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چکیده

عَیّاران گروهی از جوانمردان فقیر و بی باک بودند که در تحووت بدوداد

عهد عباسی نقشی بسزا ایفا کردند .این گروه را به اقتضای محل ظهورشان

به نام های گوناگون و گواه مشوابه شوراارانَ زَواقیولَ لَو،اطیرَ راوراارانَ
عَقُوورهَ فاتواکَ ظُرافوا و جوووانمردان نیوز وانودهانوود .بوااین حوا َ،بیشووتر
مور ان برآنند که این افراد در واقع راهزنان و غارتگرانی بودند کوه توابع

قانون اص و سلسله مراتب مخصووص وود بودنود .در اوا ور قورن دوم
هجری آنان با بهرهگیری از نزاع میان امین عباسی(حر198 -193 :ق ).و

مأمون عباسوی(حر218 -198 :ق ).توانسوتند بورای نخسوتین بوار از میوان

توده های گمنام و فرودست جام،ه بیرون آمده بر تحووت سیاسوی بدوداد

آن زمان تأثیر گذارند .پژوهش حاضور بوا اسوتفاده از روم زمینوهشناسوی
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تاریخی به بررسی اسوبا و علول نقوشآفرینوی سیاسوی عیّواران در بدوداد

اوا ر قرن دوم پردا ته است .همچنین نشان میدهد عیواران در درگیوری
امین و مامون چگونه برای اوطین بار نقش سیاسی ود را ایفا کردند؟

واژگان کلیدی :بددادَ عیّارانَ شراارانَ درگیری امین و مأمون.

مقدمه

عیّار در طدت به م،نای فردی است که پیوسته در تحراک و تردد استَ اما در الرالح بیشتر

به مفهوم دزد شرافتمند به کار میرود (ابن منظوورَ  :1412ذیول مواده عیور؛ دهخوداَ :1372
ذیل ماده عیّار؛ لفی پوری شیرازیَ  .)1353شُراار نیز جمع واژه شارر است که در طدت بوه
م،نای ترککننده و کسی که دیگوران از قبَول او امورار م،وام مویکننود .بوا این وه لوفا
زیرکیَ م رَ حیلهَ نیرنگ و حتی باثت را نیز به شارر نسبت دادهاند .شارر در باهوشی و
چاب ی مانند عیّار است (ابن منظورَ 1412؛ نفیسیَ  :1343مادههای شرر و عیار) .این گروه
از دزدان شرافتمند را به اقتضای محل ظهورشان به نامهای گوناگون و گواه مشوابه شوراارانَ
عیّارانَ لَ،اطیرَ راراارانَ ظُرافا و جوانمردان نیز واندهاند .بوا ایون حوا َ،بیشوتر مور وان
برآنند که این افراد در واقع راهزنان و غارتگرانی بودند که تابع قانون اص و سلسلهمراتب
مخصوص ود بودند .در عراق ایون گوروه را شُوراار و در مدور اسوالمی َعقُووره و فاتواک
می واندند که با دزدیَ راهزنی و غصوب امووا ،ثروتمنودان روزگوار مویگذراندنود(برای
نمونهَ نور .ابون جووزیَ  َ1403ج72 : 8؛ همووَ392 :1410؛ ابون اثیورَ  َ1965ج-126 :9
 .)122همچنین این افراد را بنابر پایگاه پایین اجتماعیشانَ لَ،اطیر نیز مینامیدنود( لیَ،
بیتاَ ص 60به ب،د؛ نیز قس .قرشیَ بیتا115 :؛ ب ریَ 153 :1958؛ کحّاطهَ .)30 :1973
با آنکه گمان می رود ظهور پدیده عیّاران و شرااران از قرن سوم به ب،د لور گرفتوهَ
شواهدی در دست است که نشانگر حضور سازماندهیشده و کامالً مشوخ

آنوان در قورن

دوم اسووت .در منووابع متقوودم و متووأ رَ چووه در ذیوول بووابی مخصوووص و چووه در ضوومن بیووان
ر دادهایی که زمینهساز حضور عیّاران بودهَ از آنان سخن به میان آمده است؛ بورای نمونوه
مس،ودیَ ربری و ابن اثیرَ ضمن شرح جنگ امین و مأمون در بددادَ از چگوونگی حضوور
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عیّارانَ شمار و دستهبندیهای آنان سخن به میان آوردهاند .همچنین درباره الوو ،ا القوی
عیّاران بر ی نویسندگان مانند راغب الفهانی در ذیل بابی با عنوان «ولویت عمموان یوا
به شُراار دزد» از عیّاران سخن گفته است (الفهانیَ  َ1961ج  198 :3بوه ب،ود) .جواحی نیوز

در کتا حَیوانَ لفاتی چون سارقانَ غوغائیانَ مَ ااران و حیلهگران را به آنان نسبت داده
اسووت (جوواحیَ  َ1978ج392 :2؛ ج .)554 :3وی در دیگوور کتووا

ووویشَ طُصوووصَ

ح ایتهایی جذا از دزدان شُراار و حیلتها و مَ ااریهای آنان آورده است .تنو ی هو

در کتا الفرج بعد الشدة بر ی از ح ایتهای جاحی را درباره عیّاران ت رار کورده اسوت
(تنو یَ  َ1978ج 331 :4به ب،د).

تُور َ1از پژوهشگران عصر حاضرَ نیروهای داورلوب مردموی یوا موراوَاعَوه (داورلبوان) را

همان عیّاران میداند که هنگوام نبورد مهودی عباسوی (حور 158 -179 :ق ).بوا سوهاه رومَ
لیفه مهدی را یاری کردند ( .)Tor, 2007, p.81عبد موطیَ حمایت عیاران از ح وموت و
مردم و نیز حضور آنان در لحنههای مختل ،را در نتیجة ا الق جوانمردانة آنوان مویدانود
(عبد موطیَ 29 :1410به ب،د) .محمد ارشید عوقیلی در مقاطهای با عنوان «اط،یّارون و اطشُوراار»َ
ضمن بررسی مفهوم عیّار و ا الق عیّارانَ به کلیاتی پیراموون نقوشآفرینوی آنوان در عصور
عباسی اشاره میکند (عقیلیَ  .)94-104 :1994به هر ترتیبَ ضروری است اسوبا و علول
نخستین نقش آفرینی سیاسی عیّاران در بدداد قرن دوم بررسی شود .آیا همانگونه که بیشوتر
منابع اشاره دارندَ نخسوتین نقوش آفرینوی آنوان در جریوان نوزاع اموین و موأمون ر داده یوا
چنانکه مس،ودی میگوید حضور سازماندهیشدة آنان برای بار نخسوت در عهود مهودی و
هاروناطرشید (حر 193-170 :ق ).ر داده است؟ همچنین عیّواران در نوزاع میوان اموین و
مأمون چگونه ود را نشان دادند؟ آیا ایون نیروهوا نظواممنود و دارای اهوداس سوازمانیافتوه
بودهاند یا فرلترلبانی بودند که به رور مقر،ی و به هنگام ایجاد أل در قدر حواک بوه
پا می استند؟ از این رو در پژوهش حاضرَ با باز وانی روایتهای منابع م،تبر تواریخیَ در
پی پاسخی متقن و مستد ،برای این پرسشها واهی بود.
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زمینههای ظهور عیاران در جریان درگیری امین و مأمون

ی ی از سیاستهای جنجا،برانگیز لفای عباسوی از ایوام سوفااح (حور 132-136 :ق ).بوه
ب،دَ ت،یین جانشینان مت،دد برای لیفه بود که این شیوهَ سبب بوروز تونشَ ا وتالس و گواه

جنگهای انمانسوز میشد (ی،قوبیَ  َ1892ج415 :2؛ احمدوندَ  208 :1390به ب،د) .بوا
مرگ هارون ا تالفا نهفتة ررفداران امین و مأمون آش ار شد؛ مأمون با واگذاری امار
ری به راهر بن حسین (حر259 .ق207 -ق)َ وی را مأمور مقابله با سوهاه علوی بون عیسوی
کرد (ربریَ بیتا411 :؛ جهشیاریَ  .)293 :1348با رسیدن بر ش ست سهاه پرشمار امینَ
بدداد در وحشت شد (ربریَ بیتا .)413-414 :سوختگیوری و اقوداما رواهر بسویاری از
ساکنان بدداد را ناگزیر از مهاجر یا فرار کرد .او حتی مبادی ورود واربار و آذوقه را بوه
شهر بست و از بازرگانانی که همچنان اجازة تجار با بدداد را داشتندَ ماطیا هوای سونگین
رلب کرد که موجب گرانی هرچه بیشتر ارزاق و در نتیجه تنگنای م،یشتی مردم بدوداد شود

(مس،ودیَ  :1966ج  53 – 54 :2؛ ربریَ بیتا :ج .)446 :8راهر عموالً امووا ،و مسوتدال

بزرگان و سردارانی را که به او نمیپیوستند مصادره میکورد و بازارهوا را غوار موینموود
(ربریَ بیتاَ ج  .) 447 :8در نتیجوه ایون اوضواعَ دزدان و راهزنوان نیوز شوهر را در م،ور
غار و چهاو ،قرار دادند .بوا ایون هموهَ اموین در پایتخوت رو بوه نواامنی وویشَ سورگرم
وشگذرانی بود و حتی گاهی سهاهیان امین بیش از مهاجمان به مردم آسویب رسواندند .بوه
نوشته ربریَ گاهی سهاهیان راهر انهای را ویران میکردند و میرفتند؛ اما یواران اموین در
و بام آن را میربودند و مانند مهاجمان به مردم زیان میزدند (ربوریَ بویتواَ ج.)80-85 :5
بنابر گزارم ابن اطجوزی ذیل حوواد 197ه.قَ در ایون آشوفتگی فقو زنودانیانَ اوبوامَ
فرومایگان (فقیران) و دزدان در شهر باقی مانده بودند .گریختن مردم و ضورور مقاوموت
در برابر سهاه راهرَ حات بن اطقصر را که از یاران محمد(امین) بود برآن داشت توا بوا وعوده
پوطی و «اجازة غار » اموا ،برجای ماندة مردمَ این عده را برای یواری عبودال بون اطوضواح
فر واند .با آن ه این عده نخست موجبا پیروزی هایی شدند وطوی بوه ی بواره در کارشوان
کوتاهی کردند و سبب ش ست عبدال بن اطوضاح و عقب نشینی وی از موض،ش شدند(ابن
جوزیَ َ1403ج .)215 :10این دست گزارمها گویای آن است که تنگآمدن اوضاع بور
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امین و یارانش سبب شده تا آنان برای مقاومت بر نیروهایی ت یه کنند که پویش از آن فنوون
جنگی نیامو ته و سودای بقای ح ومت را نیز نداشته باشند .گروهی که به «اجوازة غوار »
اموا ،مردم بیشتر از وعدة دریافت پوطی برای این جانفشانیها دطخوم بودند .ن توه برجسوته
در گزارم ابن اطجوزی آن است که از پس حواد 198ه.ق از این گروه با عنوان «عیاران»
نام برده شده است و پیش از آن گزارشی درباره ک و کی ،این جماعوت بوه دسوت نوداده
است .ابن اطجوزی گزارم هایی از باتگرفتن کار عیاران در سده های ب،ود ارائوه داده اسوت
که نشان از آن دارد ایشان پس از دماتی بوه دسوتگاه الفوت و موواجبی کوه درقبوا ،ایون
دما دریافت میکردندَ با گذر زمان به گروهی منسج تبدیل شودند کوه بوه بهانوههوای
گوناگون موجبا نواامنی و آشوفتگی محوال مختلو ،بدوداد را فوراه مویآوردنود (ابون
اطجوزیَ ج 233 :14؛ ج 267 :15؛ ج .)296 :15
عیّاران بغداد ،مدافعان امین

پیش از نبرد امین و مأمون در بددادَ در روزگار مهدیَ همین گروههای پراکنوده در منرقوه

سیسر دست به دزدی و ایجاد ناامنی در منوار همودانَ دینوور و آذربایجوان مویزدنود کوه
موجب شد مهودی طشو ری را بورای سورکو آنهوا بفرسوتد(بالذریَ  .)303 :1983ظواهراً
نیروهای مروعه یا داورلوب در عصور مهودی بخشوی از آنوان بودنود کوه در نبورد لیفوه بوا
رومیانَ وی را یاری کردند (بالذریَ 169 :1983؛  .)Tor, 2007, pp.68,81فزونوی شومار
عیّاران و حضور آنان در بر ی نبردها سبب میشد تا این گروه بوه بهانوه دریافوت سوهمی از
دستاوردهای جنگیَ بیشتر در نبردهای ارجی و درگیریهای مرزی به کار گرفته شووند و
نخستین حضورشوان در حادثوهای سیاسوی و درون مرزهوای الفوت و پایتخوت آنَ آنگواه
است که طش ریان امین از ادامه نبرد با سهاهیان مأمون بازماندند و اینان با عنوان محمدیه و به
ررفووداری از محموود امووین در برابوور مأمونیووه /ررفووداران مووأمون بووه دفوواع از لیفووه و بدووداد
بر استند (عبداطموطیَ  .)34 :1410اینکه چه کسوی پیشونهاد اسوتفاده از عیّواران را بوهممابوه
نیروهای رزمی مدافع لیفه و شهر به امین داد و این کوه آیوا اساسو ًا ایون کوار بوه ف ور وود
لیفه رسیده یا یر؟ چندان روشن نیست؛ اما ویرانیَ ناامنیَ گسترم قتل و غار و گریز
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و تسلی نیروهای ح ومتیَ مدافع شهرَ ضرور حضور مداف،انی تازهنفس چوون عیّواران را
دوچندان میسا ت .ربری با ارائه گزارشی دقی و روشن در این زمینوهَ حضوور عیّواران را
نتیجة زبونی سهاهیان بدداد و بازماندن آنان از نبرد میداند و بر آن اسوت کوه جوز برهنگوانَ
زنوودانیان فووراریَ اوبووامَ غوغائیووان و روورارانَ کسووی را یووارای مانوودن در م،رکووه نبوورد
نبود(ربریَ بیتاَ ج  .)447 :8این گزارم نشان میدهد که سبربرگی عیّاران و انگیوزهای
که به واسره آزادی و وعدههای یاران لیفه برای عیاران پدید آمده بوودَ آنوان را در نبورد
بیش از پیش توانا میسا ت.
زندانیانَ اززندان گریخته در ظاهرَ که بیشتر گمان میرود بورای حضوور در میودان آزاد
شده باشندَ همراه شُراارَ اوبامَ عامه مردم و اهل کوچه و بازار نخست بزرگانَ اشوراس و
ثروتمندانی را که از حمایت امین تن زده بودندَ مورد حمله قرار دادند و به یا ،وودَ بوه
دفاع از الفت و لیفه بر استند .این ه از میان دیگر اقشار جام،ة بدوداد آن زموان بویش از
همه ثروتمندان در م،ر

حملة گروه عیاران قرار میگرفتندَ گویای انگیزههای مادی آنان

است .انگیزههایی که باعث شرکت گسترده عیّاران در نبرد قصر لاطح شود و ایون نخسوتین
حضور جدی و مؤثر آنان در عرله حواد نزاع امین و مأمون بوه شومار مویآیود (ربوریَ
بیتاَ ج .)455 :8
عیّاران به رغ تسلی علوی فاراهمورد و محمود بون عیسویَ فرمانودهان سوهاه اموینَ بسویار
شجاعانه جنگیدند و دا ل و بیرون قصر لاطحَ شمار بسویاری از سوهاهیان رواهر را کشوتند.
گزارم ربری از این واق،ه نشان میدهد راهر و سهاهیان اوَ نبوردی دشووارتر از نبورد قصور
لاطح را در بدداد تجربه ن رده و به اندازه آن کشته و ز می ندادهاند (ربوریَ بویتواَ ج :8
 .)455در کنار گزارم مس،ودی از مروّ و شجاعت عیّاران و زندانیانَ و ستایشی کوه وی
از آنان میکندَ باید به تفاو نحوه مبارزه میان سهاهی میداندیده و عیواری غوارتگر توجوه
کردَ امتیازی که سبب شد آنان بارها سوهاهیان رواهر را درهو ش سوتند (مسو،ودیَ َ1966
ج .)404 :3اطبته نیروهای مهاج و مدافع بددادَ نه از حیث سازوبرگ نظوامی و نوه از حیوث
ت،داد با ی دیگر قابل مقایسه نبودند .بسیاری از نیروهای مدافعَ نه شمشیر داشوتندَ نوه زره و
نه سهر؛ آنان با ابزارآتتی بسیار ساده میجنگیدند .برای نمونهَ ربری از رویوارویی ی وی از
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سرداران مسلح و کارآزمودة راسوانی بوا ی وی از عیّواران سوخن مویگویود کوه از حصویر
قیرآطود به عنوان سهر و توبرة پرازسنگ به جای تیروکموان اسوتفاده کورده و در عوین حواَ،
سردار راسانی را که می واست حقار عیّواران را بوه سوهاهیانش نشوان دهودَ فوراری داد
(ربریَ بیتاَ ج .)457-458 :8کشتار سهمگین قصر لاطحَ راهر را به شو آوردَ از ایون
رو بر انتقوا ،آذوقوه و ارزاق بوه بدوداد بویش از پویش سوخت گرفوت؛ بوا ایون حوا َ،هموین
سختگیریَ موجب اقبا ،بیشتر مردم به عیّاران و حتی پیوستن به آنان شد (ربوریَ بویتواَ ج
.)458 :8
در نبرد کانااسهَ دومین رویارویی نیروهای امین و عیّاران در برابر سهاه راهرَ رواهر بورای
جبران ش ست پیشین در نبرد قصر لاطحَ ود این نبرد را فرماندهی کرد .این نبرد چنودین
شبانه روز ادامه یافت و سرانجام راهر موف شد عیّواران را در هو شو ند و شومار زیوادی از
آنان را به قتل برساند (نر :ربریَ بیتاَ ج  .)462 :8نبرد دیگرَ نبرد دربالحِجارة در شرق
بدداد بود .در این نبرد ه بیشتر طش ریان امین با ابوزارهوای ابتوداییَ حتوی سونگ و چوو
می جنگیدند .با این حا ،عیّاران در این جنگ پیروز شده و شمار فراوانی از نیروهوای رواهر
کشته شدند (ربریَ بویتواَ ج .)463 :8در جنوگ در شاماسّویه فرمانودهی راسوانیهوا را
عبیدال بن وَضاح برعهده داشت و عیّاران زیر فرمان حات بن لقر بودند .ابتودا حوات شوبانه
به اردوگاه ابن وَضاح یورم برد و راسانی هوا را عقوب رانودَ حتوی نزدیور بوود ی وی از
عیّارانَ هرثمة بن أعین را که به یاری ابون وَضواح آموده بوودَ بوه اسوار درآورد (ربوریَ
بیتاَ ج.)465 :8
بهرغ این پیروزیَ عیّاران به سبب تاری ی شب و پردا تن به گردآوری اسیر و اموواَ،
از ت،قیب نیروهای ش ست وردهَ بازماندند و نتوانستند از این پیروزی به وبی بهره ببرند و
موق،یت ود را تمبیت کنند .آنان بهممابه نیروی دفاعی در برابر تهاج

ارجی عمل کردنود

نه نیروی نظامی جنگ آمو تهَ و چون جذ نیروهای اللیَ مدافع شهر نشدند بورای اداموه
نبرد برنامهای نداشتند .در عو َ راهر بوهسورعت نیروهوای وود را سوازماندهی کورد و بوا
سا ت پلی بر دجلهَ در محل شاماسّویهَ عیّواران را ش سوت داد (ربوریَ بویتواَ ج-467 :8
 .) 466پس از این ش ستَ تبلیدوا نیروهوای رواهر بیشوتر شود و انودک امیودی کوه بورای
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سهاهیان امین دربرابر راهر مانده بود از بین رفوت .همچنوین دشوواریهوای پدیدآموده بورای
مردم از پسَ چهارده ماه محالوره شوهرَ مووجی روزافوزون از بویاعتموادی را میوان اموین و
سردارانش (به عنوان مما ،عبدال بن ازم) ایجاد کرده بوود .اینهوا مقودما تضو،ی ،تووان
مداف،ان بدداد شده بودَ چندانکه بسیاری از آنان به راهر نامه نوشته و با ن ووهش عیّواران و
اقداماتشانَ رلب امان کردند.
اطبته بر ی رفتارهای گروهی از عیّاران نیوز بهانوه را بورای مخاطفوت بزرگوانَ اشوراس و
بازرگانان بدداد با آنان فراه میسا ت .ح ومت دسوت ایون افوراد را بواز گوذارده بوود و
مردم از اقداما گاه ودسرانة بر ی از آنان در غار اموا َ،دزدیَ راهزنیَ ربودن زنوان
و کودکان در امان نبودند (مس،ودیَ  َ1966ج 335 :2؛ ابناثیرَ  َ1965ج  .)149 :9در ایون
میان بازرگانان که از رهگوذر محالوره و منوع تجوار بدودادَ آسویب بسویار دیوده بودنودَ
پیشدستی کرده و ضمن نامهای راهر را از وضع عیّاران آگاه کرده و او را بوه حملوه نهوایی
تشجیع نمودند .ناگفته پیداستَ چنان که آمدَ نخستین عیّاران بر اشراس و بازرگانوان بدوداد
حمله کردند و اینر ربی،ی بود که بازرگانان در نامه ود به راهرَ عیّاران را مشتی راهزنَ
تازیانه دار و تبه ارَ ازبندگریخته تصویر کنند که موجب دشواری برای مسلمانان شدهاند .از
نظر این بازرگانانَ سرکو عیّاران در واقع موجب لالح کارَ دین بود (ربریَ بیتواَ ج:8
.)467-468
راهر با وعده عفو تسلی شدگان و تهدید به مورگ قتوا،کننودگانَ گوروههوای مختلو،
مردم بدداد از بازرگانان و کسبه حتی عیّاران را به ویش می واند .مردمان فراوانوی تسولی
او شدندَ اما در کما ،شگفتیَ عیّاران بسیاری حتی تا طحظه آ رَ ی،نوی پونر روز مانوده بوه
محرم سا 198 ،که امین تسلی هرثمة شدَ همچنان مویجنگیدنود و حتوی اموین را از تسولی
برحذر می داشتند .در نگواه عیّوارانَ دشومنان اموین در دو جبهوة یانت واران و رواهر لو،
کشیده بودند که نبرد با راهر بسی آسانتر از نبرد با گروه نخست بوود (ربوریَ بویتواَ ج:8
479؛ مس،ودیَ  َ1966ج.)160 :4
در این میان عیّاران بوی شوماری نیوز بودنود کوه بوه رسو عیّواریَ تنهوا بوه غوار امووا،
ثروتمندان و بازرگانان میپردا تند و عقیده داشتند ما ،ثروتمنودان در واقوع زکوا فقورا و
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نیازمندانَ از جمله عیّاران است .با این حا ،آشفتگی اوضاع مانع از آن مویشود توا تموایزی
میان این دو دسته از مداف،ان شهر و لیفه پدید آیود (تنوو یَ  َ1978ج 108 :2؛ ابون اثیورَ
 َ1965ج  .) 115 :9از این روَ عامة مردمَ بیشتر عیّاران را جووانمردانی مودافع شوهر و موردم
میدانستند (متزَ  .)30 :1967این عیاران اگرچه و میجنگیدند وطوی در برابور منجنیو و
سهاهیان منظ نتوانستند پایداری کنند و سرانجام با دادن تلفا بسیار ش ست وردند.
ویژگیهای عیّاران در پرتو حوادث بغداد

تهاج به شهر و محالره آن توس راهر عمالً نیروهای لیفه را برای دفاع از شوهر از کوار

اندا ته بود و تنها نیرویی که میتوانست برای اندک مدتی در برابر مش ال پدیدآموده از
لیفه دفاع کنندَ همین گروه عیاران بودند .این گروه به علت داشتن چند ویژگی از نیوروی
نظامی رسمی الفت بیشتر به کار آمدند:
پوشش

نحوه پوشش عیاران در مقایسه با سوربازان سوراپا مسولح و زرهپووم رواهر بوه آنوان کمور

میکرد سریعتر نبرد کنند .در گزارمهای مور ان از درگیریهای بدوداد آموده اسوت کوه
«عیّاران با تن برهنه به میدان میرفتندَ درحاطیکه تنها طنگی به کمر بسته بودنود و کالهوی از
پوست در ت رما در سر داشتند ».این پوشش آنان را قادر مویسوا ت توا گرموا را بیشوتر
تحمل کنند و توان مضاعفی برای مقابله داشته باشند .به گفته مس،ودیَ عیّاران ژندهپوشوانی
عریان و فاقد زره و ود بودنود کوه شیهورشوان از شوا گواو بوود (مسو،ودیَ  َ1966ج :3
416 -417؛ برای ت رار این لحنهها در دورههای ب،دَ نر :مسو،ودیَ  َ1966ج .)415 :3
با آن ه این نحوه پوشش از ررس مهاجمان مورد تحقیر قرار میگرفت اما در عمول بوه نفوع
مداف،ان شهر شده بود.
شیوه نبرد و تجهیزات نظامی

عیاران به شیوه نبردهای نامنظ و درونشهری با سربازان راهر مقابله میکردند؛ در انوههوا
کمین میکردند و با غافلگیری به سهاهیان راهر یوورم مویآوردنود (ربوریَ بویتواَ ج :8
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 454به ب،د) .نبرد به این شویوه نیازمنود تجهیوزا رزمویَ ویوژه نیسوتَ از ایونرو عیواران بوا
هرآنچه به دستشان میآمد حمله می کردند که بسویار هو ابتودایی بوود؛ بورای مموا ،حصویر
قیرآطود را سهر ود میکردند و توبرهای پرازسنگ را به عنوان تیور و کموان موورد اسوتفاده
قرار میدادند (ربریَ بیتاَ ج  .)457-458 :8آنان با بستن ترکوههوای چووبی و بورگهوای
نخل به ی دیگر کاله سا ته و از نیَ سنگ و کلو در نبورد بهوره مویبردنود .بوهرغو ایون
ظاهر ساده و تجهیزا ابتداییَ عیّاران در بیشتر موارد تا پای جان میجنگیدنود و در نبوردی
چون نبرد قصر لاطحَ شمار زیوادی از سوهاهیان مجهّوز و مجور رواهر را کشوتند (ربوریَ
بیتاَ ج  454 :8به ب،د؛ مس،ودیَ  َ1966ج  .)415 :3حتی زمانی که امین قصد تسلی شودن
به راهر را داشتَ بسیار از عیّاران مانع او شدند؛ و ی ی از عیّاران کوه ابوراهی بون مهودی را
در انه ویش نهان سا ته بودَ با وجود جایزه هزار دینواریَ از تحویول او سورباز زد(ابون
ریفووورَ  .)187 :1968دسووتهای از عیووارانَ چاقوکشووانی بودنوود کووه بووا پوویشبنوودی بووه نبوورد
میآمدندَ طذا آنان را شرار مینامیدند (زیدانَ  َ1372ج.)60 :5
امرار معاش

میتوان گفت ی ساندانستن تمامی عیّاران مدافعَ بدداد با دزدانَ غوغائیان و اوبوام چنودان
دقی و و لووحیح نیسووت و بایوود پووذیرفت کووه بسوویاری از عیّوواران تنهووا و تنهووا از س ورَ حووس
جوانمردیَ دفاع از مردم و شهر ویشَ بددادَ دست به اقداماتی متهوّرانه میزدنود .اساسواً

عیاران نیروهایی پراکنده ای بودند که به وقت فتنه و آشو با وعده پو ،و «اجازة غار » به
حمایت از هرررس دعوایی وارد میدان میشودند (اطخریوب اطبدودادیَ تواریخ بدودادَ ج:4
 .)271دسووتهبنوودیهووای عیّووارانَ شوورارانَ لوو،اطیرَ زواقیوولَ حوورافیش و غیووره در وقووت
آشو ها انهها و دکانها را غار میکردند .شراران را در راسان سربداران مویگفتنود
که آنها غارتگری و راهزنی را گناه نمیدانستند و آن را نوعی زرنگی می شومردند و م،تقود
بودند که چون بازرگانان و توانگران زکا نمی دهندَ طذا غارتشان حال ،است و همین که
ی ی از آنها پیر مویشود بوه ودمت الفوت درمویآمود و دزدبگیور و شوریر دزدان بوود
(زیدانَ  َ1372ج.)871 :5
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نقشآفرینی عیّاران در دوران دیگر خلفا
عیاران به عنوان گروهی که نظو و سوا تار مشخصوی نداشوتند و در اوضواع آشوفته بوه کوار

دستگاههای ح ومتی میآمدندَ از هر فرلت آشوبناک بهره میجستند :واه ایون آشوو

منشأ سیاسی و نزاعَ ح ومتی داشته باشد واه به سبب ا تالفا مذهبی پدیود آموده باشودَ

بهویژه که محی بدداد آبستن این نوع درگیریها بود .با آنکه پس از فتح بدوداد بوه دسوت
راهر بن حسین و هرثمة بن أعین تا مد ها دیگر سوخنی از عیّواران نیسوتَ اموا در موواق،ی

چون عصر متوکل (حور232-247 :ق َ).مسوت،ین (حور 248-252 :ق ).و مو،توز (حور:

252-255ق ).و غلبه سرداران ترکَ مجدداً از نقشآفرینی عیّاران در بدداد سوخن بوه میوان
میآید .به وقت آشفتگی سیاسی و درگیری میان مقاما

الفتی و ح ومتیَ زمینه مسواعد

می شد تا عیاران پا به عرله بگذارند و به هرررس که دست و دطبازی بیشوتری در پردا وت

مواجب می کردَ برای غلب بر دشمنش کمر برسانند (برای نمونوه نور :اطمنقوریَ:1410

161؛ ابن أعوم َ  َ1391ج21-2-3 َ3؛ دینووریَ  .)168 :1379متوکول عیّواران را در قاطوب

گروه نظامی دوازده هزار نفری برای مقابله با ترکان سازماندهی کرد (فواروق عمورَ َ1982

ج  .)55 :3یا در جنگ میان مست،ین و م،تز در سا َ251 ،مسوت،ین کوه چوون اموین محالوره
شده بودَ در قبا ،پردا ت مواجوبَ از عیّواران یواری رلبیود (ابون اثیورَ  َ1965ج .)244 :6

چنانکه در حواد ایام م،تضد (حور279-289 :ق ).و یوا حوواد سوا 315 ،ق .در ایوام
مقتدر (حر 295-320 :ق ).و یا دوران فتر از قتل بَج ا تا تسل آ ،بویه بر بدداد (334
ق َ).از حضور مؤثر سیاسی عیّاران در اجتماع بدداد سخن به میان میآید (مس،ودیَ َ1966

ج160 :4؛ مقدسیَ 120 :1906؛ ابن اثیرَ  َ1965ج .)136 :4از این رو میتووان ادعوا کوردَ

گروههایی از عیّاران در ایام ض ،،الفت و ناتوانی لیفه وقوت در کنتور ،بدودادَ پیوسوته
در زیورَ پوسووت شووهر وجووود داشووتهَ در حووواد سیاسووی و اجتموواعی بدووداد نقووشآفرینووی

میکردند .عیاران در درگیریهای مذهبی دو محله کر و با اطبصره شورکت مویکردنودَ

به ویژه در دوره ح ومت آ ،بویه بر بددادَ که لیفه اهل سنات در دستان امیری شی،ی بوودَ

(اط،بوورَ ابوون لوودونَ ج 10 :3و  )11آنووان در شووهر بووه سووبب نووداری آشووو هووایی بووه راه

میاندا تند؛ به حدی که در سا424،ه.ق سید مرتضی به آنان ناموه داد کوه توبوه کننود و در

برابر دریافت حقوقی از سلران به استخدام دوطت درآیند (اطمنتظ ابن جوزیَ ج.)79 :8

عیاران در بغداد قرن دوم
 / 16نخستین نقشآفرینی
ِ
سیاسی ّ

نتیجهگیری

عیّاران بدداد گروههای پراکندهای از میان توده مردم بودند که توا وقووع نوزاع میوان اموین و
مأمونَ ام ان نقشآفرینی چندانی در امور سیاسی و یا نظامی برای آنوان فوراه نبوود .نوزاع
امین و مأمون و ناکامی سهاهیان امین در دفاع از بدداد و لیفهَ حضور مؤثر آنان را در دفاع
از لیفه و بدداد ضروری سا ت .عیّاران با شوجاعت تموام و جوانمردانوه در دفواع چهوارده
ماهه از بددادَ جانفشانی های فراوانی کردند .بخشی از انگیزة حضوور و توالم بورای حفوی
لیفهَ آزادی عملی بود که به سبب این اعتقاد که امووا ،ثروتمنودانَ اشوراس و بازرگانوان

همانند زکا َ به فقرا و مستمندان ت،ل داردَ برای عیّاران ایجاد شده بود .با این حا َ،منش
و رفتار آنان را میتوان ی ی از نمونههای مهو در تواریخ عیّواری و عیّواران بوه شومار آورد.
بررسی نمونههای ر دادهَ پس از نزاع امین و مأمون نیوز نشوان مویدهود کوه عیّواران بدوداد
پیوسته از أل قدر یا به عبارتی بهتر آشفتگی اوضاع به سوود وویش بهوره بورده و نقوش
سیاسی مؤثری در حوواد ایفوا کوردهانود .حوواد دوران نوزاع اموین و موأمون زمینوهسواز
ش لگیری ربقهای در میان مردم شد که ب،دها جلوههای گوناگونی یافت.
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