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بررسی سبک رهبری و روشهای جلب اطاعت پیروان
در قیامهای شیعی دوران حکومت امویان

تاريخ دريافت11/81/81 :

تاريخ تأييد17/0/01 :

دکتر نعمتاهلل کرمالهی
ابوذر کرمالهی

فراگذشتن از تاريخ نقلي و گام نهادن در عرصه تاريخ تحليلي ،مستلزم بهرهگيرر از
اندوخته دانش بشر در حوزه علوم انساني و اجتماعي است .با توجه به اين مهم ،تحقيق
حاضر با اتخاذ رويكرد جامعهشناختي ،در راستا تحليرل تحرو ا اجتمراعي ر سياسري
برهه ا خاص از تاريخ اسالم كوشيده است .در اين تحقيرق ،ضرمن بررسري قيرامهرا
شيعي حادث شده در سالها  10ر  830ق ،با بهرهگير از روش تاريخي ر تطبيقري،
رگهها اشتراك و افتراق آنها براساس دو شاخص «سبك رهبر » و «روشها جلر
اطاعت پيروان» بررسي و گونهشناسي گرديده است.
براساس يافتهها تحقيق ،قيامها «تروابين»« ،زيرد برن علري» ،از حير سربك
رهبر و روش جل حمايت پيروان در يك گونه قرار ميگيرند اما قيامها «مخترار» و
 عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم

 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور لرستان
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«عبداهلل بن معاويه» در دسته ديگر جا ميگيرند.

واژههای کلیدی :قيامها شيعي ،گونرهشناسري ،سربك رهبرر  ،روشهرا جلر
اطاعت پيروان.
مقدمه

نهضت عاشورا در تاريخ اسالم (خاصه تاريخ تشيع) نقطه عطفي است كه از جنبههرا
گوناگون ،آغازگر تحو ا بنيادين در ساختار جامعه اسالمي و انديشه مسلمانان بوده است.
ايرن حادهره ،از يرك سررو ،نشران دهنرد جسرارا دشررمنان اهرل بيرت در پررردهدر و
حرمتشكني آنان و از ديگر سو ،هويداگر انگيزهها و اهداف واقعي حكومت امويران بررا
جامعه اسالمي و به ويژه آزموني جهت ارزيابي صرحت مردعا آنران در پيررو از سرنت
پيامبر خدا بود .پس از فرونشستن غبار حادهه كربال و آشكار شدن حقايق پنهران آن ،بره
ويژه در نتيجه عبور كاروان اسيران از كوفه تا شام و روشنگر ها امام سجاد و حضرا
زين (س) ،اولين جرقهها تحرك و پويايي پيروان اهل بيت عليه دسرتگاه جبرار امرو
نمود يافت و در زماني نسبتاً كوتاه قيامها متعدد به خونخواهي شهدا كرربال شركل
گرفت .اين قيامها به سهم خود در تحو ا جامعه اسالمي و به ويرژه فروپاشري حكومرت
بنياميه نقش مهمي ايفا كردند .قيامها «توابين»« ،مختار بن ابوعبيده هقفي»« ،زيد برن
علي» و «عبداهلل بن معاويه» از جمله حركتها اعتراضي و خرونيني بودنرد كره اسراس
حكومت امو را به چالش كشيدند و در سسرتي و اضرمحالل متعاقر آن ترأهير اساسري
داشتند .با توجه به اينكه قيامها مذكور در شرايط زماني گوناگوني شكل گرفتند .به رغرم
ريشه داشتن آنها در واقعه عاشورا و برخوردار از پارها شرباهتهرا ،دارا برخري نقرا
افتراق نيز بودند در اين نوشتار تالش ميشود ترا برا اسرتفاده از مباحر جامعره شرناختي،
شاخصهايي استخراج و براساس اين شاخصها ،قيامهرا مزبرور تحليرل تطبيقري شرود.
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«سبك رهبر » و «روش جل اطاعرت پيرروان» ،دو شراخص عمردها هسرتند كره در
تحليل قيامها شيعي مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
تذكر اين نكته ضررور اسرت كره در نوشرتار حاضرر ،مفهروم قيرامهرا شريعي بره
حركتها جمعي ،اعتراضي و خونيني اطالق ميشود كه متشركل از دوسرتداران خانردان
پيامبر و معتقد به شايستگي آنان برا خالفت بوده و با هدف خونخواهي شهدا كربال
و عليه حكومت بني اميه برپا گرديدند.
اين مقاله در صدد پاسخگويي به سؤالها زير است:
8ر رهبران قيامها شيعي دوران بنياميه ،دارا چه سبك رهبر بودند؟
0ر رهبران اين قيامها از چه روش هرايي بررا جلر اطاعرت پيرروان خرود اسرتفاده
ميكردند؟
چارچوب مفهومی

در چارچوب مفهومي ،محقق مفاهيم مورد استفاده در دستهبند و تحليل دادهها را بره
گونها روشن تعريف و ابعاد و ويژگيها آنان را توضيح ميدهد .با توجه به اينكه نوشتار
حاضر از سنخ توصيفي و ناظر به گونهشناسي قيامها شيعي بر حس «سبك رهبر » و
«روشها جل اطاعت پيروان» است ،سطح نظر آن از سنخ چارچوب مفهرومي خواهرد
بود .در تردوين چرارچوب مفهرومي از مباحر جامعرهشرناختي در براب سربك رهبرر و
روشها رهبران در جل همكار پيروان بهره گرفته شده است.
 .1تعریف و ویژگیهای رهبری

رهبر همواره با انسان عجين بوده است .از زماني كره انسران بره صرورا بردو برا
گردآور خوراك و شكار حيواناا روزگار ميگذرانيد و دوام و بقا او در گرو تروان و در
هدايت نيرو در شكارگاه يا نقل مكان برا دستيابي به منابع غذايي بود ،تا دنيا پيچيده و
درهم تنيده امروز  ،همواره رهبر وجود داشته است.
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روان شناسان اجتماعي ،رهبر را فرايند ميدانند كه طي آن يكي از اعضا گرروه،
برا دستيابي به اهداف ويژه گروه ،ساير اعضا را تحت تأهير قرار ميدهرد .نكتره مهرم در
تعريف رهبر آن است كه تأهيرگذار متقابل ميان رهبرر و پيرروان بره منظرور نيرل بره
اهدافي است كه عموماً جنبه گروهي دارد 1.فيدلر ،عنصر اساسي رهبر را «اعمال نفروذ»
ميداند .از ديد او ،رهبر رابطها است كه در آن شخص ميكوشد تا به منظور دسرتيابي
به هدف مشترك بر ديگران اعمال نفوذ كند 2.از ديد لوب ،رهبر فرايند تغيير هردفدار
است كه براساس آن رهبر و پيروان ،از طريق اهداف مشترك به هم پيوند يافته و حركرت
در راستا چشمانداز مشترك را آغاز ميكنند.

3

شررخص رهبررر برررا برخرروردار از توانررايي نفرروذ در ديگررران ،مرري بايسررت دارا
ويژگيهايي باشد .بارون و بايرن ( 8779م) ،با بررسي نتايج تحقيقاا انجام شده در براب
ويژگيها رهبر  ،هشت ويژگي اصلي را كه هرر كردام حراو چنرد ويژگري فرعريترر
هستند ،شناسايي و ارائه ميكنند .خالصه اين يافتهها در جدول شماره ( )8آمده است.

4

جدول شماره ( :)8ويژگيها رهبر
كشاننده
صداقت و درستي

ميل به پيشرفت ،بلندپرواز  ،انرژ زياد ،پيگير و اصرار بر امور ،ابتكار عمل
قابل اعتماد بودن ،پايايي و باز بودن

انگيزه رهبر

ميل به تأهيرگذار بر ديگران برا نيل به اهداف مشترك

اعتماد به نفس

باور و اعتماد به تواناييها خويش

توانايي شناختي

هوش ،توانايي انسجام بخشي و تفسير اطالعاا گسترده

خالقيت
انعطافپذير
تخصص

نوآور
توانايي سازش با نيازها پيروان و تغيير مقتضياا موقعيتها
دانش فعاليتها گروهي و موضوعاا فني مربو به گروه

سال دهم ،شماره  ،3پايیز  ،8311شماره مسلسل 37

13

 .2سبک رهبری

رهبر فرايند است از نفوذ متقابل بين رهبر و پيروان در يرك موقعيرت معرين و در
راستا هدفي مشخص .رهبران در فرايند نفوذ متقابل با پيروان ،بررا بررانگيختن حرس
وفادار و همراهساز آنها با آرمانها و اهداف خود ،تدابير گوناگوني را به كار مريبندنرد،
كه به آن سبك رهبر اطالق ميشود .اين تدابير ،بعضاً ملموس و دست يافتني و پرارها
مواقررع ني رز آرمرراني هسررتند .گرچرره مرريترروان بررا بهرررهگيررر از معيارهررا گونرراگون،
گونهشناسيها متفاوتي از رهبران كرد ،اما در يك گونهشناسي عام ،رهبرران را برحسر
معيار «شيوه تعامل با پيروان بررا نفروذ در آنران» ،بره دو دسرته كلري رهبرران تبرديلي
(تحولگرا) و رهبران تبادلي (خدمتگزار) تقسيم ميكنند.
رهبران تبديلي ،پيروان خود را ترغي ميكنند تا نيازها شخصي خود را به نفع يرك
هدف و آرمان مشترك تعالي بخشند .اين قبيرل رهبرران ،چشرمانرداز از آينرده ترسريم
ميكنند و ديگران را از طريق ملغمرها از بررانگيختن هوشريار و الهرام ظريرف ،بررا
پيوستن به آن چشم انداز تشويق ميكنند 5.باس و آوليو معتقدند زماني كه رهبر با ارتقرا و
توسعه خواستهها پيروان ،آگاهي و پذيرش آنها را برا مأموريت و اهداف گروه برانگيزد،
رهبر تبديلي ظهور ميكند 6.در مجموع ،رهبران تبديلي را رهبران بزرگ واقعي مينامند،
زيرا اين قبيل رهبران ،احساساا پيروان را بر ميانگيزند و با ترغي حاميان به اعتقراد بره
غير ممكنها ،باع ايجاد تغيير ميشوند.
برخالف رهبران تحولگرا ،رهبران خدمتگزار يا تبادلي ،بيشرترين اهتمرام خرويش را
مصروف برآوردن نيازها آشكار و ملموس پيروان خود ميسرازند .رهبرر خردمتگرزار،
معمو ً منافع پيروان را بر تمايل و عالقه شخصي خويش ترجيح ميدهد 7.مردم بيشرتر از
اين رهبران حمايت ميكنند ،به خصوص اگر احساس كنند كه فرصتي بررا بيران عقايرد
خود دارند .رهبران تبادلي ضمن اهتمام به خواستهها پيروان خود ،مريكوشرند نيازهرا
آنان را در ازا سطوح مورد انتظار عملكرد كرار  ،بررآورده كننرد .رهبرران خردمتگرزار،
همراهي زيردستان را در برابر پاداشها محسوس به دست مريآورنرد .رويكررد رهبرر
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تبادلي بر آن است كه رهبران اهربخش بايد به گونها رفتار كنند كه نيازها پيروان خرود
را برآورده سازند.

8

 .3روشهای جلب اطاعت

رهبران حركتها جمعي ،برا جل حمايت پيروان خويش از روشهرا گونراگوني
استفاده ميكننرد .مهرمتررين ايرن روشهرا كره از آنهرا بره روشهرا جلر اطاعرت و
فرمانبردار تعبير ميشود ،از اين قرارند« :روش گرام بره گرام»« ،روش انجرام خردمت و
مديونساز » و «روش ايجاد احساس گناه».
در روش گام به گام ،شخص رهبر برا جل همراهي پيروان ،در فراينرد تردريجي،
ابتدا خواستهها نسبتاً كم اهميت را مطرح و پس از جل موافقت پيرروان ،خواسرتههرا
مهم تر و اساسيتر را ارائه ميكند .در اين روش ،رهبر با شناخت ويژگيها روانشناختي
پيروان و با توجه به شرايط گوناگون اجتماعي ،سياسري و اقتصراد  ،انتظراراا خرويش را
متناس با نيازها پيروان تنظيم و از آنها درخواست حمايت و همراهي ميكند.
در روش انجام خدمت و مديون ساز  ،رهبر در يك تبادل دو سويه ،برآوردن نيازهرا
پيروان را بر طرح خواستهها خويش مقدم ميسازد .در اين روش ،رهبر ابتدا ميكوشد برا
ارائه خدماا مناس به پيروان ،آنها را مرديون خرويش نمايرد و سرنس انتظراراا خرود از
پيروان را مطرح كند.
سرانجام در روش ايجاد احساس گناه ،رهبر ميكوشرد برا بيران وظرايف و نقرشهرا
پيروان و يادآور كاستيها آنها در انجام مطلوب آن وظايف ،احساس گناه و شرمسرار
را در آنان برانگيخته و از اين طريق حمايت و فرمانبر شان را جل نمايد.

9

با عنايت به چارچوب مفهومي تحقيق ،در ادامه ،با محور قرار دادن شاخصها مطرح
برا متغيرها «سبك رهبر » و «روش جل اطاعرت پيرروان» ،رگرههرا اشرتراك و
افتراق قيامها شيعي دوران حكومت امويان مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرند.
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سبک رهبری قیامهای شیعی

همانگونه كه گفته شد ،رهبر فرايند است از نفوذ متقابل بين رهبرران و پيرروان در
يك موقعيت معين و در راستا اهدافي مشخص .رهبران برا همرراه سراز پيرروان برا
آرمانها و اهداف خود ،تدابير گوناگوني را اتخاذ ميكنند .رهبران برحس شيوه تعامرل برا
پيروان به دو دسته كلي رهبران تبديلي و رهبران تبادلي تقسيم ميشوند .در ارزيابي سبك
رهبر  ،تذكر اين نكته ضرور است كه سبكها رهبر تبرادلي و تبرديلي هري گونره
امتياز ذاتي نسبت به يكرديگر ندارنرد .ايرن دو سربك رهبرر براسراس معيرار كرارايي و
سودمند قابل ارزيابي هستند؛ به اين معنا كه بنا بر مقتضياا و شررايط زمراني و مكراني
هر كدام از سبكها رهبر كه دارا كارآمد بيشتر باشند ،بر ديگر برتر دارند.
در اينجا براساس تقدم زماني ،هر كدام از قيامها شيعي دوران حكومرت امرو را برر
حس سبك رهبر  ،مورد بررسي قرار ميدهيم .برا ارزيابي سبك رهبر در هرر قيرام،
گفتار ،نوشتار و عملكرد رهبران آن قيام را بررسي ميكنيم.
 .1قیام توابین

برا روشن شدن سبك رهبر قيام توابين ،برخي از سخنان و نامهها سرليمان برن
صرد خزاعي ،رهبر اين قيام را تحليل و بررسي ميكنيم.
بعد از توافق توابين بر پذيرش رهبر سليمان بن صرد خزاعري و بيعرت برا او ،و در
نخستين واكنش ،سخناني به اين شرح ايراد كرد:
 ...به خدا بیم دارم که در این روزگار که معاش سخت استت و بلیته
بزرگ و ستم عام ،سرانجام ما شیعیان ،صاحب فضیلت نیک نباشتد کته
ما در ان تظار آمدن خانتدان پیممبرمتان بتودیم و بته آنهتا وعتده یتاری
میدادیم و به آمدن ترغیبشان میکردیم و چون بیامدند سستی کردیم و
عاجز ماندیم و دورویی کردیم و نظاره کردیم و منتظر ماندیم ببینیم چته
میشود ،تا فرزند پیممبرمان و باقیمانده و سیره و پتارهای از گوشتت و
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خون وی ،میان ما و به نزد ما کشته شد ،که کمک میخواستت و نبترد و
انصاف میخواست و نمییافت .فاسقان وی را هدف تیر و آماج نیتزههتا
کردند و کشتند و آنگاه بر او تاختند و جامهاش ببردند .به پا خیزیتد کته
خدایتان خشمگین است .سوی زن و فرزند باز مگردید تا ختدا خشتنود
شود و گمان ندارم خشنود شود تا قاتالن وی را از پا در آرید و یتا نتابود
شوید .از مرگ بیم مدارید که هر که از مرگ بیم کرده به متللت افتتاده،
مانند قدمای بنی اسرائیل

مباشید10...

سليمان در محل تجمع پيروانش در نخيله ،باز به ايراد سخنراني ميپردازد و ميگويد:
ای مردم ،خدا به نیت شما واقف است ،شما به تحقیق بته مرادتتان
خواهید رسید .دنیا را یارانی است و آخرت را یارانی .یاران آخرت نه طال
میخواهند نه نقره و نه للت ،ولتی یتاران دنیتا فقت بته آن د ختوش
داشتهاند .رحمت خدا بر شما شتامل متیشتود ،اگتر در د شتب نمتاز
بپادارید و خدا را بسیار یاد کنید تا سرانجام با ستم کار بستیزید .شما را
هیچ چیز گرانبهاتر از جهاد و نماز نمیتواند به ختدا نزدیتک کنتد ،زیترا
جهاد نشانه عمل

است11.

در اين سخنان ،سليمان با بيان كاستيها و گناهان شيعيان در حمايت نكرردن خانردان
پيامبر و نيز پرهيز دادن آنان از دنياخواهي ،بر آن است تا حجت را بر پيروان خويش تمام
كرده و وفادار آنها را نه با وعده منافع دستيافتني ماد ر مقام و منصر حكرومتي يرا
كمك مالي ر كه با جانفشاني در راه اهداف اسالمي و آرمانهرا الهري برانگيرزد .و در
اين سخنان ،رويه واحد را پيگرفته اسرت؛ رويرها كره ضرمن بررانگيختن احساسراا
پيروان ،آنان را در راستا ارزشها اخالقي و ديني جهرت مريدهرد .اتخراذ ايرن رويره،
سليمان را در رديف رهبران تحولگرا قرار ميدهد.
افزون بر سخنان فوق ،از بررسي نوشتهها سليمان نيز ميتروان سربك رهبرر او را
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تشخيص داد .و در نامها به اهالي مدائن برا دعوا آنان به قيام ،مينويسد:
 ...عجب دنیا خانهای است که نیکیها در آن برفتته و بتدیهتای آن
بمانده .با خردمندان ناسازگاری میکند و بندگان نیک خدای از آن آهنگ
رحل کرده اند و اندك دنیای فانی را به عوض ثواب بستیار و بتاقی ختدا
فروخته اند .دوستان خدا ،برادران شما و شیعیان خانتدان پیامبرتتان در
کار خویش و این بلیه که در مورد پسر دختر پیامبرشان رخ داد اندیشته
کرده اند که وی را خواندند و اجابت کرد ،امّا دعوت کرد و اجابت نیافتت
خواست برگردد ،امّا نگلاشتند امان خواست و ندادنتد .کستانی را رهتا
کرد ،امّا رهایش نکردند و بر او تاختند و خونش را ریختنتد .بته ستتم و
تعدی و گردن فرازی ،و خداوند بینای اعما

آنهاست12.

در اين نامه ،نيز هي نشانها دال بر اعطا وعده دنيايي برا جل همراهي پيرروان
به چشم نميخورد.
افزون بر سخنان و نامهها فوق كه سليمان قبل از آغاز قيام و با هردف بسريج نيررو،
آنها را به زبان يا قلم طرح ميكرد ،در حين جنگ نيز سخناني از سليمان نقل شرده اسرت.
و در اوج درگير با نيروها ابن زياد ،به هواداران خود اينگونه خطاب كرد:
 ...دشمنی که منظور شما بود و راه های درازی را پیمودید تا سراغ او
بروید ،اکنون به پای خود به سوی شما آمده است .شما روزها و شبهتا
را در راه بودید و رنج بسیار بردید تا به اینجا رسیدید .اکنون جنگ را بتا
جانبازی و فداکاری و پایداری و بردباری استقبا کنیتد کته خداونتد بتا
صابران است .هرگز کسی پشت به دشمن نکند ،مگر قصتد جانبتازی و
تمییر موضع نبرد داشته باشد ،یا بخواهد به یاری یتاران ختود بشتتابد
کسی را که فرار کرد مکشید مگر آنکه با شما بته جنتگ برگتردد .ایتن
سیره و آیین نبرد علی بود که میان پیروان ختود مانتده استت .خداونتد
کسی را بیامرزد که جانبازی او از روی صدق و اخالص بوده و در عهتد و
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وفای خود پایدار

شد13.

و همچنين ،در حين جنگ نيز از ارشاد و موعظه ياران خود غافرل نبرود و بره آنران
ميگفت:
ای شیعیان آ محمد ،ای کسانی که بترای ختونختواهی حستین
برخاستهاید ،بخشش خداوند تعالی بر شما باد .سوگند به خدا ،که میتان
شما و بهشت چیزی نیست مگر توبه و وفای به عهد .بندگان ختدا ،هتر
که خدا را میخواهد و دوست دارد که گناهانش بخشیده شود بته ستوی
من

بشتابد14.

در سخنرانيها و نامههايي كه در متون تاريخي از سليمان برن صررد خزاعري موجرود
است ،هي وعدها دال بر اعطا مقام سياسي يا موقعيت اقتصاد و اجتماعي به پيرروان
ديده نميشود .وعدهها او به يارانش ،اعم از لقا پروردگار ،پذيرش توبه ،عفرو گناهران،
ورود به بهشت و مانند آن جملگي وعدههايي آرماني و معنو هستند.
در مجموع ميتوان گفت ،محتوا سخنان سليمان نشان دهنده تأكيد او برر اهرداف و
آرمانها معنو و عدم توجه به خواستها دنيايي و ماد پيروان است .و هرواداران
خود را به پاداشها اخرو و رضايت و خشنود خداوند بشارا ميدهد .پاداشهايي كه
هي كدام از سنخ مقام و موقعيت دنيايي نيستند .و از يرك سرو يرارانش را بره مراعراا
اصول اخالقي مورد تأكيد حضرا امير در جنگ عليره دشرمنانش توصريه مريكنرد و از
ديگر سو ،آنها را به احراز رضايت الهي و جانفشاني در راه او فرا ميخواند .در اين ميان نيرز
ضمن پرهيز از اعطا وعده دنيايي بره پيرروان ،پراداش آنهرا را ورود بره بهشرت و لقرا
پروردگار اعالم ميكند.
بنابراين با عنايت به سخنان و نامهها سليمان بن صرد خزاعي ،ميتوان او را از حي
سبك رهبر در زمره رهبران تبديلي يا تحولگرا جا داد .رهبران تبديلي پيروان خرود را
ترغي ميكنند تا نيازها و منافع شخصي خود را به نفع يك هدف و آرمان مشترك تعرالي
بخشند .آنها چشمانداز خاص از آينده ترسيم نمروده و پيرروان را بررا پيوسرتن بره آن
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چشمانداز تشويق ميكنند.
 .2قیام مختار

رويه مختار در تعامل با پيروانش در دوران قبل از قيام با زمان قيام ،تفراوا دارد و بره
همين علت ميبايست سبك رهبر و در اين دو مقطع جداگانه بررسي گردد.
مختار به هنگام قيام توابين در زندان بنياميه به سر ميبرد .وقتي خبر شكست تروابين
به او رسيد ،از زندان در نامها به رفاعه ،يكي از رهبران توابين ،مينويسد:
 ...آفرین بر شما ،گروهی که خداوند ثواب و اجر آنان را عظیم داشته
و از کار آنان خشنود است .به خدای کعبه سوگند ،قدمی که برداشتتید و
به هر محلی که رسیدید و یا هر فراز و نشتیبی را کته در ایتن مستیر در
نوردیدید ،خداوند برای آن اجری عظیم و ثوابی بیمانند منظتور داشتته،
این ثواب از یک دنیا بزرگتر و فتراوانتتر استت .ستلیمان آن پیرمترد
بزرگ ،حق خود را ادا کرد و خداوند او را به نزد خود برد و روح بلنتد او را
با ارواح انبیا و صدیقین و شهدا و صالحان قترین نمتود .اگتر چته او در
شرایطی نبود که شما را به پیروزی برساند ت زیرا با فنتون جنتگ آشتنا
نبود ت اما من میتتوانم راه او را بهتتر بپیمتایم ،شتما را آن طتوری کته
می خواهید به هدفتان برسانم ،من آن امیر مأمور ،امین متأمون ،کشتنده
دیوصفتان جبار ،کینهجو و منتقم از دشمنان دین و خونخواه و طالب حق
پایما شده هستم .شما آماده شوید و استعداد خود را تکمیتل و آشتکار
کنید ،من به شما بشارت میدهم که خود به کتاب خدا و ستنت پیتامبر و
خون خواهی خانتدان او و دفتاا از مستضتعفان و جهتاد بتا مجرمتان و
روادارندگان حرام ،قیام خواهم

کرد15.

او با آگاهي از نبود رهبر در ميان شيعيان كوفه پس از شهادا سليمان برن صررد برا
استفاده از موقعيت ايجاد شده خود را در سلك رهبر قدرتمند و توانا بررا اهرداف مرورد
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نظر اين عده معرفي كرد و در نامه ديگر به رفاعه نوشت:
خوشد باشید که اگر من برون آیم به اذن خدای ما بتین مشترق و
ممرب شمشیر در دشمنان شما نهم و ناچیزشان

کنم16.

مختار بعد از آزاد از زندان كه با وساطت عبداهلل بن عمر انجام گرفت ،در ديدار با ابن
زبير به او گفت :من قومي را مي شناسم كه اگر مررد ماليمري باشرد كره بدانرد چره كنرد
ميتواند از آنها سناهي فراهم آورد كه به وسيله آن به مردم شام غلبه ترواني كررد .گفرت:
اين قوم كياناند؟ گفت :شيعه بني هاشم كه در كوفهاند .ابن زبير به او گفت :اين مررد ترو
باش ،و او را به كوفه فرستاد كه در يكي از نواحي شهر فرود آمرد و برر كشرتگان خانردان
ابوطال و ياران آنها مي گريست و كسان را به انتقرام جرويي و خونخرواهي آنهرا ترغير
ميكرد.

17

به همين جهت برا كس رهبر شيعيان كوفه بعد از بازگشت از ديردار محمرد برن
حنفيه ،در مالقاا با سران شيعه در كوفه  ،هدف دعوا و قيام خود را چنين بيان ميكند:
همانا محمد حنفیه فرزند علی وصی و جانشین پیامبر ،مرا به عنتوان
امین و وزیر و فرمانده به سوی شما فرستاده و به من دستور داده استت
تا کسانی که ریختن خود حسین را حال دانستهاند ،به قتل برسانم و به
خونخواهی اهل بیتش و دفاا از ضعفا قیام کتنم .پتش شتما نخستتین
گروهی باشید که به ندای من پاسخ مثبت

میدهید18.

و در موضعي ديگر چنين ميگويد:
من برای اقامه شعار اهل بیت و زنده کردن مرام آنان و گرفتن انتقام
خون شهیدان به سوی شما آمدهام بته ختدا ستوگند هتر ستتمگری را
خواهم کشت و انتقام خون فرزندان پیامبر را ختواهم گرفتت و مترگ و
زوا دنیا هم نمیتواند مانع من

شود19.
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با استفاده از همين رويه و معرفي خويش به عنوان منتقم خون حسرين توانسرت برر
شهر كوفه مسلط شود و عبداهلل بن مطيع ،عامل ابن زبير را از كوفه بيرون كند .او پرس از
پيروز  ،در سخناني در جمع مردم كوفه برا جذب حداكثر كوفيان نيز بر سرياق قبرل،
بر خونخواهي شهيدان كربال و انتقام از قاتالن آنان تأكيد كرده و ميگويد:
ای مردم کوفه ،من از جانب اهل بیتت پیتامبر( منظتور محمتد بتن
حنیفه است) مأموریت یافتهام تا به خونخواهی امام مظلوم حسین بتن
علی و شهدای کربال قیام کنم و انتقام آن عزیزان را بگیرم و تا آخرین
نفش با شدت هر چه بیشتر این هدف مقدس را تعقیب خواهم

کرد20.

پس از اين سخنان ،بزرگان و مردم كوفه فوج فوج برا بيعت به نرزد مخترار آمدنرد و
مختار دستش را به سو آنان دراز ميكرد و ميگفت:
بیعت می کنید با من براساس عمل به کتاب خدا و سنت پیتامبرش و
خونخواهی خاندان پیامبر و جهاد بتا کستانی کته ریختتن ختون امتام
حسین را حال

مسعود ميگويد:

دانستند21.

22

کار مختار در کوفه باال گرفت و مردانش بسیار شتدند و متردم بتدو
متمایل شدند .او نیز در کار دعوت طبقه و مقام مردم را رعایت میکترد
بعضی را به امامت محمد بن حنفیه دعوت میکترد و بته بعضتی از آنهتا
باالتر رفته میگفت که فرشته برای او وحی میآورد و از غیب بتدو خبتر
میدهد.

همانگونه كه از فحوا نامهها و سرخنان مخترار پيداسرت ،و برا اسرتفاده از گرروه
شيعيان و با آگاهي از شرايط اجتماعي ر سياسي جامعه ،برا جلر اعتمراد آنران و بسريج
آنها در راستا اهداف خويش و تسلط بر كوفه ،بر موضوعاتي تأكيرد كررده كره بيشرترين
تأهير را در تحريك احساساا آنان داشت و از ايرن طريرق در راسرتا همرراهسراز آنهرا
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كوشيد .در اين مقطع ،و هي وعدها دال برر اعطرا منصر يرا موقعيرت سياسري و
اجتماعي به پيروان نميداد .وعدههايي چون خونخواهي امام حسين و شرهيدان كرربال،
عمل به كتاب خدا و سنت رسول اسالم ،دفاع از مستضعفان و جهراد در راه خردا ،كره در
سخنان و نامهها مختار مورد تأكيد قرار گرفتهاند ،جملگي از سنخ معنو و غيرر دنيرايي
هستند؛ بنابراين ميتوان گفت مختار در دوران اوليه قيام خود بدون دادن وعدهها دنيايي
و انتفاعي ،ويژگيها رهبران تحولگرا را از خود نشان داده است.
مختار با استفاده از احساساا شيعيان در قبال قاتالن امام حسين و حكومت غاصر
بنياميه ،توانست بر كوفه مسلط شود؛ اما بعد از پيروز عليرغم شعارها اوليه مبنري برر
مجازاا عامالن سعي كرد تا همه گروهها و طبقاا مردم از اشراف ،موالي و سرران قبايرل
كوفه را مورد لطف و حمايت قرار دهد .به گفته طبر بعد از بيعت بزرگان كوفه بره مرردم
وعده خوب داد ،رفتار نيك پيش گرفت و بزرگان را تقرب داد كه همدمان و هرمصرحبتان
و باشند؛ اما اين عمل او چون موج ناراحتي موالي شد به آنها گفت شما از منيد و مرن
از شمايم 23.بدين ترتي هر دو گروه را به خود جل و سرور بر آنان را تثبيت كرد .پرس
از كس موفقيت ها اوليه ،با تغييرر رويره پيشرين ،اعطرا امتيرازاا گونراگون سياسري،
اجتماعي و اقتصاد به پيروان خويش را سرلوحه كار خود قرار داد .در ايرن ميران ،مروالي
مهم ترين گروهي بودند كه امتيازاا فراوانري از مخترار كسر كردنرد .ايرن گرروه كره در
گذشته ،شهروندان درجه دوم محسوب ميشدند و از بسريار از حقروق اوليره اجتمراعي و
انساني بيبهره بودند ر حقوقي چون ازدواج با دختران عرب ،حمل سرالح ،اسر سروار و
ارث ر بعد از پيوستن به قيام مختار ،نه تنها حقوق اوليه خويش را براز يافتنرد ،بلكره واجرد
امتيازاا سياسي ر اجتماعي گوناگوني شدند كه شهروندان عراد از آن بهررها نداشرتند.
مختار ،محافظان ويژه خود را از موالي انتخاب كرد .فرماندهي اين سناه نيز بر عهده يكري
از موالي بود .اين گروه عالوه بر محافظت از مختار ،مسئول انجام مأموريتهرا حسراس
نيز بود.

24

با توجه به عملكرد مختار در دوران قيام ،ميتوان گفت سبك رهبر او در اين دوران،
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برخالف دوران قبل از قيام ،بيشتر خصلت تبادلي يافت .و در دوران پس از شركلگيرر
قيام خود ،همچرون رهبرران خردمتگرزار ،فرمرانبردار زيردسرتانش را در برابرر اعطرا
پاداشها عيني و ماد به دست ميآورد .مخترار برا دادن وعردههرا مراد و اعطرا
امتيازاا اجتماعي ،سياسي و اقتصاد به پيروان ،حمايت آنها را جل ميكرد؛ برا مثرال
جهت جذب ابراهيم بن مالك اشتر به او وعده داد كه اگرر برا او همكرار كنرد سرا ر
سواران از آن او خواهد بود و هر شهر را بر آن مسلط گردد از كوفه ترا اقصرا شرام از آن
ابراهيم خواهد بود ،حتي مختار اين وعده را با پيمان مؤكد به قسم همراه نمود.

25

بنابراين مختار در شرايط زماني گوناگون ،با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي جامعه،
بر رويهها خاصي در گفتار يا رفتار خود تأكيد ميكرد .اين امر نشان دهنرده ارزش ذاتري
قدرا و مقام حكومتي برا اوست؛ بنابراين ميتوان گفرت سربك رهبرر او آميرزها از
رهبر تبديلي و تبادلي بوده است.
 .3قیام زید بن علی

برا روشن شدن سبك رهبر زيد بن علي ،به برخي از سخنان و نامههرا منتسر
به و استناد ميكنيم.
زماني كه زيد تحت فشار حكومت ،مجبور به ترك كوفه شد ،شيعيان و مردم كوفره برا
اصرار فراوان او را به شهر بازگرداندند .پس از بازگشرت زيرد بره كوفره ،شريعيان خواسرتار
رهبر او برا قيام عليه امويان شدند .زيد پس از پيشنهاد مردم برا زعامرت و رهبرر
ابتدا از پذيرش درخواست آنان امتناع كرد ،اما پس از اصرار فراوان مردم و اعرالم آمرادگي
آنان برا جهاد در راه خدا و جانفشاني در حمايت از و  ،درخواست رهبرر مرردم بررا
قيام عليه امويان را پذيرفت .هنگامي كه ناصحان او را از اين كار منع كردند ،در پاسخ آنها
گفت:
این مردم به من پناهنده شدهاند ،من خود را در مقابل ختدا مستلو
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می دانم که به درخواست و استماثه آنان توجه کنم .من خودم هم دیگتر
تاب تحمل این همه ظلمها و ستمها را ندارم .مگر نمیبینتی کته عمّتا
حکومت اموی چگونه مرا بازیچه خویش قرار داده اند .گاهی مرا شتام و
گاهی به جزیره ،گاهی به عراق و گاهی به حجاز میکشانند و زورگتویی
یوسف بن عمر مرا ملعبه خویش قرار داده

است26.

زيد بن علي هنگام بيعت با مردم ،هدف خود را چنين معرفي كرد:
من شما را به کتاب خدا و سنت رسو خدا دعوت میکنم که به آن
عمل کنیم و با ستمگران و ظالمان نبرد کنیم و از مظلومان و ستمدیدگان
دفاا کنیم ،حقوق از دست رفته خویش را بازیابیم و ثروت ملی مسلمین
را با عدالت و تساوی بین آنان تقسیم نماییم .از حریم مقتدس خانتدان
پیامبر دفاا کنیم ،آیا با این شرای با من بیعت

میکنید27.

همچنين زيد خطاب به مردم موصل و ساير بالد جزيره در نامها مينويسد:
 ...بترسید از خداوندی که شما را آفرید و روزی داد و بازگشت شتما
به سوی اوست .بدانید که خداوند متعا در سوره والعصتر ستوگند یتاد
می نماید که مردمان زیان کارند ،مگر آنان که ایمان آوردند و نیکوکتاری
نمودند و یکدیگر را به حق شناسی و شکیبایی وصتیت کردنتد و محمتد
مصطفی اهل کتاب را خواند و دعوت کرد به سوی سخنی که میتان متا و
شما مساوی است و آن این است که جز خدای را نپرستیم و دیگتری را
شریک وی قرار ندهیم و شما نیک میدانید که اکنون در چگونه فتنهها و
خون ریختنها و بردن غنیمتها هستید و من شتما را بته کتتاب ختدا و
سنت رسو  و نگته داشتتن ضتعیفان و جهتاد بتا ستتمکاران دعتوت
می کنم ...به حق بازآیید و اهل بیت را یار و یاور گردید تتا از ستتمکاران
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نباشید28.

بررسي نامه و سخنان و نيز عملكرد زيد در دوران قيام خود ،نشاندهنده آن اسرت كره
و  ،او ً ،هي وعدها دال بر بهره منرد از مزايرا حكرومتي يرا اقتصراد بره پيرروان
نميدهد؛ هانياً ،هي امتياز ماد را به پيروانش اعطا نميكند؛ هالثاً ،همواره پيروان را به رفع
ستم و برقرار عدالت نويد ميدهد؛ رابعاً ،پيروان را در صورا كشته شردن بره بهشرت و
لقا پروردگار بشارا ميدهد.
بنابراين با توجه به آنچه در باب سبك رهبر در چارچوب مفهرومي گفتره شرد و نيرز
براساس آنچه از متون تاريخي در مورد سخنان ،نامهها و موضعگير ها زيد برن علري و
نوع تعامل او با پيروان و يارانش به دست ميآيد ،مي تروان گفرت كره زيرد ،دارا سربك
رهبر تبديلي و تحولگرا بوده است.
 .4قیام عبداهلل بن معاویه

عبداهلل بن معاويه با آگاهي از اوضاع نابهسامان خالفت امويان و با هردف بهررهگيرر
سياسي از نيروها مخالف حكومت ،به شهر كوفه آمرد .و از زمران ورود برا گرروههرا
مختلفي از جمله شيعيان كوفه و ناراضيان يمني ارتبا برقرار كرد.

29

مرگ هشام بن عبدالملك سرآغاز دوره آشوب و فترا قدرا امويان به شمار ميرفت.
اين فترا فرصت مناسبي برا عبداهلل بن معاويه بود تا تمايالا قدرا طلبانره خرويش را
جامعه عمل بنوشاند .عبداهلل بن معاويه قيام خود را با شعار مبهم «الرضا مرن آل محمرد»
شروع كرد .هر چند منابع تاريخي قائل به دعوا عبداهلل به خويشتن هستند ،امرا همراهري
جريان كيسانيه و هواداران آنها در كوفه و مدائن با ابرن معاويره و نيرز پيوسرتن زيرديان و
گروهها موالي عراق به قيام او ،نشان دهنده اين واقعيت است كه و از آغاز نه به خرود،
بلكه به آل محمد دعوا كرده است ،زيررا در غيرر ايرن صرورا امكران گرردآور ايرن
نيروها گوناگون را در زير پرچم واحد نداشت؛ اما پس از شكسرت در كوفره و رفرتن بره
مدائن و دستيابي به جبال ،مردم را به سو خود دعوا كرد ،زيرا در اين زمران بره دليرل
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ادعا جانشيني ابوهاشم ،توانست با غالا و كيسانيه مدائن پيوند برقرار كنرد و برا جلر
پشتيباني و همكار آنان ،بر جبال و فارس تسلط يابد.
پس از موفقيت عبداهلل بن معاويه در تصرف مناطق مركز ايرران ،عباسريان نيرز بره
سو او آمدند .و پس از فتح استخر فارس و استقرار در آنجا ،كارگزاران خود را به سو
مناطق مختلف اعزام كرد .ابن معاويه با استقبال از پيوستن عباسيان به قيام خرود ،از آنران
به عنوان كارگزاران خويش استفاده ميكرد .اصرفهاني در مقاتتل الطتالبیین ،عرالوه برر
پيوستن اين عده از عباسيان ،از همراهي و حضور ابوالعباس سفاح در جمرع يراران عبرداهلل
بن معاويه ياد ميكند و مينويسد:
بنی هاشم چون از وضع عبداهلل بن معاویه باخبر شتدند ،از گوشته و
کنار به سوی او آمدند و از جمله سفاح و منصور بودند .عبداهلل بن معاویه
نیازهای آنان را برآورده ساخته و هر کدام از آنها را که خواهان حکومتت
بوده اند ،به آنان فرمانروایی برخی مناطق را واگلار کرده است از جملته
عباسیانی که فرمان حکومتی از سوی عبداهلل بن معاویه دریافت داشت،
ابوجعفر منصور ،خلیفه دوم عباسی است .او از سوی ابن معاویه بر ایلج
(ایله) که از والیات تابع اهواز بوده والیت یافته و اقتدام بته جمتعآوری
خراج آنها کرده

است30.

از بررسي گفتار و رفتار عبداهلل بن معاويه در دوران قبل و پس از قيام ،چند نكته شايان
ذكر است :نخست ،عبداهلل بن معاويه برا كس قدرا و تسرلط برر كرسري خالفرت ،برا
تمامي گروه ها شيعي مخالف حكومت ،تعامل داشرت و بررا پيشربرد قيرام خرويش ،از
هدف مشترك آنها كه فروپاشي امويان بود ،نهايت استفاده را برد؛ دوم ،و در ابتدا قيام
و زماني كه مردم برا بيعت با او جمع شدند ،شعار خود را الرضرا مرن آل محمرد اعرالم
كرد و توانست با طرح اين شعار قيام خويش را عملي كند .گرچه بعد از پيروز ها اندك
اوليه ،ديگر به نام خود دعوا ميكرد نه برا رضا آل محمد؛ سوم ،او برا مشروعيت
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بخشيدن به قيامش ،خود را ناي ابوهاشم ،امام كيساني ،معرفي و از ايرن طريرق توانسرت
گروهي از كيسانيه را جذب خويش كند؛ چهارم ،عبداهلل بن معاويه بررا پيشررفت قيرام و
رسيدن به اهداف سياسي خود ،هر دست يار كه بره سرو او دراز مريشرد ،بره گرمري
مي فشرد و در مقابل از هي كمكي ر اعم از مالي يا اعطا مقام ر در حرق آنهرا كوتراهي
نميكرد؛ از جمله ميتوان به دادن مناص حكومتي به عباسيان و شخص منصور عباسري
اشاره كرد.
براساس گفتار فوق و با توجه به تعاريف سبك رهبر  ،ميتوان گفرت سربك رهبرر
عبداهلل بن معاويه بيشتر تبادلي و خدمتگزار بود .و برا رسيدن به اهداف خود ،بدون
توجه به مرام و مسلك طرفدارانش ،با دادن پول و مقام به آنهرا ،سرعي در جرذب آنران در
راستا پيشبرد اهداف خود داشت .اين نوع تعامل با طرفرداران و دادن امتيرازاا مراد و
ملموس به آنان با رفتار رهبران تبادلي همخواني دارد.
روشهای جلب اطاعت پیروان

مهمترين روشها رهبران حركتها جمعي برا جل حمايت و همراهري پيرروان
خويش عبارااند :روش گام به گام ،روش انجام خردمت و مرديون سراز و روش ايجراد
احساس گناه.
در اين بخش از مقاله بر آنيم تا با بررسي متون تاريخي ،رويههرا گونراگون رهبرران
قيامها شيعي در بسيج نيروها و جلر هرواداران را شناسرايي و آنهرا را براسراس متغيرر
روشها جل اطاعت پيروان ،گونهشناسي كنيم .در اينجا ،سؤال اين اسرت كره رهبرران
قيامها شيعي برا جل فرمانبر پيروان خويش ،از چه روشهايي استفاده ميكردنرد و
اين روشها در قال كدام يك از روشها جل اطاعت قابل دستهبند است؟ در ادامره
براساس روشها سه گانه فوق ،به بررسي تك تك قيامها شيعي ميپردازيم.
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 .1قیام توابین

برا پاسخگويي به سؤال فوق ،ميبايد چگونگي تعامل رهبر قيام با پيروان را بررسري
و تحليل كنيم.
سليمان بن صرد خزاعي ،پس از پذيرش رهبر قيام توابين ،در نخستين گام كوشيد تا
نظر بزرگان كوفه و مردم ديگر مناطق را با خويش همراه سازد .بدين منظور و نامها با
اين مضمون خطاب به مردم مدائن نوشت:
 ...دنیا خانهای است که نیکی های آن برفته و بتدیهتای آن مانتده،
دوستان خدا ،برادران شما و شیعیان خاندان پیامبرتان ،در کار خویش و
این بلیه که در مورد پسر دختر پیامبرشان رخ داده اندیشه کردهانتد کته
وی را خواندند و اجابت کرد ،اما دعوت کترد و اجابتت نیافتت ،خواستت
برگردد و نگلاشتند امان خواست ،امّتا ندادنتد ،آنهتا را رهتا کترد ،امتا
رهایش نکردند و بر او تاختند و ختونش را ریختنتد آن گتاه جامتهاش
برگرفتند و برهنهاش

کردند31.

در اين نامه سليمان با بيان واقعه كربال و برشمردن ظلم و سرتم برر خانردان پيرامبر،
قصور شيعيان در عدم حمايت از آنان را گوشزد ميكند .و مريكوشرد ترا از ايرن طريرق
احساس گناه و ندامت را در آنان برانگيزد .اين اقردام سرليمان ترأهير خرود را گذاشرت ،بره
گونها كه مثني رئيس شيعيان مدائن ،در پاسخ نامه سليمان مينويسد :نامهاا را خوانردم
و آن را برا برادرانت نيز قرائت كردم ،همه نظر تو را سرتودند و پاسرخ مثبرت دادنرد ،مرا
موافق تو هستيم.
همچنين سليمان ،برا جل اطاعت پيروان در نامهها و سخنانش تأكيد مريكررد كره
هر كه مي خواهد وارد بهشت شود ،بايد در نخيله به سليمان بنيوندد و هر كره مريخواهرد
توبهاش پذيرفته بشود ،بايد در نخيله به سليمان ملحرق شرود 32.و برا آگراهي از شررايط
رواني و اجتماعي جامعه ،از يك سو ،احساس توبره و پشريماني از گنراه را در شريعيان برر
ميانگيخت و از ديگر سو ،پيوستن به قيام خرويش را تنهرا فرصرت رهرايي گناهكراران از

سال دهم ،شماره  ،3پايیز  ،8311شماره مسلسل 37

77

عقوبت اخرو ميدانست.
بنابراين با عنايت به گفتار فوق ميتوان گفت راهبرد اصلي سليمان برا جل اطاعرت
و همراهي پيروان ،ايجاد احساس گناه در آنهاست .و در فرصتها گوناگون همواره برا
بيان مطالبي سعي در احيا اين احساس گناه در دل پيروانش داشت.
 .2قیام مختار

روند قدراگير مختار و تسلط او بر شهر كوفه و مناطق ديگرر نشران مريدهرد كره
برخالف توابين ،دستيابي به قدرا برا او هدفي مهم بوده و به همين علت بررا احرراز
آن ،روشها گوناگون را آزمود .و با درك شرايط زماني و آگاهي از دغدغهها ذهنري
و رواني گروهها و اقشار مختلف ،برا جل اطاعت و همراهي آنها از روشهرا متفراوتي
بهره گرفت.
مختار از يك سو ،خواستار حمايت افراد صاح نفوذ ،شيعيان و بازماندگان توابين بود و
از ديگر سو ،اقشار فرودست اجتماعي (موالي) را با واگذار امتيازاا اجتماعي و سياسي برا
خويش همراه كرد و برا نفوذ در ميان قبايرل برزرگ كوفره و متنفرذان ،اشرراف را جرزو
همدمان خود قرار داد .روش او در جل پشتيباني ايرن گرروههرا يكسران نبرود .و بررا
متقاعد ساز ابراهيم بن مالك اشتر به مشاركت در قيام ،خود را نماينده محمد بن حنفيره
برا انتقامگير از مسببان واقعه عاشورا معرفي كرد .بنا بره گفتره دينرور  ،مخترار خرود
نامه ا با جمعي به نزد ابراهيم برد و اظهار كرد كه نامه از سو محمد برن حنفيره بررا
ابراهيم است كه از او مي خواهد در خدمت اهداف مختار كه انتقام از قاتالن حسين اسرت،
باشد.

33

مختار با شناختي كه از شخصيت ابراهيم و ارادا او به خاندان پيامبر داشت ،توانست
با اين روش او را به سو خود جل كند .حتري بررا جلر نظرر او عردها از قاريران و
مشايخ شهر را گواه عمل خود گرفت 34.اهميت ابراهيم برا مختار به جهت نفروذ ابرراهيم
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در ميان شيعيان كوفه و موالي و همچنين داشتن عشيره و قبيله نيرومند و پرشمار او بود.

35

از ديگر اقداماا مختار ،اعطا كمكها مالي به پيروانش بود .او موجود بيتالمال
كوفه را كه بالغ بر نه ميليون درهم بود ،ضبط كرد و بخشي از آن را ميران  3111نفرر از
افرادش كه در محاصره قصر ابن مطيع شركت داشتند ،تقسيم كررد و بره هرر نفرر پانصرد
درهم داد .همچنين به هر كدام از افراد كه بعد از اتمام محاصره ،بره لشركر او پيوسرتند،
دويست درهم پرداخت كرد.

36

از ديگررر اقررداماا مختررار برررا جل ر پيررروان ،سررردادن شررعارها تحريرركآميررز و
احساسانگيز بود .شعار «يا لثاراا الحسين» 37از آن جمله است .اين شعار را نخسرتين برار
توابين طرح كردند .مختار با هدف جل همكار بازماندگان توابين ،اين شرعار را سررداد و
توانست اعتماد آنها را به دست آورد.
همچنين مختار با آگاهي از شرايط اجتماعي موالي ،همراه ساز ايرن گرروه را وجهره
همت خويش قرار داد ،به گونها كه ميتروان اذعران داشرت از عوامرل موفقيرت مخترار
شركت تعداد زياد از موالي در قيام او و تسلط بر شهر كوفه بود .طبرر تأكيرد دارد كره
عده زياد از سناهيان مختار و ابراهيم از عجمران و آزاد شردگان برودهانرد 38.سرگذشرت
موالي در طي حكومت معاويه و فرزندش يزيد ،چيز جز تحمل ظلم و فشار نبود .معاويره
قصد داشت عده بسيار از آنها را قتل عام كند ،اما وساطت احنف برن قريس او را از ايرن
كار بازداشت .حاكمان امو در عراق نيز موالي را از عطايا و مستمر محروم مريكردنرد.
در جنگ آنها را در شمار سواران راه نداده و معتقد بودند آنان برا كارها پسرت آفريرده
شدهاند .با وجود اين ،موالي ،گروه عمدها را تشكيل ميدادند كه برر امرور تجرار كوفره
مسلط بودند .مختار با توجه به كثرا جمعيرت و قردرا اقتصراد مروالي ،بردون در نظرر
گرفتن نارضايتي اشراف كوفه ،درصدد جل حمايت آنران برآمرد .و بررا ايرن منظرور،
اعطا امتيازاا اجتماعي و مالي به موالي را در دستور كار خود قرار داد .او موالي را ماننرد
اعراب بر اس نشاند و در عطايا با اعراب شريك كرد .و بسا كه وقتري مريديرد اشرراف و
ساداا بر و خدعه كرده و به دشمن ميپيوندند ،اموال آنها را به موالي ميبخشيد.
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براساس چارچوب مفهومي تحقيق و نيز اطالعاا تاريخي مطرح شده در براب مخترار،
ميتوان گفت كه و برا جل اطاعت مردم از روشها مختلف استفاده ميكرد .مختار
به تناس تركيبي از روشها گام به گام ،خدمترساني و ايجاد احساس گنراه را بره كرار
ميبست .آنجا كه شعار يا لثاراثالحسين و انتقام از قاتالن شهدا كربال را فريراد مريزد،
قصد يادآور كوتاهي شيعيان در حمايت از خاندان پيامبر و برانگيختن احساس گنراه در
آنها را داشت .او از اين طريق موفق شد شمار زياد از شيعيان و دوستداران اهل بيت را
به قيام خود ملحق نمايد؛ اما آنجا كه اندوخته خزانه بيتالمال را ميان پيروان خود تقسريم
ميكرد و نيز به رغم مخالفتها اشراف و بزرگان ،موالي را ارتقا منزلت ميبخشيد ،روش
او در بسيج نيروها ،خدمترساني و مديونساز بود .همچنين برا توجره بره اينكره مخترار
اهداف خويش را به صورا مرحلها مطرح ميكرد و به اقتضا شرايط انتظاراا خرويش
از پيروان را تغيير ميداد ،ميتوان به استفاده او از روش گام به گام نيز اذعان كرد.

 .3قیام زید بن علی

زيد بن علي قبل از عزيمت به كوفه ،در مدينه نيز مترصد برپايي نهضت برود .او روز
در مدينه وارد مسجد پيامبر شد ،عدها نشسته بودند ،زيد به آنان گفت:
شما مردم ضعیفی هستید ،حتّی از اهل حره هم نتاتوان تریتد .آنتان
گفتند ،نه چنین نیست .زید گفت من شهادت میدهم که یزید از هشتام
جنایتکارتر نبود ،شما چرا

نشستهاید39.

زيد در يكي ديگر از سخنرانيهايش در جمع پيروانش ميگويد:
مردم ،خداوند در هتر زمتانی انستان شایستتهای را بترای رستالت
برانگیخت و از میان آنها افتراد نمونتهای را برگزیتد .متن بته شتما ای

810

بررسی سبک رهبری و روشهای جلب اطاعت پیروان در قیامهای شیعی

شنوندگانِ دعوت حق و ای کسانی که سخن من را میفهمید ،میگتویم:
به خدای بزرگ شما را قسم میدهم ،آیا شما نمیدانید که متا فرزنتدان
پیامبرتان میباشیم و چگونه مظلوم و مملوب واقع شدهایم ،نته ستهمی
به ما میرسد و نه ارثی به ما اعطا میگردد ،خانه ما خراب شود و احترام
ما نگهداشته نشود اگر سخنی گوییم شناخته شویم و ما را تعقیب کنند
کودکان ما با ترس زاده شوند ،افراد متا بتا محرومیتت زنتدگی کننتد و
محتضر ما با خواری جان دهد .وای بر شما ،خداوند جهاد بتا طاغیتان و
دشمنان از امت خودتان به خاطر ظلم و بیدادگریشان بتر شتما واجتب
نموده است .و یاری اولیای حق ،آنان که مردم را به سوی خدا و قتوانین
خدا می خوانند الزم گردانده است .وای بر شما ،خاندان پیتامبر گروهتی
هستیم که به خاطر خدا خشمگین میشویم و جور و ستمگریهتایی کته
بر ملت اسالم روا میدارند ،تحمل نمیکنیم .امانت خالفت را خداونتد در
خاندان ما قرار داده است .وای بر شتما ،انحرافتات حکومتت را ببینیتد،
پیروی هوا و هوسهای نفسانی ،عهد شکنی ،نمتار در غیتر وقتت ختود
خواندن ،گرفتن مالیات از غیر مستحقین آن ،حیف و میل اموا و ثتروت
عمومی مسلمین ،نرسیدن حقوق فقرا و مستتمندان ،تعطیلتی قتوانین و
حدود الهی ،خیانتکاری و کالهگزاری و امر بته بتدیهتا و جلتوگیری از
نیکی ها ،بدون آنکه این دستورها ارتباطی با کتاب ختدا و ستنت پیتامبر
داشته باشد .آن وقت ،ساده لوحان شما گمتان برنتد کته خداونتد ایتن
جنایت کاران را قدرت و خالفت داده است و آنان نماینده حقاند و حتا
آنکه آنان فرمان به خالفت غیر حق صادر می کننتد و از حتق جلتوگیری
مینمایند و پردههای حق را میدرند و داعیان بته ختدا و حتقگویتان را
می کشند .آیا بدتر از این چنین افراد در نزد خداوند ،آنان که افترا به خدا
میبندند ،کیست؟ و چه کسی اجر و پاداشش به پتای آن گونته کستانی
میرسد که از خدا پیروی میکنند و به دستور او عمل نماید و در راه ختدا
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جهاد کند و در مبارزه پیشقدم
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گردد40.

همچنين زيد برا پيشبرد قيام و جل حمايت هواداران بيشتر ،با پنهانسراز اعتقراد
واقعي خويش در باب خالفت ،از طرح موضوعاا اختالف افكن پرهيز ميكرد .و بردون
توجه به شيعه يا سني بودن ،هر دست همراهي و كمكي را به سختي ميفشرد .هدف زيد،
ايجاد اتحاد و يكنارچگي ميان فرق اسالمي ،برا مقابله با حكومت بنياميه بود؛ بنرابراين
او ديدگاه واقعي خود را در مورد مسائل تفرقهانگيز اسالمي ،بره خصروص مسرئله خالفرت
مخفي ميكرد ،به گونها كه حتي بسيار از نزديكان او نيز از اين امر آگاه نبودند .زماني
كه از او درباره ابوبكر و عمر سؤال ميشد با احتيا پاسخ ميداد :من آن دو را بد نميدانم.
با توجه به سخنان زيد در خصوص مقام اهل بيت و شايستگي آنان در جانشيني پيامبر

و زعامت مسلمانان اين پاسخ از رو تقيه و با هدف ايجاد وحردا در صرفوف مرردم داده
مي شد .زيد بر آن بود تا زير چتر عوامل وحدا آفرين (قررآن و پيرامبر) نيرويري عظريم را
برا مقابله با امويان گردآورد.

41

با توجه به شواهد تاريخي و نيز مباح مفهومي ،زيد برا جل حمايت پيرروان ،از دو
روش «گام به گام» و «ايجاد احساس گناه» استفاده ميكرد .و در سخنرانيها و نيرز در
نامههايش ،همواره مردم را به سب سكوتشان در برابر ظالمان و ستمگران و كوتاهيشران
در احقاق حق خاندان پيامبر سرزنش ميكرد و با ايجاد احساس گنراه در آنران ،تنهرا راه
قرار گرفتن در شمول غفران و رحمت الهي را قيام آنان عليره امويران و يرار اهرل بيرت
معرفي ميكرد .افزون بر اين ،و با خوددار از بيان اعتقاد واقعي خويش در باب مسرائل
تفرقهساز ،مي كوشيد افراد واجد باورها مختلف را در صفوفي واحد عليه بني اميره متحرد
سازد .با عنايت به پيشينه فكر و شخصيتي زيد ،به نظر ميرسرد اتخراذ ايرن سياسرت از
سو او ،نشانه بهرهگير از روش گام به گام باشد.
 .4قیام عبداهلل بن معاویه

عبداهلل بن معاويه برا جل همراهي شيعيان و دوستداران اهل بيت ،شرعار خرود را
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«الرضا من آل محمد »اعالم كرد .و با شناختي كه از عملكرد امويان در بيتوجهي بره
احكام اسالم و نيز انزجار مردم از ايرن عمرل آنران داشرت ،برا طررح ايرن شرعار توانسرت
گروهها مخالف حكومت را عليه آنان متحد كند.
اقدام ديگر عبداهلل ،طرح ادعا جانشيني ابوهاشم امام هاشميه برود .او برا ايرن عمرل
گرايش غالا كوفه و مدائن را كه ابوهاشم را امام خويش ميدانسرتند .بره خرود معطروف
كرد .پيروان عبداهلل بن عمر و بن حرب كند كوفي ،از جمله كسراني بودنرد كره در پري
شنيدن اين ادعا ،به ابن معاويه پيوستند؛ بنابراين ميتروان ادعرا عبرداهلل برن معاويره را
سياستي برا جل هواداران ابوهاشم در عراق دانست.

42

گروه ديگر كه در عراق به عبداهلل بن معاويه پيوستند ،زيديان بودند .آنران جمعري از
ياران زيد بن علي و سنس فرزندش يحيي بن زيد بودند كه پس از سرركوب قيرام زيرد و
كشته شدن يحيي ،بين سالها  801و  808ه .در كوفه به شدا تحت تعقي بودند و
از محدوديتها بسيار رنج ميبردند؛ اما در عين حال به مبارزه مسلحانه عليه دولت امو
اعتقاد راسخ داشتند .در اين زمان هنوز نظريه سياسي زيديان درباب «امام فاطمينس بره
شر قيام به سيف» به طور كامل شكل نگرفته بود؛ اما صررف قيرام يكري از بنريهاشرم
كافي بود تا بازماندگان زيد را كه از حكومت امويان انزجار داشتند ،به همراهي با قيامهرا
و شورشها ضد امو راغ سازد .البته عبداهلل ابن معاويه پيوندهايي نيز با زيرد داشرت.
از سويي او از طالبيان بود و از سو ديگر همسر عليه ،يكي از خواهران زيد بن علي برود.
اشعار نيز به عبداهلل بن معاويه ،منسوب اسرت كره در سرتايش زيرد و يحيري و مرذمت
كشندگان آنها سروده بود.

43

گروه ديگر كه با عبداهلل همراه شدند ،عباسيان بودند .عباسيان پس از موفقيرت ابرن
معاويه در تصرف مناطق مركز ايران ،بره سرو او آمدنرد .و برا اسرتقبال از پيوسرتن
عباسيان به نيروهايش ،آنان را به كارها و مناص مختلف گمارد .عبداهلل نيازهرا آنران را
برآورده ساخت و هر كدام را كه خواهان حكومت بودند ،به فرمانروايي منطقرها منصروب
كرد؛ از جمله ابوجعفر منصور ،خليفه دوم عباسي ،را به حكومت و جمرعآور خرراج ايرذج
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(ايذه) از و يت تابع اهواز منصوب كرد .ساير اعضا خاندان عباسي ،از جمله عبرداهلل برن
علي و عيسي بن علي ،با ابن معاويه همكار داشتند و ترا آخررين نبردهرا عبرداهلل برن
معاويه با و همراه بودند.

44

زماني كه عبداهلل بن معاويه بر مناطقي از ايران از جمله فرارس و اسرتخر مسرلط شرد،
گروه هايي از مردم شام و بزرگان اشراف عرب ،اعم از امرو و عباسري و قبايرل ناراضري
عراق ،به سو او آمدند .عبداهلل به منظور جذب اين ناراضيان به دلجويي آنران پرداخرت و
هر كدام كه مال و مقامي ميخواستند به آنها عطا ميكرد.

45

براساس عملكرد عبداهلل ابن معاويه در جل حمايت پيروان و نيز بنابر تعراريفي كره از
انواع روشها جل اطاعت بيان كررديم ،مريتروان روش عبرداهلل برن معاويره در جلر
اطاعت پيروان را تركيبي از روشها «گام به گام» و «انجام خردمت و مرديون سراز »
دانست.
در روش گام به گام ،رهبر با شناخت ويژگيها روانشناختي پيرروان و برا توجره بره
شرايط اجتماعي ،سياسي و اقتصاد  ،انتظاراا خويش را به تناس نيازها پيروان تنظريم
و از آنها درخواست حمايت و همكار ميكند .عبداهلل ابن معاويه از خأل فقدان رهبرر در
ميان كيسانيه استفاده نمود و خود را جانشين ابوهاشم ،امام مفقود آنهرا ،معرفري كررد .و
بعد از همراه نمودن كيسانيان و جل اطاعرت آنران ،در مرحلره بعرد ،از آنهرا در برپرايي و
پيشبرد قيام خويش استفاده كرد.
در روش خدمترساني و مديونساز  ،رهبر در يك تبادل دو سويه ،برآوردن نيازهرا
پيروان را بر طرح خواستهها خويش مقدم ميدارد ،در اين روش رهبر ابتدا ميكوشرد برا
ارائه خدماا مناس به پيروان ،آنها را مرديون خرويش كررده و سرنس انتظراراا خرود از
پيروان را مطرح كند .عبداهلل ابن معاويه در برخرورد برا عباسريان و ناراضريان از حكومرت
بنياميه ،چنين رويها را در پيش گرفت؛ هر كدام مقامي طل ميكرد به او ميداد و هرر
كدام مالي ميخواست از بذل آن دريغ نميكرد؛ بنابراين ميتوان گفت ابرن معاويره بررا
جل همراهي پيروان و بسيج گروهها و اقشار گوناگون ،به تناس شرايط ،از دو روش گرام
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به گام و مديونساز استفاده ميكرد.
نتیجهگیری

تحقيق حاضر با اين سؤال آغاز شد كه آيا ميتوان قيامهرا شريعي دوره بنرياميره را
براساس متغيرها سبك رهبر و شيوهها جل اطاعت پيروان ،گونهشناسي كرد؟
برا پاسخ به اين سؤال ،در سطح نظر تحقيرق ،برا ارائره يرك چرارچوب مفهرومي،
سؤا تي را مطرح كرديم و سنس كوشيديم با بهررهگيرر از سرؤا ا مرذكور ترك ترك
قيامها شيعي را بررسي و به استخراج شباهتها و تفاواها آنها اقدام كنيم .نتايج كلي
اين بررسي در جدول شماره ( )0آمده است:
جدول شماره ( :)0نتايج تحقيق
نام قیام

سبك رهبر

روش جل اطاعت پيروان

توابین

تبديلي

ايجاد احساس گناه

مختار

تبديلي – تبادلي

گام به گام ،ايجاد احساس گناه ،مديون ساز

زید بن علی

تبديلي

ايجاد احساس گناه

عبتتتداهلل بتتتن تبديلي  -تبادلي

گام به گام و مديون ساز

معاویه
در جدول فوق ،نتايج به دست آمده از بررسي هرر كردام از سرؤا ا تحقيرق در يرك
ستون جداگانه آمده است .براساس اطالعاا مندرج در جدول ،با توجه به تعاريف ارائه شده
از انواع سبك رهبر (تبديلي و تبادلي) ،سبك رهبر در قيام توابين از نوع تبرديلي بروده
است .همچنين ،رهبران اين قيام برا جل اطاعت پيروان از روش ايجاد احساس گناه در
آنان استفاده كردند .سليمان بن صرد خزاعي ،در نامهها و سخنرانيها خود همواره قصور
پيروان خود در حدوث واقعه كربال را گوشزد و با برانگيختن احساس گناه در آنان ،تنهرا راه
نجاا از اين گناه بزرگ را جهاد عليه عامالن و مسببان حادهه عاشورا بيان ميكرد.
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پس از قيام توابين ،در گام دوم ،قيام مختار نيز براساس سؤا ا تحقيق مرورد ارزيرابي
قرار گرفت .با توجه به تعاريف ارائه شده از انواع سربك رهبرر و نيرز مجمروع اقرداماا،
سخنرانيها و نامهها مختار ،ميتوان عنوان «رهبر با سربك تركيبري» را بره او اطرالق
كرد .به اين معنا كه او متناس با شرايط ،به گونها توأمران از هرر دو سربك رهبرر

ر

تبديلي و تبادلي ر بهره ميجست .مختار از يك سو پيروانش را با شعار خونخرواهي امرام
حسين و بازگرداندن حكومت به خاندان پيامبر فرا ميخواند و از ديگر سو ،برا همرراه
ساز برخي گروهها در حد توان به آنها مقام و مال ميبخشيد .در اين ميان ،موالي را كره
سخت مورد بيمهر امويان بودند ،در مناص حسراس بره كرار گمرارد و آنهرا را رتبره و
منزلت اجتماعي داد .براساس اطالعاا تاريخي ،مخترار بررا جلر همراهري و حمايرت
پيروان ،از سه روش گام به گام ،مديون ساز و ايجاد احساس گناه استفاده كرد.
قيام زيد بن علي سومين قيامي بود كه با استفاده از مباح مفهومي مورد بررسي قررار
گرفت .سبك رهبر زيد ،از نوع رهبر تبديلي بود .از حي روش جل اطاعرت پيرروان،
و از روش ايجاد احساس گناه در آنان استفاده كرد .زيد در فرصتها مختلف برا بيران
فجايع بنياميه در حق خاندان پيامبر و به ويژه شهدا كربال و يادآور كوتاهي مسلمانان
در اين خصوص ،بر آن بود تا بررانگيختن احسراس گنراه در پيرروان خرويش ،آنران را بره
حمايت از خود ترغي كند.
آخرين قيامي كه براساس چارچوب مفهومي مورد تحليل قرار گرفت ،قيام عبرداهلل برن
معاويه است .براساس مدارك تاريخي و تعاريفي كه از انواع سبك رهبر ارائه شد ،عبداهلل
بن معاويه از هر دو نوع سبك رهبر تحولگرا و خدمتگزار در رهبر قيام خود اسرتفاده
ميكرد .و در مراحل آغازين قيام ،بيشتر خصال رهبران تبديلي و تحولگرا را از خرويش
به نمايش ميگذاشت؛ اما بعد از آشكار شدن قيام ،با اتخاذ سبك رهبر تبادلي ،هر كردام
از مخالفان بنياميه را كه به او رو مي كرد ،برا اعطرا مقرام حكرومتي يرا امتيرازاا مرالي
دلجويي ميداد .و در مقام جل اطاعت پيروان خويش نيز از روش مديونساز و روش
گام به گام استفاده ميكرد.
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