اصول نفوذ پیامهای تبلیغاتی
ٍؾیلِ انلی ثطای ثؿیبضی اظ جبشثِّبی الٌبؾی ،ضؾبًِ ّبی ّوگبًی اؾت .ثٌب ثط قَاّس هَجَز ،فطاهَقی ٍ اًدسن قدوطزى ثدبدیطا
ضؾبًِ ّب زض اهَض ثجبضی ،زض ًْبیت ثبؾخ ضؿف ٍ ًبثَزی ؾیؿجن قسُ ٍ اظ وبضایی ،ادطثركی ٍ ثْطُ ٍضی ؾیؿجن هی وبّدس .زض ایدي
ثیي ،ثجلیغب  ،یىی اظ اثعاضّبی اؾبؾی اضثجبط ٍاحس ثجبضی ،ثب زًیبی پط ثغییط ٍ زگطگًَی ثیطًٍدی اؾدتچ دِ اظ ًػدط جدصة ٍ اذدص
اطالؾب زض ظهیٌِ ثطجیحب هحیط ٍ ِ اظ هٌػط ًكط اطالؾبثی وِ گطٍّْبی شیٌفؽ آى ضا قططی (آگبّبًِ ٍ یب ًدبذَز آگدبُب ثدطای
اضثجبط ثب ٍاحس ثجبضی (ٍ ؾطاظیط وطزى هٌفؿت ثِ زاذل ٍاحسب لطاض هی زٌّس.
ٍاغُ ثجلیغب یب پطٍپبگبًسا ( PROPAGANDAب هٌكبء ثِ ًؿدجت هجدبذطی زاضزً .رؿدجیي اؾدجفبزُ دجدت قدسُ آى ثدِ ؾدب
۱۱ۺ۲مٌّ .گبهی وِ پبح گطگَضی پبًعزّن هجوؽ همسؼ ثجلیغب ایوبى ضا ثبؾیؽ وطز ،ثبظ هی گطزز.هؿٌبی ولوِ پطٍپبگبًسا اهدطٍظُ
ثلمیي یب ًفَش جوؿی اظ ضاُ زؾجىبضی ًوبزّب ٍ ضٍاىقٌبؾی فطز ثىبهل یبفجِ اؾت .پطٍپبگبًسا اًجمب ًػطیِ ای ثب ّسف ًْبیی پدصیطـ
زاٍطلجبًِ زضیبفت وٌٌسُ اؾت ،ثِ گًَِ ای وِ قدرم آى ضا ًػدط ذدَیف ثلمدی وٌدس(.پطاثىبًیؽ ٍ زیگدطاى ،لۼ۲ب ؾهدط جسیدس
ثجلیغب اظ۸۱ۼ ۲زض فیالزلفیبٌّ ،گبهی وِ هطز جَاًی ثِ ًبم ٍلٌی پبلوط ًرؿجیي هؤؾؿِ ثجلیغبثی ضا گكَز ،آغبظ هی قَز .ایي ثٌگبُ
زض همبیؿِ ثب اؾجبًساضزّبی اهطٍظی ثؿیبض اثجسایی ثَز ٍ فمط ٍاؾطة هكجطی ٍ ًبقط ثطای زضر آگْی زض ضٍظًبهدِ ّدب ثدَزً .رؿدجیي
آگْی ثجلیغبثی ،پیبهی زضثبضُ آپبضثوبًْبیی زض الًگ اؾلٌس ثَز وِ زض اٍاذط ۱۱۽ ۲اظ ضازیَ پرف قس .آگْی ّبی ثلَیعیًَی،وبض ذدَز
ضا ثِ گًَة جسی ثؿس اظ پبیبى جٌگ جْبًی زٍم آغبظ وطزًس.
ثطای ادط ثركی ثجلیغب  ،اهطٍظ ضاُ ّبی گًَبگًَی پیكٌْبز قسُ ٍ ّط اظ گبّی ثطای ایي اهط گبم ّبیی ثطزاقجِ هدی قدَزّ .ویٌدیي
ثْطُ گیطی ثیكجط اظ ثئَضی ّب ٍ ثىٌیه ّبی ضٍاى قٌبؾی ًیع هَضزًػط ثَزُ اؾت .ثِ ؾٌَاى ًوًَِ۾ ثط اؾبؼ ثئَضی یدبزگیطی ،پیدبم
ٌّگبهی الٌبؼ وٌٌسُ اؾت وِ ثَؾط گیطًسُ آهَذجِ ٍ پصیطفجِ قَز.
ثجلیغ ثبیس زض هؿطو زیس لطاض گیطز ،زضن قَز ،آهَذجِ قَز ،ثِ یبز ثوبًس ٍ ثدِ ؾودل زضآیدس .اندَ اؾبؾدی ثئدَضی یدبزگیطی زض
ططاحی اضثجبطب هؤدط هَضز اؾجفبزُ اؾت (پطاثىبًیؽ ٍ زیگطاى ،ل۱۱ب .ثئَضی ضٍاًىبٍی الٌبؼ زض ادط ثؿیبض هكَْض ًٍؽ پبوبضز ثدِ
ًبم الٌبؼ وٌٌسگبى پٌْبًی زض ؾب ۻ۹۽ ۲هَضز ثَجِ ؾوَم لطاض گطفت .ثِ ثبٍض پبوبضز ،قطوت ّبی ثجلیغبثی ثدب اؾدجفبزُ هرفیبًدِ اظ
انَ ضٍاًىبٍی ،آگْی ّبیی ضا ذلك هی وطزًس وِ ثِ گًَِای حیط آٍض لَی ٍ هؤدط ثَز .ثبظاضیبى ثطای ثْیِ ایي آگْی ّب ثدِ قدس
هكغَ یبفجي هؿٌبی پٌْبًی اقیب ثَزًس (پطاثىبًیؽ ٍ زیگطاى ،ل۱۱ب .الگَّبی ؾبذجِ قسُ زض ضؾبًِ ّدبی ّوگدبًی ،ثدِ زٍ زلیدل
اؾبؾی هؤدطًس ۾ ًرؿت ایٌىِ ضفجبضّبی ًَ ضا هی آهَظًس {زٍم ایٌىِ} آًبى ثِ ؾٌَاى ًكبًِ ای اظ حمبًیت ٍ زضؾجی ضفجبضّدبی هؿدیي
ؾول هی وٌٌس (پطاثىبًیؽ ٍ زیگطاى ،لۼٍ۲۱۽۲۱ب.
ثجلیغب ثَلؿی هذجت ضا ایجبز هیوٌٌس وِ ؾجت هیقًَس ثب ثجطثِ اؾجفبزُ اظ یه هحهَ هذجت ثبقس.
ثبظاضیبى هیوَقٌس ًیبظّبی ههطفوٌٌسگبى ضا ثطآٍضزُ ؾبظًسچ ٍلی زالیلی وِ ثبؾخ هیقدَز یده هحهدَ ذطیدساضی قدَز ،ثؿدیبض
هجٌَؼ اؾت .ثؿییي ٍ قٌبذت اًگیعُّبی ههطفوٌٌسُ هطحلِ هْوی ثطای وؿت اطویٌبى اظ ایي ًىجِ اؾت وِ ثب اضائِ یه هحهدَ ،
اًگیعُّبی هطثَط اضضب ذَاٌّس قس .ثَنیف ایي اًگ یعُ وِ ثِ هٌػَض اضضبی یىی اظ ًیبظّب (ثطای هذب ۾ ًیبظّبیی وِ ثطاؾدبؼ ًػطیدِ
هعلَ طجمِثٌسی قسُاًسب ایجبز هیقَز ،وبضی ثؽ زقَاض اؾت (ؾبؾجیی ،هحوَز .ل ۻ۱۲ب.

ویت ضیي ّبضز وِ یىی اظ آگْی ؾبظاى ذالق اؾت ،هی گَیس۾ “زض ذیلی اظ هَاضز ،هحهَال ضلیت ّیچ ثفبٍثی ثدب یىدسیگط ًساضًدسچ
ٍلی آگْیّب ثبؾخ آفطیٌف اذجالف هیقًَس… ٍلجی ههطفوٌٌسُ ای َّیت ٍ ؾولىطز هحهَ ضا جصاة اضظیبثی هیوٌس ،ثدب ذطیدس
آىَّ ،یت ٍ ؾولىطز هحهَ ضا ثِ ذَز اًجمب هی زّس” (پطاثىبًیؽ ٍ زیگطاى ،ل۹۱ب
ثِ هٌػَض ثطذَضز ادطثرف ثب ّوِ ؾَاهلی وِ ثدط ثَاًدبیی قدطوت ز ض ضقدس ؾدَزآٍض آى ثدبدیط زاضًدس ،هدسیطاى فطایٌدسّبی هدسیطیت
اؾجطاثػیه ضا ثِ گًَِای ططاحی هی وٌٌس وِ ثِ ًػطقبى ٍضؿیت ثْیٌِ هؤؾؿِ ضا زض هَلؿیدت ضلدبثجیاـ آؾدبى هدیوٌدسٌ .دیي
اؾجمطاضی ثِ ایي لحبظ اهىبى پصیط اؾت وِ فطایٌسّبی اؾجطاثػیه ،ثطآٍضز زلیكثطی اظ ثغییطا هحیطدی فدطاّن هدیوٌٌدس ٍ ثدطای
ٍاوٌف ًؿجت ثِ فكبضّبی زاذلی یب ضلبثجی ،آهبزگی ثیكجطی پسیس هیآٍضًس (پیطؼ ٍ ضاثیٌؿَى لۻ۲ب .ثدسیي ثطثیدت ،ثدب ثدِ ودبض
ثؿجي انَ هسیطیت اؾجطاثػیه زض فؿبلیت ّبی ؾبظهبى ،هی ثَاى هطوئي قس وِ زض هیبىهس ٍ حجی ثلٌسهدس ثدالـ ّدبی زض
پیف گطفجِقسُ ًبوبم ًرَاٌّس ثَز .ثِ گًَِ طجیؿی ،ثجلیغب غیطقرهی ثِ ؾٌَاى یىی اظ فؿبلیت ّبی ولیسی ؾبظهبى اظ ایدي ضٍـ
ثیًیبظ ًیؿت.
هكجطیبى ًیع هبًٌس هسیطاى ًیبظ ثِ اطالؾبثی زاضًس وِ هجٌبی هٌبؾجی ثطای ثهوینگیطی آًْب فطاّن ؾدبظز .آًدبى هؿودَالی ًیدبظ زاضًدس
ثساًٌس وِ هحهَ هَضز ًػط ِ ٍیػگیّب ٍ فَایس هٌحهط ثِ فطزی زاضز ٍ گًَِ هی ثَاى اظ آى ثِ گًَِ ی ثْیٌِای اؾدجفبزُ ودطزچ
الججِ جصاثیت ضٍـ آگبّی ،ثركی ثؿیبض ثؿییي وٌٌسُ اؾت .زض ًْبیت ثبظثدبة گدًَگی ؾدیط ثفىدط هكدجطی ثدب ثهدوینؾدبظاى ٍ
ثهوینگیطاى ایي ظًجیطُ ضا ثىویل هی وٌس .پػٍّف ّبی ثبظاضیبثی زض اضائِ اطالؾب ثطای ثطًبهِضیعی ٍ وٌجط ً ،مف ؾودسُای ایفدب
هیوٌٌس .ثؿالٍُ فؿبلیت ّبی پػٍّكی ثؿیبضی هیثَاًس زضثبضُ ًیبظ ثطًبهِضیعی نَض گیطز.
ّسف اظ پػٍّف فمط زض زؾجطؼ زاقجي ٌیي اطالؾبثی ًیؿت ،ثلىِ ثبیس اطالؾب ضا ؾبظهبى زازُ ،ثِ گًَِای اضائدِ زّدین ودِ ثدِ
فؿبلیت ّبی ثطًبهِ ضیعی ٍ وٌجط ؾبظهبى ووه وٌس ( ًٍَؼ ل۽۲ب .زذبلت ٍ ٍظى زازى ثِ پػٍّفّبی ثبظاضیبثی هحیط ،ثطذالف
آًیِ وِ زض ظهبى نفط پیف ثیٌی قسُ اؾت ،ثِ ووه ؾیؿجن آهسُ ،ایي ثغییطا ضا ثِ ثهدوینگیدطاى ثبظثدبة هدیزّدس ٍ ثمدویي
هیوٌس وِ ثهویوب ثْیٌِای زض ثرهیم هٌبثؽ زض جْت اًجبم فؿبلیت ّبی ثبظاضیبثی ،اظ جولِ ثجلیغب ثجبضی اثربش قَز .ثدب ایدي
ٍنف ثوبم ؾَاهلی وِ زض اًجمب هفَْم زض یه هس اضثجبطی ٍجَز زاضًس ،ثبیس هَضز ثطضؾی لطاض گیطًس .گًَگی ثدِ ضهدع زض آٍضزى،
اًجربة ضؾبًِ (وبًب اًجمب پیبمب اًجربة ه حجَای پیبم ٍ اظ ثیي ثطزى هَاًؽ اضثجبطی ،اظ جولِ هَاضزی ّؿجٌس ودِ ثَجدِ ٍیدػُای ضا
هی طلجٌس .ثب ثَجِ ثِ ایي ًىجِ وِ ،اٍالی۾ ّعیٌِ ظیبزی نطف ثجلیغب هیقَز ،دبًیبی۾ وبضآهسی زیگط ثرف ّبی ؾبظهبى زض ًْبیدت ثدِ
گًَِای ثِ ادطگصاض ثَزى ثجلیغب ٍاثؿجِ اؾتچ ّطگًَِ ثیثطًبهگی ٍ ًیع گؿؿجگی ثطًبهِّب ثب ٍالؿیت ،هٌجط ثِ ًبوبضآیی ذَاّس قس.
ثط اؾبؼ پػٍّف ّبی وبض ّبٍلٌس ٍ ّوىبضاًف ثمؿین فطایٌس یبزگیطی ثِ ْبض هطحلِ ،قبیس هْوجدطیي ضودي ٍ هدؤدطثطیي الگدَی
یددددددددددددددددددددبزگیطی زض ظهیٌددددددددددددددددددددِ الٌددددددددددددددددددددبؼ ثبقددددددددددددددددددددس ( .۽ۻ۽Havland ۲ب
پیبم ظهبًی الٌبؼ وٌٌسُ اؾت وِ اٍال” ّط یه اظ هطاحل ضٍاًی یبزقسُ زض ظیط ثِ ثطثیت اًجبم قَز ٍ ّویٌیي ثِ گیطًسُ پیبم ،پبزاـ
زّس۾
 -۲پیبم ثبیس ثَجِ گیطًسُ ضا جلت وٌس.
 -۱زالیل پیبم ثبیس فْن ٍ زضن قَز.
 -۱گیطًسُ پیبم ثبیس اؾجسال ّبی پیبم ضا لجَ وٌس ٍ آًْب ضا ثِ ؾٌَاى حمیمت ثپصیطز.
 -۸هب ٌّ گبهی هی ثَاًین ثط اؾبؼ ایي یبزگیطی ٍ اؾجمبز ؾول وٌین وِ اًگیعُ ای ثطای اًجبم آى زاقجِ ثبقین (پطاثىبًیؽ ،ل ۱۸ب.

ًَیؿٌسگبى آگْی ّب ٍ ططاحبى نحٌِ وِ انلی ثطیي ذبلمبى آًْب ّؿجٌس ،هی زاًٌس وِ آگْی ذَة گًَِ ثبیس ثبقس .آگْدی ذدَة
زض ثط گیطًسُ ایسُای َّقوٌساًِ اؾت .آگْی ذَة ثب هْبضثی وبهل ًَقدجِ ٍ ثدب ثریلدی ظیطوبًدِ ؾدبذجِ قدسُ اؾدت (پطاثىدبًیؽ،
ل ۱۹بٍ .لی ظهبًی هی ثَاًین ثِ هَفمیت یه آگْی اطویٌبى زاقجِ ثبقین وِ لیسّبی َّقوٌساًِ ذَة ،وبهدل ٍ ظیطوبًدِ ودِ ثدِ
ثطثیت ثطای ایسُ ،آگْی ،هْبض ٍثریل ثِ وبض گطفجِ قسُ اًس ،ثب ثَجِ ثِ ثؿجطی وِ آگْی زض آى اجطا هدیقدَز ،ثدطٍظ پیدسا وٌٌدس.
هؿئَالى ثبظاضیبثی ثوبم ثالـ ذَز ضا ثِ وبض هیثٌسًس ثب آگْی ای ؾبذجِ قَز وِ زض ؾیي ایٌىِ قبهل ثریلی هطثجط ثب هفَْم هدَضز
ًػط اؾت ،ایسُ لبثل اثىبیی ًیع زض آى ًْفجِ ثبقس .الججِ قیَُ پطزاذت هَضَؼ زض آى ثطای زؾجیبثی ثِ ّسف ّب ثؿیبض ثؿییي وٌٌدسُ
اؾت.
یىی اظ هؿبیل ثؿیبض هْن زض للوطٍ ثجلیغب  ،اضظیبثی ادطثركی ثجلیغب اؾت .ثِ ؾجبض زیگط ،هكرم وطزى ایٌىدِ ثجلیغدی ودِ هدب
ثَزجِ فطاٍاًی ثطای آى نطف وطزُ این ثب ِ اًساظُ هب ضا ثِ ّسفّبیی وِ ثؿییي وطزُ ثَزین ،ضؾدبًسُ اؾدت (ؾدبلن ثجطیدع ،ل ۽۱ب.
ًىجِ ای وِ ثیف اظ ّوِ ثبیس هَضز ثَجِ لطاض گیطز ،جعییب قبولِ پیبم اؾت .ایٌىِ ِ جعییبثی ثبیس زض پیدبم لدطاض گیدطز ٍ قدىل
یٌف ایي اجعا گًَِ ثبیس ثبقسّ .ویٌیي پؽ ظهیٌِ هٌبؾجی وِ پیبم زض آى لطاض هی گیطز ،ثبدیطگصاضی ٍ جصاثیت پیدبم ضا ثؿیدیي
هی وٌس وِ ثبیس ثِ زلت اًجربة قَز .هكجطی ٍ هربطت ثبیس ثب ثطضؾی ٍ یب زض هؿطو لطاض گطفجي ثَلیسا ٍ ثجلیغب هطثجط ثب آًْب،
احؿبؼ جسیس ثَزى ٍ هجفبٍ ثَزى ضا زض هحهَال ثیبثٌسٍ .لی هْوجطیي ؾبهلی وِ ادطثركی پیبم ٍاثؿجِ ثِ آى اؾت ،یؿٌی ّودبى
یعی وِ ؾبهل ًْبیی وبضا ثَزى ّط پیبهی اؾت (پبزاـ زض ًػط گطفجِ قسُ ثطای ثَجِ ٍ ؾول ثط اؾبؼ آىب هیعاى اطالؾدبثی اؾدت
وِ ثِ هربطت پیبم اًجمب زازُ هی قَز ،ثب ثط اؾبؼ آى ثهوین ضضبیتآهیع ٍ ذكٌَزوٌٌسُ ضا اثربش وٌس.
پیكجطز فطٍـ ٍ اضثجبط ثب هكجطیبى
ثطًبهِ وبهل اضثجبطی ثبظاضیبثی یه قطوت ،ثطویت ؾٌبنط ثبظاضیبثی آى قدطوت ًدبم زاضز .ایدي ثطًبهدِ اظ ثطویدت هؿیٌدی اظ ثجلیغدب
غیطقرهی ،ثجلیغب پیكجطزفطٍـ ،ضٍاثطؾوَهی ٍ فطٍقٌسگی قرهی ثكدىیل هدی قدَز (ودبثلط ٍ زیگدطاى ،لۻۼ۹ب .اضثجبطدب
ًِثٌْب ٍغبیف هسیط ضا آؾبى هیوٌس ،ثلىِ ٍؾیلِای اؾت وِ ؾبظهبى ضا ثب هحدیط ذدبضر هطثدَط هدیؾدبظز .اظ ضاُ ثجدبز اطالؾدب ،
هسیطاى اظ ًیبظّبی هطاجؿِوٌٌسُ ّب یب هكجطیبى ،زض زؾدجطؼ ًجدَزى هدَاز اٍلیدِ ،ازؾبّدبی ؾدْبهساضاى ،همدطضا زٍلجدی ٍ هؿدبئل
هَضزؾاللِ جبهؿِ آگبُ هی قًَس ثِ ؾجبض زیگط ،ثبیس گفت وِ ،اظ ضاُ اضثجبطب ّ ،ط ؾبظهبًی ثِ نَض ؾیؿجوی ثبظ زض هدیآیدس ٍ ثدب
هحیط ذبضر ثؿبهل ثطلطاض هی وٌس .ذالنِ ایٌىِ ثسٍى اضثجبطب هؤدط ،اًجبم ٍغبیف ؾبظهبى ٍ ازاهِ حیب آى اهىبىپصیط ًرَاّدسثَز
(پبضیعی ،ل  ۱۸۸ب.
یىی اظ هْن ثطیي گطٍُ ّبیی وِ حیب ؾبظهبى ثساى ٍاثؿجِ اؾت ،هكجطیبى ّؿجٌس .ؾبظهبى ثطای حفع هكجطیبى لسین ٍ فطاذَاًسى
هكجطیبى جسیسً ،بگعیط ثِ اضثجبط ثبظاضیبثی اؾت ٍ هَغف اؾت ثطًبهِ اضثجبطی هٌبؾجی ضا ثطای ثدبهیي ًیبظّدبی اطالؾدبثی هكدجطیبى
ططحضیعی ٍ اجطا وٌس .ثطلطاض وٌٌسُ اضثجبط ثبظاضیبثی ثبیس ًىبثی ضا هَضز ًػط لطاض زّس ثدب ایدي اضثجدبط ثجَاًدس ًجیجدِ هطلدَة ٍی ضا
فددطاّن ؾددبظز .ثددِ ّوددبى زالیددل یبزقددسُ ،ثطلددطاض وٌٌددسُ اضثجددبط ثبیددس زض هددَضز اجددعای ظیددط ثهددوین گیددطی وٌددس۾
قٌبؾبیی هربطجبى ّسف ،ثؿییي پبؾد هَضز اًجػبض ،اًجربة پیبم ،اًجربة ضؾبًِ ،اًجربة هٌجؽ پیبم ٍ جوؽ آٍضی پؽ ذَضاًسّب.
ثجلیغب  ،ثِ ًػط ثؿیبضی اظ جب هؿِ قٌبؾبى ،ثركی اظ ایي ظهیٌِ (جبهؿدِ قٌبؾدی اضثجبطدب جوؿدیب اؾدت .اهدب ضٍقدي اؾدت ودِ
ثجلیغب  ،ثسٍى حبهل ًوی ثَاًس ٍجَز زاقجِ ثبقس .ثسیي ثطثیت هطبلؿِ آى ًوی ثَاًس فهلی هؿجمل اظ ٍؾبیلی وِ ثطای اًجمب پیدبم
ّبیف ثِ وبض گطفجِ هی قَز ثِ حؿبة آیس ِ .زض هَضز ضٍظًبهِ ،ضازیَ یب ثلَیعیَى ،آگْی ثجلیغبثی فمط نَض ٍیػُای اظ ًكدط پیدبم
ثجلیغبثی ثِ حؿبة هیآیس (وبظًَ ،ل۸ب.

ثلَیعیَى جٌجِای هْن زض ظًسگی
ثلَیعیَى زض حب حبضط ثِ ؾٌَاى یىی اظهْن ثطیي اثعاضّبی جْتزٌّسُ ٍ ثؿییيوٌٌسُ زض ظًسگی هسضى ایفبی ًمف هیوٌس .اثدعاضی
وِ وبضوطزّبی فطاٍاى۾ (ذجطی ،آهَظقی ،اججوبؾی …ٍ ،ب زاضز .ثلَیعیَى جبیی ٍیػُ ضا زض وٌبض هجلوبى ذبًِ ثطای ذَز ایجدبز ودطزُ
اؾت .ثبدیط ثلَیعیَى زض ضٍیسازّبیی وِ زض ذبًِ ضخ هی زّس ٍ ثهوینّبیی وِ ؾبذجِ ٍ ثِ وبض ثؿجِ هیقًَس ،اًىبض ًبپصیط اؾت.
هؿوَال ؾَْلت زؾجطؾی ثِ ثلَیعیَى ٍ آؾبى ثَزى ثيؾپطزى ثِ آى ،هبًؽ ثطضؾی زلیك ٍ ضیكِیبثبًِ ذطٍجیّبی آى ثَؾط افدطازی
وِ ثطای هسثی ًِ ٌساى ون ،ذَز ضا ثِ آى ؾپطزُاًس ،هیقَزّ .ویي ًىجِ ثؿیبض هَضز ثَجِ ؾطزهساضاى ضؾبًِای لطاض گطفجِ ٍ اظ ایي
هَلؿیت ثِ ؾٌَاى قطایطی وِ هیثَاى ثِ ضاحجی ثب هربطجبى اضثجبط ثبدیط گصاض ایجبز وطز ،اؾجفبزُ هیوٌٌس .ایي ًىجدِ هؿدلن اؾدت
وِ ثلَیعیَى ًمف جبضٍی جبزٍگطاى هسضى ضا ثط ؾْسُ گطفجِ اؾت .زض ثلَیعیَى ضهعّبی فٌی ٍ گدًَگی اًجردبة ٍ یدٌف آًْدب اظ
اّویت ثؿیبضی ثطذَضزاض اؾت .اًساظُ ًوب ،ظاٍیِ زٍضثیيًَ ،ؼ ؾسؾی ،ثطویتثٌسی ،ضٍقٌی ،ضهعّدبی ًدَضپطزاظی ٍ ضهعّدبی ضًدگ ٍ
حجی فیلن ذبم اظ ایي زؾجِاًس وِ هی ثَاًٌس ثِ ووه ؾبظًسُ پیبم زضجْت المبی هفَْم هَضزًػط ٍی ثِ وبض گطفجِ قدًَس .گدًَگی
پطزاظـ نحٌِ ٍ ٍؾبیلی وِ زض نحٌِ ٍجَز زاضًس ،ضهعّبی اضثجبط غیطوالهی ٍ ضهعّبیی وِ هیثدَاى اظ گدًَگی آضایدف ٍ لجدبؼ
اؾجرطار ٍ اؾجٌجبط وطز ،ثط هفَْم پیبم ادطگصاض اؾت .اؾجفبزُ هطلَة اظ ضؾبًِ ثطای اضائِ هدجي ضؾدبًِ ای ثدسٍى ثطضؾدی ٍ اًجردبة
هَاضز یبزقسُ ثؿیبض زٍض اظ زؾجطؼ ٍ حجی زؾت ًیبفجٌی اؾت.
ؾیبؾت ّب ٍ ضٍـ ّبی نبحجبى ضؾبًِّب ،یىی اظ ؾوسُثطیي ؾَاهل ثبدیطگصاض ثط پیبم اؾت ،ثِ گًَِ ای ودِ گدبّی حجدی هدی ثَاًدس
هبًؽ وبهل زض ثطاثط اضؾب پیبم هحؿَة قَز .هؿئلِ حىَهت زض وكَضّبیی وِ زٍلت زض آًْب هجَلی ضؾدبًِ اؾدتً ،یدع ثؿدیبض هْدن
اؾت .زض ایي هَضز گصقجِ اظ ذط هكی ضؾبًِ ،زٍلت ًیع هی ثَاًس هبًؽ اضائِ پیبم زلرَاُ قَز .هالحػب زیگطی ّدن ًػیدط لَهیدت
ّبً ،ػازّب ٍ هؿبیل فطٌّگی ٍ زیٌی ًیع هی ثَاًس زض ایي زؾجِ لطاض گیطز.
ثهَیط ثلَیعیًَی ثِ ؾٌَاى یه ؾبظُ
ثهَیط ،یه ؾبظُ اؾت .هٌػَض اظ ؾبظُ ثَزى هجَى ثلَیعیًَی ایي اؾت وِ ثوبم هجَى ضؾبًِ ای اظ جولِ ثلَیعیًَی اظ ظثبى ٍیػُ ضؾبًِ
اؾجفبزُ هیوٌٌسً .وبزّب زض ایي ثیي ًمف هْوی زاضًس ،ثسیي نَض وِ پیبم هَضز ًػط ثطای ثجسیل قسى ثِ هجي ثلَیعیًَی ثبیدس ثدِ
ًوبز ثطجوِ قَزچ ًوبزّبیی وِ ثَؾط هربطت لبثل ضهعگكبیی ّؿجٌس .ایي ًىجِ ضا ًیع ًجبیس اظ یبزّب پٌْبى زاقت وِ ٍالؿیت پسیدس
آهسُ زض ّط ثطًبهِ ثلَیعیًَی ،ثِ ذَزی ذَز ،حبنل فكبضّب ٍ هحسٍزیت ّبی فطٌّگی گًَبگَى اؾت وِ هوىي اؾت یىی اظ ایديزٍ
قىل ضا زاقجِ ثبقس۾
ًرؿت ایٌىِ۾ هحهَ ضؾبًِ ثب اًساظُ فطاٍاًی ثبثؽ فكبضّبی ذبضجی اؾت وِ زض گعیٌف ٍ ثبظًوبیی جبهؿِ ثِ ٍؾیلِ ضؾبًِ ثِ قدس
ثبدیط هیگصاضز .ایي هحسٍزیت ّب قبیس جٌجِ الجهبزی زاقجِ ثبقس( .ضؾبًِ ثركی اظ یه نٌؿت اؾت ٍ ثطای هٌفؿت ثب ؾدبیط پیكدِ
ّب ضلبثت زاضزب .قبیس ّن جٌجِ اذاللی زاقجِ ثبقس وِ زض آى نَض ثب ؾبًؿَض یب ؾلیمِ هطزم اضثجبط هییبثس (ؾلجی ،ل ۲۹ب.
زٍم ایٌىِ۾ فكبضّبی زیگط ٍ ووجط آقىبضی ٍجَز زاضًس وِ ضؾبًِ ضا زض ثبظًوبیی ٍالؿیت هحسٍز هیؾبظًس ٍ شّي ضا ثدِ ایدي پطؾدف
هكغَ هی زاضًس وِ آیب هحهَ ضؾبًِ ثِ گًَِ ؾولی ثِ ٍالؿیت هیهبًس یب ًِ؟ ٌبى وِ قبیس ویفیت ثطًبهِ یدب گدًَگی ثبظًودبیی
ٍالؿیت زض آى ًمس قَز (ؾلجی ،ل  ٍ ۲۹ۺ۲ب.

غاى ثَزضیبض ،جْبى وًٌَی ضا جْبى ضؾبًِای ًبهگصاضی وطزُ اؾت وِ زض آى ضؾبًِّب ثِ ثبظًوبیی ٍالججِ ثطجؿدجِ ؾدبظی ٍالؿیدت ّدب
هیپطزاظًس ٍ ٍالؿیت ضؾبًِای ثسیي ثطثیت قىل هی گیطز .آًبى اثفبلب ضا اظ زضییِ گًَگی زضیبفدت ٍ فْدن حدَازح ٍ هْدن ثدط اظ
ّوِ ،هٌبفؽ گطٍّی ٍ قرم هیثیٌٌس .هؿبهال ثبظاض اظ ضوبئن همیس ظًسگی اججوبؾی اؾت ٍ ثِ افعایف ثْطٍُضی ،اًؿطدبفپدصیطی ٍ
وبضایی هٌجط هیقَز .ضؾبًِ ّبی هججٌی ثط ثبظاض ّویٌیي زض فطآیٌس ثَلیس ٍ اًجكبض ؾمبیس ثدِ ؾدبى ًیدطٍّدبی ؾودسُ هردبلف غدبّط
هیقًَسچ ایي ضؾبًِّب ثٌْب پسیسُّبیی الجهبزی ًیؿجٌس .ؾولىطز آًْب اغلت زض ثمبثل ثب زؾجگبُ ّبیی قىل هیگیدطز ودِ زض اًحهدبض
ولیؿبّب ٍ زٍلت ّب ّؿجٌس ٍ ثِ ثَلیس ٍ ًكط ؾمبیس هیپطزاظًسٍ .لی ثطذالف ازؾبّبی لیجطا ّبی ططفساض ثدبظاض ،ایدي ؾدرٌبى ثدِ آى
هؿٌب ًیؿت وِ جبهؿِ هسًی ٍ ضؾبًِّبی هَجَز زض آى ،هیثبیس ظیط ؾیططُ ًیطٍّبی ثبظاض لطاض ثگیطًس… ثبظاض ذدَز ثٌػدینگدط یده
ثفىط اثَپیبیی ثیف ًیؿت .طا وِ ٌیي ثدبظاضی ذدَزٍیطاًگط اؾدت ٍهدس ظیدبزی زٍام ًرَاّدس آٍضزٌ .دیي ثدبظاضی ذیلدی ظٍز
پیفقطط ّبی اججوبؾی ذَز ضا اظ ثیي هیثطز .ثٌبثطایي قىل ٍالؿی یب ثْیٌِ هؿبزال ثبظاضّ ،ویكِ ثب بض َة همدطضا ؾیبؾدی ٍ
لبًًَی ثؿییي هیقَز( ویي ،ل ۻۻ ٍ ۲ۼۻ۲ب.
ذَاًف هجي ضؾبًِای ثَؾط هربطت
گصقجِ اظ ایٌىِ هجي ضؾبًِای ثِ ظثبى ضؾبًِای ثیبى هیقَزٍ ،لی ثبیس ثَجِ زاقجِ ثبقین ،وِ ایدي هدجي دبض َة ودبهال” ثؿدجِ ٍ
هحىوی ًیؿت ،ثلىِ ثب ثَجِ ثِ ٍیػگیّبی قرهیجی ،ضٍاًی ،ضفجبضی ٍ اججوبؾی هربطت ،هَضز ثؿجیط ٍ ثفؿیط لطاض هدیگیدطز .ایدي
اهط ثبؾخ هی قَز وِ هربطت ًجَاًس ثِ هفَْم هَضز ًػط ثَلیسوٌٌسُ پیبم زؾت یبثسچ وِ ایي ثِ طَض هؿلن یىی اظ ًبوبهی ّدبی اضائدِ
زٌّسُ پیبم ذَاّس ثَز.
ًبوبهیّبی هؿوَ زض ثجلیغب
ثط حؿت اضظـ ّبی هَجَز زض فطٌّگ ّط جبهؿِ ،افطاز آى جبهؿِ ثِ هحجَای ثجلیغ ،احؿبؾی ذَة ٍ یب ثدس زاضًدسچ پدؽ ثدِ اضظـ
ّبی فطٌّگی زض ؾبذت ثجلیغب ثبیس ثَجدِ ودطزّ .ویٌدیي ثَجدِ ثدِ زیدسگبُ ثیٌٌدسگبى زضثدبضُ ههدطف ،زضآهدس ،ندطفِجدَیی،
ثجولگطایی ٍ ،یب اضظـ ّبیی ،هبًٌس۾ ضفجبض ثب ؾبلرَضزگبى ،وَزوبى ٍ ًَجَاًبى ٍ گًَگی ضٍاثط ٍالسیي ثدب یىدسیگط ٍ ثدب فطظًدساى ٍ
ضاثطِ ثیي جَاًبى ٍ ؾبلرَضزگبى ،زض ثجلیغب ثؿیبض هْن اؾت .گبّی ثجلیغب ًبهَفك ثبؾخ ضوَز ٍ قىؿت زض ثبظاضیدبثی ٍ زض ثَلیدس
هی قَز .هطبلت ٍ ثجطثِّبی ثؿیبضی زضثبضُ ثجلیغب ًبهَفك ٍجَز زاضز وِ حبئع اّویت ثؿیبض اؾت.

هبٌّبهِ ثسثیط
هطاز احوسی پَض۾ وبضقٌبؼ هٌبثؽ اًؿبًی قطوت پلیوط آضیب ؾبؾَاى

