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چکیده
در این مقاله ضمن . مایه افکار عمومی این روزها ظهور و افول جنبش داعش استبن

دو سویه کاریزما نظر به خوانشی کاریزماتیک از ظهور و افول داعش، به کار ویژه
والیت "اش المیمقدورات و محظورات آن توجه شده است و ضمن تمایز آن از بدیل اس

رویکرد غالب مقاالت موجود جاذبه . ، نیمه تاریک کاریزما نیز ملحوظ شده است"معنوي
اگر عشق به والیت در . اندپیامبر و والیت معنوي در نظام شیعی را نوعی کاریزما انگاشته

ول و خواسته به مقتضاي هویت کاریزما، افگاه نااندیشه شیعی را از نوع کاریزما بدانیم، آن
هدف نظري مقاله بررسی محظورات کاریزما . ایمرا پس از چند دهه پذیرفتهجایگزینی آن

در مقایسه با بدیل آن والیت معنوي در نظام شیعی و هدف راهبردي و استراتژیک آن 
پردازي ماکس وبر است و هدف بررسی چرایی افول زود هنگام داعش با استدالل به نظریه

نظري مقاله، تفوق والیت نتیجه. ال عقالیی ظهور بدیل داعش استکاربردي، بررسی احتم
ترین یافته راهبردي و استراتژیک آن، احتمال عقالیی در ظهور معنوي بر کاریزما و مهم
اي روش تحقیق مقاله تحلیلی، انتقادي، با استفاده از منابع کتابخانه. جنبشی شبه داعشی است

. س وبر، کوالکوفسکی و هانا آرنت استپردازي ماکوري از نظریهو بهره

کاریزما، والیت معنوي، ماکس وبر، بررسی تطبیقی، ظهور و افول :واژگان کلیدي
.داعش، کوالکوفسکی
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مقدمه
مثابه انتهاي ارعاب آیا این به.اندمسرور از افول نهضت ارهابی داعشاین روزها مردم دنیا

ه است ودیگرتهدید و ترعیبی براي کشورهاي اسالمی وراستی داعش نابودشدکه آیا بهایناست؟
شود یا در اندك زمانی از بخش دیگري از قلمروکشورهاي اسالمی غیراسالمی محسوب نمی

سربر خواهدآورد؟ وبا رویکرد جدیدي  جغرافیاي جهان اسالم وبلکه دنیا را تحت تأثیراندیشه و 
اي ذهن اد؟ این موضوع به شکل معماگونهنظامی خود قرار خواهد دگراي سیاسی ورفتار جزم

گران سیاسی رابه خودمشغول کرده است که بررسی آن هدف راهبردي مقاله اندیشمندان وتحلیل
این مقاله با خوانشی کاریزماتیک از داعش، احتمال عقالیی نهضتی شبه داعشی با .حاضر است

اش، با بدیل اسالمیما درمقایسهمحظورات کاریزکند وتوجه به مقتضاي کاریزما را بررسی می
هاي کلیدي و پربسامد درادبیات سیاسی کاریزما از واژه.را مطالعه کرده استوالیت معنوي

این واژه منحصر به  علوم سیاسی نیست بلکه . واجتماعی است که با ماکس وبر عجین شده است
رویکرد غالب محققان کشور .دنیز کاربرد دار.... ویژه مسیحیت، مدیریت، هنرودرمتون مذهبی به

اند نیروي جاذبه والیی، از نوع این است که پنداشتهبه کاریزما مثبت وفصل مشترکشان
این . که کاریزما محکوم به شکست وجایگزینی در طول زمان استغافل از این. کاریزماست

ارد، الهی و چون ریشه در وحی د) ع(درحالی است که عشق به ائمه و از جمله به امام حسین
شود، نمیوالیت معنوي برخالف کاریزما، نوري است که نه تنها هرگز خاموش.جاودانه است
تواند ازنوع کاریزما لذا این معنویت از لحاظ ساختاري نمی.شودمیورتر نیزشعلهبلکه هرساله

.باشد
چون داعش و همافراطیهاي تکفیري وعالوه امروزه با توجه به اندیشه و عملکرد گروهبه

افکارعمومی جهان این سوال مطرح شده است که نیروي انگیزشی و خاستگاه جبهه النصره، در
متفق…وجغرافیاییاختالفات قومی،ها وبرخالف گوناگونی ملیتکنش رفتاري که داعش را

ارزات هاي افراطی را در مبهاي قوي گروهگران انگیزهاي از تحلیلچه بسا عدهچیست؟کرده
بر این اساس براي آگاهی .هاي اسالمی بدانندجهادگونه خود اغلب و به اشتباه منبعث از آموزه

هاي افراطی از جمله داعش دراین مقاله به تبیین خاستگاه این گروهاز درك صحیح انگیزه
اله هم رسد که موضوع این مقبر این چنین به نظر میبنا. نیروي انگیزشی نیز پرداخته شده است

قابل ابتالء از این جهت که گرچه امروزه شاهد افول داعش هستیم، اما . معتنابه استتالبه و هممب
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ارعاب هایی با ماهیت کاریزما احتمالی عقالیی است و جهان ازاین ارهاب وبروز نهضت
روکار ها سجهت که این اقدامات با مرگ و زندگی انسانقابل اعتنا و توجه از این .  رنجوراست

هاي ها و عوامل انگیزشی این اقدامرسالت محقق علوم اسالمی و اجتماعی شناخت ریشه.دارد
مفروض اصلی این مقاله این است که انگیزه این گونه .تروریستی،کنترل ومهار آن است

مقاالت اندکی از زاویه .هاي نادرست ازمفهوم کاریزما استاقدامات،تأثیرات سوء و خوانش
اي با عنوان اختصاري بازخوانی هویت اسالمی در از جمله مقاله. اندبه داعش نگریستهکاریزمایی

اشرف : نک(نماید،  زرقاوي را به عنوان رهبري کاریزماتیک معرفی می)داعش(عراق و شام
).75- 108: 1393نظري والسمیري،

ظهور و افول که در عنوان بحث به لحاظ اهمیت استراتژیک موضوع، چراییرغم اینبه
تقدم . داعش مقدم بر تمایز والیت معنوي با کاریزما است، ولی در  بستر مقاله بحثی متاخر است

این مقاله توامان دو هدف .اي استو تاخر بحث علتی رتبی ندارد بلکه اسلوبی ساختاري و زمینه
ي سیاست حائز سودمند)هدف کاربردي(درعرصه نظري و حیطه کاربردي دارد که بحث اخیر

تري در ازاین رو مجالتی با رویکردهاي راهبردي رسالت عینی.گذاري در عرصه عمومی است
.اي دارندهاي اندیشهانعکاس آن  به  محیط

این مقاله درصددتبیین دومسأله بنیادي،یکی درحوزه نظري ودیگري درحیطه کاربردي 
کاربردي آن معطوف به حوزه نظري آن تمایز والیت معنوي ازکاریزماست وحیطه. است

مطالعه چرایی ظهور و افول تهدید و ترعیبی که نزدیک به یک . چرایی ظهوروافول داعش است
هاي غیر عقالنی خود کرد و هر زمان احتمال دهه بخش اعظمی از جهانیان را مرعوب کنش

این نظر نه از. اي عقالنی استرود، ضرورتی علمی و بایستهظهور جریاناتی با ساختار مشابه می
ویژه با صرفا تحقیقی علمی، بلکه بایسته و تجهیزیاستراتژیک براي مقابله با این گونه حوادث به

ضرورت نظري مقاله، وقوف و آگاهی نسبت به حوزه والیت معنوي .ماهیتی کاریزماتیک است
نج مهجور و از نوعی فقر پژوهشی ر) والیت ظاهري(است که در مقایسه با نقطه مقابل خود 

برد ومسأله بنیادي و اهمیت کاربردي مقاله، معرفی محظورات کاریزما و چگونگی گریز از می
هاي شبه داعشی احراز توان تا میزان محسوسی از تکوین نهضتآن است که با این روش می

راهبردي که این مقاله به آن پرداخته است،بررسی میزان احتمال ظهور ترین مسألهشاید مهم. کرد
اي به خود مشغول هاي اندیشهضتی شبه داعشی است که ذهن بشر را اعم از عوام و محیطنه
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.کرده است
این مقاله سعی دارد ضمن بررسی تطبیقی وجوه تشابه و تفاوت والیت معنوي و کاریزما و 

: ها پاسخ دهدواکاوي نیمه تاریک کاریزما که کمتر به آن توجه شده است، به این پرسش
عمده و تأثیرات مثبت و منفی کاریزما چیست؟ و نقاط اشتراك و افتراق آن با هايویژگی.1

هایی شبه احتمال تکوین نهضت. 3علت ظهور و افول داعش چیست؟. 2اند؟ والیت معنوي کدام
ها را تقلیل توان احتمال تکوین این نهضتداعشی با ماهیت کاریزما چه میزان است؟ و چگونه می

داد؟
که والیت دهد، اینقالب فرضیه اول این مقاله به سواالت مذکور  پاسخ میپاسخی که در 
متمایز است و بارزترین تفوق آن ) کاریزما(ویژه نظام شیعی از بدیل آن معنوي در اسالم به

فرضیه ارائه شده در سوال دوم . ماندگاري و بقاء است؛ برخالف کاریزما که ماهیتی توقیتی دارد
ته به سوال اول است و بر حسب ماهیت موقت کاریزما ظهور و افول آن را با و سوم، کامال وابس

اگر بستر تکوینی داعش را از . دانداستدالل به نظریه ماکس وبر نیرویی از جنس کاریزما می
گاه با استدالل به نظریه ماکس وبر ظهور کاریزماي بدیل و جانشین در جنس کاریزما بدانیم، آن

لذا ازاین حیث ضرورت موضوع، .اول، محتمل عقالیی قریب به یقین استپی زوال کاریزماي 
ضرورت نظري این که در حد احصاء . آیداي استراتژیک و راهبردي به حساب میمساله

.نویسندگان، مقاله علمی در تبیین و چیستی والیت معنوي موجود نیست
ویژه در خوانش ي است که بهاگونههاي روش شناسانه و رویکرد نظري این مقاله بهبایسته

پردازانی از قبیل ماکس وبر، کوالکوفسکی و هانا آرنت بهره برده کاریزماتیک داعش ازنظریه
چنین بر خالف رویکرد تثبیتی به کاریزما، هم. روش غالب مقاله تحلیلی وبري است. است

.دهدرهیافتی تنقیدي از آن ارائه می

مرور پیشینه
در دهه اول . الت وآثار  نسبتاً فراوانی به رشته تحریر در آمده استدر مورد کاریزما مقا

انقالب ایران حجم باالیی از مقاالت با دید مثبت به کاریزما وتطبیق آن بر مصادیقی از جمله امام 
گونه آثار خمینی و انقالب اسالمی تألیف شد اما پس از فروکش کردن تب انقالب از حجم این

هایی که رویکردي کاریزماتیک به والیت از جمله پژوهش. اي کاسته شدبه طور قابل مالحظه
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ل شناسی معادتیپ) ص(اقتدار کاریزمایی حضرت محمد "توان از مقاله اند میمعنوي داشته
فرهنگ شیعی و کاریزما در انقالب "چنین مقاله و هم)1377دباشی و یوسفی، (، "قرآنی

سو، تحلیل تنقیدي وجه تمایز این مقاله با مقاالت هم. م بردنا) 1378حسینی و بشیریه، ( "اسالمی
نویسندگان نیروي ارادت به این . هاي کاریزماتیک در تبیین والیت معنوي استگونه رهیافتاین

که کاریزما اند در حالیو تسخیر قلوب مردم را از نوع کاریزما انگاشته) ع(پیامبر و ائمه اطهار
ادت به معصومین وجود ندارد و هدف این مقاله نیز تبیین و تمایز این محظوراتی دارد که در ار

مفهوم کاریزما با والیت معنوي مشترکاتی نیز دارد که همین اشتراکات باعث . دو مفهوم است
اکنون شاهد آثارکمتري در خصوص کاریزما هستیم که دید انتقادي به . خلط مبحث شده است

اي نظر به تازگی بحث افول کاریزما، ظاهرا تا کنون مقالهدر حیطه راهبردي.آن داشته باشند
بنابراین ممیز .علمی منتشر نشده و از این حیث بحث بکري است وضرورت آن مشهود است

سو این است که تبیینی کاریزماتیک از ظهور و اصلی و نماد نوآوري این مقاله با دیگر آثارهم
.کاریزما را مورد توجه قرار داده استافول داعش دارد و دیگر این که هر دو روي 

شناسی مفهوم
کاریزما

ذبیح اهللا صفا . است... معادل فارسی این واژه شکوه سلطانی، فرّایزدي، فرّهی یا فرهمندي و
در اصطالح اوستا،فرحقیقتی الهی و کیفیتی است معنوي که اگر :نویسددر تعریف واژه فرّ می

وه و جالل پادشاهی و به مرحله تقدیس وعظمت معنوي براي کسی حاصل شود، او را به شک
).1-28: 1393ایمانیان به نقل از صفا، (رساند می

به عاریت گرفته است، چنین تعریف 1ماکس وبر واژه کاریزما را که از رودلف سوهم
رسد واجد یک قدرت فوق طبیعی و فوق بشري کیفیت استثنایی شخصی که به نظر می: کندمی

کند و به همین دلیل ساز جلوه میم غیرعادي است که از گذر آن مقدر و سرنوشتیا دست ک
البته در منبع ).1- 28: 1393ایمانیان به نقل از صفا، (شوند مریدان یا هوادارانی گرد او جمع می

. دیگري مالحظه نشد که این واژه عاریتی باشد
ب عادت است ولی کاریزما معموالً ها بر حستفاوت کاریزما با سلطه سنتی این است که سنت

1. Rudolphsohm
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را به "سطانیسم"کند وفارسی استفاده می- ها از یک واژه عربیوبر براي سنت. خرق عادت است
به اعتقاد وبر در . گیرد که محوریت شخص حاکم آن سلطان استعنوان حکومت در نظر می

. رسدحداقل خود میشود، مشروعیت سنتی به حاکمیت سلطانی که به محوریت شخصی ایجاد می
منوچهري، (یعنی سلطانیسم؛ از نظر وبر نوعی از حاکمیت است که مشروعیت چندانی ندارد 

ترین تعریف از این نزدیک. اندهاي مشابهی از کاریزما داشتهدیگران نیز تعریف). 61- 63: 1386
کاریزما، : کندیوي کاریزما را این گونه تعریف م. واژه به والیت معنوي، از کوالکوفسکی است

بنا به تعالیم پاول قدیس عطایایی ملکوتی است که به تفاوت در میان مومنان تقسیم شده و آنان را 
منشاء این عطایا . گوییآموزش، شفابخشی و پیش: کند از جملهقادر به انجام تکالیفی خاص می

). 39- 45: 1387و وزیري، 1کوالکوفسکی(روح القدس است 

والیت معنوي
، رسالت)اجراي قوانین(اند از جمله والیت ظاهري هاي زیادي داشتهمقام) ص(یامبر پ

ترین مقام پیامبر والیت برترین و عالی. ، مرجعیت دینی و والیت معنوي)دریافت وابالغ وحی(
رسول : در تعریف والیت معنوي آمده است). 55: 1392اعتصامی و همکاران، (معنوي است 

توانست اي از کمال نائل شد که میعبودیت و در مسیر قرب الهی به مرتبهخدا با انجام وظایف
عالم غیب و ماوراي طبیعت را مشاهده کند و واسطه فیض خالق به مخلوق شود و به اذن الهی در 

به طور مثال، به اذن الهی قادر بود بیمار را شفا دهد، خطري را از کسی . عالم طبیعت تصرف کند
مجموعه .هادرآن باشد برآورده سازدحاجات مردم را در صورتی که صالح آندفع کند و سایر 

اعتصامی و همکاران، (ها و وساطت فیض را در اصطالح والیت معنوي گویند این توانایی
. و اشتیاق و عالقه قلبی مومنان به پیامبر و امام دانستتوان شوروالیت معنوي را می).56: 1392

گرچه والیت معنوي در . با تعریف کوالکوفسکی از کاریزما دارداین تعریف تجانس زیادي
اي واالتر دارد، اما آثاري با موضوعیت والیت مقایسه با والیت ظاهري و اجراي حکومت، رتبه

اي که بسیاري از ابعاد آن مبهم بوده و جنبه مغفول مطالعات معنویاندك است به گونه
ایاي پنهان والیت معنوي بحث و مقایسه با، ضرورت نگارش این مقاله؛ شناخت زو.است

.کاریزمااست
1. kvlakvfsky



149...کاریزمایابی ظهور جنبشی بدیل و محظوراتروایتی کاریزماتیک از ظهور و افول داعش، احتمال

بررسی تطبیقی کاریزما با والیت معنوي
وجوه تشابه

هاي فراوانی دارد که به آن ویژه در نظام شیعی مشابهتاش بهاسالمیکاریزما با بدیل
د یا انشاید همین وجوه مشترك است که بسیاري از نویسندگان نتوانسته. شودپرداخته می

.اند تمایزي بین والیت معنوي در اسالم و مفهوم کاریزما در ادبیات سیاسی قائل شوندنخواسته

فراعقالنی بودن 
غیرعقالنی بودن که : از نظر برخی اندیشمندان کاریزما دوصفت مهم دارد که عبارتند از

اگر چه . ود رصفت مثبت کاریزماست و داشتن نیمه تاریک که از صفات منفی آن به شمارمی
برخی معتقدند ). 57: 1393بشیریه،(ترین مفهوم در اندیشه وبر استروند عقالنی شدن جهان عام

گرایی در حیات سیاسی اجتماعی معرفی کرد توان به عنوان منادي عقلوبر را به هیچ وجه نمی
وبر عقالنیت را . البته این دو نطریه با دیدي دقیق، رابطه تباین ندارند). 52-56: 1380منوچهري، (

مند، عمدتاً به عقالنیت هدف. کندمند تقسیم میبه دو دسته عقالنیت ارزشی و عقالنیت هدف
وبر معتقد است این نوع عقالنیت . کارگیري بهترین ابزار ممکن براي کسب اهداف معین است

نیت اما در مورد این عقال. در فرهنگ غرب غالب شده و عقالنیت ارزشی کم رنگ شده است
).52-56: 1380منوچهري، (کنددارانه نمیگیري جانبموضع

.توان گفت که تعبیر وبر از عقالنیت سه بعد عمده داردبه طور خالصه می
.دنیا که این مرحله غلبه نگرش علمی بر معارف انسانی است1تعقلی شدن. 1
ی به کارگیري منظور این است که مالحظات مربوط به چگونگ. عقالنیت2ابزاري شدن. 2

مظاهر . بهینه ابزار موجود در جهت رسیدن به اهداف مطلوب، وجه غالب در کنش افراد است
.بیندعینی این عقالنیت را وبر در سرمایه داري مدرن و نهادهاي بوروکراتیک می

گیري اخالقیاتی که به طور یعنی رشد عقالنیت به معنی شکل. اخالق3عقالئی شدن. 3
نمونه بارز این نوع عقالنیت را . یر مبهم معطوف به اهداف ارزشی معینی استسیستماتیک و غ

اي که همه در دوره). 24- 32: 1375منوچهري، (مشاهده کرد "اخالق پروتستانی"توان در می

1. Intellectualization
2. Instrumentalization
3. Rationalization
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ها درباره عقالنی شدن بود، وبر به این مهم توجه کرد که عقالیی شدن گرچه شرط الزم بحث
آیند عقالنی شدن گرچه ضروري است ولی موجب از خودبیگانگی و فر. است ولی کافی نیست

زدایی از جهان، شیرینی زندگی سنتی از میان شود زیرا با افسونناخرسندي فزاینده انسان نیز می
وبر بر خالف مارکس بسیاري از رفتارهاي اجتماعی انسان را اساساً ). 57: 1393بشیریه،(رود می

بنابراین قدرت رهبران بیشتر بر اساس احساسات و ). 57: 1393یه، بشیر(شمارد غیرعقالنی می
گرا یا تعاملی هاي رهبري وظیفهایدئولوژي است نه بر اساس تأثیر خبرگان یا پاداش که در سبک

وبر نوعی انتقاد پسا مدرنیته به ). ChristophNohe et al, 2012: 378-389(شود بر آن تأکید می
مدرنیته : ه این که تنها آن را تخطئه کند ولی بر این اعتقاد استن. جریان مدرنیته دارد

کند به این معنا که نگرش، دید و دغدغه و گرایش به فکر کردن یا پرداختن به زدایی میحیرت
آنان که به : گویدوبر می. رودموضوعاتی که ماوراي دنیاي پیرامون است در مدرنتیه به کنار می

داري، سیاست لیبرال، تحزب و عقالنیت توسط اقتصاد و سرمایهنجات انسان در عصر مدرن
، فردگرا نیست محوروبر غرب. اند، خطاگر هستند، او معقتد است باید راه دیگري جستنشسته

دهد؛ ولی ضد عقل دهد؛ لیبرال بورژوا نیست و به عقل اصالت نمیو اصالت را به فرهنگ نمی
).52-56: 1380منوچهري، (دهد میهم نیست و به عقالنیت ارزشی اصالت

از .والیت معنوي نیز همان طور که در عنوان آن مضمرو مظهراست، رابطه با عالم معنا دارد
هاي عرفان دنبال راه. همین رو شاید بتوان از کاریزماي اسالمی با نام عرفان اسالمی یاد کرد

بابی .شودکه براي همه عملی نمیرسد ولی اشکالش این است میانبري است که زودتر به خدا می
.گشاینداست که فقط بر روي اهل راز می

طالب آشکار و پنهانی شودوز فطام لقمه لقمانی شود  
)مولوي(

تولی وتبري از ساختارهاي مهم دین بوده که بر والیت معنوي استوار حب و بغض یا همان
و «: آیا در دین حب و بعض هست؟ امام فرمودند: پرسید) ع(عبداهللا الحسینشخصی ازابا. است

بانُ إِلَّا الْحلِ الْإِیمهغْضالْب یعنی آیا ایمان غیر از حب و بغض ).324: 3، ج1429کلینی، ق(» و
این که این حب جنبه . که ایمان عجین شده با حب، عشق و دوستی استنظور ایناست؟ م

شود که در این از این حب به عنوان عشق الهی یاد می. عقالنی ندارد و نقطه ضعف نیست
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.عرصه، عقل را مجالی نیست

امهباید شدن            من با بلوغ عقل در اوج جنون رقصیداي عاقالن در عاشقی دیوانه می
)نصر اهللا مردانی(

نوعی عبور و گذار از عقل . در اسالم این عشق، نوعی رهیافت پساعقلی و فراعقلی است
شاید همین غیرعقالنی . لکه از آن عبور کرده استاست نه این که به لحاظ رتبی به عقل نرسد ب

گر است اما گر و منفعتعقل محاسبه. و عاطفی بودن وجه تمایزعشق معنوي با کاریزما باشد
یعنی عشق الهی مرحله باالتري از عاطفه .عشق نوعی دیگر از دوستی و شکستن حصار خود است

. نردبان است و عشق پشت بامعقل . کاریزماتیک است و در عین حال پایدار نیز است

هاي آسمان                   سرد باشد جست و جوي نردبانچون شدي بر بام
)مولوي(

را شجاع، ناشکیبا را صبور، قواي خفته را بیدار و در یک کالم عشق بخیل را بخشنده، ترسو 
.این عشق تجلی والیت معنوي است. عشق اکسیر است. کندمرده را زنده می

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم       دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
)مولوي(

در ادبیات کهن فارسی نیز زبان عشق . ویژه در تشیع، صحبت از دولت عشق استدر اسالم به
ا للَّه الَّذینَ آمنُوا أَشَد حب".در قرآن هم ویژگی مومنان شدت در دوستی خداست. اندرا اکسیر نامیده

: 1، ج1374طباطبایی، (به طور کلی، عشق به جمال و زیباپسندى فطرى بشر است ). 165:بقره(
561.(

سازي مشروعیت
به عبارت دیگر، کاریزما اقبال عمومی . زایی استهاي کاریزما مشروعیتیکی دیگر از ویژگی

دت قلبی وجذبه شخصی، افراد را به دارد و بدون استفاده از نیروي سلطه و زور و صرفا در مسیر ارا
کنش . در کاریزما انقیاد تصنعی نیست.هنرکاریزما نیز همین است. کشدسوي دارنده خود می
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پیروان شخصیت کاریزماتیک .هاي خودشان باشدمریدان حتی ممکن است در تضاد با خواسته
مردم در برابر شخصیت این نوع مشروعیت بر تسلیم غیر معمول . خود محور نیستند، رهبر محورند

: نقیب زاده(هاي استثنایی یک شخص و فرامین او استوار است مقدس و فضیلت قهرمانی یا ارزش
عین یا شبیه . بنابراین اطاعت در کاریزما بدون چون و چرا و در حقیقت انقیاد است).157: 1393

شمشیر نیست بلکه قدرت و روش اسالم مبتنی بر. این مسائل در والیت معنوي نیز مجري است
ها به ذات خداجویند مشروط به این که انسان. مشروعیت الهی دارد که وجه اکمل مشروعیت است

لوح پاك وجودشان گرد و غبار غفلت نگیرد، والیت از این منظرخود به خود تجلی و انعکاس نور 
.خداست

اقبال عمومی
هاست وهمه در عامه مردم و تودههاي کاریزما این است که متکی بر اقبالاز دیگر ویژگی

وانقالب اسالمی، ) ره(براي مثال در تأیید شخصیت کاریزماتیک امام خمینی.آن شرکت دارند
این اقبال عمومی حتی درمورد . درصد مردم به جمهوري اسالمی رأي آري دادند98قریب به 

طوري ادق است بهصهاي دیگرکاریزمایی چون گاندي و حتی هیلتر که جنبه منفی داشت،چهره
ترین ضربه را بر دشمنان آنان وارد هاي کاریزماتیک مهمکه اقبال عمومی به سوي این شخصیت

اعتنایی به رهبر نه با مجازات احترامی و بیدر ساختار ومناسبات کاریزماتیک هرگونه بی. ساخت
در ). 158: 1393زاده، نقیب(شود شخصیت کاریزماتیک که با واکنش یکپارچه مردم روبرو می

به همین دلیل است .والیت معنوي نیز به همین سان اقبال عمومی و ارادت شخصی وجود دارد
هاي آخر عمر پیامبر گرامی اسالم مردم شبه جزیره عربستان وحوالی آن به خاطر که در سال

چنین برخورداري از روح عدالت اسالمی عشق وعالقه وافري که به شخص ایشان داشتند وهم
). 2:نصر(""دینِ اللَّه أَفْواجاًو رأَیت النَّاس یدخُلُونَ فی"شوند وج، فوج به دین اسالم داخل میف
.مراد از لفظ الناس در قرآن، توده مردم است). 327، 27طبرسی، ج(

هاي منحصر به فرد رهبرویژگی
هاي تاکتیک. هاي شخصی اوستترین منبع قدرت رهبر ویژگیدر ساختارکاریزما مهم

کالمی مثل حرکات بدن، در حین سخنرانی معموالً به عنوان مشخص ارتباط کالمی و غیر
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توانند براي برانگیختن احساسات پیروان و تأثیرگذاري شوند که رهبران میابزارهایی شناخته می
کاریزماتیک رهبران ). ChristophNohe et al, 2012: 378-389(ها مورد استفاده قرار گیرند بر آن

پژوهشگران کنونی . اي دارند که دیگران از داشتن مثل آن عاجزندالعادههاي خارقویژگی
Congerدانند اي جدا بافته از افرادي عادي میرهبران کاریزماتیک را تافته & Kanungo, 1988:

Conger(ناشی از رفتارهاي خاص رهبر است دهند که جاذبه کاریزماتیک آنان نشان می) (78-97

& Kanungo, 1988: 78-97. ( یکی از مواردي که گاندي را به عنوان رهبرکاریزماتیک معرفی
رهبر ). Michelle & Bligh & Jill, 2010: 844-855(کند، فصاحت و بالغت گفتاري اوست می

سواد باشد، هیچ تعریف دقیقی در کار نیستتواند آدمی تحصیل کرده یا بیکاریزماتیک می
چنان که پیامبر اسالم به گواهی قرآن فردي امی و هم). 39- 45: 1387کوفسکی و وزیري، کوال(

جنبه اعجاز قرآن این است که یک ) 157:اعراف(الَّذینَ یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِی الْأُمی . سواد بودبی
ت و اصالً جنبه قرآن کریم در اوج فصاحت و بالغت اس. فرد درس نخوانده آن را آورده است

فَبِما رحمۀٍ منَ ".هاي اخالقی منحصر به فرد بوداعجاز آن همین است و پیامبر نیز داراي ویژگی
مرْ لَهتَغْفاس و منْهع ففَاع کلونْ حا غَلیظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مفَظ کُنْت لَو و ملَه نْتل اللَّه مهشاوِر و

به سبب رحمت . )159عمران، آل("أَمرِ فَإِذا عزَمت فَتَوکَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّه یحب الْمتَوکِّلینَفی الْ
بودى از دل اگر تندخو و سخت. خداست که تو با آنها این چنین خوشخوى و مهربان هستى

ها در انسانبرخی.بخواهها ببخشاى و برایشان آمرزشپس بر آن. شدندگرد تو پراکنده مى
؛لطفشان گزینشی نیست!هتوانند بر فردي بتابند و بر دیگري نزندگی مثل خورشیدند که نمی

خیر کثیر .دارندملکوتیچهره. همیشه اطرافشان مثل ملکه زنبورعسل شلوغ است. فراگیر است
رفتار به خوبیدشمنان هم باحتی. ها، بلکه علمدار این تئوري بودچهرهگونهپیامبرازاین. دارند

گرفتند تنها مومنین نبودند، عده زیادي از در این آیه کسانی که اطراف پیامبر را می. کردمی
مشرکین شیفته رفتار رحمانی پیامبر شده و اسالم آوردند نه اینکه مقهور چهره نظامی پیامبر شده 

.و اسالم بیاورند

پرواز از قفس آهنین
اخالقی ومعنوي حیات انسان را از انجماد و خالء عاطفی ناشی از هايکاریزما و ارزش

ها و تردیدهاي وبر براي این نگرانیقفس آهنین، نمادي از دل. کندعقالنیت ابزاري خارج می
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خواهد با کاریزما خود را از این قفس او می). 21- 36: 1377حاضري، (هاست مطلق انگاري
در والیت معنوي نیز قفس آهنین گرچه با . یش بسته برهاندآهنین وغل و زنجیري که خود به پا

برد و نوع کاریزمایی آن متفاوت است اما همان تاریکی وظلماتی است که بشر در آن به سر می
اللَّه نُور السماوات و الْأَرضِ مثَلُ نُورِه کَمشْکاةٍ ".کندخدا نور است و انسان را به نور هدایت می

مثَل نور او . ها و زمین استخدا نور آسمان). 35:نور("زجاجۀٍ الزُّجاجۀُاح الْمصباح فیفیها مصب
اى و آن آبگینه چون چون چراغدانى است که در آن چراغى باشد، آن چراغ درون آبگینه

انسان از ). 48: 1365مطهري، (یکی از برکات عشق حصار شکنی است . اى درخشندهستاره
در اسالم نیز هدف، پرواز از این قفس آهنین و . بینددیگران را می. آیدبیرون میدرون خود

رسیدن به ملکوت است

.انداز بدنممرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاك                چند روزي است قفسی ساخته

)اي دوسویهکارویژه(گرایی شکنی و سنتسنت
. وجود آیدها بههاي خاص ممکن است در انسانیتماکس وبر معقتد است کاریزما در موقع

براي مثال در شرایط .ها زمانی است که جامعه در شرایط گذار قرار گیردیکی از این موقعیت
به عبارت .انتقال جامعه ازسنت به مدرنیته احتمال ایجادتحقق رهبري کاریزماتیک بیشتر است

آید به خالء معنایی که براي انسان پیش میگذار از سنت به مدرنیته به دلیل دیگر درشرایط
ها از جایی کنده شده ولی هنوز چرا که در وضعیت خالء انسان. نیروي جایگزین نیازمند است

بنابراین، منشاء پیدایش جنبش کاریزمایی از نظر وبر، وضعیتی بحرانی .اندبه جایی دیگر نرسیده
عه مدرن یا سنتی وجود ندارد، این جنبش است و در حالت ثبات یا در وضعیتی که مشکل درجام

شود رهبران خود را دوران تغییر باعث می). 50-53: 1389: اشرفی، توالیی(آید به وجود نمی
.)(Weber, 1947, 35-40کاریزماتیک بدانند

،1رهبري کاریزماتیک ساکارنریودر گذار پرتغال به دموکراسی:پرواز عقاباي باعنواندر مقاله
داند که البته این از موارد نادر است و گرنه کاریزما با در نیل به دموکراسی موثر میکاریزما را

.دموکراسی میانه خوبی ندارد

1.The Flight of the Eagle: The Charismatic Leadership of SáCarneiro in Portugal's
Transition to Democracy
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دهد که وقتی رهبران به رفتارهاي مشوق تغییر دست چنین نتایج یک تحقیق نشان میهم
,ChristophNohe et al(شوند زنند، به عنوان رهبر کاریزماتیک شناخته میمی 2012: 378-389 .(

هاي فراموش شده اي دو سویه دارد، ضد سنت و در عین حال احیاگر سنتکاریزما کارویژه
ها همیشه در شرف تجدید هستند و یکی از عوامل این سنت). 61-63: 1386منوچهري، (است 

اسالم در . والیت معنوي نیز این گونه است). 63: 1393بشیریه،(تجدید نیروي کاریزماست 
اي پا به حیات گذاشت که اعراب جاهلی رسوم زشتی داشتند و دختران خود را زنده به رصهع

و در ) 7: 1369فیاض،(کردند، تعداد با سواد جزیزه العرب کمتر از انگشتان دست بود گور می
کن کرد هاي گذشته را ریشهاسالم این سنت.بردیک کالم عرب در دوران جاهلیت به سر می

.دي آوردهاي جدیوسنت
آید، روابط اجتماعی موجود، اعم از سنتی و هنگامی که اقتدار کاریزمایی به وجود می

به ) کاریزما(قانونی به طور بنیادي از سوي یک سبک غیرعقالنی روابط اجتماعی- عقالنی
در اسالم نیز ).51- 70: 1381دباشی و یوسفی، (شود شود و از دور خارج میمبارزه طلبیده می

هارا از میدان و آن)38:یونس(خواند هاي رقیب را به تحدي میقرآن تمام گروه. گونه بودهمین
عبدنا فَأْتُوا بِسورةٍ منْ مثْله و ادعوا ریبٍ مما نَزَّلْنا علىو إِنْ کُنْتُم فی.کندرقابت به در می

صاد إِنْ کُنْتُم ونِ اللَّهنْ دم کُمداءایم، و اگر در آنچه ما بر بنده خود نازل کرده)23:بقره(قینَ شُه
براى این [اى مانند آن رابیاورید، و پس سوره] که وحى الهى است یا ساخته بشر[شک دارید 

فرا خوانید، ] از فُصحا و بلغاى بزرگ عرب به یارى[غیر از خدا، شاهدان و گواهان خود را ] کار
.راستگویید] قرآن ساخته بشر است نه وحى الهىدر گفتار خود که این [اگر 

وجوه افتراق و تفوق والیت معنوي بر کاریزما
دائمی بودن والیت معنوي در تقابل با توقیتی بودن کاریزما

هاي کاریزماتیک، ناپایداري و موقتی بودن آن هاي اساسی کاریزما وجنبشاز ویژگی
. کاریزمایی به موجب سرشت آن دراز نیستیعنی کاریزما ماندگار نیست وعمر جنبش.است

هاي خود را در زمینه عرضه معناي جدید از زندگی و گردآوري که کار ویژهکاریزما پس از آن
آید یعنی به صورت امري عادي و روزمره درمی.شودمی» روتینه«پیروان انجام داد 

اي حقیق با عنوان ترجمهگیري دولت رفاه یک تدر آمریکا با وجود شکل). 63: 1393بشیریه،(
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جمهوري در ییدیه ریاستأاید؟ کاریزما کاهش تدادهشما اخیرا براي من چه کاري انجام"
افول نیروي ). (James et al, 2012: 934-942"کندآمریکا را در طول زمان تضعیف می

.یکا را ترسیم کرده است واین امري طبیعی استکاریزماتیک ریاست جمهوري آمر
صعود « اند داراي یک چرخههایی که تاکنون در دنیا به وقوع پیوستهها و نهضتتمام انقالب

اند و کاریزما را نیز گریزي از آن نیست این در حالی است که والیت معنوي نظر به بوده» و افول
براي .ورتر نیز شده استاران سال افول نکرده بلکه شعلهاین که منشاء الهی دارد نه تنها پس از هز

ها زائر حسینی برخالف تهدیدات امنیتی در عزاداري کربال پس از هزاران سال مثال میلیون
ویا یک و نیم میلیارد جمعیت .شوند و این اعجاز والیت معنوي است نه کاریزماحاضر می

به راستی چه نیرویی این همه . خرندو دل میمسلمان،در ماه رمضان گرما و تشنگی را با جان 
توان گفت کاریزما، تواند رقم بزند؟ این جاست که میانرژي و قدرت را براي هزاران سال می

.یاراي مقابله با والیت معنوي را ندارد

منشاءالهی درمقابل ارادت شخصی
هاي ویژگی).62: 1393بشیریه،(است ) شخصی(مبناي اساسی سلطه کاریزمایی ارادات 

اقتدار رهبر کاریزمایی صرفاً .شودشخصی و البته منحصر به فرد، باعث شخصیت کاریزمایی می
تنها منبع این اقتدار منبع . کنددر نتیجه او اقتدار خود را از پیروانش کسب نمی. شخصی است

ر به هاي منحصالبته بدیهی است که ویژگی). 51- 1381:70دباشی و یوسفی، (متافیزیکی است 
یعنی قدرت . هاي انسان از آن خداستتمام نعمت. استها را خداوند ارزانی داشتهفرد انسان

تمام امور تحت . گیرندهیلترنیز ارمغان خدایی است ولی برخی آن را در جهت منفی به کار می
ظُلُمات لَمها و ال حبۀٍ فیما تَسقُطُ منْ ورقَۀٍ إِالَّ یع". تدبیر خداست منتها با رعایت قوه اختیار انسان

افتد مگر هیچ برگى از درختى نمى). 59:انعام("کتابٍ مبینٍالْأَرضِ و ال رطْبٍ و ال یابِسٍ إِالَّ فی
هاى زمین و هیچ ترى و خشکى نیست جز اى در تاریکیو هیچ دانه. آنکه از آن آگاه است

اء کاریزما ارادت شخصی است اما گذرا بوده که منتهی منش. آنکه در کتاب مبین آمده است
ممکن است به تدریج تضعیف شده واز بین برود اما والیت معنوي ریشه ماورایی داشته و 

پس این دو مفهوم ازحیث مبنا با . پیامبر ماندگار است چون ریشه الهی دارد. خواست الهی است
.یکدیگر متفاوتند
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شروخیر مطلق در مقابل خیر
خیر و شر این واژه طیف وسیعی از پیامبران تا رهبران . ما همانند سکه دو روي داردکاریز

مائو، کاسترو و هیلتر همه داراي نیروي ).  52- 56: 1380منوچهري، (شود کار را شامل میفریب
توانند سبب خیر و شر شوند رهبران کاریزماتیک می).21- 36: 1377حاضري، (کاریزما هستند
ترین تمایالت بشري را در هوادارانشان برانگیزند ان جنبش فاشیستی توانستند خبیثچنان که رهبر

توانند از مرجعیت خود به صلح و چنین میها، همرحمی آنآمادگی براي خشنونت و بی: مانند
این ویژگی کاریزما، ). 39- 45: 1387کوالکوفسکی، وزیري، (دوستی در میان مردم سودجویند

نتائج یک سري از تحقیقات در مورد پیامدهاي . دهدیک تهدید جدي سوق میبشریت را به سوي
دهد که وقتی اشخاص هدف منفی کاریزما در مورد اشخاص هدف، گروه و سازمان نشان می

) رهبرکریزما(دهند تا یک مقصر دهند اغلب آن را به محیط نسبت میتغییر رفتار را تشخیص می
)Samnani&  Singh, 2012: 378-389.(گیري این درحالی است که در والیت معنوي هدف جهت

.رهبران در اعمال ورفتارشان به سوي سعادت بشري است

حکم خدا در مقابل اراده رهبر"قانون"
در کاریزما اراده رهبر، قانون است و اعتراض در برابر آن قبل از آن که با عقاب رهبر پاسخ 

این یکی از نقاط کور . شودها و هواداران میداده شود، مواجه با اعتراضات عمیق و شدید توده
این درحالی است که در . دهدکاریزما است که آن را بدیل توتالیتاریسم وفاشیسم قرار می

در بسیاري موارد پیامبر منتظر دستور خدا . کندیت معنوي، پیامبر از خود وضع قانون نمیوال
از جمله در آیه زیرراجع .شأن نزول برخی از آیات قرآن راجع به همین موضوعات است. شدمی

خَیرُ الْفاصلینَ إِنِ الْحکْم إِالَّ للَّه یقُص الْحقَّ و هو . به والیت معنوي حکم تنها از آن خداست
پیامبر یک سفیر، . کننده باشداین گونه نیست که اراده شخصی پیامبر دخیل یا تعیین). 57. انعام(

.فاعلیت پیامبر بالواسطه است نه بالذات. گذار خداستکارگزار و قانون

پروريقهرمان
آن اراده خود را بر استفاده کنند و به وسیله توانند از کاریزما سوءکار میهاي فریبچهره

با این . پروري استدیگران تحمیل کنند، کاریزما یک وجه مثبت نیز دارد و آن قهرمان
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گیرد واز ها را میاي از تقدس گرد آنکه هاله... هاي علمی، مذهبی، هنري ووجود،چهره
شوند،اغلب تا حدودي ماندگارند ولی باالخره فراموش شخصیت کاریزماتیک برخوردارمی

ها اند و نامشان براي چند دهه هم سر زبانو رفتهقهرمانان زیادي در طول تاریخ آمده. شوندمی
ولی در والیت معنوي شان رهبر باالتر از قهرمان به مفهوم اصطالحی آن است چرا . بوده است

یک ها پس از قهرمان. که این شئون منشاء الهی دارد و بنابراین براي همیشه تاریخ ماندگار است
اگر رنگ خدایی  ) ع(علی . شوند ولی در والیت معنوي این گونه نیستسده فراموش می

ولی این فقط اختصاص به ). 37: 1365مطهري، (شد نداشت و مردي الهی نبود، فراموش می
از همین رو امامت به معناي رهبري .ویژه در مذهب تشیع جاري و ساري استمعصوم دارد و به
.قامی اخص از نبوت استتوأم با مسئولیت م

طلبیانگیزه قدرت
در والیت معنوي؛ هدف الهی و خیر و سعادت این جهانی و آن جهانی است اما در کاریزما 

بخشی و اشاعه قدرت هدف نیل به قدرت است و استفاده از ایدئولوژي نیز در راستاي مشروعیت
عملی داعش -و رفتار عقیدتی، عملکرد داعش در سوریه و عراق براي نمونه.این جهانی است

در حوزه روان شناسی سیاسی و جامعه شناسـی سیاسی تابعی از حاصل جمع و تلفیق عناصر
رود که انگیزه، اراده و شده به شمار میهاي ذهنی به شدت سیاسیها و انگارهشناختی و ایدهروان

دو محـیط جغرافیـایی و بار و نفوذ در این توانمندي الزم براي دست زدن به اقدام خشونت
، میل به شأن و مقام )گراییخالفـت(نیـاز بـه وابسـتگی و تعلـق .سیاسی را فراهم کرده است

هاي دنیوي و دعوت به بهشت ایجاد جذابیت(هویت و کسب پاداش مادي یا اخروي ،اجتماعی
ر رفتار و عملکرد هاي روانی و بسترهاي جامعه شناختی دتوان برخی انگیزهرا می) پس از مرگ 

اگر در کاریزما صحبت از پاداش آن جهانی است، ). 160: 1394قاسمی، (داعـش تلقـی کرد
.غالبا عوام فریبی است و هدف بنیادي حفظ قدرت است

تفوق والیت معنوي بر کاریزما): 1(جدول شماره 
ويوالیت معندائمیمنشاء الهیخیر مطلقحکم خدا: قانوناختصاص به معصوم

کاریزماگذراارادتخیر و شراراده رهبر: قانونپروريقهرمان



159...کاریزمایابی ظهور جنبشی بدیل و محظوراتروایتی کاریزماتیک از ظهور و افول داعش، احتمال

تبیین کاریزماتیک ظهور و افول داعش و بررسی محظورات کاریزما
پردازي نظریهاین بحث به دالیل و مستندات تبیین کاریزماتیک ظهور و افول داعش براساس

وان گفت نهضت نو ظهور داعش، تکه تا چه حد میاین. پردازدماکس وبر و هانا آرنت می
هاي متفاوت هنوز زود باشد ولی اگر مالك را اینک افول کرده است، شاید از بررسی جنبه

توان ادعا کرد که ترین مالك براي هر دولتی است، میحاکمیت سرزمینی بدانیم که اصلی
دد تبیین کلی این مقاله در ص. اکنون حاکمیتی با این عنوان و محدوده سرزمینی موجود نیست

. کندعوامل ظهور و افول داعش نیست، بلکه ظهور و افول آن را تحلیلی کاریزماتیک قلمداد می
خوانیم، موارد عینی آن را مصداقا در ویژه در آثار وبر مفهوما میچه ما در کاریزما بههر آن
.شده استاین یکسانی در موارد و مصادیق در موارد ذیل بررسی. یابیممیهاي داعشکنش

توقیتی و کوتاهماهیت
ترین محظورات کاریزما این است که جاودانه نیست، بلکه توقیتی و اغلب کوتاه یکی ازمهم

است، بنا به نظریه ماکس وبر، عمر جنبش کاریزمایی به موجب سرشت آن دراز نیست 
ان آن را جنبشی تواز این رو شاید با توجه به صفت موقتی بودن داعش می). 63: 1393بشیریه،(

هاي داعش ودرنهایت افول گیري وگسترش دامنه فعالیتظهور اوج. کاریزماتیک قلمداد کرد
.نسبی آن تاکنون درهمین راستا قابل توجیه است

کنش غیرعقالنی
امروزه نه تنها اندیشمندان علوم . ویژگی عمده بعدي کاریزما کنش غیر عقالنی است

هاي غیر عقالنی ارهاب و ترعیب داعش، شک یا در کنشاجتماعی بلکه افکار عمومی دن
توان با عنایت به پس با این همسانی می. پندارندنداشته و چه بسا آن را اصلی مفروض می

داند و متقابال  پردازي ماکس وبر که فقدان عقالنیت را صفت بارز و غالب کاریزما مینظریه
رایند عقالنی شدن در تاریخ غرب پیدایش ترین مظهر و فاعتقاد وي مبنی بر اینکه مهم

هاي باستانی مزیت و برتري بوروکراسی عقالیی بوده است و تمدن غرب از این رو بر همه تمدن
همسانی داعش با ). 60: 1393بشیریه، (دهد دارد و امور را به صورتی منظم و سریع انجام می

.کاریزمارا درك کرد
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افکنیخواهی و هراستمامیت
:آرنت معتقد استهانا 

توتالیتاریسم فقط با ارجاع به خصلت . گیردتوتالیتاریسم همه قوانین موضوعه را نادیده می«
در چارچوب ایدئولوژي توتالیته هر عملی هر قدر غیر انسانی و . ایدئولوژیک آن فهمیدنی است

ستالین از حمایت هاي تبهکار هیتلر و ابدین سان رژیم. انگیز، تابع اصول کلی مقبول استنفرت
ایجاد هراس و تبلیغات الزمه . اي برخوردار بودند و پیروانی از خود گذشته و فداکار داشتندتوده

). 136: 1393بشیریه، (» ایدئولوژي توتالیته است
واقعیت .شودهاي فاشیسمی یا توتالیتر به مدد کاریزما انجام میدر عصر جهانی شدن کنش

ش فرض ذهنی نداشته باشد با این مشخصات قبل از ایدئولوژي این است که اگر مخاطب پی
. جاستهمیننقطه تالقی ایدئولوژي داعش و توتالیته.کندتوتالیته تبادر ذهنی به داعش پیدا می

. ، خود موید و مقوم ادعا است)133: 1393نقیب زاده، (که هیتلر رهبري کاریزماتیک است این
سویی ایستارهاي عقیدتی کند، همرهبران داعش را تقویت میچه انگاره نیروي کاریزماتیک آن

خواهی و خودمحوري از الزامات داعش است تمامیتاین. هاي توتالیتاریسم استداعش با ریشه
هاي مقاومت همواره در صدد ائتالفند که این رویکرد به نوبه این در حالی است که گروه

هاي با برخی گروهائتالفتشکیل براي مثال . داردهاخودنقش به سزایی در پایایی و روایی آن
دار سیاسی به درون دولت نفوذ ماعنوان سهبهاهللاسیاسی موجود در لبنان موجب شد تا حزب

اي در تحوالت آن کشور بر نقش ارزندهو) 46: 1395درخشه، جالل؛ بیگی، علی رضا، (کند 
.عهده گیرد

ویژه در سطوح ملی آثار خیر یعنی اقتدار مشروع بهتواند منشاءگونه که میکاریزما همان
هاي مثبتش تواند باشد وگاهی حتی آثار منفی آن برجنبهمتقابال واجد آثار منفی نیز میشود،

براي مثال اگر انگیزه جنگ جهانی اول و دوم را نیروي کاریزماي هیتلر قلمداد کنیم .غالب است
را در اقدامات انتحاري مورد ) داعش(افراطی نوظهور هايهاي کاریزماتیک گروهویا انگیزه

این که یک نفر سعادت خود را . گیردمالحظه قرار دهیم، این قضیه شکل حادتري به خود می
قربانیان این . در کشتن خود و دیگران از طریق عملیات انتحاري بداند، این ارمغان کاریزما است

تربیت این . دهندکه حتی شک درعقیده خود راه نمیقدر به هدفشان ایمان دارندها آنعملیات
در حکومت جمهوري اسالمی که ادامه راه . شاگردان تنها در مدرسه کاریزما ممکن است
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توان عینا داعیه والیت معنوي از نوع امامان را داشت ولی تبعا والیت ائمه است، گرچه نمی
هاي کاریزماتیک جنبشلذا.یزما استتر آن را داراست و فارغ از محظورات کاردرجات پایین

.اي با تساهل و مدارا ندارندمیانهطلب و قهرآمیز بوده وخشونتنوعا

سازي در بستر بحرانهویت
هاي ارزشی دچار اختالل گیرد در این گونه موارد، نظامکاریزما در مواقع بحران شکل می

طل، خوب و بد، ارزش و لغزش دهند و حق وباشده و جایگاه و اهمیت خود را از دست می
بنابراین، . پوشدگرگ و میش از یکدیگر قابل تمیز نیست و اغلب باطل هست که لباس حق می

بدین معنی که اعضا به نوعی هویت جدید خود را در .بحران، خاستگاه تکوین کاریزماست
عامل رشد . تاسداعش نیز دربستر بحران عراق و شام تکوین یافته. کنندموقعیت نو تعریف می

). 43- 68: 1394ناوشکی، احمدیان، (ناگهانی داعش، شکست دولت در عراق باشد 
سرخوردگی به مثابه عامل تجمیع در کاریزما باعث شده است که تمام افراد ناراضی و سرخورده 
از شرایط اجتماعی و سیاسی به نوعی گرد هم آیند وچون این افراد سر خورده هدف معین و 

. ها را افزایش داده استشخص در زندگی ندارند، همین موضوع قدرت تخریبی آناي ماندیشه
نظریه داغ ننگ اروینگ گافمن و توتالیتاریسم هانا آرنت، این جنگجویان به دلیل بر اساس 

هراسی در غرب، جهت معنا بخشی سرخوردگی و داغ ننگ و بحران هویت ناشی از پدیده اسالم
هاي خود به داعش بار هویتی و حفظ و نمایش ارزشاسفبه خویشتن و رهایی از وضع

).155: 1394گرشاسبی، کریمی مله، (ند پیوندمی

گرایی و مطلق اندیشیجزم
سازي و بیگانه انگاري بندي و غیریتقطبگرایی و مطلق اندیشی عاملی بنیادي درجزم

اندیشی بر افکار سنتی از سایه سنگین جزم. است که در کاریزما و داعش به عینه مشهود است
تکفیري، جریانی هستند که - هاي سلفیروهگ. قبیل کاریزما امري بدیهی و اصلی مفروض است

ۀ آمیز خود را در جهت برپایی جامعهاي دینی، عمل خشونتبا خوانشی سطحی از گزاره
ی از شریعت که آنان با برداشتی جزمی و به دور از هرگونه اجتهاد عقل.ندکنآلشان توجیه میایده

ثر از پیشینه ذهنی و ساختار روانی آنان است، درصدد واکنش نسبت به فرآیندهاي ناشی از أمت
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. هاي بارز کاریزماستاین طرز تلقی از ویژگی). 121: 1395زنگنه، حمیدي، (آیندمدرنیته برمی
مع جبري انگاري دیگران و چینش بازي با قاعده جهمین جزم انگاري است که باعث بیگانه

گروه و کید بر هویت درونأطور مستمر در پی ایجاد فضاي دوقطبی و تداعش به. شودصفر می
گروه است و با استفاده از این فضا، هویت خویش را هویت خالص و برتر و هویت مقابلش برون

ازدپردآمیز خود میکند و به این وسیله به توجیه اقدامات خشونترا اهریمنی و پست معرفی می
).77: 1396نظري؛ پیرانی، (

ساالريارادت
از آنجا که مبناي کاریزما ارادت و عشق پیروان به رهبر کاریزماتیک است ونوعی رابطه مراد 
و مریدي بر این رابطه حاکم است، در مناسبات کاریزمایی با توده مردم سروکار داریمواقناع 

توانند در ها میبنابراین، توده. ساخته نیستتوده مردم نیز از هیچ شخصی به جز رهبر کاریزما
این که در داعش هیچ . زنندهاي دموکراسی را بر هم مواقع لزوم چون سیلی خروشان تمام پایه

این مورد در خصوص داعش مصداقا جاري . نشانی از دموکراسی نیست، از عالئم کاریزما است
لذا .باتی را در قالب دموکراسی سراغ ندارددر تاریخ چند ساله آن هیچ گونه انتخا. و ساري است

مناسبات سیاسی ورفتارهاي اجتماعی در چارچوب رهبري کاریزماتیک همچون داعش مبتنی 
.بر ارادت ساالري است

قدرت جادویی
بشیریه از این قدرت جادویی با . یکی دیگر از محظورات کاریزما  قدرت جادویی آن است

بدین معنی که کاریزما به دلیل عقالیی نبودن ).61: 1393بشیریه، (کند آسا یاد میعنوان معجزه
شود ولی درعین هاي مثبت آن محسوب میتواند نیازهاي عاطفی بشر را تأمین کند واین از جنبهمی

شود و آن وقت مهار شدنی نیست وقدرت اي، منفی تلقی میحال همین مسئله گاهی کارویژه
. شوندشناسی هدف دچار خطا میازهاي عاطفی اغلب در معرفتنی.اي داردالعادهتخریبی فوق

این قدرت . تواند عامل تجمیع اهداف کاریزمایی شودهاي عاطفی میهاي ذهنی وشکستانگاره
جادویی، در جذب اعضا از نقاط دور و نزدیک جغرافیایی در دولت خالفت اسالمی داعش 

ترین تحقیق نشده، گاهی بدون کوچکرامبه طوري که پیروان واعضاي این حرکت. مشهود است
وبررسی از ماهیت وعملکرد داعش وبه دلیل اینکه داعش را جریانی برخالف وضع موجود
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.شونددانند و به آن ملحق میمی

تصمیم رهبر به مثابه قانون
در مناسبات کاریزماتیک حرف رهبر قانون است و این مسئله به مثابه وداع با دموکراسی 

گونه تفکیک قوایی که مبتنی بر به عبارتی هیچ. ر داعش نیز قانون، حکم رهبر استد. است
اگر هم دادگاه و مسائل اجرایی از . نظریه منتسکیو باشد،در دولت داعش جاري و ساري نیست

). 81: 1392قادري، (هایی پیگیري شود، از نوع تفویض در نظریات سنتی ماوردي است کانال
داعیه مقاله دایر بر نیروي انگیزشی کاریزما و همسانی آن با ساختار سیاسی نفس این مسئله مقوم

.وحقوقی داعش است

گرانیروي انگیزشی قدسی وجزم
توان از آن در خصوص اقدامات کاریزما به دلیل قدسی بودن انتقادناپذیراست، لذا نمی

. مقابل آن تسلیم محض بودودستورات رهبر کاریزماتیک انتقاد کرد و خرده گرفت زیرا باید در 
هاي افراطی دارند همین است که دستورات رهبر شکل تقدس به خود مشکلی که قربانیان گروه

گرفته وپیروان حاضرند جانشان را داوطلبانه در راه تحقق منویات رهبرفدا سازند ودر این کار بر 
ذیر است وتخلف از اوامر اند که رهبر خطاناپگویی به این باور رسیده.گیرندیکدیگر سبقت می

).39-45: 1387کوالکوفسکی؛ وریزي، (او مخالفت با امر خدا است

شناسی رهبران تیپ
سواد و باسواد، هاي نامتجانس شخصیتی، بیشناسی رهبران کاریزماتیک از همه گونهدرتیپ

ین و خالصه هیچ تعریف مع. کار، نظامی و سیاسی، پیر یا جوان وجود دارنددلسوز و فریب
حتی اگر یک گروه حاکم یا یک فرد هم بتواند . مندي از رهبر کاریزماتیک وجود داردقاعده

نقیب زاده، (شود ها را با خود موافق سازد، مشروعیت سیاسی حاصل میمردم را بفریبد و نظر آن
همین مسأله در .شود،که همین مسئله به نوبه خود سبب بروزمشکالت فراوانی می)155: 1393

برخی مقاالت زرقاوي را به عنوان رهبري کاریزماتیک . رایط رهبري داعش نیز صادق استش
در قاموس داعش قانونی ندارد که ).75- 108: 1393اشرف نظري و السمیري، (کنند معرفی می

شرایط رهبري را در آن قید کرده باشدکه براساس آن به انتخاب رهبر اقدام کنند وتاکنون هیچ 
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بنابراین روند .د چنین قوانینی در ساختار حقوقی وسیاسی داعش وجود نداردگزارشی از وجو
.تعیین رهبر داعش، روندي غیردموکراتیک واز دیدگاه آنان شرعی است

سر سپردگی و انقیاد مطلق 
بنابراین، اطاعت در آن . رابطه شخص و رهبر کاریزماتیک حقوقی و از نوع قراردادي نیست

کند بلکه پیرو شخصی است که فکر نمی. وعی سرسپردگی استبدون چون و چراست و ن
نقیب (کنند نه از قانون شوندگان از شخص اطاعت میحکومت. پیروي او بر حسب عادت است

در ساختار خالفت اسالمی داعش نیزهمین سرسپردگی وانقیاد در برابر ).159: 1393زاده، 
به خود گرفته به عینه وجود دارد وبه عنوان فرامین ودستورات رهبري که اتفاقا جنبه شرعی هم 

این در حالی است که در بسیاري ازموارد اقدامات و فرامین .یک پایه اساسی آن مطرح است
هاي خود فکر اگر پیروان داعش اندکی در کنش. رهبران داعش ضدیت تام با شرع اسالم دارد

به شوق بهشت، رویا و وعده این سرسپردگی باعث شده . یافتندرا میکردند، فساد آنمی
.توان گفت که داعش ورهبران آن خاستگاه کاریزماتیک دارندلذا می. دروغین، اغفال شوند

بیگانگی با اقتصاد
ایراد دیگر کاریزما این است که با اقتصاد که الزمه زندگی کنونی است، مناسبت و سنخیتی 

رهبر کاریزماتیک نسبت به . گانه استبه عبارت دیگر قدرت کاریزماتیک با اقتصاد بی. ندارد
نگرد و بر عکس به فضایل اخالقی، شجاعت و اعتنا و به دیده تحقیر میمسائل اقتصادي بی

ها در کلیه این ویژگی). 158: 1393زاده، نقیب(دهد شهامت، ایثار و از خود گذشتگی بها می
اند ریزماتیک نتوانستهعلت این که غالب کشورهاي با رهبران کا. کنش داعش مشهود است

یعنی علت تامه . اقتصادشان را سامان دهند، همین امر است ولی عکس این مطلب صادق نیست
. چه بسا کشورهایی که رهبري کاریزماتیک ندارند ولی اقتصادشان نیز سامان نیافته است. نیست

ویژه از صاد، بهرهبران داعش با اقت. ها درساختار و شاکله داعش مشهود استکلیه این ویزگی
به همین علت برخالف سلطه بر منابع جغرافیایی نفتی . اي ندارندنقطه نظر تئوریک، میانه

دولت اسالمی عراق و شام به طور عمده منابع مالی .نتوانستند برنامه اقتصادي جامعی را ارائه دهند
پاول، اعمال مالیات هاي جنایی از جمله؛ قاچاق نفت، غارت و چخود را از طریق فساد و فعالیت
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لذا ). 119- 154: 1394محروق، (آورد به دست می... تحمیلی، تصرف بانک، آدم ربایی و 
هایآن نیز اولویت اول آنان در اداره کشور وقلمرو خودحاکمیت شرع است ونحوه تأمین هزینه

.چندان داراي اهمیت نیست

نزاع و درگیري در حین انتقال قدرت
بعد از . یل آن به سایر اشکال حاکمیت بدون نزاع و کشمکش میسر نیستافول کاریزما و تبد

آید این که کاریزما به واسطه ماهیت آن روتین شد،خواه ناخواه بحث انتقال رهبري پیش می
هاي درون گروهی داعش با جبهه النصره و دیگر شاید بتوان اختالف و نزاع). 61: 1393بشیریه، (

نوع قلمداد کرد که تأثیر مستقیمی در ضعف و در نهایت سقوط هاي جهادي را از اینگروه
اسالمی شکل تعارض -هاي سیاسی که در کشورهاي عربیغالب کشمکش. داعش نیز داشت

این در حالی است که فرآیند عقالنی وقانونی انتقال قدرت در .گیرد از نوع اخیر استبه خود می
آمیز وطی یک روند دموکراتیک صورت المتهاي غیر کاریزماتیک عموما به شیوه مسنظام
.گیردمی

چرایی افول داعش با خوانشی کاریزماتیک 
گانه فوق، واگویه این اصل است که 13ویژه بندهاي نتیجه کلی و استراتژیک مقاله به

با استنادات فوق که . توان افول داعش را در قالب رهیافتی کاریزماتیک به خوبی تبیین کردمی
هاي ت کاریزماتیک این جنبش است، افول آن بسیار ساده است که ماهیت جنبشجزء هوی

تعبیري که بشیریه با استناد به . شوندکاریزماتیک این گونه است که پس از مدتی روتینه می
: 1393بشیریه، (که عمر کاریزما به موجب سرشت آن دراز نیست نظریات ماکس وبر دارد این

جنبش . 1:توان نتیجه گرفتیک صغري و کبري عقلی و منطقی میبا این توضیح و با).  63
هر جنبش کاریزمایی به مقتضاي سرشت . 2؛ )گانه13با استنادات (داعش از نوع کاریزما است 

گیریم که عمر نتیجه می) پردازي ماکس وبربا استناد به نظریه(بنا براین . خود عمر کوتاهی دارد
. توان افول آن را بر مبناي ماهیت کاریزماتیک تحلیل کردیداعش کوتاه است و این گونه م

توان علت افول داعش گانه می13که ماهیت کاریزماتیک داعش را مستند به موارد عالوه بر این
تواند علتی بر ماهیت قلمداد کرد، خود همین افول در عین این که معلول کاریزما است، می
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توضیح که چون داعش در زمانی کوتاه افول کرد، پس با این. کاریزماتیک آن نیزتلقی شود
یعنی نوعی رابطه علیِّ تقابلی و دو سویه بین آن حکم . ماهیت آن از نوع کاریزماست

تفاوت . کاریزما در یک پریود صعود و نزول محصور است، به عبارتی ماندگاري ندارد.فرماست
هرچند . مفروض در آراي وبر استاین اصلی. عمده آن با والیت معنوي در همین موضوع است

ویژه در خوانش حاکمیت سرزمینی افول کرده است، این به معنی پایان بحران نیست و داعش به
مستند به نظریات ماکس وبر ماهیت کاریزما اقتضاي جایگزینی کاریزماي جدید را با روتینه 

و فرود، منوط به شرایط البته دوام این دوره فراز. شدن کاریزماي کنونی در حال افول دارد
.هاي درون گروهی استالمللی و انگارهبین

مقدورات و محظورات کاریزما) 2(جدول شماره 

هاي کوچک و آموزشیها در محیطکاریزما مدیریت بر قلب
کوالکوفسکی با طرح این سوال که آیا در روزگار ما در حوزه تمدن به این گونه رهبران 

هادوري جوئیم؟ بر این عقیده است که اکنون اگر قرار باشد اریم؟ یا به عکس باید از آننیاز د
رهبر کاریزماتیکی ظهور کند، این ظهور ممکن است در پی بالیاي غیرمنتظره اجتماعی یا 
. اقتصادي باشد و این در حالی است که ما هرگز اطمینان نداریم که چنین بالیی رخ نخواهد داد

ند از کاریزما هر چند ممکن است در اوضاع واحوالی خاص دستاوردهایی مطلوب مشخص بهره
آمیز است پس بهتر است اي بالقوه مخاطرهبراي مردم به ارمغان آورد، اما سرانجام همواره پدیده

کوالکوفسکی؛ (که بکوشیم بدون کمک چنین کسانی گلیم خود را از آب بیرون کشیم 

عقل گرایی، اقتصاد، وضعیت مطلوب

موجودموجود موجود، وضعیتعشق و عاطفه، سرسپردگی
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).39- 45: 1387وزیري، 
ویژه در شرایط بحران هاي جمعیت بهدر سطح ملی و فرا ملی به لحاظ وجود تودهگرچه 

هاي هاي کوچک از جمله محیطشود، ولی در محیطاستفاده از مناسبات کاریزمایی توصیه نمی
یک مقاله خارجی به . آموزشی، اداري و کارگاهی کاریزما قدرت، اعجاز خاص خود را دارد

مدرسه ابتدایی پرداخته 840ري، کاریزماتیک مدیران مدارس در سطح بررسی عوامل موثر بر رهب
ویژه مدارس ابتدایی که کودکان قدرت الگوپذیري و از نقش مثبت آن در محیط آموزشی به

اي مقاله. حکایت دارد). Ponsombut & Kanokorn & Sujanya, 2014: 262-267(زیادي دارند 
,Wu, Tsui&Kinicهاي جمعی دانسته استدر محیطدیگرکاریزما را باعث افزایش کارامدي

مقاله دیگري نیز به بررسی احساسات مثبت و سرایت روحیه درمحیط کاري ).(90-106 :2010
کاریزما در . Bono & Llies, 2006: 317-334)(پرداخته که با دید مثبتی به قضیه نگریسته است 

ها است که نتایج مثبت آن دیریت بر قلبویژه آموزشی و کارگاهی نوعی مهاي کوچک بهمحیط
اند که کاریزما باعث اي گفتهوهمکارانش نیز در مقالهدي گروت.از عوارضش بسیار بیشتراست

.(DeGroot et al, 2000: 356-371)شود افزایش تالش جمعی و بهبود عملکرد سیستمی می

راه گریز از محظورات کاریزما
اعش مربوط به عدم توجه به محذوراتی است که اي از بستر تکوینی دبخش عمده

بشر امروز باید از مقام تقدس افراد احراز کند و . کوالکوفسکی بشر را از آن بر حذر داشته است
مقام . هاي خیالی و موهوم افراد جز آن که در کتاب مقدس و احکام آن آمده دل نبنددبه بهشت

. یري از جمله انتحار به شوق بهشت موهوم داردگرا براي بشر جایز الخطانتایج خطقدسی و جزم
امروزه بهترین راه گریز از کاریزما، تکیه بر خرد جمعی است که احتمال خطا در آن کمینه است 

دیگر التزام قانون به جاي حکومت و رأي . که نمونه وثیق آن در اتحادیه اروپا تجلی یافته است
هاي استراتژیک و اي جنوب از الزامات و بایستهافراد که در این میان آموزش عوام در کشوره

کشورهاي شمال اگر با بودجه خود به آموزش افراد در کشورهاي جنوب همت . راهبردي است
گذاري فرهنگی و هاي کاریزما و در نهایت نوعی سرمایهگمارند، باعث پرهیز از تکوین نهضت

وري از فضاي مجازي به راحتی با بهرامروزه . هاستامنیتی براي حفظ موجودیت و آتیه خود آن
گرا را براي مردم تبیین کاري برخی رهبران کاریزماتیک و پوپولیسمتوان نقشه شوم و فریبمی
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گري فرهنگی و شبه رنسانسی از الزامات راهبردي مشرق زمین رسد نوعی غربالبه نظر می. کرد
فع غیر مستقیم آن عاید کشورهاي شمال چنین اقتصاد و اشتغال نیز از مواردي است که نهم. باشد

دچار ... اند که از نبود اشتغال و شاکله کلی داعش سر خوردگانی.شودویژه در ابعاد امنیتی میبه
.اندگر در پی قدرتبحران هویت شده و براي احقاق حق، در قالب هویتی جدید و مطالبه

هانتایج و یافته
:ت ازهاي مقاله عبارت استرین یافتهمهم

گذاران براي احتمال ظهور جنبشی ترین یافته کاربردي مقاله، هشدار به سیاستمهم.1
پردازي ماکس وبر به عنوان کاریزماي بدیل در پی افول داعش با استدالل و استناد بر نظریهشبه

.کاریزماي قبلی است به عبارتی افول داعش در مقطع کنونی به مثابه پایان بحران نیست
استدالل در اثبات ماهیت کاریزماتیک داعش که هدف بنیادي مقاله است، ترینقوي.2

پردازي ماکس وبر، عمر که بر اساس نظریه. افول زود هنگام آن به مقتضاي ماهیت کاریزما است
.کاریزما کوتاه است

هاي کاریزمایی، افزایش دانش سیاسی و غربالگري فرهنگی تنها راه خالصی از نهضت.3
.ت که با فناوري روز و نقش رسانه هدفی دور از دسترس نیستجوامع جنوب اس

جاذبه والیی ائمه در اسالم و نظام شیعی از نوع والیت معنوي بوده و محظورات کاریزما .4
.را ندارد

.هاي والیی در امتثال امر مولیهاي افراطی، کاریزما بوده نه جاذبهعامل انگیزشی گروه.5
اي بودن و عشق مداري آن است و یت معنوي، عاطفهترین تشابه کاریزما باوالمهم.6
الهی ترین تفاوت آن با والیت معنوي این است که والیت معنوي ماندگار وداراي ریشه مهم

.بوده ولی کاریزما گذرا و ریشه در ارادت شخصی دارد
هاي کاریزما والیت معنوي تفوق محسوسی بر کاریزما دارد و با توجه به محدودیت.7

هاي ملی وفراملی ضرر و خطر آن از منفعتش بیشتر و به ه در زندگی امروزي براي جمعیتویژبه
.هاي افراطی و دیگران استاي در دست گروهمثابه حربه

هاي کوچک ومتوسط توصیه شده ومنفعتش بیشتر از عوارض آن کاریزما براي محیط.8
.است
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ه از طریق کاریزما و از هدف اصلی این مقاله اقناع واخطار مخاطب به خطري است ک.9
که راهکارهاي عملی این. هاي افراطی نوظهور از جمله داعش متوجه بشریت استناحیه گروه

هاي افراطی چیست، موضوع ادامه تحقیق در این ویژه در مورد گروهکنترل نیروي کاریزما به
.ها را یافته و عملیاتی کنندزمینه است که آن
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