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مصطلح 

شائٌع بني الناس، 

كثرًيا ما يستخدم لوصف 

الشخصيّات التي تستطيع لفت النظر، 

والتأثري يف اآلخرين. 

لكن ما هو التعريف الدقيق لهذا املصطلح؟ وما هي 

دالالته؟

املجتمعات  بتعّدد  وتعّددت  الكاريزما  معاين  اختلفت 

مفهوًما  الباحثني  بعض  عّده  حتى  ثقافاتها،  واختالف 

اللّغات؛  يف  للكلمة  واحٍد  معنًى  إيجاد  ميكن  وال  غامًضا، 

غموضها  يعترب  التي  الغامضة  الكلامت  من  بطبيعتها  ألنّها 

املعنى  من  تنشأ  استعاملها  يف  الرغبة  ولعّل  سحرها،  رّس 

قد  فهي  يستعملها،  من  خاطر  يف  يجول  الذي  الغامض 

الشخصيّة  أو  امللِهمة  الشخصيّة  أو  الشخصيّة  سحر  تعني 

اآلرسة، أو الجاذبيّة والسحر يف شخصيّة القائد، التي دفـــع 

الجامهري لتقديسه أو املهابة منه))).

))) - يراجع: عبّاس، ثامر: تقديس الزعامة) دراسة يف ظاهرة الكاريزما السياسيّة)، ط)، دار ومكتبة 

عدنان، بريوت، ))20م، ص487.

 ونظـــراً لــهذا التنّوع، 

ال بّد من الرجوع إىل معنى الكلمة 

يف اللغة، وكيفيّة تطّورها.

نشأة املفهوم وتطّوره:

الكاريزما كلمة ذات أصل يونايّن “  charisma"، وتعني 

"الهديّة"، وقد استُعملت بداية مبعى املوهبة اإللهيّة)2). 

التي  املواهب  للداللة عىل  األوائل  املسيحيّون  استخدمها 

يختّص بها الله أفراًدا معيّنني، ثّم انتقلت الكلمة إىل الفالسفة 

  charismaأيًضا- إّن مصطلح الالهوتيّني املسيحيّني. ويقال- 

خارقة  خاّصة  إىل  أو  اإللهيّة  النعمة  إىل  يشري  األغريق  عند 

فرد معنّي تجعل صاحبها ميتلك قدراٍت  بها شخصيّة  تتميّز 

ومواهَب، تفوق ما هو إنسايّن وما هو طبيعّي، ولهذا فإّن 

املصطلح برأيهم يستخدم يف نطاق األدب للداللة عىل الهبة 

اإللهيّة)3).

مصطلح  فيرب”  “ماكس  االجتامع  عامل  أعطى  وقد  هذا 

ملاكس  للسلطة  املثاليّة  واألناط  وخالفته  الرسول  قيادة  الخالق:  عبد  نيفني  مصطفى،  -يراجع:   (2(

فيرب)دراسة مقارنة)، مجلة العلوم االجتامعيّة، الكويت، شتاء 986)م، ص 47) .

)3)-  )م.ن)، ص43.

الكاريزما
حوراء هزيمة

طالبة دكتوراه يف كلية احلقوق ـ لبن�ان
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“االقتصاد  كتابه  يف  سياسيّة  صبغة  الكاريزما 

واملجتمع”))). واعتربه نوًعا من أنواع السلطة، 

السلطة  ثالث)2):  إىل  السلطات  صّنف  حيث 

القانونيّة،  العقالنيّة  والسلطة  التقليديّة، 

التي تستند رشعيّتها  الكاريزميّة  والسلطة 

عىل اإلخالص لشخصيّة استثنائيّة مثاليّة.

الكاريزميّة  السلطة  وتنقسم 

لصيقًة  تكون  فقد  نوعني؛  إىل 

الخاّصيّة  فتكون  القائد،  بشخص 

تكون  وقد  القيادة،  إىل  راجعة  الكاريزميّة 

الكاريزميّة  الخاّصيّة  فتكون  بالسلطة،  لصيقًة 

راجعًة إىل السلطة ال إىل الشخص)3). 

الكاريزما بعًدا اجتامعيًّا؛ حيث  وقد أخذ مصطلح 

يطلق يف بعض األحيان عىل الرياضيّني والفّنانني والكتّاب، 

وحتى عىل أّي فرٍد له حضوره يف املجمتع )مدير رشكة، أو 

موظّف، أو مدّرس، أو حتّى تلميذ...).

فريدمان”  “هاورد  النفس  علم  يف  الدكتور  يعّرف     

الكاريزما بأنّها “حضوٌر مميٌّز ومثري”؛  كأن يدخل شخٌص 

اآلخرين،  انتباه  فيلفت  ما،  مكان  إىل  املميّز  حضوره  له 

بل تسيطر شخصيّته يف ذلك املكان؛ فالطاقة اإليجابيّة التي 

والحيويّة  الحياة  ومتنحهم  اآلخرين  عىل  تنعكس  يحملها 

والنشاط. ويف صميم وأعامق الكاريزما ثقة قويّة بالنفس وقدرة عىل إسقاطها عىل اآلخرين)4).  

خالصة القول، إّن الكاريزما مصطلح يعرّب عن خاّصيّة يف السلوك اإلنسايّن، ويعني أساساً امتالك صفات تؤّهل الشخص ليكون 

مؤثًّرا يف اآلخرين. يقول عامل النفس االجتامعّي رونالد رياجو: “ليست الكاريزما موهبة أو منحة من السامء، وليست صفة ميكن 

أن ترثها أو تولد معك، إّنا هي يشء تستطيع تنميته إذا توفرت لديك القدرة عىل تنمية هذه الصفة يف شخصيّتك”.

وعليه ال بّد أن نسعى الكتساب الكاريزما؛ لنكون مؤثّرين يف َمن هم حولنا، فننرش أفكارنا الحّقة، والتوّجهات الصحيحة يف 

محيطنا االجتامعّي.

)))-  يراجع: فيرب، ماكس: االقتصاد واملجتمع، ترجمة محمد الرتيّك، املنظّمة العربيّة للرتجمة، ط)، بريوت،))20 م، ص )49.

)2)- يراجع: مصطفى، )م.س)، ص-37) 38).

)3) - يراجع: مصطفى، )م.س)، ص 42).

)4)- يراجع: شحرور، ليىل: سحر لغة الجسد: الكاريزما القياديّة، ط)، الدار العربيّة للعلوم، بريوت، 0)20م، ص -)) 6) .




