زید بن علی

رهبر کاریزماتیک زیدیان
محبوبه فرخندهزاده
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چکیده
زیدی ،در سال  122پس از شهادت زید بن عبی بن قسین و شکست قیهام او شهکل
گرفت زیدیان با تأکید بر جایگاه و شخصیت عبمی و مذهبی زید ،عقایهد و دیهدگاهش
درباره شروط امامت را ترویج و نف س کاریزمهایی او را در جامعه ،تق یهت کردنهد مسهئب،
اصبی پژوهش این است ک ،شخصیت زید چگ ن ،بر بقاء این فرقه ،و انتقهال جانشهینی
کاریزمایی تأثیر گذاشت ،است از این رو افزون بر ویژگیهای شخصیتی زید بن عبی ،
بدران یا شرایط اجتمهاعی و سیاسهی جامعه ،اسهالمی که ،زمینه،سهاز ظهه ر رهبهری
کاریزماتی .در جامع ،شده ب د ،بر مبنهای چهارچ جامعه،شهناختی اقتهدار سهیادت)
کاریزماتی .ماکس وبر بررسی و تبیین شده است یافت،های پژوهش قاکی از آن است
ک ،زید با گفتمان جدید بهرای قهل بدهران سیاسهی و اجتمهاعی شهیعیان وارد صهدن،
سیاست شد و ب ،عن ان رهبر کاریزماتی .زیدیان در شکلگیهری و بقهای فرقه ،زیدیه،
نقش مهمی ایفا کرد
کلید واژهها :زید بهن عبهی  ،فرقه ،زیدیه ،،قیامههای شهیعی ،مهاکس وبهر ،سهیادت
کاریزماتی.

 . 1استادیار گروه معارف دانشگاه فردوسی مشهد.
پذیرش9۶/07/0۶ :
دریافت9۶/04/28 :

farkhondehzadeh@um.ac.ir
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فصلنامه علمی ا پژوهشی پژوهشنامۀ تاریخ اسالم
ساال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶
صفحات 124 - 103

زیدیان خود را پیرو زید بن علی بن حسین

میدانند که به دوران خالفات هشاام

بن عبدالملک اموی (حک ،)125-105 .در کوفه دست به قیام زد .بعد از زید ،فرزندش
یحیی راه پدر را در خراسان دنبال کرد .برغم شکست سیاسی ،ایان دو قیاام در عرصاه
اندیشه و کالم پیامد و تأثیرات بسیاری گذاشتند ،به گونهای که معتقدان آنها با نام زیدیه
تا به امروز در ممالک اسالمی چون حجاز ،یمن ،مصر و شمال آفریقا پراکندهاند .درباره
پیدایش و عقاید زیدیه از سده های نخست در منابع تاریخی ،کالمی ،فرق و ملل و نحل
مطالبی بسیار نقل شاده اسات اماا تااکنون پژوهشای مساتقل دربااره علال و عوامال
شکل گیری فرقه زیدیه و رهبری زید بن علی با رویکرد جامعهشناختی صورت نگرفتاه
است .نوشتار پیشرو بازخوانی با رویکرد جامعه شناختی از سیادت و جاذباه زیاد بان
علی به عنوان پایهگذار فرقه زیدیه بر مبنای نظریه اقتدار کاریزماتیک ماکس وبر اسات.
عالوه بر این با استناد به گزارشهای تاریخی و تحلیل و تعلیل دادهها بر مبناای سالطه
جاذبه کاریزمایی ،به راهکار زیدی ان برای توجیه و تبیین مسئله جانشینی و زعامت فکری
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶

و سیاسی زیدیه پاسخ داده خواهد شد .از اینرو ویژگیهای کاریزمایی زیاد باه عناوان
رهبر کاریزماتیک زیدیان و پیامد سیاسی و کالمی دیدگاه وی درباره امام و تأثیر آن در
انتقال جانشینی کاریزمایی مسئله اصلی این پژوهش است .به جهات تبیاین چاارچوب
نظری ،نخست به سیادت کاریزماتیک اشاره خواهد شد.
چارچوب مفهومی

ماکس وبر جامعهشناس بزرگ آلمانی به تحلیل دولت و رابطه پیچیده آن باا جامعاه
عالقه داشت .عقالنیت ،کاریزما ،اخالق پروتستانی و بوروکراتیزه شادن از موضاوعات
اساسی آثار وبراند .نظریه انواع حاکمیت که همان مطالعه نظامهاای سیاسای مشاروع و
نهادهای قدرت و دولت در آنهاست ،از مهامتارین مباحاث و در واقاع مبناا و اسااس
جامعه شناسی وبر است .او در جامعه شناسی خود مفاهیم سیاسات ،قادرت و سایادت
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 .1واژه  Herreschaftمعموالً به سلطه ( )Dominationترجمه می شود .با توجه به منشأ و مفهوم به کار گرفته شاده
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مقدمه

مشروع را بیان و مشخصات هر یک را بر میشمرد.
ا ز دیدگاه وبر دعاوی مشروعیت (اقتادار) بار ساه ناوع کلایاناد :قاانونی-عقالنای
(بوروکراتیک) 2،سنتی 3و کاریزماتیک( 4فرهمند) .باه نظار وی اگار سایادت مبتنای بار
باورها و روابط و ارزش های سنتی باشد ،سیادتی سنتی است .اگار مبتنای بار پاذیرش
قانون باشد ،سیادتی قانونی  -عقالیی خواهد باود و سارانجام ،سایادتی کاه مبتنای بار
ارتباط درونی (عاطفی-ارزشی) بین یک رهبر کاریزمایی از یاک ساو و پیاروان وی از
سوی دیگر باشد ،سیادتی کاریزمایی خواهاد باود .وبار در بیاان ویژگایهاای سایادت
کاریزماتیک ،نخست واژه کاریزما را تعریف کرده مینویسد« :کاریزما برای خصوصیات
ویژه شخصیت یک فرد که به سبب همین ویژگی از افراد عاادی جادا مایشاود و باه
عنوان کسی که صاحب توانایی یا خصوصیات فوق طبیعی ،انسانی یاا اساتثنایی اسات،
استفاده میشود این ویژگیها برای افراد عادی قابل دسترسی نیستند ،بلکه منشأ آنها اله
و یا منحصر به فرد است و به همین سبب فرد به عنوان رهبر شناخته مایشاود» (وبار،
اقتصاد و جامعه .)455-454 ،در نتیجاه چنیان اعتقاادی ،پیاروان باه رهبار کاریزمایای،
باا آمیازهای از حرمت ،هیبات و وفااداری مینگرناد (برایمن ،به نقال از جالیایپاور،
«مقایسه سلطه فرّه مندانه و سلطه کاریزماتیک با اتکاا باه آراا وبار ایضااح یاک خلاط

زید بن علی

 .1عوامل شکلگیری کاریزما

رهبر کاریزماتیک زیدیان

مفهومی».)41 ،

فرایند تکوین کاریزما چگونه است یاا چگوناه یاک فارد ویژگای کاریزماایی پیادا
می کند از سوی دیگر پیروان چگونه باه او اعتمااد و گاروش دارناد پاساخ باه ایان
سؤاالت از دو جنبه قابل بررسی است نخست تبیین صافات و ویژگایهاای فاردی و
شخصیتی رهبر کاریزمایی و دوم علل گرایش و اعتماد پیروان به رهبر کاریزما.
توسط وبر به نظر می رسد که سیادت از نظر معنایی رساتر باشد (وبر ،اقتصاد و جامعه ،ص.)91
1. Authority
2.Bureaucratic
3.Traditional
4.Charisma
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(سلطه) مشروع را به روشنی تعریف میکند و نمونههای متعالی از اتوریته 1و یا سالطه

وبر برای رهبر کاریزما مجموعه ویژگیهایی را برشمرده است کاه بخشای از آن باه
م اهت رهبری اختصاص دارد و بخشی دیگر باه کارکردهاای آن مرباوط مایشاود .باه
تعبیری رهبر باید واجد چه شرایطی باشد که توده مردم از او پیروی کنناد و ارزیاابی
رهبر از سوی پیروان چگوناه اسات رهبار کاریزماا بایاد از ویژگایهاایی شخصایتی
برخوردار باشد تا قابلیت و اقتدار کاریزمایی پیدا کند .پذیرش رهبر از سوی کسانی که
در این نوع سیادت قرار دارند ،برای اعتبار کاریزما تعیینکننده است .باورمندی به رهبر
از سوی پیروان آزادانه ست و با آنچه به عنوان نشانه تلقی شده ،تضمین میشود .نشاانه
میتواند معجزه ،اعتماد به وحی ،عمل خارقالعاده ،قهرمانی و اعتماد کامل به رهبر باشد
(وبر ،اقتصاد و جامعه ،ص .)455به اعتقاد وبر ویژگی اساسی رهبر کاریزمایی بهویژه در
جنبشهای مذهبی و شخصیتهایی مانند پیامبران رسالت است (هماو .)45۶ ،محققاان
برای نمونههای عادیتر کاریزما مجموعاهای از صافات شخصایتی در نظار گرفتاهاناد.
ویژگایهاایی نظیار دارا باودن جاذبااهای قدرتمناد ،نفاوذ ،اقتادار ،جاذابیتجساامانی،
قدرتِ تحمل ،اعتماد به نفس ،فهم نیاز دیگران و نفوذ بر آنها رهبار کاریزماا را از افاراد
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶

عادی جدا و همچون محرکی پیروان را ترغیب میکند تاا از او اطاعات کنناد (عابادی
جعفری.)147 ،
 .2.1وضعیت اجتماعی (بحران)

بر مبنای رهیافت نخست مشروعیت و سلطه کاریزما ،به خصیصه رهبر کاریزماتیاک
چون قاطعیت ،قدرت ،اراده شخص کاریزما و قائم به ذات باودن بساتگی دارد .پایگااه
اجتماعی ویژه فرد ،در ظهور رهبری کاریزماتیک در سطح وسیع نیاز ماؤثر اسات .اماا
صِرف وجود برخی صفات در رهبر ،کافی نبوده و این ویژگیها باید از ساوی پیاروان
مورد پذیرش قرارگیرد .به سخن دیگر در اقتدار کاریزماایی پیاروان بارای مشاارکت و
گروش به رهبر به مطلبی فراتر از باور نیازمندند ،چراکه تنها نمیتوان اقتدار کاریزماایی
را با پذیرش صفات رهبری تبیین کرد .جدا از صفات رهبر و ویژگایهاای شخصایتی،

10۶

باید شرایطی وجود داشته باشد تا گروهی حول محور یک فرد قرارگیرند .رهیافت دوم
به دریافت پیروان و گرایش هاای آنهاا باه رهباری کاریزماا و شارایط عینای و ذهنای
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 .1.1ویژگیهای رهبر کاریزماتیک

کاریزمایی» .)11 ،به منظور درک شکلگیری کاریزما باید از متغیرهای دیگری نیز کمک
گرفت .مفهوم وضعیت اجتماعی از عوامل زمینهسازن تشاکیل فرایناد کاریزماسات .وبار
برای نشان دادن متغیر وضعیت اجتماعی که سبب باور و گرایش مردم به رهبر کاریزماا
می شود ،از مفهوم بحران اساتفاده کارده اسات (بنادیکس .)328 ،بحاران از مفااهیم و
متغیرهای زمینهساز برای تعیین موقعیتِ رهبار کاریزماسات .بایثبااتی ،ضاعف نهااد و
حضور رهبران سیاسی که دارای انگیزهاناد ،بزرگتارین فرصات بارای انجاام اقادامات
تعیینکننده به شمار میرود (جالییپور« ،شرایط شکلگیری و یا افول رهبر کاریزمایی»،
ص .) 13شدت بحرانی که پیش روی جامعه قرار دارد ،نوع رهباری کاه مایتواناد باه
مؤثرترین شکل ،مسائل اجتماعی را حل کند (کرایب )232 ،و در نهایت موقعیتهاایی
که مردم ضرورت تحول ناگهاانی در سیساتم سیاسای و اجتمااعی را احسااس کنناد،
رویهم شرایطی را به وجود میآورد تا رهبر کاریزمایی بتواند مهمترین نقش را ایفا کند
(عابدی جعفری .) 143 ،گاه یک موقعیت نامطلوب یا بحران شدید هماراه باا احسااس
محرومیت ،موجب شکلگیری کاریزما می شود .در حقیقت با این نگرش فهم دیگری از
کاریزما به دست میآید .سیادت کاریزمایی که با فعالیت شخص رهبر ظهاور مایکناد،
سیاسی  -اجتماعی است تا به حضور مؤثر وی در جامعه کمک کند.
و نادر ظهور میکند .اشتیاق ناخودآگاه پیروان و محرومان از خودشیفتگی ،عاملی است
که پیروان برای جبران آن به سراغ رهبر میروند .در جوامعی که بحرانهای اجتمااعی،
سیاسی ،اقتصادی و روانی وجود دارد ،نیااز بیشاتری باه رهباری کاریزماایی احسااس
می شود .افراد در جوامع در حال گذار از نظام عشیرهای در نوعی خ به سر میبرند .به

رهبر کاریزماتیک زیدیان

رهبری کاریزماتیک پدیده ای است که بیشتر در شرایط و وضعیتهای منحصر به فرد

زید بن علی

عالوه بر ویژگی های شخصی و فردی شخص کاریزما ،مساتلزم شارایط و زمیناههاایی

عبارتی افراد در این جوامع به نوعی خود را محتاج جنبش کاریزمایی میدانند تا بتوانند
از طریق کرامات و معجزات مشکالت اجتماعی شان را حال کنناد .از اینارو جامعاه در
شرایط بحرانی به قدرت کاریزماتیک متوسل یاا متمایال مایشاود .ناامیادی و شارایط
بحرانی جامعه به توهماتی دامن میزند که مردم را در انتظار یک نااجی آسامانی قارار
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شکلگیری باورمندان تأکید دارد (جالیی پور« ،شارایط شاکلگیاری و یاا افاول رهبار

نظایر اینها از دیگرعوامل مهم و کارآمد در ظهور رهبران کاریزماییاند (نقیبزاده159 ،
کرایب.)235-234 ،
بحث تاریخی

انگیزه و هدف زید بن علی

از قیام ،دیدگاهش به مسائله امامات و شاروط اماام،

بن مایه فکری عقاید زیدیه در پذیرش رهبر کاریزمایی و انتصاب امامان زیدی به شامار
میرود .از این رو شخصیت و آراا زید به طور گذار مورد بررسی قرار میگیرد.
زید بن علی بن حسین

زید بن علی بن حسین  ،اولین علوی بود که بعد از واقعه عاشاورا ،علیاه ظلام و
ستم دودمان اموی قیام کرد .در مورد علل و انگیزه قیاام زیاد ،در مناابع اخاتالف نظار
وجود دارد .برخی از گزارش های تاریخی ،علت قیام وی را مطالبه حقوق از دست رفته
آل محمد

ذکر کرده اند .به تصریح منابع ،وی امامت را ناه بارای خاود بلکاه بارای

برگزیده آلمحمد

میخواست (کلینی .)219 ،شیخ مفید مینویسد« :زید جدا از مقام

سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶

علمی ،از لحاظ دالوری و شجاعت نیز سرآمد بود ،به هماین سابب بار دولات اماوی
خروج کرد انگیزه او از قیام ،امر به معروف و نه از منکر و خونخواهی امام حساین
بود .زید میدانست که بردارش امام محمدباقر

شایستهتارین شاخص بارای منصاب

امامت است و پدرش زینالعابدین علی بن حسین  ،در وصایت خاود باه امامات او
تصریح کرده است» (مفید .) 2۶8 ،نظر مفید به سبب شواهد و مدارک قابل دفاع نیسات،
زیرا در منابع تاریخی گزارش هایی در دسات اسات کاه بار دعاوت زیاد بارای خاود
(ابوالفداا ) 204/1 ،و یا انتظار وی برای جانشینی بعد از امام محمادباقر

داللات دارد

(ابنطقطقی .) 97 ،زید به بهانه اختالف مالی با یزید بن خالد قسری باه دساتور هشاام
خلیفه اموی (حک 125-105 .ق) بازداشت شد .در پی ادعای یزید بن خالد قسری والی
معزول عراق ،زید برای رد ادعای وی به دستور خلیفه اموی به شام رفت .خلیفه بارای
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معلوم شدن نتیجه امر و مذاکره با خالاد ،او را باه عاراق فرساتاد (اباوالفرج اصافهانی،
 .) 205/1زید پس از رفع اتهام ،با وجود اصرار والی بر ترک کوفه ،به دعوت گروهی از
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میدهد .جنگها ،عناصر سنتی (تفکر قبیله ای و مذهبی) ،پایگاه اجتماعی ،ایادئولوژی و

علویان 1به بی وفایی کوفیان و عدم همراهی آنها در قیامها (ابوالفرج ،)209/1 ،با اعتمااد
به آنها و دل بستن به تعداد بیعاتکننادگان ،دعاوت را پاذیرفت و در باه کوفاه ماناد
(یعقوبی 32۶/2 ،ابوالفرج .)210 /1 ،الزم به ذکر است که عالوه بار کوفیاان برخای از
حسنیان از جمله محمد و ابراهیم فرزندان عبدا ،بن حسن مح
داشتند (محلی .)255 /1 ،قیام زید بن علای

در قیام زید شارکت

باه ساال  122پاس از علنای شادن باه

شکست انجامید .بعد از شهادت زید ،فرزندش یحیی راه پادر را دنباال کارد .در کوفاه
پیروان زید از اطراف یحیی پراکند ه شدند ،به این ترتیب او به خراسان رفت و در ناحیه
جوزجان با همراه شیعیان آن ناحیه ،خود را برای مقابله علیه ظلم و ستم دولات اماوی
آماده کرد .قیام یحیی نیز به سال  125سارکوب شاد و خاود و اصاحابش باه شاهادت
رسیدند (یعقوبی ،ج 332-331/ 2ابوالفرج 235 /1 ،ابناثیر.)271/5 ،
موقعیت کاریزمایی زید بن علی

مطلب قابل تأمل آن است کدام ویژگی زید زمینهساز شکلگیری باورهای کاریزمایی
در پیروان نسبت به او شد این ویژگیها چگونه توانست اعتباار و جاذباهای در جامعاه
برای وی به وجود آورد
زید بن علی

 .1ویژگیهای شخصیتی
نسب

در خاندانی شریف پرورش یافت .درباره زید روایات بسیار به نقال از پیاامبر و اماماان
نقل شده است و پیشوایان دینی از وی به عنوان یکی از شخصایتهاای علمای تمجیاد
کردهاند .ابوحنیفه در حق وی گفته است« :من در این زمان دانشمندتر از زید نیاافتم» و

رهبر کاریزماتیک زیدیان

زید فرزند امام علی بن حسین زینالعابدین

و برادر امام محمدباقر

اسات ،وی

او را با لقب «حلیف قرآن» و «شهد» میخواند (هارونی .)13 ،افزونبر مقام علمای زیاد

 .1زید حتی با برادرش امام محمد باقر
(مسعودی ،مروج الذهب.)20۶/3 ،

مشورت کرد و امام نیاز بایاعتماادی کوفیاان را باه وی متاذکر شاد
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شیعیان در آنجا اقامت کرد (همو 208 ،ابنطقطقی .)131،زید بارغم توصایه برخای از

خانوادگی ،شخصیت واال ،زهد و عبادت در تثبیت موضعگیری و گروش مردم به زیاد
مؤثر بود.
 .2بحران

متغیر بحران مهمترین بستر ظهور کاریزما در جامعاه اسات .بحاران شارایطی را باه
وجود می آورد که از یکسو رهبر توانمند میتواند با طرح راه حلی نو و دیدگاه جدید،
مردم را به سوی خود جذب کند و از سوی دیگار تحاوالت سیاسای و روانای وضاع
موجود ،مردم را برای پذیرش اقتدار کاریزمایی آماده میکند .رهیافت بحران در قیام زید
هر دو کارکرد را داشته است .زید بعد از واقعه عاشوار و فشار خاندان اموی بر علویان
توانست از این موقعیت استفاده کند و با هدف انتقام و امر به معروف و نهای از منکار
وارد صحنه سیاست شود .از سویی شیعیان کوفه نیز به دلیل ستمهای امویاان از لحااظ
روانی و عاطفی آمادگی پذیرش و گروش به چناین شخصایتی را داشاتند .بار اسااس
گزارشهای تاریخی با ورود زید به کوفه ،برخی از شیعیان منطقه از وی دعاوت کردناد
تا رهبری قیام را به دست گیرد (ابوالفرج 208/1 ،ابنطقطقی .)131 ،به این ترتیب زید
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶

با درک عواط ف ناشی از رویارویی با بحران موجود (وضعیت شیعیان) و احساس نیااز
کوفیان به راه حل نو به دیدگاه رهبری و زعامت سیاسای ،ساعی در پاذیرش و تقویات
شخصیت کاریزمایی خود داشت .پیروان و باورمندان نیز برای بهبود وضعیت نامطلوب
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی خود ،با اعتماد و پذیرش زید ،زمینهساز شکلگیری فرایند
رهبری کاریزماتیک وی شدند.
 .2.1رویکردی جدید به مسئله رهبری

زید با ارائه اندیشه امامت انقالبی طرحی هوشامندانه را باه همفکاران القااا کارد و
روش جدیدی را برای مشروعیت رهبری نجامعه مطرح کرد .وی کاه مادعی جانشاینی
بود ،عالوه بر نظریه نصّ (نصب الهی) مسئله قیام به سیف را نیز عنوان کرد .اعتقاد باه
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خط مشی سیاسی و سیاست تهاجمی از سوی زید بان علای

سابب شاد تاا وی و

باورمندان به این اعتقاد از سایر فرق متمایز شوند ،این اعتقاد رهیافتی برای رسایدن باه
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از نظر شجاعت و دالوری نیز سرآمد باوده اسات (هماو) .داناش ،وساعت علام ،تباار

آنها امامت ،صرفاً منصبی سیاسی بود و شناسایی و مرجعیت امام باا قیاام باه سایف و
کسب قدرت تحقق مییافت .به این ترتیب چهره کاریزمایی زید جلوهگر شد چه اقتدار
کاریزمایی مستلزم نفی ارزشهای سنتی و دگرگونی نظام کهان و تثبیات شاده اسات و
بیشتر در واکنش به بحران به صورت نیروی انقالبی عمل میکند (موقن و تدیّن.)111 ،
 .2.2وضعیت سیاسی و اجتماعی شیعیان

قیام و اندیشه زید باه سابب فضاای جامعاهشاناختی کوفاه ماورد پاذیرش کوفیاان
قرارگرفت .کوفه از مراکز مهم تشیع به شامار مایرفات .شایعیان کوفاه بعاد از واقعاه
عاشورا برای جبران عدم همراهی با امام حسین  ،آماده قیام علیه دولت اموی بودناد.
مشارکت کوفیان در قیام توابین ،مختار ثقفی و قیام زید حکایت از آماادگی ماردم ایان
شهر به منظور دفاع از خاندان علی

و مبارزه علیه ظلم و ستم اموی دارد .بار اسااس

گزارشهای تاریخی زید در راه بازگشت از شا م در حیره اقامت کرد .بعد از ورود زیاد
به شهر کوفه ،هواداران علوی در این شهر او را به قیام دعاوت کردناد .زیاد در کوفاه
رسالهای درباره ستم بنی امیه ،مظالم و فجایع آنها نوشت و به شهرهای مختلف فرستاد و
مردم به جهاد علیه امویان دعوت کرد (بالذری .)527-52۶/2 ،مبارزه و مخالفت علنای

افول کاریزما

ویژگیهای خارقالعاده است (ترنر .)71 ،ویژگیهای وارثتی و رابطه خویشاوندی زیاد
با خاندان پیامبر رهیافتی بر ای پذیرش جاذبه کاریزمایی وی در جامعه شاد .عاالوه بار
صفات رهبری کاریزما ،در نظام کاریزمایی هر اقدام فرهمندی نیازمند آفارینش الزامهاا،

رهبر کاریزماتیک زیدیان

پیشتر اشاره شد سالطه کاریزماا فرماانبرداری از فاردی باا قداسات ،دالور و دارای

زید بن علی

زید با حکومت اموی سبب برجسته شدن وی در نگاه مردم شد.

مناسبات اجتماعی و اندیشه های جدید است (همو) .شخص کاریزما برای تغییر شرایط
سیاسی و اجتماعی جامعه وارد صحنه قادرت مای شاود .درحقیقات اعتباار و نفاوذ و
پذیرش رهبرین اقتدار کاریزمایی عالوه بر صفات اخالقی و شخصیتی ،تالش وی برای
تغییر شرایط موجود است .در دورانای کاه زیاد قیاام مسالحانه را ساازمانده مایکارد،
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قدرت سیاسی بود .پیروان و اطرافیان زید بعد از او مکتبی تشکیل دادند که در دیادگاه

اموی ،سبب همگرایی آنها با زید بن علی

شد .بر مبناای نظریاه سایادت کاریزماایی

«بحران» زمینه را برای ایجاد شور و عواطف و احسااس در جامعاه برمایانگیزاناد .باه
تعبیری برخی از شیعیان برای تغییر شرایط موجود با احساسن شور و عواطفِ ناشای از
مواجهه با بحران به جاذبه کاریزمایی زید گرایش پیدا کردناد .چنانکاه وبار زماانی کاه
سیادت کاریزماتیک را با سیادت سنتی و عقالنی مقایسه میکند ،به ایان مطلاب اشااره
دارد که اقتدار کاریزما کنشی احساسی است که به نیروی دگرگونساز تبادیل مایشاود
(وبر ،اقتصاد و جامعه.)458 ،
در حقیقت صفات و ویژگیهای فردی زید و راه حلّ وی برای تغییر وضع موجاود
سبب شد تا گروه شیعیان به رهبری او گارایش پیادا کنناد اماا شکسات قیاام زیاد و
شهادتش ،نشان از افول جاذبه کاریزمایی وی دارد به ویژه آنکه زید در موعاد قیاام باا
عدم همراهی پیروان و بیعت کنندگانش مواجه شد .در بررسی نظام کاریزمایی وبار ،از
مفاهیم اینگونه برداشت می شود که جاذبه کاریزمایی رهبر در اقتدار کاریزماتیک بیثبات
است و گاه ممکن است رهبر جاذبه کاریزمایی خود را از دست بدهد (بندیکس.)329 ،
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶

اقتدار و تداوم موقیعت رهبر کاریزما در گروی توانایی اجرای دعااوی بارای پیاروانش
است .چنانکه اگر مدعی پیامبری است باید معجزه داشته باشد و یا اگر ساردار جنگای
است باید دست به اقدام بزند و کارهای قهرمانانه انجام دهد (وبر ،دین ،قدرت ،جامعوه،
 .)282رهبر کاریزما از پیروانش می خواهد بارای تحقاق رساالتش از او اطاعات کنناد.
ادعای او در صورتی معتبر است که پیروان رسالتش را باه رسامیت شاناخته اعتباار و
درستی رسالتش را باور کنند (بندیکس .)329 ،به نظر وبر ،رهبر کاریزماا بایاد دعااوی
خود را محقق کند ،در غیر این صورت پیروان ،رسالتش را رد کارده و اعتباار رهبار از
میان می رود .به اعتقاد وی رهبری که مشروعیتش متکی بر کاریزمایی شخصی است باه
لطف کسانی که از او پیروی میکنند ،رهبر میشود (وبار ،اقتصواد و جامعوه .)458 ،باه
تعبیری اگر رهبر کاریزماتیک موفقیتی به دست نیاورد به تادریج پیاروانش را از دسات
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داده و جاذبه استثنایی وی افول میکند.
تطبیق و مقایسه نظریه جامعه شناختی با تعلیل دادههای تاریخی قیام زید بن علی ،
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نابرابری و تضادهای اجتماعی و سیاسای شایعیان در دوره حاکمیات خلفاای غاصاب

اموی را محقّق ساخت .بنابراین شکست قیام وی یا به بیان دیگر افول کاریزمایی زید را
باید در صداقت باورمندانش جستجو کرد .مطلب مهم آنکه وجهه و جاذبه رهبری بایاد
در نگاه کسانی که صادقانه خود را تسلیم او کردهاند ،به اثبات برسد .افول جاذبه رهبری
زید و همراهی نکردن گروهی از پیروانش در موعد مقرر ،مبتنای بار بافات جمعیتای و
ساختار سیاسی و اجتماعی شهر کوفه و حضور قبایل طرفدار حاکمیت امویاان در ایان
شهر بود (ماسینیون 51 ،1۶ ،هندز .)122-120 ،همچنین اندیشاه سیاسای زیاد و نگااه
وی به جواز امامت مفضول بر افضل در پراکندگی پیروانش نقش داشت.

1

جانشینی کاریزما

وبر در توضیح سلطه کاریزماتیک به حالت روزمرگی و عادی شادن کاریزماا اشااره
می کند .وی معتقد است این نوع سیادت در حالت اصیل خود ،سرشتی غیرمعمول دارد.
اقتدار (سیادت) عبارت از منا سبات اجتماعی است که به اعتباار و اثباات ویژگایهاای
کاریزما بستگی دارد و در صورت تدوام از آسایب کوتااه مادت و گاذرا باودن ،عباور
می کند .در این صورت سرشت کاریزمایی که در پیدایش خود نمونه خاالص باوده ،باه
نوع سیادت سنتی یا قانونی دگرگون مایشاود .علال دگرگاونی سایادت کاریزماتیاک
نخست منافع معنوی و مادی پیروان در بقاا و تجدید حیات دایمی جمع اسات .مناافع

زید بن علی

ادامه یابد و دوم به گونه ای ادامه یابد که موقعیت آنها حالت مستمر و روزمره پیدا کند.

رهبر کاریزماتیک زیدیان

قویتر معنوی و مادی نظام گرداننده پیروان ایجاب میکند که اول ،مناسبات کاریزمایی
این منافع و مصا لح با فقدان شخص کاریزما و مطرح شدن مسائله جانشاینی باه شاکل
حادی نمایان می شود .اما وبر برای حلّ این بحران راهکارهایی زیر ارائه میدهد:
الف :تالش مجدد برای یافتن رهبری کاریزمایی که طبق شواهد و عالیم ،صاالحیت
سیادت را داراست.
ب :تعیین جانشین توسط خود کاریزما و قبول آن از سوی پیروان.
 . 1درباره دیدگاه زید در باب خالفت شیخین رجوع شود به (طبری ،ذیل حوادث سال  )180/7 ،122البته برخی
از محققان معاصر نسبت این تفکر به زید را افترا دانستهاند (کریمان.)23۶ ،203 ،
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نشانگر آن ا ست که زید ادعای خود مبنی بر قیام مسلحانه علیاه ظلام و ساتم خلفاای

پذیرش و به رسمیت شناختن وی از سوی اجتماع مورد نظار (وبار ،اقتصواد و جامعوه،
.)4۶1-4۶0

1

جانشینی کاریزماتیک زید بن علی
 .1همگرایی علویان حسنی با قیام زید و یحیی

مسئله مهم در نظریه جامعه شناختی اقتدار کاریزماتیک ،جانشاینی کاریزماا اسات .از
این رو بررسی جانشینان زید و امامان زیدی ،برای تبیین طرح چاارچوب مفهاومی ایان
پژوهش ضروری به نظر میرسد.
بعد از زید ،فرزندش یحیی راه پدر را دنبال و رهبری قیام علیه ظلم و ساتم دولات
اموی را به دست گرفت (یعقوبی 332-331/2 ،شهرستانی .)115 ،با شهادت زیاد بان
علی

هوادارانش از اطراف یحیی پراکنده شدند ،با این حال به فعالیتهای خود ادامه

دادند .به این ترتیب او به خراسان رفت و در ناحیه جوزجاان باا همراهای شایعیان آن
ناحیه ،خود را برای مقابله علیه دولت اموی آماده کرد .قیام یحیی به سال  125سرکوب
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶

و یحیی و اصحابش به شهادت رسیدند (یعقوبی 332 /2 ،ابوالفرج 235 /1 ،ابناثیر/5 ،
 .) 271با شکست قیام زید و فرزندش یحیی ،شاخه علویان حسنی به رهبری عبدا ،بن
حسن بن حسن

(عبدا ،مح

) ،در مرجعیت فکری و سیاسی زیدیان نقش باارزی

ایفا کردند .با شهادت زید و یحیی ،محمد بن عبدا ،مح

رهبری قیام زیادیان را باه

دست گرفت و زیدیه با وی همراه شدند .درباره محمد بن عبدا ،به جز گزارشهاایی
پراکنده از جایگاه علمی و اجتماعی او و همراهایاش باا قیاام زیاد (محلای،)255/1 ،
اطالعی در دست نیست .به گزارش ابوالفرج اصفهانی ،محمد در اواخر خالفت امویاان
(سال  ) 12۶خود را امام برحق دانسته و از مردم برای خود بیعت گرفت (اباوالفرج/1 ،
 .) 3۶1عبدا ،بن حسن بن حسن در ناحیه ابواا در نزدیکی مدینه مجمعای تشاکیل داد
که برای پسرش محمد با عنوان مهدی ،دعوت میکرد (همو .)354 ،304/1 ،همزمان باا

114

 .1التبه وبر نمونهه ای دیگری نیز برای جانشینی نقل کرده است (نک .وبر ،اقتصاد و جامعه.)4۶1،
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ج :تعیین و انتصاب جانشین توسط دستگاه کاریزمایی گرداننده اجتماع کاریزماایی و

وی پس از تجهیز و سازماندهی سپاهان ،در رجب سال  145در مدینه دعاوت خاود را
علنی کرد (طبری 552/7 ،ابناثیر .)529 /5 ،مدتی بعد برادرش ابراهیم بن عبادا ،نیاز
در بصره رهبری قیام را به دست گرفت .قیام محمد نفسزکیه ،به سبب عدم همااهنگی
و برنامه ریزی و فشار یاران ،پیش از موعد مقرر صورت گرفت (طبری 1.)552/7 ،عالوه
بر این هم زمان نبودن دعوت وی با برادرش ابراهیم و جادیت منصاور عباسای (-13۶
 )158برای سرکوب کردن قیام محمد (یعقوبی 377 ،3۶9 /2 ،طبری /7 ،ذیال حاوادث
سال  ،)145نتیجهای جز شکست و کشته شدن وی و یارانش در برنداشت .به گزارشای
نفس زکیه ،ابراهیم را جانشین و وصی بعد از خود قارار داده باود (ابوالعبااس حسانی،
 .)428ابراهیم با وجود موفقیت های چشامگیر در آغااز نبارد ،سارانجام مغلاوب ساپاه
منصو ر خلیفه عباسی شد و در قریه باخمرا به سال  145کشته شاد (یعقاوبی379 /2 ،
ابناثیر .)5۶9/5 ،منابع نام محمد نفاسزکیاه و اباراهیم را در ذیال اماماان زیادی ذکار
کردهاند (شهرستانی .)115-114،از آنجایی که قیام محمد و ابراهیم ،با فاصله کمی بعاد
از زید و یحیی صورت گرفت و همچنین فاطمی بودن نفاسزکیاه و انگیازه وی بارای
مبارزه و قیام علیه ظلم و ستم ،از جمله دالیلی است که از دعوت نفس زکیه و برادرش
ابراهیم با قیام زید و نیز مشارکت و حضور زیدیان با قیام نفاسزکیاه (طباری۶04/4 ،
رهبری و زعامت قیام از سوی یحیی بن زید اشاره کارد (ابانخلادون .)250 /1 ،طباق
گزارشی تاریخی یحیی پس از آنکه آماده قیام شد ،صحیفهای کاه از پادرش در دسات
داشت به متو کل بن هارون داد و از او درخواست کرد پس از مرگ وی آن را به پسران
عبدا ،مح

برساند (صحیفه سجادیه .)۶17-۶21 ،ابانخلادون در ایان بااره نوشاته

رهبر کاریزماتیک زیدیان

ابن اثیر ) 59۶-595 /5 ،و مهمتر از آن ،گزارش وصایت و جانشینی محمد بن عبدا ،به

زید بن علی

ابراهیم با عنوان قیام زیدی یاد شده است .عالوه بر این میتوان باه همراهای محماد و

است « :زیدیان پس از قتل زید به امامت پسر وی یحیی قائلند که به خراسان رفت و در
گوزگان کشته شد .یحیی وصیت کرده بود که پس از درگذشت وی ،امامت باه محماد
 .1ابن اثیر بیماری ابراهیم برادر محمد را دلیل ناهماهنگی قیام آن دو نوشته است (ابناثیر.)529/5 ،
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روی کار آمدن عباسیان ،محمد که حکومت را از آن خود میدانست ،آمااده قیاام شاد.

این ترتیب رهبر فکری نهضت و پیشوایی زیدیان به تشخیص و وصیت یحیی بن زیاد
(حقیقت ،)14 ،به محمد بن عبدا ،بن حسن بن حسان

از شااخه علویاان حسانی،

رسید .چنانکه قبالً اشاره شد محمد نفسزکیه در موقاع مارگ ،بارادرش اباراهیم را در
بصره جانشین خود کرد بنابراین ابراهیم بن عبدا ،،طبق اصول زیدیه امامت و رهبری
فکری و سیاسی زیدیه را بر عهده گرفت (هماو 17،ابوالعبااس حسانی .)428 ،بعاد از
شکست محمد و ابراهیم ،زیدیان با علویان حسانی هماراه شادند و آنهاا را در قیاام و
خروج علیه ظلم و ستم خالفت عباسی ( )۶5۶-132همراهی کردند .باه طاور کلای باا
بررسی سلسله امامان زیادی و پای گیاری جایگااه اعقااب علویاان حسانی در عرصاه
سیاست ،آنها رهبران و امامان فکری و سیاسی زیدیه و مؤسس دولتهای زیدی ایران،
مغرب و یمن بودند .بنابراین هر چند رهبر زیدیه (زید بن علی ) از علویاان حساینی
بود ،اما امامان و پیروان زیدی از حسنیان بودند .پیش از پرداختن به مسئله حلّ بحاران
جانشینی زیدیان طبق نظریه وبر ،اشارتی مختصر به علل انتقال رهبری سیاسی و فکری
زید به علویان حسنی خواهد شد.
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶

گرچه منا بع به درگیری زید بن علی با عبدا ،بن حسان بان حسان محا
دارند اما زمانی که عبدا ،مح

از اقامت زید بن علی

در کوفه و بیعت با کوفیاان

مطلع شد ،نامه ای به زید نوشت و او را از اعتماد به کوفیان برحاذر شاد .در ایان ناماه
عبدا ،مح

به بیوفایی کوفیان آنها اشاره دارد و هشادار مایدهاد کوفیاان زبانشاان

جلوتر از خودشان است و قلبشان آنها را همراه نمیکند .عبدا ،باه زیاد تاذکر داد کاه
کوفیان نامههای دعوت را به وی نیز نوشته اند ،اما او باه کوفیاان اعتمااد نداشاته و باه
سخنان آنان توجه نکرده است (طبری .)1۶1 /7 ،با وجود نصیحت عبدا ،مح

بزرگ

علویان حسنی ،زمانی که کوفیان و شیعیان نواحی مختلف با زید برای قیام علیه ظلام و
ستم دولت اموی بیعت کردند ،محمد (نفس زکیه) بن عبدا ،مح
امام حسن

11۶

اشااره

و امعبادا ،دختار

نیز از حسنیانی بودند که با زید در قیام علیه دولت اموی شرکت داشاتند

(ابوالعباس حسنی 403 ،محلی .)255/1 ،زیدیان نیز از همان آغااز باا حسانیان هماراه
بوده در قیام های آنان حضاور داشاتند .چنانکاه زیادیان پاس از انتصااب و جانشاینی
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بن عبدا ،بن حسن بن حسن سبط ،ملقب به نفس زکیه برسد» (ابنخلدون .)250/1 ،به

فرزندان زید 1در قیام محمد بن عبدا ،و همراهی زیدیان با ابراهیم بن عبدا( ،ابوالفرج،
 - )304 /1چنانکه به گزارش مسعودی چهارصد تا پانصد تن از زیدیان با ابراهیم بان
عبدا ،همراه بودند( -مسعودی ،)297-29۶/ 3 ،از نخستین نمونههای حضور زیدیان با
قیامهای علویان حسنی است 2.بنا به گزارش منابع ،محمد بن عبدا( ،نفاس زکیاه) باه
گروهی از زیدیان مدینه وصیت کرد تا بعد از او از برادرش ابراهیم اطاعت برده و پس
از ابراهیم ،عیسی فرزند زید بن علی

را رهبر خود قرار دهند (نجفیان رضوی.)345 ،

با مراجعه به منابع تاریخی و کتب فرق و ملل و نحل مشاهده مایشاود کاه مهامتارین
امامان زیدیه ،پس از زید بن علی
مح

و فرزندش یحیی ،محمد و ابراهیم پسران عبادا،

 ،حسین بن علی (شهد فخ) ،ابوالسرایا ،ابن طباطبا از علویان حسنی بودند کاه در

دوران خالفت عباسی ( )۶5۶-132قیام کردند (ولوی .)131 / 1 ،از نیماه قارن دوم باه
تدریج مبارزات سیاسی پیروان زیدیه شکل جدیدی گرفت و اماماان زیادی باه جاای
شورشهای منطقه ای ،موفق شدند در نواحی مختلف قلمرو اسالم ،حکومتهای محلی
تشکیل دهند .چنانکه در منابع از ادریسیان شمال آفریقا (طبری ،)192/8 ،زیادیان یمان
(نوبختی )90 ،و علویان طبرستان (طبری ،279/9 ،ذیل حاوادث ساال  250مساعودی،
زید بن علی

 )۶8/4به عنوان حکومتهای زیدی نام برده شده است (نوبختی.)91 ،
 .2نهاد کاریزمایی

زیدیه بعد از محمد و ابراهیم فرزندان عبادا ،محا

 ،الزم اسات باه بااور و دیادگاه

عقیدتی زید اشاره شود ،زیرا اندیشه سیاسی و دینی زید بن علای

باه عناوان رهبار

کاریزماتیک زیدیه عالوه بر اصول کلی اعتقادات فرقه زیدی در تعیین و انتصاب امامان
زیدی نیز تأثیرگذار بود.
 .1حسین و عیسی فرزندان زید بن علی در قیام محمد نفس زکیه شرکت داشتند( ،ابوالفرج .)2۶3 ،عالوه بار
این زیدیان در قیام اشتر پسر نفس زکیه نیز حضور داشتند (ابناثیر.)59۶- 595/5 ،
 . 2برای آگاه بشتر از ارتباط زیدیه و علویان حسنی (ر.ک .نجفیان رضوی« ،واکاوی دالئل همرایای و همگرایای
فکری اصحاب مذاهب اسالمی».)109- 105 ،

رهبر کاریزماتیک زیدیان

به منظور فهم راه حلّ زیدیه برای پر کردن خ رهبری و جانشینی کاریزمایی اماماان
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نفس زکیه از سوی یحیی رهبر کاریزماتیک خود ،با حسنیان ارتبااط داشاتند .مشاارکت

زیدیه با رهبری و اقتدار زید بن علی آغاز شد .زید به عنوان رهبر کاریزماتیک زیادیان
در کالم و افکار خود قائل به اصولی بود که بعدها در تعیین جانشین و زعامت فکری و
سیاسی فرقه زیدیه ،تأثیر بسیار داشت .بر مبنای دیدگاه زیاد ،جانشاین کاریزماایی وی
باید صالحیت و شرایط الزم را برای امامت و رهبری داشاته باشاد .بااور زیاد دربااره
شروط امامت بر اصل قیام به سیف استوار بود ،شرطی که باعث اختالف و رقابت زیاد
با برادرش امام محمد بااقر
میدانست ،اما امام محمد باقر

شاد .زیاد مسائله قیاام را از شاروط امامات و زعامات
امام بود ،در

با این استدالل که پدر ما زین العابدین

حالی که در طول حیاتشان قیام نکرد (شهرستانی )115 ،در حقیقت شرط قیام به سیف
از نگاه زید را برای انعقاد امامت باطل اعالم کرد .عالوه بر این زیدیه بار طباق دیادگاه
زید ،معتقدند بعد از امام علی

امامت از آن امام حسن

و حسین

باود و بعاد از

آنها به فرزندانشان میرسد .در باور زیدیان امامت حضرت علای  ،اماام حسان
امام حسین

و

با نصّ صورت گرفته است ،اما بعد از این سه امام ،نصیّ بر امامت هاچ

علوی در دست نیست .به این ترتیب زیدیه در انتصاب امام ،قائال باه ناص نیساتند و
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶

مهمترین شروط امامت را خروج امام می دانند .البته در بحث امامت و بیان شروط امام،
نسب اهمیت داشت و امامت را به فرزندان اماام حسان

و اماام حساین

می کردند .زیرا به نظر زیدیان امام باید فاطمی و از اعقاب اماام حسان

محادود

و حساین

باشد ،بنابراین هر یک از اعقاب آنها که شرایط و صالحیت داشته برای مبارزه با ظلم و
ستم و در راه خدا قیام به سیف کند و ا لبته قادر به دفااع باشاد ،اماام اسات (اشاعری،
 143-142نوبختی .)90 ،به این ترتیب با اقادام زیاد بان علای

جریاانی جدیاد در

انتصاب و زعامت سیاسی شیعه شکل گرفت.
 .2.1فرهنگسازی نهاد کاریزمایی

1

بازخوانی گزارشهای تاریخی نشانگر آن است که هر چند شکست زید به معنی افول
جاذبه کاریزمایی او تعبیر می شود اما قیام و اصول فکاری زیاد ،باه تادریج در جامعاه
118

 .1این تعبیر از مقاله «جانشینی پیامبر انتقال کاریزما» ،دکتر فهمه فرهمندپور گرفته شده است (فرهمندپور.)21 ،
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بر اساس چارچوب نظری پژوهش ،سیر تاریخی فرقه زیدیه و سایادت کاریزماتیاک

اهل بیت متفاوت بود .از آنجایی که انقالبیگری ،سرشت حرکتآفرینی و تحاولزایای
الزمه دوام و بقای شخصیت کاریزماست ،بن ابراین زید با طرح قیام به سایف ،توانسات
زمینه استمرار و تداوم جاذبه کاریزمایی در جامعه را فراهم نماید .به نظر وبر در اقتادار
کاریزمایی اطاعت از شخص به سبب اعتماد به او ،یا وحی نازل شده بر او ،یا قهرماانی
و سرمشق بودن است .زیرا به تدریج ویژگیهای فکاری و روش رهبار کاریزماایی باه
پیروان نفوذ میکند .اعتبار بخشیدن به مبانی فکری زید بن علی

و نهادینه شادن آن،

فرصتی برای علویانی بود که اندیشه زعامت دینی و سیاسای داشاتند .باه ایان ترتیاب
علویان فاطمین نسب با خروج و قیام توانستند رهباری کاریزماایی زیدیاه را باه دسات
آورند ،چرا که به تعبیر وبر طبق شواهد و عالیم ،صالحیت سیادت را داشتهاند .به بیان
دقیق تر برخی از علویان با تغییر مالک استحقاق تصدی خالفت و با کاریزمایی معرفای
کردن جایگاه خالفت و امامت -بدین معنی که نهاد کاریزمایی باه جاای فارد کاریزماا
ایجاد شد( -فرهمندپور )1۶ ،آن را جاایگزین رهباری فکاری و سیاسای ائماه کردناد.
چنانکه یحیی بن زید با زعامت قیام شیعیان خراسان ،رهبر کاریزماتیک زیدیان شاد .در
منابع تاریخی ،گزارشی مبنی بر بیعت هواداران و پیروان زید با یحیی در دست نیست و
انتصاب ائمه زیدی به تعیین جانشین توسط خود کاریزما و قباول آن از ساوی پیاروان
بنا به وصیت یحیی بن زید بوده است .طبق گزارشهای تاریخی ،ابراهیم نخست بارای
برادرش محمد بیعت میگرف ت و بعد از کشته شدن و سرکوب نهضت نفسزکیه بارای
خود دعوت میکرد (یعقوبی 387 /2 ،ابوالعباس حسانی 428 ،اباناثیار .)5۶3 /5 ،راه

حلّی که وبر آن را از رایجترین شیوههای انتخاب رهبر کاریزما میداند (وبار ،اقتصواد و

رهبر کاریزماتیک زیدیان

اشاره شده است و آن تعیین و انتصاب رهبری محمد و ابراهیم فرزندان عبدا ،محا

زید بن علی

عالوه بر این به جانشینی یحیی از سوی زید نیز اشاره نشده است .تنها در یک مورد به

جامعه .)2۶1 ،به جز موارد یاد شده جانشین کاریزماتیک زید ،بر مبنای اصول فکاری و
کالمی زیدیه بود .به بیان دیگر زیدیه با تعیین شاروط الزم بارای جانشاینی و رهباری
جامعه اسالمی چون قیام به سیف ،مرجعیت فکری و عملی امامت را که بر نصّ استوار
بود ،کنار گذاشتند .عالوه بر این زیدیان ،با اعتبار بخشیدن به شرط فاطمی باودن اماام،
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باوری را شکل داد که قالب و ساخت و ساز آن با اندیشه امامت منصوص و جانشاینی

بنابراین با توجه به راهکارهایی که وبر برای تعیین جانشین رهبر کاریزمایی تعیین کرده،
روش زیدیان برای حلّ بحران جانشین رهبر کاریزماتیک بعاد از زیاد ،ایجااد دساتگاه
کاریزمایی بود که بر ای ن اساس مشروعیت رهبری کاریزماتیک امامان زیدی با قیاام باه
سیف ،مبارزه علیه ظلم و ستم و داشتن نسب فاطمی از سوی پیروان ،تأیید میشد.
پذیرش رهبر کاریزما از سوی پیروان یا به گفته وبر توساط کساانی کاه در معارض
سیادت هستند ،برای اعتبار کاریزما مهم و تعیینکننده است .این پذیرش آزادانه است و
با عنوان نشانه و دلیل تضمین می شود .البته در مواقعی که کاریزما اصایل باشاد ،دیگار
نشانه برای ادعای مشروعیت اساس نیست و مبنای این مدعا در احساس وظیفه کسانی
است که دعوت به پذیرش کاریزمایی شدهاند .بنا بر نظریه وبر موضوع مهم در سایادت
کاریز ماتیک این است که فرد دارای سیادت کاریزمایی از سوی پیروانش چگونه ارزیابی
شود (همو.)455 ،
نتیجهگیری
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶

زیدیان از لحاظ سیاسی ،مذهبی ،فکری و کالمی خاود را پیارو زیاد بان علای بان
حسین

می دانند که در اواخر حکومت اموی وارد صحنه سیاست شد .تبار خانوادگی،

شخصیت مذهبی ،دشمن ستیزی و مبارزه علنی علیه ظلم و ستم بارای زیاد در جامعاه
اسالمی جاذبه و اعتباری بهوجود آورد که زمینهساز شاکلگیاری کاریزماایی وی شاد.
رهبر کاریزمایی زیدیان توانست با مجموعهای از ویژگایهاای شخصایتی و رفتااری و
ارائه راهحل برای رفع بحران وارد صحنه شود و هستهای از یااران را تشاکیل دهاد .از
سویی فشارهای سیاسی و اجتماعی که بر شیعیان اعمال مایشاد و عواطاف ناشای از
مواجه با بحران ،پیروان را تحت تأثیر قرارل داد تا به فرایند کاریزمایی زید پاسخ دهند.
بر مبنای اقتدار (سیادت) کاریزماتیک اگر رهبر کاریزما موقعیاتهاایی باه دسات آورد
جنبش تقویت میشود و تداوم می باید و اگر به موفقیات نرساد از نفاوذ و اعتباار وی
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کاسته می شود .جاذبه استثنایی زید نیز به جهت عدم همراهی پیروانش افاول کارد اماا
دیدگاه زید که مرجعیت سیاسی و فکری شیعیان را در قیام به سیف میدانست ،سابب
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فرصتی را برای تمام علویانی که اندیشه خالفات و حکومات داشاتند ،فاراهم کردناد.

اصول و اعتقادات فکری و کالمی او را پذیرفته قائل به استمرار قدرت کاریزماایی وی
شوند .بر این اساس دستگاه کاریزمایی گرداننده اجتماع کاریزمایی باه وجاود آماد کاه
اهرم قدرت سیاسی را بر مبنای اندیشاه و دیادگاه زیاد تبیاین و توجیاه کارد .در ایان
صورت با نهادینه شدن اصول فکری و اعتقادی زیدیه ،هر فرد دارای نسب فااطمی باا
مبارزه سیاسی و قیام به سیف ،مشروعیت امامت زیدیه و صالحیت به رسمیت شناخته
شدن از سوی پیروانن تحت سیادت را دارا بود.

زید بن علی
رهبر کاریزماتیک زیدیان
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شد گروهی از علویان که امامت را نه بر مبنای نصّ ،بلکه در قدرت سیاسی میدیدناد،

ا ابناثیر ،ابوالحسن عزالدین ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دارصادر 19۶4 ،م.

ا ابن خلدون ،عبدالرحمان ،عبدالرحمان ،العبر و دیوان المبتداء و الخبر فی تاریخ العرب و
العجم و البربور و عاصورهم مون ذوی الشوان االکبور ،تحقیاق خلیال شاحاده ،بیاروت:
دارالفکر 1408 ،ق.
ا ابنطقطقی ،محمد ابنطباطبا ،الفخرى فى اآلداب السلطانیة و الدول االسوالمیة ،تحقیاق
عبدالقادر محمد مایو ،بیروت :دارالقلم العربى ،ط األولى 1418 ،ق.
ا ابوالعباس حسنی ،احمد بن ابراهیم ،المصوابیح ،عماان :موسساۀ اماام زیاد بان علای
الثقافیه 1422،ق.
ا ابوالفداا ،عمادالدین اسماعیل ،المختصر فی أخبار البشر ،بیروت :دارالمعرفه[ ،بیتا].
ا ابوالفرج اصفهانی ،على بن الحسین ،فرزندان ابوطالب ،ترجماه جاواد فاضال ،تهاران:
کتابفروشى علىاکبر علمى 1339 ،ش.
ا اشعری ،سعد بن عبدا ،،المقاالت و الفرق ،ترجمه یوسف فضایی ،تهاران :انتشاارات
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶

عطائی 1371 ،ش.
ا بالذری ،احمد بن یحیی ،انساباالخراف ،جلداول محمد حمیدا ،،جلد چهارم 193۶
مصر :مطبعه القدس1938 ،م.
ا بندیکس ،زینهارد ،سیمای فکری ماکس وبر ،ترجمه محمود رامباد ،تهاران :انتشاارات
هرمس 1382 ،ش.
ا ترنر ،برایان .اس ،وبر و اسالم  ،مترجمان حسین بستان و علی سلیمی و دیگاران ،قام:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1388 ،ش.
ا جالییپور ،حمیدرضاا و مجیاد فوالدیاان« ،شارایط شاکلگیاری و یاا افاول رهبار
کاریزمایی ،مطالعه مورد دوره خاتمی ( 1384-137۶ش)» ،پژوهشنامه علوم سیاسای،
سال سوم ،شماره چهارم1387 ،ش.
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ا جالییپور ،حمیدرضا و مجید فوالدیان« ،مقایسه سلطه فرّهمندانه و سلطه کاریزماتیک
با اتکا به آراا وبر ایضاح یک خلط مفهومی» ،فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم
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ا حقیقت ،عبدالرفیع ،جنبش زیدیه در ایران ،بیجا :انتشارات آزاداندیشان 1359 ،ش.
ا شهرستانی ،عبدالکریم ،الملل و النحل ،ترجمه محمدرضا جاللی ،بای جاا :انتشاارات
اقبال 1350 ،ش.
ا صحیفه سجادیه ،به کوشش محمد علی ابطحی ،بیجا :مؤسسه امام مهدی 1411 ،ق.
ا طبری ،أبوجعفر محمد بن جریر ،تاریخ األمم و الملووک ،تحقیاق محماد أباو الفضال
ابراهیم ،بیروت :دار التراث19۶7 ،،م.
ا عابدی جعفری ،حسن« ،جاذبه استثنایی ،تحول مفهومها و مصاداقها» ،مصاباح ،پااییز
 1373ش ،شماره .11
ا فرهمندپور ،فهمه« ،جانشینی پیامبر انتقال کاریزماا» ،تااریخ اساالم ،ساال ،5تابساتان
 ،1383شماره.18
ا کرایب ،یان ،نظریه اجتماعی کالسوی  ،ترجمه شهناز مسمّیپرست ،تهاران :انتشاارات
آگاه 1382 ،ش.
ا کریمان ،حسین ،سیره و قیوام زیود بون علوی  ،تهاران :شارکت انتشاارات علمای و
فرهنگی 13۶4 ،ش.
 1381ش.
حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت 1388 ،ش.
ا محلی ،احمد بن محمد ،حدائ الوردیه تحقیق مرتضای بان زیاد مصاطفوی ،صانعا:
بدرالعلمی و الثقافی 1413 ،ق.
ا مسعودی ،أبو الحسن على ،مروج الذهب و معادن الجووهر ،تحقیاق اساعد داغار ،قام:

رهبر کاریزماتیک زیدیان

ا ماسینیون ،لویی ،جغرافیای تاریخی کوفه ،ترجمه عبادالرحیم قناوات ،قام :پژوهشاگاه

زید بن علی

ا کلینی ،محمد بن یعقوب ،بهشت کافی ،ترجمه حمیدرضا آژیر ،قم :انتشاارات سارور،

دارالهجره 1409 ،ق.
ا مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،االرخاد ،بیروت :انتشارات مؤسسه اعلمی ،بی تا.
ا موقن ،یدا ،و احمد تدیّن ،عقالنیوت و آزادی مقااالتی دربااره مااکس وبار ،تهاران:
انتشارات هرمس 1379 ،ش.
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انسانی ،دوره هشتم ،شماره  ،3تابستان .1395

اسالمی زیدیه ،معتزله و مرجئه با نخستین قیامهای سادات حسنی تاا ساال  145ق»،
مطالعات تاریخ فرهنگی ،بهار  ،1391سال  ،3شماره .11
ا نجفیان رضوی ،لیال ،حیات سیاسی حسنیان تا سال  145ق ،تهران :پژوهشاکده تااریخ
اسالم 1394 ،ش.
ا نقیبزاده ،احمد ،درآمدی بر جامعهخناسی سیاسی ،تهران :سمت 1387 ،ش.
ا نوبختی ،حسن بن موسی ،فرق الشیعه ،ترجمه :محماد جاواد مشاکور ،تهاران :بنیااد
فرهنگ ایران 1353 ،ش.
ا وبر ،ماکس ،دین ،قدرت ،جامعه ،ترجمه احمد تدین ،تهران :انتشارات هارمس1382 ،
ش.
ا وبر ،ماکس ،اقتصاد و جامعه  ،ترجمه :عباس مناوچعری و دیگاران ،تهاران :انتشاارات
سمت 1384 ،ش.
ا ولوی ،علی محمد ،تواریخ علوم کوالم و موذاهب اسوالمی ،تهاران :انتشاارات بعثات،
13۶7ش.
سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 139۶
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ا هارونی ،ابوطالب یحیی ،اإلفاده فی تاریخ االئمه الساده ،تصحیح محمادکاظم رحمتای،
تهران :مرکز پژوهشی میراث مکتوب 1387 ،ش.
ا هندز ،مارتین« ،ریشهشناسی جریانهاای سیاسای کاوفی در نیماه نخسات قارن اول
هجری» ،ترجمه محمد علی رنجبر ،تاریخ اسالم ،سال  ،3بهار  ،1381شماره .9
ا یعقوبی ،ابنواضح ،احمد بن أبى یعقوب ،التاریخ ،بیروت :دار صادر ،بیتا.
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ا نجفیان رضوی ،لیال « ،واکاوی دالئل همرایای و همگرایای فکاری اصاحاب ماذاهب

