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کاریزما
و

ی سیاسی کورداوه بزووتنهی لهکهتییهسایهڕۆی که

حموددارا مه

 مرۆڤ بۆخۆی ندهرچهھه.ینی مرۆڤهیی زهفسانهندی عاتیفی و ئهھهمی ڕهرھهی کاریزمایی بهوهبزووتنه
مان کاتدا ھه لهی کهکه عاتیفیهندهھهم ڕه، بهیهم جیھانهری ئهوه و عاقترین بوونهقنیرکی عهوهبوونه

یدا کهقنییه عهندهھهر ڕهسهتوان به دهیه جارھه کهھایهکی وهرییهنی کاریگهتی، خاوهینیشیهتکی زهسهخه
.زاڵ بت و یانیش الوازی بکات

 تاکدا کی نائاسایی لهندییهتمهت و تایبهسه خههبوونی کۆمه واتای ھهتی، بهیهمککی کۆمهک چهکاریزما وه
 و رانیامبهک پهوه.وهمیزادهرووی ئادهزدان و سه بۆ ھزی یهوهگدرته دهندیانهتمهو تایبه ئهیه جار ھهکه
ناسران که وادهوهکییهن خه الیه لهکانرکرده کالسیکیشدا پادشاو سه دیرۆکیله.کانبییهزھه مهتییهسایهکه

م ت ئهنانهو ته.کانی مرۆڤی ئاسایینرووی ئاستهو دانایی و زانایی سهق و وزهن عهمرۆڤی نا ئاسایی و خاوه
.یهواجی ھه توندی ڕهگادا بهندک کۆمه ھهمۆش له تا ئهڕهباوه

ی لهسهو که، یان ئه)ئاگاداریی خودایی(واتای  به زمانی یۆنانی کهوهڕتهگهی دهکهک واژه ڕیشههکاریزما و
ڕوهکان بهکات و کاروبارهوت دهس و کهو ھهکانی ئه پی خواست ڕنونییهپارزرێ و به دهن خواوهالیه
.باتده
.نتوان دادهرهناسان و لکۆهمی ھزری کۆمهرھهبهت لهکی تایبهمکی کاریزما شونناسی نوشدا چه کۆمهله

ناسی ، کۆمهیهرچاوی ھه دیارو بهرهی ھهنجه مۆرک و جگا پهوهیهم بارهی له دیارانهره ھهو ڕووهک لهو یه
.ه)1920-1864(رمانی ماکس فبهئه

رنج تکی سیحراوی و سه حاهکه.بینت تاکدا دهله)کی نائاساییهتییچلۆنایه(ک ر، کاریزما وهماکس فبه
و به.کاتتی سیاسی دهسهوی ده تکهمکهم چهر ئهفبه.خشتبهری پ دهدهبهڕاده توانای لهڕاکش و

تی سه کاریزمایی، دهتیسهریتی، دهتی نهسهده:ت واتاسهتی دهشروعیهس جۆر مهکک لهی یهپیه
.ھنتپکده.قیعه-یاسایی
 دوو  پی قۆناغکی دیرۆکی گونجاو کهکدا بهگایهر کۆمهھهکرێ لهتی کاریزمایی دهسایهی، یان کهوهبزووتنه

( ئاراوه بتهکرابتری کات وشونی بۆدابین فاکته نی مرۆڤ ق درژایی دیرۆکی ناعهتی کاریزمایی بهسایهکه.
 خۆیان بهیدا بکات کهوانک پهیهرکات پهو ھه.کاتش ده جیھان و مرۆڤ پشکهی نوێ لهوام پناسهردهبه

1).دی دتتی بهیهکی کۆمهیهوه بزانن، بزووتنهیهو پناسهنگری ئهالیه
تی بهیهست، ژیانی سیاسی و کۆمه دهتی سیاسی بگرتهسهکی کاریزمایی دهیهوهرکاتکیش بزووتنهھه

مان کاتدا  ھهم لهبه.کاتیدا دهکی نوتر پهریتیدا ڕوویهتی نهگاو سیاسه کۆمهڵ گهراوردکردن لهپوان و به
.ستچوو بتدهریتکی کۆن و لهی نهوهرهی کاریزمایی خۆی زیندووکهوهکرێ بزووتنهده

خسی، نابته لھاتوویی شهنیا بهتی کاریزماییش تهسایه پیدا نابت و کهوهخۆیهیی لهی کاریزماوهبزووتنه
یرانی  قهوهموویانهرووی ھهسهله.رک فاکتهنجامی کۆمه ئهکو لهبه.گاندی کۆمهسهو پهجگای متمانه

ست دهگادا، الوازی و ھیچ لهر مشکی کۆمهسهو زابوونی بھیوایی بهست شکهسیاسی، _تییهی کۆمهرهوگه
روونی، کانی گوشارو شوانی ده قۆناغهگشتی لهو به...کانتییهیه سیاسی و کۆمهرهندو ڕبهھاتنی نوهنه
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تی ن سروش الیه کاریزما لهکی دیکهواتایه و به.بتیدا دهپه...بی و سیاسیدازھهخالقی،مهفیزیکی،ئابووری، ئه
م به.بت بوونی شتکی نامۆو نائاسایی نهیداپهکرێ دهش ر بۆیهو ھه ئاراوه دتهوهقۆناغکی دیاریکراوه

 و وهوتهکه لی ده کهن باش و خراپانهو ئاکامه ئهیه،وهنگاندن و لکۆینهسهو جگای ھه گرنگهبۆ ئمهی وهئه
.وهتیانهسایهو کهن ئهیهالھزی کاریزمایی لهنی کارھناتی به چۆنیهرواھه

روا  ھه.دوادابتبهکی کاریزمایی یههو بزووتنهمیشه ھهرج نییهتی کاریزمایی مهسایهوتنی کهرکهبواری ده
.نگنرێبسه ئاسا ھهکی موعجیزهتییهسایهک کهتی کاریزمایی وهسایه کهرجیش نییهمه
تی کاریزمایی سایهکدا کهگایهر کۆمهھهمۆش، لهکانداو تا ئهتییهگا مرۆڤایهرخی کۆمه ھاوچه دیرۆکیله
.وه جیاوازی زۆرهم بهبه.بنبوون و دهھه
قامگیرو نیمچهئابووری سه- و بارودۆخکی سیاسیزگای دیموکراسین دامودهی خاوهگایانهۆمهوکله

و رکی لھاتوویهبهی ڕوهنیا ئهکو تهبه. ئاسا نییهکی موعجیزهتییهسایهی کاریزمایی کهتسایهقامگیرن، کهسه
رانی تری ڵ ڕبه گهراووردکردن لهبهی لهشکهندییهتمهلھاتوویی و تایبهوڕن پهباشی ڕادهکانی خۆی بهرکهئه
 جاری .وتکهدیار دهکیدا بهکانی خهنی داخوازییهرکردبهستهری خۆی و پش خۆی و توانای دهوروبهده

قامگیرو پ گا ناسه کۆمهم له به.بتیی و شوازی ئاخاوتنی سنووردار دهوهرهتی دهڕواهنیا به تهواشه
تی سایهت، کهگاکانی ڕۆژھهک کۆمهوه...داکانتی و ئابوورییهیه سیاسی و کۆمهوره گهیران و کشهقه

ست دنت، و مۆعجیزهده بهوتنرکه سهکان،ر چاوگرتنی میکانیزمهبه لهب به کهیهتیهسایهو کهکاریزمایی ئه
کان حاه شیاو، مهبنهکان دهشیاوهقین، نه یهبنهکان دهموو گومانه، ھهتییهسایهو کهتی ئه ھیمهخوقنت و بهده
وهڕووی ھزرییه لهبن کهند دروست دهندان نوهت چهنانهندک و ته نوهرهبهرهیتر بهو ئر مسۆگهبنهده
 ناو له...و زانستگاو بازاڕوت و قوتابخانهمزگهوپارت و ساندیکا ویاندن ڕاگهککانی تری وهندهواوی نوهته

وری  ده کهقههند ئچهبن به دهی کاریزماوست ئامرازی دهکاته دهمانهموو ئهھهووهتونتهخۆیدا ده
 بۆ ییهچی و گوایهی ئاستی ملکهستهیوهش پهقانهو ئهک لهریهن و دووری و نزیکی ھهده دهتییهسایهوکهئه

.ریی کاریزماییڕبه
تی سایهندان کهھان چهر ئاستی جیسهو لهی ڕابردووداده سهدوو_ک یهیماوهنیا لهدیرۆکی نوێ و تهله

شکیان به. ناوهوهتییه دیرۆکی مرۆڤایهان بهی مۆرکیبوون کهجۆردا ھهبوارو ئاستی جۆربهکاریزمایی له
ر  سهیان خستۆتهڕهشترین الپهو ڕهرگرتووهرجی کاریزمایی خۆیان وهلومه ھهخراپترین شواز سوودیان لهبه

ی  ھزی کاریزمایی و پشتیوانی بنکهموو بهھه...ینیدام حوسن، خومهسهستالین،ر،ھیتله:تیدیرۆکی مرۆڤایه
 سیمبۆلی ئازادی و ڕزگاری و نگرانی خۆیانحاکدا بۆ الیهو له.زنبوونستیان پکردو مهک دهفراوانی خه

.نمژی و نامرۆڤبوون بوونقی و خوم و دهستکارانیان سیمبۆلی ستهرھهبۆبه.رمی و مرۆڤبوون بووندنه
 جگای ڕزو ستایش وهستکارانیشیانهرھهن بهالیهت لهنانهتهبوون کهتی کاریزمایی تریش ھهسایهم کهبه

رنجهجگای سه.یهک کارل مارکس ھهکی وهتیهسایهرئاستکی تریش کهسهو لهگاندی، نیلسۆن ماندلال:بوون
 خولیایرسام بوون و نهخۆیان سه به نهوهکانه خراپهی نموونهوانه پچه بهتیانهسایه کهرهم جۆواوی ئه تهکه

و کنۆش بۆبردنیش پهڕوانی چه چاوه نه وردابوو،سهیان لهکهتییهسایهوری کهدهکیان لهی خهوهخکردنه
(تک کارل مارکس دهکی وهتییهسایه کهربۆیهھه.بوون 2) من مارکسیست نیم کهوهته باوهم خاهئه:

. بلکنرێوهوهکانی ئه بیرو بۆچوونهندی تاکخوازی بهھه ناخوازێ ڕه کهی ئاشکرایهیهم وتهشی لهکهستهبهمه
.نگنرێلسهو ھهتی تاکی ئهسایهی کهوهرهدهخشرێ و لهندکی زانستی پ ببهھهستی بوو ڕهبهکو مهبه

کان باش و خراپهرهگهئه
:مانهله.رهی زۆر فاکتهستههیوتی کاریزمایی پهسایه کهیڕۆلی باش یان خراپ

.کاتتی دهرایهی کاریزما ڕبهوهو بزووتنهکانی ناو ئهی تاکهتتایبهگاو به ئاستی ھۆشیاری کۆمه-1
.ڕاندنجۆری بیار دان و ڕاپهزگای جۆربهبوونی داموده ئاستی بوون و نه-2
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رجی ژیان و لومهتی و ھهزموونی سیاسی و کۆمایهواری و ئهتی خودی کاریزماو ئاستی خوندهسایه که-3
.تییهسایهکهو بوونی ئهردهروهپه
. ئاراوهتی کاریزمایی تیایدا دتهسایهی کهمهردهو قۆناغ و سه ئه-4

کی کاریزمایی تییهسایهبوونی که پویستن کهی دیرۆکی ھهندک قۆناغتوانین بن ھهکی گشتی دهیهشوهبه
 ژماردن ی له نموونه دیرۆکدا بهکان لهکشهی وهکالکردنه یهو ڕۆی تاکی کاریزما له.تمی شتکی حهبتهده
.لماوه سهوهھاتووهنه
گاو کبوونی کۆمهری یه فاکتهتوان ببتهرجی دیاریکراوو گونجاودا دهلومه ھهتی کاریزمایی لهسایهکه

ناوبردنی  ھۆی لهبتهش دهمهو به.کاندا پناو ئامانجهرخانکردنیان لهو تواناکان و تهی وزهڕی زۆربهگهخستنه
.کانی کۆسپهوهکان و بچوککردنهجۆره جۆربهیرانهقه
و یانیش قۆناغی ،یی و خوقاندنی موعجیزهفسانه ئاستی ئهیشته گهتی کاریزمایی کهسایهم کهبه

ش مه ئه.تیفانهریی نگه کاریگهڕتهگهرده وهوهتیفانهکی پۆزهرییه کاریگهربازکرد، لهپویستبوونی خۆی ده
:مانهند ھۆکاری گرنگ لهر چهبهله
کان  زۆری جارهرهی ھهتی سیاسی زۆربهرایهزگای ڕبهی دهوهرهسهکی کاریزمایی لهتیهسایهبوونی که ھه-1
.کاتو کاردهوهکاتهوان بیردهاتی ئه جی لهتیهسایهو که ئهکات کهوانیدا دروست دهیه مشکی په لهڕهو باوهئه
واوی و ته.سترتبهگرتن و درووستبوونی بیروڕای جیاواز دهخنهش بواری داھنان و خوقاندن و ڕهمهبه

کی دیکتاتۆری تیهسایهک، کهک پویستییهئیتر وه.تیهسایهو کهست ئه دهونهکهھا دهکی ڕهیه شوهکان بهبیاره
 تچردهدهل.ت، دهر ھۆیهر ھهبهدا لهکهپانه گۆڕهمانی له یان نهش،تیهسایهو که مردنی ئهبهتهک بووبب

ودا تی ئهسهمی ژیان و دهردهسه لهچونکه.تیدارایه ڕبهسات و درووستبوونی بؤشایی لهھۆی ڕوودانی کاره
ردان شتکی به وره وری بھیواییگهو، ئهمانی ئهنه بوون و بهییهتسایهو کهموو ھیواکان گردراوی ئهھه
.ڕوانکراوهکجار چاوهیه
 لهرهگهو ئهئه.ییفسانهرکی ئهوه بوونهزاند و بوو بهتی کاریزمایی کاتک سنووری مرۆڤبوونی بهسایه که-2

ر ر ھه به لهستھنانهکردن و شکههو ھهئیتر کاتک ئه.ست بھنت بکات و شکههو ھه ئهئارادا نامنت که
شکت و ک تکدهیهوهکو بزووتنهری کاریزمایی تک ناشکت، بهی ڕبهفسانهنیا ئهک بت ڕوویدا، تهھۆیه

 بقی بن به دهفشکمرت و ھیواکانی نهچت و دهبارده، لهوه ژیانهو قوربانی زۆر ھاتۆتهوزه بهک کهیهپرۆسه
.ر ئاوسه
کات و  دهکشهکاندا پتر پاشهموو ئاستهھهت لهقنییهکانی زۆرتربن، عهرییهتا ھیزی کاریزماو کاریگه ھه-3

زگاو بیری امودهو ڕۆی دوهگرته دهندانهی زانستی و لۆژیکمهوه، جگای بیرکردنهیاڵ و عاتیفهون و خهخه
. نزمی خۆیانره ئاستی ھههنهگڵ دهکۆمهبه

ی سیاسی کوردوهکاریزماو بزووتنه
کی سروشتی یهوهرهمدهک وه و وهویانهفه عه ڕابردوودا لهی وهحوکمی ئهی سیاسی کورد بهوهبزووتنه

مای  بنهر سه له واتا.یی بووهستهناوچوونی رۆحی و جه له خۆپاراستن لهو.وهوساندنهم و چهسته
وستبوونی دان و درورھه بۆ سهیبارکی لهیهمینه زهمیشه ھه،بووهکی زانستی نهیهرنامهئایدیۆلۆژیاو به

ر بۆ تیدهی یارمهری دیکهناغی دیرۆکیش دوو فاکتهۆروا جیوگرافیاو ق ھه.وهخساندوتی کاریزمایی ڕهسایهکه
.درووستبوونی کاریزما بوون

و ڕۆه ئهبووه جارھهکه.بووهری ھهرچاوو کاریگهی سیاسی کورد، ڕۆکی بهوهتنهدیرۆکی بزووکاریزما له
ر وردترو دیاریکراوتر دیرۆکی گهو ئه.سات و دراماتیک بووهو جاری تریش پ کارهتیفانهکجار باش و پۆزهیه

واوی  ته له کهیهوهویش ئهئه.ینگهیر دهامکی سه ئاکنگنین بهسهی کاریزمایی کورد ھهوهکاریزماو بزووتنه
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مۆش ڕابردووداو تا ئهی کوردستان لهرچوار پارچهر ئاستی ھهسه له کهکانی کورد سیاسییهوهبزووتنه
،انداکوهستپک و فۆرمگرتنی بزووتنهکانی دهدان و قۆناغهرھه سهتی کاریزمایی لهسایه ڕۆی که.ڕوویانداوه

و وهته دامرکاوهکهوهگوڕوتینی بزووتنهستپکه دهو قۆناغهرچوونی ئهسهم دوای به به. بووهوهرهکالکهیه
.ری تشکان فاکتهوتن بۆتهرکهری سه فاکتهی ببتهوهتی کاریزمایی لهسایهڕۆی که

وهو ئیتر لهستپک سنووردار بووهۆناغی ده قنیا بهزمایی تهتی کاریسایه کهیتیفانه پۆزهڕۆی تر کیواتایهبه
وتن و رکه قۆناغی سهنتهیهخشت و بیگه ببهکهوه بزووتنهوامی بهرده بهبووهدوا ھیچ تواناو میکانیزمکی نهبه
 مردن بهک وه چ م ڕگرتنهتر ئه ئی.وتندارکهکانی تری سهرهواوی فاکتهم تهردهبه ڕگر لهش خراپتر بۆتهمهله
پشتگوێ ھۆی بهو یانیش. پکردنتاڵ و بوه ئاشبه ئاکامدا بۆته له، که)ش بووبتمانانهرچی مردنکی قارهگه(

.ری کاریزمایی خودی ڕبهلهی جگهرکی تررفاکتهخستنی ھه
، و  ئاراوهتهری ھناوهک فاکته ڕۆژگار کۆمهکان گۆڕاون وکییهرهرجه ناوخۆیی و دهلومه ھهمۆش کهئه
تمی، ڕۆی کی حه پویستییهجۆری تر بوونهزگای جۆربهبوونی پارت و ڕکخراوی سیاسی و دامودهھه

زموون و زانست چۆڵ ڵ و ئه کۆمهق و لۆژیک و بیری بهبت و جگا بۆ عه سنووردارتر دهرهبهرهکاریزما به
کیم ،  حه بهرکردهو سهم یان ئه ئهبیستین که دهنگانهودهئه ھشتا ی سیاسی کورداوهبزووتنه لهمبه.کاتده
و دات لهوڵ دهن ھز ھهوتکی خاوهو ھشتا ڕه.نکه دهن و پناسهبهھتد ناوده...وری و ، ب ونهبقهعه
رکی  ئهرستنیشی بکاتهکات، بتک دروست بکات و پهدهودا ژیان ئهتیرایه ڕبهتریژر چه لهیتیانهایهسکه
و تاک و ن ئه الیه لهوتانههڕم جۆرهکانیش ئهزۆری جارهرهی ھهزۆربه.ت یاساییشی بکاتنانهمووان و تهھه

تی سایهرو کهو ڕبهن ئهم یاق ئه له ستایش و کلکهیان لهو پایه نان و پلهدرت که ده پره پهوهگروپانه
ت و الوازکردنی وهزگاکانی دهخی الوازکردنی داموده بایهھا بهکی ڕهیه شوهو بهمیشهھا کارکیش ھه وه.دایه

.بتدهنیدهگای مهکانی کۆمهی دیموکراسی و پایهپرۆسه

کانراوزهو پهرچاوهسه
نشر نی چاپ .نقش نیروھایی اجتماعی در زندگی سیاسی.ی سیاسی شناسجامعه. دکتر حسین بشیریه-1

61تھران ل-1379ششم 
 زاری ی لهواژهستهمان دهندان جار ھهو فریدریک ئینگلسیش چه السال گوتووهی بهیهو قسه مارکس ئه-2

 و 5/8/1890و بۆ شمیت له3/11/1982-2کانیدا بۆ برنشتین له نامه لهبۆنموونه.وهته گاوهوهمارکسه
. دا7/9/1890له)سۆسیال دیموکرات(ی رانی بوکراوهی نووسهستهروا بۆ دهھه

ل .تھران-1381نشر مرکز چاپ سوم .بابک احمدی، مارکس و سیاست مودیرن:بۆ زۆرتر زانیاری بوانه
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