . -يدري محمد فهد . -37
 .3/061االمتاو و الم انسة  -؛ ايو وياو.004-0/000الفرج يعد الادة  -التنوفي. -38
 .3/305تروج الذىا  -المسعودي. -39
 0/071؛ ف وا الصنوه 61ص.-اتبار الظرا و المتمازوين. -اين الجوزي. -40

  و ريمررا ،رراو 01/71وبررل ،رراو العيررار يحماررو معررو دائمررا )أنظررر المنررتظم اليررن الجرروزي  -و الارراروفة.
ذل  الستعمالو في التال عاى الدور و الساوح و ىي ير ا  في صفات الاصوصية. و استعماوا فري 

ة و الترراس مرن البروادي و الرمراح مرن معار،هم المجازة و الم اليل و األجر و البادية المتليرة و المخر
تراريق الرسرل و الماروك لمعرفرة المزيرد  -ال صا و البوقات مرن ال صرا و قرروو الب رر )انظرر الابرري.

 . 9/088عن تا  اآلالت 
 .0/414ي يمة الدىر  -التعايي. -41
 .379تابيس ايايس  -اين الجوزي.-42
لعيرار ايرو عاري الموصراي م ررا سرريا لرو فري ، أنخرذ ا341، 0/338الفرج يعد الادة  -التنوتي. -43

 -مكاو ما فري قريتري )اوانرا و عكبررا  ترارج يلرداد و مكانرا ظراىرا يردرب الريراح يبلرداد )ايرن الجروزي.
  و اتخذ البرجمي م ره في )وجة ياألومرية  ويل ،او ياتجأ إليها مل جماعترو )نفرس 8/44المنتظم 

 المصدر            و الصفحة .
 .3/305تروج الذىا  -ي.المسعود -44
 ؛ و عن فتن العيارين العظمة.8/003تاريق ىر   -ىر  الصايي.-45
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ه مظهرررين مناصرررتهم لعارروي قتاررو رجررل  961ىررر /  35ف ررد ثررار العيرراروو و الارراار سررنة 
ه 970ىررر /  360.،مررا أاررعاوا فتنررة  يالجانررا اللريرري مررن يلررداد 46عباسرري و ىمررا فرري سرركر 

، ويل استولوا عاى يلداد و ،بسوا الردور و تعرضروا لاحرريم 47تخااها ، ير من ال تل و النها 
و أوجدوا نوعا جديدا في االقتتا  يين المحرت فري يلرداد لرم يكرن ارائعا مرن قبرل      .    48

و يرررذل  ي رررو  مسررركويو  " و وصرررل فررري ،رررل محارررة  عررردة رؤسرررال مرررن العيرررارين يحررراموو عارررى 
محاتهم  و يجبرونهم األمروا ، و يحراريوو مرن ياريهم فهرم لرذل  متحاقردوو يلرزو يعمرهم يعمرا 

. و قررد 49دور يعررض و ي يررر ،ررل قرروه عاررى أترروانهم و جيرررانهم  نهررارا و لررير و يحررر  يعمررهم
. وتررى " أتررذ جماعررة مررن رؤسررال العيررارين و 50عجررز السرراااو عررن اصررروهم و اطفررال ثررائرتهم 

ه ضررراوة وتررى 974ىررر /  364" وزاد العيرراروو سررنة 51قتارروا، فسرركن النرراس يعررض السرركوو" 
أترذوا الخفرائر عارى األسروا  و الردروب،  ر،بوا الدواب و تا بوا يال واد و يابوا عارى األمرور و

. و 52و ترراا التجررار عاررى انفسررهم و أمرروالهم و اثرراروا النعرررات الاائفيررة يررين السررنة و الارريعة 
ه  تفرراقم تاررر العيررارين فرري جررانبي مدينررة السررره و أوقعرروا ، يرررا مررن 991ىررر/  381فرري سررنة 

ه )ازداد 990ىرر /  380نة . و فري سر53الحرائل في المحا  و ،بسا الدور و نهبا األموا  
ناررراط العيرررارين و الاررراار و ، ررررت الفرررتن يرررين العامرررة يبلرررداد و زالرررا ىيبرررة السررراااو و تكررررر 

لكن السااة وجها لهرم ضررية رادعرة و قتارا جماعرة مرنهم، ييرنهم  54 …الحريل في المحا 
نردما ه ع994ىرر /  384. و تجردد أمرر العيرارين سرنة 55أود رؤسائهم المعروا يأيي جرواىراد 
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 .040ص.

 .36/  00عيوو التواريق  -؛ الكتبي7/053المنتظم  -اين الجوزي.  -53
 .014/  9الكامل في التاريق  -اين األثير. -54
أن ذ ين جوا مررد مرن ال ترل النرو قرد تعراوو ه السرااة ايراه صرمهاه الدولرة و وررس األسروا  لرذل  -55

 .099ص.-تجارب األمم.  -قبل يهال الدولة الافاعة فيو و لم ي تل مل جماعتو )أنظر أيو اياو.



 0111أفريل -، جانفي01إنسانيات عدد 

 

 53 

. و اترذوا 56أثاروا الفتنة يرين أىرل الكررخ و اىرل يراب البصررة اوترقرا فيهرا ، يرر مرن المحرا  
.  57من األسوا  الجبايرات و سرابوا النراس أمروالهم و قتاروا الرجرا  و ارعبروا النسرال و األطفرا  

ه في تمم التنافس السياسري ويرل تعراوو  999ىر /  389،ما نا  العياروو في يلداد سنة 
يعررض رجرراالت الدولررة الررذين اسررتخدموىم فرري االيتيرراالت السياسررية الجتترراث أعرردائهم                معهررم

ه وررين قتررل عاررى أيررديهم أيررو 0111ىررر /  390. ،مررا وصررل سررنة 58و منافسرريهم فرري الحكررم
الحسن عاى ين الااىر الكاتا الذي ،او قد ىرب إلى مصر توفا مرن أيري الحسرن محمرد يرن 

أقرراه يهررا مرردة ثررم عرراد فرري ىررذه السررنة إلررى يلررداد مررل الحرراج و ارراو  عمررر يررن يحرري العارروي و
ي دومررو أنررو جررال لارردعوة إلررى صرراوا مصررر و الاررروو لررو فرري الفسرراد عاررى الدولررة العباسررية، 
. 59فكبسررو العيرراروو فرري داره يرردرب الم بررر مررن سرروي ة يالررا و قتارروه مررل جاريتررو و نهبرروا داره

ا دفل يعميد الجيوش إلى مرو تهم و فررض الهيبرة ه مم0110ىر /390وزاد أمر العيارين سنة 
. لكرررن ىرررذه االجررررالات لرررم تررر ن 61و ممرررن قترررل عارررى يرررده مرررنهم ايرررن صرررافر العيرررار  60عاررريهم 

العيارين طوير عن عزمهم عاى الالا، ف رد ،بسروا دار أيري عبرد اهلل المرالكي الرذي ،راو ينظرر 
فري المعامارة، و قتاروا فري الردار في المواريل و يعض معامرت أيرواب المرا  و ،راو فيرو جرزا 

. و قتررل  العيرراروو فرري ىررذا اليرروه أيمررا ومرراد يررن السرركر 62صررهره أيررا طالررا يررن عبررد المارر  
. و اسررتمرت ور،ررات 63الاررهروني و ،رراو وجهررا مررن وجرروه الرسررتاقية و أىررل الرفررل و العصرربية 

لحكومرة البويهيرة العيارين تاتد ضراوة  عبر األياه وترى إذا مرا جرال ال ررو الخرامس الهجرري و ا
عاى أسوإ  وا  من المعل و الوىن طلي أمر العيرارين و ٍاسرتفحل اررىم و ، ررت اعتردالاتهم 

ه أزى روا النفروس و نهبروا  0105ىرر /  406، و تاصة األينيال منهم. ففي سرنة 64عاى الناس 
الصرراة األموا  و فعاوا ما أرادوا و اورقوا الكررخ، و يمرمنها دار الارريل المرتمرى عارى نهرر 

                                                                                                                                   
 .9/015 -الكامل في التاريق. -ر.؛ أين األثي070ص.-المنتظم. -أين الجوزي.  -56
 .00/71عيوو التواريق  -الكتبي.  -57
 .8/338تاريق ىر   -ىر  الصايي. -58
 .8/098المصدر نفسو  -59
؛ ايرن األثيرر الكامرل 00/007عيوو الترواريق   -؛ الكتبي.8/438تاريق ىر   -ىر  الصايي. -60

 .078/  9في التاريق 
 .8/439تاريق مرك  -ىر  الصايي.- 61
 .8/447نفس المصدر  -62
 المصدر و الصفحة -63
لما عر   5419ىرب العياريوو عن يلداد توفا من ايي ارسرو الذي عين عاى والية يلداد سنة  -64

 . 9/316الكامل في التاريق  -يو من عل و تز  )اين األثير.



 0111أفريل -، جانفي01إنسانيات عدد 

 

 54 

. وتى ،رانوا يكبسروو الردور نهرارا و فري الايرل يالماراعل و المو،يبرات، و ىرم يردتاوو عارى 65
الرجررررل فيسررررابونو يررررذتائره و يسررررتخرجونها منررررو يالمرررررب ،مررررا يفعررررل المصررررادروو و ال يجررررد 

. و قررد امتررد ارررىم إلررى رجررا  الحكومررة و اَنبسرراوا عاررى األتررراك و ترررج 66المسررتليل ملي ررا
. و اسرتمرت أعمرالهم 67الباد توفا منهم و قتاوا ، يرا من المّتصاين يرهم  أصحاب الارطة من

ه أيمررا وتررى اضررار النرراس إلررى إقامررة األيررواب عاررى الرردروب 0106ىررر /  407تارر  فرري سررنة 
. ،مرررا 69. و تاصرررة يعررد أو انررررهزه الجنررد أمررراه ىجماترررهم 68صرردا لهجمررراتهم فاررم تلرررنهم ارريؤا

اورقرروا المحررا  مررن الرردقاقين إلررى النخاسررين، و ،بسرروا ىجمرروا عاررى أىررل الكرررخ             و 
. و نهبوا ال ياب من جامل الرصرافة 70الكرخ فأتذوا ايؤا ، يرا من محاة ال ايعة و درب تال

ه ورد ايرررو يعاررري الموصررراي و جماعرررة مرررن 0109ىرررر /  401. و فررري ذي الحجرررة سرررنة 71لرررير 
وا يرجرا  الحكومرة و قتاروا )تمسرة مرن العيرارين المختفرين يأوانرا و عكبررا             و اصرادم

و اضارب يهم الباد وسياروا عاى الكررخ و ييردىم السريوا  72الرجا  و اصحاب المصال   
و نهبروا عرردة محررا  و ضررعل رجررا  المعونررة )الاررطة  عررن م رراومتهم. ف ررار يهررم أىررل الكرررخ و 

اروو عاررى ه ىجررم العيرر 0131ىررر /  400جماعررة مررنهم. و فرري سررنة  73ظفررروا يرررهم و صررابوا 
. و 74يلررداد و م رردمهم البرجمرري فنهبرروا مخررازو التجررار   و الررد،ا،ين الصررلار و دور األينيررال 

-0131ىررر / 405-4400تمكررن البرجمرري مررن أو يسرريار عاررى يلررداد مرردة تمررس سررنوات 
ه  دوخ ترلهررررا العيرررراروو أىررررل يلررررداد و مرررردو العرررررا  األتررررر  يرقاتررررو و ،باساترررررهم و 0134

ل تمسوو عيارا أود رجا  المال  )الحراس الايايوو  فري نهرر الردجاج ،مرا اعتدالاترهم، ف د قت
. و 75قتاوا قوما ،انوا معو و أورقوا داره و لم يتجاسر أود من الجيرراو أو ينرذرىم توفرا مرنهم 
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. و تفرراقم ارررىم وتررى امتررد 76ه سرررقوا أصررحاب األ،سررية يبلررداد  0130ىررر /  400فرري سررنة 
ا               يالسرقات و الكبسات و نزلروا عارى قاضريها أيري إلى واس  ويل ألهوا الناس فيه

. و أصررب  النرراس يحرسرروو يأنفسررهم 77الايررا يررن ،مراويررْو و قتارروه و أتررذوا مررا وجرردوا عنررده
أموالهم و ممتاكاتهم لير لمعل السااة           و ف داو األمرن و ذلر  يعرد أو عجرز رئريس 

اريهم أو ردعهرم و نتيجرة لفاراو ىررب توفرا مرنهم و  الارطة أيو محمد ين النرّوي مرن ال مرال ع
. و أثرراروا فرري يلررداد مررا سررمي 79و قتارروا يعررض مررن قرراومهم مررن األينيررال 78،بسرروا داره أيمررا 

.        و ىجرررم قسررم مررنهم عارررى 80يحرررب المحرررت يررين محارررة ال رئررين و محاررة الرردقاقين 
وا ِاررَباَ،ُو الحديديرة. و فرري المسرجد الجرامل يبراثررا و نهبروا مررا فيرو مررن وصرر و سررجادات و قاعر

ه تعصررا أىررل سررو  الكرررخ لترراجر يررزاز نهررا العيرراروو د،انررو و سرررقوا 0130ىررر /  403سررنة 
. ثررم ،بسرروا دار ايررن اللاررو الررواع  و 81أموالررو. فطضررار العيرراروو إلررى رد يعررض مررا أتررذوه منررو 

ترراك و اللامراو أتذوا مالو و استمروا في الكبسات و نالوا تاجيعا في أعمرالهم مرن مولّردي األ
. لكرن يهررال الدولرة أعرراد إيررن النروي إلررى رئاسرة ارررطة يلررداد               و اسرتااو فرري ىررذه 82

، دوو أو ي مرري عاررريهم ألنهررم سرررعاو مرررا تجرردد ناررراطهم فرري سرررنة 83المرررة أو يررردو العيرررارين
تحررا سررمل و            84ه ويررل ،رربس البرجمرري دورا و أتررذ أمررواال ، يرررة 0133ىررر /  404
و ايرن             85صر الحكومة وتى أو اين األثير ذ،رر عنرو أنرو ،ربس دار الارريل المرتمرىي

. و يالرررررررررررررا قيمرررررررررررررة مرررررررررررررا أترررررررررررررذه العيررررررررررررراروو                                  86عديسرررررررررررررو المجررررررررررررراور لررررررررررررردار الررررررررررررروزير 
                                . و قررررررررررررررررد يارررررررررررررررر  الخرررررررررررررررروا                               87مررررررررررررررررن دار  أوررررررررررررررررد التجررررررررررررررررار عارررررررررررررررررة أالا دينررررررررررررررررار 
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            88من البرجمي درجة ي ي الناس ال يتجاسروو عاى سميتو ياسمو يل يكنونرو )يال ائرد أيري عاري  
و لم يكترث البرجمي و جماعتو العياروو يالسااة عاى الريم من اردة أيري اللنرائم  الرذي أقريم 

و اراريوه ممرا 89جند قد ترجروا إليرو و آ،اروه عاى المعونة في ىذه السنة، يل إو جماعة من ال
زاد فررري تررروا النررراس منرررو. فأترررذوا يررردفعوو ارررره عرررن أنفسرررهم يمرررا يوصررراونو  إليرررو مرررن ىبرررات 
وصرت    و ذل  يعد أو لمسوا عجز السااة عن ومايتهم منو وتى ) أو أورد وجروه األترراك 

ة و اررايا و قرا    ىرذا يسو  يحي أراد أو يخرتن ولردا لرو  فأىرد  إلرى البرجمري جمرر و فا،هر
 . و عنردما أسرر أورد قرواد أيرو اللنرائم 90نصيب  من طهر فررو ولردي. و أسرام منرو عارى داره 

أريعة من أصحاب البرجمي و َاعت اوىم، جال البرجمي طارقرا البراب عايرو و مهرددا إيراه يرأطر  
اضررار ال ائررد إلررى  العيررارين مررن أعوانررو      و إال سرري تل أريعررة مررن أصررحايو و يحررر  داره، ممررا

. و قررد دفررل موقررل الحكومررة المررعيل ىررذا فؤررات مررن النرراس و 91الرضرروخ و االسررتجاية لاابررو
الحكومررة إلررى التعامررل مررل البرجمرري و التعرراوو معررو وتررى أو يعمررهم ،ررانوا يراسرراونو و يعامونررو 
يرريجرالات الحكومررة ضررده.     و ،انررا ىررذه المراسرررت سررببا فرري قوتررو و فاررل الحكومررة فرري 

مرال عايرو. لرذل  تاطرا جماعرة مرن ال رواد االصرفهررية التري طوقرا مخبرأُه ي صرد ال ربض ال 
عايو قرائر   " مرن العجرا ترروجكم إلرى  و أنرا ،رل ليارة عنرد،م فريو ارؤتم أو ترجعروا و أدترل 
. 92إليكم فعاا. و إو اؤتم أو تردتاوا إلري فرطفعاوا  ممرا أد  إلرى انفماضرهم و فارل مهرتهم

العيررارين         و م رردمهم البرجمرري و وقررل ال تررا  فرري ال ريررين و فرري و ىكررذا زادت ،بسررات 
ال ناررررتين و أورقرررا أمرررا،ن و أسررروا  و دور و مسررراجد و نهرررا درب عررروو، و قاعرررا أيرررواب 
ال رطين و يير ذل  في أعما  التخريا، وتى أو الناس عبّروا عن سرخاهم عارى الحكومرة  و 

مل إتوانو يتصرفوو ،ما ياالوو عند ما ثرارت العرواه  عجزىا أو تهاونها في أمر البرجمي و تر،و
يجامل الرصافة و رجموا الخايرا و قرالوا )إو تابرا لابرجمري و إال فرر تخارا لخايفرة و ال 

                                                                                                                                   
؛ و قرررد ارراو أو البرجمررري ال يتعررررض المررررأة و ال يمكرررن 037ص.  -تررراريق االسرررره. -الررذىبي. -88

 أودا من أتذ ايل منها )أنظر نفس المصدر و الصفحة .
 .8/70المنتظم  -اين الجوزي. -89
 .037ص. -تاريق االسره. -نفسو و الصفحة؛ الذىبي.المصدر  -90
 ؛ المصدر نفسو و الصفحة. 8/75المصدر نفسو  -91
 .430/ 9الكامل في التاريق  -المصدر نفسو و الصفحة ؛ اين األثير. -92
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ه مررن السرراوة عاررى يلررداد وتررى  0134ىررر / 405و يارر  البرجمرري سررنة 93لسرراااو و ال ييررره  
ت. ف رررد اتفرررل مرررل العامرررل عارررى أصرررب  يتعامرررل و يتعاقرررد مرررل عمرررا  يعرررض المصرررال  و الواليرررا

عارررى أو يعايرررو العامرررل فررري ،رررل ارررهر عاررررة دنرررانير مرررن  94)الماصرررر األعارررى ي ايعرررة الررردقيل  
االرتفرراو عوضررا عررن السررماح لررو يتسرريير سررميريتين ،بيرررتين  يليررر اعتررراض. و أتررذ عهررده عاررى 

ترررب  . ،مرا واصررل البرجمري ،بسرراتو لمحرا  الجانررا الاررقي مررن يلرداد، و 95مراعراة الموضررل 
، يرررا منررو و نهررا مررن ترراو ال رروادير يبرراب الاررا  ارريؤا عظيمررا مررن األمرروا  و عبررل يالجانررا 
اللريرري مررن يلررداد أيمررا وتررى أتررذ النرراس يجتمعرروو طررو  الايررل فرري الرردروب و عاررى السرراوح 
يتحارسوو منو. و يا  مرن ضرعل الحكومرة تجراه العيرارين فري ىرذه السرنة إو فسرحا )لهرم فري 

المال  يحبونو من األسوا  و أعاوا مرا ،راو لصراوا المعونرة مرن ارتفراو جباية ما ،او أصحاب 
. ،ما عرا عن اين ال اعي عامل عكبرا أنرو ،راو 96المواتير و ال ياو، و ،انوا يخاطبوو يال واد 

يتعاوو مل البرجمري ويفروت عارى الحكومرة ال ربض عايرو، وترى أو البرجمري ومرر لرد  قررواش 
فاعتو في اطر  سراح اين ال اعري، ممرا سرهل السربيل ل ررواش الع ياي في ىذه السنة ليعرض ا

. ثررم تتبعررا الحكومررة أعوانررو يررال بض و ال تررل و فرريهم 97فرري ال رربض عايررو و ايراقررو فرري دجاررة 
 .98أتوه 

و ال يعنررري قترررل البرجمررري يدايرررة النهايرررة لحر،رررة العيرررارين و انّمرررا اسرررتمروا فررري إلحرررا  األذ  
ي الايرل و النهرار عارى السروال. ألو ناراطهم ،راو يتماارى يالمواطنين يمهراجمتهم و ،بسراتهم فر

تماما مل ضعل الحكومة و اضاراب جهازىرا االداري و إلرى ذلر  أارار أيرو الفردال ي ولرو  " و 
ه أنحرررل أمرررر الخرفرررة و السررراانة يبلرررداد و عظرررم أمرررر العيرررارين و 0135ىرررر /  406فررري سرررنة 

ل لهرم، و السراااو جرر  الدولرة عراجز عرنهم صاروا يأتذوو أموا  الناس لير و نهرارا و ال مران
ىرر /  406. أمرا ايرن الجروزي فيارير فري وروادث سرنة 99لعده ٍامت ا  أمرره و الخايفرة أعجرز منرو

                                                                                                                                   
؛ ،رراو البرجمرري يكررن أجمررة ذات 00/35البدايررة و النهايررة  -؛ ايررن ، يررر.8/73المصرردر نفسررو  -93

ق و في وساها تلل اتخذه فلفر. ترج مكاما الجند المحاصر لو في اجمتو قصا يمتد تمسة فراس
  .00العهد المبوك ا ورقو  -و عاى رأسو عمامة. و تعرا أججتو ياألومرية )أنظر أيما اللاني .

 .9/439الكامل في التاريق  -؛ اين األثير.8/75المنتظم  -اين الجوزي. -94
الرقيررررل يبلررررداد )أنظررررر يررررا قرررروت   معجررررم الباررررداو  . و الصررررحي  قايعررررة8/77المصرررردر نفسررررو  -95
4/040.  
 المصدر نفسو و الصفحة. -96
 .9/438الكامل في التاريق  -اين األثير. -97
 .8/78المنتظم  -اين الجوزي. -98
 .58ص. -.3. ج 0المختصر في أتبار البار ه -99
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ه إلى عدة مناواات ييرر مجديرة قراه يهرا أيرو اللنرائم ضرد العيرارين ويرل فتكروا و قتاروا 0135
ا. ثررم  عرراودوا ال تررا  ثانيررة و ثرراروا لصرراوبهم مررن رجالررو ، يرررا ف تررل مررنهم أيررو اللنررائم رجررر واوررد 

ف تاوا من رجا  أيي اللنرائم نفسرين و تتايعرا الحمررت و االسرت فال، و نهبروا جمرا  السر ائين  
. ،مررا اسررتلاوا إوترررا  سررو  العاررارين فسرررقوا منررو 100و يلررالهم و ىررم أف ررر فؤررات المجتمررل 

ينيررال يررل مررن متوسرراي ، عامررا يررأو أصررحاب ىررذا السررو  ليسرروا مررن األ101عارررة أالا دينررار 
 الحا .

و يررذ،ر الررذىبي عررن ارررورىم قررائر   " و ااررتد الرربرل يالعيررارين ىررذا العرراه وتررى تجرراىروا 
ياالفاار في رمماو و اريوا الخمر و الزنرا و عراد ال ترا  يرين أىرل المحرا  و ، ررت الحمررت           

األمرر فمرا التفتروا لرو وتحيرر  و اتسل الحر  عاى الراقل و قا  الما  أنا أر،را ينفسري فري ىرذا
 .102" …الناس و عظم الخاا

و فرري 103ه ،رربس العيرراروو دارا فأتررذوا مررا فيهررا 0136ىررر / 407و فرري اررهر محررره سررنة 
رييل األتر من السنة ذاتها دتل العيراروو يلرداد فري مائرة رجرل مرن األعرراب و السرواد فرأترقوا          

و فتحررروا تانرررا و أترررذوا مرررا فيرررو، و ترجررروا . 104ايرررن النسررروي رئررريس الاررررطة و أورقررروا داره 
 عاى رؤسهم. و الناس ينظروو و ال قدرة لهم عاى منعهم. 105يالكارات

ه ،رربس العيرراروو الحرربس يبلررداد و قتارروا جماعررة مررن رجررا  0137ىررر /  408و فرري سررنة 
، وترى تاراولوا عارى ف ررال المجتمرل يالرذات، إضرافة 107و إنبسراوا انبسراطا زائردا  106الارطة 

                                                                                                                                   
 8/83المنتظم  -اين الجوزي. -100
 .8/83المصدر نفسو  -101
 .040ص. -االسره. تاريق -الذىبي. -102
 -المصرردر نفسررو و الصررفحة؛ و ىرري دار ياررور يرر  التر،رري يبرراب تراسرراو )أنظررر ايررن الجرروزي. -103

  .8/88المنتظم 
 .8/88المنتظم  -اين الجوزي. -104
المصدر نفسو و الصفحة؛ ال ارات   مرا يحمرل عارى الررأس أو الظهرر مرن النبرات و ىرذا التعبيرر  -105

  .313ص. -ل العرا  )أنظر العامة لبدري محمد فهد.مستعمل لحد اآلو عند عامة أى
يبررردو أو عررررداوة العيررررارين ،انررررا منصرررربة يالدرجررررة األولررررى عاررررى الارررررطة مررررن رجررررا  الحكومررررة،             -106

فكانوا يح دوو عايهم ، يرا ألو الارطة ،انا تاراردىم عارى الردواه و تمرنعهم عارى السراا و النهرا              
 م.و تا ي ال بض عايه

 .043ص. -تاريق االسره. -الذىبي.-107
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ر الترري ،انررا تصرريبهم تررر  الحرروادث السرراي ة، ف ررد سررر  العيرراروو ىررذه المرررة أيمررا          لألضرررا
 .108يلا  الس ائين و ثياب ال صارين 

و اسرتمرت ور،رات العيرارين طيارة السرنوات الباقيرة  مرن الحكرم البرويهي لاعررا . ففري سررنة 
.          109ه مرر ر ،بسرروا دار أيرري محمررد يررن النسرروي و جرورروه عرردة جراوررات  0150ىررر /  443

ه جررررايوا األسرررروا  و أتررررذوا مررررا ،رررراو يأتررررذه جبرررراة المرررررائا 0150 –ىررررر 444و فرررري سررررنة 
ارين قررد اعتررادوا أو يكمنرروا فرري دور األتررراك نهررارا و يخرجرروو ، عامررا يررأو العيرر110الحكوميرروو
 .111لافساد لير

 . الخصائط االجتماعية و السياسية لحر،اتهم3
و الح ي ررة أو ور،ررات العيررارين ىررذه ،انررا وليرردة الفسرراد السياسرري و الترردىور االقتصررادي 

اهررا. و الترراريق الررذي تعرضررا لررو الرربرد فرري معظررم سررنوات الحكررم البررويهي فرري العرررا  و مررا قب
يحفرر  لنررا ور،ررات العيررارين و الارراار يارركاها الفوضرروي ييررر المررنظم الترري قامررا مررن ترلهررا 
يعض الجموو الجائعة من الاعا يمرا ياربل أودىرا عرن طريرل السراا و النهرا. لرذل  جرالت 
تا  الحر،ات أو الحوادث ينترائ  ييرر مجديرة ال تهردا فري جوىرىرا إلرى إجررال تلييرر سياسري 

يمحل الظام و يرسي قواعد العدالة الااماة لكافة السكاو. ،ما أظهررت عرن ،ونررها        ينال  
ليسا دعوة منس ة تستهدا إصرروات اقتصرادية و اجتماعيرة تر دي إلرى ازالرة التبراين الاب ري 
و رفل المستو  المعااي لالالبية الف يرة من الاعا، و إنهال ما ،او ياحرل يالنراس مرن جروو و 

جة لاتخاخل السياسي و التسا  األجنبي يل أ،ردت الحروادث التاريخيرة أو العبرارين ورماو نتي
، و 112قررد عبررروا يحر،رراتهم عررن و رردىم الاررديد عاررى التجررار و األينيررال ينهررا مررا يمتاكرروو 

صبوا جراه يمربهم عارى رجراالت الحكومرة يكربس دورىرم و قرتاهم فري معظرم األويراو ال سريما 
ا زادوا فررري األمرررر سرررولا، إذ ،انرررا أضررررار ور،ررراتهم عامرررة الاررررطة مرررنهم. و ىرررم فررري ذلررر  إنمررر

اررماا الف ررررال و األينيررال عارررى السررروال، ويررل تمرررررت األسررروا  و اتتفررا األمررروا  يسررربا 

                                                                                                                                   
 .8/90المنتظم  -اين الجوزي. -108
 .058ص. -تاريق االسره. -؛ الذىبي.050/  8المصدر نفسو  -109
 .9/000الكامل في التاريق  -اين األثير. -110
 .0/331الفرج يعد الادة  -أنظر التنوتي. -111
ذ،ررر  لحرروادثهم و فرري الفرررج يعررد  و مررا اسررافنا مررن 90-8/80المنررتظم  -انظررر ايررن الجرروزي. -112

ما يد  عاى سابهم الف رال و متوساي الحا  ويل يرذ،ر إلرى ومردوو و ىرو  0/018الادة لاتنوتي 
 أود رؤسائهم أنو ،او )إذا أتذ ممن والو ضعيفة  أقسامو عايو فترك اارا من والو في يده .
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تخرروا أصحايرررها مررن العيررارين و نرررهبهم لهررا ممررا أد  إلررى قاررة االسررت مارات و يرررل األسررعار و 
ا تا  األضرار في يعرض األويراو الف ررال ىرك رأس            الما  في السو . و ريما أصاي

مرا ذىرا إليرو يعرض  –إلى ود مرا  –. و ىذا يالابل يخالل 113و متوساي الحا  دوو األينيال
الكتاب المحدثين في وضعهم الخاوط العريمة و تساير األىداا الواسرعة لحر،راتهم و ذلر  

كررررن يررررايتهم مجرررررد ياعتبرررار )العيررررارين جماعررررات مررررن عامررررة يلررررداد لهرررم أىررررداا ثوريررررة و لررررم ت
 .114الاصوصية و ال تل 

ىذا و إو عده مجاراتنا لما يراه الربعض فري ،روو ىرذه الحر،رة ذات أىرداا ثوريرة إصرروية 
 يستند عاى الح ائل التالية  

ل رررد اعتمرررد أصرررحاب الررررأي السرررايل فررري تز،يرررة العيرررارين عرررن أفعرررالهم و إضرررفال صرررفة  -0
ا لنررا الترراريق. اتسررما فرري يعمررها يجوانررا االصررروية عاررى وررر،تهم عاررى ورروادث فرديررة رواىرر

انسرانية متنرراثرة ،تظرراىر يعررض قادترررهم يررالفتوة و العفررة و التررورو عررن سرراا النسررال و إيرررزىم فرري 
ورّدنا عاى ذل  أنو من العصا اتخراذ تار  النترل مرن األتبرار 115ىذا المجا  البرجمي العيار 

يموجبهرا أفعرالهم الم لمرة و مرا قاسري قاعدة نبني عايها سرمة أىداا ور،ات العيرارين و نز،ري 
الاررعا مررن جرائهررا، عامررا يررأو ،تررا الترراريق تكرراد ال تنعررا يهررذه الخصررا  سررو  واوررد مررن 
قررادتهم و ىررو البرجمرري و مررل ذلرر  لررم تجرررده مررن يعررض األثررر السررابي. أمررا الرردافل مررن عررده 

انررا تحماررو اعترردائهم عاررى النسررال، ريمررا ،رراو يرجررل إلررى أنهررم لررم يكررن يارربعهم ال ايررل ممررا ،
النسال عادة من الحاي ،ما يفعرل الاصروص العراديوو يرل انمرا ،رانوا يخااروو لسررقات أدسرم و 

. ىررذا 117.                    و ريمررا تلايررتهم لبواعررل وررر،تهم و أىرردافهم 116ا،مررل و ااررمل

                                                                                                                                   
رت الررد،تور  عبرد العزيررز ؛ و يهرذا المعنررى جاعرا تحاري096ص. -العامرة فرري يلرداد. -يردري. -113

 ؛ 084-083ص.ص.-الرردوري تحر،ررات العيررارين )أنظررر دراسرررات فرري العصررور العباسررية المترررأترة .
 .77م دمة في التاريق االقتصادي العريي ص.

 .318ص.-العامة. -؛ يدري.083ص.-دراسات في العصور العباسية المتأترة. -الدوري. -114
  .0/350ر المحاضرة لاتنوتي أنظر عن عياري يلداد و تااهم )ثوا -115
،راو تارررىم عاررى النرراس اعظررم مرن الاصرروص العرراريوو وتررى أو يرردري أثرار إلررى ذلرر  مررن تررر    -116

تعرضو لاصوص قائر  " أو الم رتين ال يذ،روا لنا أسمال ى الل الاصوص ،ما فعاوا يالنسبة لاعيارين و 
و الاراار فري ىرذا ال ررو عارى أتبرار الااار. و األرج  إو ذل  وردث يسربا طليراو أتبرار العيرارين 
 .86ص.-الاصوص" انظر العامة يبلداد و في ال رو الخامس الهجري.

 .037ص.-تاريق االسره . -؛ الذىبي.8/66المنتظم  -أين الجوزي. -117
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يررالريم مررن أو التوويرردي ي ،ررد لنررا يررأنهم ، يرررا مررا "جررردوا السرركا،ين عاررى الجاريررة فرري الرردار 
…لبونها يالما ياا

118." 
،ما أو ال و  يأنهم و  وا في يعض األوياو جزل ا من أىدافهم ياضرارار السرااة عارى   -0

، قرو  ال يتفرل مرل الواقرل يرل ،انرا لرو دواعري 119التناز  لهم يحل جباية المرائا من السرو  
أترررر  تعرررود إلرررى أو الحكومرررة قرررد يمرررا النظرررر عرررن مرو رررتهم و فسرررحا لهرررم مجرررا  أترررذ 

 .120أو الرسوه لمعفها و عده قدرتها عاى صدىم و تواطول يعض رجاالتها معهم االتاوات
نمرريل إلررى مررا ت ررده أو الحر،ررات ال وريررة عمومررا تتااررل ياررلل و اررو  إلررى تح يررل  -3

أىدافها ينفوس راضية مامؤنة. و ىري إذا مرا تح  را و ،انرا عارى جانرا عظريم مرن االيجاييرة 
اىم يررو أو اقترررا مررن عمررل فرري سرربيل تح يررل تارر  ال نجررد يررين أعمررائها مررن ينررده عاررى مررا سرر

األىرررداا. إال إننرررا رأينرررا العكرررس قرررد وصرررل لحر،رررة العيرررارين اذ عبرررر عديرررد مرررن اعمرررائها عرررن 
اعورىم يالنده عما أقترفوه من أفعا  تر  مساىمتهم في العيارة ممرا أد  إلرى إعرنهرم التويرة 

نا األياهي قصتو ي ولو  "او رجرر ،راو .        ،ما وصل دينار العيار الذي يروي ل121و النده 
يعررر  يرردينار                العيررار و ،رراو لررو والرردة صررالحة تعظررو و ىررو ال يررتع . فمررر فرري يعررض 
األياه يم برة فأتذ منهرا عظمرا فتفترا فري يرده، ففكرر فري نفسرو و قرا    ويحر  يرا دينرار ،رأني 

ثرم  …تفريارو و عرزه عارى التويرةي  و قد صار عظم  ىكذا رفاتا و الجسرم ترايرا، فنرده عارى 
اقبل نحو أمو متلير الاوو  منكسر ال ارا ف را  يرا أمراه مرا يصرنل يالعبرد اآليرل اذا أترذه سريده. 
قالا   يخان مابسو و ماعمو            و يلل يديو و قدميرو. ف را    أريرد جبرة مرن صروا و 

مروالي يرر  ذلري فيرومنري.  أقراصا من ارعير و ياينري و افعاري يري ،مرا يفعرل يالعبرد اآليرل لعرلؤ 
ففعاا يو ما أرد فكاو إذا جن عايو الايل أتذ في البكرال و العويرل و ي رو    لنفسرو ويحر  يرا 

…دينار أ ل  قوة عاى الناس ،يل تعرضا للما الرب و ال يزا  إلى الصباح
122. 

فري  ه و ااتلر في دار المماكرة0134ىر /  405و ،ذل  أينا األصبهاني الاذاو تايا سنة 
. ممررا يرد  يوضروح عاررى عرده اقتنرراعهم التراه يسرررمة 124. و آترررين ييررىم 123جمارة فرااريها 

                                                                                                                                   
 .3/060االمتاو و الم انسة  -118
 .77-8/75المنتظم  -اين الجوزي. -119
 .040ص. -تاريق االسره. -؛ الذىبي.439، 9/438الكامل في التاريق  -اين األثير. -120
 .007ص. -تاريق االسره. -الذىبي. -121
 .0/038المستظرا في ،ل فن مستظرا  -122
 .8/78المنتظم  -اين الجوزي. -123
 .8/400تاريق ىر   -ىر  الصايي. -124
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أىداا ور،تهم و ما ترتا عايها مرن أضررار يراللير و نارر الخروا و الفرزو فري نفروس اآلمنرين 
مررن النررراس وتررى أتايرررا المرردو مرررن أىاهررا و تاصرررة يلررداد التررري ،انررا تعرررد مسررروا لحر،رررات 

و قررد لخررط ىررر  الصررايي تارر  األضرررار الناجمررة عررن العيررارين و ييرررىم العيررارين و أعمررالهم. 
ي ولو  " ال جرره أو البارد تررب و انت رل ا، رر أىارو عنرو فمرنهم مرن ممرى إلرى البايحرة و مرنهم 
من اعتصا يباب األزج و منهم من يعد إلى عكبرا و األنبار.  و ل د وردثني جماعرة مرن النراس 

يررين طرررا الحررذائين و البررزازين الفواتررا و العصررافير تمارري                انهررم ارراىدوا صررينية الكرررخ فيمررا 
فرررري أرضررررها انتصرررراا النهررررار و فرررري الوقررررا الررررذي جرررررت العررررادة يازدورررراه النرررراس فيررررو يهررررذا 

 .125المكاو"
و لكي نكوو أ، ر تحديردا فري معرفرة و ي رة ور،رة العيرارين و الاراار ال يرد مرن إل رال  -4

نرا ،بيرر مرن األىميرة قرد ترزيرو الاربس الرذي وقرل فيرو الربعض المول عاى ن اتين ىما عاى جا
وررو  ور،ررة العيررارين إذ يجرردر ينررا أو نرورر  األوجررو الترري ،انررا تصرررا يهررا األمرروا  المنهويررة.         

 و معرفة طبيعة ضحايا ىذه الحر،ة.
 فمررن جهررة األمرروا  المنهويررة   فررأو إنفاقهررا ،رراو يررتم مررن قبررل ناىبيهررا عاررى إاررباو اررهواتهم

. فكرررانوا يع ررردوو يهرررا اجتماعررراتهم و ينف ونهرررا عارررى وفررررت 126الحياتيرررة و ريبررراتهم الخاصرررة 
، متنكرررين ألىرردافهم و متجرراىاين آالا الجيرراو ممررن ال يماكرروو مررا 127اررريهم فرري مخررايؤهم 

يسد أودىم           و تابل قرصهم. و لم تكن تصرا عاى أوجو البرر و االوسراو ،مسراعدة 
إياثة ماهوا و إاباو جائل أو إيوال م اوو طريل و ييرىا مرن األعمرا  منكوب عظو الدىر، و 

الخيرية أما من جهة ى الل العيارين   فأننا يجا أو ننظر في صفات من ،انا تسراا أمروالهم. 
لنررر  ىررل ،رراو ىرر الل مررن االينيررال الجاررعين الررذين ال يعرفرروو لارومررة موطنررا و لاكررره مرروئر و 

يررنعم اهلل عارريهم، أو يكدسرروو األمرروا  عاررى وسرراب الليررر و ال يعكفرروو يررد الخيررر و يحجرردوو 
ي روو و و  اهلل عاى أموالهم. ،ي تكوو يذل  عماية العيارين تأديبية  ألم الهم عاى ورد تعبيرر 
الرربعض ويررل يررذ،ر الرردوري قررائر  "و لررم يعرردموا وجررة ف هيررة لنهررا أمرروا  األينيررال فهررذا أوررد 

 الل التجررار لررم تسرر   عررنهم ز،رراة النرراس ألنهررم منعوىررا و قارراو الاررر  يبرررر عماررو قررائر  أو ىرر
تجردوا فتر،را  عاريهم فصرارت أمروالهم يرذل  مسرتهاكة و الاصروص ف ررال إليهرا، فريذا أترذوا 

                                                                                                                                   
 .8/403تاريق ىر   -ىر  الصايي. -125
 .007ص. -تكماة الابري. -الهمذاني.؛ 3/050االمتاو و الم انسة  -ايو وياو التوويدي. -126
 .44ص. -األذ،يال. -؛ ايي الجوزي.334، 008، 0/007الفرج يعد الادة  -التنوتي. -127
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أموالهم، و إو ،ره التجار أتذىا، ،او ذل  لهرم مباورا الو عرين المرا  مسرتهاكة يالز،راة و ىرم 
 .128،رىوا"يستح وو أتذ الز،اة اال أرياب األموا  أه  

الواقل إو العكس قد ياو و أتم  من تر  استعرضنا لحوادث العيرارين ويرل ،راو أيارا 
من سابا أموالهم و نهبا ممتاكاتهم و أورقا محالهم و تعرضوا إلى اعتدالات العيرارين ىرم 
مررن األيريررال الررذين ذىبرروا ضررحية لتصرررفات العيررارين العارروائية و أعمررالهم الفوضرروية. و ليسرروا 

سررم  الاررريعة و يجيررز ال ررانوو أو العرررا إلحررا  األذ  يهررم. و يررذل  تاطررا التنرروتي ممررن ت
ييسررر اط السررااة عرررنهم  –فررري منا ررة واسرر   –الاررط ايررن ومررردوو الررذي يرررر سرررابو ألمرروالهم 

أرزاقهم قائر "أعزك اهلل ظام الظامة ال يكوو  وجة، و ال بي  ال يكوو سنة. فريذا وقفرا أنرا و 
 .129و جل أترضى أو يكوو ىذا جواي  لو" أنا يين يدي اهلل عز 

و عاى ،ل ورا  فرأو ور،رات العيرارين لرم تنترو يانتهرال السريارة البويهيرة عارى العررا  و إنمرا 
،مررا تاررورت ، يرررا فرري عهرردا اسررت ر  الخرفررة الترري يرردأت   …اسررتمرت فرري العهررد السرراجوقي

الناصررر لرردين اهلل  ه. ويررل نظمهررا الخايفررة0084ىررر / 575يرريتراج السرررج ة عررن يلررداد سررنة 
العباسرري تنظرريم الفترروة و وضررل لهررا ال رروانين و المررواي  ممررا جعاهررا ور،ررة ذات أىررداا إيجاييررة 

 …تدعم مر،ز الخرفة و تعمل عاى ت ويتها و رفل قدرتها في مجايهة أعدائها

                                                                                                                                   
؛ و مرا 69ص.-؛ تاريق العرا  االقتصرادي.384ص. -دراسات في العصور العباسية المتاترة. -128
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