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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 تقديم 

 

لكوني محكم ومسار نتعرف فيه على أساليب التأثير على السلوك،  من  عبر ما خضناه  

دولي لجوائز اإلعالن العالمية في الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا وبعض دول  

 العالم العربي، غير أن كتاب هللا شدني ألن أدلو بدلوي عبر ما تضمنه من مضمون، 

عبر صناعة التأثير كي    ما يلي نستعرض الذي توصلنا إليه من أدوات في البرمجة

، وقد اخترنا القيم،   -الكريم  القرآن    –نتعرف على مسار صناعة التأثير في كتاب هللا  

  عمليات البرمجة،استخدمت في القرآن الكريم حيال  التي    اتاآلليبعض من  كمسار في  

الب الكريم  فعملية  القرآن  في  للقيم  إليهوفق    -رمجة  توصلنا  أسلوب    -  ما  اعتمدت 

 فكان ما يلي:  ،    a multi-layer programing approach , (m.l.p.a)الطبقات،  

وأداة ، المرسل والرسالة  أركان العملية االتصالية قائمة على عناصر وهين  إذلك  

 المنشود من ذلك.   مضمون الرسالة هو الهدف إدراك    وإن والمرسل إليه،  واصل  الت

 

 

مرسل

مرسل 
اليه

إدراك
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على )االداء(    له برامج كي يصبح قادر  جعل  الكمبيوتر،جهاز    عندما صنع   اإلنسانف

 منه! وإال فال فائدة 

 

بمثابة برمجة للدماغ كي يتمكن    يمكن أن نقول أنهافعبر )علم آدم األسماء كلها(  

 من عملية االدراك لمضمون الرسالة

 

مع كل  )وفق رزمة(  في القرآن تتكون من عده طبقات وجميعها تتم    البرمجةإن  

  لتشمل:  أدواتها  تتنوع )الرزمة( بقاتط، وهذه القيمه

   .قيمةبرمجه مسار ال -١

هللا

االنسان

إدراك

جهاز 
ركمبيوت

برامج

إدراك

وعلم آدم 
االسماء 
كلها

برامج

إدراك
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 . الرئيس السورةمحور  -٢

  تعددة ممن مشارب    متنوعةمن مجموعه    تضمن)المبرمجه للموضوع الواحد    -٣

  .(قيممن ال

 .الواحدة بالسورة اصةالخ برمجه للموضوعات  -٤

 

برمجه    وثمة  السورة،يمكن ادراكها على نطاق    البرمجة( في  )ظاهره   عالقة  ثمة  -٥

تحتاج الي )تحليل وربط واعاده تركيب(   عالقةتتم مستهدفه العقل الباطن تتم وفق  

  فيما بين اكثر من سوره أو ما بين اكثر من عنصر أو موضوع. 

  اسم كلمات وموضوعات وسور القرآن فهو    كافةأما الخيط الجامع فيما بين   ❖

 وصفاته. الجاللة

 

  )طالع كتابنا: حركة الكامرة في القصص القرآني(. قوافي لقطات الصور -6

 . (،،وأمل وإشفاق وخوف  )فرحهبرمجه عبر طبقه المشاعر ما بين  -7

  .برمجه عبر طبقه المنطق -8

دغام يستثير السمع،  فالترتيل وقواعد المد واإل   الحواس،برمجه عبر استثاره    -9

 . وماء كالمهل يشوي الوجوه يستثير اللمس وهكذا

 .مثال لتقريب المعنىبرمجه عبر ضرب األ -10

11-  ( العلوم  ومجاالت  التخصصات  كافه  تعاطي  عبر   ،والفن  ،الطبكبرمجه 

 .والقانون ،،،( ،والطبيعة ،والكيمياء  ،واالدب

قدره   )المضمونعبر    البرمجة  -12 يملك  يدركه من  الذي  السياق  السياق(،  مع 

  عمق في معاني كل كلمة وحرف.ألنها تحتاج للت، المعني الدقيقةالتقاط 

   والنظم.البرمجة عبر طبقة البيان  -13

 .البرمجة عبر )القصة( -14
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   .البرمجة عبر أسلوبي الترغيب والترهيب -15

  

 

 

 

 

 

البرمجة 
الطبقية

تفعيل 
الحواس

العقل الباطن العقل
برمجة 
المشاعر 



د.زهير المزيدي  –طبقات برمجة القيم في القرآن  5  

 

 

 



د.زهير المزيدي  –طبقات برمجة القيم في القرآن  6  

 

 

ما قسمها   موضوع وفق  14ثمة في القرآن الكريم  فحيال موضوعات القرآن الكريم،  

 العلماء، وهذه الموضوعات تتنوع لتضم التالي:

 اإليمان .1

 العلم .2

 األمم السابقة  .3

 السيرة .4

 القرآن  .5

 األخالق واآلداب  .6

 العبادات .7

 األشربة واألطعمة .8

 اللباس والزينة  .9
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 األحوال الشخصية .10

 المعامالت  .11

 األقضية واألحكام .12

 الجنايات  .13

 الجهاد  .14

 وثمة خرائط ذهنية لكل سورة في مثل: 
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 األخالق واآلداب:  

 تتعدد القيم ضمن هذا المحور  

  تم بشكل خطي )مباشر( أم التهل الدعوة لالمتثال للقيمة في القرآن   السؤال،ليبرز 

 خطي )غير مباشر(، أم مزيج بين االثنين معا؟  

تحديد   في القرآن الكريم يكمن فيالخطوات في برمجة القيمة أولى لقد الحظنا أن 

 للقيمة.مسار 
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 مسار قيمة نبذ الكذب 

 

 : تنوعها ىالقوالب “عل ضمن” تتلون سياقات القيمة و

 في الدنيا  العقاب •

 االستدراج   •

 قطع الدابر  •

 الطبع على القلب   •

 صرف اآليات  •

 سبيل الغي  اتخاذ •

 في اآلخرة: العقاب  •

 إحباط العمل  •
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 الوجوه ...الخ  اسوداد  •

 كذبت وعقابهم الدنيوي  ألقوامنماذج  •

 مفهوم الكذب:

 االستهزاء   •

 عدم تفعيل الحواس  •

 العمي  •

 العلمية  اإلحاطةعم  •

 الغفلة  •

 االستكبار   •

 اتباع الهوى   •

 ظلم النفس •

 المكرر من معاني الكلمات في "نبذ الكذب":

 اآليات •

 التبيان  •

 االستكبار  •

 االستهزاء  •

 ظلم النفس •

 العلمية  اإلحاطةعدم  •

 الحواسعدم تفعيل  •

 ة أقوام خلتبنماذج لعقو •
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 ومع )الظن( نجد المسار التالي: 

 

 

 

 مسار قيمة نبذ الظن  

 

 

مع  منها كمثال )مقدرة هللا( ،  اخترناوقد التعزيز للقيم  عبرهاثمة قوالب عدة يتم  

 التالية لتتبين نموذج ذلك ذهنية لموضوعات سورة الخريطة ال مالحظة
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 فالقصة   المعنى،العام الذي من خالله يتم ايصال    اإلطارهو    (القالبوما نعنيه )ب

 . تعتبر قالب وهي تحمل مضمونا يعبر عن قيم أو معلومات ومقاصد

معنيه    ( البرمجةطبقات  )اما   يتم    باألسلوبفهي  انه    انتقاؤهوما  كما  كلمات  من 

 والتأثير  ،ن تبرمج الدماغ عبر الحواسأالسياق وهو الشكل الذي تريد من خالله  

 .والقلب عبر ما يسميه العلماء بالترغيب والترهيب مثال ،على العقل
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واالقوام السابقة،  االنبياء،قصص عبر  (،)نحن نقص عليك أحسن القصو

ليس للتسلية وال   العالمين،يستعرضه رب  كله، والمالئكة وتاريخ ومستقبل الكون 

 بل، هي وقفات تأمل وغرس مستمر للقيم.  ،أسلوبلحلية 

 " فهناك ما يستوجب الوقوف عليه اذ: القصة  ”أما قالب

(  156)بالنسبة لخارطة )القصص(، فقد أستخدم هذا القالب في ليس أقل من  •

ثم االحداث التاريخية  األنبياء، كان محور أساسي فيها  ، وقدقصة في القرآن

  .شخصيات تاريخية  ، ناهيك عنملألقوا

هذا  ، ( سورة بين كبيره ومتوسطة لم تتضمن قصصا كقالب15هناك حوالي ) •

 ( سورة.114أن عدد سور القرآن ) ناإذا علم

وفق فهي إما تمضي بشكل متسلسل   الواحدة،الحظنا أن هناك خارطة )القصة  •

في أحداثها  منثورة "يال خط"مثل قصة يوسف، أو بشكل في  "خطىأسلوب "

   عليه السالم.  عدة موضوعات وسور في مثل قصة موسى

أما خارطة )القيم(، فالحظنا، كيف أن القيمة الواحدة يتم برمجتها عبر   •

مجموعة من الموضوعات وفق مسار مسبق االعداد للقيمة، وأن القيمة 

 ارتباطاترتبط بعدة ت اغير أنه  مسبقمسارا  بالرغم من انها تمضي وفق

 . موضوعمع أكثر من بعالقات مع سور أخرى و

الحظنا أن المحور الرئيس الذي يمضي مع كافة السور هو محور )القيم(   •

 ( معا.العقيدةو)

)الحوار  • بحاجة الستكشاف كخارطة  التي هي  )الخرائط(  هناك مجموعة من 

   .، والقيم(باألنبياءالتفاهم مع الغير( وهي جامعة فيما بين )القصص الخاصة \

 

اال انه قد حوى،    الكتابةأخذ قالب    انموذج ، يعتبر  اسمهمن    ،وبالرغم من ان القرآن 

في القصص   لكامرةاوهو ما يزيد في إعجازه ، قوالب عدة ، وما مؤلفنا " حركه  

الذي   الصور  استعرضناالقرآني"  لقطات  قوافي  لصناعة فيه  يعزز  نموذجا  إال   ،

به عقول عم الكريم حارت  القرآن  التلفازي، واالبهار في  لقة االسينما واالخراج 

، ولما  قد رشف منهمن درس علم الموسيقى    حتىجدنا  اللغة والفقه والشريعة، بل و
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  ين خمسنحو  كنت ممن ألف في مجال "تفعيل القيم وممارستها" وهي مجموعة من  

غرس القيم عبر أساليب من برمجة الحواس    أللياتمن خاللها    حيث بينت  كتابا  

، فقد تتبعت آلية ذلك بما أدركت وفق ما جاء في كتاب هللا ،  وغيرها من اساليب

فكان وبعد التوكل    فوجدت أن نموذجا فريدا من نوعه يخلع اللب ، ويبهر الزراع ،

والتشغيل  لالستيعاب    قابال  آمال أن يكون    ضمن نموذج ”زمرد“ه  تضعوعلى هللا أن  

النموذج   أن  من  أقول  أن  يمكنني  إليه  توصلت  ما  ووفق  االمكان،  بقدر  ومبسط 

القرآني في برمجة الرسالة، أو القيم االنسانية و المجتمعية تخضع لبرمجة متعددة  

 ر الطبقات ال طبقة واحدة ، فمن تلك الطبقات على سبيل المثال ال الحص

 

 سار البرمجة الطبقية م

 القرآني: المثل

تقريب المعنى بالتشبيه  ، يعتمد  آخر مدرك للجميع  بشيء   شيءمقارنة  فهو يعتمد  

 تعزيزا للمفاهيم
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 برمجية، اعتبرها كطبقة    النواهي واالوام، التي تعتمد  طبيعة )االحكام(كما ان  

المتلقي للرسالة، كما تقاس درجة    استجابةدرجة    ضوئهوهي مؤشر تقاس على  

 . للقيم اعتناقه

 

 

الصورة في القصص القرآني فوجنا إنه    التقاطتتبعنا االيقاع الذي أتبع في  كما  

 .يعتمد مسارات، أطلقنا عليها )قوافي اللقطات(

  ئية سينماصناعة  منه ما يمكن أن يميز ل  استلهمناالقرآني على سبيل المثال    فاألسلوب

واعمال درامية تلفزيونية مميزه، وذلك عبر ما ثبتناه في مؤلفنا "حركة الكامرة في  

القصص القرآني" والذي لم يطبع حتى اآلن اال باللغة التركية، والذي أجازته اللجنة 
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في مؤتمرها عام  االستشارية العليا للعمل على استكمال احكام الشريعة االسالمية،  

 . في الكويت 2001

يستخدمها ال وعبر ما يسمى كتابة سيناريو االفالم والدراما ثالث لقطات  فهناك مث

 .(والطويلةوالمتوسطة  الصغيرةهي )المصورون في انجاز افالمهم و

 

 

 لقطة قريبة 

 

 

 لقطة متوسطة

 :اللقطة القريبة  في

 “ يا أبت انى رأيت أحد عشر كوكبا ألبيهقال يوسف  اذ“

 . وليست من النوع المتوسط أو البعيد (C.U) قريبهان كلمة قال تستوجب لقطة 
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 :اللقطة المتوسطة

 “ قالوا ليوسف وأخوه أحب الى ابينا منا اذ“

البد أن تكون متوسطة،   ءوأنمافكلمة قالوا ال يمكن التقاطها من خالل لقطة قريبه 

  .كما أن اللقطة البعيدة لن تعبر بحق عما قالوه لبعد اللقطة

 :اللقطة البعيدة

 ”الجب غيابة فيفلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه “

تشير الى لقطة بعيده، ذلك لعدم احتوائها على ما يمكن أن نسمعه من    ذهبواكلمة 

ذهبوا اليه   الذيبعيده ترينا المذهب منهم، بقدر ما أن المشهد يتطلب لقطة  أي

 .مصطحبين معهم أخوهم يوسف

مؤلفنا يتضمن أساليب عديده ثبتناها في  يالقرآنالقصص في   صورةبرمجة الو

 "حركة الكامرة في القصص القرآني" وهي تشمل: 

 (البعيدة، المتوسطة ،  )القريبةاللقطات  انواع 1-

 االنتقال من لقطة قريبه الى لقطة بعيده في 2-

 من مشهد الى مشهد آخر االنتقال 3-

 التعبير عن النقلة الزمنية في - 4

 إيقاع استعراض اللقطات - 5

 التكرار ليس تكرار للمشاهد - 6

 "Seeding"اسلوب االبذار- 7

 اسلوب التشويق - 8

 المشاهد \ختام المشهد- 9

 والحقيقة بين الواقع  ما- 10
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 رسم الشخصية الدرامية- 11

 اسس لكتابة السيناريو- 12

 

 

  قوافي لقطات الصور -13

 وامل واشفاق وخوف ووو(  )فرحهبرمجه عبر طبقه المشاعر ما بين  -14

  برمجه عبر طبقه المنطق -15

فالترتيل وقواعد المد واالدغام يستثير السمع،   الحواس،برمجه عبر استثاره  -16

 وماء كالمهل يشوي الوجوه يستثير اللمس وهكذا 

 برمجه عبر ضرب االمثال لتقريب المعنى -17

والفن  )الطببرمجه عبر تعاطي كافه التخصصات ومجاالت العلوم  -18

 ،،( ، والطبيعة، والقانونواالدب والكيمياء 

مع السياق(، السياق الذي يدركه من يملك قدره   )المضمونعبر  البرمجة -19

  القصيرةالتقاط الموجات 

   والنظم.البرمجة عبر طبقة البيان  -20

 البرمجة عبر )القصة(  -21
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 البرمجة عبر أسلوبي الترغيب والترهيب   -22

 

 سالفة نموذج تطبيقي للطبقات ال

 اآلية تسلسل 
 

الطبقات )القيمة  تعددمالعناصر البرمجة 
 الغيرة"("نبذ 

 

1 
سورة 
 يوسف 

 

اْقتُلُوا يُوُسَف أو  )
ا يَْخُل  اْطَرُحوهُ أَْرض 

لَُكْم َوْجهُ أَبِيُكْم  
ا  َوتَُكونُوا ِمْن بَْعِدِه قَْوم 

 (9) يوسف   (َصاِلِحينَ 

 

طبقة محورها عدسة قوافي اللقطات   .1
المشهد، وهو جانب  استعراضفي 
يدركه المتخصصون في  محض،فني 

كتابة السيناريوهات السينمائية  
فهو يعتمد كما لو كانت   والمخرجون،

حركة عدسة كامرة من نوع  
)متوسط(، وفق عدسة متوسطة  

متضمنه لقطع متتابع للقطات )قريبه( 
المتآمرون  فيما بين االخوة سريعة

 على مصير يوسف)ع( 
طبقة تتعامل مع الشق االيمن من     .2

الدماغ عبر مخزون المشاعر 
والعواطف التي خزنت في مشهد واحد  

محفوظة دون  جاءتناضمن آية واحدة 
  )النبذ من مشاعر  هاااعترنقصان مما 

  والغيرة(والحقد 
 

اْقتُلُوا يُوُسَف أو  ) 
ا يَْخُل  اْطَرُحوهُ أَْرض 

لَُكْم َوْجهُ أَبِيُكْم  
ا  َوتَُكونُوا ِمْن بَْعِدِه قَْوم 

 (9) يوسف   (َصاِلِحينَ 

 

طبقة تتعامل مع الشق االيسر من الدماغ .3

حيث )المنطق( عبر التبرير لمثل هذا الفعل 
المشين )يَْخُل لَُكْم َوْجهُ أَبِيُكْم َوتَُكونُوا ِمْن  

ا َصاِلِحيَن(   بَْعِدِه قَْوم 
لما ُخزن في العقل   البرمجةطبقة تعتمد .4

ن المكر المماثل الذي الباطن من صنوف م 

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=12
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لنا القرآن الكريم في أكثر من   استعرضه
، في مثل  لألنبياء متنوعةموضع عبر سير 

ما حدث مع )أهل الكهف، ومشهد موسى  
)ع( وهو يتسلل خائف يترقب من أمر  

القبض واالحضار الذي صدر عن فرعون، 
وحفظ هللا لهم بالرغم من ما كان يحاط بهم 

 جميعا من مكائد.
 

اْقتُلُوا يُوُسَف أو  ) 
ا يَْخُل  اْطَرُحوهُ أَْرض 

لَُكْم َوْجهُ أَبِيُكْم  
ا  َوتَُكونُوا ِمْن بَْعِدِه قَْوم 

 (9) يوسف   (َصاِلِحينَ 

 

  إنطبقة برمجة )مسار القيمة(، حيث .5

ستعرض لنا عبر مواضع  القرآن الكريم ي
عديده لمجموعه من القيم كما يستعرض  

لمجموعه مما يجب أن نؤمن به ونعتقد، ففي 
لما يجب أن نبتعد عنه  استعراضهذه اآلية 

( مع أهمية تعزيز لقيمة الغيرةمن )الحقد أو 
  العقيدة)المحبة( و)البر( للوالدين، أما حيال 

، فهنا إشارة للمكر وأن هللا خير الماكرين
 وأن هللا هو المتصرف وهو القدير. 

الحواس، وهو ما ال يتم إال  استثارةطبقة .6

 عبر ترتيل اآلية وفق أحكام التجويد. 
 

اْقتُلُوا يُوُسَف أو  ) 
ا يَْخُل  اْطَرُحوهُ أَْرض 

لَُكْم َوْجهُ أَبِيُكْم  
ا  َوتَُكونُوا ِمْن بَْعِدِه قَْوم 

 (9) يوسف   (َصاِلِحينَ 

 

  اآلية، البرمجة التي تتم عبر طبقة سياق .9

ما يدرك عبر عمليات الربط والتحليل  وهو
عبر دائرة خارج دائرة المعنى المباشر 

لآلية، في مثل عالقة )القتل بمفهوم الصالح( 
وفق مدركات إخوة يوسف وهو أمر بحاجة  

ما يمكن الخروج منه  واستاللإلى تأمل 
بفوائد في مجال دراسات علم النفس مثال  

  كافة)طبقة تنوع العلوم عبر تعاطي 
 . تخصصات ومجاالت العلوم(ال

أما باقي طبقات البرمجة الثمان االخرى فهي 
" مثلما سنجدها الغيرةتتم عبر ذات قيمة "نبذ 

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=12
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في سورة "التحريم" مثال، أو على لسان  
 . إبليس "أنا خير منه"

 

2 
سورة 
 البقره 
 

لَْيَس اْلبِرَّ أَْن   {177}
تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم قِبََل  
اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب 
َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن  
ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر   بِاَّللَّ
َواْلَماَلئَِكِة َواْلِكتَاِب 
َوالنَّبِي ِيَن َوآتَى اْلَماَل 

ذَِوي اْلقُْربَى َعلَى ُحب ِِه 
َساِكيَن  َواْليَتَاَمى َواْلمَ 

َواْبَن السَّبِيِل َوالسَّائِِليَن 
قَابِ  َوأَقَاَم  َوفِي الر ِ

َكاةَ   اَلةَ َوآتَى الزَّ الصَّ
َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا  
ابِِريَن   َعاَهُدوا َوالصَّ
اِء  فِي اْلبَأَْساِء َوالضَّرَّ
َوِحيَن اْلبَأِْس أولَئَِك  

الَِّذيَن َصَدقُوا َوأولَئَِك  
 ُمتَّقُونَ ُهُم الْ 
 

الحظ أن أحد موضوعات هذه اآلية هو  ن
الحظ كيف نالتوجيه حيال قيمة )االيثار(، و
 تم البرمجة لهذه القيمة الخلقية:

 
بالرغم من أن لموضوع االيثار في القرآن 
الكريم لم نجد له سوى موضعين إثنين، إال  

( من سورة البقره 177أن موضع اآلية رقم ) 

يجعلك مضطرا لتعزيز قيمة )االيثار( عبر  
ولت االصناف ازيارة كافة اآليات التي تن

ذَِوي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى  وهي ) المذكورة
ْبَن السَّبِيِل َوالسَّائِِليَن َوفِي  َواْلَمَساِكيَن َوا

قَاِب(  البرمجة للقيمة  ألثرما يعني التعظيم الر ِ
موضع آخر في القرآن يستعرض   21عبر 

لنا تلك الصنوف. وهذا مجرد مثال واحد في 
البرمجة المتعددة الطبقات لمجرد قيمة  

 واحدة. 
 

  

 "زمرد الجانب التطبيقي "لنموذج

يكون لهذا النموذج تطبيقات ال حصر لها ومن الممكن أن إنه من الممكن أن  •

 تشمل فيما تشمل: 

 منهج تدريبي  .1

 دراسي .2



د.زهير المزيدي  –طبقات برمجة القيم في القرآن  22  

 

 برنامج موسم ثقافي، رياضي، ترفيهي  .3

 معرض .4

 تخطيط لمدينة   .5

 حملة توعوية، ترويجية، سياسية، تثقيفية   .6

 تحويل القيم إلى منتجات .7

 نمط حياة أسره  .8

 اعالن تجاري \سينمائي  \ مسلسل درامي  .9

 منتجات الحالل، والتسويق لها.  .10

 جامعة، مدرسة، مجمع تجارى سكني   .11

ويؤمن بأن   لالنعزال،إنه أسلوب حياة، واقعي يؤمن ب"لتعارفوا" فهو ال يعزز 

له دور ضمن دائرتين، دائرة بركة مكة الخاصة ودوائر بركة بيت المقدس 

 العامة. 

 نستفيد من هذا في برمجه خطابنا االعالمي كما يلي: 

أو في كتابه مجموعه مقاالت، أو في برنامج  المجتمعية التوعيةحمالت  -١

 . حواري تلفازي ثقافي، أو مسلسل درامي

هذا يفرض علينا ان يكون تواصلنا مع شرائح المجتمع )كدوله( وفق خطه  -٢

، وفق مسار شريحة( فيما تريد ان تبرمج له مع عقول كل  كمظلة موحده  )شامله

سنوات ويطور بشكل تلقائي ودوري بما يعزز الوصول    ١٠-٣يعتمد من 

  .المرجوة لألهداف

غير تفصيلية، ونعني    ( Macro)إحاطية عامة  القوالب وصفتهابرمجة  -3

    . بالقوالب مثل ، القصة ، ضرب االمثال

برمجة " للقيم" وهو هنا يعتبر وفق نموذجنا "عنصر الرسالة " وصفة   -4

 . ( Macro & Micro والدقيقةة هنا مركبة فيما بين )العامة البرمج 
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(، في مثل ما يؤثر في رسم الصورة وما يؤثر على  Microبرمجة دقيقة ) -5

تشكيل المعنى عبر حاسة السمع ورسم الشخصيات وسياق اآلية وكذلك 

 التشخيص.  

وتوضيحا نبينه   استعراضهوهذه االنواع الثالث تمضي وفق تسلسل السابق 

 ووفق أربع مسارات: عبر الرسم التالي

 عبر:مسار العقل، ويتم على سبيل الثمال  -1

  المنطق استثارة طبقه -أ

 طبقة منن هللا   -ب 

 الصور استحضارطبقة  -ج

 

 مسار العقل الباطن، مثال:  -2

المتلقي  تم بشكل تلقائي عبر التراكم المعلوماتي والمعرفي كي تشكل مدركات  ي  -أ

أكثر وضوحا، فتنوع االساليب في عمليات البرمجة عبر طبقات  للرسائل وتكون  

 ومسارات وقوالب يعزز نقل المتلقي للرسالة من دائرة الواقع نحو دائرة الحقيقة. 

 وصفاته. الحسنىهللا سماء أة امشك -ب

 مسار تفعيل الحواس، في مثل:  -3

مع أو البصر  به سواء عبر حواس الس  لإلحساستقريب المعنى بما يجعله قابال  -أ

 أو اللمس.

 مسار تفعيل المشاعر )القلب(، ويتم عبر التأثير على مشاعر المتلقي إما عبر: -4

وهكذا )أسلوب   ،وباألمل ،تارةق اشفباإل  تارة و رهبةوبال ،تارة اإلبهاج -أ

 الترغيب والترهيب(.  

 مشاعر الغير ممن ذكرت قصصهم عبر التاريخ  استعراض -ب

 : وعليه فإن البرمجة الطبقية تتنوع لتضم المزيج التالي
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  المراد غرسها.قيمة عبر رسم مسار لل البرمجة -١

  .الرئيس السورةالبرمجة عبر محور  -٢

  مختلفةمن مشارب  متنوعةمن مجموعه  )المكونبرمجه للموضوع الواحد  -٣

   .(قيممن ال

  .الواحدة بالسورة الخاصةرمجه للموضوعات ب -٤

  وثمة، السورةيمكن ادراكها على نطاق  البرمجة)ظاهره( في  عالقة ثمة -٥

تحتاج الي )تحليل وربط واعاده   عالقةبرمجه تتم مستهدفه العقل الباطن تتم وفق  

    من عنصر أو موضوع. أكثرمن سوره أو ما بين  أكثر تركيب( فيما بين 

   .طبقه قوافي لقطات الصور البرمجة عبر -6

  (وخوف.. الخشفاق إمل وأو ،فرحه)ما بين فبرمجه عبر طبقه المشاعر  -7

فالترتيل وقواعد المد واالدغام يستثير السمع،   الحواس، ستتارهإبرمجه عبر  -8

  .هكذابيمينك( و ما تلك و، )يستثير اللمس (ماء كالمهل يشوي الوجوه)و

  ، وتعزيزا للمفاهيم.برمجه عبر ضرب االمثال لتقريب المعنى -9

والفن  )الطببرمجه عبر تعاطي كافه التخصصات ومجاالت العلوم  -10

  والقانون ،،،( ،والطبيعةواالدب والكيمياء 

الذي يدركه من يملك  فالسياق أما مع السياق(،  )المضمونعبر  البرمجة -11

 .الرسائلمن  القصيرةط الموجات قدره التقا

   والنظم.البرمجة عبر طبقة البيان  -12

 .(القصةالبرمجة عبر ) -13

    .البرمجة عبر أسلوبي الترغيب والترهيب -14

  ت واالستدالالالقراءات، اعجاز بياني يعدد المعاني   اختالفالبرمجة عبر  -15

 . الفقهية
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 Characterize -طبقة التشخيص كأداة تصويرية     -   16

، هب انك بصدد غابه غنيه  هذا  " متعددة الطبقات"    البرمجةولتخيل مسار عمليات  

ثم  باألشجار ستالحظ  فانك  مره    ةوالثمار،  يطالعك  الثمر  من  محدد  بعد   صنف 

ان   كل   بعد  اال  يتكرر  يطالعك وال  خمس وعشرون خطوه، وهناك صنف آخر ال 

بعد كل عشر خطوات ، تلك    مختلفةخطوه، وهناك ما يتكرر بمذاقات    ٣٠٠تخطو  

هي  فهي مداد هذه القيم،  سماء هللا وصفاته وهلل المثل االعلى،  أ ، وبأنواعهاهي القيم  

وذاك الذي ال يظهر لك    ،الذي تتغير مذاقاته كل عشر خطوات ، فهذا  للتأملدعوك  ت

رسائل هللا    التقاطأوتي مساحة أرحب في    اال نادرا، نعم نادرا، ولكن يدركه فقط من

 إيقاعات خفية، فيدرك ما ال يدركه اآلخرون.وفق 

يمكننا أن نؤكد أن )القيم( هي الرسالة المحورية األولى في القرآن الكريم، وعليه  

 (  الحسنىهللا  سماءأوعندما نقول القيم فنحن نعني كل ما هو مشتق من )مشكاة 

 واآليات:  باألحاديثنعم هناك ما يعزز ألهمية )القيم( كمحور وفق ما جاء 

أحاسنكم    القيامةأقربكم الي يوم    في الحديث:و،  في اآلية :) وإنك لعلى خلق عظيم(ف

إذا )القيم( أضحت معيارا رئيسيا    ، القيم من فاقك بالخلق فاقك بالدين  ابن يقول  و  أخالقا،

  متداول: وهي ما يجعل مفتاح الخطاب االعالمي االسالمي هو )القيم( وليس كما هو  

، النظم االدبي، طبقات البرمجة( فإذا قلنا )الحج عرفه(، و)الدين المعاملة( فان  القصة)

وأنَا    ،بالقيم  )مدار االعالم االسالمي هو القيم( أي قضيته األولى هي التعزيز والتبشير

 . يكون التعامل دينا ما لم يكن قيميا

  ، القيمة  السم موضع في القرآن منها مكرر    114هناك حوالي من القيم ما وردت في   

في   جاءتفنبذ الكذب والدعوة الي ممارسة الصدق    ، مختلف  والمسارالسياق  ولكن  

 لك. وقد تكون أكثر من ذ مواضع على سبيل المثال، (5سياقات منثورة في ) 

  صغارا، فنحن إذ كنا  كيف أن مسار الحياة يتفق مع سياق البرمجة في القرآن  والحظنا  

ثم ندرك تفسير ذلك عندما نكبر، ذلك ان عملية    ،تمر علينا مشاهد وأحداث ال نفهمها

فنمط الحياة   ،االبذار األولى تتم أوال ثم تتلوها مرحلة حصاد لما تم إبذاره وزراعته

مهما تنوع، نجد أنه منسجم مع النموذج القرآني، وهو ما أكدت عليه عائشة )رض(  
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أعلى درجات االنسجام التي من الممكن    ييتحرك “وه  بأنه” قرآنفي وصفها للرسول  

 .حتى لو كان نمط حياة غربي، ونمط حياتك“ بين” القرآنكون فيما  يأن 

من أن ثمة نموذجا للتسويق مستحدثا  ،  مؤخرا  جدكامبرلذا أكد الباحثون في جامعة  

 ،قام به فريق في الجامعةعام    استغرقوجديدا سوف يجتاح العالم، وبعد بحث ميداني  

 وتجدر االشارة ”تسويق الحالل“  نموذج    اكد أن مالمح هذا النموذج سيكون لصالح

الحالل“ ال يعني الذبح الحالل وإنما يشمل التصنيع والتمويل والتخزين    ن” تسويق ي أف

إنه يشمل كافة السلع بما   وعمليات االستيراد والتصدير ،والترويج واالعالن ، كما 

من حقيقة يمتاز بها االسالم    انطالقافيها ”مستحضرات التجميل“ وتأكيدهم لذلك جاء  

 مط حياة ” وليس مجرد طقوس.دون سائر االديان وهو أن هذا الدين ”ن

 ؟ ما الجديد الذي جئنا به حيال الخطاب القرآني

( هو المحور الرئيسي الذي يأخذ بزمام البرمجة القيمةفي أن )مسار  الجديد يكمن  هل  

تعرف على مجرد صورة واحدة من صور التعامل مع  لعله يكمن بالبل    القرآن؟ في  

  " إليه  "المرسل  أن  ذلك   ،" "الرسالة  " هو "هللا"  عنصر  و"المرسل  االنسان،  وهو 

نوع وشكل   تماما  يعلم  فهو  اليه"  المرسل  "المرسل" هو "خالق  أن  سبحانه، وحيث 

وسياق التعامل مع "هذا الذي خلق"، لذا اذا عرفنا كيف تعامل معه" في إرسال رسالته 

برمجتها وأسلوب  برمجة اليه  في   " "النموذج  بذات   " "كإعالميين  حينئذ  فنتعامل   ، 

بال شك الزمن وحققنا أكبر    اختزلنانكون حينئذ قد    المستهدفة،رسائلنا مع الشرائح  

 .الغيرمعدل ممكن في "تواصلنا" االعالمي مع 

َن اْلِجن ِ  ا م ِ وهذا تؤكده وبشكل منسجم آيات سورة االعراف )َولَقَْد ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم َكثِير 

لَُهْم قُلُوٌب الَّ يَْفقَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعيٌُن الَّ يُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آذَاٌن الَّ يَْسَمعُوَن   نِس ۖ  َواإْلِ

بَ  َكاأْلَْنعَاِم  ئَِك  أولََٰ )بَِها ۚ  اْلغَافِلُوَن  ُهُم  ئَِك  أولََٰ أََضلُّ ۚ  ُهْم  اْلُحْسنَىَٰ    (179ْل  اإْلسماُء   ِ َوَّلِلَّ

 ((180) نَ فَاْدُعوهُ بَِها ۖ َوذَُروا الَِّذيَن يُْلِحُدوَن فِي إسمائِِه ۚ َسيُْجَزْوَن َما َكانُوا يَْعَملُو

تفعيل الحواس، ولن تصل للتفعيل الصحيح اال إذا  يدعو ل شق    ، فهنا دعوة من شقين 

الحسني، بأن    سمائهأ ب  التخلقو،  بسم ربك( تبين لنا كيف نقرأ  )إقرأو  ،عرفت كيف تقرأ

 . )نكون قيميين(

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya180.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya180.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya180.html
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اعجاب  و ان  يعني  بن  هذا  يتج   المغيرة الوليد  هي  الم  التي  نحو)القيم(  الشكل  وز 

ن مماثل، حيث  آبالمجيئ بقر  الفاشلةوالت العرب  االمضمون، والذي يؤكد ذلك، مح 

 ت ، بل ربما من الشكل كانلمضموندون االشكل فحسب    ىوالتهم تركز علاكانت مح 

االثنان معا، ويؤكد    أدرك االيقاع السمعي فحسب، غير ان ابن الخطاب  والتهم نحو  امح 

 ة قارنمع م( ، وأجمله؟   ما أحسن هذا الكالم ما  يفرون!هذا كانوا    من أ)فعله    ةلنا ذلك رد

 . ادركه الخطابدرك العمق الذي  نس المغيرةفيما بين مقوله الخطاب ومقوله ابن 

 لذا فان القرآن الكريم يتكون من: 

 وصفاته  ء هللا( وهي مشتقه من إسما)القيممضمون )الموضوعات( ومحورها    -١

 .الحسنى

  .(البرمجة )طبقاتتعززه سياق  -٢

الى   يعمد  ثم  بالشكل  عاده  يؤخذ  يتفحص    المضمون،واالنسان  ثم  باللحن  أو 

 . ما قدم من طعام ثم يعمد الى تذوقه كي يستكشف مضمونه  بجماليةأو    المضمون،

 

، وهذه صفه رئيسه في  للقيمةتعزز    الكلمات التيضمن جموع من    الكلمةفي اختيار  و

)واقصد في  ، وهو ما ينسجم مع  الخطاب االعالمي االسالمي وهو ان يكون ذا هدف

حرف   يس عبر كل ال   ينطلق من مفهوم؟  المشي(  )قصود  م  لنتساءل حينها هلمشيك(،  

وهذا ما تؤكده   !الى نجاه واما الي هالك فأماأو كلمه تخطها هو مشي ستحاسب عليه 

خريفا ()  ،األحاديث سبعين  النار  في  به  تهوي  باال   الرجل  لها  يلقي  ال  كلمة  ،  رب 

، والغدو هنا يتضمن ما تتلفظ  )كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها(  كوكذل

من   تلفازي به  اخراج  أو  وروايات  قصص  أو  مقاالت  من  يدك  تخطه  أو  كلمات 

 . وسينمائي

عليه الخطاب   أكدنبضها يستلهم ويشتق من ثقافه البلد الذي تقصده، وهو ما  ف  الكلمةأما  

بعضها ذو اصول  ف  عربيه،الكلمات غير  ال القرآني فهو نراه قد اعتمد مجموعه من  

عربيه باعتبار اعتمادها في القرآن، بل ان    فأضحتوهكذا،    رومانيةفارسيه واخرى  

االلفاظ   مع  يكون  ك  الدارجة  الشعبية االمر  مثل )وي  دعوه    اآلية.  ن هللا(أفي  وهي 

 بكل عرق  الخاصة  الشعبية  الثقافةمبطنه العتماد المسح الميداني للتعرف على دقائق  
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، وهو ما يعزز فةالكلمات أو كذلك حيال أنماط الحياة الخاصة بهذه الثقا  استعمالحيال  

 .)لتعارفوا(

  

تعتبر قالب وهي  فالقصة المعنى،العام الذي من خالله يتم ايصال  هو اإلطارالقالب ف

 .تحمل مضمونا يعبر عن قيم أو معلومات ومقاصد

من كلمات كما انه السياق   انتقاؤهوما يتم    باألسلوبفهي معنيه    البرمجةاما طبقات  

على العقل    والتأثير وهو الشكل الذي تريد من خالله ان تبرمج الدماغ عبر الحواس  

 . والقلب عبر ما يسميه العلماء بالترغيب والترهيب مثال

، ولكن الترغيب  ا، واالمثال قالبقالبا  هللا(مظاهر قدره  )لذا، نعم من الممكن ان يكون  

بما   البرمجةب حيث انهما يؤثران على المشاعر فانه يعتبر طبقه من طبقات  الترهيو

 .العاطفةيخدم 

 

 

اتضح من بحثنا حيال الكلمات التي استعملها االنبياء في تفعيل القيم، ان لكل نبي كانت  

،  الفاحشةعلى كلمه    والتأكيدلوط )ع(  مع نبينا  ، مثال    بالقيمة  العالقة له كلماته ذات  

السحر )القوا، الملقين، بممارسة  نجد معه كلمات ذات عالقه   )ع(  موسى  مع نبينا  بينما  

تعزيز االدراك    مساله، انقلبوا، اعين الناس (، التركيز على  السحرة  فكون،أتلقف، ي

وليس   ،(بالحقيقةالواقع  )وهو علم يمتزج فيه    ،بالعلم لذا ذهب ليتعلم على يد الخضر

الوهم) السحر، وحتى    (الواقع مع  أرني  حين  مثل  واقع    (اليك  أنظرقال )رب  فهو 
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جو مشاعر الخوف كان مسيطرا من  وتصدع،  قد  وليس مع الوهم الن الجبل    بالحقيقة

قبل والدته الى ما بعد خروجه من قصر فرعون )خائف يترقب(، خوفه من العصا 

مع الجو النفسي للسحر الذي كان هو الجو    العالقةوالذي يمنح نوع من  ومن النار،  

،  (اني ال يخاف لدي المرسلون)وهو ما اكد عليه هللا    العام والسائد المتهم في ذاك الوقت 

لها فرعون عبر ف ويعزز  بكم  تحاط  كانت  التي  للمخاوف  النفسي  الجو  انفض عنك 

 . السحرة

مهابته بعد  ون  فرع، فبمن يعزز  السحرةلذا انهد صرح وطوق الخوف األول بسجود  

،  (تنا عليه من السحرهركأوما  )وحيث انه تعرى من اهم درع فظهر ضعفه.    ،؟ ذلك

، التي كان  الهالةتعزز من متانه درعه،    ألنهايعزز مساله يريدها فرعون    فاإلكراه

يحتمي بها، لذا معظم كلمات موسي وفرعون كانت تدور حول كسر هذا الطوق الذي  

مكان    الحقيقةمن الخضر تنسجم بسياسه االحالل ، احالل  كان يقيهم، ومهمه التعلم  

بعد ان كان فعال غير قيمي    السفينة علينا، خرق    المفاجئةالسحر، فكليهما كان له وقع  

الوهم وااليهام    ىاضحي قيميا وهو أوقع في اثره من السحر، ذلك ان السحر مبني عل

الواقع   من  مبني على مزيج  االدراك  اقدر على   ،معا  والحقيقة بينما علم  يجعله  ما 

 . االستيعاب والتصديق ال مجرد االدعاء

بت، اخوتي، أ  ،يخ أوهذا    ،ناأو  ،نيأفي مثل )  كلماتنجد  ،  )ع(  يوسفنبينا  مع  بينما  

 الثقةعلى    التأكيدفي    السورة   بالنفس وكذلك محور  الثقةالتي تعزز    ، الكلمات(اخوتك

 باهلل.

 واختيار الكلمات يتم ضمن مسارين:  ،كلمات ةثم  تلكل قيمه كان اذا  

 . مسار مشتق من مصطلحات السلوك الشائع -١

  .عليها الجتثاث السلوك الشاذ واستبداله بآخر التأكيد كلمات تريد  -٢

 : )ع( لوطنبينا الحظ مثال ذلك مع  ن 

  .من دون النساء ةالرجال شهو تونأ تأبالسلوك الشائع،  العالقةالكلمات ذات  -١

 .الحزن، األسىالتقوى،  ،الفاحشة -٢
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  :)ع( نوح نبينا مع  

  .الكفر -١

، الحظ البرمجةليال ونهارا، تفيد عمليه االستمرار وعدم االنقطاع في عمليه    -٢

  .االحرف وتكرار حرف الراء ليعزز لذات التكرار هذا

 :)ع(  سليماننبينا  ومع 

   .الشكر -1

   .االمتنان لنعم للا  -2

 . بالمالمعنى العطاء الحقيقي ليس  -3

 

الحظ الكلمات جميعها مشتق من بيئة القصور والملوك "الصرح، ممرد، قوارير، ن

ومع هذا العطاء رفيع المستوى نجد    ،، العلم(شيء مال، منطق الطير، االتيان من كل  

المسؤولية القيمة كمسار وتلك كلماتها ،  العدل والشكر والدعوة هلل وتفعيل  فهذه هي 

 األجواء. ما يعيشه الملوك وليس أي ملك، وعبر تلك  جاءت عبر كأجواء،

نموذج سليمان)ع(، غرسا أكثر عمقا   عبرهنا طرح ثالث كنموذج في غرس القيمة،  و 

 فاستعراضالمعنية وهم الرؤساء واالمراء والملوك،    الشريحةقد يصعب إدراكه غير  

)قبل أن يرتد  في مثل  تصوره،  في  والمنن من هللا والذي يعجز الخيال  صور النعيم  

عالمنا الحديث  اليك طرفك( وهو ما يفوق في سرعته "الضوء" وجميع نتائج مختبرات  

"قاعدة ناسا االمريكية "، تلك كانت مستويات المعيشة التي كانوا يعيشونها،  في مثل  

 . والحشرةحتى مع الطير وفوق ذلك كانوا يشكرون ويتعاملون بمسؤولية 

فرعون، ذلك أن    ةقارن قصة ومستوا معيشي كهذا مع قصة ومستوا معيشولك أن ت

كانت قيمة نبذ السحر وقيمة نبذ التأله يتطلبان مسارا للقيمة مختلف، محوره، أجواء  

 فرعون:نمط حياة ضمن 

يَ  ِشيَع ا  أَْهلََها  َوَجعََل  اأْلَْرِض  فِي  َعاَل  فِْرَعْوَن  أَْبنَاَءُهْم  إِنَّ  يُذَب ُِح  ْنُهْم  م ِ َطائِفَة   ْستَْضِعُف 

  (4)القصص   نَ َويَْستَْحيِي نَِساَءُهْم إِنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدي

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=28
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يِن   ٍه َغْيِري فَأوقِْد ِلي يَا َهاَماُن َعلَى الط ِ ْن إِلََٰ َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا أَيَُّها اْلَمأَلُ َما َعِلْمُت لَُكم م ِ

ِه ُموَسىَٰ َوإِن ِي أَلَُظنُّهُ ِمَن ا
ا لَّعَل ِي أَطَِّلُع إِلَىَٰ إِلََٰ    (38)القصص   ْلَكاِذبِينَ فَاْجعَل ل ِي َصْرح 

ِذِه اأْلَْنَهاُر تَْجِري ِمن تَْحتِي َونَاَدىَٰ فِْرعَ  ْوُن فِي قَْوِمِه قَاَل يَا قَْوِم أَلَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهَٰ

   (51)الزخرف   أَفاََل تُْبِصُرونَ 

 في مثل: تستلزم تعامالأجواء كهذه 

َن الثََّمَراِت لَعَلَُّهْم يَذَّكَُّرو نِيَن َونَْقٍص م ِ    (130)األعراف   نَ َولَقَْد أََخْذنَا آَل فِْرَعْوَن بِالس ِ

والذين كانا ملكين من ملوك االرض، لم تستخدم إال    وبلقيس، )ع(  بينما أجواء سليمان  

 االلفاظ التي كانت منسجمه مع أجواء السلطة والشكر وعيشة الرخاء. 

فالحظنا كيف أن القيمة يتم برمجتها عبر مسار، تتنوع سياقاته، وعبر برمجة طبقية  

 ،ال خطية

تواصله مع  وعليه   القرآني في  للنموذج  تقريبي  بشكل  بذلك توصلنا   الشريحة نكون 

  ة المستهدف  الشريحة  يتواصل مع الحظنا كيف ان النموذج بشكله العام،  و ،  المستهدفة

 عبر:

  .القيمةتحديد  -١

 .القيمةتحديد مسار  -٢

 .اختيار الكلمات وفق االسلوب الذي بيناه -٣

الكلمات   وفق كل شريحة، فمع التجار يمكننا ان نتتبع وتتلون بناء على ذلك الكلمات  

  .في االنذار، ونهج القصص واالمثال المستخدمةإسماء هللا و المستخدمة

ذلك أن    االسالمي، إنه من محضن صناعة البيان االسالمي هذا تنطلق نظرية االعالم  

 . الحديث صناعة البيان أشمل وأدق من صناعة االعالم

لمجرد تضييع    شيءال يقدم    اإلسالمي" فهواالعالم  نشتق مفهوم "  استعرضناهفمما  

بل    االخرين، من    السخريةمن اجل    والفكاهة  التسليةأو    ،الفراغ  علىلقضاء  لأو  ،الوقت

فلسنا بحاجه الن نتعلم من    ي، بنائوهدف    ه بمسؤوليفهو يقدمها    التسلية وان قدم    ىحت

الضحك    الغربيةالبرامج   يثير  قيم    االخرين،من    والسخريةما  لغرس  بحاجه  ولسنا 

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=28
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التميع عبر مسابقات تعزز للتخنث في المظهر والسلوك مع اهم شريحه يفترض ان  

 .يعول عليها في بناء االمه، كاألطفال والراشدين، تكون شريحه منجزه

النظر في   واعيديكي    مدارسنا والمرشدين  فيالمعلمين    شريحةألن تحتاط  وهذا يدعوا  

 ن يستهدفون. مع م التواصلية ماساليبه

 ذلك ان نموذجنا هذا يفرض من يتعامل معه االستحواذ على امرين:

ه لهذا الدين، فقرائه ح الخطاب، عبر قرائه سليمه وصحي  )مضمونالمضمون    -١

 .(منقوصةقرائه هللا وصفاته الحسنى سماء أمشكاه  أو تنطلق من ال تستند 

  .ق )آليه ايصال الخطاب(االسي -٢

  الدعاة شريحة  األساليب المباشرة في الدعوة لدى  اعاده النظر في  كذلك  وهو ما يفرض  

لم تعد    غير انها  الغابرة، وهي اساليب ان كانت صالحه في العهود  الدعوةفي تبليغ  

مواقع التواصل االجتماعي    على التواصل فيما بين البشر يعتمد    أصبحصالحه لعصر  

  )فادع ودور عرض السينما،    التلفزةكات  وسيناريوهات محترفه االعداد تغذي فيها شب 

الذي سقط سهوا أو ربما عن قصد في   الحكمةعنصر ل يعزز بالحكمة(الي سبيل ربك 

تمقتهم وتمقت    عريضة  شريحةمع شرائحهم ما جعل    الدعاةتواصل   في مجتمعاتنا 

  بالتالي هذا الدين.  

إن المسوح  كما  التعرف    الميدانية  اعتماد  الغير،  علىفي  عمليه   ثقافات  نحسن  كي 

الدخول الي عوالمهم ونتملك قلوبهم ونتمكن من ان نخاطبهم عبر ما يدركون ويفهمون  

تلك بيمينك    )وما  اآليةفي ظالل    تأملو،  ، أمر ال غنى عنهال عبر ما ندرك ونفهم فقط

  المناسبة   الفرصةانماط حياتهم كي عبرها تتحين    ىتعرف عللا  ىما يشير ال ،  يا موسى(

   .المهموللدخول في ع
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https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-bol
https://wp.me/p3WskZ-bol
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https://bit.ly/3

0oJArI 

 

https://wp.me/p

3WskZ-9sN 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bpP 

 

https://wp.me

/p3WskZ-

9am 

 

https://www.musli

m-

library.com/arabic/

%d8%aa%d8%a3

%d9%85%d9%84

%d8%aa/ 

 

https://wp.me/p3WskZ-c1j 

 

https://wp.me/p3Ws

kZ-bj0 

 

 

https://wp.me/p3WskZ-c1j 

 

https://bit.ly/30oJArI
https://bit.ly/30oJArI
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://wp.me/p3WskZ-c1j
https://wp.me/p3WskZ-bj0
https://wp.me/p3WskZ-bj0
https://wp.me/p3WskZ-c1j
https://wp.me/p3WskZ-c1j
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https://wp.me/p3Wsk

Z-boI 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-bpM 

 

قاعدة في برمجة المعلومة    100

 الجزء الثاني  –في الدماغ 

 عندما تتحدث الصور

https://wp.me/p3Wsk

byH-Z 

 

https://wp.me/p3Wsk

byr-Z 

 

-https://wp.me/p3WskZ

brX 

 

https://bit.ly/3pigQuo 

 https://wp.me/p3WskZ-bQ2 

 

https://bit.ly/2MkLV2z 

 

-muslim) المشاعر في برمجة القيم

library.com) 

https://wp.me/p3Wsk

Z-bUp 

 

https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://bit.ly/3pigQuo
https://wp.me/p3WskZ-bQ2
https://bit.ly/2MkLV2z
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bUp
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https://wp.me/p3WskZ-

bWA 
https://wp.me/p3WskZ-

bWh 

https://wp.me/p3WskZ-

bV8 
https://wp.me/p3WskZ-

bWM 

https://wp.me/p3

WskZ-bWQ 

https://wp.me/p3WskZ-

bYn 
https://wp.me/p3WskZ-

c0n 
https://wp.me/p3WskZ-c1A 

https://wp.me/p3WskZ-bWA
https://wp.me/p3WskZ-bWA
https://wp.me/p3WskZ-bWh
https://wp.me/p3WskZ-bWh
https://wp.me/p3WskZ-bV8
https://wp.me/p3WskZ-bV8
https://wp.me/p3WskZ-bWM
https://wp.me/p3WskZ-bWM
https://wp.me/p3WskZ-bWQ
https://wp.me/p3WskZ-bWQ
https://wp.me/p3WskZ-bYn
https://wp.me/p3WskZ-bYn
https://wp.me/p3WskZ-c0n
https://wp.me/p3WskZ-c0n
https://wp.me/p3WskZ-c1A
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         https://bit.ly/3pTG1W0 

    

 

  

 

 

 

 

 

https://wp.me/p3WskZ-c92 

https://bit.ly/3TZ5SZG c99-https://wp.me/p3WskZ 

 

https://bit.ly/3FBcZUm 

https://bit.ly/3pTG1W0
https://wp.me/p3WskZ-c92
https://bit.ly/3TZ5SZG
https://wp.me/p3WskZ-c99
https://bit.ly/3FBcZUm
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 ما يلي مكتبة قصص األطفال

https://wp.me/p3WskZ-bRE 

https://wp.me/p3WskZ-bRH 

https://wp.me/p3WskZ-bRK 

https://wp.me/p3WskZ-bRO 

https://wp.me/p3WskZ-bRR 

 

 

 الدورات التدريبية 

 

 الرابط اسم الدورة  تسلسل

 تسويق الحالل  1
 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
4/ 

  لألطفالادارة نوادي القيم  2
 واليافعين 

 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
mansour/ 

 تفعيل القيم وممارستها  3
 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
3/ 

 

  تحويل القيم لمنتجات  4
 ومشاريع 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
2/ 

https://wp.me/p3WskZ-bRE
https://wp.me/p3WskZ-bRH
https://wp.me/p3WskZ-bRK
https://wp.me/p3WskZ-bRO
https://wp.me/p3WskZ-bRR
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
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تخطيط وتصميم الحمالت   5
 االعالنية 
 

-https://www.tadarab.com/courses/zuhair
almazeedi-mansour 

 

إدارة وصناعة رواج   6
 العالمات التجارية  

 

zuhair/-https://www.tadarab.com/courses/dr 
 

                  

 

 

 

 المحاضرات  

 الرابط العنوان  

 
1 

 

محاضرة من التحفيظ  
 إلى التشغيل  

 
 
 

لقاء تعريفي بنموذج   2
 زمرد القيمي 

  - 2016YouTube -  06  -  10العربية   TRTقهوة تركية | د. زهير المزيدي قناة

تعريف االعالم   3
 واالعالن 

azeedi on Alrai TV Zuhair ALMزهير المزيدي في تلفزيون الراي -Part 1  
YouTube 

  Partفي تلفزيون الراي زهير المزيدي  Zuhair ALMazeedi on Alrai TV اإلعالنات التجارية  4
YouTube -Part2  

  - YouTubeالقناة التركية ولقاء قروب تأملت منصة التأمالت  5

محاضرة من التحفيظ   6
 إلى التشغيل 

https://youtu.be/jGi8w4IDEuw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0 

https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair/
https://www.youtube.com/watch?v=FsrjeHHp9iw
https://www.youtube.com/watch?v=mWKccoSYzik
https://www.youtube.com/watch?v=mWKccoSYzik
https://www.youtube.com/watch?v=88caoW6R-4U
https://www.youtube.com/watch?v=88caoW6R-4U
https://www.youtube.com/watch?v=Rrj-VPuH8JY&list=PL2Hx7CQHDB0ZITIGQEctpbc19hwmiamnL
https://youtu.be/jGi8w4IDEuw
https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0
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    المؤلف في سطور

 

 

 

 

 

 

 زهير منصور المز يدي د. 

 

 المواقع االلكترونية:

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللتراسل: 

 : APPSتطبيقات 

   APP)زهير المزيدي(     
 

 الخبرة:سنوات 

والتسويق لها على نطاق التوعوية  االعالنية التجارية والقيمية عام في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت 35أكثر من 

 دولي. 

 العملية: الخبرات 

 2008-2019العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةمجلس إدارة  رئيس .1
 2019السعودية المشرف على )دبلوم القيم( لدى جامعة دار الحكمة، المملكة العربية  .2
 T.C (1985 .)مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة  .3
 . 1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .4
 1991.اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونيةمؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في   .5
 2000لالستشارات العرب "  “اإلعالميونمؤسسة عام مؤسس ومدير  .6
 . 2001معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت خبير إعالمي .9

 . محكم دولي لجوائز اإلعالن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا وأميركا والكويت 10

 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

وجمعيات المجتمع مشرررروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشررركيل مجلس بعضررروية وزارات الدولة  -1
، أشرادت ملكة السرويد بنتائج المشرروع ضرمن 2005-1999المدني ومؤسرسرات القطاع الخاص في دولة الكويت،

 جولتها في معرض دولي بما حققه المشروع من نتائج، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا.

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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لسررودان، لنقل خبراتنا في تدشررين وإدارة  مشررروع " وقف األرشرريف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في ا -2
 2017جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.

مشررررروع "سررررما" سرررروق منتجات االيتام، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه  -3
 2016عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.

، مع مجموعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيظ القرآن، لالرتقاء  مشرررروع "سرررمر" سررروق منتجات القرآن -4
برالحرافظ كي يكون مشرررررغال لقيم القرآن ومفراهيمره، ال حرافظرا فقط، عبر برنرامج أدرنراه دوليرا بعنوان "تحويرل القيم 

 2017لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسوق للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرى.
عبر وسرررائل التواصرررل االجتماعي بشررركل اإلنسرررانيةجزء، لتعزيز مفاهيم القيم    100ملت(، عبر  مشرررروع )تأ  -5

 أسبوعي، والتي تمخضت عن أربعة كتب الكترونية.
مؤسررسررة الكويت للتقدم العلمي، كنموذج في مجال مشرراريع تمكين    1986مشررروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -6

 التعليم الجامعي عن بعد.القوى العاملة لالنخراط في 
توقيع عشررات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشرترك مع جامعات ومؤسرسرات المجتمع المدني ومؤسرسرات   -7

تعليمية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التشرررربيك لتعزيز القيم واعتماد برامج المؤسررررسررررة العربية للقيم 
 المجتمعية.

 

 االستشارات القيمية:في مجال 

 الكويت  1999لمشروع "غراس"، لمكافحة المخدرات تشار مس .1
 2003مستشار مشروع "نفائس" لتعزيز العبادات  .2

 2004مستشار مشروع "ركاز" الدعوي  .3
 2009 اإليمانمستشار مبرة طريق  .4
 2016مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتام  .5
 2018حملة توعوية لصالح االيتام في تركيا   ة مستشار اكاديمية التدريب والقيادة، إستانبول لإلدار .6
 2020مستشار الشبكة الدولية للقيم   .7

 

 : الدوليةالجوائز في  العضوية 

 1996عام    I.A.Aاالمريكية الدولية اإلعالن  جائزةعضو لجنة التحكيم  .1
 لندن.   – 1999عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لإلعالن عام  .2
 جامعة الكويت. اإلعالني،عضو لجنة التحكيم لجائزة االبداع  .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراب آد  االعالنية   عضو لجنة تحكيم جائزة )كريا( .4
 2010عضو لجنة تحكيم جائز )سوبر براند( البريطانية  .5
جمعية  -جمعية التسوق الخليجية  -اإلعالن الدولية   الدولية: جمعيةيتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية  .6

 التسوق األمريكية.
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

أبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن الشرق  القيمي( اإلعالن )من الجوائز الدولية في مجال  على عددحائز  .1
 . 1992برشلونة  -األوسط وأوروبا 

 إعالنيةمنظمة  ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةرشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن  .2
   1996-امريكية

 1999 ، ورئيس لجنة االعالم المجتمعيعضو مؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالن  .3
 2013للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت قلد جائزة منتدى االعالم العربي،  .4

 

 المؤلفات:



د.زهير المزيدي  –طبقات برمجة القيم في القرآن  55  

 

   2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .1
 معتمد في )العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية دوليا(. 2010تفعيل القيم وممارستها  .2
 2010استكشاف القيم صيانتها ومعالجتها  .3
 )باللغة التركية( 2010القرآني حركة الكامرة في القصص  .4
 2012مقدمة في تفعيل الحواس  .5
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .6
 2013والقيم  اإلدراكمؤشر  .7
 2013التسويق المجتمعي  .8
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .9
 2014في استنساخ فكر العظماء  .10
 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .11
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .12
 2018مفهوم المسؤولية المجتمعية وممارستها  .13
 2018التفكير االستراتيجي في استهداف شرائح المجتمع .14
 2018وإن كل شيء اال يسبح بحمده،  .15
اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهيئة   ، دار ذات السالسل للنشر، تم1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداع  .16

 اآلسيوية.، واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات 1985العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
مؤسسة الكويت    -الخليجي انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون   وأضواء علىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .17

   1985العلمي،  للتقدم 
 . 1994 -بنك النصوص  .18
 . 1995-المكتب اإلعالمي للتنمية  .19
 . 1994مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم القوانين االحترازية في  .20
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