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Abstract 

“The Sociology of National Charisma” is a book by Majid Fouladian that analyzes 

the collapse of social structures and the rise of national charisma. The author uses a 

historical structural method to study the structural changes on the eve of the two 

constitutional revolutions and the Islamic Revolution and concludes that in the Qajar 

period, the construction of social networks prevented the formation of 

comprehensive solidarity. Considering such construction, it seemed unlikely the 

emergence of national charisma, but at the end of the Pahlavi regime, due to the 

collapse of the traditional structure and the emergence of social crises in a society 

that had reached a level of national cohesion, and with the emergence of ideology 

based on society culture, it became possible to form a national society and national 

charisma. In this article, we intended to review the book “The Sociology of National 

Charisma” in the framework of integrated analysis (structure-agent). The results 

show that Fooladian does not explain the relationship and role of followers in the 

emergence of charisma. In fact, the author merely explains the structures and their 
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effect on the emergence of charisma, and ignores the agency of charisma followers 

in the emergence of charisma. 
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 یجامعه شناسدر کتاب  یزماکار یروانِپ یانگاریدهبر ناد ینقد
 اجتماعی و ظهور کاریزمای؛فروپاشی ساختارهای مل یزمایکار

 *فاطمه دانشورمحمدزادگان

 **رضاعابدی گناباد

 چكیده

کتابی است  بته ملتج م فتال یان یتاط کته فتی اط ی   اشتی          ،شناسی کاریزمای ملیجامعه
. نایستنال  بتا ر     کنتال را ت زیه   تحلفل متی  ی ملیساختارهای اجتماعی   ظهار کاریزما
ساختاری  ر استتانه    انالت م موت  فه   انالت م     ساختاری تاریخی به ب رسی تحانت 

ای جامعه متان  از  رسال که  ر   ر  ماجار، ساخ  شبکه   از    به این نتف ه میاس می می
اس     ر چنتفن ستاختی  ر شت ایح بح انتی ًت یا       های ی اگف  با  گف ی همبستگیشکل

فی  جتتا   ار     ظهتار   ای، متامی، مههبتتی   ًتن   امکاط ظهار کاریزماهای خُ   محلته 
رسال. اما  ر ا اخ  حکام   هلای به  لفل ی   اشتی ستاخ    کاریزمای ملتی بعتفال بنظ  می

ای که به سطحی از انس ام ملی رستفال  بتا ،     های اجتماعی  ر جامعهسنتی   ب  ز بح اط
گفت ی اجتمتام ملتی   ظهتار     لبا ظهار ایالئالاژی مبتنتی بت  ی هنتا جامعته امکتاط شتک      

شناستی کاریزمتای ملتی    ایج تا کتام جامعه ر این مالاله ب  اط شال  یزمای ملی ی اهج شال.کار
کارگزار( مار  نالتال   ب رستی مت ار  هتفج. نتتای       -را  ر چارچام تحلفلی تلففالی )ساختار

- هال که یان یاط چگانگی ارتباط   نالش  ف  اط  ر ظهارکاریزما را تاضتف  نمتی  نواط می
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  ً یا  به تاضف  ساختارها   تتثیف  انهتا ب ظهتار کاریزمتا    اختته         هال.  ر  ام  نایسنال
 اس .نسب  به عاملف    کارگزاری  ف  اطِ کاریزما  ر ظهار کاریزما بی تاجه با  

  ب ،ساختار ف  ،رهب ،   یزما،کار ها: دواژهیکل

 

 . مقدمه1

 کاریزما   جهبته  کاریزما   رهب ی کاریزماتفک از جمله ماضاعات  ژ هوی اس  که خا ،

 ت  ازی    اختنتال.    ب ای تحالفق   ب رسی  ار .   نایسنالگاط بسفاری  ر این زمفنه به نظ یته 
نظ یه رهبت ی   مت ین نظ یه    ازاط م ط بفستج، به عنااط مبالماکس  ب  به عنااط یکی از مهج

ه عبارتنتال  ب   کت شا . ماکس  ب  از سه نام مو  عف  سفاسی نام میکاریزماتفک شناخته می
تت ین  از مو  عف  عال نی )ب  ک اتفک(، مو  عف  سنتی   مو  عف  کاریزماتفک. ا  مهج

 یژگی مو  عف    سلطه عال یی را تکفته بت  متاناط   بته کتارگف ی یتک  ستتگا  ا اری        
ی ستنتی، رشتال      انال.   به نظ  ا  یکتی از عاامتل مهتج  گ گتانی جامعته     غف شخصی می

 اسی مبتنی ب  هن ارهای عفنی   مانانی است . زیت ا  ر سفاست     گست   عال نف    ب  ک
های عمل بته نحتای موتخر بت  استاه سلسته       ها   حاز ی ً حف ر ک اتفک همهاب

انال. مو  عف  سنتی ب  بتا ر مستتم  بته  رستتی ستنن همفوته معتبت           م اتب تازی  شال 
   ازنال.    ارنتال  متالرت   حالانف  کسانی استاار اس  که به شفا  سنتی به اعما  مالرت می

است    مت  م   شا  که از  فوفنفاط به ارث رستفال  ای تعففن می ر این ا ب   ایه ماناط   ماعال 
کننال.   امتا موت  عف  کاریزماتفتک    هج به  لفل با ر به تالالّه شخصف  ا  از ا  افاع  می

هتای  ارز  مبتنی ب  تسلفج غف معما  م  م  ر ب اب  شخصف  مالاله   یضفل  مه مانی بتا 
استثنایی یک شخر   ی امفن ا  استاار اس . مالصا   ب  از کاریزمتا،  یژگتی یتال العتا       

ی  فتامب اط، حکمتا،  ا راط یتا ریستای     العا    ر چهت   ای خارلشخصفتی اس  که به گانه
بخوتال  شا    به انها حالتی یال فبفعی   یال بو ی متی اماام   مه ماناط جنگی اشکار می

هتای نتاین   تاانتال بتا فت ر ارز    (. شخصف  کاریزمتایی متی  411-410: 4031  ، زا)نالفب
انالازهای متفا تی را  ر مالابل ای ا  جامعه بگوایال که  ستتفابی بته انهتا یالتح از ف یتق      چوج

-کنتال   علفته  ضتعف  اجتمتاعی    کنش انال بی ممکن اس . کاریزما کسب مو  عف  متی 

-حالتی امکاط  گ گانی اجتمتاعی یت اهج متی    شا .  ر چنفنسفاسی ماجا   ار  ًحنه می

: 4031گهار  )منتاچه ی، شا    جامعه از  ضعف  ماجا  ر  به سای  ضعف  جالیالی می
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(. بناب این رهب ی کاریزماتفک، خصاًفتی نفس  کته بته ًتارت یاتتی  ر تمتامی      30 -31
باشتنال.  ر م حلته   ها  اجال این مابلفت    ای ا   جا   اشته باشال یا به بفانی  یگ ، تمامی انساط

شانال.  ر م حله بعتال، عتااملی    ا  ، عااملی  جا   ارنال که باعث ای ا    ظهار کاریزما می
 جا   ارنال که  ر یبات، شالت   ضعف ًف  کاریزما  ر رهب  مؤی  هستنال.   کاریزماتفتک  

شتا . یان یتاط نفتز     با ط، خصاًفتی اس  که  ر  ام  از سای  ف  اط به رهب اط اعطا متی 
ب رسی از حفث ت  بی است    کاریزمتا   ای اجتماعی   مابلعتالال اس  ظهار کاریزما  الیال م

گفت   بلکته امت ی اجتمتاعی است       ام ی  یعی  ر فی تاریخ نفس     ر خأل شتکل نمتی  
 :بفس (4033شناختی اس . )یان یاط، شالنی از حفث جامعهشالنی   تحلفل تبففن

ای ملی ب ای نالال، جالای از جالیال بتا ط ایت   ر   شناسی کاریزمعل  انتخام کتام جامعه
شال، بته جتهابف  عنتااط کتتام     های جامعه شناسی سفاسی که جست ا میمفاط لفس  کتام

به عنااط یتک اتفتال یتا  الیتال  نتامطلام بته کلمته        « ی   اشی»گ   . ختج شالط کلمه ب می
یهتن را بته کوتف    به عنااط یک ی ً     ریچه امفال ) ر زی عنااط کتام( « ظهارکاریزما»

کوانال که ایا  ر  س ه  ی   اشی ساختاری یتک کاریزمتا   چ ایی   چگانگی این ارتباط می
ظهار خااهالک  ؟   یا ش ط ظهار کاریزما، ی   اشی ساختارهاست ؟ نایستنال   استخ ایتن     

ًتحب   « کاریزمای ملی» هال   البته از گانه خاًی از کاریزما یعنی س اانت را مبساط می
انالت م است می ایت اط را محصتا  ظهتار       ،بع    از ان ایی که ب خی  ژ هوگ اطکنال. می

 اننال، عالم ب  ز همفن رهبت اط  ر ب ختی کوتارهای ع بتی جنتام      رهب ی کاریزماتفک می
 اننتال )عابتالی   گف ی انال م   جنبش ی اگف  میخلف  یاره را به عنااط یکی از ماان  شکل

شناستی  (، ب رستی   نالتال کتتام جامعته    113: 4031امی، ؛ امت 040: 4031گنابا     یگت اط،  
 یابال.  کاریزمای ملی هج  ر بعال نظ ی   هج  ر بعال کارب  ی، اهمفتی    چنالاط می

شناسی کاریزمتای ملتی، بته اعتالتا  نایستنال ، زمتانی کته جامعته  چتار           ر کتام جامعه
شا . مثتل  الی مااجه میهای تازی    ناکارامگا  با بح اطموک ت عالیال  امتصا ی باشال اط

بالگمانی م  م، بح اط مو  عف ، س گوتگی ای ا     غفت  .    ر ایتن شت ایح چتاط ایت ا       
 هنتال  های نها ی مالیمی شاط را از  س  متی های سنتی   همبستگیجامعه حمای  ساخ 

گفت  ،  ضتعف      ساختارهای جالیالی نفتز  ر جامعته بت ای حمایت  از انهتا شتکل نمتی       
گف      ر این ش ایح ای ا  به  نبا  مفتان ی   کاریزمتایی بت ای     ی شکل میازجاکنالگی نها

( م فال یان یاط معتالال است  مطالعتات   241: 4033گ  نال. )یان یاط،حل موک ت خا  می
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تااط به     سته کلی تالسفج ک  : ا   مطالعاتی که بفوتت  بته ًتفات    م باط به کاریزما را می
انال  نیتل ظهتار کاریزمتا را  ر یت   کاریزماتفتک      سعی ک    های ی  ی    اخته     یژگی

هتا بته   مطالعاتی که بفوت  ب   ریایت   فت  اط    استخ نگ شتی   ریتتاری اط     -ب اینال.   م
کاریزما،   همچنفن ش ایح عفنی   یهنی شکل گفت ی کاریزمتا تم کتز کت    انتال.)یان یاط،      

حار را  ار .     سوی که نایستنال   ر  : بفس    سه(    نایسنال  خا ، ر یک    ف  م4030
چگانته   تحت  چته شت ایطی  فت  اط، یت         »کنتال عبارتست  از اینکته؟   این زمفنه ف ر می

 (131:بفس      ،4033کننال؟ )یان یاط، کاریزمایی را با ر می

 ر این مالاله نایسنالگاط  ر چارچام تحلفلی تلففالی به نالتال کتتام    اختته    ر  امت      
کننتال. ابتتالا بته    طالب    اسخ نایسنال  به این   سش اًتلی را ارزیتابی متی   نحا     از  م

-شتا . ست س جلالکتام،ًتفحه   مع یی نایسنال  کتام، یصا ،   ایال  اًلی اط    اخته می

شتناختی    چنفن نالتال ر   گف  . هجها مار  ارزیابی م ار میگهاریارایی، یصل بنالی   تفت 
-باشال    ر نهای  نتف ه ارزیتابی ارائته متی   این مالاله میهای ت ین بحثنالال محتاایی از مهج

 گ   .

 

 معرفی کلی اثر و مؤلف .2

کتام جامعه شناسی کاریزمای ملی ناشته م فال یان یاط،  ر حاز  جامعه شناسی   رهبت ی  
-سفاسی به ب رسی تطبفالی ساختارهای اجتماعی  ر   راط ماجاریه   تاریخ معاً  ای اط متی 

ها   ازجاکنالگی نهتا ی نوتاط  هتال، شت ایطی کته        این تغفف  را ب  ب  ز بح اط   از  تا تثیف
کوانال. ایتن کتتام  ر نابت  ا      ای ا  را به سای کاریزماجایی   یایتن من ی موک ت می

   تاسح انتوارات علمی   ی هنگی به چاپ رسفال.   4033نسخه  ر سا  111 ر 

امعته شناستی )گت ایش نظت ی ی هنگتی(       کتت ی ج  ،  ارای4021م فال یان یاط، متالال 
از انوگا  ته اط   کارشناسی ارشال جامعه شناسی )گ ایش ر انوناسی اجتماعی( از  انوتگا   

عضا هف   علمی گ    علام اجتماعی  انوگا  ی   ستی موتهال، نماینتال      ته اط اس .  ی
هتای   هتای است می  انوتگا      زی  علام، تحالفالات   ینا ری  ر هفتات نظتارت بت  توتکل    

غف انتفاعی خ اساط رضای   متالی  کتارگ    ی هنگتی   اجتمتاعی شتبکه ملتی جامعته          
سا   ر این حتاز  بته کار ژ هوتی    اختته  کتتام       41باشال. یان یاط حال    انوگا  می

باشال. از جمله مالانتی هج که نایسنال   ر ایتن متار    حاض   ر اًل رساله  کت ی ایواط می
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ًتارتبنالی جامعته شتناختی ت تاری     »متاار  زیت  اشتار   اشت :     تااط بته  نگاشته اس  می
منالانه   ستلطه کاریزماتفتک بتا اتکتا بته ارا:  بت :        مالایسه سلطه ی ّ ( »4030« )کاریزمای  ب 

گفت ی رهبت ی کاریزمتایی )مطالعته     شت ایح شتکل  »(،   4031« )ایضار یک خلح مفهتامی 
 (.4030« )4002-4031مار ی   ر  خاتمی

نال  مالانت بسفاری  ر حاز   جامعه شناسی اس    تثلففات  یگت ی نفتز   یان یاط، نایس
هتای موتارک     هتا    تارا ایج   نظ یته »، «هتای اجتمتاعی کتار   تا       انالیوته » ار . از جمله

 الیتال   »  «  الیتال  همست ازاری  »، «های  ینالاری ها   مالفه تعففن شاخصه»، «شناسی  رجامعه
 «. یال  خفابانی زناط اسفب

اس ؛  ر یصل ا   بته شت ر   یصل توکفل شال  1شناسی کاریزمای ملی از  کتام جامعه
   از    سعی بت  تع یتف  اژ  کاریزمتا  ار     ر یصتل   م   ستام بتا        ا بفات تحالفق می

 هال که اساستا    به این ساا  اًلی  اسخ می ب رسی جامعه ای اط  ر      ر  ماجار    هلای،
   ر یصتل   .تاریخ   اجتمتام امکتاط ظهتار   بت  ز  ار     هایی از زماط،  کاریزما  ر چه ب هه

    از .چهارم به مالایسه   نتف ه گف ی بحث می

 

 نگاهی به تحلیل و ایده اصلی اثر .3

ها عاامل   متغف های گانتاگانی را  رنظت     ژ هوگ اط   جامعه شناساط ب ای تحالق انال م
بت  اف عتاتی هستتنال کته از جاامت        های م باط به رهفای  انال م، مبتنتی  گف نال. نظ یهمی

   ازاط ب اساه همتفن اف عتات بته     انال   محالالاط   نظ یه   س  امال   ستخا  انال م به 
انتال. بتایژ  بحتث علفت   ر انالت م از       گف ی انال م هم  گمتار    های شکل مطالعه ریوه

اط نظ یتات  هتایی کته مفت   نا هی  علج سفاس  اس . اما  رکنار شباه مباحث مالیمی    ایاط
شتا .  های اساسی انها به ر   شناسی انهتا م بتاط متی   انال م  جا   ار ، یکی از تفا ت

-های تبففنی   تفهمی ب ای شناخ   الیتال  اخت یی که  ر جامعه شناسی  ربار  کارب   ر  

شتا .  ر ر   تبففنتی یتا    های انال م نفز مواهال  متی های اجتماعی  جا   ار ،  ر ت اری
معه شناسی به ب رسی ساختار  کارک    الیال    متاانفن حتاکج بت  اط مطت  نظت  از      ایباتی جا

-   از  اما  ر ر   تفهمی جامعه شناه ستاخ  یهنف    معانی   ارزشی محفح ب  اط می

کنتال. از ایتن  یتالگا   ر    ها   نها های اجتماعی را  ر متن ت  به   اگاهی انسانی ب رسی می
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: 4031 ای شناخ  ریتار اجتمتاعی ضت  رت  ار  )بوتف یه،    نظ گ یتن  جه معنا   ارز  ب
10. ) 

هتای م بتاط بته     ت  ازی به فار کلی نظ یه ها   ازی انال منظ یهجاط یاراط  ر کتام 
اس . )ر یک  هتای ستاختارمحار   ر یک  هتای    انال م را   ر    ر یک   گ  ا ری ک   

 گایال:ی هنگی   کارگزارمحار(. یاراط می

بنالی فبفعتی ساختگی  ار    بسفاری از ما  رًال  ب هج ز ط ایتن   گتانگی   تالسفجاین 
ک ا لتی بته نگت      -های مار نظ  خا  هستفج. بت ای مثتا  ستف یک ی  یکتام    به شفا 

ساختاری نز یک شال    گا  ین به تثیف  ی هنا   حکامت   ر کنتار یکتالیگ  تاجته     
شتا    من)یتاراط(   نز یتک متی    ار ؛ ر یک   ساختاری نکمتن بته مالالته کتارگزاری    

مباحث ی هنگی را با امتصا  سفاسی  رهج امفختج. اما این تالسفج بنالی بی یایال  نفست   
  حالامل اینکه ه   ژ هوگ  انال م بایال با اط تاایق ظاه ی  اشته باشتال.  ژ هوتگ اط   

هتای  قای ب سنال   م زها   ایتاانال به ت کفب تاز نسل بعالی با  یهج این رهفای  ها می
 (  42: 4031. )یاراط، های اجتماعی را بوناسنالا   جنبشهمطالعه انال م

ت  خااهال شال که تطبفق یا مالایسه هتج  ها، کار  متی  فچفال اما  ر مطالعه   ب رسی انال م
ًارت بگف  . مناب  بسفاری  ر ب رسی   مالایسه    انالت م موت  فه   انالت م است می     

ای متفتا ت   بتا ر شتی خاًتی ماضتاعی را بت ای       م از ز ایهاس . که ه کالانگاشته شال 
(،  ر کتتام  4033ب رسی  ر مار  این    انال م ب گزیالنال.  ب ای مثا  ی  انتال اب اهامفتاط )  

ی ماجتار، علتل    فامتالهای     ای اط بفن   انال م با تبفتفن ستاختار اجتمتاعی سفاستی   ر     
الت م است می را نفتز  ر تاستعه     کنتال   علت   متام ان   انال م مو  فف  را ب رستی متی  

خمفنتی   ی شخر امام کننال  ناهمگاط  انسته   همچنفن به  نالش مهج اس م   نفز نالش تعففن
(  ر کتتتام مالا متت  شتتکننال  بتته ب رستتی تحتتانت 4003 تت  از . جتتاط یتتاراط ))ر ( متتی

هتای مالا مت  م  متی را    ساختارهای اجتماعی ای اط    اخته   عل  مایالف  نسبی  نهض 
هتای ختارجی  ر امتار  اخلتی      ر شکننال  با ط زی بناهای اجتماعی    خال  مالام متالرت 

  انال.می

های امت   ینتی    (  ر کتام جا به جایی بفن    انال م: چ خش4031مهالی ن ف زا   )
مانتال  ای انتی     هال که چ ا  ر جامعه سنتی   عالتب  ر جامعه ای انی، به این   سش  اسخ می
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بی مالرط    ر جامعه ناشال  ای انی   ر   هلای، انال بی متههبی رد  ا .    ر  ماجاریه، انال 
  انال.  عل  را  ر اجتماعی شالط مههب شفعه می

ی زه ا ش فعی،  ژ هوی جامعته شناستانه     همچنفن کتام نخبگاط سفاسی ای اط ناشته
-تاانستته  گست    اس   ربار  اهالی سفاس  ای اط از انال م مو  فه تا انال م اس می کته 

انال به  ر ط مالرت سفاسی ای اط نفای کت      ًتاحب منصتب سفاستی شتانال.   علف ضتا       
هتا     ( نفز  ر کتام نخبگاط سفاسی ای اط بفن    انال م، بته ب رستی  یژگتی   4131ازغنالی)

نالش   تایف  گ    نخبگاط سفاسی  ر تاسعه سفاسی   اجتماعی ایت اط    ر حتال یاًتل       
    از . م اس می میانال م مو  فه   انال

یان یاط  ر کتام جامعه شناسی کاریزمای ملی با مطالعه تطبفالی    انالت م موت  فه     
 ت  از    بته ایتن نتف ته     انال م اس می به تبففن چ ایی   چگانگی ظهارکاریزمای ملی می

  رسال که  ر انال م اس می ب خ ف انال م مو  فه، رهب کاریزماتفک ملی ظهتارک    می
  انال.عل  را  ر ی   اشی ساختارهای اجتماعی   تبعات اط می

 یان یاط معتالال اس :

هتتا رهبتت  تتتاریخ معاًتت  ایتت اط شتتاهال    انالتت م اجتمتتاعی بتتا   کتته  ر یکتتی از اط
اس     ر  یگ ی خف . با نگاهی گهرا به انالت م موت  فه   کاریزماتفک ملی ظهار ک   

هتا  ت  از سای  گت    گ     ر  مام انال م    رنا تااط  ریای  که نالش   تااط میمی
  مو ها با  اس : علمای  ینی   ر شنفک اط. اما هفچکالام از اعضای    گ    متهکار  

، بتا  جتا  حضتار    4010کاریزمای ملی تلالی نوالنال. این  ر حالی اس  که  ر انال م 
تاانست  بته منزلته    ساله  01   گ    علما   ر شنفک اط  ر ای ا  انال م، یک ر حانی 

رهب  کاریزماتفک ملی ظهارکنال. با اینکه بحت اط اجتمتاعی   هف انتات ناشتی از اط بته      
شا ، تاجه به    انال م متهکار نوتاط   مثابه یکی از ش  ط نزم ظهار کاریزما تلالی می

 هال ظهار رهب  کاریزمایی نه به نفس بح اط، بلکته بته نتام   شتالت   گستت  گی      می
ان امتال  ای به ظهتار کاریزمتا نمتی   ر .ع    ب  این بح اط  ر ه  جامعهبح اط بستگی  ا

بلکه بایال  فوا فش ساختارخاًی  ر جامعه  جا   اشته باشتال کته بااستطه اط بحت اط     
بفست     -: بفست    سته  4030. )یان یاط، منت  به ظهار کاریزمایی ملی شا  اجتماعی
 چهار(  
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 نقد شكلی اثر. 4

 جامعیت صوری 6.4

گفت ی  ازلحاظ  اشتن مالالمه، یه س  مطالتب   جتالا     نما ارهتا   شتکل، نتف ته     کتام 
شا . ف ر جلال کتام تصای ی از جمعف  مت  م  ر  خام ارزیابی می  ایانی،   مع یی مناب 

هتا    گت  ی ًت   ای م مز رنا اس     ف اهن م مز ب خی از م  م شتایال تتالاعی   س زمفنه
هار یا ی  ریختن کاریزما را ی اهج مفستاز . کنوتگ انی   تهالیالات ساختاری باشال که امکاط ظ

یابنتال.   یتا بتالعکس    شتانال    ف  انتی متی   منال میکه از ی ً  مهفا ب ای کاریزما شالط به  
 شانال.ها مان  از کاریزماتفک شالط انها میکنوگ انی که ساخ 

 

 آرایینگاری و صفحهحروف 2.4

یاًله خطاط   کلمات، شکل مناستب م ارگت یتن    ر این ای  با انتخام ملج مناسب، رعای  
شا . اما ح ج کتام بانست   متن  ر ًفحه   یاًله اط از اف اف، خفلی خام ارزیابی می

شا    همچنفن ممکن است  باعتث     سبب  شااری  ر خاانالط   بالس  گ یتن کتام می
ای بتاح ج بتان   هاز هج  اشفالط شف از  کتام بعال از چنالبارخاانالط شا . بهت اس   ر کتام

 شال.  ت اینکه این کتام بایال با مط   زی ی چاپ میاز کاغههای سبک استفا   شا .   مهج

 

 هافصل بندی و تیترگذاری 4.4

باشتال. حتا    های ه  کتام ب ای ارزیابی، یه س  مطالب کتام متی ت ین مسم یکی از مهج
ان ام  هال، یتا یتک متخصتر    این ارزیابی را یک خااننال  ع ممنال به حاز  علام اجتماعی 

ای باشال که ی ضتفه نایستنال  را نمتایش  هتال   نته      این حاز . یه س  مطالب بایال به گانه
های  استانی شباه   فالاکنتال   نته انالتالر فتاننی       انالالر کاتا    نامفهام باشال که با کتام

هتایی  ل ر این کتام نفز، یه س  مطالتب یصت   گست    باشال که شکل  ای   المعارف بگف  .
 هتال. هتج چنتفن  ر متتن     های اًلی   ی عی را نواط متی فاننی بال ط متمایز ک  ط بخش

شتا  هت  از گتاهی خااننتال   ر     ای اس  که باعث متی بنالی   تفت گهاری کتام بگانهبخش
 متن گج شا    نالانال زی م ماعه چه بحثی موغا  مطالعه اس .
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 نقد روش شناختی. 5

هتای  ی اًتلی نظ یته  کارگزار، هماار  هستته -ی ساختارعی رابطههای اجتما ر تبففن  الیال 
اجتماعی را شکل  ا  ؛ زی ا هماار  این سؤا  مط ر بتا   کته ایتا نالتش کتارگزار/      -سفاسی

کنوگ ِ ًاحب ارا    ر جامعه بفوت  اس  یا نالش ستاختارهای حتاکج؟ معمتان  ف یتالاراط     
کننال  ارا   انساط  ر بت  ز تحتانت   تعففنی رهایی   کسانفکه مائل به نالش انال م   نظ یه
کتاراط    انال )هماننال اگزیستانسفالفستها(  رگ    ا  ،   جب گ ایاط، محایظته سفاسی اجتماعی

گف نتال.  انها که ب ای ارا     اختفار انساط نالش چنالانی مائل نفستتنال،  ر گت      م مت ار متی    
ی ختا  را       ماضتام متار  مطالعته   گ    ا   به نالش ای ا   ر جامعه   تاریخ اهمف   ا

 هنال،  ر حالی که گ      ّم بته ستاختارها   متاانفن حتاکج بت       منال م ار میمعمان  ای ا  ی  
کننال. اما گ    ساّمی هج هس  که، سعی  ار  ب    گانه انگتاری  جامعه   امثا  اط استنا  می

را ب رسی کنال. ر یک   ستاّم، شتامل   ی انها ی    جانبهساختار   کارگزار یایق امال    رابطه
 413:  4003شا . )متار    استتاک ،   های ای ا ی چاط گفالنز، بسکار   جساپ می یالگا 

هتای علتام اجتمتاعی،    ت ین کلفال ب ای یهج  گ گتانی ب ای مثا  از نظ  گفالنز، مهج  (402 –
ام    اختن به کنش انستانی   ستاخ  اجتمتاعی است     ر هت   ژ هوتی  ر حتاز  علت        

های جامعته  اجتماعی بایال به ناعی به  نبا  بفاط رابطه بفن عاملف    ساختاربا ؛ اما ک سفک
کننتال   انتال   یکتی را عامتل تعفتفن    شناسی ب  یکی از این   )کنش یا ساختار( تثکفتال  اشتته  

 (40: 4031یابی گفالنز ت کفبی از این    زمفنه اس . )گفالنز، انال. نظ یه ساخ  انسته

 از مابل ب رستی    اجتماعی اییان یاط نفز معتالال اس   ر ب رسی ظهار کاریزما با  الیال 

-نمتی  شکل خأل  ر   نفس  تاریخ فی  ر  یعی ام ی کاریزما   هستفج ر  ت  بی ر به حفث

 .است   شتناختی  جامعه حفث از شالنیتحلفل   شالنی تبففن   اس  ام ی اجتماعی ،بلکه گف  
( نایسنال   ر تاضف  ر یک    ف  محار که  ر  ام  ر یکت   نایستنال    30: 4033)یان یاط، 
ایتن  »  « فبفعتی »شناسانه ر یک    ف  محار بت   بنفاط مع ی »باشال معتالالاس :  ر کتام می

بتتا ط اط استت . موتت  عف  کاریزمتتا  ر ایتتن ر یکتت   تنهتتا بتت   تتهی    فتت  اط « جهتتانی
تفک مائل نفست . شت ایح غف عتا ی   بحت اط     استااراس    اعتبار  ر نی ب ای رهب  کاریزما

کننتال کته    های اجتماعی عامل اًلی تبففن کننال  کاریزماجایی  ف  اط اس . اگ  م  م تصار
شتانال    ر همتاط حتا     حل بح اط را نالارنال با سفستج سفاستی بفگانته متی    مالامات، تاانایی

 ر  ر  . م از مفاط متی نها های سنتی   محکج گهشته ی   می  اشنال   مو  عف  انها نز  م 
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-ای بته ختا  متی   شانال   جامعه  ضعف  تا  این  ضعف  ای ا  از نها های سنتی کنال  می

شا  که نما  رهتایی از ایتن شت ایح تلالتی مفوتا       گف     ش ایح مستعال  هی   رهب ی می
 (.30: 4033)یان یاط، 

ریخی نایستنال  بتا   نالال ر   شناختی از این کتام نفز به ارتباط ر   ستاختارگ ایی تتا  
گ    که چطار نایسنال   س  به ت کفبی از تبففن علی   تفهتج  ر   تفهمی ماکس  ب  ب می

 مانال.زنال اما خا   ر نهای   ابسته به تبففن میمی

مالرت رهب  کاریزمایی تنها ب  شناستایی   مبتا  رستال  شخصتی ا  از     »از  یالگا   ب : 
ی   مفتاانال یعاننته یتا منفع نته باشتال   منبت  اط      ف ف رعایا    ف  اط مبتنی اس . این  ه

نظف ی است  کته  ر ستن     متاناط بتی      ایماط   تسلفج به مالرت یال العا  ، ع فب   بی
 (  102: 4001ساباله اس    به همفن  لفل الهی محسام مفوا . ) ب ، 

بته  خفتز .   س از  یال  ب  ریتار جمعی بطارکلی از تعهال به نتاعی نظتام عالفتالتی ب متی    
گف نال   بت ای  ریایت    عبارتی  یگ  ریتارهای اجتماعی  ر جه  معانی خاًی ًارت می
(  ر  امت   بت    13: 4031اط ریتارها شناخ   جه معنتا   ارز  ضت  رت  ار . )بوتف یه،    

گفت     اط تعهتالی   های ساختاری مار  تاجه م ارنمتی گهار  که  ر نظ یهب عاملی تثکفال می
فالتی اس  که باسفله رهب    جنتبش کاریزمتایی ع ضته مفگت   . از     غف عال ئی به نظامی عال

کتج تتا زمتانی کته هتاا ارانش بته ا   یا ارنتال           یالگا  نا ب یاط نفز رهب  کاریزمایی  س 
شناستال امتا بته م ت   اینکته  ر اعتالتا        شمارشاط  ر حا  ایزایش اس  حتال  مت زی نمتی   
(   114: 4030بتار  یت   مف یز )ی  نتال،     ف  انش به  ی ت  یالی  الیال ایال بنای اعتبار  یک

 ارکفن نفزمعتالال اس  هنگامفکه ایماط  ف  اط به رهب  کاریزمتا از  ست  بت    ستلطه ا  نفتز      
( بناب این بتا تاجته بته    01: 4033؛ نالل  ر یان یاط، 414: 4031ر  .) ارکفن، یارا  از بفن می

کنتال  نایستنال   مطت ر متی    هایی کته چارچام نظ ی  ژ هش،   با تاجه به یکی از   سش
« کننتال؟ چگانه   تح  چته شت ایطی  فت  اط، یت   کاریزمتایی را بتا ر متی       »مبنی ب  اینکه: 
رسال که نایسنال  ب ای  ف  اط هج نالوی مهتج مائتل   : بفس ( اینطار بنظ  می4033)یان یاط، 

 رستال ر   تبففنتی ستاختارگ ایی   اس    بایال کنوگ ی  فت  اط نفتز معناشتا  امتا بنظ متی     
های عفنی بفوت  از ه چفزی بته چوتج بختار    ب جستته     اس  ساخ نایسنال  باعث شال 

 های  یگ  هج اشار  شال.  شانال. کما اینکه این نالال  ر بخش
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 نقد محتوایی اثر. 6

ایال   تحت   شا ؛ اینکه چگانه باجا  میگف ی کاریزما ب رسی می ر این کتام ی اینال شکل
هتای کاریزمتایی   شتانال   بته ا  خصتل    کاریزماتفک جم  متی چه ش ایطی م  م گ   رهب  

کننال.  ر یصل ا  ، نایستنال  بته ب رستی ا بفتات      هنال   موتامانه از ا  افاع  مینسب  می
 هتال.     از    بعال ر یک   ت اریک تحالفق را ارائه متی نظ ی   ت  بی امتالار کاریزماتفک می

ر   که از حفث ماضتاعی بتا   ی تحالفالاتی می ر ب رسی ا بفات ت  بی نایسنال  بالنبا  ب رس
این کتام م اب   ارنال. نایستنال  منتاب   اخلتی   ختارجی متعتال ی را مت تبح بتا ماضتام         

است . نایستنال    اس    ر یک   انها را به بحث کاریزما موتخر نمتا     ژ هش خا   یال 
ه علت  ابهتام   خا  ایعاط  ار  که از مفهام کاریزما به  لفتل کتارایی   غنتای مفهتامی یتا بت      

اما خااننال  کتام بعتال از خاانتالط کتل ایت       شا .های گاناگاط استفا   میمفهامی  ر حاز 
های متعتال  از کاریزمتا   ضت  رتی نالاشت .       شایال به این نتف ه ب سال که یک  این ب  اش 

 همفن که نایسنال  ر یک   خا  را  ر تع یف از کاریزما موخر کنال کایفس .

خا شتففتگی   رابطته  فت  اط بتا رهبت       »ای از  ُس  بتا عنتااط   مالاله نایسنال  به مع یی
   از     یژگی ممتاز اط را  ر تحلفل ش ایح   احساستات ر انتی   ( می4032« )کاریزماتفک

 انتال. امتا    ف  اط  ر ش ایح بح انی   چ ایی رجام انها به رهب ی ایالئا    کاریزماتفتک متی  
کنال این اس  کته شت ایح اجتمتاعی  ر ایتن ایت  بته       ر  مینالالی که یان یاط ب  این مالاله  ا
است .)یان یاط،  گایی  ر بتام ایتن شت ایح بستنال  شتال      خابی تحلفل نوال    یالح به کلی

-رسال یان یاط نفز م تکب همفن اشتبا  تتک بُعتالی نگت ی شتال     (  این ا بنظ  می43: 4033

نال  ً یا به ستط  کت ط  ر   اس .  ر  ام   ر نالال سط  تحلفل این  ژ هش بایال گف  نایس
است .  اس    با ب جسته ک  ط نالش ساختارها به جب گ ایتی ستاختاری رستفال    متن    اخته

چگانه   تح  چته شت ایطی  فت  اط،    »بفنفج که  رحالفکه  متی   سش اًلی  ژ هش را می
است      متی  فوفنه  ژ هوی خابی که نایسنال  ارائه کت    « کننال؟ی   کاریزمایی را با ر می

تااط از  یالگا  تلففالی   تاجه همزماط به    سط  تحلفتل خت     کت ط  ر    بفنفج نمیرا می
 ظهار کاریزما غفل  ک  .  

 ربام اینکه ج یاط مو  فه جنبش با  یا انالت م، اتفتال نظت ی نفست  امتا نایستنال        
)یان یتاط،   انتال  انال م مو  فه   انال م اس می را از یک نام ج یاط   ی اینال سفاسی می

 انال )چه بتا ظهتار کاریزمتا   چته     : بفس     ن (    ر  ام  اگ  ه     را، انال م می4033
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-بال ط ظهار کاریزما(  س چطار  ر    ساخ  متفا ت یک ج یاط موتخر اتفتال ایتتا     

انال   یکی انال م اس     یگ ی به عالفال  ب ختی جنتبش   اس ؟   یا اگ      الیال  متفا ت
تتااط     الیتال  متفتا ت را  ر       باز این    سش مط ر اس  کته چطتارمی   شا نامفال  می

 ساخ  متفا ت ب رسی تطبفالی ک     به نتف ه رسفال؟

های  یگت ی  ر بتام ایتن    ج یتاط  جتا   ار  کته نگتا  ًت یا          ضمن اینکه تفا ت
اط  هال. از جمله اینکه نالش مههب  ر نگ     انگفز   فت   ساختاری نایسنال  را نواط می

  نالش عاامل خارجی را هج بایتال  ر نظت   اشت .  ر ج یتاط انالت م است می بت خ ف        
شتال  فت  اطِ کاریزمتا بتا     مو  فه، ایالئالاژی اس می  جا   اش . ایالئالاژی که باعث می

انگفز  ملی به حمایت  از کاریزمتای ملتی ب  ازنتال. امتا ایتالئالاژی انالت م موت  فه یتک          
خ ف انال م اس می نالش عاامتل ختارجی همچتاط  خالت      ایالئالاژی  ار اتی با    ب 

انگلفس بسفار حتائز اهمفت    تاجته است . هتالف اًتلی انگلستتاط از نفتای  ر نهضت           
مو  فه، کنت   نهض    هالای  اط به سم  اهالاف این کوار با  نه اهالاف ملتی کوتار   

است ،جایگا    کتتام ارائته  ا     441چنفن  ر مال  نظ ی کته یان یتاط  رًتفحه    ای اط. هج
ایالئالاژی موخر نفس  که از چه ستاختی ب خااستته   چگانته نالتش  ر کاریزمتاجایی      

 یابال. ف  اط می

 ر یصل   م نایسنال  با ر یکت   ستاختارگ ایی تتاریخی   بتا تاضتف  عتالم تغففت   ر        
هتتای سفاستتی، شتته ی، اجتمتتاعی   ایلتتی، جامعتته ر ستتتایی،   غف  )  اکنتتالگی   ستتاخ 

 هال کته کاریزمتای   حکام +نبا  همبستگی عام اجتماعی( نواط میجمعف +ساخ  سنتی 
 هال که با  جتا  شت ایح بح انتی    گف  .   نایسنال  تاضف  میملی  ر   ر  ماجار شکل نمی

کتالام از   فش از انال م مو  فه   نالش علمتای بتزرو   ر شتنفک اط  ر ای تا  اط، هتف      
این یصل چنال نکتته  ر ارزیتابی متار       ر اعضای    گ    مهکار کاریزمای ملی تلالی نوال.

باشال. با تاجه بتا  تاجه م ارگ ی . ا    ر مار  ایز  ط تفت ی جالیال به مباحث ساختاری می
تتااط  اس  میا ر   441اهمف  جغ ایفای سفاسی ای اط   تاضفحاتی که نایسنال   ر ًفحه 

 ر   هلتای متالنظ    این ًفحه را با ساخ  جغ ایفایی اغاز ک  .   این ستاخ  را هتج  ر    
م ار ا . جغ ایفا یکی از عاامل  ایالار  ر ب رستی تتاریخ تحتانت ایت اط از باستتاط تتاکناط       

 باشال.اس     ر ع ًه سفاس   اخلی   خارجی عاملی غف مابل انکارمیبا  

 گایال: ر مار  مو  عف  ماجارها این چنفن می 411  م، نایسنال   ر ًفحه 
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یایت   رت با    همه مالرت   لتی  ر  س  ا  تم کز متی جایگا  شا   ر رأه ه م مال
  ی مانش همچاط ماناط نزم انج ا با . اهالی کوار رعفت    ی متانب  ار ا  با نتال      

تاانس  همته یتا   زی   ستانش) رباریاط   حکم اناط محلی( ناک اط ی مانب  ا .  ا شا  می
مالرت   لتی نه از موت  عف   بخوی از مالرت خا  را به ًالراعظج  اگهارکنال. اما این 

-مههبی )ماننال مو  عف  مالرت   لتی  ر   ر  ًفایه که تاسح نها  ًالر تثمفن متی 

ی هنگی، عوتف   ای یتا موت  عفتی کته از     -شال( ب خار ار با    نه از مو  عف  مامی
تاایق عمامی حاًل شال  باشال. از این زا ایه یالح لبه تفز شموف    تالبف   ا شا  یتا هت    

ش را بته  ا ر    رعفت    زی  ستتان  که ی ماط ا  را  راین نظام بته اجت ا  ر متی       با 
 تبعف    افاع   امفالاش 

- ر مار  رابطه نها  ر حانف    حکام ، از      ر  ًحب  متی  410  باز  ر ًفحه 

کنال که معتالالاس    ر  ا   رابطه نسبتا  خام یا احت ام امفز اس      ر    م، با جتالایی    
   411شا . با تاجه به این    متار  یک شتال   ر ًتفحات    رابطه انها موخر می  خام 
، بایال گف  ر حانف  هف   م  ب علفه فبالته ماجتار نبا نتال   اگ چته مختالف امتفتاز        410

تنباکا   رژی با نال   اگ چه مو  فه را به را  انالاختنتال امتا مختالف ماجارنبا نتال بته ایتن       
عف  ماجارها یتتاایی نالا نتال.   متتانی  جتا   ار  کته      ًارت که هف   م  ب  عالم مو  

چنتفن موت  عف  مبفلته      ر حانفاط   غف ر حانفاط حتق الهتی  ا شتا  را تایفالک  نتال. هتج     
ایلفاتی)سنتی    ات یمانفا (  ر ماجارها  جا   اشت    کوتمکش بعتال از   ر  محمالشتا      

 هج ب س  اًل تبار مبفله ای با .  

نفتازی بته ایتن مباحتث بته       401تتا   423ا  کتام، از ًتفحه  سام، با تاجه به ح ج زی
 ا  بهت بتا . هتج   ت  مباحث را ارائه متی ًارت کامل نفس    اگ  نایسنال  بصارت خ ًه

 423چنفن ب ای بحث تحانت  فش از مو  فه نایستنال  اگت  بته جتای اینکته از ًتفحه       
 امت  حتهف ایتن مطالتب     امال    ر ک   اشکالی  فش نمیش  م می 403اغازکنال از ًفحه 

 ای به اًل ماضام  ار  نمی ساخ .لطمه

شا . ب ای مثتا   ر  چهارمفن نکته به استفا     ارجام بفش از حال ب خی مناب  م باط می
( استتفا     ارجتام  ا     4033 و  س هج از منبت  اب اهامفتاط)   101   104  101ًفحات 

 اس .شال 

اشار   اش  که نایسنال   ر بحتث   103فحه    ر نهای  بایال به تاضفحات نامر  ر ً
کنتال امتا بتا    های عمال  مخالف نظام سفاستی ماجتار را مع یتی متی    از بح اط موارک ، گ   
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گهر .  ر حالفکه نالش بازرگاناط  ر این انالت م متفتا ت   تاضفحی خفلی مختص  از انها می
یت  از انالت م   با    ب ای مثا  تصمفج اکث ی  بازرگانتاط  ر نهایت  بته ستم  عتالم حما     

-چنفن کس  ی  ر این مار ، ر شنفک اط   نا انالیواط را کمتی بتی  مو  فه تغفف یای . هج

کنال   فبالته ر حتانفاط را هتج کته     کنال   به نا اگاهی انها ایعاط میاف م از ار  ا مع یی می
ای ف یتالار موت  فه     کنتال  ستته   فوگامی را به گ  ط گ یته با نال به     سته تالسفج متی 

بت    ب   بلکه از م  می نام میای  یگ  ف یالار  ربار با نال   از فباله بازرگاناط نامی نمیسته 
 انستنال   به کوار   تا   هتج  لبستتگی نالاشتتنال    رامالشتاط بته      که از مو  فه هف  نمی

خااهی، ارز ی ر اج ش یع     فو ی   ستگا  خا شاط با    س س ایناط با نتال  مو  فه
خااهتاط بته کنتار ریتنتال       عه را به مفاط ا ر نال    ی  یا ز   از مفاط موت  فه که عنااط مو 
 (.100:4031)کس  ی،

 ریصل سام تحانت حال    ن تا  ستا  حکامت   هلتای   ستاخ  اجتمتاعی ایتن        
 هال که بت خ ف اًت حات   شا . نایسنال  تاضف  میحکام   ر استانه انال م تحلفل می

فل ارتش مای   متم کز، رضاشا  تمام تاجه خا  را به ای تا   ناکام زماط ماجار  ر بام توک
ارتش متم کز   مای معطاف ک     مایق شال تا با ا غام نف  های مختلتف نظتامی بازمانتال     
از ماجار   ف ر خالم   ظففه عمامی، ارتوتی متای    ائمتی ای ا کنتال. بتا یک انوتفنی       

های ارتبافی، نالتش  ها   زی ساخ ا ای ت، توکفل نها های امنفتی   اف عاتی   گست   ر
  نفای   ل    حکام   ر س اس  جامعه ای اط ایزایش  ا .  بعال از ای تا    لت    ارتتش    

گ ایی امالام کت  .    مالرط،حکام   هلای به ساخ    اشاعه ایالئاا ژی ملی مبتنی ب  باستاط
ستتگی عتام ملتی،    ای   گست   همببا ایزایش تعام ت    فالایش سطحی از انس ام جامعه

( 211: 4030گتهار .)یان یاط، گ ایی  ر جاام  ایلی، ر ستایی   شه ی ر  به ایا  میخاص
هتای ناکارامتالی امتصتا ی،    شال بح اط انال که باعث میاما این ساخ  را بسته   عما ی می

موارک ،   تازی  از چوج شا   یال  شا . بع    اینکه حکام   هلای بتا ان تام امتالاماتی    
(  ر ایتن  210: 4033ا  را از  س   ا . )یان یتاط، خالف نظ علمای  ینی مو  عف   ینیم

های سنتی جامعته  با  اما با ی   اشی ساخ ای که سطحی از انس ام ملی باجا  امال جامعه
هتای    نبا  نها های جایگزینی  چار ازجاکنالگی نها ی شتال.  ر ایتن شت ایطی کته بحت اط     

  موارک  را باجتا ا ر   بتا ، ایتالئالاژی است می کته اینتال         مختلف امتصا ی، تازیعی
 ا   ر مفتاط مت  م بستح یایت    امتام خمفنتی )ر ( بته عنتااط رهبت ی          ر شنی را نایال می

 (244کاریزماتفک از سای  ف  اط  هی یته شال. )یان یاط،  فوفن: 
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مطالتب زائتال      ای که  ر ارزیابی از این یصل به  س  امال این با  که  ر این یصلنکته
شا ، ضمن اینکه ارتباط این تغفف ات   تحتانت بتا بحتث    ارتباط  ر متن بسفار  یال  میبی

بایتال   1شا     ر نهای  خااننال   ر یصتل  اًلی متن یعنی کاریزماجایی ملی موخر نمی
این ارتباط را بفابال.  رحالفکه بهت  اس  نایستنال   ر ه یصتل زی کانته ی ضتفه ختا  را بته       

 ال  گاشز  کنال تا رشته  فانال مطالب    ژ هش ان ام گ یته از هج گسفخته نوا .خاانن

نزم نفست  جزئفتات ارتتش   نها هتای امنفتتی بفتاط شتا            014تا ص 011مث  ص
همفنکه تغفف  از نف  های نظامی ایلی  ر ساخ    اکنال  مالرت به ارتش جالیال   متم کتز  ر  

-ک  .   یا اینکه خفلی مباحث این یصتل را متی  شال کفای  میساخ    ل  مطلاله بفاط می

 شال با جال   یا شکل به ًارت مختص    مففال ا ر .  

هاس  نایسنال  بار  یگ  ی ضفه   ایال  اًتلی ختا    یصل چهارم که تحلفل نهایی از  ا  
کنال. نایستنال    اس  بازگا میکنال.   جم  بنالی از ه انچه  ر یصا   ا ر   شال را تک ار می

کنتال.  ای از نکتات را بفتاط متی   ( بسفارگایا خ ًته  244   132ه    جال   )ًفحات با ارائ
-مفزاط انس ام   نظج منطالی مطالب  ر کل ای    بفن یصتا  اط  ر حتالخام ارزیتابی متی    

ت ین نالال محتاایی به غفل  از نالش  ف  اط  ر ی اینتال ظهتار کاریزمتای    شا .  بطارکلی مهج
 ملی ب مفگ   .  

 ال اس   ر نگا  به کاریزما    نام نگا   جا   ار :یان یاط معتال

گایتال هت      انتال   متی   یک ر یک   که ی  محاراس    خا  شخر کاریزما را مهج می
زماط کاریزما ظهار کنال، ساختار   نظام کاریزمتایی   ستلطه کاریزمتایی نفتز  تس از اط      

هتای از تتاریخ    چه ب هته کنال؛ یعنی  ر تاریخ بایال منتظ  بنوفنفج   ببفنفج که  ر  ظهار می
امتا ر یکت     م بته ایتن      .کننال های کاریزماتفک   رهب اط کاریزماتفک ظهار  فالا می ا م
کنتال، ایتا  امعتا ختا  رهبت           از  که  ر چه ش ایح اجتماعی کاریزما ظهار  فالا می می

را کننتال، کاریزمتا    کاریزماتفک اهمف   ار  یا نه ب عکس، کسانی که کاریزما را مبا  متی 
کننتال   بته گت       شاط را ی اما  متی  کننال   با شار   شال تمام زنالگی ر زم   با ر می

: بفست     4033.)یان یاط، شانال، انها هستنال که اهمف   ارنتال  رهب  کاریزمایی جم  می
 یک(.

بفنفج که نایسنال  یارغ از اینکه این ایت ا     فت  اط   ر یج میاما  ر متن کتام که  فش می
هایی  ارنال، به ب رسی ساختارهای اجتماعی    ب هه تاریخی انال م موت  فه     چه  یژگی
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   از ؛ اینکه ساختار اجتماعی  ر انال م موت  فه   ستاختار اجتمتاعی     انال م اس می می
-ختاری، چه تحالی را از ست  گهرانتال    ر انال م اس می به چه شکل با     این ی اینال سا

است    تغففت  ستاخ  را    اس . البته  ر تطبفق   مالایسه      راط نایسنال  مای کتار کت     
 هتال،  اس  اما بناب  انچه نایسنال   ر ابتتالای کتتام بته خااننتال   عتال  متی       مفق نواط  ا  

است  کته بته      ر جست ای کاریزما  ر ش ایح بح انی مست له مهمتی  « نالش  ف  اط»ب رسی 
است .  ر  امت    ها از ملج ب رسی  مفتق تت  ایتتا     خاف   سااه نایسنال   ر تاضف  ساخ 

است .  اس     زط بفوت ی به این ماضتام  ا   ها شال نایسنال  خفلی  رگف  تاضف  ساخ 
کتتام   441شا . اینکه نایسنال  تا ًتفحه  این  سااه  ر بخش ا بفات تحالفق هج  یال  می

   از . شایال این مفزاط ب رستی  فوتفنه  ژ هوتی بت ای رستاله      ت تحالفق میبه تاضف  ا بفا
ای که ی ضفه اًلی نایستنال  را  باشال اما ب ای خااننال  کت ی نزم   البته جای تحسفن  اشته

 کنال.  کنال  ر حالی که بفهمال  جه تمایزکارنایسنال  با  یگ  ایار چفس  کفای  می نبا  می
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کننتال  نفستتنال،   کالام به تنهتایی تعفتفن  شناسی تلففالی، ساختار   عاملف ، هف جامعه از  یالگا 
هتای اجتمتاعی بایتال    بلکه ه     ارز  بانیی  ر ریتار سفاسی  ارنال.  س  ر تبفتفن  الیتال   

شناسی کاریزمای ملی کتتابی است  بته ملتج     -جامعه رابطه متالابل این     ر نظ  گ یته شا .
 خااهال چ ایی   چگانگی ظهار  الیتال  کاریزمتای ملتی را تبفتفن کنتال.     م فال یان یاط که مف

یان یاط که  ر کسات استا یاری  انوگا  موغا  به کار اس ،  ر این کتام  الیتالار شتالط   
ی    انال م اجتماعی یعنی انال م موت  فه   انالت م است می    کاریزمای ملی را با مالایسه

ساه  یالگا  نایسنال  کتتام، زمتانی کته جامعته     مار  ب رسی م ار می  هال. ب  ا 4010سا  
-های تازی    ناکارامتالی مااجته متی   گا  با بح اطاط ، چار موک ت عالیال  امتصا ی باشال

هتای نهتا ی   های سنتی   همبستگیشا .    ر این ش ایح چاط ای ا  جامعه حمای  ساخ 
 ای حمایت  از انهتا    هنال   ساختارهای جالیالی نفز  ر جامعه بت مالیمی شاط را از  س  می

گف      ر این ش ایح ایت ا  بته  نبتا     گف  ،  ضعف  ازجاکنالگی نها ی شکل میشکل نمی
گ  نتال.  ر ایتن  تژ هش، نگتا  یان یتاط      مفان ی   کاریزمایی ب ای حل موک ت خا  می

شناستی  ت ین انتالا ها به کتام جامعهساختاری تاریخی اس    از لحاظ محتاایی یکی از مهج
رغج اینکه نایسنال  مصال  ار  نظ یه  ب  را بسح  هال   یتک  ریزمای ملی اط اس  که علیکا
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بته   ،است  شناختی از  ر ط اط ب ساخ  کنال   ر یک    فت   محتار را ب گزیتال    نگا  جامعه
است    ًت یا  تغففت    تحتانت     ای مفاط کاریزما    ف  اط کاریزما تاجه نالاشتهرابطه مبا له

نگتاری کتتام   سی نما   اس . از لحاظ شکلی نفز، ف احی جلال   حت  ف ساختارها را ب ر
-بنالی   تفت گتهاری شا  اما مط  رمعی کتام   نامناسب با ط یصلخفلی خام ارزیابی می

 شا .ها از نالاط ضعف محسام می
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 ته اط: انتوارات  انوگا  ته اط.   ،فاسیس ف انال م   بس(، 4031)فن،حس بوف یه،

 ته اط: انتوارات مالناه.   س ،ی، ت جمه شهناز مسمماکس  ب (، 4031ی انک،) ارکفن، 

 اجتمتاعی  هتای انالت م   جنتبش   گفت ی عالم شتکل  ییچ ا»(، 4031) یگ اطگنابا ، رضا     عابالی
 یی هنگت  -یعلمت  یملت  فز همفنم ماعه مالتانت ست  ، «یاره ف خل ی ر کوارهای ع ب ف ی اگ
 یاره.   ف خل

 .فکاطگه ، ته اط:ن فکن فن،ت جمه عبالالحسماکس  ب  یجامعه شناس(، 4030) فن،ژ ل ی  نال،

 .نو نی:ارشا ،ته اط ی هنا ت جمه ،هاانال م    ازییهنظ (، 4031جاط، ) یاراط،

  ظهتار   یاجتمتاع  یستاختارها  ی؛ی   اشتی مل یزمتای کار یجامعه شناست (، 4033) فال،م  یان یاط،
 .ی  ی هنگ یت علمته اط: ش ک  انتوارا ،یزماکار

 ،یت اط ا یجامعه شناس، « ب  یزمایکار یت ار شناختیجامعه یًارت بنال»(، 4033) فال،م  یان یاط،
 .0شمار   فستج،سا  ب

 ته اط:نو  رسا. ین،، ت جمه احمال تالمالا م  شکننال (، 4003جاط، ) یاراط،

 ته اط: انتوارات نگا ، چاپ سام. ی انی،مو  فه ا یختار( 4031احمال) کس  ی،

 : انتوارات ف ر نا. ارییج  فالرضات جمه حم ،یجهان انالازهایچوج(، 4031) ی،انتان گفالنز،

 ی،از انالتت م موتت  فه تتتا انالتت م استت م   یتت اطا فاستتینخبگتتاط س(، 4030زهتت ا، ) شتت فعی،
 (یجلال1ته اط:نو سخن، جلال   م )ازم ماعه 



 6446، تیر 4، شمارة 22سال  ،های علوم انسانی نامۀ انتقادی متون و برنامه پژوهش   811

 

: انتوتارات مطالعتات   ،ته اطفاسی ر علام س یهر     نظ (، 4003) ی،  استاک ،ج  یایال،  مار ،
 .یراهب  

 ، ته اط: سم .انال م هاییهنظ (، 4031عباه ) مناچه ی،

تهت اط:   ،ی انتی  ر جامعته ا  ینتی ام   ی  انال م؛چت خش هتا   ییجاب ا(، 4031) ی،مهال زا  ،ن ف
 .فساانتوارات ت

  : سم،ته اطفاسیس شناسیعهب  جام ی رامال(، 4031) زا  ،احمال،نالفب


