االبداع في الفـن واالدب وال ِعلم :مقدمة فلسفية
مصدق الحبيب

"كل شيء كائن هو شيء مخلوق ،سواء اكان خلقا طبيعيا ،او فنيا ،او تلقائيا"

أرسطوطاليس
"من بين كل المحترفين والمهنين ،يقف الفنانون واالدباء كاكثر من يعي ويجسد االدراك الحسي
للوجود البشري ،واكفأ من يعزز البناء االجتماعي لذلك الوجود"

روثنبرك وهوزمن

شؽل موضوع الخلق واالبداع اهتمام الكثٌر من العلماء والباحثٌن منذ القدم .فقد درس
الفالسفة هذا الموضوع فً سٌاق دراسات التكوٌن والسلوك والنبوغ وعلم الجمال ،وفسره
اطباء وعلماء النفس وهم فً صدد دراسة البناء الساٌكولوجً لالفراد والتنبإات السلوكٌة
وماتستلزمه من اختبارات مختبرٌة واجراءات عٌادٌة ،كما بدا التربوٌون اٌضا اهتمامهم
الواسع فً مسالة االبداع واالبتكار قدر ماٌتعلق االمر بمحاوالت اكتشاؾ السبل الكفٌلة
برعاٌة المواهب وتنمٌتها .واهتم بدراسته وتحلٌله االدارٌون ورجال االعمال من اجل
اٌجاد التقنٌات الصناعٌة الجدٌدة وتصعٌد االنتاجٌة وتخفٌض الكلؾ االقتصادٌة .والبد
للمبدعٌن فً حقلً الفن واالدب من االطالع ،ولو بصفة عامة شاملة ،على كٌفٌة ظهور
انتاجاتهم االبداعٌة الى حٌز الوجود ،وما الذي ٌقؾ وراء نشوئها وتطورها .فاذا قدر لنا
فهم واستٌعاب منشا وتطور االبداع ،سٌكون من االسهل العمل على رعاٌته وتنمٌته لدى
االجٌال القادمة باعتباره نتاجا لملكة العقل وحصٌلة الفرازات الظروؾ البٌئٌة بابعادها
االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والنفسٌة والتً تخضع بمجملها الى سٌطرة سلطة
المجتمع وتستجٌب لمحاوالت تثوٌرها او تعدٌلها او تحوٌرها.
الجذور الفلسفيه للخلق واالبداع:
ٌعود تارٌخ دراسة الخلق واالبداع الى الدراسات الفلسفٌة االولى ،فقد كان افالطون،
الذي تزعم المدرسة الفوطبٌعٌة فً التفسٌر الفلسفًٌ ،عتبر االبداع البشري لؽزا محٌرا
الٌمكن تفسٌره اال "بااللهام" المنسوب الى تاثٌر المصادر السماوٌة وااللهٌة ،والمرتبط
بالمنابع الروحٌة والعقائدٌة للمبدع .واختلؾ ارسطو عن افالطون اختالفا جذرٌا بتعوٌله
على الطبٌعة كمصدر لالبداع ،واٌمانه بالتفسٌر العقالنً بدال من االعتقاد بسحر العوامل
فوق الطبٌعٌة .أما كانت (  ) Kantفقد كان اكثر وضوحا واشد ثقة من الفالسفة الذٌن
سبقوه  ،وذلك بالتشدٌد على ان جوهر االبداع هو خلق ماهو ؼٌر موجود ولٌس محاكاة
محضة لما فً الطبٌعة ،كما كان ٌعتقد افالطون وارسطو .وذهب كانت ابعد الى التمٌٌز

بٌن الخلق والتقلٌد باعزاء الخلق واالبتكار الى العبقرٌة واقران االبداع الحقٌقً بالفن
ولٌس بالعلم باعتبار ان االبداع هو النتٌجه الطبٌعٌة للتفاعل التبادلً بٌن التصور
واالدراك .أما فروٌد فقد كان من اوائل المعتقدٌن بان االبداع ٌنشا من الالوعً وٌعزى
الى عوامل خصوبة الخٌال والمٌول الفنطازٌة فً التفكٌر .وكان شوبنهاور قد اٌد
بحماس فكرة تزكٌة االبداع الفنً على االبداع العلمً ،واشار الى ان االبداع فً العلم
ٌتطلب السعً الحثٌث والتسبٌب المنطقً وتراكم التجربة على المدى الطوٌل ،فً حٌن
ٌحقق االبداع الفنً اهدافه ،مباشرة ودون الحاجه الى اي امتداد زمنً ،عبر التصور
والحدس والبدٌهة .ولهذا ،فاذا كان العلم ٌستلزم الموهبة واالصرار ،فان الفن ٌتطلب
العبقرٌة حٌث ٌرتقً االبداع الفنً بالعقل البشري وٌقوده من طور القبول السلبً
للمسلّمات الى التامل الموضوعً للحقائق ،االمر الذي ٌسهم فً اطالق المعرفه من
عبودٌة التبعٌة النمطٌة الى حرٌة االرادة الشخصٌة .وٌشٌر شوبنهاور اٌضا الى ان
جوهر المنهج العلمً ٌعتمد على الشمول الذي ٌنطوي على الخصوصٌات  ،لكن المنهج
الفنً ٌستنبط الخصوصٌة المتضمنة للشمول ،ولذا فؤن االبداع فً رسم البورترٌت مثال
ٌتجسد بقابلٌة العمل الفنً على استخدام االسلوب المرئً لكشؾ ابعاد الموضوع ؼٌر
المرئٌة ،وذلك بتجسٌد القابلٌة على اظهار جوهر وروح الشخصٌة المرسومة اكثر من
اظهار مدى انطباق مقاساتها وصفاتها الفوتوؼرافٌة على قسمات الشخصٌة الحقٌقٌة.
وٌتبنى بندٌتو كروس فكر ًة مشابهه تستند الى المقارنة بٌن الفن والعلم فٌشٌر الى ان
االبداع العلمً ٌؤخذنا الى الحٌز الرٌاضً التجرٌدي بعٌدا عن واقعٌة الفضاء الفردي،
فٌما ٌبحر بنا االبداع الفنً فً اعماق الدواخل الشخصٌة على صعٌدي المبدع ومن
ٌخاطبه (الفنان والمتلقً او االدٌب والقارئ) .وبذا ٌتمخض المنهج العلمً عن المعرفة
المنطقٌة المتؤتٌة عبر العمل الفكري وهٌكل المفاهٌم والفرضٌات ،فٌما ٌإول المنهج الفنً
الى المعرفة الحدسٌة المتؤتٌة عبر التصور والخٌال .وهو بهذا ٌعتبر التصور ،والتعبٌر
الذهنً للتصور من المصادر االساسٌة واالدوات االولٌة فً االبداع الفنً واالدبً .والن
التصور ٌسبق التفكٌر وٌعتبر اساسا له ،فوظائؾ االبداع الفنً فً تكوٌن الصور الفنٌه
وتصمٌم االنشاء الفنً فً الفنون المرأٌة أوصٌاؼة الصور الشعرٌه وتركٌب الجمل
البالؼٌة وهٌكلة سرد ورواٌة االحداث وتتابعها المنطقً فً الفنون االدبٌة ؼالبا ماتتقدم
على وظائؾ تشكٌل واستنباط المفاهٌم وترتٌب منظوماتها .ولذلك فان من المنطقً ان
تظهر بوادر التصور الفنً قبل ان تتفتح مواهب التسبٌب المنطقً وقابلٌات التفسٌر
العقالنً .وللتوكٌد مرة اخرى ،فالٌقتصر التصور عند كروس على تصور المبدع انما
ٌشمل فً سٌاق هذا التحلٌل تصور المتلقً الذي ٌمكنه من االمساك بالقدره التعبٌرٌه
لالعمال التشكٌلٌه والقطع االدبٌه او الموسٌقٌه وتقدٌر مستوٌات االبداع فٌها .وفً التؤكٌد
على اهمٌة التصور فً االبداع ٌشٌر كولرج الى ماٌسمٌه ب "ملكات التصور البناءة".
وٌإكد كولنكود على القوة التالٌفٌة للتصور التً ؼالبا ماتسبق تكوٌن االفكار االستطرادي.
ومن بٌن الفالسفة االخرٌن الذٌن ٌإكدون على ان االبداع ٌنشؤ وٌتطور داخل حدود
الوعًٌ ،عزو بٌردسلً االبداع الى القابلٌة الذهنٌة واالستعدادات االرادٌة والتلقائٌة
لتفكٌك المنظومات الفكرٌة الجارٌة وانشاء بدائلها ،وٌشٌر كوردن الى الطاقة العقلٌة
لتكوٌن االستعارات واستلهام المجاز ،كما ٌإكد مدنك على مصدر تولٌؾ االفكار وتداعً
الخواطر والتظافر بٌنهما ،فٌما ٌذهب كستل الى تشدٌده على الولع باالكتشاؾ واالستعداد
الطوعً لسبر اؼوار المجهول من اجل اٌجاد كل ماهو جدٌد وذي قٌمة .وٌتفق روثنبرك
مع كستل موضحا الى ان عملٌة الخلق واالبداع تستلزم توفر ماٌسمى ب "الذهنٌة

الٌانوسٌة" (نسبة الى ٌانوس اله االبواب والبداٌات الجدٌدة عند الرومان) والتً تتصؾ
بالمٌل للتوفٌق بٌن العناصر الفكرٌة المتعارضة النتاج شئ منسجم ( والتً ٌمكن وصفها
مجازا بالقابلٌة على اٌجاد االفاق الجدٌدة) وبٌن االستعداد لقبول المعالجات البدٌلة ،مما
ٌشترط من ضمن ماٌشترط  ،االنفتاح والمرونة والتسامح الفكري.
جوهر وماهية الخلق واالبداع:
ٌجمع اكثرالخبراء على اقران الخلق واالبداع بالقابلٌة على انتاج االفكار واالعمال
االصٌلة المبتكرة التً التتخطى اطر محدداتها ،سواء اكانت المحددات الفٌزٌائٌة
اواالقتصادٌة اواالجتماعٌة اوالنفسٌة ،المعقولة والمقبولة فً حقول الفن واالدب والعلم.
على ان شرط عدم تخطً تلك المحددات هو شرط اساسً لقبول االبتكار وتقرٌر
مشروعٌته وفصله عن االفكار والبدع الؽرٌبة والشاذة الضارة او المفتقرة الى اي قٌمة
اجتماعٌةٌ .حمل هذا التعرٌؾ افتراضا ضمنٌا ٌستند على نسبٌة مفهومً االصالة
واالبتكار وتعرٌفهما فً اطارات ظرفٌة محددة ،فالٌقتصر مفهوم الخلق واالبداع على
النبوغ الكامل المطلق فً انتاج مالم ٌكن موجودا بالمرة كما ٌوحً المعنى الحرفً
للكلمة ،انما ٌتضمن المفهوم فً صلبه قدرا من المرونة تجعله سارٌا على مدى واسع من
البدائل المقبولة المدرجة مثٌالتها ادناه ،والمتسلسلة من االكثر تواضعا الى االكثر
طموحا:
 اعادة التاكٌد على فكرة معروفة ،او اتباع منهج مؤلوؾ ،او استعارة واستلهام اسلوبمطروق ،ولكن بمعالجه مختلفة وصٌاؼه جدٌدة تظهر من خاللها نتائج هجٌنة اٌجابٌة
تستطٌع الوقوؾ على اقدامها باستقالل ذاتً وشخصٌة متمٌزة .على انه بدون النجاح فً
تثبٌت وعرض هذا المخلوق الجدٌد بحلته وشخصٌة المبتكرة المتمٌزة عن االصول،
تنسلخ النتاجات من حٌز االبداع وتسقط فً مصاؾ التقلٌد واالستنساخ والمحاكاة
المجردة.
 استقصاء واٌجاد التواإم والتماثل وتحقٌق التكامل بٌن عناصر العمل المتوافقة اوالمتشابهه من اجل الحصول على المنتج الكلً المختلؾ عن المدخالت الجزئٌة.
 الجمع والتوفٌق بٌن العناصر المتناقضة وخلط ومزاوجة المدخالت المتباٌنة للحصولعلى انتاج اخر تختلؾ خواصه نوعٌا عن خواص العناصر االولٌه المساهمة فً االنتاج.
 تحقٌق خطوه نوعٌه متقدمة فً المسار المؤلوؾ والمعروؾ فً حقل ما وبخاصة حقولاالختصاصات الدقٌقة.
 انجاز خطوات عدٌده ومتعاقبة من شانها ان تدفع حقل االختصاص الى االمام وتفتحافاقا جدٌدة فٌه.
 تثوٌر حقل االختصاص بانجازات كبٌرة وابداعات متقدمة تبصم اثارها على مسٌرةالحقل التارٌخٌة.

ولعل نشوء وتطور االبداع ٌرتبط بتوفر وعمل وتظافر عوامل عدٌدة منها معرفٌة-
ادراكٌة ومنها ارادٌة ومنها بٌئٌةٌ .وضح االستاذ امابٌل فً دراسته المكثفة عن "االبداع
فً سٌاق محدد" المنشورة عام  6991بان االبداع ٌشتمل على ثالثة مكونات:
-

المهارات المتعلقة بحقل االختصاص والتً تشمل المعرفة والخبرة واالمكانات التكنٌكٌة.

 قاعدة االبتكار التً تضم نمط التفكٌر والذهنٌة والمٌول االدراكٌة والتً تقرر ،مجتمعة،الكٌفٌة التً ٌتمكن المبدع بموجبها من التعامل مع المشاكل ومواجهة الصعوبات وحل
االزمات.
 مدى االندفاع وحجم وطبٌعة المحفزات بنوعٌها الداخلً والخارجً.وفً النظرٌة البدٌلة لستٌرنبرغ ولوبارت التً نشرت عام ٌ 6991وصؾ االبداع بكونه
عملٌة استثمارٌة تتطلب توافر الموارد اضافة الى تراكم المعرفة والخبرة الالزمة
الستخدام الموارد بالطرٌقة التً تدر اعلى العوائد .وتشمل المٌزانٌة االستثمارٌة لعملٌة
االبداع ،مجازا ،ستة موارد هً:
 مورد الفهم واالدراك الذي ٌضم عناصر الفطنة والذكاء وامكانات التكوٌن والتولٌؾوالتحلٌل والتقوٌم.
 مورد المعرفة الذي ٌتضمن تحدٌد كمٌة ونوعٌة المعلومات وطرٌقة وتزامن استخدامهااضافه الى خزنها والسٌطرة على احتٌاطها المناسب المطلوب.
 مورد انماط التفكٌر الذي ٌحدد نطاق المعالجة من حٌث كونها كلٌة او جزئٌة ،اضافة الىتحدٌد صٌػ التعامل مع الزمن وردود االفعال وتقدٌر اهمٌة الحوافز والمكافآت وقٌمة
النجاح او الفشل.
 مورد الشخصٌة الذي ٌمثل مدٌات التحمل ومستوٌات العزم واالصرار وتحمل المخاطرواستٌعاب الخسائر .كما ٌشٌر الى االستعداد لالنفتاح واالستقاللٌة والخصوصٌة فً
العمل.
 مورد المحفزات واالستجابات الداخلٌة التً تشمل مواقؾ االفراد وقٌمهم ،وطبٌعة منظومةالمبررات لالنهماك بالعمل ونوع مسوؼات المواصلة فٌه وانجازه باندفاع وبما ٌضمن
مواجهة التحدٌات المحٌطة .كما ٌشمل هذا المورد اخالقٌة العمل ومزاٌا الضبط والدقة
واالنتباه الى التفاصٌل.
 مورد العوامل البٌئٌة المحٌطة بنوعٌها الطبٌعً واالجتماعً .ٌإكد االستاذ فنك(  ) Finkeفً بحثه حول الواقعٌة االبداعٌة المنشور عام  6991على
انه من المفٌد تصنٌؾ االفكار االبداعٌة فً كل المجاالت على اساس منابعها واتجاهاتها،

ومدٌات تطبٌقها وقبولها فً الحٌاة العملٌة .وبهذا ٌمكن تحدٌد انتماء اٌة فكرة ابداعٌة الي
ركن من اركان المخطط ادناه:

تتركز نظرٌة فنك حول الترابط التبادلً بٌن االبداع والواقع  ،حٌث الٌمكن للعمل
االبداعً ان ٌستمد اي قٌمة اجتماعٌة مالم ٌكن متمخضا ،بطرٌقة مباشرة او ؼٌر
مباشرة ،عن الواقع .فال تقوى االعمال االبداعٌه االصٌلة على العٌش فً الفراغ
وبمعزل عن الواقع  ،والٌمكن لقضاٌا الجدة االعتباطٌه والحداثة المجردة واالبتكار البحت
والخٌال الجامح ان تإدي ،وحدها منعزلة ،الى االعمال االبداعٌة الحقٌقٌة  .كما انه
الٌمكن لالجراءات العملٌة والواقع الحٌادي أواالسس العقالنٌة ان تكون لها قٌما ابداعٌة
مجردة دون ارتباطها باطار ظرفً معٌن وسٌاق محددٌ .شٌر مخطط فنك الى ان هناك
اربعة محاور رئٌسة لتقرٌر انتماء االعمال االبداعٌة  .وهذه المحاور هً :الحٌز الواقعً،
الحٌز المحافظ ،الحٌز المثالً ،والحٌز االبداعً ،والتً ٌإدي تفاعلها المشترك الى اربعة
قطاعات متمٌزة هً  :الواقعٌة المحافظة  ،المثالٌة المحافظة ،المثالٌة االبداعٌة ،والواقعٌة
االبداعٌة.

 -الواقعٌة المحافظة:

تشمل االفكار والمشارٌع واالعمال التقلٌدٌة االكثر شٌوعا واالوسع قبوال لدى العامة،
والتً التتمتع بكثٌر من الخٌال واالبتكار ،لكنها تحوي قدرا عالٌا من الموازنة
والضمان واالستقرار.
 المثالٌة المحافظة:تشمل االفكار والمشارٌع واالعمال االعتٌادٌة االقل قبوال واالوطؤ فً هٌكلٌتها
وتوازنها من تلك التً تنتمً للواقعٌة المحافظة .وؼالبا ماتتضمن االفكار واالعمال
االعتباطٌة المفتقرة للتصور العالً ونفاذ البصٌرة.
 المثالٌة االبداعٌة:تشمل االفكار والمشارٌع واالعمال االبتكارٌة المتطرفة وؼٌر المؤلوفة ،والتً تقوم
على تصورات وافتراضات ؼٌر عملٌة او ؼٌر واقعٌة .وهً ؼالبا ما تثٌر نفرا
محدودا من المعجبٌن والممارسٌن وتفقد القبول العام النها تعول على الؽرابة
والحداثة المحضة وتفتقر للتوازن والرصانة الهٌكلٌة.
 الواقعٌة االبداعٌة:تمثل القطاع المنشود النها تشمل االفكار والمشارٌع واالعمال الرصٌنه فً هٌكلها
والمتوازنة فً بنائها والعالٌه فً التصور والخٌال والمتقدمة فً االبتكار والحداثة.
لكن اهم ماٌمٌزها هو التصاقها الصمٌمً بارض الواقع وتكٌفها لمتطلباته ،واستجابتها
لحاجاته ،االمر الذي ٌصعد من مستوى القبول والرؼبة فٌها لدى المتخصصٌن
والعامه على حد سواءٌ .شٌر الواقع العملً الى ان الؽالبٌة العظمى من االفكار
واالعمال الخالده عبر التارٌخ التً احدثت انعطافا كبٌرا فً مسٌرة االبداع فً كل
المجاالت كانت فً الحقٌقة تنتمً الى حٌزالواقعٌه االبداعٌة عند تصنٌفها الدقٌق.
رعاية وتنمية االبداع
على الرؼم من ان توافر المواهب والقابلٌات الفذه لدى بعض من الناس دون ؼٌرهم
اصبح من المسلمات التً اللبس فٌها  ،فؤن اكثر الباحثٌن والخبراء ٌإكد على ان امكانٌة
الخلق واالبداع التقتصر فقط على ذلك النفر المحدود من العباقرة والموهوبٌن بل ٌمكن
لها ان تمتد الى دائرة اوسع وقطاعات أ شمل .وٌذهب بعض المتخصصون الى ابعد من
ذلك للتاكٌد على ان مسالة االبداع لٌست خاصة باحد انما هً طاقة كامنة متوافرة للجمٌع
وان ظروؾ اطالقها هً التً تختلؾ من شخص الى اخر .ومهما كان منشؤ االبداع ،
فالحقٌقة الثابتة هً ان االنتاج االبداعً الٌاتً تلقائٌا او بالقدرة السحرٌة .والعبقرٌة
والمواهب المتمٌزة الٌمكن ان تإدي الى االنتاج االبداعً بمجرد االعتماد على فضٌلة
وجودها ،فهً كاالرض الخصبة التً تتحدد قٌمتها بنوعٌة وتزامن استخدامها ،فٌمكن ان
تدر ثمارها الؽزٌرة بالحرث والسقً والزرع والرعاٌة وتؤمٌن المستلزمات االساسٌة من
هواء وماء وضوء واسمدة ومبٌدات  .كما ٌمكن لها اٌضا ان تصبح قاحلة عجفاء جرداء
باالهمال او االستؽالل السًء او التخرٌب.

ومما الشك فٌه فاننا ٌمكننا القول وبثقة كبٌرة على ان االبداع ٌزدهر بالحرٌة ،وٌنمو
وٌترعرع فً ظل االستقالل ،وٌقوى وٌشمخ بالثقة واالمن واالستقرار وذلك سواء على
االصعدة الجزئٌة فً محٌط الفرد والعائلة ،اوعلى االصعدة الكلٌة الجمعٌة فً محٌط
المجتمع والوطن.
ٌجمع الخبراء على ان هناك ثالث صفات اساسٌة ٌتمٌز بها المبدعون بؽض النظر عن
مجاالت ابداعهم:
 النزوع الثوري لالستقالل الشخصً المصحوب بقوة الذات والنرجسٌة االٌجابٌة .وهناتتوجب االشارة الى ذلك الحد الفاصل بٌن ماهو نافع وماهو ضار من مدٌات النرجسٌة.
والشك فان النافع ٌتوقؾ عند الثقة العالٌة بالنفس واالعتداد واحترام الذات وقابلٌة
االعتماد على النفس واتخاذ المسإولٌة بشجاعة والتزام ،وكلها صفات محمودة للشخصٌة
الفردٌة .أما اذا تعدت النرجسٌة حدود ذلك فانها تدخل فً طورها السلبً وقد تتحول الى
وبال حب النفس االهوج الجاهل ؼٌر العقالنً الذي قد ٌنتهً بداء العظمة القتال.
 قوة الطموح والقابلٌة على التعبٌر الذاتً مع المٌل لرفض المإثرات الخارجٌة ،مماٌبنً البذرات االولى لالصالة .وهنا اٌضا تجدر االشارة الى ضرورة خلق التوازن بٌن
االعتداد بالنفس واالعتماد علٌها وبٌن التؤثر باالخرٌن واالستفادة من تجاربهم .والٌسع
المجال هنا للدخول فً المناقشة الشائكة فً موضوع ماهو الحد المثالً االٌجابً والفعال
للتؤثر باالخرٌن دون نسخ تجاربهم او استعارة او انتحال اجزاء محددة منها.
 المرونه فً االراء والمواقؾ .وهو حالة التوازن واالعتدال العام والعقالنٌة فً تطبٌقالفقرتٌن اعاله.
ومن الواضح ان كل هذه الصفات تتطلب لنموها السلٌم مناخ الحرٌة واالستقالل .ولذلك
فان البداٌة الجدٌة لرعاٌة االبداع وتنمٌته تستلزم اوال وقبل كل شئ تحطٌم النظم
السلطوٌة وتفكٌك نظم الوصاٌة والتبعٌة لصالح انشاء وترسٌخ النظم واالسالٌب
الدٌمقراطٌة البدٌلة ،واشاعة مناخات الثقة واحترام الفضاءات الشخصٌة لٌس على
الصعٌد السٌاسً حسب  ،انما على الصعٌد الشخصً والعائلً والمإسسً ،وٌحتل
موضوع اعادة بناء منظومات العائلة والمدرسة وتعدٌل صٌاؼات العالقات فٌها ،وتوفٌر
الموارد الالزمة لها اهمٌه بالؽه فً زرع بذور االبداع وتنمٌته باتجاه حصاد المزٌد من
االنتاجات االبداعٌة لفائدة ومتعة الجمٌع.

