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،مقاصطن واهطاواهی ینطا فطیمح روسمطه اطربازا هر گبهطه طاي
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 2ااططتاهيار و عفططا مططلت ع یططی وططروه ع ططاک امااططی هاهاططگاه زاه ااطط می واسططن ع ططاک و یقمقططات تازاططتا
shahabi89@hotmail.com

 /111فصلنامه تحقیقات و سیاسی بینالمللی شماره  9زمستان1991

مقدمه
هر ه ه اي مماهی قطر وششطته بطه بطش فماطرفتهاي فطان الیطاهه سمطرت وري اطه هر سطازه طاي فطن
وري طاي هطاين ار بطادی و اد عطا ی صطارت ورفطت ،تبمطت گايگطاه گ طا رواهطی بطه ع طاا يط
قططنرت فزوهگططر را اططبد ورهيططنوهر هتملططه هبره ططاي ه ططامی ماگططد بهططره ومططري بماططتر از
هولت ا شن  .ک م
می شاه .ک م

اا ط

طاي ب مبطی از م یحطح طرين مقطا ت هر عرصطه ار بادطا ا ب مبطات میسطا

ايتب مبی قابط ااطتیاهه هر گ طا رواهطی زيطاه ااطت وايطن اطاروزار ب مبطات و گ طا

رواهی اات اه می باين از بمن اهباه ک م
هر مرس ه اول به هقط

ب مبطات و ک مط

منهبررای اريبی

روهن سراطت هطرک

طا بهتطرين را اهتبطا
طاي

هر عی مطات رواهطی مطی فطرهازه،و مطی ااشطن ابطه

وااطتیاهه از شطماه طاي هطاين بطه اطار يی واآطر بباطی

عم مت بببان  .هر ههايت مقاله مطشاار بطه هقط
می ومره اه هر صارت ا اتیکاک

اطرهه و بطه اطار ومطره .ايطن فطهو

روسمطه م طی ااطار مطاره لطاک مطی فطرهازه وهتملطه

از گ بطه طاي مبت طح  ،مهطاگم هیطی ااهطن افمط زيطاهي اسطد

هیاين.

اهداف عمليات رواني
هرك مباهی و ماطک ت عی مطات رواهطی بطنو هرك اامط ما مطت ا طناك
فشيرش اين یريح اطه عی مطات رواهطی ا مطه اقطناما ی اطه بطراي سط

امکطا فطشير همسطت .بطا

بطر قطااي فکطري مبادطد بطه

م ط ار واهاشططتن وي بططه اقططناک هر گهططت م ططافش دططرك ملططري را هر بططر مططیومططره ،مططی ططاا عی مططات
مزبططار را هو وططروه هاططتهب ططني اططره-1 :عی مططات رواهططی اططه مسططت زک اهلططاک فی ط يططا افیططالی اا ط
مبادبا

مطیباشطن  -2عی مطا ی اطه بطه طرك فیط يطا افیطال هر وطروه طاي طنك مطیاهلامطن .ايطن

اهلاک با رك فی را می اا هر ابیاه اماای ،فر گی و ه امی ماره ش ااايی قرار هاه.
ط عی مطات رواهطی اطه اهلطاک فی طی را هر اطحي امااطی از وطروه طاي طنك مطیتاا طن :فمطاک طاي
عی مات رواهی اه از م طابش ملطري بطه مبادطد فراطتاهه مطیشطاه مکطررا هرصطنه القطاي ايطن ماضطا
ست ن اه ااتتار اي اما ای ماگاه هر گامیطه بطه شطنت فااطن و اطمد هيطنه ااطت .هر ايطن اطحي
ا ناك عی مات بر رك فاتمباهی از ااتتار اماای ماگاه و ساایمت م ی متیراز اات.

کاربرد شیوه های تبلیغی در روند111 / ...
ط عی مات رواهی هر اطحي فر گطی :هر ايطن اطحي فمطاک طاي گ طا رواهطی بطا طنكومطري ارزش طا،
ايستار ا و ر

چه براي گامیه و ساایطا «از گ بطه طاي ارزشطی ط اط تی» مهطم قطی مطیشطاه ههطا

را فاقن اار يی و مح ابمت هاهسطته و از مبادبطا مطیتاا طن اطه

ارزش طا را از ففطاي ن طی تطاه

تارج ا ن چا هها ارزش ااهاري هنارهن.
ط ط عی مططات رواهططی هر اططحي ه ططامی :هر ايططن اططحي فراططت نه فمططاک مططناوک هرصططنه القططا
مقاومططت هر برابططر ار طط

ااططت اططه

و قططنرت فراططت نه فمططاک فايططنهاي هناشططته ،و بططه زوهي ايططن مقاومططت فططرو

تاا ن ريبت (ااني.)123 :1731 ،

تكنيكهاي تبليغاتي در جنگ رواني
م ططار از ک م ط ططاي ب مبططا ی شططگره ا و یهمططنا ی ااططت اططه باع ط
مح ا

واا ط

هر مبادد میشطاه .ايطن شطگر ه ا و یهمطنات برااطاس طر هاهط

و لربمطات ار بطا وطر و

م چ من ا طناك ب مبطات شطراي مبادبطا و شطراي میمحطی اطه هر ار بطا بطا
یممن و اعیال میشاه .ب طابراين ک مط
ب مبططات میسططا
ک مط

فططم بم ططی شططنه و
برقطرار مطی شطاه

طاي ب مبطی از م یحطح طرين مقطا ت هر عرصطه ار بادطات و

مططیشططاه و بططه صططارت هاططتاري و از فططم

طاي ب مبططی فطايمن هاطتی قابط ااطتیاهه همسطت .ک مط

یمططمن شططنه سططناق هر تصططا
طاي ب مبطی قابط ااطتیاهه هر گ ططا

رواهی زياه اات و ايطن اطاروزار ب مبطات و گ طا رواهطی ااطت اطه مطیبايطن از بطمن اهبطاه ک مط
بهترين را اهتبا

طا

ا ن و بکار ومره.

ط ارائه ه ر به ع اا سقمقت
وا ی تبروزاري ا هر مطاره رويطناه و واقیمتطی ،يط
بططا

ه طر شبصطی و تطا

هارهطن اطه میکطن ااطت

رويططناه و واقیمططت فاص ط ه هاشططته و مبططاير باشططن ولططی اططیی مططیا ططن ه ططرات تططاه را بططه

واقیمططت متصط ا ططن .از ايططن شططماه بططراي گططا اهططناتتن يط

ه ططر امااططی بططه گططاي واقیمططت و تبططر

ااتیاهه میشاه و به ر مبطی بطه طم چسطباهنه مطی شطاه اطه مبادطد
میا ن(ا حاهیفر ،اشیی.)45 :،
ط برگستهاازي

ه طر را بباطی از تبطر صطار
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براااس ه ريه برگستهاازي راطاهه طا هیطی ااه طن بطه مطرهک بگاي طن اطه هربطاره يط

ماضطا چگاهطه

فکر ا ن ،ب که به مرهک میواي ن اه چه ماضطا طايی مهطم بطه ه طر مطیراط ن .ايطن امطر بطه می طاي
اات اه رااهه ا اآمر مسطتقمیی بطر مطرهک هنارهطن و طلآمر
مط

طا يمرمسطتقمم ااطت( اطال .)9: 1731،

اائمط ( )1913صطريي مططیا طن اطه فراوططره برگسطته اطازي هططه بطه يط

اولايت متیاوت مربا میشطاه ،يط

اولايططت ب کطه بطه اططه

اولايطت هر وطروه امااطی بطا اطاير وطروه طاي نيهیطش گطا مطی

ومره ،هيگري اولايطت راطاهه طا ااطت اطه ارزش طاي تبطري و اط مقهم یطاس مبادبطا بطر
میوشاره و به

ااتت میه ن .اولايطت اطاک از

طلآمر

یگطا ااطت اطه صطار مطیشطاه ،یطت طلآمر

رااهه اات( امگمازرب ا و گمن.)747 :17331 ،
ط متهم اره رقمد و ییمم هاروا
هر اين شماه ایی مطیشطاه بطني طا و هقطايص مبالیطا  ،و تطابی طا و میااطن هواطتا  ،بطزر طر از
سن مییال مط یک

وطرهه .هطا هيگطر ،شطماه هافسط ن مطتهم اطره ااطت و

اهطا زه يطا برچسطد

زه اي هطاروا ااطت .واژه طايی ینطا « روريسطت»« ،گ طاد طد» ،را بطه وگطاه مطی ورهطن اطه بطا
واقیمت مچواهطه یبطااهی هنارهطن(اطبم

ارهاطتاهی  .)45 :1712 ، Aعط وه بطر  ،بیفطی مااقطش

اتبططار را بططه دططار ا یططاقی و صططاهفی وططره وري مططیا ططن و بططه ع ططاا اط ارائططه مططیه ططن (ااططتاور،
 .)34 : 1734امططا هر مططااقیی بططه صططارت عیططني یريططح صططارت مططیومططره اططه ايططن روش هر ممططا
بازيگرا عرصه اماات متناول اات.
ط یرا ی
هر اين روش اارش ااطا ب مبطات بطه رطا ر هر بباطی از افکطار و عقايطن بطا مبادبطا تطاه یطراه و
یسا میورههن .به هاراستی ا ،شطکايات و دطرح ماضطاعات ااط
اگراي برهامه اي مت ا و یريط
ااش ن و با ملريا ف

هطا ع قطه هاطا مطیه طن و بطا

زمم طه اهییطالی اياطا هر گ طد اگطه و گطش

از اسد اقتطنار و سط

افکطار عیطامی مطی

اطافی ،هر فرصطتی م ااطد هاطت بطه عیط شطنين و

هاوهططاهی مططی زه ططن و بططا واره وره ضططربه و شططاای شططنين هر مبادبططا  ،هططا را بططه اططاي ا ططناك
مارهه ر تاه متیاي میا ن و افکطار ،عقايطن ،اسسااطات و رفتارشطا را یطت طلآمر قطرار مطیه طن(
شمرازي.)151 :1733 ،
ط اد

رااهی

کاربرد شیوه های تبلیغی در روند119 / ...
اد

رااهی هر ب مبات با اد

راطاهی هر تبطر متیطاوت ااطت .بطه ايطن می طا اطه هر ادط

راطاهی

تبري ،راطاهه هرصطنه ااطت اد عطات واهطاوا را اطه زمطه زهطنوی شطهروهنا ااطت هر اتتمطار
ا قرار ه ن ولی هر ادط

راطاهی ب مبطی ،م بطش تبطري هر رطا ر بطه امطر ادط

راطاهی مطیفطرهازه و

مچ واهه هتط و صطرفی هر تبطر هیطیهیايطن .امطا هر بطادن ،ماضطا م تاطره را هر هاطتار اطار  1يطا
برگستهاازي قطرار مطیه طن .ک مط

ادط

راطاهی يکطی از زيرملیاعطه طاي ک مط

برگسطتهاطازي

اات.
ط هیی براي اآبات
رااهه ا ،تبري را هیی میا ن بطراي اي کطه ه طر تطاه را اآبطات ا طن(اط حاهیفطر ،م بطش فماطمن.)37 :
براي روشن شن اين ها یريطحوطري بطه ايطن تبطر اگطه ا مطن «يط

اطب گاي هولطت امريکطا هر

واش ط گتن اع ط ک هاشططت ،ااططارش از یکططاري ططاي گططاري فااسططتا بططا ايططرا هر زمم ططه برهامططه ططاي
ستهاي با

ااار اد عی هناره» هر ايطن تبطر طمچ واهطه مح بطی هال بطر روابط ماطا نه هیطیوطرهه

ولی ايطن القطا را بطه وگطاه مطی وره اطه شطاين چمطزي باشطن ولطی هولطت امريکطا ااط اه و مطنارك زک
گهت اآبات

را هناره(ابا رابما .)11 :1735 ،

ط ايلاه شبهه و ابهاک
هر اين شماه ایی میشاه ،قسیت طايی از اتبطار و محالطد ،اطه شطام محالطد اصط ی ااطت سطشك و
قسیت اي ام ا یمت ر اهتاار يابن ،طر چ طن راطالت ادط
هر اتتمطار مبادططد قططرار هگرفتطه ااططت .ک مط

راطاهی رعايطت شطنه ولطی تبطر تاصطی

«ايلطاه شططبهه و ابهططاک» بماطتر بططراي يمرقابط ااططتیاهه

هیاه فماک اي رقبا میباشن.
ط ايلاه هیان هر وروه رقمد
يکی از ک م
از اين ک م

اي ب مبی مطاره ااطتیاهه هر ب مبطات امااطی «ايلطاه هیطان هر وطروه رقمطد» ااطت.
اسزا  ،وروه ا و شبصمت طاي امااطی بطراي شطکاك ممطا رقبطا ااطتیاهه مطیهیاي طن و

ش میا ن بمن وروهرقمطد و درفطنارا

محالطد و اتبطاري بیفط ذا اطان

اهتاطار ه طن طا گ طاح

رقمد را هام سلم و متزلزل اازهن.
ط یس

به قاها

1 ) agenda setting
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یس

به قطاها هر ب مبطات ،بطه ايطن می ااطت اطه هر بیط

اآبات ه ر و عقمطنه تطاه ،از قطااهمن ایط

طا و ملطاه ت امااطی گ طاح طا بطراي

مطیومرهطن .از ايطن ک مط

بطراي بممطر يطا اصط ح قطااهمن

ااتیاهه میشاه ،به اين می طی اطه قطاها قب طی مطاره ا يمطن همسطت ،اطه متقطاب رقمطد ،از یطا قطاها
قب ی براي اآبات ه ر تاه و باد هاهستن ه ر درك مقاب بهرهبرهاري میا ن.

نگاه روانشناختي يا نقش روحيه در عمليات رواني
روسمه ،عام ا مني مافقمطت و فاشط ه شطم ار ط

ااطت .روسمطه اطرباز بطر گ طا افطزار و ااتمط

ه امی مقنک اات ین طا اطه هطاف ا ویتطه ااطت :هسطبت قطااي روسطی بطه قطااي گسطیاهی اطه بطر
ي

اات و لار

ه امما هاطا هاهه ااطت اطه هر فايطا  ،روسمطه یطااره بطر شیاطمر فمطروز تاا طن

شن(ا حاهی ههاه .)119 :اطا طزو ،هر اآطر تطاه مااطاک بطه « رگ طا» فط

عامط را بطراي ارزيطابی

گ ا برمیشیره اه هر اين ممطا  ،از «هیطان روسطی و می طاي» بطه ع طاا هبسطتمن عامط يطاه مطیا طن(
طزو111 :طط .)111میتقطن ااطت « :سیطد و هگهطناري روح ا یاطاري بطه دطار يکسطا و هر اطحیی
برابططر ،ططنك يططايی و از بططزر ططرين ريططزهاططاري ططاي ااططتاهاهه فرماهططن ی ه ططامی ااططت .از ايططن رو
اساهی اه هر ر گ ا مطا ر و ااطتاههن ،ار ط

طاي هشطین را بطنو گ طا واهار بطه سط مم مطیا طن

و هولطت ططا را بطنو هرومططر شطن هر عی مططات ه طامی هراز مططنت اطرهگا مططیاطازهن( یططا .)175 :
هر صی ه طاي هبطره اطه گ گلايطا چاطیا وساطتزهه تطاه را بطه فرماهطن ا مطیهوزهطن و هربطاره
روش و ااطط ا

عیطط تططاي

ارماطط مططی ومرهططن و آبططات و ااططتقامت و يططا فططرار و وريططز را هر

روسمات فرماهنه ،گسطتلا مطی ا طن ،اوطر فرماهطن ی بصطمر و بطا طنبمر هباشط ن ،چطه بسطا ملهز طرين و
مترقطی طرين ار ط

طا بططه زوهي از فطاي هر مطی يطن ،زيطرا ع ططاک طر قطنر هر صط ايش گ گطی بممرا ططی

بن ن ،عامط اهسطا هقط

ااااطی هاره اطه هاراي ق طد و رسمطه ااطت(ببتطار طاش .)23 :1741 ،بطر

اين اااس مت ر هاشته اات« :بهترين اط ح طا ،هر صطار ی اطه روسمطهاي وگطاه هناشطته باشطن طا
را به دمد تادر و با عزمی رااخ بطه اطار بطره ،لتطی بطیفايطنه و از اطار افتطاهه ااطت .از ايطن رو شطاين
ماک بازيافتن قطنرت لیطا  ،ايطن همسطت اطه چگاهطه بايطن ااط یه بسطازيم ،ب کطه هر ايطن ااطت اطه
چگاهه می ااهمم روسمهاي را بطه وگطاه وريطم اطه م طت ،ساضطر بطراي بکطار بطره ااط یه باشطن(ارل:،
293ط .)294از ايطن رو گ طا طا ،ضطربه بطه مراطز آقط روسطی و رواهطی هشطین از ا یمطت برتطارهار
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ااطت .اططها ی اططه بططزر طرين تسططارت ططا را از سمط

هیططرات و اط ح بططر هشططین واره ا ططن فمططروز

همست ،ب که اها ی فمطروز ااطت اطه روسمطه هشطین را هر طم باطک ن( .دط س .)411 :روسمطه مهطم-
رين عام هر گ ا ا و يکی از اصطال فمطروزي بطه شطیار مطی يطن .از ه طر صطاسب را ااطترا هي

از

گی ه ان زو ،ا وزيت  ،هطاف ا  ،فم طن مارشطال ،مطاهتگیري قطااي روسطی هر رزک مهطم طر از قطااي
گسیاهی اات .روسمطه يط
ت

سالطت ،یايط يطا وااط

روا شط اتتی ااطت اطه بطا ويهومهطايی ه مطر

با  ،عادیطه متبطت  ،اعتیطاه بطه تطاه  ،سیمطت ورو طی  ،یايط زيطاه بطراي بطه اطاما راطاهن

ماماريت اي وروه ،ماطبص مطی شطاه(لبطاك  ،)1991 ،يطا بطه یبمطر م م طا ( ) 2113روسمطه هطاعی
 ،شطلاعت و هاطا ماطبص مطی-

ماهوی هاود باهه  ،متهاراهه و شطلاعاهه سیمطت  ،اعتیطاه بطه هیط

شططاه .روسمططه قططاي بططه بیططن شبصططمتی متططاآر از لار ططاي فططرهي و تططاهااهوی اشططاره هاره و همططز بططه
یکاري گییی متلآر از ههاه اي فر گطی ،اگتیطاعی ،مازشطی و طاريبی بطاز مطیوطرهه .روسمطه م طی
مرهما يط

ااطار هر باور طا ،اعتقطاهات ،ارزش طا و فر طا م طی و عیطامی ااطار ا رياطه عیمقطی

هاره و روسمططه گ گططی همططز از ايططن قاعططنه مسططتت ی همسططت .هر ططاريخ گ گططی ااططار ا روسمططه گ گططی
اربازا هر فري

فمروزي طاي بطزر

هقط

ااااطی هاره بطراي هیاهطه مطی طاا بطه روسمطه گ گطی

همططروي مس ط ي ايططرا و رزم ططنوا بسططملی هر گ ططا بططا ار ط

صططناک سسططمن هر دططال هورا هفططا

مقنس و زاهاازي م اد اشطبالی و ین طمن سیطد ايطن ويهوطی طا فايطا گ طا ،اشطاره اطره .يطمن-
هامططه ططاي ه طامی ار ط

ططا ،ياهمیططارک ططاي ه ططامی ،لنيططن هیططاي

اروه اي سیاای ،فرچم اي اطیب م

ططاي اططیب م

ه ططامی ،شططیار و

و هاطا طاي ه طامی يگاههطا ،هیاه طاي بطزر

مطش بی و هي طی

و از اين قبم هر قالد هاطتارالیی طا و يطمن هامطه طاي ه طامی بطه یطراه مطازه طاي هي ی،اگتیطاعی،
فر گی ،طاريبی و م طی ،مطی ااهطن اهطرژي روسمطه گ گطی را قنر ی طن اطازه .روسمطه قطاي بطا گسطم
قطاي ار بططا

گططا گی هاره .امططروز يکططی از ورططايح مططنيرا م ططابش اهسططاهی هر اططازما

ططاي ه ططامی،

ماهوی گسیاهی يا فرورش روسمطه گ گطی بطه شطیار مطی يطن .ب طابراين ،اطمد ش ااطی قطنرت بطنهی
و مقاب ططه بططا فططت ططاي روسمططه گ گططی از اولايططت ططاي مهططم هر اططازماههاي ه ططامی ااططت .مططازش،
ايیا  ،اهفبا فرماهطن ی و فرمطاهبرهاري ،ا سط ه مرا طد ه طامی ،روح فطناااري و یکطاري و مهطم طر
از یططه ،سیايططت بططی شططائبه از همرو ططا یططت ططر شططراي زمططاهی و مکططاهی ،مططی ااهططن اهططرژي روسمططه
گ گططی را هر االبططن قنر ی ططن م طاهوی گسططیاهی نتمططره ا ططن .فطط
ا س ه طا بطا ا سط ه اعصطا

االبططن گسططیاهی قططاي ار ط

ططا

روسمطه گ گطی و بیطن ا یاطاري گ گطی طنايت و ر بطري مطیشطاه.
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گراسات فمزيکی واره شنه بر االبن فمزيکطی ار ط
ااهن ار ط

طا و عی مطات رواهطی ع مطه روسمطه گ گطی  ،مطی

طا را از فطاي هر وره .امطروز بطا عی مطات رواهطی و روش طاي فمنمطنه روا شط اتتی و بطا

ااططتیاهه از ابزار ططاي ار بططادی ،بريططد روسططی و رواهططی ار ط

ططاي ططنك ،اا ط ااططار و ار ط

مهططاگم ،ططم رهيططح بططا دططرح ريططزي بططراي اههططناک قططنرت رزمططی ااططت .هر ايططن چططارچا

فروفاشططی

روسمه م ی و روسمه رزمطی همرو طاي مسط ي ااطار طنك مقنمطه فروفاشطی اطاتتار ا و ه طاک هفطاعی
– ام متی

طا مطنر امطروزي اطیی هارهطن طا از دريط درسريطزي طاي عی مطات

ااار اات .ار

رواهی و با ااطتیاهه از راطاهه طاي ورو طی و ف طاوري طاي ار بادطات ،روسمطه گ گطی صطیاك ه اممطا
تاه را از يرش اهط

طا ،طا

طا و اافمیا طا راطا ر اطازهن .امطروز ایتطر شطا ن برتطاره مسطتقمم

بمن ه امما متباصم ستمم ،ب کطه روسمطه گ گطی دطرك مقابط از دريط ف طاوري طاي مطنر ار بطادی
هر فراي ن عی مطات رواهطی ،بريطد مطیشطاه و از ايطن دريط يکطی از مهطم طرين مالیطه قطنرت م طی
ااار ا يی ی روسمطه سیااطی و م طی ،ین طمن مهطم طرين مالیطه طاا رزک و مطاهوی رزمطی دطرك
مقاب يی طی روسمطه رزمطی ،فطرو مطی ريطزه و هر هتملطه هر ايطن فراي طن شطا ن از بطمن رفطتن مقاومطت و
ايستاهوی م ت و همرو اي مس ي هر برابطر مهطاگم تطاا مم بطاه .روسمطه سیااطی ،اطه هر برتطی متطا
(ه مططر لبططاك  )1991 ،از

یططت ع ططاا روسمططه م ططی يططاه مططی شططاه  ،عبططارت ااططت از مططاهوی

هاود باهه و فیا هه مرهک يط

ااطار بطراي هفطا از اطرزممن  ،ساایمطت ،رماههطا و ه طاک ايطنئالاژيکی

ساام بر گامیطه تطاي  .هر ايطن هاشطتار روسمطه سیااطی هر هفطا مقطنس عبطارت ااطت از مطاهوی
هاود باهه و فیا هه مرهک ايرا و رزم طنوا ااط ک بطراي هفطا از ااطار و ه طاک گیهطاري ااط می اطه
با شاتص ايی ه مر ماهوی ،شطلاعت ،ايتطار و فطناااري ،هیطرت از هشطین ،عاط بطه ه طاک و ر بطري
سفرت اماک تیم ی(ره)  ،اعتیاه بطه هیط
گز

و تاهبطاوري ،مقاومطت وفايطناري ،اعتیطاه بطه هصطرت الهطی،

 ،قاب ارزيابی اات .ايطن عامط ا مطني و مهطم ،هر هورا هفطا

اطت اطاله م طت ايطرا  ،ایتطر

با بهطره ومطري از روش ش ااطی هقمط ع یطی مطاره برراطی و محالیطه قطرار ورفتطه ااطت .بطنو شط
فمطروزي رزم طنوا و م طت ايططرا متطاآر از عاامط مبت طح امااططی ،ه طامی ،ب مبطی و مطنيريتی بططاهه،
لکن ایتر ويهوی رواهی ،اگتیاعی هفا مقطنس ،اطه يکطی از ابیطاه فمنمطنه و چ طن بیطني ااطت ،مطاره
مناقه قرار ورفته اات .اي ط

بطا وگاهوطشر زمطا بطه ع طاا همطاز یماطگی ااطار بطه ويطهه همرو طاي

مس ي ،بررای اين مالیطه قطنرت و عاامط مطاآر بطر شطک ومطري  ،ضطرورت گطني و ااااطی مطی
باشن.
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روحيه چيست؟
الستاي تال شا کار «گ ا و ص ي» ،از عطام ی بطه هطاک عامط ايکط

1

هطاک بطرهه ااطت اطه «ماگطد

می شاه ا ار ای با هیرات و لهمطزات ایتطر بطر ار اطی بطا هیطرات بماطتر و لهمطزات مطنر طر ي بطه
ا ن» اه

را «روح ار ط » هطاک ههطاه میتقطن بطاه « :ار اطی اطه از ايطن عامط

گیهططاري ااططت ا طه روح از

تططارج شططنه ااططت ».ااططتن ط  )1939( 2و ف ط

ینططا ماهسططا  )1921( 3بططاي
الستاي از
هقطط

هطی شطنه باشطن .یطا

4

از

هايس ط نواهی

5

()1933و م گسططنورك ( )1991هاططا هاههططن ،عططام ی اططه

یت ع طاا «عامط ايکط » و «روح ار ط » هطاک بطرهه ااطت .یطا روسمطه ااطت اطه

فرا یمتططی هر فااططناري يطط

ار طط

هر برابططر هشططی ا هاره(فصطط هامططه امااططت هفططاعی،

صص.)9-1:
عناصر روحيه
اوهم  )1911( 6بر ايطن بطاور ااطت اطه روسمطه از اطه ع صطر ااااطی اطکم شطنه ااطت .او

اطه

ع صر را به شرح زير برشیرهه اات:
1ط یهن به ا ناك يگا
2ط التزاک به ايت ورو ی
7ط اعتیاه به هی .
به اعتقطاه اوهمط
او اعفاي

7

هطا زمطاهی مطی طاا از روسمطه بطا هر يط
يگا ا ناك يگطا و (ااطار) تطاي

براي هاتمابی به

يگطا ه طامی اطبن بطه ممطا وره اطه

را مهطم ارزيطابی ا طن و تطاه را م طزک بطه ط ش

ا ناك ب یاي طن .آاهمطا :یطامی ،يطا سطناق ااتطر هطا  ،م طافش ،اممطال و مقاصطن وطروه

را بر ا ناك و مقاصطن شبصطی تطاه طرگمي ه طن و از اهتسطا
و تراط ني ا طن .آالتطا :بططه ااهايمهطا و قاب مطت ططاي تطاي

بطه يگطا تطاي

اسسطاس رضطايت

ايیطا و اعتیططاه هاشطته باشط ن و هر برابططر
1-x-factor
2- Stanhope, 1979.
3- Munson, 1921.

4- Baynes, 1967.
5- Manqegsdorff, 1991.
6- Evonic, 1980.
7- Self - confidence.
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همرو اي هشطین اسسطاس ایتروزبطاهی هک طن( فصط هامطه امااطت هفطاعی12 :1712طط .)11بطا ااطت اه
به محالیات و یقمقات اهلطاک شطنه مطی طاا هتملطه ورفطت ،روسمطه اشطتمان هروهطی و مطاهوی رواهطی
اعفاي ي

يگا بطراي اگطراي ماماريطت طاي مبت طح ه طامی و مقاب طه اراطبتاهه بطا هشطین ااطت.

مهیتططرين ع اصططر اططکم ه ططنه روسمططه شططام عاامطط فمزيکططی ،روا شطط اتتی ،فر گططی ،امااططی،
اعتقاهي و عاام مربا به يگا رزمی او میباشن( ا حاهیههاه.)111:
نتيجه گيري
گ ا رواهی به

شی ویته می شاه اه نك مستقمم

 ،هیان و اآمر بر باور ا باشن .اين

ش ،اا

واژه ا يا به عبارت هيگر ،ااتن ل ،القا ،روش گري ،ايلاه ابهاک و هيگر وااي ار با مستقمم ،اهلاک می
شاه و ابزار اين فیالمت ،ب مبات هاک می ومره.
ب مبات :عبارت اات از «اهتبا

و اهتاار سسا

شنة ع ئم ،اتبار و عقاين» براي رامن به نفی تا

و متاک از چ ن گزء اات:
فماک ه نه ( ب مبات) ،فمامگمر (مبادد) ،رااهه (وام ة فماک رااهی) ،فماک و ماماريت.
اضمي

اه او ذ باين مرگیی وگاه هاشته باشن اه فمامی اراال ا ن ،آاهماذ مبادبی باشن اه فماک را اسد

ا ن ،آالتاذ وام ه اي براي فماک رااهی ماره هماز اات .رابیاذ فمامی باين باشن اه مباهله شاه و هر ههايت اين
اه ،اراال ا نة فماک ،از ر گشر فمامن ی ،باين نفی را ههبال ا ن .اين چ ن ع صر هر ملیا  ،فراي ن ب مغ
را شک می ه ن و بنو

ري

از هها ا ين فراي ن اام همست و به عبارت هيگر ،ب مبات به می اي واقیی

وگاه هباا ن هاشت .نك اص ی از ب مبات ،اضیی ل و به هاباهي اااهمن روسمه و تااات اي
گ ا د باهة همرو اي هشین اات به واهه اي اه اهامة گ ا براي هشین ،به ع اا ب يی بزروتر و ع مم
ر از شکست قی شاه .هر هتمله یاهحار اه هر فهو
اگراي عی مات رواهی ممتااهن اآمر بسزايی هر اا

ساضر بما شن شماه اي ب مبی هر روهن

روسمه م ی ااار ماره لاک هر اارايی و مقاب ه با

ااار متباصم هاشته باشن.
منابع
زو،اا  «،رگ ا» ،رگیه مییاه ای ،هرا ،اهتاارات بی ا.
ت طنوري ،ملمططن« ،)0991( .گ ططا و ص ط ي هر اا ط ک» ،رگیططه ي مرضططا اططیمني ،هططرا  ،اهتاططارات
اقبال.
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ابن ت نو » ،)1733( . ،مقنمه» ،رگیه میین فروين و اباهي ،هرا ،اهتاارات ع یی وفر گی.
هصر ،ص ح« ،)1711( .گ ا رواهی»  ،مترگم مییاه سقمقت ااشاهی ،هرا  ،اهتاارات اروش.
ااني ،ع ی« ،)1731( .افکار عیامی و ار بادات ،هرا » ،اهتاارات اروش.
اططال  ،رضططا« ،)1731( .هق ط

ار بادططات راططاههاي و ممططا فططرهي هر شططک ومططري افکططار عیططامی»،

فص ط امه افکططار عیططامی ،شططیاره  ، 11مراططز یقمقططات و محالیططات و ا ط ل

برهامططهاي صططنا و

امیا.
اططمگمازرب ا ،وي ططنال ،اولسططا گططمن« ،)0931( .اططاربره ه ريططه ططاي ار بادططات» ،رگیططه ع مرضططا
ه قا ،اهتاارات رااهه.
ارهاططتاهی ،سسططمن« ،)1712( .B ،گ ططا رواهططی هر اشططبال عططران» ،اهتاططارات اهاره اطط

اططبم
فهو

میاوهت اماای صنا وامیاي گیهاري اا می.

شططمرازي ،مییططن « ،)0931( .گ ططا رواهططی و ب مبططات میططا مم و ااربره ططا» ،اهتاططارات اططهاه فااططنارا
اهق

اا می.

ابا رابمططا  ،سسططمن « ،)0931( .قريططرات هرس ار بادططات امااططی» ،هاهاططگاه زاه ااطط می ،واسططن
مرازي هرا .
م

براين ،شن« ،)1739( .ي

گها چ نين صنا» ،رگیه ايرج باه ،هرا  ،اهتاارات اروش.

ا حاهیفر ،میین ،اشیی ،شه از« ،)0931( .فاش
ا ط حاهی هططهاه ،عبططناهلل «،یططاي

تبري» ،هرا  ،اهتاارات امیاي شرن.

مقططا ت رواهططی ط چکمططنه مقططا ت» ،میاوهططت فر گططی و ب مبططا ی

هفاعی اتاه ا همرو اي مس ي
ببتططار ططاش ،هصططرت الططه« ،)1741( .هبره ططاي مییططن» ،چططا

چهططارک ،هرا  ،مؤاسططه محباعططا ی

عحايی.
یططا «،ططاريخ فططن گ ططا» ،رگیططه مییططنع ی فمروا  ،هرا ،اهتاططارات بططی ا،اتابیروشططی مییططنع ی
ع یی.
د س ،مصحیی«،فمامبر و ئمن هبره» ،رگیه سسن اابري مرزهاك ،هرا ،مؤاسه اهتاارات بیتت.
فص هامه اماات هفاعی ،)1712( .اال يازه م،شیاره .52
رينارهاططا  ،اك،اک« ،)1734( .روسمططه گ گططی و عاامطط رواهططی هر گ ططا» ،رگیططه ،فمططروز ايططزهي،
اهتاارات هاهاگاه اماک سسمن( ) ،هرا .
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