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  شناختی تئوري کاریزماي وبر بندي جامعه صورت

  

  مجید فوالدیان

  

 )20/3/99تاریخ پذیرش  ،15/06/98(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

هاي مفهومی و نظري تئوري رهبري کاریزماي وبر  است شکاف در این پژوهش سعی شده

آلی از رهبري  آل وبري به برساخت تیپ ایده مشخص شود و سپس، براساس روش تیپ ایده

تاریخی داشته -شناسی بوده و قابلیت آزمون تجربی کاریزمایی اقدام شود که در حوزة جامعه

هاي نظري در تئوري کاریزماي وبر پرداخته  بهاماساس، ابتدا به بررسی چرایی وجود ا باشد. براین

شده است. سپس، براساس آراي وبر و شارحان اصلی او سعی شده است دو رویکرد اصلی به 

 که بندي و برساخت شود: رویکرد اول مطالعاتی هستند صورتی منسجم سنخ مسئلۀ کاریزما به

 فرد در را کاریزما ظهور دالیل اند کرده سعی و اند پرداخته فردي هاي ویژگی و صفات به بیشتر

 پاسخ و پیروان هاي به دریافت بیشتر بجویند؛ رویکرد دوم مطالعاتی هستند که کاریزما صاحب

 کاریزما گیري شکل ذهنی و عینی شرایط همچنین، و کاریزما به ها آن رفتاري و نگرشی

شناختی است و  ردي جامعهرویکرد پیرومحور، رویکدر انتها استدالل شده است که . اند پرداخته

بررسی است. در این رویکرد اساس بحث بر تلقی پیروان از رهبر کاریزمایی  به لحاظ تجربی قابل

گیرد. افزون بر این، پیروان در  قرار دارد و اعتبار کاریزما از تأیید و قبول پیروان نشأت می

د و وضعیت روانی خود را دنبال منجی و کاریزما هستن شرایط خاصی از نظر روحی و روانی به

اجتماعی و تحوالت  هاي دانند؛ بنابراین، تغییرات، بحران ناشی از شرایط بحرانی اجتماعی می

ساختاريِ اجتماعی و نهادهاي ناشی از آن، زمینه و علت اصلی ظهور رهبران کاریزماتیک 

  شوند.  قلمداد می

  

 
  . ردوسی مشهد هیات علمی دانشگاه فعضو                       fouladiyan@um.ac.ir  
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، رویکرد رهبرمحور، رویکرد سلطۀ کاریزمایی، رهبري کاریزمایی، بحران مفاهیم اصلی:

  آل. پیرومحور، تیپ ایده

  

  مسئله مقدمه و بیان

 و هاحوزه در) مفهومی ابهام و شاید( مفهومی غناي دلیل به که است مفاهیمی ازجمله کاریزما

 را موسیقی یا سینما سوپراستار از افراد یک نمونه، بسیاري براي شود؛می استفاده گوناگون سطوح

دیگر از  برخی). 1996، 3آبرباچ ؛1990، 2لیندهولم ؛1974، 1دانند (شیفر می ریزماییکا وجوه داراي

 داراي را مدیران کنند؛ یعنی برخیمی ها، استفاده سازمان میانی مانند سطوح در مفهوم کاریزما

، 5بیر ؛1992، 4برایمن( کنندمی بحث سازمان در کاریزماتیک مدیریت از اساساً دانند ومی کاریزما

 بررسی سیاست عالم در را کاریزما دیگر گروهی). 2004، 7استاو و ؛ فلین2002، 6خورانا ؛1999

 ؛1984، 9؛ ویلنر1961، 8فردریک( دانند می ویژگی کاریزماتیک داراي را سیاسی رهبران و کنند می

 دگوینمی سخن مذهبی کاریزماي از . دیگران نیز)1991، 11اسنو و مدسن ؛1990و همکاران،  10هوس

 ؛1991، 13پببودي ؛1990، 12سلیگمن( دانند می خاص مربوط مذهبی اشخاص به را ویژگی این و

 طرح اي گونه به را کاریزما صوري نگاهی با 15وبر مانند . همچنین، گروهی از افراد)1995، 14کیرك

 ؛1382؛ وبر، 1989، 16ممسن ؛1964وبر، ( شودمی دریافت آن کاربردهاي ذکرشده از تمام که کنند می

است،  شده آن بسیار کارایی نیز و مفهومی غناي باعث کاریزما از وبر صوري تعریف). 1383، 17بندیکس

   .آورده است وجود به هایی را ابهام و هاتحلیل، دشواري سطح ویژه در گستردگی به همین اما
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که  رسدمی نظرپردازیم و به در این پژوهش از بعد تئوریک به کاریزما در مفهوم عام آن می

مطالعه و تدوین یک رویکرد منسجم و درخور  این در کاریزما مفهومی و نظري ابعاد کردن مشخص

   1.کند مؤثري کمک مباحث در این حوزة نظري ترشدندقیق به تواندبررسی تجربی می

 گیري شکل فرایند و چگونگی بررسی پرداخت خواهیم آن به پژوهش این در که ايمسئله

 به مردم هاي شرایطی توده چه و در آید؟ می وجود به چگونه کاریزما کهوبر است؛ این کاریزما از نظر

 اطاعت او از مشتاقانه و دهند می نسبت کاریزمایی هاي خصلت او آیند، به می گرد رهبر یک دور

 و است  بررسی شده یادشده هاي شده، سؤال انجام کاریزما درمورد که مطالعاتی اغلب کنند؟ در می

 هاي متفاوت، فرایند مدل و ها تئوري تدوین با ها و ویژگی کردن فهرست با اند کرده سعی یک هر

مطالعات و همچنین  این مجموعۀ. دهند توضیح را آن ظهور علل و کاریزمایی رهبري گیري شکل

 قلتوان حدا اند می کرده اتخاذ که رهیافتی نظر را از نکات مهم و درخور مالحظۀ وبر دربارة کاریزما

 سعی و اند پرداخته فردي هاي ویژگی و صفات به بیشتر مطالعاتی که -1 :کرد تقسیم دسته دو به

 به بیشتر مطالعاتی که - 2 بجویند؛ کاریزما  صاحب فرد در را کاریزما ظهور دالیل اند کرده

 یذهن و عینی شرایط همچنین، و کاریزما به ها آن رفتاري و نگرشی پاسخ و پیروان هاي دریافت

در ادامه، با توجه به این دو دسته از مطالعات به بررسی و تبیین این . اند پرداخته کاریزما گیري شکل

  دو رویکرد خواهیم پرداخت که هر دو رویکرد برساختی تیپیک از نظریۀ کاریزماي وبر است.

  

  شناسی تحقیق روش

 م؛یهست کیبعد تئور در کیزماتیکار يرهبر دةیپد ییچرا کشف و نییتب دنبالبه پژوهش نیا در

 کرده انیب دهیپد نیا نییتب دربارة که میده یم گسترش یمباحث وبر را در جهت نکات ن،یبنابرا

با رجوع  ۀ کاریزماتیکسلط موردوبر در نظریۀ هاي ظرفیت براساس شود می سعی مقاله این در. است

 مطرح شد و سمت بیان مسئلههایی پاسخ دهیم که در ق پرسشمهم وبر به  شارحان و یبه آثار اصل

برساخت با  ین. ایموبر ارائه ده یزمايکار ياز تئور شناختی جامعه یدر انتها برساخت یمتالش کن

 

 شده انجام آن با مرتبط يهاهینظر و کاریزما مفهوم ةدربار منسجمیو  معدود نظري يها پژوهش تاکنون ایران، در.  1

 ایران در محققان و رودمی کار به ایران سیاسی ادبیات در که است مفاهیمی ازجمله کاریزما که است حالی در این است؛

   ؛1370 شیخاوندي،( کنندمی استفاده) یدرستبه یا اشتباه به( مدنظرشان ئلمسا برخی تبیین براي مفهوم این از

 شناخت براي یپژوهش انجام رو،ازاین ؛)1395 زند، یشجاع ؛1382، 1381بشیریه،  ؛1380حاضري،  ؛1380 پور،جالیی

مثل  شناسیجامعه موفقیت امکان« وبر، گفتۀ به. رسدمی نظر بهو کارآمد  دیمف کاریزما مفهومی و نظري حیطۀ تعیین و

 شده مشخص دقیق طوربه هاآن حیطۀ  که است مبتنی مفاهیمی از استفاده در ما توان به اجتماعی، علوم از ايشاخه هر

  ).328: 1382 بندیکس،( »باشند شده تعریف خنثی ارزشی لحاظ از و باشد
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 ارائه را گوناگونی آلایده هايتیپ وبرالبته  .خواهد شد رائها يوبر 1آل ایده تیپ روشاستفاده از 

 بررسی براي »عام شناختیجامعه آلایده تیپ« نوع از پژوهش این در). 1983 ،2هکمان( است کرده

 واقعیت انتزاعی عناصر معرف آلایده سنخ از نوع این که شودمی استفاده کاریزما علّی هاي مدل

 و اوضاع از بسیاري در] بلکه خاص، شرایطی در فقط نه[ که) 308: 1382 ،3کوزر( است اجتماعی

 براي توانمی هاآن تلفیق از فاهیم پسم این از. آن را بازیافت توانمی] تاریخی[ احوال

رحمان، ( کرد استفاده هامجموعه آن درك و واقعی تاریخی هايمجموعه هاي ویژگی کردن مشخص

  )72: 1396 زاهدانی، زاهد و مسعودي از نقل به

  

  نظریۀ کاریزماي وبر هاي مدخلی بر چرایی ابهام

لطه در کنار دو تیپ دیگر (سلطۀ سنتی و آل س عنوان یک تیپ ایده وبر سلطۀ کاریزماتیک را به

عبارت است از تجسمی آل  سلطۀ عقالنی قانونی) مطرح کرده است. در نظر وبر منظور از تیپ ایده

سویۀ صفات  کردن یوتوپیایی و تشدید یک مفهومی و برآمده از کل تاریخی منفرد از طریق عقالنی

به آنچه که در تجربۀ خالص وجودي ما مبهم و منظور دادن معنایی صریح و منسجم  ویژه و اصیل، به

ها و  ؛ بنابراین، تیپ سلطۀ کاریزماتیک ویژگی)60: 1383 ،4فروند از نقل به وبر،( نماید آشفته می

ها، آن را از دو تیپ دیگر سلطه  سویه بر آن کردن و تأکید یک هایی دارد که وبر با پررنگ هشاخص

شناسی خودش درعمل چندان وفادار  بسیاري از مواقع بر روش جاکه وبر درکند، اما ازآن متمایز می

، در این باره نیز هنگام بحث از سلطۀ کاریزماتیک خط سیر مشخصی را )47: 1379، 5(ترنرماند  نمی

اي را درمورد سلطۀ  برد؛ بلکه نکات گوناگون و البته مهم و درخور مالحظه در بحث پیش نمی

 

 ،يآباد(فتح کرد فیتعر دقتبا را میمفاه توانیماست که به کمک آن  يا لهیوسحکم  در آلدهیاپیت  وبر، نظر از.  1

و  یذهن میمفاه نیموجود ب فاصلۀ توانیم« که است شدهفیقاًتعریدق میمفاه کاربرد با ،آرون گفتۀ به و) 141: 1395

: 1382(آرون،  »کرد درك را دهیچیپ تیواقع کی توانیگوناگون است که م میمفاه قیرا اندازه گرفت و با تلف تیواقع

 یلفاظ از و میابییم دست دقت به آلدهیا پیت کمک به که کندیم انی) ب61: 1383( فروند رابطه، نیا در). 591

 کی ۀیسوکی دیتشد با آلدهیا پیت. میکنیم اجتناب بخشانیز يها اشتباه و دوپهلو میمفاه ،یمنطق يخطاها ،یتوخال

 و کم تعداد به یگاه و ادیبه تعداد ز یمجزا، پراکنده و تودار که گاه يهادهیپد يتعداد وستنیپهمو با به دگاهیچند د ای

 همگن يفکر يتابلو کی لیتشک يبرا وشود  میانتخاب  نیشیپ یۀسو کی يهادگاهید برحسب م،یکن یم مشاهده جاجابه

  ).56: 1383 فروند،( شودیم ساخته شده مرتبو 
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 ها ند. بیشتر این تناقضا که گاهی تا مرز تناقض با یکدیگر متفاوتکند؛ نکاتی  کاریزماتیک مطرح می

  نیز دربارة چگونگی پیدایش و ایجاد این نوع سلطه، یعنی سلطۀ کاریزماتیک است. 

بحـث کاریزمـا و    نکـه، یا اولشود:  دهد که این امر از دو موضوع ناشی می ما نشان می هاي بررسی

و چندبعدي است و همین امر باعث شده اسـت کـه تعریفـی     سلطۀ کاریزماتیک اساساً بحثی پیچیده

کـه از ذات مفهـوم   دقیق و فراگیر از این بحث در میان محققان این حوزه ارائه نشود. این امر اول این

هـا و مطالعـات    ایـن مفهـوم در پـژوهش    کـارگیري  که از تاریچـۀ بـه  شود و دوم این کاریزما ناشی می

ذات مفهوم کاریزما باید به این نکته توجه داشت کـه میـان سـلطۀ     گیرد. درمورد گوناگون نشأت می

کاریزماتیک و رهبري کاریزماتیک تفاوت وجود دارد. وبر دربارة مفهوم کاریزما در دو زمینۀ متفـاوت  

که کاریزما از یک وجه معرف نوعی سلطه است که در مقابـل دو   طوري از یکدیگر بحث کرده است؛ به

گیـرد. از ایـن حیـث، کاریزمـا مبنـايِ       سلطۀ سنتی و سلطۀ قانونی قرار مـی  شکل دیگر سلطه، یعنی

ي از رهبري نیـز هسـت کـه در مقابـل     ا اي از نظم اجتماعی است. همچنین، کاریزما معرف گونه گونه

گیرد. از این جهت، کاریزما به شکل یک عامل در صـحنۀ تغییـرات و    هاي دیگر رهبري قرار می شکل

گیـري   هاي متضاد ظهـور یـا عمـل کاریزمـا منشـأ شـکل       شود. این زمینه ر میتحوالت اجتماعی ظاه

طـور مشـخص، درك رابطـۀ ایـن دو      و به ها وفصلِ این ابهام و مباحث متعددي شده است. حل ها ابهام

  شرطی ضروري براي فهم درست و دقیق نظریۀ وبر است.   شکل از ظهور و بروز کاریزما پیش

کند. درواقع، کاریزما در  طور کاریزمایی اعمال سلطه می ه بهرهبر کاریزماتیک شخصی است ک

جمهور در سلطۀ عقالنی قانونی را دارد، اما  سلطۀ کاریزماتیک حکم پادشاه در سلطۀ سنتی یا رئیس

ازآنجاکه جنس سلطۀ کاریزماتیک عاطفی است و نوع رابطۀ پیروان با رهبر شخصی است، گاهی 

تنها ویژگی شخصی است،  کاریزما نه: «اند جاي یکدیگر به کار رفته هکاریزما و سلطۀ کاریزماتیک ب

آن نیز کامالً تابع پیوندهايِ شخصی شخصیت کاریزمایی با بیرون اوست؛ البته » سازمان سلطۀ«بلکه 

 دلیل  ). این امر به119: 1978(وبر، » اگر بتوان از این وضع با تعبیر سازمان سخن گفت

پیچیدگی  کنندة این سلطه با جنس خود سلطه است و این درهم اعمالپیچیدگی نوع شخصی  درهم

به این دلیل است که وجود سلطۀ کاریزماتیک صرفاً به وجود رهبر کاریزماتیک وابسته است؛ 

دیگر، رهبر کاریزماتیک خودش هنجار خودش است. کالم رهبر جاي حق و تکلیف را  عبارت به

. بنابراین، با مرگ رهبر کاریزماتیک این نوع از سلطه نیز ودش  گیرد و نیز خود دلیل اطاعت می می

ند، با مرگ یک حاکم، ا ها پایدار و مداوم رود اما در سلطۀ عقالنی و سنتی چون سلطه افول می  روبه

نامی سلطۀ کاریزماتیک و رهبري  گیرد؛ البته بدفهمی دیگر، از هم حاکمی دیگر جاي او را می

شود. شاید اگر اسم حاکم و فرمانروا در این نوع سلطه  م ناشی میعنوان حاک کاریزماتیک به

  داد.  نبود، این خلط مفهومی کمتر روي می» کاریزما«
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هاي مطالعاتی گوناگون  در حوزه» کاریزما«کارگیري مفهوم  محققان گوناگون درمورد تاریخچۀ به

اند. بنابراین، مشکلی  از این مفهوم کردههاي متفاوتی  ها و ...) برداشت شناسی، سیاست، سازمان (مانند دین

قدري بسط  ها مفهوم کاریزما را در موارد گوناگون به شود. این است که آن که به پیروان وبر مربوط می

، 2؛ راتنام1960، 1اند که تمایزهایی که بین مصادیق این مفهوم وجود دارد از بین رفته است (اشلینگر داده

). کامالً آشکار است که استفادة کلی از یک مفهوم کلیدي آن را 1979، 4؛ روث1965، 3؛ وینر1964

سازي گستردة کاریزما آشکارا  بیان کرده است که مفهوم 5کند. در همین ارتباط گریتز بها می ارزش و بی بی

استفادة  6من و ژیوانت ). بنس28: 1983رسند (گریتز،  نظر می کند که همگن به چیزهایی را ناهمگن می

وي ایدة وبر از «ها در نقد نظر شیلز بر این عقیده بودند که   و گسترده از کاریزما را نقد کردند. آن وسیع

هاي متفاوتی شده است و از مفهومی که  اي بسط داده است که داراي برداشت کاریزما را تا چنان درجه

قع، مفهومی که بتواند ). دروا69: 1975(بنس من و ژیوانت، » مدنظر وبر از کاریزماست، متمایز است

    دهد.  چیز را در بر بگیرد هیچ چیزي را نشان نمی همه

هایی وجود  دربارة چگونگی پیدایش و ایجاد سلطۀ کاریزماتیک تناقض شد، ذکر که طور همان

شود. دربارة موضوع اول بحث شد و دومین مورد این است که  دارد که این امر از دو موضوع ناشی می

که باب  اي گونه صورت پراکنده و نامنسجم سخن گفته است؛ به یزما در آثارش بهوبر درمورد کار

هاي متفاوت از مفهوم کاریزما را باز گذاشته است. البته این امر از ذهن ناآرام و درخشان وبر  برداشت

ها  هاي وبر دربارة کاریزما نوعاً وبري هستند. آن ، نوشته8به عقیدة اسمیت 7گیرد. نشأت می

بسیاري از نویسندگان و ). 101: 2000(اسمیت، اند  تکه کننده، درخشان و تکه آمیز، اغفال هوسوس

اند که وبر تعریفی واضح از سلطۀ کاریزماتیک ارائه نکرده است. و  شارحان وبر به این نکته اشاره کرده

، 9فریدلند(گاه نکات متناقض و دوپهلویی را دربارة کاریزما و سلطۀ کاریزماتیک بیان کرده است 

در بحث  ها ). این ابهام2005و همکاران،  12؛ بلیگ2007و همکاران،  11مروال ؛1991، 10؛ کان1964

 

١. Schlesinger 
٢. Ratnam 
٣. Winner 
٤. Roth  
٥. Geertz 
٦. Bensman & Givant 

طرح شده است و  جامعه و اقتصاددر کتاب  کیزماتیکار ۀسلط بحث اساس که میباش داشته توجه نکته نیا به دیبا . 7

  ب را نداشته است.کتا ییمحتوا شیرایو و ینیاست و او هرگز فرصت بازب منتشر شده وبر فوتکتاب پس از  نیا

٨. Smith 
٩. Friedland 
١٠. Kane 
١١. Merolla 
١٢. Bligh 
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اي از مفهوم کاریزما و ظهور و پیدایش  هاي چندگانه سلطۀ کاریزماتیک باعث شده است که برداشت

  آن شکل بگیرند. 

هاي متعددي که از آثار وي شده  هاي وبر و برداشت دهد که براساس نوشته مطالعات ما نشان می

آل درمورد ظهور و پیدایش  توان دو رویکرد کالن را در قالب دو تیپ ایده طورکلی می است، به

  رهبران کاریزماتیک شناسایی کرد. 

  

  دو رویکرد متفاوت به پیدایش و ظهور رهبران کاریزماتیک

اند و برخی دیگر نیز براي  د کردهیا» رهبرمحور«برخی از محققان از رویکرد اول با عنوان الگوي 

، 3؛ جایاکودي2000و همکاران،  2(کُنگر 1اند را به کار برده» پیرومحور«رویکرد دوم عبارت الگوي 

پردازیم و در انتها با اتکا به نتایج حاصل از  ). در این قسمت به بررسی این دو رویکرد می834: 2008

از رویکردها بیشتر به آراي وبر نزدیک هستند و  یک کنیم نشان دهیم کدام سعی میاین بررسی 

 شناسی را دارند.  همچنین، قابلیت بررسی تجربی در حوزة جامعه

  الف) رویکرد رهبرمحور

برخی از شارحان و محققان از منظر نقشی که وبر براي مردان بزرگ و ازجمله خودش در 

؛ 2007، 5؛ ظاکارو2006، 4ند (سیمونا سازي قائل بود به بررسی رهبري کاریزماتیک پرداخته تاریخ

سو و ارادة مردان  ). بنابراین، تاریخ را حاصل نوعی منازعه میان شرایط عینی ازیک2009، 6اتلین

رو، اگر از این منظر نگاه کنیم روند تحوالت تاریخی از مسیر خلق  بینند. ازاین دیگر می بزرگ ازسوي

ساالرانه  زماتیک در تقابل با ساختارهاي سنتی و دیوانهاي تازه و معانی نو توسط رهبران کاری ارزش

به وبر بیشتر به برخی از اظهارهاي او تأکید  هایشان دادن ارجاع گذرد. این متفکران براي نشان می

دهند که بر نقش و تأثیرگذاري رهبران در فرایندهاي اجتماعی و  ها را بسط می کنند و آن می

    اند. تاریخی مبتنی

 

 عنوان به را رومحوریپ يها دگاهید ابتدا آثار از ياریبس براي مثال، ؛ندارد وجود آثار تمام در وضوح نیا به کیتفک نیا . 1

 نیاز ا ياریالبته بس .اند اختهپرد موضوع نییتب به محوررهبر کردیاما با رو ،اند کرده مشخص خود کیتئور چارچوب

 نیا زیتم باشود  قسمت تالش می نیبه آن اشاره شد. در ا ابتداکه  شود ناشی می يا یهمان خلط مفهوم ازمشکالت 

  هاي حوزة کاریزما فراهم آوریم. بنیانی روشن براي پژوهش گریکدی از کردهایرو

٢. Conger 
٣. Jayakody 
٤. Simon 
٥. Zaccaro 
٦. Ethlyn 



 1398پاییز ، 3 شمارهم، شناسی ایران، دوره بیست مجله جامعه

66 

نام » نیروي انقالبی و خالق تاریخ«عنوان  در چند جا از کاریزما به جامعه و اقتصادب وبر در کتا

) و جاذبه و کماالت رهبري کاریزماتیک را عامل مؤثري در ایجاد شور و شوق و 1978برد (وبر،  می

جاذبۀ کماالت رهبران کاریزماتیک بر معاصرانشان شدیداً تأثیر «کند:  تأثیر بر جامعه فرض می

شود و بسیاري از افراد از قیود اخالقی  آید، گروهی از پیروان تشکیل می گذارد. شوقی به وجود می می

  ).   62: 1382(وبر، » شوند زمان خود رها می

رهبر کاریزمایی همیشه یک فرد رادیکال «بندیکس نیز در راستاي این نظر وبر معتقد است که 

پردازد. او  می» ریشۀ مسئله«طلبد و در این جهت به  دار دیرینه را به چالش می است که روش ریشه

نیافتنی است و با قواعد ناظر بر تفکر و  به یمن صفاتی که براي دیگران دست  سلطۀ خود را بر انسان

ها خود را به چنین رهبري تسلیم  کند. انسان کنش حاکم بر زندگی روزمره ناسازگار است اعمال می

ها را جذب و از خود  کنند آن هر و تجلیاتی که اصالت او را تأیید میکنند زیرا، اعتقاد به مظا می

  ). 38: 1382(بندیکس، » کند خود می بی 

همچنین، وبر در جاي دیگري در تعیین ماهیت سلطۀ کاریزماتیـک در مقابـل سـلطۀ عقالنـی و     

اعـی حقـوقی   سلطۀ کاریزمایی اصـیل فاقـد قـوانین و مقـررات انتز    «رسد که  قانونی به این نتیجه می

آن از تجربیات شخصی و از فیض آسـمانی و قـدرت خداگونـۀ قهرمـان     » عینی«رسمی است. قوانین 

شود. سلطه کاریزمایی هر نوع قیود وابستگی بـه مقـررات برونـی را بـه نفـع روحیـۀ اصـیل         ناشی می

هـا را   رانـه ارزش کند. بنابراین، سلطۀ کاریزمایی با حالتی انقالبی و مقتد پیامبرگونه و قهرمانی رد می

ایـد کـه    شـنیده «کـه    گونـه  شکند؛ بـدین  کند و هنجارهاي سنتی یا عقالئی موجد را می دگرگون می

)؛ پس، هر پیامبر واقعی مانند رهبر نظـامی  401: 1374(وبر، » گویم اند ...، لیکن من به شما می گفته

  ).  400: 1374دید است (وبر، هاي ج کننده و خواستار فرمان واقعی و هر رهبر واقعی دیگري، ابداع

دانســت،  هـاي انقالبـی مـی    قـانونی و سـلطۀ کاریزماتیــک را داراي ویژگـی   -وبـر، سـلطۀ عقالنـی   

هـا بـا مکانیسـمی متفـاوت سـبب تغییـر و تحـول در جامعـه          اما بر این نظر بـود کـه هرکـدام از آن   

اع و تغییـر نگـرش   از بیـرون، بـا تغییـر اوضـ    » عقالنیـت «شـوند: نیـروي انقالبـی     و سلطۀ حاکم مـی 

دیگــر، کاریزمــا  دهـد. ازســوي  کــه بــه افـراد روشــنگري مــی کنــد یـا ایــن  افـراد بــه امــور عمـل مــی  

تواند شامل تغییـر جهـت ذهنـی یـا درونـی شـود کـه حاصـل مـرارت یـا شـور باشـد. بنـابراین               می

گیـري کـامالً جدیـد     هـا و جهـت   هـا و جهـت کـنش    توانـد بـه تغییـر شـدید در انگـاره      کاریزما مـی 

ــاختارهاي     نآ ــائل و س ــه مس ــا ب ــا«ه ــر،   » دنی ــود (وب ــر ش ــراین402: 1374منج ــاس، در  ). ب اس

ــایی  ــی معن ــا تغییرات ــامحور ب ــه تحــت   رویکــرد کاریزم ــواجهیم ک ــأثیر آن م ــا ت ــاعی  ه ــان اجتم جه

کـه در تغییـرات از بیـرون     شـود. درحـالی   شـود و بـا آن تعامـل برقـرار مـی      متفاوت فهـم مـی   طور  به

شــود، بــا تغییــر شــرایط بیرونــیِ کــنش، افــراد در  قــانونی اعمــال مــی-نــیکــه توســط ســلطۀ عقال

هــاي فنــی در ابزارهــا،  مــادي بــه ایجــاد دگرگــونی–تــالش بــراي انطبــاق بــا ایــن تحــوالت عینــی
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هــا ملــزم هســتند. در تغییــر از درون، همــراه بــا تحــولِ معنــایی،   اهــداف یــا نــوع پیونــد میــان آن

شـرایط اجتمـاعی و مـادي، مطـابق     «دهـی   غییـر و شـکل  سـمت ت  تـأثیر کاریزمـا بـه    کنشگران تحت

 متحـول  را فـرد  درونـی  کاریزمـا زنـدگی  «کـه   طـوري  کننـد. بـه   حرکت مـی » با ارادة انقالبی کاریزما

ــه ســازد؛ مــی ــه تــاریخ تحــول در اي عمــده خالقــۀ نیــروي کاریزمــا معنــا ایــن ب » رود مــی شــمار ب

ــن حقیقــت واقــف اســت  57:  1382(بشــیریه،  ــه ای ــر ب ــاي  ).  وب ــه تحــوالت اجتمــاعی از نیروه ک

گیرنـد، امــا وي بـر ظهـور رهبــران کاریزماتیـک تأکیـد زیــادي       اجتمـاعی متعـددي سرچشــمه مـی   

ــعیت خــارق    دارد. حرکــت آن ــین وض ــا شــور و شــوق اســت و در چن ــوأم ب ــا ت ــاده ه ــع  الع اي، موان

ــان و شــکند؛ بنــابراین، قهرم طبقــاتی و منزلتــی در مقابــل احساســات جمــاعتی پرشــور فــرو مــی  ان

ــی    ــی م ــی تلق ــی واقع ــاي انقالب ــک نیروه ــامبران کاریزماتی ــارکین   پی ــل از پ ــه نق ــر، ب ــوند (وب ، 1ش

1384 :124  .(  

ــاره ــین اش ــدگاه    هم ــارحان دی ــی ش ــا برخ ــت ت ــافی اس ــر ک ــاي وب ــه  ه ــر جنب ــاي او ب ــاي  ه ه

ــد:   ــد کنن ــا تأکی ــور کاریزم ــام    «رهبرمح ــال تم ــه ح ــوبگري ب ــدیداً آش ــروي ش ــا را نی ــر کاریزم وب

ــاریخ اســت. جوامــع ســنتی در    رســمی مــیهــاي  نظــام ــی ت ــا نیــروي خــالق و انقالب ــد. کاریزم دان

هـاي معمـول عـادات و     انـد. هرجـا کـه مـردم بـا شـیوه       پـذیر بـوده   مقابل امواج شدید کاریزما آسیب

شـد،   شـدند، شخصـیت کاریزمـایی کـه ناگهـان از غیـب ظـاهر مـی         سنت محفوظ نگـاه داشـته مـی   

ــی ــران ک  م ــه را وی ــدتوانســت نظــم کهن ــارکین، » ن ــه   125: 1384(پ ــدي ک ــا دی ــن تفســیر ب ). ای

ــی    ــه م ــاریخ و ســیر تحــولی آن ارائ ــه ت ــر ب ــاه وب ــوع نگ ــت مشخصــی دارد.   ممســن از ن ــد، قراب ده

ــاریخی     ــول ت ــادین تح ــواي بنی ــر، محت ــارة وب ــر ممســن درب ــابق نظ ــان  مط ــارزة جانشــینی می مب

  ).  185: 1974بود (ممسن،  انضباط و کاریزماي فردي

کنـد:   گـذارد و در نظریـۀ کاریزمـاي خـود چنـین عنـوان مـی        ا را از این فراتـر مـی  ویلیام لکی پ

خیزنـد کـه همـان ارتبـاط نوابـغ بـا شـرایط         هـایی برمـی   از زمانی به زمانی دیگر در تـاریخ، انسـان  «

هـا از پــیش، معیارهــاي اخالقــی   فکـري دورة خــود را بــا شــرایط اخالقـی عصــر خــویش دارنــد. آن  

دوسـتی و انکـار نفـس پـیش      و فهمـی از فضـایل غیرخودخواهانـه، انسـان    سـازند   عصر بعدي را مـی 

کننـد   ترتیـب] تکـالیفی را تثبیـت مـی     ایـن  نهند که هیچ ربطـی بـه روح عصرشـان نـدارد [و بـه      می

طـورکلی خیـالی بـه نظـر      کننـد کـه از نظـر بیشـتر مـردم، بـه       هایی را براي کنش طرح می و انگیزه

شـدت خـالف ایـن امـر را      هـا، بـه   آن ]شخصـیتیِ [سـی کمـاالت   حال، جاذبـۀ مغناطی  ؛ بااینرسد  می

گیرنـد   شـود، گروهـی پیـرو شـکل مـی      کنـد. شـوري وجـدآمیز برپـا مـی      به معاصرانشان گوشزد می

 

١. Parkin 
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(لکـی، بـه نقـل از گـرث     » شـوند  و بسیاري از افراد از قیـد شـرایط اخالقـی عصـر خـویش آزاد مـی      

  ).  53: 1948، 1و میلز

پردازنـد. بـراي مثـال،     یکرد رهبرمحور به تبیین تحوالت معاصر ایران میدر ایران نیز افرادي با رو

کچویان در پی یافتن پاسخ به مسئلۀ چگونگی ایجاد نظم اجتمـاعی جامعـه در آراي وبـر، بـه بحـث      

هـایی قـرار    پردازد. به عقیدة وي، جایگاه حقیقی نیروهاي کاریزمـایی در درون شخصـیت   کاریزما می

ها طلب ناممکن را در قالب یک خواست ممکن، به هـدف زنـدگی عصرشـان     دارد که قوت روحی آن

شان این امکـان را   تاریخ، به اعتبار شخصیت استثنایی» ابرمردانِ«یا » ها ابرانسان«کند. این  تبدیل می

صورت  هاي غایی زندگی و به عنوان ارزش ها را به هاي خود آن دارند که در تبعیت از شیاطین و یا الهه

هاي غایی یـا خـدایان    هاي مردمان عصر خویش درآورند و در رویارویی با نظم موجود و ارزش آل هاید

). کچویان با تأکیـد بـر نقـش    1388آن، جامعه و تاریخ را در مسیر تازه و نویی قرار دهند (کچویان، 

شـه کـه   کـردن اندی  دهد: این شکل دگرگونی تجربه و درونـی  افراد در تحوالت جامعه چنین ادامه می

اسـاس، قدیسـی    دقیقاً به ماهیت خالق افکار وابسته است وجه تمایز تحـول کاریزمـایی اسـت. بـراین    

همـراه نظـم    معناي قدسی گذشته بهکردن  کامال ًتازه و فاقد ریشه یا وجهی مشابه در تاریخ، با ویران

) و 1388شــود (کچویــان،  اي جــایگزین مــی گیــري نظــم و ســلطه آن، مبنــاي کــنش تــازه و شــکل

هاي بنیـادین تـاریخ را در    داند که از طریق گسست عنوان نیرویی خالق می ترتیب، کاریزما را به بدین

  برد، هم ضرورت و هم کلیدي براي حل معماهاي عقالنیت است.   شدن به پیش می فرایند عقالنی

ریخ آفرین بـه یـک دوراهـی در مسـیر تـا      توان گفت که مرد حادثه بندي این رویکرد می در جمع

حلـی را کـه    کنـد. او احتمـال موفقیـت راه    کند، اما خود او به ایجاد این دوراهی کمک می برخورد می

حل از خـود نشـان    کردن آن راه کند که در محقق اي بیشتر می العاده هاي فوق برگزیده است با ویژگی

هموار کند کـه از   دهد این است که راهی را آفرین انجام می دهد. حداقل کاري که این مرد حادثه می

هاي رهبري استثنایی از خـود نشـان دهـد. ایـن      دست مخالفان در آورده است و در این کار، خصلت

زند؛ مهـري کـه پـس از     است که مهر شخصیت خود را بر تاریخ می آفرینحادثهعنوان مرد  قهرمان به

اسـاس، در ایـن رویکـرد     )؛ بـراین 143: 1357، 2توان آن را دید (هوگ محوشدن او از صحنه هنوز می

کنـد و بسـاط سـلطۀ     هایی نامشخص در تاریخ ظهور مـی  کاریزما نیروي خودبنیانی است که در زمان

  . کند  ریزد و نظمی نو جایگزین آن می مستقرشده را برهم می
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  نقد رویکرد رهبرمحور

طرفـی بـه آثـار     توان تأکیدهاي معدود وبر بر رهبر کاریزماتیک را نادیده گرفت، اما اگر با بی نمی

هـاي وبـر جمالتـی     که در پس یا پیش هرکدام از این اشـاره شود که اول این وي بنگریم مالحظه می

دهد از نظر وبر، عنصر اصلی ذات کاریزما نه شخص رهبر کاریزماتیـک، بلکـه    وجود دارد که نشان می

چهرة انقالبـی و  ابتدا نماید که وبر در  باید گفت چنین میقبول چنین شخصی از جانب پیروان است. 

را  کاریزماتیـک لحظـه دسـت و پـايِ رهبـر      بـه  گـام و لحظـه   بـه  دهد اما گـام  توانمندي به کاریزما می

آیـد   شکن و انقالبی به نظر مـی  ترتیب، کاریزما که در ابتدا مفهومی شالوده بدین .بندد پیش میزا بیش

صورت آشکار این  جاکه وبر بهآید. ازآن میها، هنجارها و قوانین گرفتار  به دالیل متعدد در قالب سنت

-سو به در نگاه اول، بحث وبر دربارة کاریزما روشن نیست زیرا، ازیک بندي نکرده است دالیل را دسته

کند که در آن نظریه تغییرات بزرگ با ظهور  تاریخ را پیشنهاد می» مرد بزرگ«رسد او نظریۀ  نظر می 

شـناختی اسـت. زیـرا، براسـاس      شود. این رویکرد اساساً روان اد میایج» باموهبت«فرد  افراد منحصربه

دیگـران،   هـاي  گـرایش توجـه بـه   این رویکرد، شخصیت کاریزماتیک به اعتبار خارجی نیاز ندارد و بـی 

نیسـت   بـزرگ  دمرتنها این «دهد که  وضوح نشان می دیگر، وبر به شدن است. ازسوي خواستار اطاعت

» لحاظ اجتماعی معتبر نباشـد ارزشـی نـدارد    فرد، به  اریزماي افراد منحصربهاست. اگر ک ساز خیتارکه 

  .  )127: 1964فریدلند، (

کنـد، بـه ایـن     و چه در مواردي گوناگون که دربارة کاریزما بحث مـی  1وبر چه در تعریف کاریزما

  له بـه ایـن مسـئ   2گیـرد.  کند که ماهیت وجودي کاریزما از پذیرش پیروان نشـأت مـی   نکته اشاره می

اي نااسـتوار و   طـور مشـخص کاریزمـا را پدیـده     وبر بـه حدي در آثار وبر نمود دارد که به عقیدة ترنر، 

هـاي   عنوان یـک مفهـوم، جنبـۀ نـوآوري جنـبش      به» کاریزما«داند اما در استفادة عملی از  خالق می

مالحظـات دربـارة    گونـه  شناسی وبر، نتیجۀ منطقـی ایـن   رساند. در جامعه کاریزمایی را به حداقل می

کـه کاریزمـا   بـر ایـن   اندیشۀ کاریزما این است که این دیدگاه سنتی باید موردسؤال واقع شود؛ مبنی 

منظـور اثبـات اسـتقالل     که وبر مفهوم کاریزما را بهعنصر پویاي نظریۀ تغییر اجتماعی وبر است و این

رسد که تحلیـل وبـر دربـارة     به نظر می ها در تغییر اجتماعی به کار گرفت، اما برعکس، افکار و انگیزه

 

 یا ها قدرت« او در پیروانش که شود می ناشی امر این از اش سلطه که برد می به کار رهبري درمورد را اصطالح این . وبر 1

 ستودنی یا روحانی مبنایی کنند می تصور که« دهند می تشخیص « استثنایی کم دست یا فراانسانی فراطبیعی، هاي ویژگی

» دارد کننده تعیین جنبۀ کاریزما اعتبار براي که است اي سلطه مطیع تشخیصی چنین«). 359-358: 1964(وبر، » رددا

 یا اشتیاق از و هاست ویژگی این صاحب از پیروان کامل شخصی طرفداري« مستلزم تشخیصی ). چنین359: 1964(وبر، 

  ). 359: 1964(وبر،  »آورد برمی سر امید و نومیدي

  .پرداخت میخواه رومحوریپ کردیرو قسمت تفصیل در هب موضوع نیا به.  2
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اقتصادي است که اثر شدید اجتماعی افکـار  -هاي اجتماعی اي بدبینانه دربارة محدودیت کاریزما آموزه

  ).  47: 1379نماید (ترنر،  کاریزمایی و شور و شوق کاریزمایی را ناچیز می

»  فلسفی«که او با هرگونه عنصر   یمیاب شناسانۀ وبر نیز نگاه کنیم درمی اگر به رویکرد کالن و معرفت

اند که  بیان کردهدین، قدرت و جامعه مخالف است. گرث و میلز در مقدمۀ کتاب » ماوراءالطبیعی«یا 

یـا  » فلسـفی «گرایانۀ غربی، در دیدگاه تحقیرآمیز او به هرگونـه عنصـر    خاطر وبر به تفکر اثبات تعلق

  ). 69: 1382کاري پیداست (گرث و میلز، صورت آش در علوم اجتماعی به» ماوراءالطبیعی«

ــه  رســد کــه وبــر نیــز احتمــال چنــین برداشــتی را از مفهــوم کاریزمــا مــی   بــه نظــر مــی داد. ب

طلبانــۀ حاکمــان فعلــی  عقیــدة وي، ایــن معنــاي بســیار مهــم کاریزمــاي نــاب بــا ادعاهــاي راحــت 

شـاه فقـط و فقـط     بـودن  و مشـیت اسـرارآمیز پروردگـار و مسـئول    » حق الهـی پادشـاهان  «درمورد 

در مقابـل پروردگــار، در تعـارض کامــل قـرار دارد. حــاکم واقعـاً کاریزماتیــک در برابـر کســانی کــه      

)؛ مــثالً در ایــن گفتــۀ 282: 1382کنــد نیــز دقیقــاً مســئول اســت (وبــر،   هــا حکومــت مــی بــر آن

شـود: بـه محـض     اسـت، ایـن مفهـوم خـاص دریافـت مـی      » صداي خـدا «که صداي خلق  1سه منگ

ــر،  ه مــردم پیشــوا را قبــول نکننــد، وي فــردي عــادي و ســاده مــی کــایــن ). 435: 1374شــود (وب

قـدرت رهبــر کاریزمـایی تنهــا بـر شناســایی و قبــول رسـالت شخصــی او از طـرف رعایــا و پیــروان      

توانـد فعاالنــه یـا منفعالنـه باشـد و منبـع آن ایمـان و تسـلیم بــه         مبتنـی اسـت. ایـن پـذیرش مـی     

همـین    سـابقه اسـت و بـه    نظیـري اسـت کـه در سـنت و قـانون بـی       و بـی العاده، عجیـب   قدرت فوق

  ).  436: 1374شود (وبر،  دلیل، الهی محسوب می 

شـده اسـت، بـه     هـا  گیـري برخـی سـوءتفاهم    رسـد باعـث شـکل    بحث دیگري کـه بـه نظـر مـی    

اي مربــوط اسـت کــه وبــر بــه رهبــران کاریزماتیــک نســبت   العــاده هــاي فراانســانی و خــارق ویژگـی 

د. همین مسئله باعث شـده اسـت کـه برخـی از نویسـندگان بـا بسـط ایـن مضـمون وبـري،           ده می

کاریزما را فردي خداگونه و قُدسـی فـرض کننـد کـه از غیـب پیـامی نـو بـراي جامعـه بـه ارمغـان            

گونه که ذکـر شـد، چنـین برداشـتی بـا نگـاه فلسـفی وبـر همخـوانی نـدارد            آورده است. البته همان

ــ  ــارحان وب ــفافو بســیاري از ش ــه ش ــه  ر ب ــن بحــث پرداخت ــردن ای ــونز  ک ــاره پارس ــن ب ــد. در ای  2ان

تفـاوت  «کنـد،   هـایی کـه افـرادي را کاریزماتیـک مـی      گوید کـه از نظـر وبـر آن ویژگـی     ) می1968(

هـایی   رسـد کـه اسـتفادة وبـر از کلمـه      نظـر مـی   اسـت نـه الوهیتشـان. بنـابراین، بـه     » ها با عموم آن

ــد  ــی«مانن ــانی«و » فراطبیع ــ» فراانس ــاي   هب ــوم «معن ــا عم ــاوت ب ــانی از  » تف ــه نش ــوده اســت ن ب

دهنـد کـه تفـاوت بـا عمـوم چیـزي اسـت کـه یـک           ) توضـیح مـی  1987( 3الوهیت. کُنگر و کانونگ

 

١ Meng Tse 
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باشــد و نبایــد » دامنــۀ پــذیرش«کنــد امــا ایــن تفــاوت بایــد در حــدود  رهبــر را کاریزماتیــک مــی

باشـد. اسـتیرر بـه ایـن مسـئله پاسـخ        »خیلـی متفـاوت از نمونـۀ اولیـه    «یا » خیلی فراتر از هنجار«

ــار     ــا در رفت ــتگاه کاریزم ــاي وي، خاس ــاس ادع ــت. براس ــرزي«داده اس ــت؛  » م ــده اس ــه دوان ریش

شـود زیـرا، عـاملش را بـه لبـه یـا خـارج از گـروه          عنوان چیزي منحـرف تجربـه مـی    به«رفتاري که 

ي انســانیت عــادي العــاده و ورا ). بنــابراین، کســی کــه فــوق98: 1998، 1(اســتیرر» دهــد سـوق مــی 

  شود ظاهراً در لبۀ انسانیت قرار گرفته است.   تلقی می

شود کامالً به بستري اجتماعی بستگی  چه متفاوت از عموم تلقی میدرنهایت باید متذکر شد، آن

). در این بستر رهبري 839: 2008دهند (جایاکودي،  هاي رهبري در آن رخ می دارد که دینامیک

هایی را  مکانیسم مشترکی تلقی شود که در آن پیروان به یک شخص کیفیتتواند  کاریزماتیک می

  ). 1993، 2؛ میندل1991دهند (مدسون و اسنو،  اختصاص می

توانــد امــري قُدســی، مــاوراءالطبیعی و خــارج از ســنت جامعــه باشــد.   پیــام کاریزمــا نیــز نمــی

اســت بــه ســنت و بــه درواقــع، رهبــر کاریزمــایی ممکــن گویــد:  ترنــر در تبیــین ایــن موضــوع مــی

عنــوان معیــاري بــراي انتقــاد و تغییــر زمــان حاضــر توســل جویــد. چنــین رهبــر   عصــر طالیــی بــه

نگـرد   اي مفقـود مـی   عنـوان نـاقض سـنت، بلکـه همچـون احیـاگر گذشـته        کاریزمایی خود را نـه بـه  

هـاي مقـدس    هـایی از پدیـده   هـا و تجربـه   هـاي کاریزمـایی بـر رؤیـت     ). اگـر پیـام  42: 1379(ترنر، 

بیـان شـوند کـه قـبالً بـراي پیروانـی کـه رهبـران         اي  هـا بایـد در لفافـه    باشند، پس این پیام مبتنی 

ــی   ــت م ــایی را حمای ــم   کاریزم ــنا و فه ــد آش ــدنی  کنن ــارت   ش ــابراین، عب ــند. بن ــرفت«باش -پیش

آمیــز  رود بایــد تعبیــري اغــراق هــاي کاریزمــایی بــه کــار مــی کــه عمومــاً بــا جنــبش» غیرمنتظــره

ــا   ــد. کاریزم ــت     باش ــدد واقعی ــیر مج ــون تفس ــوعی همچ ــتر موض ــد بیش ــا بای ــان ه ــی  و جه بین

  ).  45: 1379شده باشد (ترنر،  شناخته

بررسی و تحقیق تجربی  شدن  در آخر باید گفت که مشکل اصلی رویکرد رهبرمحور، ناممکن

ست شناسانه درمورد پدیدة کاریزماست. به گفتۀ مارك تواین، کاریزما چیزي ا ویژه تحقیق جامعه به

اش انجام نشده است. با وجود بحث پارسونز  که دربارة آن بسیار سخن گفته شده اما کاري درباره

کاریزما یک واقعیت متافیزیکی نیست بلکه کیفیتی مشهود و تجربی از انسان و «که مبنی بر این

 هاي اندکی در زمینۀ توضیح این ، پژوهش»هاي انسان است چیزهاي مرتبط با اعمال و گرایش

وضوح بعدي اجتماعی  که وبر به درحالی)؛ 1964(فریدلند، ظاهر تجربی انجام شده است  کیفیت به

ویژگی روانی ها و نکاتی دارد مبنی بر اینکه کاریزما  دهد. همچنین، وبر اشاره براي کاریزما نشان می

 

١. Steyrer 
٢. Meindl 
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تأکیدشان بر ایدة  اند، ولی درمجموع اي به کاریزما داشته گیري است. پیروان وبر نیز چنین جهت فرد

لحاظ تجربی با  توانند به  شناسان نمی هاي مشخص است. بنابراین، جامعه تسلط شخصی بر موهبت

افزایش است، اما با توجه به غلبۀ رویکرد  این مفهوم درگیر شوند زیرا، عالقه به بررسی کاریزما روبه

  ). 1964(فریدلند،  1گیرد می شناسی قرار رهبرمحور، بررسی کاریزما خارج از حوزة عالقۀ جامعه

ها و  شناختی به رویکرد رهبرمحور وارد است ارائۀ پاسخ در همین راستا نقدي که به لحاظ روش

بودن این رویکرد ناشی از آن است که کاریزما بودن  هاي دوري در این رویکرد است. دوري پرسش

شود چه  گونه که گفته می بدینشود.  یک رهبر علت کافی براي ظهور سلطۀ کاریزماتیک تلقی می

آید؟ و پاسخ آن این است که هرگاه رهبر کاریزماتیک ظهور کند.  وقت سلطۀ کاریزماتیک پدید می

کند؟ پاسخ این است که هرگاه شخصی کاریزماتیک پا به  یا چه وقت رهبر کاریزماتیک ظهور می

دهند و  از جهان واقع خبر نمیهستند و درنتیجه،  دوريها  عرصۀ گیتی بگذارد. این گونه گزاره

  ناپذیر هستند.  بنابراین، ابطال

  ب) رویکرد پیرومحور

جهانی  اساس این رویکرد بر این اصل نهاده شده است که رهبري کاریزماتیک امري طبیعی و این

است. این  شدنی و بررسی شدنی است و با استفاده از متغیرهاي خارج از رهبري کاریزماتیک تبیین

چندسطحی است و طی آن متغیرهاي گوناگونی از سطوح اجتماعی تا فردي در آن به کار رویکرد 

  شوند تا بتوانند پدیدة رهبري کاریزماتیک را شرح دهند و تبیین کنند.  گرفته می

گونه  کنیم که این براي ورود به بحث رویکرد پیرومحور از تعریف وبر درمورد کاریزما آغاز می

خاطر این  رود که به براي خصوصیت ویژة شخصیت یک فرد به کار می» کاریزما«کند: واژة  تعریف می

ها یا خصوصیات  که صاحب توانایی عنوان کسی  شود و به ویژگی از افراد عادي جدا انگاشته می

اند که براي افراد عادي  ها بدان گونه فراطبیعی، فراانسانی، یا حداقل استثنایی باشد. این ویژگی

اساس، فرد  و براین شود یم یتلقفرد  ها الهی یا منحصربه یستند، بلکه منشأ آنپذیر ن دسترس

هایی که درمعرض  مهم این است که فرد چگونه توسط آن. گردد یم یتلقعنوان رهبر  موردنظر به

  ).397: 1374(وبر،  شود  ارزیابی می» شاگردان«و » پیروان«سلطۀ کاریزمایی هستند یعنی 

 

 يها یژگیو نظر از سلطه و يرهبر نوع نیا که است آن یاسیس يزمایکار ویژه ، بهزمایکار مورددر جالب نکات از یکی . 1

 مبهم شهیهم یمفهوم شکل به کیزماتیکار ۀسلط جاکهازآن. دارد انقالب ةدیپد با يادیز هتشبا شماربودن انگشت و نادر

 باًًیتقر یبرداشت انقالب ةدیپد ازجاي آن  همچنین، به و ندارد وجود آن بارةدر یروشن کیتئور يفضا و است شده طرح

 از یانبوه ها انقالب مورددر يدازپر هینظر ۀطیحدر  که شود می مشاهده است، گرفته شکل محققان نزد در مشترك

 ةدیپد اما ،است گرفته شکل مفهوم نیا در زمینۀ اي غنی یمطالعات ةحوزاًً اساس و متفاوت وجود دارد سطوح در ها یهنظر

 ةحوز در ریفق يا حوزه سفانهأمت ،رهبرمحور يها نشیب تسلط و یمفهوم ابهام همان لیدل به کیزماتیکار ۀسلط و يرهبر

  .آید  به شمار می يازپرد هینظر
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  کند: دیدگاه وبري این تعریف را از رهبر کاریزماتیک ارائه میبندیکس با توجه به 

ــی    ــروانش م ــه از پی ــت ک ــانی اس ــک انس ــر کاریزماتی ــه    رهب ــالتی ک ــق رس ــراي تحق ــد ب خواه

اجــراي آن فراخوانــده شــده اســت از او اطاعــت کننــد. ادعــاي او در صــورتی کنــد بــه  احســاس مــی

ــی  ــود کــه اشخاصــی را کــه م ــه رســمیت  خواهــد رهبــري ک معتبــر خواهــد ب نــد رســالت وي را ب

مانـد کـه اعتبـار خـود و درسـتی رسـالتش را در دیـد         هـا بـاقی مـی    بشناسند و تا زمـانی رهبـر آن  

  ).329: 1382ها اثبات کند (بندیکس،  آن

نکتۀ مهم در این تعاریف موضوع اعتبار مشروعیت رهبري است. وبر دربارة رهبري کاریزمایی بر 

رهبر هیچ اعتبار درونی ندارد بلکه بنیان این اعتبار بر پذیرش  این نظر است که کاریزماي شخصی

هاي گوناگون  پیروان استوار است. این موضع وبر در تعریف او از کاریزما مستتر است ولی او به بیان

بر این نکته تأکید کرده است: تنها مبناي مشروعیت در سلطۀ کاریزماتیک، کاریزماي شخصی است؛ 

ها را  تواند آن که تأیید مریدان را دارد و می شده باقی بماند. یعنی تا زمانی  ابتآن هم تا وقتی که ث

اش پابرجاست. این امر   راضی کند، اما این تأیید تا زمانی بقا دارد که اعتقاد به رسالت کاریزمایی

رعایاي یافتن نزد کسانی متکی است که  است که اعتبار سلطۀ کاریزمایی کامالً به رسمیت دلیل  بدین

که از   آن هستند. بنابراین، رهبري که مشروعیتش به کاریزماي شخصی متکی است به لطف کسانی

که از » مشروعیتی«جز  ). کاریزماي محض به400: 1374شود (وبر،  کنند رهبر می او پیروي می

آزموده و کنند او دارد و پیوسته باید  شود، منظور نیرویی است که مردم تصور می نیروي او ناشی می

  ). 434: 1374ثابت شود، مشروعیتی ندارد (وبر، 

شود، وبر قاطعانه  همچنین، در مواردي که بحث از استدالل دربارة اعتبار رهبر کاریزماتیک می

که به عقیدة وبر، کاریزما  طوري دهد و نه به شخص رهبر؛ به این اعتبار را به پذیرش پیروان نسبت می

گیرد که برایش مناسب است  شناسد. کاریزما کاري را برعهده می رونی را میتنها تعین و قید و بند د

کند آیا او  بردار است. موفقیت اوست که تعیین می دلیل همین رسالت درپی یافتن مرید و فرمان و به

کند رسالتش هدایت   که رهبر کاریزماتیک احساس می به یافتن مرید قادر است یا نه؟ اگر کسانی 

و را نپذیرند ادعاي کاریزمایی او هیچ اعتباري نخواهد داشت. و اگر او را بپذیرند، اربابشان هاست، ا آن

هاي خود   شایستگی» اثبات«که بداند این مقبولیت را چگونه با استفاده از  خواهد شد و تا زمانی

  ). 280: 1382حفظ کند پذیرش او ادامه خواهد داشت (وبر، 

گذارند. ژولین فروند دربارة سلطه کاریزمایی بر پذیرش  ت صحه میشارحان وبر نیز بر این برداش

هر حاکمیت کاریزمایی مالزم خودسپاري تودة مردم به شخص رهبر است «کند:  پیروان تأکید می

کند براي انجام رسالتی دعوت شده است. بنابراین، مبنایش عاطفی است نه عقالنی؛  که گمان می

چون و چرا متکی  بر اعتمادي بی کمیتی  در اعتماد، آن هم غالباًچراکه، تمام نیروي یک چنین حا
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کم تا زمانی که هوادارانش به او وفادارند و شمارشان  رهبر کاریزمایی دست اصوالً...  است

که در اعتقاد پیروانش به وي تردیدي پدید مجرد اینشناسد اما به افزایش است حدومرزي نمی درحال

پارکین نیز از همین زاویه به اساس ). 221: 1383(فروند، » ریزد اره فرو میب آید، بناي اعتبارش یک

زدایی و محو سریع  هاي مکرر به توهم . به عقیدة وي، شکستنگرد مشروعیت رهبر کاریزماتیک می

توان گفت که سلطۀ کاریزمایی  پیروان رهبر کاریزمایی منتهی خواهند شد. درواقع، به دالیلی می

مشروعیت است. رهبر کاریزمایی هیچ نفوذي بر پیروان و مریدانش ندارد مگر (نفوذ  یگانه نوع خالص

واسطۀ) ایمانی که آنان به میل خود به او دارند. هنگامی که ایمان آنان به او از دست برود سلطۀ او   به

مشروعیت  بودن که پارکین دربارة خالص). عالوه بر این121: 1384رود (پارکین،  از بین می نیز فوراً

 انواع اند که وبر در سلطۀ کاریزماتیک سخن گفته است، گرث و میلز نیز در این باره بیان کرده

 را تمیز سلحشوران و ، قهرمانانها پیامبران، منجی مانند کاریزمایی هاي شخصیت از گوناگونی

 اریزماتیکک العادة شخص خارق ویژگی به پیروان که است اصل، اعتقادي موارد، همۀ در. دهد می

داشت (گرث  نخواهد وجود کاریزمایی، کاریزمایی رهبر از پیروان آزاد و بخواهدل پیروي بدون. دارند

  . )295: 1948و میلز، 

هـاي کاریزمـایی موفـق     کـه پیـام  بـراي آن بنابراین، وبر این ایدة مهم را طـرح کـرده اسـت کـه     

جـه، آمـوزة اصـلی رهبـر همسـو بـا       شـوند بایـد حـامالن اجتمـاعی مناسـب خـود را بیابنـد و درنتی       

: 1379شــود (ترنــر،  اقتصــادي مســلط بــر ایــن حــامالن تغییــر شــکل داده مــی  -منــافع اجتمــاعی

کنـد و اعتبـار او بـه حمایـت اجتمـاعی پیـروان        در خـأل اجتمـاعی فعالیـت نمـی    پس، کاریزما ). 47

ــراي  اســـاس، مـــی ). بـــراین56: 1379نیـــاز دارد (ترنـــر،  ــایی مناســـب بـ تحلیـــل  تـــوانیم مبنـ

شناسانۀ پدیدة رهبـري کاریزماتیـک بنیـان نهـیم. جـک سـاندرز نیـز بـا بررسـی آثـار حـوزة             جامعه

بسـیاري از  «شناسی که دربارة کاریزما انجـام شـده اسـت بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه           جامعه

توانـد تنهـا بـا تکیـه بـر خـودش        دهند کـه یـک رهبـر کاریزماتیـک نمـی      شناسان توضیح می جامعه

کـه بـه خـود فـرد وابسـته باشـد تـا حـد زیـادي بـه           اتیک شود. زیرا، این کاریزما بیش از آنکاریزم

  ).  25: 2000، 1(ساندرز» شرایط و ارادة پیروان وي بستگی دارد

اند  توان گفت که وبر و شارحان وي بر این نکته تأکید داشته شده می بندي مطالب مطرح در جمع

ها توسط پیروان برخاسته است. بنابراین، به گفتۀ شیفر،  پذیرش آنکه کاریزماي رهبران کاریزماتیک از 

  ). 6: 1974(شیفر، » اي مخلوق مردم هستند رهبران کاریزماتیک در سطح بسیار درخور مالحظه«

به سطحی دیگر از رویکرد پیرومحور وارد شـویم؛ مبنـی بـر     ها توانیم با طرح این پرسش حال، می

بیننـد؟ یـا    آیند که خود را نیازمند رهبري کاریزماتیـک مـی   ی پدید میکه در چه شرایطی پیرواناین

 

١. Sanders 
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هاي کاریزمـایی نسـبت    آیند، به او خصلت هاي مردم به دور یک رهبر گرد می تحت چه شرایطی توده

از این نظـر، کـانون مطالعـه بایـد بـر چگـونگی و چرایـی         کنند؟ دهند و مشتاقانه از او اطاعت می می

چه کسی کاریزما «پیروان متمرکز شود. بنابراین، سؤال اصلی تحقیق از سؤال پذیرش کاریزما توسط 

تبدیل شـود.  » کنند؟ چگونه و تحت چه شرایطی، پیروان کاریزما را باور می«باید به سؤال » شود؟ می

دنبـال کاریزمـا    تر این سؤال این است که تحت چه شرایطی پیروان به تر و دقیق درواقع، صورت کامل

؟ زیرا، باورکردن کاریزما همۀ قضیه نیست و پیرو براي مشارکت در جنبش کاریزمـایی، بـه   گردند می

هـا زنـدگی عـادي و کـنش      که چرا ناگهان گروهی از انسـان چیزي بیشتر از صرف باور نیاز دارد. این

و هـاي ا  آیند و با سرسپردگی، فرمان کنند و با شور و هیجان حول یک رهبر گرد می روزمره را رها می

تر از آن است که بتوان آن را فقط با عواملی نظیـر پـذیرش صـفات رهبـر      کنند، پیچیده را اطاعت می

تبیین کرد. باید گفت که این عامل شناختی (پذیرش صفت رهبر توسط پیرو) به عامل دیگـري نیـاز   

وضـیح  دارد تا انرژي انگیزشی الزم را بـراي ایجـاد حرکـت و فـداکاري در پیـروان تـأمین کنـد. در ت       

ها، وضعیت اجتماعی و  ترین آن هاي چنین پاسخی باید به سراغ متغیرهاي دیگري رفت که مهم علت

؛ ویلنـر،  1983؛ گیرتـز،  1357اسـت (هـوگ،   » شور، امید و ناامیـدي «ناشی از آن مانند  هاي هیجان

کـه   تـرین وضـعیت اجتمـاعی    ). معمـوالً مهـم  1387پور و فوالدیـان،   ؛ جالیی1992، 1؛ برایمن1984

، 2هاي اجتمـاعی اسـت (بـارنس    را ایجاد کند و باعث ظهور کاریزما شود بحران ها تواند این هیجان می

  ).  1382؛ وبر، 1998، 3؛ آندریان و آپتر1978

  

  شرایط اجتماعی مؤثر در ظهور رهبر کاریزماتیک

ة اجتماع را کرد که نیازهاي روزمر هاي قانونی و سنتی را ساختارهاي ثابتی تلقی می وبر، سلطه 

ساالري با زندگی روزمره سروکار دارند و  ). سنت و دیوان38: 1382کنند (بندیکس،  تأمین می

ثباتی، استمرارنداشتن و پایدارنبودن  وفصل امور معیشتی هستند؛ اما کاریزما با بی چارچوب حل

هاي  وجود تفاوتهاست که با  شود. بر پایۀ همین ویژگی هاي نادر و خاص مشخص می ها و زمان مکان

گیرند  االرانه با یکدیگر دارند، در مقابل سلطۀ کاریزمایی قرار میس زیادي که سلطۀ سنتی و دیوان

وابسته است که در آن سازوکارهاي معمول، ارزش و   اي ). کاریزما به شرایط بحرانی276: 1978(وبر، 

علل و عواملی که ظهور آن را  موضوعیت ندارند. چنین شرایطی ماهیتی گذرا دارد و با پایان آن،

). درواقع، نکتۀ اساسی در فهم ماهیت کاریزما 1146: 1978روند (وبر،  ممکن کرده بودند، از بین می

امور عادي تعلق دارد  تیتمشدر نسبت آن با امر عادي نهفته است. تمام آنچه به زندگی روزمره و 
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ظهور کاریزما به معناي دقیق آن، شرایطی  ). شرایط312: 1969، 1ارتباط با کاریزماست (توماس بی

غیرعادي است. شرایط غیرعادي به معناي شرایط خطیر و بحرانی یا شرایطی است که نظم معمول 

رهبري کاریزمایی در معنايِ «تواند آن را تحمل کند.  تواند آن را چاره کند و نه می زندگی نه می

یت سیاسی و اقتصادي یا حاالت روانیِ غیرعادي، ویژه وضع نوعی ... همیشه از اوضاع غیرعادي، به

). شرایطی مانند جنگ، قحطی، 1129: 1978(وبر، » شود ها ناشی می ویژه مذهبی یا هر دويِ آن به

طورکلی هر اوضاع بحرانی و تهدیدکنندة  ومرج و به نزول بالیاي سخت، فروپاشی نظم، پیدایش هرج

 رااي  جمعی هاي هیجانروانی، درمجموع -روحیکلیت جامعه، اضطراب، ترس شدید، فشارهاي 

: 1968را چاره کند (وبر،  ها تواند آن گونه یا کاریزمایی می که تنها رهبريِ قهرمان ندنک ایجاد می

احتمالی ضعیف و تأثیري شدید «کنند که  ). پیرسون و کلیر بحران را رویدادي تعریف می1121

و با ابهام علت و معلول و ابزارهاي وضوح و دقت و نیز این  کند پذیري سازمان را تهدید می دارد، دوام

  ).59: 1998، 2(پیرسون و کلیر» شود باور که تصمیمات باید زود اتخاذ شوند، برجسته می

شوند زمینی  هایی که با ابهام و بحران مشخص می )، موقعیت1999( 3به عقیدة شمیر و هوول

بودن و ابهام را  هاي بحرانی ادراکی از نامطمئن ند. موقعیتکن بارور براي رهبري کاریزماتیک ایجاد می

کنند که اغلب با  کنند و ارتقاي بیشتري را براي رهبري قوي و قاطع ایجاد می در پیروان ایجاد می

) بر باور هستند که هم 2007و همکاران ( 4رهبران کاریزماتیک مرتبط است. همچنین، مامفورت

أثیر رهبر بر عملکرد گروه در شرایط بحرانی نسبت به شرایط غیر ادراك مردم از رهبران و هم ت

  شود.  بحرانی بیشتر می

افزایشی براي ظهور رهبري  هاي بحرانی باعث خلق موقعیت روبه وبر معتقد است که دوره

ي بسیاري که در زمینۀ بررسی تأثیرات بحران در روابط رهبري ها پژوهششوند.  کاریزماتیک می

؛ 1999، 6؛ هانت1996، 5اند (پیالي د بحثی کامل دربارة توالی رویدادهایی ارائه دادهان  انجام شده

) و بر رابطۀ میان بحران و کاریزما تأکید 2004و همکاران،  7؛ هالورسون2004بلیگ و همکاران، 

اند. در تحقیقی که مک گریگوري بارنس انجام داد مشخص شد که چهارده رهبر از پانزده رهبر  کرده

هاي  پژوهش). 1978اند (بارنس،  تأثیر اساسی خود را بر دوران بحران گذاشته شده ریزماي بررسیکا

؛ 2003، 1لند ؛ وي1995، 8اند (مانند رابرتز تجربی دیگري نیز از این دورنماي نظري حمایت کرده
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پرو، در  زیموریفوجهایی مانند  ها، پدیده ). براساس این پژوهش1399؛ فوالدیان، 1377حسینی، 

هاي کاریزماتیک در زمان  اهللا خمینی در ایران تمایل مردم به حمایت از ویژگی در ونزوئال و آیت چاوز

حال، ). 1399؛ فوالدیان، 1377؛ حسینی، 2003، 3لند ؛ وي1995، 2دهند (رابرتز بحران را نشان می

  بین بحران و کاریزما وجود دارد؟ اي  شود که چه رابطه این سؤال مطرح می

  

  رابطۀ بین بحران و کاریزما

توان شناسایی کرد که در ادامه به این ابعاد اشاره  رابطۀ بین بحران و کاریزما را در چند بعد می

هاي تحول سیاسی و بحران به  اند، دوره که آندریان و آپتر اشاره کرده  که، همچنانشود. اول این می

هاي  ثباتی مانند گسترش اعتراض شرایط بیدر «دهد.  رهبري مؤثر و قوي فرصت ظهور و بروز می

هاي قوي، درك  مردمی، نهادهاي ضعیف و ابهام در هنجارهاي فرهنگی، رهبران سیاسیِ با انگیزه

کننده پیدا  ترین فرصت را براي انجام اقدامات قاطع و تعیین هاي سیاسی، بزرگ عالی و مهارت

که پیش روي جامعه قرار دارد  اي دت بحرانیش«)؛ درنتیجه، 98: 1998(آندریان و آپتر، » کنند می

تواند به مؤثرترین شکل مسائل اجتماعی را حل کند. در  کند که می را تعیین می اي نوع رهبري

کنند،  اجتماعی را احساس می-اوضاع آشوبناك که مردم ضرورت تحول ناگهانی در سیستم سیاسی

). ترنر نیز در همین 98: 1998ندریان و آپتر، (آ» کنند ترین نقش را ایفا می رهبران کاریزمایی مهم

 شوند  هاي بحران اجتماعی که با تغییر اجتماعی سریع ایجاد می در دورهکند که  می راستا اشاره 

هاي کاریزمایی را داشته باشیم که پیام اجتماعی مشابهی  ممکن است انتظار یافتن شماري چهره

رو، بر سر مشتریان و پیروان رقابت به وجود خواهد  ازاین اي یگانه باشند؛ داشته باشند و مدعی سلطه

  ). 40: 1379آمد (ترنر، 

کند که  پست در توضیح مکانیسم چگونگی ظهور رهبران کاریزماتیک در دوران بحران بیان می

کنند و به رهبري  شدن می در مواقع بحران، اشخاص بالغ و سالم از نظر روانی، گهگاهی احساس غرق

گذرد این نیاز را  کنند اما هنگامی که این لحظۀ تاریخی می نفس احساس نیاز می عتمادبهقوي و باا

برد. افراد کمی وینستون چرچیل را از معبد رهبران کاریزماتیک حذف کردند. حس  هم با خود می

ترین  اش در تاریک کرد نقطۀ آغاز جدیدي براي بریتانیا و متحدان غربی اطمینانی که او منتقل می

آل درآمد اما  صورت ایده هاي چرچیل تکریم شد و به شان بود. در طول این بحران، مزیت اعاتس

سرعت دست از  وقتی این بحران گذشت و نیاز به رهبري قوي فروکش کرد مردم بریتانیا به
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اش تأکید کردند و او را از دفتر کارش  مدیریتی هاي گذاشتن به چرچیل برداشتند، بر اشتباه احترام

تنها  دهد که روابط رهبر کاریزماتیک با پیرو، نه ). این مطلب نشان می1986، 1راج کردند! (پستاخ

نیازمند همخوانی رهبري خاص با پیرویی خاص است بلکه نیازمند شرایط اجتماعی و  لحظۀ تاریخی 

) زمان آمادگی اجتماعی براي تغییر انقالبی و رهبري انقالبی 1922خاصی نیز هست. وبر (

هاي  اهللا خمینی در طول سال کند. براي مثال، آیت اریزماتیک را مواقع بحرانی و خطیر تعیین میک

اش در  تبعیدش در عراق و فرانسه، پیروان وفاداري پیدا کرد. شخصیت، شیوة رهبري و سخنوري

جایی  یافتن به انقالب سفید تعجیل کرد، جابه ها ثابت بود اما وقتی که شاه براي دست طول این سال

آل بودند و هم لحظۀ  اجتماعی کالنی را ایجاد کرد و نظم اجتماعی را برهم زد. هم پیروان تشنۀ ایده

تاریخی خاصی بود که هر دو وجود داشتند؛ بنابراین، رابطۀ پیرو و رهبر کاریزماتیک پیوند خورد و 

  ).  1399، فوالدیان، 1986رشد کرد (پست، 

ــن ــه، دوم ای ــرو ک ــور و ب ــس از ظه ــاي    پ ــادي، نهاده ــاعی و اقتص ــیع اجتم ــاي وس ــران ه ز بح

بنـابراین ممکــن  «کننـد.   شـدن و حتـی فروپاشــی مـی    گونـاگون سـلطۀ گذشـته شـروع بــه ضـعیف     

هـاي معمـولی زنـدگی بـراي مهـار تـنش        هـاي مسـتحکم نهـادین فـرو بپاشـند و شـکل       است بافت

 ).61: 1382(وبــر،  »فزاینـده و فشــارهاي روحـی و رنــج و عــذاب کـارایی خــود را از دسـت بدهنــد    

هــاي پایــدار حــاکم بــر جامعــه (چــه  درپــی ایــن فروپاشــی نهــادي، بــا کــاهش مشــروعیت ســلطه

ــر    عقالنــی قــانونی و چــه ســنتی) مواجهــه مــی  شــویم. هرچقــدر از میــزان ســلطۀ پایــدار حــاکم ب

جامعه کاسته شـود، بـه همـان میـزان شـرایط و امکـان ظهـور رهبـري و سـلطۀ کاریزماتیـک نیـز            

ــی  ــراهم م ــه  ف ــود. ب ــارت ش ــلطۀ      عب ــد س ــاهش یاب ــه ک ــتقر در جامع ــلطۀ مس ــدر س ــر، هرچق دیگ

» شــود شـرایط بــراي ظهــور رهبـر کاریزماتیــک فـراهم مــی   «گیــرد و  کاریزماتیـک جــاي آن را مـی  

ــر،  ــه61: 1382(وب ــر، در جامع ــاختاري     ). وب ــرایط س ــن ش ــه ای ــا ب ــز باره ــود نی ــان خ شناســی ادی

). 37: 1382مــایی اشــاره کــرده اســت (بنــدیکس، هــاي رهبــر کاریز مناســب بــراي پــذیرش جاذبــه

ــر ( ــه   1379ترن ــامبر ب ــاي پی ــور کاریزم ــل ظه ــز در تحلی ــ) نی ــرا نیهم ــ طیش ــ و یبحران  یفروپاش

ي اشـاره نمـوده اسـت. بـه گفتـۀ وي، پـس از تضـعیف اقتصـاد ایـران و روم و نـاامنی تجـارت            نهـاد 

ــز    ــت روزاف ــرب اهمی ــه و یث ــق مک ــاحلی از طری ــارت س ــیرها، تج ــن مس ــندر ای ــد. ای ــه  ون ش گون

ــونی    ــث دگرگ ــه باع ــه مک ــروت ب ــدن ث ــی و    سرازیرش ــاعی، سیاس ــدگی اجتم ــی در زن ــاي اساس ه

ــد حضــرت محمــد (ص)،   ــروه«فرهنگــی آن شــد. در مکــه در زمــان تول ــه» م ــاد  ب عنــوان یــک نه

اي، دیگــر از لحــاظ اجتمــاعی مناســب نبــود. اقتصــاد مکــه فردگرایــی  اخالقــی و همبســتگی قبیلــه

را برانگیختـه بـود. کاالهـاي تجملـی و فلـزات قیمتـی ثـروت شخصـی را فزونـی           و انگیزة موفقیـت 
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ــوع  ــه متن ــه، جامع ــاتی بخشــیدند و درنتیج ــر و طبق ــدگی     ت ــد اصــلی زن ــه واح ــه ک ــد. قبیل ــر ش ت

اجتمـاعی بــود جــاي خـود را بــه طایفــه داد کـه ابــزار کنتــرل اجتمـاعی بــود. امــا ایـن واحــد نیــز      

سـپرد کــه بـه پیونــدهاي خویشـاوندي کــاري نداشــت.     1جـاي خــود را بـه روابــط حـامی و متبــوع   

ــود در مکــه اهمیتــی     ــان چنــدان مهــم نب ــان چادرنشــینان چوپ ــام کــه در می تمــایز مرتبــت و مق

سـوي موفقیـت، بـا سـقوط اخـالق سـنتی و        گیـري بـه   عمده یافت. تقسـیم کـار روزافـزون و جهـت    

ی اجــزاي کالســیک فردگرایــی مهــاجم پیونــد یافــت و مــوقعیتی اجتمــاعی ایجــاد کــرد کــه تمــام 

ــی ــرج ب ــرج   نظمــی و ه ــه ه ــر داشــت. در پاســخ ب ــرج را در ب ــی وم ــرج و ب ــه،  وم هنجــاري در جامع

هــاي جدیــدي بودنــد کــه پیوســتگی را بــه  جوینــدگانی مــذهبی پیــدا شــدند کــه در آرزوي ارزش

تــوان بــه  ). از زاویــۀ دیگــري نیــز مــی51-49: 1379زنــدگی اجتمــاعی و فــردي بازگردانــد (ترنــر، 

بـه عقیـدة وبـر،    اختارها و نهادهـاي اجتمـاعی در ظهـور رهبـران کاریزماتیـک پـی بـرد.        اهمیت سـ 

ــی      ــاهش م ــادي ک ــدار زی ــه مق ــک ب ــت بوروکراتی ــوع عقالنی ــا طل ــا ب ــی کاریزم ــواي انقالب ــد.  ق یاب

ــد        ــروکش کن ــدار ف ــادي پای ــاختارهاي نه ــرفت س ــا پیش ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــت کاریزم  2سرنوش

  ).  2007و همکاران، ؛ مروال 1384؛ پارکین، 1382(بندیکس، 

سنتی باعث تضعیف همبستگی سنتی  جامعۀ در اجتماعی شدید و وسیع هاي بحران که،ینا سوم

 نهادي کندگی و سنتی ساختارهاي از گسیختگی دچار افراد فرایند، این نتیجۀ در. ندشو می

 و وتالیترت هاي ایدئولوژي بهجذب افراد  براي راروانی الزم  زمینۀ گسیختگی این. شوند  می

افراد منفعل و  ازاي که  توده ۀهاي سنتی، جامع آورد. با ضعف همبستگی می فراهم بخش همبستگی

آورد. در این شرایط فرد از جامعه  ظهور رهبران کاریزماتیک را فراهم می زمینۀ است متشکلپراکنده 

 شرایط دچار و ودش می کنده است کرده می زندگی هاهاي اجتماعی که در گذشته در آن و چارچوب

  ). 92: 1399 یان،(فوالد شود می وحشت و تنهایی ازجمله خاصی روحی

 

١. Client-Patron 
ها و  قانونی بر آن حاکم است و جامعۀ مدنی نیرومندي وجود دارد، مردم عضو گروه- اي که سلطۀ عقالنی . در جامعه 2

 کند؛ می ادایج مردم میان در اي چندجانبه همبستگی ها مؤسسه و ها گروه این هاي متفاوتی هستند. وجود مؤسسه

 داده پیوند جامعه کلی بدنۀ به ها گروه اعضاي و شود می خنثی جامعه بخش یا گروه یک به فرد وابستگی درنتیجه،

 وفاداري کل جلب درپی که شود  می هاي کاریزمایی رهبران و سلطه پیدایش مانع گروه چندین به شوند. وابستگی می

 احساس دیگر فرد و شود  می پخش متفاوت جهات در فردهاي  وفاداري متقاطع هاي همبستگی درنتیجه، هستند؛ افراد

جزئی فوران  صورتی به گفتۀ پارکین،  کاریزما ممکن است باز هم از این یا آن سازمان عقالنی به. کند نمی تنهایی و انزوا

واژگون کند (پارکین،  هاي مجموعۀ بوروکراتیک خود را نشان دهد، ولی نامحتمل است که کل جامعه را کند یا در شکاف

1384 :125.(  
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بر پذیرش ایدئولوژي و پیام  ها که، تحوالت روانی و عاطفی ناشی از بحران و تأثیر آنچهارم این

گیري کاریزماي سیاسی معموالً با  فرمول شکل«رهبر کاریزمایی بالقوه است. ویلنر معتقد است که 

شود شروع  هاي شدید می عیت استرس یا بحران شدید که اغلب باعث احساس محرومیتوض

انگیزاند. اگر مردم تصور کنند که مقامات  گردد. چنین وضعیتی تنش و نگرانی را در مردم برمی می

شوند و  سیاسی توانایی یا ارادة برخورد با بحران یا حل آن را ندارند با سیستم سیاسی بیگانه می

شوند که ممکن است نماد و وسیلۀ رهایی از  پذیرش و جاذبۀ سیاسی یک رهبر نیرومند می مستعد

ها امید را در مردم  اگر رهبر و جنبشی پیدا شوند که دکترین آن ]در این اوضاع[تنش تلقی شود. 

 تیضع). و43: 1984(ویلنر، » دهند ها با گرایش کاریزمایی پاسخ می گاه مردم به آن برانگیزاند، آن

انگیزاند و باعث  را برمی اضطراب و یبدبخت ،يدینوم احساسات ،ينهاد یآن کندگ جۀینت در وبحران 

دهد. رهبران کاریزماتیک در زمان  رهبري روي آورند که نوید روزهاي بهتر را میشود پیروان به می

نایی شود که توا شوند و تصور می عنوان ناجی نگریسته می شوند. زیرا به بحران ظاهر می

هاي شخصی یک  فردي براي حل موقعیت بحرانی دارند. درنهایت، برخورد بحران با ویژگی منحصربه

شود که در آن اشخاص خصلت کاریزمایی را به رهبري  منتهی می» پیمان کاریزماتیک«رهبر به 

ها  ه آنتواند احساسات مؤثري را که بر اثر بحران از میان رفته بود ب دهند که معتقدند می نسبت می

مردم را تحریک » حالت اضطرار حاد«کند که  ). تاکر بیان می2007مروال و همکاران، بازگرداند (

شان از این مهلکه تصور کنند. این موقعیت باعث  عنوان ناجی کند تا یک شخص خاص را به می

  ). 25: 2000شود (ویلسون و تاکر به نقل از ساندرز،  توسط شخص می» درك رسالت«

 و ترس با و شده غرق کند یم احساسوقتی کسی  راستا نیز پست بر این بارو است که در این

که بتوان قضاوت شخصی خود را به تعویق بیندازد و باور خود را به است، این شده محاصره شک

-شناسد  ها را می ها را دارد و همۀ راه گوید همۀ پاسخ رهبري کسی معطوف کند که با اطمینان می

بسیار جذاب است  -اهللا خمینی باشد مون یا کشیش جیم جونز یا آدولف هیتلر یا آیتچه کشیش 

 آل تشنۀ ایدههاي پیروان  کند که ویژگی ). سپس، پست این پرسش را مطرح می685: 1986(پست، 

هاي مخرب ممکن براي خودانگاره در طول دوران کودکی این است که  چیست؟ یکی از دگرگونی

لحاظ روانی هراسان باشد و همراه نیاز داشته باشد تا خود را به محافظی  ته به طور پیوس شخص به

دانند تنها زمانی که در ارتباط با  قدرتمند بیرون از خودش وصل کند. این افراد که خود را ناقص می

بودن  شوند و احساس کامل کنند و با او یکی می آل هستند خود را به او وصل می این شخص ایده

در  اي هاي اجتماعی، چنین احساس روانی ها و فروپاشی هنجاري ند. در دوران بحران در اثر بیکن می

آل است. رهبر  شود. رهبر کاریزماتیک از لحاظ روانی ناجی پیروان تشنۀ ایده افراد ایجاد می

ها را از  آنچه پیروان آرزوي بودنش را دارند، گرفتن ابعاد قهرمانانه و نمایش آن کاریزماتیک با برعهده

دارد. موفقیت رهبر به موفقیت پیرو تبدیل  هایشان بازمی ها و از خودبیگانگی کفایتی مواجهه با بی
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هاي مذهبی کاریزماتیک  در زمینۀ گروه 1کند. پژوهش گاالنتر نفس او کمک می شود و به عزت می

اند مجذوب  زخم خوردهکه اشخاصی که از سر خودشیفتگی کند مبنی بر این را تأیید می  این فرضیه

سپس، پست دیدگاه خود را به سطح کالن . )684: 1986شوند (پست،  روابط پیرو و رهبر کاریزماتیک می

اي  طور موقت نیازمند، خود را به ابژه طور که یک شخصِ به کند همان زند و اظهار می جامعه پیوند می

طور موقت  ش را گسترش دهد یک جامعۀ بها شناسی شخصی کند تا براي لحظاتی روان آل وصل می ایده

آل نیاز داشته باشد. و  ایده اي  اش، به ابژه نیازمند نیز ممکن است براي داشتن لحظاتی در گسترش تاریخی

رسند از مقام  که ستایشگرانش به بلوغ روانی میمحض اینطور که ابژة ستایش شخصی، به همان

شود؛  گذرد برکنار می زمانی دیگر که لحظۀ نیاز تاریخی می ال نیز شود، رهبر ایده شدن عزل می ستایش

   ).686: 1986ظهور و سقوط وینستون چرچیل، مدرکی براي این ادعاست (پست، 

  

  گیري خالصه و نتیجه

هاي مفهومی و نظري تئوري رهبري کاریزماي وبر و ارائه  هدف از انجام این پژوهش بررسی شکاف

شناسی خود چندان وفادار  در بسیاري از مواقع، وبر درعمل بر روشبود. برساختی جامعه شناختی از آن 

برد و  که هنگام بحث دربارة کاریزما و سلطۀ کاریزماتیک خط سیر مشخصی را پیش نمی طوري ماند به نمی

کند. بررسی ما در این پژوهش نشان داد  نکات متفاوت، پراکنده و البته مهم و درخور توجهی را مطرح می

ین امر  ناشی از  این است که بحث کاریزما و سلطۀ کاریزماتیک اساساً بحثی پیچیده و چندبعدي که ا

است و همین امر باعث شده است که تعریفی دقیق و فراگیر از این موضوع در میان محققان این حوزه 

کارگیري این  اریچۀ بهکه از تشود و دوم این ارائه نشود. این امر اول اینکه از ذات مفهوم کاریزما ناشی می

  گیرد.  ها و مطالعات گوناگون نشأت می مفهوم در پژوهش

دربارة ذات مفهوم کاریزما باید به این نکته توجه داشت که میان سلطۀ کاریزماتیک و رهبري 

کاریزماتیک تفاوت وجود دارد. کاریزما از یک وجه معرف نوعی سلطه است. از این حیث، کاریزما 

اي از رهبري نیز هست که در مقابل  نظم اجتماعی است، اما کاریزما معرف گونهاي  مبناي گونه

طور کاریزمایی اعمال  گیرد. رهبر کاریزماتیک شخصی است که به هاي دیگر رهبري قرار می شکل

جمهور  کند. درواقع، کاریزما در سلطۀ کاریزماتیک، حکم پادشاه در سلطۀ سنتی یا رئیس سلطه می

جاکه جنس سلطۀ کاریزماتیک عاطفی است و نوع رابطۀ قانونی را دارد، اما ازآن-نیدر سلطۀ عقال

. این اند جاي یکدیگر به کار رفته پیروان با رهبر شخصی است، گاهی کاریزما و سلطۀ کاریزماتیک به

کنندة این سلطه با جنس خود سلطه است. این  پیچیدگی نوع شخصی اعمال درهم دلیل امر به

گی به این دلیل است که وجود سلطۀ کاریزماتیک صرفاً به وجود رهبر کاریزماتیک پیچید درهم

 

١. Gallanter 
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عنوان حاکم، باعث ایجاد دشواري  نامی سلطۀ کاریزماتیک و رهبري کاریزماتیک به وابسته است. هم

نبود، این خلط » کاریزما«فهم نظریه شده است. شاید اگر اسم حاکم و فرمانروا در این نوع سلطه 

شرطی ضروري براي فهم درست و  ، پیشها وفصل این ابهام رو، حل داد؛ ازاین کمتر روي میمفهومی 

  دقیق نظریۀ وبر است. 

هاي مطالعاتی گوناگون توسط محققان  کارگیري این مفهوم در حوزه دیگر، تاریخچۀ به ازسوي

مشکلی که به هاي متفاوتی از این مفهوم شده است. بنابراین،  گیري برداشت متفاوت، موجب شکل

اند.  ها مفهوم کاریزما را در موارد بسیار بسط داده شود این است که آن محققان این حوزه مربوط می

بها [و غیردقیق و مبهم]  ارزش وکم آشکار است که استفادة کلی از یک مفهوم کلیدي آن را کم

    دهد.  ا نشان نمیچیزي ر چیز را در بر بگیرد، هیچ کند. درواقع، مفهومی که بتواند همه می

اي از مفهوم  هاي چندگانه در بحث سلطۀ کاریزماتیک باعث شده است که برداشت ها این ابهام

و  »رهبرمحور«آل  توان دو تیپ ایده طورکلی می کاریزما و ظهور و پیدایش آن صورت گیرد، اما به

   ت کرد.را از خالل آثار وبر و رویکردهاي گوناگون به کاریزما برساخ »پیرومحور«

شود. سؤال اصلی در این  عنوان نیروي خالق تاریخ برساخت می در رویکرد تیپیک اول، کاریزما به

شود  قلمداد می» اَبرانسانی«در این تیپ، کاریزما ». شود؟ چه کسی کاریزما می«رویکرد این است که 

هن اجتماعی را با هاي ک اش نظم کند و به اعتبار شخصیت استثنایی که ناگهان در تاریخ ظهور می

شوند و شوري  العادة او می هاي خارق زند. تودة مردم نیز جذب پیام و ویژگی پیام جدیدش برهم می

شود. در این رویکرد، کاریزما نیروي خودبنیانی است که گهگاه در تاریخ  وجدآمیز در جامعه ایجاد می

  آورد. کند و نظم جدیدي را به وجود می ظهور می

  صورت نمودار زیر ترسیم کرد: توان به ویکرد رهبرمحور را میرتماتیک خالصۀ 

  ایجاد شور و اشتیاق در پیروان       پیام جدید      عنوان نیروي خود بنیاد   ظهور کاریزما به 

  کردن نظم قدسی گذشته ویران      

گونه عنصر شناسانۀ وبر در تضاد است. اساساً وبر هر این برداشت از کاریزما با رویکرد معرفت

که تیپ رهبرمحور اساسش بر  نگرد. درحالی ماورءالطبیعی در علوم اجتماعی را با دیدة تحقیر می

گیري کاریزما  ناپذیر است. همین امر باعث شده است تا ظهور و شکل بینی ظهور غیرمنتظره و پیش

و ظهورش در این رویکرد قابلیت بررسی تجربی نداشته باشد زیرا، خودبنیاد فرض شده است 

هایی که بر مبناي این رویکرد انجام شده پسینی  براساس بخت و اقبال در تاریخ است. حتی پژوهش

اند. این تحقیقات  ها را برشمرده هاي آن اند و ویژگی است؛ یعنی به سراغ رهبران کاریزماتیک رفته

عنوان رهبر  ارند بهها را د اند که چرا کسانی که همین ویژگی همیشه با این نقد جدي مواجه بوده

هاي  ها ویژگی شوند؟ و چرا همان رهبران کاریزماتیک در حالی که سال کاریزماتیک شناخته نمی
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عنوان رهبر کاریزماتیک  دهند، ناگهان در برهۀ زمانی خاص به خاصی را دارا هستند و بروز می

  ا بدهد.ه کننده به این سؤال تواند پاسخ قانع شوند؟ این رویکرد نمی برگزیده می

بودن آن است. مشروعیت  » جهانی این«و » طبیعی«شناسانۀ رویکرد پیرومحور بر  بنیان معرفت

کاریزما در این رویکرد تنها بر پذیرش پیروان استوار است و اعتباري درونی براي رهبر کاریزماتیک 

مایی در پیروان چرا و چگونه پاسخ کاریز«قائل نیست. بنابراین، پرسش اصلی در اینجا این است که 

کنند و بر گرد یک رهبر جمع  چگونه گروهی زندگی روزمرة خود را رها می«و » شود؟ برانگیخته می

ها  وبر و شارحان او در پاسخ به این پرسش». کنند؟ هاي او را اجرا می شوند و با سرسپردگی فرمان می

کنندة کاریزماجویی  بیینعنوان عامل اصلی ت را به» هاي اجتماعی بحران«و » شرایط غیرعادي«

خورد و جامعه  کنند. در این شرایط اجتماعی (بحران) نظم معمول زندگی برهم می پیروان بیان می

شود. اگر مردم تصور کنند که مقامات، توانایی حل بحران را ندارند  نوعی دچار وضعیت آنومیک می به

پاشند و  ی و محکم گذشته فرو میشوند و در همان حال نهادهاي سنت با سیستم سیاسی بیگانه می

هاي معمول زندگی روزمره دیگر  رود. بنابراین، شکلها نزد عامۀ مردم از میان می مشروعیت آن

ها و فشارهاي روحی این دوران را کاهش دهند. در این وضعیت افراد از نهادهاي  توانند تنش نمی

د. کندگی نهادي با خود شرایط روحی گیر اي به خود می شوند و جامعه وضعیت توده سنتی کنده می

شدگی، تنش و اضطراب در افراد  که احساس ترس، غرق طوري آورد به همراه می  خاصی را به

شوند که نماد رهایی از این  شود. در این شرایط تودة مردم مستعد پذیرش رهبري می برانگیخته می

  شرایط تلقی شود.

  صورت نمودار زیر ترسیم کرد: به توان خالصۀ تماتیک رویکرد پیرومحور را می

  احساس غرق شدگی و بی پناهی                   از جاکندگی نهادي افراد         بحران اجتماعی   

  کاریزما جویی            ظهور کاریزما

بررسی از حیث تجربی  اي اجتماعی و قابل دهند که با پدیده مفاهیم اصلی این نمودار نشان می

گیرد بلکه امري هستیم و کاریزما امري دفعی در طی تاریخ نیست و در خأل شکل نمی رو روبه

  شناختی است. شدنی از حیث جامعه شدنی و  تحلیل تبیین اجتماعی است و 
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