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 فن تسويق األفكار )فن اإلبهار(

 8102فجشاٗش  82فٖ رشٗذٓ ؤخجبس الخل٘ذ:  تبسٗخ الٌشش

 ثملن: الذوتَس صوشٗب خٌزٖ

 

( ػي خـش الَّن الزٕ ٗخلمِ لَسد تٌ٘سَىالفشٗذ ٗشلٌذٕ )الشبػش االٗمَل 
ؤسحشًب ؤْٗب الخـ٘ت حتى ٗجذٍ لٌب األسذ " :الًئلب َِْ ٗخبؿجفالخـ٘ت، 

ؤٍ ٗوىي ؤى ٗحذث الؼىس، فمذ ٍرذًب هي الخـجبء هي  ."هي المـٔ ؤطغش
ٗحَل المشد إلى غضال ؤٍ المـٔ إلى ؤسذ، ؤٍ الس٘بسٓ المذٗؤ التٖ ٗشغت 

 ال ٗوىي تفَٗت الهؼٔ طبحجْب فٖ التخلض هٌْب إلى س٘بسٓ سائؼٔ
 .ششاءّب

ٍخج٘ش فٖ ؤػوبل ٗشٍى ؤى ؤحذ األشخبص رّت إلى سوسبس ػمبسات 
الوٌضل الزٕ ـلت هٌِ ؤى ٗسبػذُ فٖ وتبثِ إػالى لج٘غ ف ،التسَٗك

ب لِ ؤشبد فىتت ٍطفً ،اٗؼشف الج٘ت ر٘ذًّزا السوسبس ٍوبى  ٗسىي فِ٘،
فِ٘ ثبلوَلغ الزو٘ل ٍالوسبحٔ الىج٘شٓ ٍٍطف التظو٘ن الٌْذسٖ 

 . الخ..  الشائغ حن تحذث ػي الحذٗمٔ ٍحوبم السجبحٔ

طبحت الوٌضل د هب وتت ػلى هسبهغ ٍثؼذ ؤى اًتْى هي وتبثٔ اإلػالى ؤػب
، ؤسرَن ؤػذ لشاءُ اإلػالى: لبل، حن شذٗذ الزٕ ؤطغى إلِ٘ فٖ اّتوبم

لمذ ظللت ، ٗب لِ هي ث٘ت سائغ :المشاءٓ طبح الشرل السوسبسؤػبد  وبٍحٌ٘
ؤػ٘ش فِ٘  ل ػوشٕ ؤحلن ثبلتٌبء هخل ّزا الج٘ت ٍلن ؤوي ؤػلن إًٌٖاؿَ
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 هي فؼله ال تٌشش اإلػالى :ئالًلب حن ؤثتسن. ؤى سوؼته تظفِ ىإل
 .للج٘غ فج٘تٖ غ٘ش هؼشٍع

في التمذٗن ًمذهْب ٍخبطٔ تله التٖ تؼٌٖ ثفٖ الذٍسات التذسٗج٘ٔ التٖ 
ٍالؼشع ٍوزله فٖ ًبدٕ الوتحذث الالهغ ًحبٍل ؤى ًظل ثبلوشتشن إلى 

ثوؼٌى ؤى ٗجْش الحؼَس  هشحلٔ ؤًِ ٗستحَر ػلى الؼشع الزٕ ٗمَم ثِ،
إى إلمبء "ٍهي الوؼبًٖ التٖ ؤروشّب لْن دائوًب ّزا المَل  ،ثفىشُ ٍلذساتِ

الؼشٍع التمذٗو٘ٔ ؤشجِ فٖ سؤٖٗ ثبلؼالد ثبلوسبد، فىوب ؤى الوؼبلذ 
الز٘ذ ال ٗشفغ ٗذِٗ ؤثذًا ػي رسن هي ٗمَم ثوؼبلزتِ، فبلومذم الز٘ذ ال 
ٗتشن لزوَْسُ ؤثذًا فشطٔ التفى٘ش فٖ ؤٕ شٖء آخش ثخالف هب ٗمَلِ لْن. 

ٗتٌمل ػمَلْن ثشذٓ فٖ ثذاٗٔ الؼشع، حن ثؼذ رله  ٗستحَر ػلىفَْ 
ث٘ي الوَػَػبت ٍاألفىبس الوختلفٔ، هغ الحشص ػلى ؤال ٗفمذ  ثْن

فٖ الٌْبٗٔ إلى تٌف٘ز هب  ٗظل ثْناًتجبّْن ٍتشو٘ضّن ؤثذًا، إلى ؤى 
 ."ٗـلجِ هٌْن، ٍّزا َّ الْذف هي الؼشع

اإلثْبس ؤى ٗىَى هؼلَهًب ؤى  إال ؤًِ ٗزت، "في اإلثْبس"ٍّزا ثبلؼجؾ َّ 
شًا سْالً ووب ٗجذٍ للَّلٔ األٍلى، إر ٗتخـى هشحلٔ اإللٌبع الَدٕ هل٘س ؤ

الجس٘ؾ ل٘ظل إلى هشحلٔ التخـ٘ؾ الْبدف لززة االًتجبُ ٍتشٍٗذ األفىبس 
ٍالحظَل ػلى التإٗ٘ذ الالصم لتٌف٘ز الخـؾ ٍالوششٍػبت، لزله فئى ػلى 

ُ الوَّجٔ، ٍخبطٔ الزٗي ٗتـلت ؤطحبة الوشبسٗغ ؤى ٗتحلَا ثْز
ػولْن التإح٘ش فٖ اٙخشٗي ٍإلٌبػْن ثبلل٘ي ٍالَْادٓ ال ثبلموغ ؤٍ 

 الؼغؾ.
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 لزله فئى هي ٗشغت فٖ إثْبس اٙخشٗي ػلِ٘ ؤى ٗز٘ت ػلى ّزُ األسئلٔ
 ٍّٖ: لجل ؤى ٗجذؤ فٖ ػشع هب ػٌذُ،

هب الزٕ ٗو٘ض فىشتٖ ػي غ٘شّب هي األفىبس ٍٗذفغ اٙخشٗي لاللتٌبع  .1
 ثْب ؟ 

هب الخـؾ التٖ سإؿجمْب وٖ ؤلٌغ اٙخشٗي ثإفىبسٕ ٍؤرؼلْن  .2
 ٗجْشٍى ثْب ؟

 ووىي ؤى ٗمتٌغ اٙخشٗي ثإفىبسٕ ؟هي الٕ هذى ؤإلى  .3
 ّل تله األفىبس سإؿجمْب ػلى ًفسٖ ؟ .4

 إثْبس حتوًب سٌتوىي هيب إى ؤرجٌب ثظذق ػلى هخل ّزُ األفىبس فئًٌ
سٌىَى هخل الؼذٗذ هي الٌبس الزٕ ال ٗؼشفَى هبرا ، ٍإال فاٙخشٗي
 ٍو٘ف ٗمَلَى هبرا ٗشٗذٍى ؤى ٗمَلَا. ٗمَلَى

ؤى اإلًسبى الزٕ ٗشٗذ ؤى ٗسَق ؤفىبسُ ٍٗجْش الٌبس ٗزت ؤى ٗذسن ووب 
ٍٗؼشف احت٘بربت الٌبس، فال ٗمتٌغ الجشش هب لن تخبؿت احت٘بربتْن 

فئى وٌت تشٗذ ؤى ؼْن ؤًه سَف تحمك ؤّذافْن ٍؿوَحبتْن، ٍتمٌ
هٌضل ؤٍ س٘بسٓ ؤٍ هٌتذ رذٗذ فئًه ٗزت ؤى تخبؿت  غتشثح هي ث٘

احت٘بربت الشخض، فوي غ٘ش الوؼمَل ؤى تزّت لتج٘غ س٘بسٓ هستؼولٔ 
، فمذ شجؼت فٖ اًٍٙٔ األخ٘شٓلشخض لذ اشتشى س٘بسٓ رذٗذٓ 

فٖ غٌى ػي رله، ٍلس ػلى فٖ ّزُ اللحظٔ فَْ  زا اإلًسبىّ احت٘بربت
 رله ول األهَس.
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ٍلمذ حبٍل ثؼغ الجبحخ٘ي ؤى ٗؼغ آل٘بت لإلثْبس، ثوؼٌى و٘ف ٗوىي 
لإلًسبى ؤى ٗشٍد ؤفىبسُ ؟ و٘ف ٗوىي ؤى ٗمٌغ اٙخشٗي ثوٌتزِ ؟ ف٘مبل إى 
ل٘س الجبئغ الٌبرح َّ هي ٗزجش ػوالءُ ػلى ششاء هب ال ٗشٗذٍى، ثل َّ هي 

اًتجبّْن ٍتَرِ٘ ػمَلْن ًحَ التظشف حست تَط٘بتِ،  ٗز٘ذ رزة
 ٍلمذ لخض الجبحخ٘ي آل٘بت في اإلثْبس فٖ الٌمبؽ التبل٘ٔ:

استىشف الج٘ئٔ الوح٘ـٔ: ٍهي الج٘ئٔ الوح٘ـٔ ؤى تؼشف ًفسه  .1
ؤٍالً، ؤى تتؼشف ػلى لذساته ٍهَاّجه ٍؤّذافه، فالثذ للشخض 
الزٕ ٗشٗذ ؤى ٗجْش اٙخشٗي ؤى ٗؼشف ًفسِ، ٍهي حن ؤى ٗؼشف هب 
سلؼتِ ٍهب ٗشٗذ ؤى ٗجْش اٙخشٗي ثِ، فئى إثْبس اٙخشٗي ثبلفىشٓ ؤٍ 

الشخض ًفسِ، فال ٗستـ٘غ ّزا ثبلوٌتذ ٗجذؤ هي لٌبػبت 
هؤهي ثْب، لتظجح َّ الشخض ؤى ٗج٘غ فىشٓ ؤٍ ٗشٍرْب إى لن ٗىي 

 ٗؼ٘شْب ٍٗتؼبٗشْب، ػٌذئز ٗوىي ؤى ٗشٍد لفىشتِ. ِرضء هٌ
ؤى ٗتؼشف ػلى الوؼَلبت التٖ هي الووىي ؤى َٗارْْب: فال ٗؼتمذ  .2

ّزا اإلًسبى إًِ ػٌذهب ٗـشح فىشٓ فئى الزو٘غ سَف ٗظفك لِ ؤٍ 
ٌذهب ٗـشح هٌتذ فئى الزو٘غ س٘تْبفتَى ػلْ٘ب، ثل ػلى الؼىس ػ

سَ٘ارِ ثشدٍد فؼل سثوب ال تخـش لِ ػلى ثبل توبهًب، فؼبدٓ 
 ٍهؼَلبت إى لن ٗتزبٍصّب فئًْب سَف تَلفِ ػي التمذم.

تؼـٖ ٍالتحلٖ ثبللجبلٔ ٍالحؼَس: ػبدٓ تسبػذ ّبت٘ي الظفت٘ي  .3
 ومذهٔ.الوستوؼ٘ي ؤسجبثًب همٌؼٔ لمجَل الؼشٍع ال

ؤطغ ٍؤًظت: فال َٗرذ ؤهش ٗشذ الوستوؼ٘ي ثمذس االستوبع لْن  .4
 احت٘بربتْن.تفْن ٍ
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االلتضام ثبلَػَد: ٗؼٌٖ ثجسبؿٔ ؤى تحَل ؤلَاله إلى ؤفؼبل تتشرن  .5
هب تمَل ٍهب تؤهي ثِ، فل٘س هي الوؼمَل ؤى تشٍد لجؼبػٔ هب ٍؤًت 

 ال تستخذهْب ٍالسجت َّ ؤًه غ٘ش همتٌغ ثْب.
بثٔ الظذس: فجْوب تفتح الٌفَس الوغلمٔ، ٍثْوب االثتسبهٔ ٍسح .6

 تستـ٘غ ؤى تجْش اٙخشٗي.

ٍٗتؼذى في اإلثْبس رله الخـ٘ت الوفَُ ؤٍ الجبئغ األلوؼٖ الزٕ ٗوىي ؤى 
ٗحَل األش٘بء ؤهبم ػٌ٘٘ه فتظذق ؤًْب رّت إلى األشخبص ٍالجشش فٖ 

فٌٌجْش ثفالى هي الٌبس لشلٖ ؤخاللِ ٍحسي تؼبهلِ هي  حذ راتْن،
الٌبس، ٍسثوب ًٌجْش ثوذٗش إداسٓ ألًِ ٗتؼبهل هغ الوَظف٘ي ثبلحىؤ 
ٍٗتزبٍص ؤخـبءّن ٍٗحبٍل ؤى ٗشتمٖ ثْن ثذالً هي هؼبلجتْن ػلى ول 

 طغ٘شٓ ٍوج٘شٓ.

تؼذ شخظ٘ٔ سسَل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن هي ؤػظن الشخظ٘بت ٍ
الؼبلن ولِ، الششلٖ ٍالغشثٖ وزله، فلن ٗستـغ الذوتَس التٖ ؤثْشت 

األٍائل إال ثؼذ ؤى ٍػغ اسن سسَل  011هبٗىل ّبسث ؤى ٗظٌف وتبثِ 
لبئؤ الوبئٔ شخظ٘ٔ، ل٘س رله ؤٍل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن فٖ 

فحست فمذ لبل فِ٘ الىخ٘ش هي الوٌظف٘ي الغشة ٍالششق الىخ٘ش هي والم 
هي ؤى سسَل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ؤػظن هي الوذٗح ٍإى وٌب ًحي ًؤ

 رله ولِ.

ٍثؼ٘ذًا ػي شخظ٘ٔ سسَل اهلل فئى االًجْبس ثبلشخظ٘بت الجششٗٔ تؼذ 
هي ؤخـش األهَس فٖ ح٘بٓ اإلًسبى، سَاء وبًت ّزُ الشخظ٘ٔ حج٘ت ؤٍ 
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لشٗت ؤٍ حتى صػ٘ن، ح٘ج إى االًجْبس ٗتؼذى هشحلٔ الحت ٍالؼشك إلى 
َع التبم الزٕ ٗوىي ؤى ٗستغل ؤثشغ استغالل، هشحلٔ الْ٘بم ٍالخؼ

الزٕ ؤثْشن فإػبد تشو٘ت ػمله،  –اإلًسبى  –فشثوب ٗمَم ّزا الضػ٘ن 
فضسع فىشٓ فٖ هخه ٍرؼله تفىش ثبلـشٗمٔ التٖ َّ ٗشٗذّب، ل٘س رله 
فحست ٍإًوب ٗحَله إلى إًسبى ول ّوِ ؤى ٌٗفز تؼبل٘ن ّزا الضػ٘ن، 

دٗخِ ٍتؼبل٘وِ، فغذٍت فوِ التٖ ٗتىلن فال تشى الزٌٔ إال هي خالل ؤحب
ثْب ٍؤرًِ التٖ ٗسوغ ثْب ٍٗذُ التٖ ٗجـش ثْب، ثوؼٌى ؤًه ؤطجحت 
ؤدآ ث٘ي ٗذِٗ ٗملجْب و٘فوب ٗشبء، فتٌفز هأسثِ ٍسغجبتِ حتى ٍإى وبًت 

 فٖ هؼظ٘ٔ اهلل سجحبًِ ٍتؼبلى، ٌٍّب هىوي الخـَسٓ.

ًفس٘ٔ هتـشفٔ تجلغ لزله فئى االًجْبس ٗوىي ؤى تظل ثبلوشء إلى حبلٔ 
لوشحلٔ الشغف ٍاإلٗوبى التبم ثفىشٓ ؤٍ إًسبى، ٍػٌذهب تجلغ ّزُ الوشحلٔ 

ػبّٔ ػلى الوزتوغ، لزله فئى في اإلثْبس ٗحتبد تله الشخظ٘ٔ تظجح 
هي الذٍل التفى٘ش الزذٕ ل٘س للتخلض هي الشخظ٘بت التٖ تجْش 

ًفَس ؤثٌبءّب  اٙخشٗي ٍإًوب ػلْ٘ب ؤٍالً ؤى تضسع الوَاؿٌٔ الظح٘حٔ فٖ
حتى ٗىَى اًجْبسّن لَؿٌْن، ٍلألسف فئى الىخ٘ش هي الذٍل تلزإ إلى 

، ٍّزا هَػَع ؤخش، ٗوىي ؤى "في اإللْبء"ًسوِ٘  باألهش الخبًٖ ٍَّ ه
 ًتحذث فِ٘ َٗهًب هب.

   

 

 


