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 Political  سياسی

  
  انجينر محمد داؤد اڅک

    ٢٠١٧ اگست ٠۶
  

  کاريزما او کاريزماتيک شخصيت
  

ي او فردي يا معنا ورکو» ذاتي جذابيت «  په اصل کي يوناني کليمه ده چي په لغت کي د   χάρισμαکاريزما 

ځانګړي صفتونه بيانوي چي په ځينو ځايونو کي د استعداد ، نعمت ، روحاني جذبه او داسي نورو په مفھوم ھم کارول 

په اصطالح کي د يوه رھبر ھغه نبوغ او جذابيت دی چي پخپلو پلويانو کي د محبوبيت ، تآثير ښندني او .  کيږي 

  . فوق العاده رھبرۍ قدرت ته کاريزما ويل سويده په بل عبارت د ښې او . اعتماد سبب کيږي 

حيت پوري تړلې وه چي د خدايي تحفې ي نه مخکي ډيره مروجه اصطالح نه وه او يوازی په مسماکس وبرکاريزما د 

) کاريزماتيک حاکميت (  د نھه لسمي پيړۍ په اخر کي د ماکس وبريا اسماني ډالۍ په معنا کاريدل خو کله چي الماني 

ح راپورته کړل نوموړي اصطالح پراختيا وموندل او د شلمي پيړۍ په نيمايي کی په علومو په تيره بيا په اصطال

  . سياست ګډه سول 

د کاريزما په ھکله ھم اندونه بيل دي ځني د نظر خاوندان وايي چي کاريزما خدايي تحفه ده چي ځينو يا خاصو 

ځني فيلسوفان ټولنيز او . کاريزما ټولنيزه پديده ده او کسبيږي شخصيتو ته ورکول کيږي خو ځيني بيا باور لری چي 

 بيا پدې اند دی چي کاريزماتيکه رھبري پخپله په شخص او دده ماکس وبرتاريخي شرايط د کاريزما ځالګۍ بولي خو 

  .په شرايطو پوري تړلې ده 

 کاريزما ھم ذاتي برخه لري  کی ټينګار کوي چيThe Charisma Mythفرانسوۍ ميرمن اوليوافاکس پخپل کتاب 

  . او ھم په محيط کي زده کيږي چي زه ھم په ھمدغه اند يم 

  : وايي چي ماکس وبرځکه نو کاريزما ھم د نورو مفاھيمو په څير بيل بيل تعريف سويده ، د بيلګي په ډول 

  .  » کاريزما د يوه فرد شخصي ځانګړتياوی دي « 

  : کي کاريزما داسي تعريف سوٻده American Heritage Dictionaryپه امريکايي ھرتيج قاموس 

په رھبرانو کي ھغه شخصي او نايابه ځانګړتياوي دي چي په خپلو مخاطبو کي وفاداري او د خوښۍ خاليص او « 

  .  » عميق اشتياق را زيږوي 

ار  کي پر کاريزما باندي ھر اړخيزه بانډTHE LAWS OF CHARISMAامريکايي مورتين سن پخپل کتاب 

  :کړيدی او پدې ھکله وايي چي 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 کاريزما يوازي جذابيت ، وفاداري ، ګرانښت او ھيجان نه دی بلکه د اعتماد ھغه حس دی چي د مخاطب د ارامي او 

  :الخره کاريزما داسي تعريفوي اراحت سبب کيږي چي په عين حال کي باور او اعتبار را منځته کوي ، ب

 اساني سره ارتباط ټينګوي ، پر نورو خپل فکري اثر ښندي او خپلو پلويانو ته د کاريزما ھغه توانمندي ده چي په« 

  .» کاميابۍ او وفاداره ملګرو د پيداکولو لپاره الھام وربخښې 

  :کاريزما داسي تعريف کړيده ) لغات نامه معين (  فرھنګ فارسی 

او ھغوی و شور او قربانۍ ته حاضر د يوه فرد جذابيت او شخصيت دی چي کوالی سي په خلګو کی نفوذ وکړي « 

  .» کړي 

 :زه کاريزما داسي در پيژنم 

کاريزما د يوه شخصيت يا رھبر ھغه ځانګړې ذھني توانمندي او خالقيت دی چي د ھغه پواسطه د خلګو پر اذھانو اثر 

  . ښندي او په زړونو کي ئې ځای نيسي 

  

  کاريزماتيک شخصيت

فکر ، احساس او سلوک ټولګه ده چي د محيط د تعامل سره د يو فرد شخصي سبک   د Personalityشخصيت 

  .جوړوي ، يعني شخصيت د ځانګړو افکارو ، سلوکو او احساساتو ټولګه ده په يو شخص کي 

  :امريکايي روانپوه ګوردن شخصيت داسي تعريفوي 

بندي ده چي د ھغه فرد سلوک او تفکر شخصيت په يو فرد کي دننه د رواني او فيزيکي متحرکو نظامونو غنچه « 

  . » ټاکي 

  :سياسي ټولنپوھنه د شحصيت په ھکله وايي 

  . ھر ھغه څوک چي د ټولني د عطف نقطې ته حرکت ورکړی شخصيت دی 

  :زه شخصيت داسي تعريفوم 

 او اصولو ته شخصيت ھغه مھربانه اخالقي کرکټر دی چي د ھر ډول امتيازاتو يا مجازاتو په مقابل کي خپلو اھدافو

  .وفادار پاته سي 

په ټوله کي د شخصيت يوه غښتلې ځانګړتيا داده چي جوړه نلري يعني يو شخصيت په دوو خلګو کی نه را ښکاره 

  .   کيږي 

خو کاريزماتيک شخصيت لږ بيل بحث دی چي فريدريش نيچه الماني شاعر او فيلسوف په الماني ژبه کي ابرمرد 

Übermenschن ورته ويلي دي چي د ھر ډول خوف او خرافه څخه ازاد وي ، جھان ئې داسي قبول  يا کامل انسا

 . کړی وي څنګه چي وجود لري 

  :مورتين سن په خپل کتاب کي د کاريزماتيک شخصيت په ھکله داسي ليکي 

کله چي د کاريزماتيک شخصيت سره مخامخ سۍ په اساني سره تشخيص کوالی سۍ چي ھغه په خلګو کي ځليږي « 

  .» او خلګ د کاريزماتيک شخصيت په څنګ کي د افتخار او ښوالي احساس کوي 

  :زه ھم د کاريزما او شخصيت په يو ځای کيدو سره کاريزماتيک شخصيت داسي در معرفي کوم 

کاريزماتيک ھغه جذابه اخالقي شخصيت دی چي د بالغت په علم پوه ، انتقاد منونکی ، د خاص استعداد او ثبات 

   .خاوند وي
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 کاريزماتيک شخصيت بايد د محتاطانه او ھدفمند حرکت ، منظمي او با ارتباطه خبري ، په صحبت کی محبت او 

مسکا ، د موضوع ښه افاده کول په حرکاتو، د بې وخته او بې ځايه خبرو څخه پرھيز ، مثبت فکر کول او د منفي 

سفې په عام ډول د کاريزماتيک رھبريت څو مفاھيمو څخه د ډډه کولو سره سره ډير مھارتونه ولري ، خو فل

  :ځانګړتياوي په الندي ډول په نښه کړيدي 

  . د کاريزماتيک رھبر لومړۍ ځانګړتيا په صادقانه ډول د خپلو ځانګړو اھدافو روښانه کول دي و خپلو پلويانو ته  -

  . ن مطمئن وي   کاريزماتيک رھبر يا شخصيت په خپلو کړونو او باورونو کي ثابت قدم او پر ځا-

  .  کاريزماتيک رھبر بايد خپلو پلويانو ته دا ازادي ورکړي چي ھغوی دی د رھبر په حيث قبلوي او که نه -

 کاريزماتيکه رھبري د ځان لپاره نه بلکه د خپل سياسي او ملي اھدافو لپاره مبارزه کوي او اھدافو ته د رسيدلو لپاره -

  .ره زغم خاوند وي قبلوي او د پو) توکل ( ھر ډول ريسک 

  .  کاريزماتيک رھبران د خپل نفوذ او پر مختګ لپاره نوي سلوک ، کړنالري او رويشونه لټوي څو ګټه ځني واخلي -

  

۵- ٢٠١٧-٨   

 

 


