
What is NLP? 

 البرمجة اللغوية العصبية؟ما ھي 

تعني  Neuro. كلمة NLPأو  Neuro-Linguistic Programming "البرمجة اللغوية العصبية" ھي ترجمة للعبارة
تعني برمجة.  Programmingتعني لغوي أو متعلق باللغة، و  Linguisticعصبي أي متعلق بالجھاز العصبي، و 

الجھاز العصبي ھو الذي يتحكم في وظائف الجسم وأدائه وفعالياته، كالسلوك، والتفكير، والشعور. واللغة ھي وسيلة 
  .التعامل مع ا3خرين. أما البرمجة فھي طريقة تشكيل صورة العالم الخارجي في ذھن ا-نسان، أي برمجة دماغ ا-نسان

لكل إنسان طريقته الخاصة في التفكير. ويرجع ھذا ا8خت7ف في التفكير إلى كيفية  إن العصبيةتقول البرمجة اللغوية 
حصول ا-دراك للعالم الخارجي عن طريق مركبات ث7ث ھي الحواس الرئيسة: السمع، والبصر، والفؤاد (مركز 

7ث. وإذا ما استطعت أن ن في ذھنه طريقة معينة لتمثيل ھذه المركبات الثإا-حساس والشعور). فعندما تقابل شخصا ف
تعرف كيف يفكر ھذا الشخص فانك تستطيع أن تتعامل معه بسھولة، وأن تكيف سلوكك ليت7ءم مع نظامه التمثيلي لتلك 

تجعل من اليسير التعرف على الطريقة التي يفكر بھا  العصبيةالبرمجة اللغوية فالمركبات، وبالتالي يمكنك أن تؤثر فيه. 
ث7، أو رجل يتقن مھارة معينة. أي أنھا تزيح الستار عن أسرار المھارات والقابليات لدى بعض رجل ناجح في عمله م

  الناس، وتتيح لنا الوصول إلى (وصفة) م7ئمة لتلك المھارات والقابليات. 

ھذا  ھي: إذا كان أمر ما ممكنا لبعض الناس فھو ممكن لHخرين كذلك. و8 يعني العصبيةوجھة نظر البرمجة اللغوية 
أن تكون نسخة مطابقة للشخص ا3خر، وإنما تكون طريقة تفكيرك، واستراتيجية حياتك متفقة مع (وصفة) النجاح التي 

  تم اكتشافھا. 

بأدوات ومھارات نستطيع بھا التعرف على شخصية ا-نسان، وطريقة تفكيره، وسلوكه،  العصبيةالبرمجة اللغوية تمدنا 
بأدوات وطرائق  العصبيةتقف في طريق إبداعه، وأدائه. وكذلك تمدنا البرمجة اللغوية  وأدائه، وقيمه، والعوائق التي

  يمكن بھا أحداث التغيير المطلوب في سلوك ا-نسان، وتفكيره، وشعوره، وقدرته على تحقيق أھدافه. 

وتھذيب سلوكه، وتنقية طريقة أو وسيلة تعين ا-نسان على تغيير نفسه: إص7ح تفكيره،  العصبيةالبرمجة اللغوية إذن 
طريقة ووسيلة تعين ا-نسان على التأثير  العصبيةعاداته، وشحذ ھمته، وتنمية ملكاته ومھاراته. وكذلك البرمجة اللغوية 

في غيره. فوظيفة ھذا العلم إذن وظيفتان، ومھمته اثنتان: التغيير والتأثير. تغيير النفس وتغيير الغير. وإذا ملك ا-نسان  
Nمرين فقد وصل إلى ما يريد، ونال ما يطلبھذين ا.  

  البرمجة اللغوية العصبيةتاريخ 

وريتشارد باندلر (عالم  ،في منتصف السبعينات وضع العالمان اNمريكيان الدكتور جون غرندر (عالم لغويات)
منھم  ،علماء آخرون. وقد بنى غرندر وباندلر أعمالھما على أبحاث قام بھا العصبيةرياضيات) أصول البرمجة اللغوية 

، Alfrd Korzybsky، والعالم البولندي الفريد كورزيبسكي Noam Chomskyعالم اللغويات الشھير نعوم تشومسكي 
 Milton، والخبير النفسي الدكتور ميلتون اركسون Gregory Batesonسون تا-نجليزي غريغوري بي والمفكر

Erickson والدكتورة فرجينيا ساتير ،Virginia Satir ،لماني الدكتور فرتز بيرلز واNلعالم اFritz Perls نشر غرندر .
البرمجة اللغوية وخطت .  The Structure of Magicفي كتاب من جزأين بعنوان 1975وباندلر اكتشافھما عام 

دة في الو8يات المتح ا، وتوسعت معاھد التدريب عليھاخطوات كبيرة في الثمانينات، وانتشرت مراكزھ العصبية
في بريطانيا وبعض البلدان اNوربية اNخرى. و8 نجد اليوم بلدا من بلدان العالم  ااNمريكية، كما افتتحت مراكز لھ

  الصناعي إ8 وفيه عددا من المراكز والمؤسسات لھذه التقنية الجديدة.

  البرمجة اللغوية العصبيةتطبيقات 

ن مما يتعلق بالنشاط ا-نساني كالتربية والتعليم، والصحة النفسية كل شأ العصبية إلىامتدت تطبيقات البرمجة اللغوية 
والجسدية، والرياضة واNلعاب، والتجارة واNعمال، والدعاية وا-ع7ن، والمھارات والتدريب، والفنون والتمثيل، 

   والجوانب الشخصية واNسرية والعاطفية، وغيرھا.

جملة من الطرق واNساليب لزيادة سرعة التعلم والتذكر،  غوية العصبيةالبرمجة اللففي مجال التربية والتعليم تقدم 
وإتقان تھجي الكلمات لQطفال، وتشويق الط7ب للدراسة والمذاكرة، ورفع مستوى اNداء للمدرسين، وزيادة فعالية 

العادات الضارة،  وسائل ا-يضاح، وتنمية القدرة على ا8بتكار، وشحذ القدرة على التفكير، وتحسين السلوك، وترك
  وكسب العادات الحميدة.



ووسائلھا لع7ج حا8ت الكآبة، والتوتر  البرمجة اللغوية العصبيةوفي مجال الصحة النفسية والجسدية تستخدم طرق 
، وتخفيف اNلم، والتحكم في تناول الطعام، وزيادة الثقة بالنفس، وحل المشك7ت Phobia النفسي، وإزالة الخوف والوھم

  صية، والعائلية، والعاطفية، وغير ذلك.الشخ

وفي مجال التجارة واNعمال، أخذت الشركات العالمية الكبيرة تعتمد طرق التدريب التي توفرھا البرمجة اللغوية 
وھي مھارات اNداء ا-نساني في التعامل مع ا3خرين،  ،Soft Skills، وخاصة فيما يتعلق بالمھارات اللطيفة العصبية

Nھداف، وإدارة ا8جتماعات، والتفاوض، وإدارة الوقت، والتخطيط ا-ستراتيجي، وا-بداع، وتحفيز الموظفين، وتحديد ا
وغيرھا من النشاطات التي تتعلق بإدارة اNعمال والمؤسسات. وقد قامت شركة موتورو8 بدراسة وجدت فيھا أن كل 

يعود على المؤسسة  العصبية)البرمجة اللغوية ھتمام (وھي مركز ا دو8ر يستثمر في التدريب في المھارات اللطيفة
دو8را. وتقول الدكتورة جيني 8بورد، إحدى خبيرات التدريب على المھارات اللطيفة، بأن المردود على  32بمقدار 

  .دو8را لقاء كل دو8ر ينفق على التدريب في ھذا المجال 32المؤسسات ھو أكثر من 

  النفس البرمجة اللغوية العصبية وعلم

ترتبط البرمجة اللغوية العصبية بعلم النفس وبعلوم أخرى كثيرة، ولكنھا تختلف عن علم النفس. ھناك أربعة فروق 
  أساسية بين البرمجة اللغوية العصبية وعلم النفس ھي:

لتجارب يقوم علم النفس على البحوث اNكاديمية والتجارب المختبرية. أما البرمجة اللغوية العصبية فتقوم على ا -1
والخبرات ا-نسانية، وبذلك فإن منھج البرمجة اللغوية العصبية ھو منھج نفعي يأخذ ما ھو مفيد من أي علم من 

  العلوم، ويترك ما ھو غير مفيد.

إذا حصلت مشكلة نفسية فان علم النفس يھتم بمضمون البرمجة اللغوية العصبية تھتم بالكيفية و8 تھتم بالمضمون. ف -2
ف7 تھتم بالمضمون البرمجة اللغوية العصبية المشكلة أو القضية. إذ أن أول سؤال يسأله ھو: ما ھي المشكلة؟ أما 

حصول المشكلة وليس بالمشكلة ذاتھا. فعندما يأتي شخص في  بكيفيةبل تھتم با-طار والشكل والھيكل. أي تھتم 
ف7 تسأل عن سبب البرمجة اللغوية العصبية اكتئاب مث7، فان علم النفس يسأله: لماذا أنت مكتئب؟ أما  حالة

 ا8كتئاب وإنما تسأل: كيف تولدت حالة ا8كتئاب.

علم النفس يھتم بحل المشك7ت، أي نقل الحالة السلبية إلى حالة اعتيادية، أما البرمجة اللغوية العصبية ف7 يقتصر  -3
اھتمامھا على حل المشك7ت فقط وإنما تھتم أيضا بنقل الحالة ا8عتيادية إلى حالة تفوق. زبائن العيادات النفسية ھم 
الذين لديھم مشك7ت نفسية (كآبة، قلق، ... الخ). أما زبائن البرمجة اللغوية العصبية فيمكن أن يكون أي شخص بما 

 مزيد من التفوق والنجاح.في ذلك اNشخاص اNسوياء الذين يطمحون إلى 

في علم النفس يكون ا8ھتمام منصبا على الزبون فقط (المريض النفسي)، أما في البرمجة اللغوية العصبية فإن  -4
   ا8ھتمام يكون بالخبير والزبون معا، Nن حالة الخبير ھي جزء من منظومة العمل في البرمجة اللغوية العصبية. 

  ة؟ما ھي البرمجة اللغوية العصبي

  تقوم البرمجة اللغوية العصبية على ث7ثة مفاھيم أساسية ھي:

وضع ھذا المبدأ العالم البولندي ألفريد . The Map is NOT the Territory الخارطة ليست ھي الواقع -1
كورزيبسكي. ويعني به أن صورة العالم في ذھن ا-نسان ھي ليست العالم. فخارطة العالم في أذھاننا تتشكل من 

ومات التي تصل إلى أذھاننا عن طريق الحواس، واللغة التي نسمعھا ونقرأھا، والقيم والمعتقدات التي تستقر المعل
في نفوسنا. ويكون في ھذه المعلومات، في أحيان كثيرة، خطأ وصواب، وحق وباطل، ومعتقدات تكبلنا، وتعطل 

وتفكيرنا، ومشاعرنا، وإنجازاتنا. كما أن ھذه  طاقاتنا، وتحبس قدراتنا. ولكن ھذه الخارطة ھي التي تحدد سلوكنا،
أي أن كل إنسان يدرك العالم ويتصوره بطريقته. فإذا  .الخارطة تختلف من إنسان 3خر، ولكنھا 8 تمثل العالم

حصل تغير في العالم فإن ا-نسان 8 يدركه إ8 إذا حصل تغير في الخارطة التي في ذھنه. ولكن إذا حصل تغير 
(في ذھن ا-نسان)، أيا كان ھذا التغير، فإن العالم يكون قد تغير. واستنادا إلى ھذا المبدأ فإن بوسع في الخارطة 

ا-نسان أن يغير العالم عن طريق تغيير الخارطة، أي تغيير ما في ذھنه، "إن X 8 يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
ليست في الحقيقة إ8 معرفة ذاتية "وما أوتيتم من العلم المعرفة الموضوعية التي يدعيھا ا-نسان أي أن  بأنفسھم".
  إ8 قلي7". 

. لتفكير ا-نسان ومشاعره وأحاسيسه ما يقابلھا في Mind and Body are oneالعقل والجسم ھما منظومة واحدة  -2
دة فإن جسمه وفسيولوجيته. ولو تغير أي من ھذين الطرفين فإن ا3خر سيتغير. عندما تتذكر ذكرى مفرحة وسعي

ذلك ينعكس على قسمات وجھك وھيئتك. والعكس صحيح أيضا، فحين تتذكر ذكرى حزينة مؤلمة فإن ذلك يظھر 
 على وجھك وعينيك وطريقة ك7مك.



. لخبرة ا-نسان وتجاربه، وما يتصل بھا من تفكير Experience has a structure للخبرة ا)نسانية ھيكل وبناء -3
 معين، أو بنية معينة. وإذا تغير ھذا الھيكل فإن خبرة ا-نسان واستجابته تتغير تلقائيا.  وذكريات، وآ8م وآمال، ھيكل

  ا+فتراضات المسبقة

، وھي Presuppositionsينتج عن المبدأين اNولين عدد من المبادئ اNخرى يطلق عليھا "ا8فتراضات المسبقة 
  أثير وتغييرا في نفسه. أھم ھذه ا8فتراضات ھي:عبارات ومقو8ت لو اقتنع ا-نسان بصحتھا فإنھا ستحدث ت

 .عليهكنت تفعل دائما ما اعتدت على فعله، فإنك تحصل دائما على ما اعتدت الحصول  إذا �

  يوجد فشل بل نتائج. 8 �

  أفضل من ال7خيار. الخيار �

   لست سلوكك. أنت �

  لم تحصل على نتيجة مما تفعله، فافعل شيئا آخر. إذا �

  معنى خطابك ھو ا8ستجابة التي تحصل عليھا من المخاَطب. إن �

  سلوك قصد إيجابي. لكل �

  كل وقت يختار ا-نسان أفضل الخيارات المتاحة له. في �

  كل إنسان الموارد التي يحتاجھا. يمتلك �

  ا-نسان لخارطة الواقع التي في ذھنه وليس للواقع نفسه. يستجيب �

  .العالم فإنه ممكن ليإذا كان شيء ممكنا في ھذا  �

   اNجزاء مرونة، في نظام ما، ھو الذي يتحكم بالنظام (قانون أشبي). أكثر �

  محددات ا)دراك 

يصل إلى عقل ا-نسان، عن طريق حواسه ، كم ھائل من الصور، واNصوات، والكلمات، والمشاھدات، والظروف 
يقبل، ويرفض منھا ما يرفض. ثم يشكل في ذھنه خارطة للعالم البيئية. فيخضعھا لعملية انتقاء وترشيح، فيقبل منھا ما 

  ذات حدود، فتكون ھي عالمه الذي يدركه، ويعيش فيه. وليس له من عالم إ8 ھذه الخارطة في ذھنه.

العالم في أذھاننا ھو غير العالم الذي نعيش فيه، Nن الذي في أذھاننا عالم محدود، مختصر، مبتسر. ولكننا مقتنعون 
 ا بأن العالم ھو ما نراه، ونسمعه، ونحس به، وليس شيئا آخر. من أين تأتي ھذه الحدود والقيود للعالم الذي ندركه؟تمام

  الحواس، واللغة، والقيم والمعتقدات. ھناك ث7ثة عوامل تحد من إدراكنا للعالم، وتقيده:

فالعين البشرية  محدودة، وإمكاناتھا متناھية.منافذ العقل إلى العالم، وقنوات ا-دراك له. لكن قدراتھا  ھي الحواسف
يمكنھا أن تبصر شمعة على بعد عشرة أمتار. إن أقصى مسافة يمكن للعين البشرية أن ترى الشمعة المضيئة في الليلة 

كيلومترا. واNذن تسمع دقات الساعة التي في يدك. وإذا كان الجو ھادئا خاليا من الضوضاء  45الظلماء الصافية ھي 
إمكان اNذن أن تسمع دقات الساعة على بعد سبعة أمتار كحد أقصى. أما إذا كانت الساعة على مسافة ابعد فان اNذن فب

البشرية 8 تسمع دقاتھا. ولحاسة اللمس حدود كذلك. فيمكنك أن تحس بقطعة نقود تسقط على يدك. ولكنك 8 تحس بذرة 
شعرة صغيرة على الخد من ارتفاع سنتيمتر واحد. وكذلك اNمر ھو سقوط  "عتبة ا)حساسالغبار تسقط عل جسمك. و 
إذن للحواس حدود للحساسية ندعوھا "عتبة ا-حساس. ولو لم يكن لحواسنا حدود لما احتجنا  في حاستي الشم والذوق.

إدراكھا وأمر آخر يخص الحواس وھو  إلى التلسكوبات، والمجھر، ومكبرات الصوت، والتلفون، والراديو، والتلفزيون.
أو إحساسھا للفروق. فكيف نعرف أن إضاءة الشمعة أ ھي اكثر أو اقل من إضاءة الشمعة ب؟ أو أن درجة حرارة اليد 

اليمنى أعلى أو أدنى من درجة حرارة اليد اليسرى؟ أو أن وزن الجسم أ أكثر أو اقل من وزن الجسم ب؟ إن السؤال ھنا 
   التي نحس بھا. يتعلق بإدراك الحواس للفروق بين الظواھر

(جمع مرشح، بكسر الميم وسكون الراء وفتح الشين)  Filterتمثل اللغة أحد المرشحات . اللغةالمحدد الثاني ل\دراك ھو 
  للمعلومات الواردة إلى الدماغ عن طريق الحواس. ونعني باللغة الك7م المسموع، أو المكتوب. 

  مما يؤثر على إدراكنا وفھمنا للعالم: ھناك ث7ثة عيوب تتعلق بطريقة استخدامنا للغة 

. نسمع البعض يقول:"8 يوجد أصدقاء مخلصون في ھذه اNيام... أو Generalization"التعميم" العيب اNول ھو 
"جميع اNف7م سيئة"... "كل شئ ارتفع سعره"... ف7ن دائما مشاكس". ويمكن أن نسأل بدورنا: أ8 يوجد صديق مخلص 

عالم؟... أ8 يوجد فلم واحد جيد؟... أ8 يوجد شئ واحد لم يرتفع سعره (الماء أو الھواء مث7)؟... أليس واحد في ھذا ال



وكمثال على عملية  ھناك وقت أو ساعة 8 يكون فيھا ف7ن مشاكس؟... التعميم يقلل من الدقة التي ندرك بھا العالم.
  .ة" للد8لة على أنواع كثيرة من السيارات"سيار كلمة التعميم قدرتنا على استخدام كلمة معينة مثل

. نقول "سيارته تعطلت"... "ضربه ابن الجيران"... "سافر عبد Deletion"الحذف" ھو  في استعمالنا للغة العيب الثاني
X". أي نوع من السيارات تعطل، وما ھو العطل الذي أصابھا؟ من ضرب من، وأين ضربه، وكيف ضربه؟ إلى أين 

X ومتى سافر، وكيف سافر؟ ھنا نجد أن كثيرا من المعلومات قد حذفت ولكننا نكتفي بھز رؤوسنا بنعم أو سافر عبد ،
8. فربما كانت سيارته قد نفد وقودھا (أي ليس فيھا خلل). وربما زيد ضرب عمروا 8ن اNخير اعتدى على اNول. 

عليه. فالحذف ينقص من إدراكنا للعالم كذلك. ولكننا (نمارس)  وربما لو كنا نعلم إن عبد X قد سافر إلى الحج لما عتبنا
  ھذا الحذف بطريقة 8 واعية. اقرأ العبارات التالية بسرعة.

ما نقصده ھنا من ا8عتقاد أو ا-يمان ھو مفھومھما اللغوي العام، وليس المفھوم الشرعي . المعتقداتالمحدد الثالث ھو 
صا ما (يؤمن) بأن مشاھدة التلفزيون تؤثر على تربية اNطفال. أو أن ف7نا (يعتقد) أو الفقھي الخاص. فنحن نقول إن شخ

بأنه قادر على إنجاز العمل الموكول إليه. أو أن ع7نا 8 (يؤمن) بأنه يستطيع إلقاء المحاضرة. نقول ھذا Nن أحد 
ذا المعنى اللغوي ھو مفھوم محايد، يحتمل موضوعات الھندسة النفسية ھو تغيير ا8عتقاد أو تغيير ا-يمان. فاNيمان بھ

الخطأ ويحتمل الصواب. فعندما أقول إنني 8 اصلح أن أكون رياضيا محترفا فان ذلك يعني أنني مؤمن أو معتقد بأنني 
8 اصلح لذلك. وقد يكون إيماني ھذا خطأ إذ من الممكن أن أغير ھذا ا-يمان أو ا8عتقاد وأن ابدأ الطريق Nكون 

نظام ا-يمان وا8عتقاد اكبر اNثر في ل لذلك فإنإن ھذه المعتقدات العامة تحد من  إدراكنا للعالم. . محترفا رياضيا
حياتنا، سلبا أو إيجابا. فنرفض أمورا، ونقبل أخرى، بناء على إيماننا واعتقادنا بھا. وقد يكون فيما نرفضه خير كثير، 

علم "عسى أن تكرھوا شيئا وھو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وھو شر وفيما نقبله شر كثير، ونحن في الحالين 8 ن
لكم". وإذا غير ا-نسان من إيمانه أو اعتقاده فإنه يغير إدراكه للعالم. ويضع ا-نسان لنفسه حدودا وقيودا بسبب ما يؤمن 

  .به. ويمكنه توسيع تلك الحدود ورفع تلك القيود إذا غير نظام ا-يمان وا8عتقاد لديه

  الحالة الذھنية

لشخص ما في لحظة ما ھي ما يراه الشخص ويتصوره في مخيلته، وما يحدث به نفسه،  Mental stateالحالة الذھنية 
وما يحس به من شعور، ثم ما ينعكس من ذلك كله على حركاته، وتنفسه، وتعبيرات وجھه، وحركة عينيه. في الفيزياء 

ئلة، أو غازية). كذلك الحالة نتكلم عن حالة الجسم الحركية (مكانه، سرعته، اتجاھه)، أو عن حالة المادة (صلبة، سا
الذھنية ل\نسان (تصوراته، أحاسيسه، مشاعره، وفسيولوجيته). وكما يمكن تغيير حالة الجسم المتحرك، أو حالة المادة، 
باستخدام القوانين الطبيعية، كقوانين الحركة، أو قوانين الحرارة، فكذلك يمكن تغيير الحالة الذھنية إلى حالة جديدة يكون 

الشعور إيجابيا، كالشعور بالراحة وا8طمئنان، أو الحب والحنان، أو النشاط والتحفز؛ بد8 من الشعور السلبي  فيھا
  كالحزن، والخوف، والضعف.

. ارجع بذھنك إلى ذلك الحدث محاو8 استعادة متألما، حزيناحاول أن تتذكر مشھدا، أو حدثا، أو حالة، كنت فيھا  
  ح بإطالة ھذه الفترة). كيف تشعر ا3ن؟ 8 شك انك تشعر بضيق، ألم... تفاصيله لمدة ثوان (8 ننص

  ارجع إلى قراءة ھذا المقال.

حاول أن تتذكر مشھدا، أو حدثا، أو حالة، كنت فيھا مبتھجا مسرورا. ارجع بفكرك إلى تلك الحالة، وعش في ذلك وا3ن 
ات السعيدة، ماذا تحس به ا3ن؟ وما ھو شعورك؟ ... ھل الجو لدقيقة أو دقيقتين محاو8 أن تستعيد تفاصيل تلك اللحظ

حصل تغير في شعورك، أو تنفسك مث7؟ بالرغم من أن الحادث الجميل مضى عليه زمن طويل، ربما سنين عديدة، إ8 
ة أنك استطعت أن تستعيد المشاعر ذاتھا التي كنت تحس بھا في ذلك الوقت. بكلمة أخرى استطعت أن تغير حالتك الذھني

  إلى حالة انشراح.

ارجع إلى قراءة ھذه السطور. ماذا حصل لتنفسك؟ ربما أخذت نفسا عميقا. في اللحظة التي تكون فيھا منشغ7 بقراءة 
ھذه اNسطر تختفي تلك الصور، أو الذكريات، السعيدة منھا والحزينة، من ذھنك، ولكنك تستطيع استدعاء أيا منھا عندما 

  تشاء.

  لنجاح ا3ركان الث1ثة ل

  لنجاح والتفوق ث7ثة أركان:تقول البرمجة اللغوية العصبية أن ل

  تحديد الحصيلة، �

  وا8ستعمال اNمثل للحواس، �

  والمرونة أو القابلية على التغيير، �



 ھي علم وفن لصناعة النجاح، وللوصول إلى التفوق. وأول خطوة في ھذا الطريق ھي تحديد البرمجة اللغوية العصبية
. 8 عنه. ماذا تريد؟ بالرغم من بساطة السؤال وبداھته فان الكثير يفاجأ بعدم قدرته على ا-جابة حصيلةال الھدف أو

عرف ماذا تريد. قد تكون وظيفة، أو شھادة، أو امرأة، أو ما8، أو نصرا ي8  هخبرك عما تريد، Nنيأن  Nحد يمكن
كاتبا 8معا، أو... المھم أن يكون لك ھدف واضح محدد رياضيا، أو العيش بس7م مع زوجتك، أو أن تكون زعيما، أو 

  لكل نشاط، أو فاعلية، أو عمل تقوم به.

عني جمع المعلومات. وبقدر ما تكون الحواس مرھفة، تكون كمية المعلومات ونوعيتھا مساعدة ومعينة ي الحواس إرھاف
  على تحقيق ا8نتقال من الحالة الراھنة إلى الحالة المطلوبة.

التي تحتاجھا للوصول  والمھاراتھي مقارنة الحالة الراھنة مع الحالة المطلوبة لمعرفة الوسائل والسبل ف رونةالمأما 
وھي تعني إيجاد خيارات جديدة، أي ا8ستعداد  "الموارد"ندعوھا  والمھاراتإلى اNخيرة. وھذه الوسائل والسبل 

ل إلى ھدف محدد ثابت، ووالمعايير، والسلوك. فإذا أردت الوص للتغيير. تغيير العادات، والميول، والمعتقدات، والقيم،
ف7بد من أن تكون لديك المرونة في وسائلك، فتكون قادرا على تغيير تفكيرك، وسلوكك، ومشاعرك. أما إن كانت 

و: إذا كانت ھ للبرمجة اللغوية العصبيةإن أحد المبادئ اNساسية  وسائلك جامدة 8 تتغير، فإنك تحتاج إلى تغيير ھدفك.
الطريقة التي تعمل بھا توصلك إلى نتيجة معينة، فإن استمرارك في الطريقة نفسھا سيوصلك إلى النتيجة نفسھا في كل 
مرة. بكلمة أخرى أنك 8 تستطيع الوصول إلى ھدف ثابت وضعته لنفسك، Nنك قيدت نفسك بالھدف الذي تصل إليه في 

  .كل مرة بإتباع الطريقة نفسھا

  التمثيلي وأنماط ا)دراكالنظام 

يتم ا-دراك الحسي عن طريق ورود المعلومات إلى الدماغ من الحواس الخمس: البصر، والسمع، واللمس، والشم، 
 ليشملوالذوق. ويقوم الدماغ بتجفير المعلومات ثم تفسيرھا، وبالتالي فھمھا. سنصطلح على إط7ق كلمة ا-حساس 

ا-حساس النفسي، كالشعور، أو التعب، أو الحزن، أو الفرح، ، والحرارة والبرودة)حاسة اللمس (النعومة والخشونة، و
أو الغضب. وسندرج ھذه المشاعر والعواطف واNحاسيس أيضا تحت كلمة ا-حساس. فا-حساس إذن يشمل حاسة 

  اللمس، و ا-حساس بالمشاعر المختلفة. 

خاصا ل\دراك. فا-دراك الناتج عن (رؤية)  Modeيمثل ا-حساس المتولد عن كل حاسة من ھذه الحواس الخمس نمطا 
(نسبة إلى الصورة)، وا-دراك الناتج عن (سماع) صوت ھو النمط السمعي  Visualشيء ھو النمط الصوري 

Auditory وا-دراك الناتج عن (ا-حساس) بشيء ھو النمط الحسي ،Kinesthetic وھناك إدراك يشترك فيه نمطان أو .
أكثر من أنماط ا-حساس، كأن نرى طائرا (صوري) يغرد (سمعي). كما يمكن تحويل ا-دراك من نمط إلى نمط. 

  .فعندما نسمع صوت الطائرة (نمط سمعي) فإننا نتصور شكل الطائرة (نمط صوري) وھي تطير في السماء

) يجلس أمامك، فإن صورته تصل إلى الدماغ عن طريق العين بوساطة الضوء عندما تنظر إلى شخص (صديق مث7
الذي يصدر (أو على اNصح ينعكس) عن جسم الشخص. في ھذه الحالة نقول إن الرؤية ھي رؤية خارجية، Nن 

مصدرھا خارجي، وا3ن بعد أن يذھب الصديق يمكنك أن (تتصوره) في ذھنك فترى وجھه وعينيه، ولون م7بسه، 
وكأنه موجود أمامك. في ھذه الحالة تكون رؤيتك للصديق رؤية داخلية، Nن مصدرھا داخلي من المعلومات التي 

تختزنھا في ذاكرتك. وتنتھي الرؤية الخارجية بغياب المرئي عن العين. أما الرؤية الداخلية فتبقى مختزنة في الذاكرة 
  نستطيع استدعاءھا متى شئنا

المغرد الواقف على شجرة قريبة، يكون سمعك خارجيا، Nن الصوت آت من مصدر  وعندما تسمع صوت الطائر
  خارجي. ولكنك أيضا تستطيع أن تتخيل صوت الطائر يغرد فيكون سمعك في ھذه الحالة داخليا مصدره ذاكرتك.

الذي تلبسه؛ أو وكذلك اNمر في النمط الحسي، يكون تارة خارجيا، كنعومة المقعد الذي تجلس عليه، أو ضيق الحذاء 
  يكون داخليا، كتذكرك للجو البارد، أو وخزة إبرة الطبيب في اNسبوع الماضي، أو شعورك بالفرح، أو الحزن.

من ھنا فبإمكانك أن تتخيل مشھدا يشترك فيه واحد أو أكثر من اNنماط المذكورة. فيمكنك أن تتخيل نفسك وأنت تجلس 
طفل (صوري) يصرخ (سمعي). أي أن اNنماط الث7ثة تشترك في ھذا  على كرسي في غرفة باردة (حسي)، وأمامك

المشھد الذي تتصوره. بكلمة أخرى فإن الصورة الذھنية لھذا المشھد تتألف من ث7ث مركبات (أنماط)، صورية، 
  وسمعية، وحسية. إ8 أن مشاركة ھذه المركبات الث7ث في تشكيل المشھد في ذھنك ليست متساوية.  

ي إلى حقيقة مھمة سنحتاج إلى الرجوع إليھا فيما بعد، وھي: إن لكل إنسان طريقته الخاصة في تشكيل المشھد وھنا نأت
أنماط التفكير المتنوعة ھذه، وكيفية تشكلھا في ذھن ا-نسان، تدعى بالنظام . الداخلي في ذھنه من المركبات الث7ث

  .Representational System التمثيلي



  النميطات

لكل نمط من اNنماط الرئيسة الث7ثة (الصورية، والسمعية، والحسية) خصائص، وصفات، ومزايا. فالنمط الصوري ھو 
رؤية صورة من الذاكرة، أو صورة يتم إنشاؤھا في الذھن. ولكن لھذه الصورة حجم، وإطار، ووضوح، وإضاءة. وقد 

مربعا، أو مستطي7، أو تكون ب7 إطار. وقد تكون واضحة، أو تكون ملونة، أو غير ملونة. وقد يكون إطارھا دائريا، أو 
  (النميطات جمع نميط وھو تصغير نمط).  Submodalitiesغير واضحة. كل ھذه التفاصيل الدقيقة تسمى النميطات 

وللنمط الصوتي نميطات:  كشدة الصوت، ودرجة الصوت، وا-يقاع، والنغمة، ... الخ. وكذلك للنمط الحسي نميطات 
خاصة به: درجة الحرارة أو البرودة، درجة الخشونة أو النعومة، مقدار الص7بة أو الليونة، مقدار الوزن، شدة اNلم، 

...  

كر موقفا أو حدثا مفرحا. تخيل صورة ذلك الحدث بتفاصيله قدر ا-مكان. كيف ترى الصورة في ذھنك؟ ھل ھي ذت
أم بعيدة؟ حاول أن تقرب الصورة إليك. ارفع درجة إضاءتھا. ملونة؟ ھل ھي مضيئة أم معتمة؟ ھل ھي قريبة منك 

كيف تشعر ا3ن؟ قد تكون أكثر انشراحا. وا3ن أبعد الصورة عنك وقلل إضاءتھا حتى تصبح معتمة أو مظلمة. 8حظ 
، أو كيف يؤثر ذلك في شعورك. قد تكون أقل انشراحا. أي أن تغيير النميط يغير استجابتك، أي يزيد شعورك بالصورة

الخ. 8حظ أن استجابتك للنميطات ليست متساوية. … يقل، تبعا لوضوح الصورة، أو حجمھا، أو زاوية النظر إليھا
  .فھناك نميطات تستجيب لھا أكثر من غيرھا

وللنمط السمعي نميطات أيضا. تخيل نفسك تتحدث إلى مجموعة من الناس. ارفع شدة (حجم) صوتك وكأنك تھز منصة 
ثم اخفض صوتك كأنك تكلم شخصا قريبا منك. أسرع في ك7مك، ثم ابطء به. ربما يكون الصوت ذا  الخطابة ھزا،

درجة عالية، أي صوت ناعم كصوت المرأة؛ أو درجة منخفضة، أي صوت خشن كصوت الرجل (الشكل التالي يوضح 
  الفرق بين شدة الصوت ودرجة الصوت).

حمل ثق7، فتزيد من وزنه، ثم تنقص منه. ومن النميطات الحسية، لنمط الحسي نميطات، كأن تتخيل نفسك تكذلك لو
مث7، مقدار حرارة الجو وبرودته؛ وخشونة المقعد الذي تجلس عليه، ونعومته؛ ومقدار شدة اNلم أو اللذة، و الطعم، و 

س، أو الصدر، أو الرائحة؛ والمشاعر واNحاسيس المختلفة. وقد يكون لكل من ھذه المشاعر واNحاسيس موقع في الرأ
  الخ. …البطن. وقد يكون لھا حجم، وشكل، وص7بة، ومرونة، ، وملمس

  إشارات الوصول العينية

ترتبط اNنماط الداخلية الستة بمناطق معينة من دماغ ا-نسان. وعندما يدخل ا-نسان في واحد من ھذه اNنماط تتحرك 
ون فيھا ذلك النمط، وعندما ينتقل ذھن ا-نسان إلى نمط آخر من عيناه باتجاه معين للوصول إلى منطقة الدماغ التي يك

 Eyeوھكذا لكل نمط اتجاه لحركة العينين نسميھا إشارات الوصول العينية  …تلك اNنماط الستة تتحرك عيناه باتجاه آخر

Accessing Cuesنماط الستة (الحركة ھي حNركة عينيك، . وفيما يلي بيان باتجاه حركة العينين لكل نمط من ا
  وا8تجاه بالنسبة لك):

  حركة العينين  النمط

صور داخلية من 
  الذاكرة

لQعلى إلى جھة 
  اليسار

لQعلى إلى جھة   صور داخلية إنشائية
  اليمين

سمع داخلي من 
  الذاكرة

  إلى جھة اليسار

  إلى جھة اليسار  سمع داخلي إنشائي

إلى جھة لQسفل   سمع داخلي ذاتي
  اليسار

إلى جھة لQسفل   داخليإحساس 
  اليمين

  



على تفكير الشخص  Dominant or Preferred Mode أو المفضل لكل شخص نمط يغلب عليه. فنقول أن النمط الغالب
). ھل يمكنك أن تتوقع ما ھو النمط الغالب على ذھن ح)، أو الحسي (س)، أو السمعي (صالف7ني ھو النمط الصوري (

  ؟الموسيقي؟ أو الرياضيالرسام؟ أو الشاعر؟ أو 

. Predicate" الخطاب لحناستنباط النظام التمثيلي للشخص من الكلمات التي تصدر عنه، وھو ما ندعوه بـ " كذلك يمكن
معرفة النمط  غلبة نمط من اNنماط الث7ثة على تفكيره. على تدلالم7حظة الدقيقة للكلمات في مجمل ك7م ا-نسان ف

ابل تساعد على التفاھم معه، سواء كان ذلك في عملية التفاوض، أو البيع، أو الشراء، أو مع الغالب على الشخص المق
المريض، أو التعامل مع المدير، أو الصديق. أي التعامل مع شخص واحد. أما التعامل مع مجموعة من الناس، في 

ج متوازن من الكلمات الصورية، محاضرة، أو خطبة، أو دعاية، أو إع7ن، فإن اNسلوب المناسب ھو استخدام مزي
  والسمعية، والحسية، وعدم ا8قتصار على نمط واحد.

. تتم عملية ا8ستنباط عادة بأن توجه إلى Elicitation ا+ستنباطب عملية التعرف على النظام التمثيلي لشخص معينتدعى 
ل العينية له، وفحوى خطابه من الشخص أسئلة متنوعة تدخله في حا8ت ذھنية متنوعة، ثم م7حظة إشارات الوصو

  . الكلمات التي يصف بھا خبرته أو تجربته

ھي م7حظة التغييرات الفسيولوجية التي تطرأ على و Calibration المعايرةيمكن القيام بعملية ا8ستنباط عن طريق 
ل على حالته الذھنية فيما شخص عند انتقاله من حالة ذھنية إلى حالة ذھنية أخرى، ثم استخدام تلك التغييرات ل7ستد8

عندما نطلب من شخص أن يدخل في حالة ذھنية إيجابية، أي حالة يكون فيھا سعيدا منشرحا، فان ھناك عددا من فبعد. 
  التغييرات الفسيولوجية تحصل له كاستجابة 8 شعورية لتغير حالته الذھنية. ومن أھم ھذه التغييرات:

  التنفس        

  شكل الشفة السفلى        

  قسمات الوجه        

  لون البشرة        

  النغمة الصوتية        

وعندما تسأل الشخص أن ينتقل إلى حالة ذھنية سلبية، كموقف مؤلم يتذكره، فست7حظ ما يطرأ على الع7مات اNربع 
عرفة المذكورة. وبعد أن تتعرف على ھذه المفاتيح، وع7قتھا بحالته الذھنية يمكنك القيام بعكس العملية. أي يمكنك م

الحالة الذھنية من م7حظة أوضاعه الفسيولوجية. فتعلم بأنه فرح، أو حزين، أو غضبان، أو خائف... الخ من م7حظة 
تلك الع7مات. ونمارس في حياتنا اليومية قدرا من ھذه (الفراسة) ، وخاصة مع أفراد العائلة واNصدقاء. فكم مرة تسأل 

مسرور... وذلك بمجرد النظر أليه وم7حظة تلك الع7مات أو بعضھا. صديقك: لماذا أنت حزين، أو غضبان، أو 
وكثيرا ما يتغير لون ا-نسان الخائف إلى الصفرة، ويرتفع معدل تنفسه، وتتوسع عيناه. والشخص الذي يخجل يتغير لون 

  وجھه إلى الحمرة. والشخص الحزين ينظر إلى اNسفل، وتصبح شفته السفلى أدق، وھكذا.

النظام التمثيلي، وأنماط التفكير، وإشارات الوصول العينية، والمعايرة، قد تبدو سھلة. وھي كذلك حقا. ولكن إن معرفة 
إجادتھا تحتاج إلى خبرة وتدريب. قيادة السيارة، ولعب كرة القدم، واستعمال الحاسب، أمور ليست صعبة، ولكنھا تتطلب 

، واكتسب الخبرة والتجربة، يستطيع أن البرمجة اللغوية العصبية قدرا من التدريب والخبرة والمھارة. إن من يعمل في
يعرف اNمور المذكورة في دقائق معدودة. بل يستطيع في كثير من الحا8ت أن يعرف ماذا يدور في ذھن الجليس دون 

  أن يسأله.

  ا3لفة

في حالة لتفاوض... الخ) نقول إن شخصين (صديقين، زوج وزوجة، معلم وتلميذ، زبون وصاحب عمل، رئيسي وفدين ل
ع7قة إيجابية، أو رابطة تربط شخصين. يمكنك م7حظة شخصين يجلسان في مطعم، أو مقھى،  ھي اNلفة. ألفة

يتحدثان. 8حظ كيف يجلسان، كيف يتحدثان، كيف يحركان أيديھما، كيف ينظران، كيف يبتسمان أو يقطبان وجھيھما. 
تجد أن الشخصين المنسجمين انسجاما عاليا يتشابھان في سلوكھما تشابھا  دقق النظر والم7حظة في ذلك كله. سوف

كبيرا. فھما يجلسان الجلسة نفسھا، وھما يحركان رأسيھما وأيديھما بطريقة واحدة، وبسرعة واحدة. كما أن نبرة الك7م 
ن بمعدل واحد. وتبدو أنماطھما واحدة، وشدته واحدة، ونوع الكلمات متجانسة. وإذا دققت اكثر واكثر ستجد انھما يتنفسا

  .RapportاNلفة ب ھي ما نسميھا ونميطاتھما متطابقة أو متقاربة. ھذه الحالة من التوافق بين شخصين

في عمليات البيع والشراء، أو التفاوض، أو التعليم، أو الع7ج، تكون ھذه اNلفة على رأس المھمات، بل أولى المھمات 
ن يكون ھناك بيع و8 شراء، ولن تكون ھناك نتيجة من التفاوض، ولن يكون ھناك تعليم و8 التي يجب تحقيقھا، وإ8 فل

ع7ج. إذا لم تكن ھناك ألفة بين الطرفين فانھما سيتحاوران، أو يتخاطبان وكأن كل واحد منھما في واد غير الوادي 
  الذي فيه ا3خر. 

  يمكن تحقيقھا كلھا أو بعضھا، وھي: عدة لQلفة مستويات



: كطريقة الجلوس، وحركات اليدين والعينين، واللباس، وتعبيرات الوجه مستوى التعبيرات �
  والجسم، والتنفس.

  : كارتفاع الصوت وانخفاضه، ونغمته، ودرجته، وسرعتهالمستوى السمعي �

: نوع الكلمات المستخدمة، وفيما إذا كانت صورية، أم سمعية، أم حسية، أي لحن المستوى اللغوي �
  الخطاب.

  : المعتقدات، والقيم، والمعايير، واNذواق.مستوى المعتقدات والقيم �

: تفضيل بعض التصورات والمفاھيم، كتفضيل ا-جمال أو التفصيل، أو مستوى البرامج العالية �
 .القرب والبعد، كتفضيل البعد عن المشاكل أو ا8قتراب من الحلول

اNول، أن تكون قوي الم7حظة، مرھف الحواس لترصد خصائص . يتطلب إيجاد اNلفة وتعميقھا إلى أمرين اثنين
اNمر الثاني أن تكون لديك الخبرة والمھارة  تنفسه، طريقة ك7مه، حركة رأسه ويديه، وتعبيرات جسمه. -الجليس

  لتكييف تنفسك، وطريقة ك7مك، وحركاتك لتكون مرآة لصاحبك.

. والمعايرةغالب للجليس، والنميطات الحرجة له، عن طريق ا8ستنباط ويمكنك تعميق اNلفة وزيادتھا إذا عرفت النمط ال
  فعندما يكون النمط الغالب لجليسك ھو النمط الصوري يمكنك أن تقول له مث7: 

  أرى خلل الرماد وميض برق    ويوشك أن يكون لھا ضرام

  :له أما إذا كان النمط الغالب له ھو النمط السمعي، فتقول

  ناديت حيا   ولكن 8 حياة لمن تناديلقد أسمعت لو 

  وستجد أن استجابته تكون عالية فتتوثق روابط اNلفة بينكما.

  Meta Programmesالبرامج العالية 

إضافة إلى اNنماط الغالبة، والنميطات الحرجة، ولحن الخطاب الذي يتميز به إنسان عن آخر، فإن ھناك مميزات 
د طريقة تفكير ا-نسان، وسلوكه. وإذا ما عرفنا ھذه البرامج أو ا8ستراتيجيات أخرى، تدعى البرامج العالية، تحد

لشخص ما، فإنه يكون من السھل التعامل معه، والتأثير فيه. يوجد عدد كبير، يزيد عن المائة، من ھذه البرامج العالية، 
  منھا: 

  اللذة أم اNلم �

  الضرورة أم ا-مكان �

  في الزمن أم خ7ل الزمن �

  أم ا8بتعاد ا8قتراب �

  ا-جمال أم التفصيل �

  المجاراة والقيادة

يمكنك القيام بم7حظة اNلفة لدى ا3خرين. كذلك يمكنك إجراء بعض التجارب لترى التأثير الكبير الذي تستطيع أن 
ر أو التأثير. تحققه عن طريق إيجاد اNلفة وتعميقھا. ھذه اNلفة تعتبر جسرا بينك وبين ا3خر، وتفتح الطريق بينكما للتأث

وربما يغير الجليس بعضا من عناصر اNلفة اNربعة، فتقوم أنت بتغيير مقابل من جانبك -دامة حالة اNلفة. وما قد فعلته 
. وفي أثناء مجاراتك يمكنك أن تأخذ المبادرة فتقوم أنت بتغيير مقصود في Pacingفي ھذه  الحالة ھو عملية مجاراة 

  .Leadingيجاريك بدوره، أو يتبعك. بكلمة أخرى فانك تقود الجليس. وھذه ھي عملية القيادة سلوكك وستجد أن المقابل 

. وبھذه الطريقة يمكنك أن تقنع Pacing and Leadingوغالبا ما تقترن العمليتان فنقول إن ھناك عملية مجاراة وقيادة 
توقيع اتفاقية، أو إقناعه بأفكارك. ھل جربت  الشخص بما تريد، أو أن تحصل منه على ما تريد، كأن تتم صفقة بيع، أو

  المجاراة والقيادة مع اNطفال الصغار -قناعھم بالقيام بأمر، أو ا8نتھاء عنه؟

في حياتنا اليومية نمارس المجاراة مع ا3خرين وندعوھا في بعض اNحيان "المجاملة". وما المجاملة إ8 مجاراة للجليس 
اييره لمد الجسور معه. وكثيرا ما نلجأ إلى ھذا اNسلوب إذا كنا مع شخص لم نكن نعرفه في معتقداته، أو قيمه، أو مع

  .من قبل



  الوصف الث1ثي

تخيل نفسك وأنت تتحدث مع شخص ثان، قد يكون صديقك، أو رئيسك في العمل، أو أي شخص آخر. يمكنك وصف 
  ھذا المشھد من خ7ل ث7ثة مواقع تدركه بھا:

  من وجھة نظرك أنت. أي انك ترى بعينيك ما يجري. ما ھو إحساسك في ھذه الحالة؟   -1

من وجھة نظر الشخص المقابل. فأنت تتخيل المشھد من خ7ل رؤيتك له بعيني جليسك. انظر إلى نفسك وأنت   -2
ن سلوكك تتحدث وتنفعل. ما ھو شعورك تجاه نفسك ا3ن؟ ھل ھو الشعور نفسه في الموقع اNول؟ ربما وجدت م

ما 8 يعجبك. وإذا كنت في جدال أو خصومة مع الشخص المقابل فستجد أن ھناك ما تود لو انك لم تقله، أو لم 
  تفعله.

من وجھة نظر شخص ثالث كمراقب خارجي ينظر إلى ما يجري بينك وبين صاحبك. وھنا أيضا سيكون   -3
  إحساسك مختلفا. فأنت ھنا كمراقب لما يجري بين ا8ثنين.

يل ھذه المواقع الث7ثة يفيدنا كثيرا في تحقيق التوازن بين وجھة نظرنا ووجھات نظر ا3خرين، ويساعدنا على إن تخ
  الوصول إلى موضوعية اكبر، وتقييم أدق لسلوكنا.

 ا+نسجام
لكل إنسان عدد من الشخصيات المخبوءة في داخل نفسه. فأنت مث7 موظف، ورب أسرة، وعضو في النادي الرياضي، 

مارس الكتابة، وتطمح أن يكون لك عمل تجاري إضافي لزيادة دخلك. أي أن لك خمس شخصيات متنوعة. ولكل وت
جانب من جوانب حياتك ھذه متطلبات من ا8ھتمام والوقت والجھد. فھل يسمح وقتك أن تؤدي وظيفتك بجدارة، وان 

المفضلة، وان تكتب وتكون كاتبا مجيدا، وان تعطي زوجتك وأو8دك حقھم من الرعاية وا8ھتمام، وان تمارس رياضتك 
تقوم بعمل تجاري إضافي لحاجتك إلى دخل إضافي؟ إذا كنت تعطي كل ذي حق حقه من ھذه الشخصيات الخمسة 

  .Congruenceالموجودة في داخلك، و8 تشعر بأنك (موزع)، أو انك في صراع داخلي، فانك في حالة انسجام 

اNمر كذلك. وھنا نقول بان ا-نسان ھو في حالة عدم انسجام (مع نفسه). فيصبح موزع  ولكن في حا8ت كثيرة 8 يكون
الفكر، مشتت الضمير، ك7مه غير مطابق لسلوكه "لم تقولون ما 8 تفعلون". وإذا كان ا-نسان في حالة عدم انسجام 

لة التي يريدھا؟ 8ن حالة ا8نسجام أو داخلي فان فاعليته تكون ضعيفة. ويمكن ھنا أن يسأل المرء نفسه : ما ھي الحصي
عدم ا8نسجام مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحصيلة. فھل يريد ھذا ا-نسان أن يكون موظفا ناجحا، أو أبا ممتازا، أو رياضيا 
 8معا، أو كاتبا شھيرا، أو تاجرا مرموقا؟ ربما يكون الجواب انه يريد ذلك كله. 8 بأس في ذلك، ولكن ما ھي الحصيلة

  والموارد ما يستطيع بھا تحقيق ذلك كله؟  المھاراتالنھائية التي يريدھا؟ وھل له من 

يرتبط ا8نسجام ارتباطا وثيقا بنظام ا8عتقاد الذي يعتقده الشخص، والقيم التي يؤمن بھا. ذلك أن ا8عتقاد والقيم تھيمن 
ن. فالقيم تحدد ما ھو ھام بالنسبة لنا. وينشأ على حياة ا-نسان، وربما تؤدي إلى نشوء الصراع بينه وبين ا3خري

نا على أن ما ھو ھام بالنسبة لنا ھو ھام بالنسبة لHخرين. كذلك يمكن أن تتولد حالة صراع داخلي رالصراع إذا أصر
ھل فعله؟ أفعل ھذا اNمر، أم 8 أفي نفوسنا بسبب قيم غير متجانسة نؤمن بھا. أي أننا نكون أمام خيارات (صعبة). ھل 

دخر المبلغ الذي لدي؟ ھل أتزوج أذھب لممارسة رياضتي المفضلة، أم ازور أصدقائي؟ ھل أساعد ھذا المحتاج، أم أ
  حبھا والتي ھي من عائلة أو مجتمع مختلف، أم 8؟أھذه المرأة التي 

  ا+تحاد وا+نفصال

تخيل نفسك وأنت تركب حصانا. احضر الصورة كاملة في ذھنك بأنماطھا الث7ثة: الصورية والسمعية والحسية. انك 
راكب حصانا لونه (اختر اللون الذي تريد)، تسمع وقع حوافره وھو يسير، وتحس بعض7ت رجليك واھتزاز جسمك 

فارس الذي ھو أنت أيضا. أي انك ھنا تقوم وأنت تركبه. وا3ن تصور نفسك وأنت تجلس على كرسي ترقب ذلك ال
مع  Associationبدورين: دور الراكب، ودور المراقب الذي يراقب الراكب. في الحالة اNولى كنت في حالة اتحاد 

البرمجة عنه. ولكل حالة من الحالتين استعما8ت وفوائد في  Dissociationالحدث. والحالة الثانية كنت في حالة انفصال 
يقتضي اNمر أن تكون الحالة الذھنية في حالة اتحاد،  البرمجة اللغوية العصبية. ففي كثير من أساليب ية العصبيةاللغو

في حالة ا8تحاد تتخيل نفسك وأنت تعيش الحدث، وتنفعل به، فترى وتسمع  وفي أساليب أخرى تكون في حالة انفصال.
ما في حالة ا8نفصال، فأنت تراقب الحدث و8 تعيشه بالرغم من وتحس بما يحيط بك، فتكون استجابتك مباشرة للحدث. أ

  كون الشخص الذي تراه ھو أنت. ولذلك فان استجابتك تكون ضعيفة أو معدومة في ھذه الحالة.

إذا كنت تشعر بألم كالصداع مث7، فيمكنك الدخول في حالة ذھنية وأنت تتألم من الصداع، ثم تجري عملية انفصال 
الذي يتألم من الصداع (الذي ھو أنت) أمامك تراقبه، ثم تبعد صورته شيئا فشيئا حتى تختفي. كرر ذلك فيكون الشخص 

  عدة مرات وستجد الفارق الكبير خ7ل دقائق.



  ا)رساء

لكل حالة ذھنية مشاعر متحدة معھا. فحالة ا-شراق والتألق تصاحبھا مشاعر الثقة بالنفس، والسعادة؛ وحالة الحزن 
صاحبھا مشاعر المرارة، والھزيمة، والضعف. ولھذه المشاعر، ا-يجابية منھا والسلبية اثر كبير على التفكير والكآبة ت

والسلوك. يحتاج ا-نسان دوما في حياته إلى مشاعر إيجابية ليقوم بأداء فعالياته بكفاية عالية. ولكن كيف يتسنى له أن 
ي يحتاجھا فيھا؟ تلك اللحظات قد تكون على منبر الخطابة، أو على يحوز على تلك المشاعر ا-يجابية في اللحظات الت

مسرح التمثيل، أو على ساحة اNلعاب الرياضية، أو في قاعة الدرس، أو في مكتب العمل، أو مع الضيوف، أو في 
أو -ط7قھا ا8متحان، أو في ساحة المعركة. ھل ھناك طريقة -يقاد جذوة المشاعر ا-يجابية عندما يحتاجھا الشخص؟ 

كما يطلق زناد النار، فتغور المشاعر السلبية، وترتفع راية المشاعر ا-يجابية؟ الجواب لحسن الحظ: نعم. ومن أھم ھذه 
  .Anchoringالطرق ما يعرف با-رساء 

تارة تمر في تتغير حالة ا-نسان الذھنية باستمرار، وكأن فلما سينمائيا يمر أمامه. ولكن مشاھد ھذا الفلم غير منظمة. ف
ذھنه مشاھد تنتج عنھا مشاعر إيجابية، وتارة تكون مشاھد ذات مشاعر سلبية. ولكن ھذه الحا8ت الذھنية المتنوعة 8 

تأتي إ8 بسبب مثيرات أو منبھات كانت قد ارتبطت بھا بطريقة من الطرق. وقد تكون ھذه المنبھات صورية، أو 
ط ل\دراك تكون إما خارجية، أو داخلية. فقد ترى وأنت تسير في الطريق سمعية، أو حسية. أي أنھا في الواقع أنما

شجرة معينة. وحال رؤيتك للشجرة تقفز إلى ذھنك صورة أو مشھد أو إحساس معين مما ھو مخزون في ذاكرتك. أو 
التي نتجت عن  في عقلك الباطن. مثل ھذه العملية تتكرر باستمرار في حياتنا وبشكل عفوي. كذلك فان الحالة الذھنية

رؤيتك للشجرة قد تؤدي إلى حالة ذھنية أخرى. وھذه بدورھا تؤدي إلى حالة ثالثة، وھكذا تتعاقب اNنماط المتنوعة 
  بحسب خصائص النظام التمثيلي لذھنك حتى تستقر إلى حالة ذھنية إيجابية أو سلبية.

وك. ويستعمل ھذه الطريقة كثير من الزعماء تستخدم عمليات ا-رساء في ع7ج الخوف، أو الوھم، وفي تغيير السل
والقادة، ورجال المبيعات، والمفاوضون. كذلك يمكن لعمليات ا-رساء أن تضع حدا لكثير من المشك7ت الزوجية، 

والخصومات العائلية، وتوفير الثقة بالنفس للط7ب أثناء أدائھم ا8متحانات. وفي الحقيقة يمكن ا-فادة من ا-رساء في 
  .نواحي النشاط ا-نساني كافة

دون أن نشعر به. وبعض ھذا ا-رساء يولد حا8ت ذھنية سلبية. أي تنتج عنه من ا-رساء موجود دائما في حياتنا 
مشاعر سلبية. ومن أمثلة ا-رساء السلبي ما يحصل لشخص عندما يموت أحد أفراد عائلته. يأتي الناس لتعزية ھذا 

فحة يضع ھؤ8ء المعزون (أو بعضھم) يدھم اليسرى على كتف الشخص المصاب. الشخص. وأثناء التعزية والمصا
فينشأ عند ھذا الشخص إرساء سلبي. الحالة الذھنية ھي الحزن لفقد عزيز عليه، والمرساة ھي وضع اليد على الكتف 

حد يده على كتفه اNيمن. بعد مضي مدة على حادث الوفاة، شھور، أو سنوات، يبقى ھذا الشخص حساسا إذا ما وضع أ
اNيمن. إذ انه سيتذكر في الحال ذلك الجو المحزن وتتغير حالته الذھنية إلى تلك الحالة التي نتجت عن الوفاة، فيغمره 

  شعور بالحزن لم يكن يريده.

لع7ج ھذه الحالة من ا-رساء السلبي، يجب القيام بإرساء معاكس. فيتذكر الشخص حالة يكون فيھا فرحا مستبشرا، 
ويضرب كتفه اNيسر (الكتف المقابل لمرساة الحزن) حتى يؤسس إرساء إيجابيا تكون مرساته على كتفه اNيسر. فإذا 

حدث ولمس أحد كتفه اNيمن فستنطلق الحالة السلبية، فيقوم ھو بإط7ق ا-رساء ا-يجابي بلمس كتفه اليسرى. ھنا 
يلمس كتفه اليسرى مرة أخرى فيتغلب ا-رساء ا-يجابي على يحصل نوع من التعادل بين ا8رسائين. ولكنه يبادر ف

  ا-رساء السلبي، فيتخلص من مشاعر الحزن بھذه الطريقة.

تكون الحالة الذھنية السلبية في بعض الحا8ت قوية بحيث أن ا-رساء 8 يقوى على إزالتھا تماما. ھنا يمكن استخدام 
لية: اختر حالتين ذھنيتين، لتكن اNولى شعورا طبيعيا (حياديا)، والثانية من المراسي (جمع مرساة) بالطريقة التا سلسلة

شعورا با8نشراح والتألق. كذلك اختر مرساتين، لكل حالة مرساة. إصبعين من أصابع اليد مث7، ولتكونا السبابة 
ر الحالة ا8نشراحية ثم طلق المرساة اNولى. اخرج من ھذه الحالة واحضأوالوسطى. احضر الحالة الطبيعية في ذھنك و

أطلق المرساة الثانية. ارجع إلى الحالة التي تريد إبعادھا، وھي حالة الحزن ثم أطلق المرساة اNولى وانتظر حتى تبلغ 
قمة الحالة الطبيعية. وا3ن أطلق المرساة الثانية لتدخل في الحالة ا8نشراحية. إن ما فعلته ھنا ھو انك استخدمت المرساة 

لنقل ذھنك من الحالة المحزنة إلى الحالة الطبيعية، ثم استخدمت المرساة الثانية لنقل ذھنك من الحالة الطبيعية اNولى 
  إلى الحالة ا8نشراحية. ويمكنك تأسيس سلسلة من المراسي تصممھا بالطريقة التي تريدھا.

  مولدات السلوك الجديد 

كلما ذكرناه عن ا-رساء يتعلق بحا8ت ذھنية مرتبطة بالماضي، إما حا8ت سلبية بقصد إزالتھا، وإما حا8ت إيجابية 
نريد لھا حضورا في الوقت المناسب. لكن يمكننا استعمال عملية ا-رساء للمستقبل كذلك. وفي ھذه الحالة تسمى العملية 

. انك تريد أن تصبح خطيبا Mental Rehearsalا"، أو عملية الترسيخ بكسر ال7م وتشديدھ -"مولد  السلوك الجديد
مفوھا. احضر في ذھنك صورة الخطيب الذي يعجبك أن تكون مثله. قد يكون خطيبا حقيقيا، وقد يكون خطيبا في فلم 

ن له، حركة سينمائي، وقد يكون خطيبا تبتدعه أنت. راقب ھذا الخطيب (النموذج) وھو يخطب، 8حظ استجابة المستمعي



يديه، نبرات صوته، نظرات الجمھور له، حتى تصل إلى الحالة المثلى التي تريدھا. ا3ن ضع نفسك مكان ھذا الخطيب، 
وابدأ بالخطابة، و8حظ استجابة المستمعين لك، وإعجابھم بك، ونظراتھم إليك. كرر ھذا المشھد في ذھنك حتى تتكون 

إشارة التوليد (تشبه إشارة المرساة). بعد ذلك يمكنك من ممارسة الخطابة في ذھنك  الحالة الذھنية المطلوبة. وا3ن أطلق
بالطريقة التي أردتھا، في أي وقت تشاء، وذلك بإط7ق إشارة التوليد. وھكذا سيتولد لديك سلوك جديد يقربك اكثر واكثر 

  من ھدفك النھائي، وھو أن تكون خطيبا 8معا.

  ا-ناطة
في سياق (أو  اNشياء، وتعني في البرمجة اللغوية العصبية وضع وا-لصاقھي التعليق  (وتدعى أيضا التأطير) ا-ناطة

  عمليتان رئيستان: لدينا. إطار) مختلف -عطائھا معنى جديدا مختلفا

  ير).(أو عملية إعادة التأط Reframingالمناط  تحويل(أو عملية التأطير)، وعملية  Framingا-ناطة  عملية

  تستعمل في البرمجة اللغوية العصبية مناطات (أطر) عديدة أھمھا:

 الحصيلة: التركيز على الحصيلة المطلوبة  مناط

  العواقب: يستعمل للتعرف على العواقب والتأثيرات  مناط

  الدليل: التركيز على معرفة ما إذا تم تحقيق الحصيلة أم 8 مناط

  أو تأكيده، أو توضيحه ا-عادة: يستعمل لتلخيص الك7م مناط

يساعد على إيجاد  ممايستعمل للمساعدة في حل المشك7ت، وذلك بالتظاھر بأن شيئا ما قد حصل ...“: كما لو أن ” مناط
  حل

  ا8تفاق: التركيز على المساحة المشتركة، وجوانب ا8تفاق، يستعمل في التفاوض مناط

  ، وعدم الخروج عنهالع7قة: يستعمل للمحافظة على موضوع الحديث مناط

  المفتوح: يستعمل لفتح الباب لQسئلة والنقاش المناط

  ا8كتشاف: ا8ستعارة والمجاز، ا8ستقراء واكتشاف القواعد من الجزئيات مناط

  التباين: يستعمل للتعرف على ا3راء واNفكار المختلفة مناط

  الغرابة: المفاجئات، والدعابة ورفع الكلفة مناط

  أما 

. كان الناس يعيرون قبيلة "أنف الناقة" باسمھا، فقال يتغير المعنى ، حيثContent Reframing مناط المحتوى تحويل* 
 الشاعر:

  يسوي بأنف الناقة الذنبا ومنھم اNنف واNذناب غيرھم     قوم

  أي أنه جعل "أنف الناقة" مفخرة بدل أن تكون مذمة.

  .عليك ويحرصذلك يعني أنه يحبك  نقول له إن ."يصرخ في وجھي دائما أبيكذلك عندما يشكو أحدھم بقوله: "

  ، كقول السمؤال:غير السياق ويبقى المعنى نفسهيت، حيث Context Reframing مناط السياق (القرينة) تحويل* 

  لھا إن الكرام قليل فقلتأنا قليل عديدنا      تعيرنا

يصال اNو8د إلى -مثلك  إلى سائق نحتاج نقول له ."حذر جدا في قيادة السيارة إننيوكذلك عندما يقول قائل: "
  .المدرسة

  المعتقدات

نه ليس أا8عتقاد بشيء ھو ا8قتناع بصحة ذلك الشيء. وليس من الضروري أن تكون المعتقدات مبنية على منطق كما 
متوقعا أن تكون معبرة عن الواقع، بالرغم من أن ھذه المعتقدات ھي التي توجه حياة ا-نسان. إن نشاطنا وحماسنا للعمل 

. ومقر ھذا ا-يمان وھذه القيم في العقل الباطن، تؤثر في سلوكنا دون أن يعتمد على نظام ا-يمان والقيم التي نؤمن بھا
  نعي ذلك.

ول\يمان وا8عتقاد مستويات في العقل الباطن أعمقھا أرسخھا ھو المستوى الروحي. ففي ھذا المستوى توجد المعتقدات 
قد يكون ذلك بوعي منا أو بدون وعي. الروحية، وفيه يستقر ا-يمان بالغيب. ويوجه ھذا المستوى حياتنا ويشكلھا. و

ا-يمان وا8عتقاد بإمكاناتنا ثم ويلي ذلك مستوى ا8نتماء أو الھوية، ويليه مستوى ا-يمان وا8عتقاد باNشياء من حولنا، 
  وھو ما اصطلحنا عليه با-يمان الحياتي. ويمكن تصنيف ھذا ا-يمان أو ا8عتقاد الحياتي إلى أنواع ث7ثة:

  بالممكن والمستحيل ا-يمان �



  ا-يمان بالقدرة والعجز �

  ا-يمان بالسبب والمسبب �

إن ھذه المعتقدات تضع حدودا -دراكنا للعالم، وبالتالي فھي تؤثر في سلوكنا. أي أن سلوكنا ينسجم دائما مع ما نؤمن به 
 8 X يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسھم.أو نعتقده. وإذا تغير إيماننا واعتقادنا فان سلوكنا سيتغير تبعا لذلك "إن  

وإذا تغير أي مستوى من ھذه المستويات فانه يؤثر فيما فوقه و8 يؤثر فيما تحته. ومن ھنا نعلم اNھمية البالغة 
عمق -يماننا واعتقادنا ھو المستوى الروحي. وأي تغيير في ھذا المستوى يؤثر تأثيرا Nللمستويات العميقة. والمستوى ا

حياة اNمم  وفيفي حياة ا-نسان. ولعل خير مثال لدينا ھو التغيير الذي أحدثه الدين ا-س7مي في حياة العرب،  شام7
  اNخرى التي استجابت لھذا الدين وآمنت به. 

ھي المبادئ والمقاييس التي نعتبرھا ھامة لنا ولغيرنا، ونطالب  Values القيمالقيم والمعايير ھي صنف من المعتقدات. 
فھي تلك المدركات التي  Criteria المعاييربتحقيقھا، كالصدق، واNمانة، والعفة، والمفردات اNخ7قية اNخرى. أما 

نحكم بأنھا ھامة من وجھة النظر الشخصية، كنوع السيارة التي نشتريھا، والمسكن الذي نسكن فيه، والم7بس التي 
م بالجو، أو اNخبار السياسية، أو الوظيفة، أو غير ذلك، فكل ھذه نلبسھا. كذلك فان ھناك من يھتم بالناس، ومن يھت

  معايير. 

نحن نبني قيمنا ومعاييرنا من خبراتنا وتجاربنا، ومن انتمائنا للمجتمع الذي نعيش فيه، ومن الثقافة التي تسود حياتنا. كما 
والمربين، ووسائل ا-ع7م، والتوجيه. نستمد ھذه القيم من اNسرة، واNبوين، واNقارب، واNصدقاء، والمعلمين، 

  وتستقر ھذه القيم والمعايير جميعھا في العقل الباطن كما ذكرنا.

  خط الزمن

ما ھو الزمن؟، أو كيف ندرك الزمن؟ في الفيزياء، يعتبر الزمن بعدا رابعا في الفضاء الكوني (الفضاء المكاني له ث7ثة 
أبعاد). عندما يتحرك جسم تتغير أبعاده المكانية الث7ثة، ويتغير بعده الزمني كذلك. وفي النظرية النسبية الخاصة يتباطأ 

 كيلومتر في 300000لجسم، حتى إذا ما وصلت سرعته إلى سرعة الضوء (سرعة االزمن أو ينكمش كلما زادت 
  الثانية) يتوقف الزمن!

8 شك أننا ندرك الزمن عن طريق إدراكنا للماضي والحاضر والمستقبل. ولكن يبقى السؤال: كيف نرى الماضي 
تيقظت من النوم قبل أسبوع؟ ما والحاضر والمستقبل؟ ھل تذكر عندما استيقظت من النوم يوم أمس؟ ھل تذكر عندما اس

الفرق بين الحادثتين؟ ھل أن واحدة منھما (اقرب) إليك من اNخرى؟ 8حظ أن (اNقرب) ھو مفھوم مكاني يقاس 
باNمتار. ھل يعني ھذا أن الزمن مرتبط بالمكان في ذھنك؟ وماذا عن المستقبل، غدا وبعد أسبوع وبعد شھر وبعد سنة 

شكل ھذه النقاط؟ خطا مث7؟ خط يمتد من الماضي إلى المستقبل ويمر بالحاضر. ما ھو اتجاه وبعد عشر سنوات؟ ماذا ت
ھذا الخط؟ ھل ھو من اليمين إلى اليسار، أم من اليسار إلى اليمين؟ من الخلف إلى اNمام، أم من اNمام إلى الخلف؟ من 

  منحن، وما مقدار انحنائه؟ اNعلى إلى اNسفل، أم من اNسفل إلى اNعلى؟ ھل ھو خط مستقيم أم

تخيل حادثة استيقاظك من النوم قبل يوم، قبل أسبوع، قبل شھر، قبل سنة، قبل خمس سنوات، وقبل عشر سنوات... 
وتخيل حادثة ا8ستيقاظ في المستقبل للفترات نفسھا. إن الخط الذي يصل بين ھذه الصور في الماضي، والحاضر، 

  .Timeline" لزمنخط اوالمستقبل ھي ما ندعوه بـ "

ما ھو الفرق بين صورة استيقاظك قبل يوم وقبل أسبوع؟ ھل ھما متباينتان في الحجم، في شدة ا-ضاءة، في اللون؟ وفي 
  المستقبل كذلك. كيف ترى الفروق بين الصور؟ 

إلى المستقبل دائما  ھناك من الناس من ينظر دائما إلى الماضي، و8 يعبأ بالحاضر والمستقبل إ8 قلي7. وھناك من ينظر
و8 يھتم بالحاضر والماضي، وھناك من يھتم بالحاضر فقط و8 يلتفت إلى الماضي، و8 إلى المستقبل. نقول ف7ن 

مشدود إلى الماضي دائما. أو لننس الماضي ولننظر إلى المستقبل، أو علينا بالحاضر ف7 يسعنا إضاعة الوقت في أشياء 
عد. كذلك ھناك من يتذكر الماضي والحاضر والمستقبل في ذھنه في آن واحد. ما ھو مضت، و8 في أشياء لم تقع ب

الفرق بين المواعيد الشرقية والمواعيد الغربية؟ نقول في المشرق: سوف آتي بعد الظھر. بعد الظھر يمتد من الظھر 
تعامل مع الزمن؟ الفرق ھو أن حتى المغرب، أربع ساعات. وفي أوربا يكون الموعد بالدقائق. لماذا ھذا الفرق في ال

  .Through Time) خ1ل الزمن، وغالبية الغربيين يفكرون (In Time) في الزمنيفكرون (غالبية الشرقيين 

لكل شخص إدراكه الخاص للزمن أي لكل شخص خط زمن خاصا به. البعض له خط زمن مستقيم يمتد من الخلف 
زمن قصير من ناحية الخلف (الماضي)، أو من ناحية اNمام  (الماضي) إلى اNمام (المستقبل). البعض له خط

  .(المستقبل)، أو قصير من الجھتين، فھو مھتم بالحاضر فقط

إن لكل شخص خط زمن خاصا به. وقد وجد انه من السھل تغيير خط الزمن للشخص. كأن نعكس اتجاھه، أو زاويته، 
افة اNلوان الزاھية إليه. فالجزء الذي يمثل المستقبل يمكن أو طوله. كذلك يمكن إضاءة أي جزء من خط الزمن، أو إض



  إغناؤه بالصور الجميلة، والضوء. ولكن كما قلنا يجب الحذر من القيام بھذه التجارب بدون خبرة ومعرفة.

يط، باستخدام خط الزمن يمكن تغيير الماضي، أو تغيير المستقبل بما يقتضيه الحال. فإذا كان الشخص يفتقر إلى التخط
ليس له ھدف واضح في حياته، و8 يعرف إلى أين يسير، و8 يجد في نفسه حافزا للعمل للغد، فمن اNفضل لھذا 

الشخص أن يغير مستقبله على خط الزمن. أما إذا كان الشخص مرتبطا بالماضي متعلقا به، يتذكر أيامه الخوالي، أو أنه 
ضيه. وكما قلنا فإنه يسع كل واحد أن يغير خط زمنه، وأن يزيد يكرر أخطاء الماضي... فمن اNفضل له أن يغير ما

  فيه، أو ينقص منه ما يشاء. بكلمة أخرى، يسع كل واحد أن يصمم خط الزمن الذي يريده.

  اللغة العليا

نعبر  للغة أثر كبير على إدراكنا للعالم. Nننا نتلقى اكثر المعلومات في حياتنا عن طريق اللغة سماعا أو قراءة. وكذلك
  عن أفكارنا ومشاعرنا وتجاربنا مستخدمين اللغة. وأي خطأ أو نقص في اNخذ أو العطاء يشوه إدراكنا للعالم، أو يحده. 

يمكننا أن نزيد من إدراكنا للعالم عن طريق تحري الدقة في استعمال اللغة. ويسمى ھذا النموذج ل7ستعمال اللغوي 
قدر ما يتعلق اNمر باللغة العربية، فإننا نجد تفصي7 لھذه اللغة العليا في علم . وبMeta Model" اللغة العليانموذج "

أصول الفقه، وعلوم الب7غة. ويرجع اھتمام أصول الفقه باللغة العليا إلى الحاجة لفھم القرآن الكريم، بمعرفة د88ت 
 اNلفاظ، والتركيبات اللغوية، واNساليب البيانية فيه. 

تنقسم ھذه العيوب  عيوب اللغة: التشويه والتعميم والحذف. ستدراك8 تحري الدقة في استعمال اللغةني اللغة العليا تع
  الث7ثة إلى اثني عشر عيبا كالتالي:

  التشويه

، مرضكلمات جامدة ليس فيھا حركة أو فعل، مثل: ذاكرة، احترام، نصيحة، تربية،  المصادر: استعمال المصدر -1
: ھل يمكن وضعه في كفة نسأل السؤال التالي على المصدر للتعرفوھي كلمات نستعملھا كثيرا في حياتنا اليومية. 

ھل يمكن وضع "ا8حترام في الميزان؟". الجواب N 8ن ا8حترام ليس شيئا ملموسا. 8ستدراك ھذا العيب في  الميزان؟
. فعندما نسمع شخصا يقول: إن ف7نا ليس لديه بير عن العملية أو الحركةتحويل المصدر إلى فعل للتعب نقوم العالية اللغة

  احترام (مصدر)"، نسأله: "كيف أن ف7نا 8 يحترمك (فعل)؟"
 مثال. آخر  شخصقراءة اNفكار عندما نظن ونؤكد أننا نعرف اNفكار والدوافع والقصد لدى  نستعمل: اNفكار قراءة  -2

  “؟يكيف عرفت ما ھو شعور”سأل القائل: نالعالية:  اللغة .في“أنا أعرف ما ھو شعورك”ذلك عندما تقول 

ا3خر (ا3خرين)، باستعمال كلمات مثل: يجعل، يسبب، إذا،  علىوالتأثير ھو إلقاء ال7ئمة   السبب: السبب والتأثير -3
(لماذا) يؤدي في كثير من  السؤال. نعيش في (السبب والتأثير) فإنما نعيش في صندوق مغلق عندما. بعد ذلك Nن،

من السؤال (لماذا فعلت كذا) يكون من  بد8. الحلاNحيان إلى ظاھرة السبب والتأثير، أي يؤدي إلى المشكلة وليس 
سأل القائل: نالعالية:  اللغة. في خول فيهالدالصندوق بد8 من  منللخروج  )اNفضل السؤال (ما ھو قصدك من فعل كذا؟

  “كيف أن (كذا) يسبب (كذا)؟”

الكلي للخبرة أو  المعنىالتكافؤ المركب عندما نستعمل جزءا من خبرة أو سلوك على أنه  نستعمل: التكافؤ المركب -4
أن سلوكا معينا = المركب يعني  التكافؤ. التكافؤ المركب نستعمل كلمات مثل: يعني، يساوي، يكافئ في. السلوك

. فعندما يقول قائل: "عدم زيارتك لي تعني بغضك لي". نقول له: كيف أن عدم الزيارة يعني البغض؟ في شعورا معينا
  “كيف أن (ھذا السلوك) = (ھذا الشعور)؟”سأل القائل: نالعالية:  اللغة

ا3خرين وحول  وحولا8فتراضات عن قناعات الشخص وقيمه ومعتقداته حول نفسه  تكشف تعني: ا8فتراضات -5
ما ”العالية: اسأل القائل:  اللغة. فعندما يقول القائل: "لماذا 8 تساعدني؟" فا8فتراض ھو "أنك 8 تساعدني". في العالم

  “جعلك تظن أن كذا وكذا؟الذي دعاك أو 

  التعميم

: من، ما، المعرف بال7م جمعا ومفردا، الذي والتي كذلك. : كل، جميع، دائما، أبدامثل التعميم أدوات: أدوات التعميم -6
. كقول أين وحيث في المكان، اسم الجنس إذا أضيف، النكرة في سياق النفي الزمان،وتثنيتھما وجمعھما، أي، متى في 

 .العبارة نفسھا في سياق ا8ستفھام نعيد "جميع البرامج التلفزيونية سيئة". نجيبه: "جميع البرامج؟" أي أننا القائل:
  على نوعين:  وھي. ا-مكان والضرورة تحدد حدود العالم الذي نعيشه، وطريقة عملنا صيغ: صيغ ا-مكان والضرورة -7

. "8 أستطيع أن أذھب"، تجيبه اللغة مثل أستطيع (أو 8 أستطيع)، أقدر (أو 8 أقدر، أتمكن (8 أتمكن) ،ا)مكان صيغ
  العالية: "ماذا يحصل لو ذھبت؟" 

. يقول القائل: "يجب أن ألعب الكرة مثل: يجب (8 يجب)، ينبغي (8 ينبغي)، يلزم (8 يلزم)، 8بد ،الضرورة صيغ
  لو لم تلعب ا3ن؟". ا3ن"، فنجيب: "ماذا يحصل



  ل: ما الذي يمنع من كذا. أو: ماذا يحصل لو تم (أو لم يتم) كذا؟نسأالعالية:  اللغةفي 

يجب أن 8 ”مث7:  كقولنا،نتكلم عن القيم التي نؤمن بھا، نقول عبارات من دون ذكر قائلھا.  عندما: عدم ذكر القائل -8
  . فنجيب: "من قال ذلك؟". “نحكم على ا3خرين

  الحذف

شيء أو ع7قة. كقول  أوالحذف البسيط أن المتحدث يترك (أو يھمل) معلومات حول شخص  يعني: الحذف البسيط -9
 : من أي شيء، أو شخص؟نسألالعالية  اللغة. فنجيبه: "غير مرتاح من ماذا؟". في “إنني غير مرتاح”القائل 

أصغر، أقرب، أبعد  أكبر،حذف المقارنة عند استخدام صيغ التفضيل، مثل: أحسن، أفضل،  يحصل: حذف المقارنة - 10
  أي ناحية؟ منالعالية: السؤال: أفضل (أحسن، أكبر، ....) ممن، أو من ماذا، أو  اللغة. ... الخ

ئل: "إنھم 8 يحبونني". يقول القا وأسماء ا-شارة، واNسماء الموصولة. الضمائر،: عدم ذكر الفاعل أو المفعول به - 11
  فنجيبه: "من ھم الذين 8 يحبونك؟" 

: يؤذي، يزعج، مثلمعينا، أي أنھا تنطوي على غموض، “ فع7”اNفعال التي 8 تحدد  ھي: اNفعال غير المحددة - 12
  . فعندما يقول قائل: "إن ف7نا يؤذيني"، نقول له: "كيف يؤذيك." يجرح، يوضح، يعتني، يھتم

  الرمزيةاللغة 

. تسلل إلى عقله ال7واعيتشغل عقله الواعي لتجاري الشخص وت . اللغة الرمزيةعكس اللغة العالية يھ اللغة الرمزية
ھي من اNساليب اNساسية في إيصال فوالتشبيه وا8ستعارة والمجاز والكناية  Metaphorsالقصص الرمزية  مثال ذلك

ذلك أنھا تحتمل معاني متعددة تفتح للسامع خيارات متعددة لتحديد المعنى فينشغل عقله  اNفكار إلى العقل الباطن للسامع.
الواعي بالبحث عن المعنى، وبالتالي يسھل الوصول إلى العقل الباطن، وكأنھا عملية تسلل -يصال اNفكار إلى العقل 

 لغةسلوب واشتھر به حتى أطلق عليه "ھذا اN ،أشھر طبيب في الع7ج النفسي، الباطن. وقد اتبع "ملتون اركسون"
“ يذھب إلى داخل نفسه”ملتون أساليب لغوية تجعل زبونه  يستخدم. ملتون يستخدم اللغة في ع7ج زبائنه كان ملتون".

ملتون ھي عكس  . لغةتعتبر بدي7 عن حالة الوعي“ غشية”يؤدي إلى دخول الزبون في  مماويستعمل خريطته الخاصة به 
طريقة ملتون ھي عكس طريقة  Nن. والعالية اللغةالتي تستعملھا “ التحدي”، فھي 8 تجابه الشخص بأسئلة اللغة العالية

لوالتعميماللغة العالية، فإنھا تستخدم عيوب اللغة (الحذف والتشويه  dفيما يلي ) عن عمد، كما أنھا ُتجِمل بد8 من أن تفص .
  أھم اNساليب اللغوية التي يستعملھا ملتون:

 ”أعلم أنك تتسائل... ”اNفكار:  قراءة  -1
  ”أمر جيد أن تتذكر ... ”عدم ذكر القائل:  -2
  ”التكافؤ المركب: وھذا يعني ...  -3
  ”جميع اNشياء، كل اNشياء ... ”أدوات التعميم:  -4
  ”وأنك تستطيع أن تتعلم ... ”صيغ ا-مكان والضرورة:  -5
  ”وا-دراك ...  ذلك يمنحك الفھم”استعمال المصدر:  -6
  ”ويمكنك ... ”اNفعال غير المحددة:  -7
  ”وبإمكانه أن ... ”عدم ذكر الفاعل أو المفعول به:  -8
  ”وھو أمر أفضل، وأجمل ... ”حذف المقارنة:  -9

  ”أنت تتعلم أشياء كثيرة ... ”ا8فتراضات:  - 10
  طالب مجتھد، أليس كذلك؟: أنت مثال. سؤال يوضع بعد العبارة وھو :اNسئلة التذييلية - 11
: ھل ترغب في رفع مثال. القيد الثنائي افتراضا بتنفيذ أمر ما من دون ذكر صيغة اNمر يتضمن :القيود الثنائية - 12

  ذراعك اليمنى أم اليسرى؟
ك : 8 أدري إن كنت تعرف أنك تمتلمثال. ينطوي على فكرة أن العبارة التي تلي ھي حقيقة حديث :لحن الحقيقة - 13

  .معلومات كثيرة
آخر. ولكن  شخصنذكر عبارة مقتبسة فإن المستمع يفھم (بعقله الواعي) أن المقصود ھو  عندما :ا8قتباس الموسع - 14

ذلك: اتصل بي عبد X يوم أمس وقال لي أن  مثال. مباشرةالعقل ال7واعي للمستمع يستجيب للحديث وكأنه موجه له 
  “عملي فاضرب رأسك بالحائط يعجبكإذا لم ”صديقه أخبره أنه قال لمديره: 

: مثال معنى له بالشخص إلى إيجاد يدفع يخالف المعنى المتعارف عليه، مما ك7مب :انتھاك المعنى المتعارف عليه - 15
  .وللكرسي شعور أيضا، والكومبيوتر مريض

يتجاوز  ولكنهعلى شكل سؤال من دون فعل اNمر مباشرة. ينطوي السؤال على أمر،  التحدثالمحادثة:  فرضيات - 16
: ھل يمكنك  مثال. أنه سيفعل ما يطلب منه ا8فتراضمقاومته أو التحكم فيه مما يعطي المستمع حرية ل7ختيار مع 

  .إغماض عينيك؟ ھل يمكنك أن تخبرني ما ھو الوقت ا3ن



: وأنا أتكلم معك مثال. مة الصوت عند كلمات معينة Nجل إيصالھا إلى العقل ال7واعينغ تغييرالوسم التناظري  - 17
  .ا@ن أفضل إنكوأقول 

 تتخذ: ليس عليك أن مثال. استعمال النفي في عبارة يتغير معناھا بالضغط على المثبت فيھا يمكناستعمال النفي  - 18

  .قرارك ا@ن
من أشھر أدوات التشويه ، حيث نختار عناصر من خبراتنا ونربطھا معا من دون أن يكون  وھي  :الربط السببي - 19

وجود العنصر ا3خر. من الضروري أن تربط  نتوقعفعندما نكتشف وجود أحد ھذه العناصر   وبالتاليبينھا أي رابط. 
  أدوات الربط ھذه: نمما تريده أن يكون عليه. ھناك ث7ثة أنواع   وبينالحالي للمستمع   السلوكبين 

   .جالس تستمع إلى صوتي و تسترخي أكثر وأكثر وأنت:  مثال. و، لكن أداتي العطف: - الربط البسيط
: مثال. قبل، بعد عندما،ينشئ ربطا أقوى باستعمال كلمات مثل: فاء السببية، كما لو،  الذي :الضمني التعليل

  .وأكثروأنت جالس تستمع إلى صوتي فإنك تسترخي أكثر 
كلمات مثل:  باستعمالأقوى أنواع الربط حيث يتضمن أن شيئا ما يقود إلى شيء آخر،  وھو: والتأثير السبب

  .: وأنت جالس تستمع إلى صوتي الذي يجعلك تسترخي أكثر وأكثرمثال. Nن، يجعل، يسبب، يتطلب
 أربعة أنواع: وھوالغموض  - 20

. مثل قول (أصوات) متشابھة ولكن لھا معان مختلفة (الجناس)التي لھا ألفاظ  الكلمات: الصوتي الغموض
  وX ما نطقت بحرف ف7   باب ھنَد فكّل متني مررتالشاعر: 
الكلمات بطريقة 8 يعطي معنى واحدا. مثل: ھم يزورون أقربائھم. ھل  ترتيب : ويعنيالتركيبي الغموض

  .يزوروننا أم يزورون غيرن
  .تحديد المقصود من العبارة. مثل: أتكلم معك كطفل. من ھو الطفل أنا أم أنت 8 يمكن عندما :المجال غموض
الكلمات بطريقة تجعل عبارتين تتداخ7ن وتشتركان في كلمة أو عبارة. مثل: أريدك أن  تعاقب :التنقيط غموض

  أو8. ھل المعنى أن ت7حظ شرب الشاي أم أن تشرب الشاي.  الشايت7حظ شرب 
 وھو على ث7ثة أنواع: ،اNصغر في الجملةالجزء  - 21

ا-جابة بنعم أو 8. إ8  إلى: وھو السؤال الب7غي الذي يتضمن أمرا غير مباشر، أي 8 يحتاج الضمني السؤال
أدري إن، أود معرفة  8أن المنفذ يجيب بنعم أو 8 في داخل نفسه. تستعمل فيه عبارات مثل: 8 أعلم إن كان، 

  ذلك: 8 أعلم أن كنت تدري أن الدورة جيدة مثال . ن أفھم لماذا، ... الخفيما إذا، أود أ
. ويكون ھذا النوع رفضهينطوي على إيحاء غير مباشر يجعل من الصعب مقاومته أو  الذي: الضمني ا3مر

ذلك: أحمد، سأرفع صوتي  مثال. أقوى ما يكون عندما يوضع اسم الشخص بعد صيغة الضرورة أو ا-مكان
  عندما أتكلم معك، ھل تمانع في ذلك؟  قلي7

نذكر عبارة مقتبسة فإن المستمع يفھم (بعقله الواعي) أن المقصود ھو شخص آخر. ولكن  عندما: ا+قتباس
ذلك: كنت أتكلم مع سمير قبل أسبوع  مثال. ال7واعي للمستمع يستجيب للحديث وكأنه موجه له مباشرة العقل

  .و8 تتكلم" أصمتوقلت له "
 ا8ستخدام  - 22
  . مثال ذلك:استخدام ما يقوله المنفذ، أو ما ھو موجود في الغرفة ھو

  ...“8 أظن أنني أعرف : ”المنفذعندما يقول 
  ...“ تعرفھذا صحيح، 8 تظن أنك : ”المرشدقول 

  :المجاز وا8ستعارة - 23

فيھا مجاز وتشبيه واستعارة. كقوله تعالى . ويشمل القصص والعبارات التي ھو استعمال اللفظ في غير ما وضع له المجاز
 على نوعين: "واشتعل الرأس شيبا"، و "كأنھم خشب مسندة". والمجاز، من حيث قوته وعمقه،

حيث يكون ھناك ربط واضح بين القصة والشخص  Shallow (Overt) Metaphor الجلي (أو الضحل) المجاز
  المعني.

حيث يكون الربط أقل وضوحا بين القصة والشخص  Deep (Covert) Metaphor الخفي (أو العميق) المجاز
  المعني.

أثر القصة أو  عتمدي. متعمدةكانت ھناك مقاومة متعمدة أو غير  إذاعلى مزاج المنفذ وفيما  يعتمدأي من النوعين   استخدام
  .أيضا على مھارة المرشد العبارة المجازية

  إلى ث7ثة أنواع: ، من حيث طريقة تشكيله،المجاز يقسمكما 

كوصف مؤسسة  ر عن القصة كلھا.يتعبللواحدة أو رمز أو صورة  كلمةوھو استعمال  :Iconicالمجاز الرمزي 
   ما بالفيل اNبيض.

. كتشبيه عن كل شخص على حدة بكلمة أو رمز أو صورة خاصة به التعبير: Isomorphicالمجاز النظائري 
  Nم بمساعد الربان، وھكذا.عائلة ما بسفينة، واNب بالربان، وا



عن شخص بقطيع من الفيلة، أو التعبير عن العائلة بصخرة.  التعبير: وھو Homomorphicالمجاز اNحادي 
على مزاج المنفذ وفيما إن  يعتمدأي من النوعين   استخدام”كالبنيان المرصوص ...  المسلمون”قولنا:  مثلو

  .كما يعتمد أيضا على مھارة المرشد. متعمدةكانت ھناك مقاومة متعمدة أو غير 

  بين لغتين

ملتون طريقتين متقابلتين. ففي اللغة العليا نحاول سد النقص واستدراك العيوب اللغوية -يضاح  ولغةنجد في اللغة العليا 
المعنى وفھم المقابل وتوسيع حدود ا-دراك، أي تحري الدقة في الك7م. أما في أسلوب ملتون فنحاول إشغال العقل 

باطن للتأثير فيه. ويتم ذلك باستخدام ا8ستعارة الواعي، بإثارة ع7مات استفھام وغموض وفجوات، للوصول إلى العقل ال
  والمجاز واNساليب الب7غية اNخرى. ولكل من اNسلوبين منافع وفوائد. ويعتمد ذلك كله على مھارتنا في استعمالھما.

مل مع أسلوب ملتون في الع7ج النفسي، وفي ا-ع7نات، وحم7ت الدعاية. أما اللغة العليا فتستعمل في التعا يستعمل
ا3خرين، وخاصة في اللقاءات، وا8جتماعات، والمفاوضات، وعقد ا8تفاقيات. لذلك فإن فن التعامل مع ا3خرين يتطلب 

  استخدام ك7 اNسلوبين في الوقت المناسب والظرف المناسب.

  اللغة العربية والبرمجة اللغوية العصبية

على خير نظام، وأبدع ترتيب، واكمل ذوق، ففيھا من د88ت العمل اللغة العربية من أرفع اللغات وأغناھا. فقد وصلتنا 
الذھني، والجھد الفني، والذوق المحكم، ما 8 نظير له. وقد شرفھا X تعالى بإنزال القرآن بھا، فاصبح مرجعا لھا، 

في  اليا نجد تفصي7 لھاللغة الع. ففيما يخص ومصدرا لقواعدھا وب7غتھا وأساليبھا. وھي ميزة لم تتوفر Nي لغة أخرى
. لذلك نجد أبوابا في كتب اNصول علم أصول الفقه. ويرجع اھتمام أصول الفقه باللغة العليا إلى الحاجة لفھم القرآن الكريم

الحقيقي ، والفرق بين د8لة اللفظ، ووضع اNلفاظ واستعمالھا وحملھا، واNلفاظ أسماء أنواعتعنى بھذه الناحية، مثل 
وغير ذلك. وكذلك اNمر في علوم الب7غة.  أدوات العموم، وتعارض مقتضيات اNلفاظ، ومعاني الحروف، ووالمجاز

الب7غة تقع صفة للك7م، كما في قولنا "خطبة بليغة ورسالة بليغة"، وتقع صفة للمتكلم كقولنا خطيب بليغ، أو كاتب بليغ. و
راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى. وب7غة المتكلم ھي  وب7غة الك7م ھي مطابقته لمقتضى الحال. والب7غة صفة

  ملكة يقتدر بھا على تأليف ك7م بليغ. 

ذلك التأثير الذي يشبه السحر وما ھو بسحر. فقد سحر أما من ناحية التأثير ال7شعوري للغة فنجده في القرآن الكريم. 
في بداية اNمر يعرفون سببا لذلك. وفي قصة الوليد بن القرآن العرب مؤمنھم وكافرھم على حد سواء. ولم يكونوا 

المغيرة ما يكشف عن ذلك. فقد سمع الوليد شيئا من القرآن الكريم فتأثر به، ورق له. فقالت قريش: صبأ وX الوليد، 
القرآن قو8  ولتصبون قريش كلھم. فأوفدوا إليه أبا جھل يثير كبريائه واعتزازه بنسبه وماله، ويطلب إليه أن يقول في

يعلم به قومه انه له كاره. قال:"فماذا أقول فيه؟ فوX ما منكم رجل اعلم مني بالشعر و8 برجزه و8 قصيده و8 بأشعار 
Xما يشبه الذي يقوله شيئا من ھذا الجن. و :Xان لقوله ح1وة، وان عليه لط1وة، وانه ليحطم ما تحته، وانه . و

قال أبو جھل: وX 8 يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني أفكر فيه. فلما فكر قال: "إن ھذا  .ليعلو وما يعلى عليه"
  إ8 سحر يؤثر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأھله ومواليه".

ولم يقف ا3مر عند ھذا الحد بل إن القرآن تحداھم بشكل قاطع: "قل لئن اجتمعت اNنس والجن على أن يأتوا بمثل ھذا 
قرآن 8 يأتوا بمثله ". بل تحداھم أن يأتوا بسورة واحدة فقط " "قل فأتوا بسورة  من مثله... ". ولم يكن ھذا التحدي ال

موجه لقوم مشغولين عن اللغة 8 يحفلون بھا، بل كانت اللغة ھي صناعتھم، ومدار حياتھم، وأخص جوانب ثقافتھم. 
سافر. فأقروا بعجزھم، واعترفوا باNثر الغريب الذي يحدثه القرآن في ولكنھم لم يستطيعوا فعل شئ تجاه ھذا التحدي ال

  سامعيه.

لم تشأ اNجيال اNولى من المسلمين أن تبحث في أسباب تأثير القرآن على مستمعيه 8نشغالھم بالرواية والفقه والنحو 
ل من التفت إلى ھذه القضية ھو ا-مام وغيرھا من العلوم، ولتحرجھم في أن يقولوا في القرآن شيئا 8 يعلمونه. وكان أو

عبد القاھر الجرجاني في كتابه "د8ئل ا-عجاز الذي حاول فيه استبانة سر ا-عجاز في القرآن، فكان بذلك أول باحث 
يطرق ھذا الموضوع بشكل صريح. ثم ت7ه الزمخشري في تفسيره "الكشاف". ولم يضف من جاء من بعد الجرجاني 

  . يشمل علم الب7غة ث7ثة علوم ھي:قيمة كبيرة إلى الموضوع والزمخشري شيئا ذا

  .المعاني: المسند والمسند إليه، ومتعلقات الفعل، والفصل والقصر، وا-يجاز وا-طناب علم

  .البيان: التشبيه، ا8ستعارة، والمجاز، والكناية علم

  .البديع: الجناس، والطباق، والتضاد، والتناسب، وا8ئت7ف علم

نجد أن علوم الب7غة تغطي كلتا اللغتين المستخدمتين في البرمجة اللغوية العصبية وھما اللغة العليا ولغة ملتون.  وھكذا
  فعلم المعاني يغطي اللغة العليا، وعلمي البيان والبديع يغطيان لغة ملتون.



  علم المعاني

 وما. إليه المسندو المسند: ن ھمايجملة ركن لكلأن . نجد التعبير باللفظ (القول) عما يقصده الذھن ھوالمقصود بالمعنى 
إ8 صلة الموصول،  تكوينھا،زاد على المسند والمسند إليه من مفعول، وحال وتمييز، ونحوھما فھو قيد زائد على 

اNخرى ثبوتا أو  علىھو انضمام كلمة المسند إلى كلمة المسند إليه على وجه يقيد الحكم بأحدھما  ا-سناد. والمضاف إليه
  .نفيا

 يكون. : ھو ك7م يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي بصرف النظر عن قائلهالخبر. الك7م إلى خبر وإنشاء يقسمكذلك 
نجح  أقول. النسبة الخارجية الك7ميةالخبر صادقا إذا وافقت النسبة الك7مية النسبة الخارجية، وكاذبا إذا خالفت النسبة 

إلى جملة فعلية وجملة  بدوره الخبر يقسم. سبة ك7مية. نجاحه (أو عدمه) في واقع اNمر ھو نسبة خارجيةعبد X. ھذه ن
  .ھو ك7م 8 يحتمل صدقا و8 كذبا لذاته، ف7 ُينسب إلى قائله صدق أو كذبف ا-نشاء. أما اسمية

 المسند ثمانية مواضع

  قادرنحو قادر من قولك: X  -المبتدأ  خبر

   المعلم حضرنحو حضر من قولك:  –التام  الفعل

  نحو ھيھات ووي وآمين –الفعل  اسم

  أھمية التدريب؟ أخوك أعارفنحو عارف من قولك:  –المستغني عن الخبر  المبتدأ

  كان وأخواتھا، وإن وأخواتھا –النواسخ  أخبار

   يسيراالثاني لظن وأخواتھا: ظن اNمر  المفعول

  الثالث Nرى وأخواتھا  المفعول

  الخير في سعياالنائب عن فعل اNمر، نحو:  المصدر

 المسند إليه ستة مواضع

  نحو سمير من قولك: حضر سمير - الفاعل

  غزيرا المطرنحو المطر في قولك: كان  –النواسخ: كان وأخواتھا، وإن وأخواتھا  أسماء

  ورن العلمنحو العلم من قولك:  –الذي له خبر  المبتدأ

   يسيرا ا3مراNول لظن وأخواتھا: ظن  المفعول

   بازغاالثاني Nرى وأخواتھا: رأى القمر  المفعول

  الدرسُ نحو الدرس من قولك: فُِھَم  –الفاعل  نائب

  علم البيان

: أصول وقواعد ُيعرف بھا إيراد المعنى الواحد، بطرق يختلف اصط7حا. والكشف، وا-يضاح، والظھور ھو لغة البيان
الواحد يستطاع أداؤه بأساليب مختلفة في  المعنى. فالد8لة العقلية على ذلك المعنى نفسه وضوحبعضھا عن بعض في 
كّرم X وجھه:  ا-مام علي يقول. التشبيه، والمجاز، والكناية فھي ث7ثة: علم البيان اتموضوع. أما وضوح الد8لة عليه

وسط البحر يغوصون. والعارفون في سفن النجاة  والحكماءالعلم نھر، والحكمة بحر. والعلماء حول النھر يطوفون. ”
  مثال للبيان الرائع. ھذا“.  يسيرون

  علم البديع

(المعاني)، ورعاية وضوح  الحالالعلم الذي يعرف اNديب به وجوه تحسين ك7مه بعد رعاية المطابقة لمقتضى  ھو
  البديعية على نوعين: المحّسنات. الد8لة على ما يريد التعبير عنه (البيان)

 يسرونيعلم ما ”التي يكون التحسين فيھا راجعا إلى المعنى قصدا وإلى اللفظ عرضا، كالطباق  وھي: معنوية محسنات
  . “وما يعلنون

 الساعةيوم تقوم ”جعا إلى اللفظ قصدا وإلى المعنى عرضا، كالجناس التي يكون التحسين بھا را وھي: لفظية محسنات
  .“يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

  وبعد...

فقد كان نشوء البرمجة اللغوية العصبية وتطورھا في بيئة ثقافية غربية، وقام الجانب اللغوي منھا على اللغة ا-نكليزية. 
برمجة اللغوية العصبية من أبناء العروبة مسئوليات تتجاوز النقل الحرفي ويعني ھذا فيما يعني أن على المھتمين بال



لمفرداتھا وأدبياتھا إلى مھمة تكييفھا لتت7ئم مع الثقافة العربية وا-س7مية. وكذلك مھمة إيجاد قاعدة لغوية لھا من اNدب 
لطريق، ومن X التوفيق، وھو الھادي إلى العربي والب7غة العربية، وھي مھمة ليست باليسيرة ولكن حسبنا أنا بدأنا ا

 سواء السبيل.


