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  ت  ويكتشف معان أعمق وإجابا                جديدا    بعدا   اتنا     ي نع احلضارة ويضيف حل           يص . شف ويضيف     ت ان الذي يصنع و يك               نس ضية اإلبداع قضية حيوية وهامة ألهنا قضية اإل                           قبقى     ت 

ناولت      ت  اليت    األساسية  ويعد علم النفس من العلوم             . بقى املبدعون وإنتاجهم الثروة احلقيقية ألي أمة تريد النهوض بنفسها وأبنائها                                        ي و . ت وأسئلة    ال مبتكرة ملا حييط بنا من مشك          
أثروا دراسة هذا املوضوع سواء من                  ، ممن   العربي     املعاصرين يف علم النفس يف الوطن              املتخصصني    د الدكتور عبد الستار إبراهيم من العلماء                        ع ي، و  والتحليل     ظواهر اإلبداع بالبحث           

ار إبراهيم         تعبد الس      / ور  تذ الدك      هذا احلوار عن اإلبداع األستا                   يف و نستضيف        . النفسي     بني اإلبداع واملرض             العالقة    والرائدة لظاهرة           الفريدة     حنت حجم كتاباته، ومن حيث رؤيته                     
م بدراسة ظاهرة اإلبداع وقضاياه ومفاهيمه                    ت اه  والذي   ول واملعادن،      رت العلوم النفسية واستشاري الصحة النفسية والعالج النفسي باملركز الطيب التابع جلامعة امللك فهد للب                                                     أستاذ 

 حول هذا       ومضيفا    جمددا   عن االهتمام مبوضوع اإلبداع ولكنه يعود                      قليال  مته هناك لفرتة طويلة ابتعد                 منذ وقت مبكر وكان بعد سفره إىل الواليات املتحدة األمريكية وإقا                                 
 . اإلبداع ومشاكله        قضايا  املوضوع ونلتقي معه هذا اللقاء لنلقى الضوء حول الكثري من                                  

   
ـ ب ة للقارئ العام والملفف وليس للمتخصصين في اإلحصاء والعلوم         بالنس

. وقد نشر كتاب آفاق جديدة في الكويت في السبعينات        . النفسية التجريبية 
 لم  أنني من   بالرغم الكتاب من السوق     نفاذرعة  سظري هو   نومـا لفـت     

ـ أكـن    ا ذهبلني على اهتمام الناس     ديرا، مما   ثروفا للقـراء العرب ك    مع
 في علم النفس إلى     اهتماماتيومع سفري إلى أمريكا تغيرت      . الموضوع

و ولكن مع معاودة    .  والعالج السلوكي  حقـل آخـر هـو الطب النفسي       
 مجددادأت االهتمام   ب العربيعد استقراري في العالم     بالمبدعين  ب االتصال

شكل اهتمامات معاصرة لموضوع    بت  ءبهذا الموضوع المحبب لدي فجا    
 .قديم

 
ابا عن صلة اإلبداع بالمرض النفسي      تفهـم أنـك نشرت حديثا ك       أ -س  

باط اإلبداع  تلكثير من الناس فكرة ار    فهـم أنه يسود لدى ا     أوالعقلـي، و  
 رى ذلك؟ت وكيف موقفك، فما هو العقليبالجنون أو المرض 

اعت منذ القدم، ولها جاذبيتها     ش ارتـباط اإلبـداع بالجنون فكرة        -   ج  
يرون في فخ   ثوقد وقع الك  .  منهم المثقفونالخاصـة عـند الناس بما فيهم        

غ هذه الفكرة، فإنه    تسيس وحتى الباحث أو العالم الذي ال     . هـذه الفكـرة   
باط تر األمثلة والشواهد الدالة على ار     ذكصل في   يفيقـوم بذلـك بعد أن       
هن ذسخت في    ر ون قد تكم يدحض الفكرة بعد أن      ثالعـبقرية بالجـنون     

م  يتس ن المبدع أالة على االضطراب و   دالقـارئ الفكـرة بـأن العبقرية        
يا في هذا الخطأ    خصش اوقد وقعت أن  . العقليباالضطراب النفسي وربما    

ستهويه في العادة األشياء    تعامل مع الجمهور الذي     تت ذلـك ألنك     مـبكرا 
جتذب التي ت وارتباط الجنون بالعبقرية من األفكار      . ةيـب المثـيرة والغر  

 .كرت لهم أن الموضوع ليس بهذه البساطة ذر مما لوثكأالناس 
 
ير من  ، فما الذي غ   مبكرا هذا الخطأ     في قول أنك وقعت شخصيا   ت - س

 رؤيتك؟
  العلمي     غفي بالبحث          ش بما من أهمها           ر  عوامل كثيرة، لكن                - ج 

 اهتمامي      أجريت في هذا الموضوع، فضال عن                            التي  ومتابعة البحوث             
 . بإجراء البحوث العلمية في هذا الموضوع                             الشخصي    

 
 بنفسك أو   أجريتها التي إذن يـبدو أن البحوث العلمية سواء تلك          - س

  صلة االضطرابعنج مختلفة عما نعرفه ئاتر إلى نيشترك يأجراها غ

المعـروف عنك انك تعمل بالعالج النفسي والتدريس الجامعي، فهل      -س   
ما باإلبداع، ومتي بدأ    هت م وأصبحت األساسية   تكماماتحـدث تحول في اه    

 اهتمامك بدراسة هذا الموضوع؟
نت ، فقد كا  مبكرا الحقيقة   في أدباألدب والكتابة عموما    ب  اهتمامـي  -   ج  

 الصعيد المصري، وكنت مع اخوتي      ى قرية من قر   فيشـأتي المـبكرة     ن
ـ ن قسم علم  بلك  ذعد  ب التحاقي ولكن مع    األدبيافس في القراءة واالطالع     نت

وافعهم د إلى صناع األدب و      اهتماميمس اتجه   ش بجامعـة عيـن      الـنفس 
 مدرسة التحليل النفسي  بولما كنت آنذاك مهتما     .  أساليبهم في ذلك   وللكـتابة   

ل ثخرجي من الجامعة في موضوعات متر  ثفقـد كتبت عددا من المقاالت إ      
ـ     مجلة الفكر في، فكتبت .إلخ.. يبألد، و التحلـيل النفسي ل   يالـتذوق الفن

، ومجلة  "كريازفؤاد  "حريرها آنذاك الدكتور    ترأس  ي كان   التـي المعاصـر   
ومجلة " حقي يحي"حريرها آنذاك األستاذ    ت سالتـي كـان يـرأ     " المجلـة "
كل ". ي الخول لطفي"حريرها فيما أتذكر األستاذ     ت س كان يرأ  التي" ب  تلكاا"
اته، ذاألدب  ب مبكرا لالهتمام بصناع األدب أكثر من االهتمام         يلـك وجهن  ذ

اإلبداع ب اهتماميزما لي حتى اآلن، حيث التحم       وظـل ذلـك االهتمام مال     
الج النفسي   تدريسا وممارسة للع   وحثا،  ب علم النفس    في المهنية   باهتماماتي

 علم النفس   في اهتماماتيويبدو أن تنوع    . ين عاما حتى اآلن   ثالثر من   ثألك
التي ن الموضوعات   بداع م  أن اإل  - ومبكرا -والطـب النفسي جعلني أدرك    

جاالت اإلبداع م رئيسا ال فيجـب علـى علماء النفس أن يولوها اهتماما          ي
يكون  أن أيضا   يجبل  بالفـنى وفـى مجـاالت الرواية واألدب فحسب،          

 .مدخال للصحة النفسية وتكامل الشخصية
 

لك، لذ وجهت اهتمامك    التيك العليا من األسباب     ت دراسا تهـل كان   -س  
 أيضا؟
ليالت بتح قمتوفيها  ) أصالة التفكير (ن  ع للدكتوراه   رسالتيكانت   -   ج  

 أو   بأن األصالة   عن القدرات اإلبداعية وتبين لي     مكثفةظـرية وإحصائية    ن
مـن أحـد أهـم عناصر اإلبداع وأنها ليست العنصر الوحيد،     االبـتكارية 

األرقام واإلحصائيات  ب ئا انه كان ملي   الوبالـرغم مـن أهمية ذلك الكتاب إ       
، فأحس الناس أن    التجريبيالمنهج  بوالتطبـيقات العملـية للمقاييس النفسية       

 . جافعلميموضوع الكتاب يحول إلى موضوع 
 ضمنتو) ق جديدة في دراسة اإلبداعأفا: (بعـد ذلك نشرت بالكويت كتاب 

 كون مهضومة تاعيت فيها أن رؤية عامة لموضوع اإلبداع، رهذا الكتاب 
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هاء تم االن ثالهـوس الشديد والشعور الزائد بالطاقة والقدرة على السيطرة          
 بالشواهد   يقال ظري أن كل ما    ن ووجهة. بحـاالت االكتـئاب والهـبوط     

ضطراب اإلبداع ليس ا  .  لحقيقة اإلبداع  منطقيييف  تزواألدلـة فإن هناك     
ديد وترتيب محكم لجهاز معقد هو المخ       ش عقليظيم  تن هـو    بـل عقلـي   
 . إجماالالعصبيوالجهاز 

 أو الفنى الذي يحكم عليه الناس بأنه        العلميتاج  إلنوتوجـيه هذا الدماغ ل    
إبـداع ويسـتفيدوا مـنه فـي حياتهم ولكن يجب أن نوضح أن العملية               

فسية واإلرهاق  كـون مصـحوبة بالكثـير من الضغوط الن        تاإلبداعـية   
ديد الحساسية والتعقيد   شلـك أننا تتعامل مع المخ وهو جهاز         ذ العصـبي 

إذن يعـانى المـبدع مـن الضـغوط النفسية بسبب طبيعة العمل          . معـا 
 . وليس بسبب المرض النفسياإلبداعي

 ةالمتناهيل ا االختياراتكون أمام عدد من     يالمـبدع لحظـة والدة الفكرة       
 على ذهنه فيظهر كما لو كان       عبئال  هلة وتشك سوهـى عملـية ليسـت       

 . باإلضافة إلى الضغوط الخارجيةمجنونا
سبة  ن راساتي أنه مع المقارنة بالجمهور العادي فإن أكبر       دوقد تبينت من    

 منهم أن ذلك يساعدهم     ظنا على الخمور كانت بين المبدعين       اإلدمانمن  
 ويعقد  يد من الضغوط  ز في حين أن اإلدمان كان ي      المزاجيعلـى التحكم    

 .الحياة االجتماعية والفكرية لديهم
ت مادية وخاصة   العوا في مشك  يقكمـا تبيـن أن الكثـير من المبدعين          

بدد يأنه كان   " سارتر"ويحكي عن   .  لديهم اإلسرافالديـون وذلك بسبب     
 .أمواله على أصدقائه ومعارفه

ألن .  االجتماعية تع الكثير من المبدعين في العديد من الصراعا       يقكمـا   
 وأحياناإلبـداع بطبيعـته عمل غير محافظ ومتجاوز للواقع والمجتمع           ا

ـ  عاج على المبدع   ز للضغط واإل  إضافيا مصدراولد  يطدم معه وهذا    يص
 .هتوحيا

كون االصطدام مع السلطة على مختلف أشكالها، حتى مع الزمالء          يوقـد   
خرين آلقول ل ثم ي يظهر بفكرة جديدة    عالما  خيل  ت. من المفكرين والعلماء  

 أن أفكاركم خاطئة وقديمة فسوف يتحرك ضده هؤالء العلماء          ولـزمالئه 
 نوقد يكو على مكاسبهم المادية واالجتماعية حفاظا) فاعدوكأنهـا آليات   (
 .فاعدحالف ضمني مستتر أو فعلى وكأنها آليات تكل شلك في ذ

طدموا مع السلطة السياسية   يصوالمـبدعون مـن المفكريـن والكتاب فد         
 لم  إدريسيوسف  . لكذ من   إدريسوسف  يمثال عاني   . صرالقائمـة في م   

عاطيه العقاقير المهدئة فترة من حياته      ت على الرغم من     عقليا مريضاكن  ي
ـ  ا فيتهبشفا" لاأرخص لي  "ثل م شيئابدع  ي مضطرب أن    إلنسـان كـن   ي مل

ولكنه بعد  .  الشديد لديه  االنفعالظيم  تنوإحساسـه بالمجتمع وقدرته على      
خل في مجموعة من الصراعات     د) السـادات البحـث عـن     (شـر   نأن  

 قويا تياراك  اخلوا عنه وان هن    ت  فوجئ بأن كل أصدقائه قد     ووالمشـاكل   
على الرغم من أنه قد نشر      . صوراته الرومانسية السابقة  ت عن   بعيداضده  

فس الموضوع  نلهيكل وهو عن    ) خريف الغضب (فـي نفس الفترة كتاب      
 الذي كتب   االنفعاليفس االندفاع   كن مكتوبا بن  يأي عـن السادات الذي لم       

  ".تالبحث عن السادا"به يوسف إدريس 
ون د باالنطباعات الشخصية واندفاع اللحظة      مليئاكان   " إدريس"كـتاب   

 .أر لنفسه مما فعل به السادات قبل مصرعهيثثيق وكأنه كان تو
 في صراع مع السلطة وقتها لم يحسن        إدريسيوسف  ./ خـل د  دوهكـذا   

 .كثيرامان وتعطل إبداعه دأصيب بالقلب واإل فجيداديره تق
 
من ابة فيها جزء    ت قال إن الك   إدريس في أحد اللقاءات مع يوسف       - س

 المرض، ما هو تعليقك على هذا؟
اإلبداع عمل قوي له مكافآته الخاصة الخارجية                                     .  اتفق وال اتفق           -   ج      
ى   ل النشر والشهرة والنجاح واعتراف المجتمع، وعلى المستو                                           ث  م  أيضا  

 ويخفف من حدة               النفسي      من التوازن          قدرا    يحقق اإلبداع للمبدع                  الشخصي    
 .القلق والوتر        

 يمكن أن تذكر لنا بعض هذه النتائج؟ النفسي باإلبداع؟ هل 
ال، عندما نقوم   ثفم. بت أنه ال صحة لهذا الرأي     يثالبحـث العلمي     -   ج  

ستقم مع  ت  تائج مختلفة وال   ن جدن والصحة النفسية    اإلبداعبتطبـيق مقايـيس     
ج البحث  ئتانولكن  . ة بين اإلبداع والجنون   القعة عن الع  ئاشفكـرة الصلة ال   

ـ ثتالعلمـي عـن المبدعيـن        يختلفون عن الناس   هم  فسه أن نت في الوقت    ب
ال . اماتم بمرضى ولكنهم غير أسوياء      ابعبارة أخرى، هم ليسو   . العادييـن 

 وندرسهافهمها  ن كما   والعقليطـبق علـيهم معايـير المـرض النفسي          تن
كرت ذ ولذلك   تماماللمتخصصـين، ولكـنهم من جهة أخرى ليسوا أسوياء          

 Super)اقيا من األسوياء رمطا نفي فترة من الفترات أن المبدعين يمثلون 
Normal)،    ون أن ال يكون هذا     دف عن الناس العاديين، لكن      ال فـيهم اخـت

أ وهذا ما وقع فيه خط    . ف مؤشـرا للمـرض النفسـي أو العقلي        الاالخـت 
ذوذ المبدعين  شظرهم  نمفكـرون من القرن الثامن والتاسع عشر، فقد لفت          

ل الميل للتأمل واالنطواء فاعتقدوا     ثهم في المظهر والتصرفات م    الفأو اخـت  
وكان المريض فعال هو إنسان     . مـة علـى المرض النفسي     اللـك ع  ذأن  

 على  قادرااتيته في أشياء كثيرة في حياته وليس        ذحكمه  تفكير  تمشـوش ال  
 عن مشاكله وصراعاته، كما أنه فاشل في        بعـيدا  فـي العـالم      ىيـر أن  
ـ الع فه الغم اخت ر ن هو إنسا  الحقيقيفي حين أن المبدع     . االجتماعية اتالق

ال  القدرة على المثابرة على فكرة معينة وتطويرها ويقوم بأشياء           هفـإن لدي  
 . المريض النفسيايستطيعه

 
 والفنون انتهت   اآلدابن في    ولكنـنا نقـرأ عن الكثير من المبدعي        - س

 ومتوافقا سويافإذا كان   .  الصحة العقلية  مستشفياتتحار أو   نحـياتهم باال  
 .هي به الحال إلى ذلكتمع المجتمع فكيف ين

زيد ما بينهم   تاقرة في المجتمع كفئة فهل      عبنظر إلى ال  نعـنا   د أوال -   ج  
 صحيح  هذا غير .  عن الفئات األخرى في المجتمع     العقليسـبة المـرض     ن

سبة االنتحار بالنسبة نين أن تب أوروبـا كالسويد سويسرا مثال    شـمال فـي   
، إذن ليس   )1.2( فهي لدى المبدعين    تقل ولكـنها    )% 1.8(للمجـتمع هـي     
كشكل من أشكال االضطراب النفسي      ين االنتحار ب حقيقيهـناك ارتـباط     

 . واإلبداعوالعقلي
ـ وحـتى ولـو       المبدعين فإن   لمنا بوجود بعض الظواهر المرضية لدى     س

 في  تقريبا معدوما اإلبداع كان   بالعكس. كن في فترات المرض   يإبداعهم لم   
 ولم  العقليب أفضل أعماله في المستشفي      تلم يك " يتشةن". فـترات مرضهم  

 ةالروائيوأعمال يجيب محفوظ    . وهـو مضطرب  " فـان جـوخ     "يرسـم   
ـ المتمـيزة لـم يك     . يا ونفسيا  كان يعانى منها ماد    التي الفترة   خاللبها في   ت

 . على العكس هو عالج للمرضبل مرضااإلبداع ليس 
 
 . لماذا إذن هذا الربط السائد لدى الناس- س
 الغريبة وجاذبية هذه األفكار لدى عموم       بالتفسيرات ولـع الـناس      - ج   

 التي التحليل النفسي    نظرياتادت  سسى أنه في فترة معينة      تنوال  . الـناس 
عويض  ت نه إنسان عصابي وأن إبداعه هو     ظر إلى المبدع على أ    تـن كانـت   

راسته دفسه قام بعمل    ن" فرويد  . "عـن قلقـه وأمراضـه في العمل الفنى        
من هذا المنطلق وتعامل مع أحد أهم        "افنشىدليوناردوي  "التحليلـية عـن     

م مأي على أنه حالة مرضية وع      عـباقرة القرن العشرين من هذا المنطلق،      
الفن واألدب ولم يكن لدى      بداعية في هـذه النـتائج علـى كل الظواهر اإل        

 .ظرية التحليل هذهنالناس وقتها إال 
 

 بوجود نوع من االضطراب لدى المبدعين فما هو                                      جدال   لو سلمنا          - س 
 . وكيف نفسرها            شيوعا     أكثر هذه االضطرابات                 

أن    ا ترى     خصي   ش   أتفق معها         ال  والتي    هناك بعض الدراسات               -   ج      
رضين أو مصابين بما                   مع  نون خاصة          المبدعين في مجاالت اآلداب والف                        

سبة     ن  وأن     ، (Bipolar effective Disorder) االضطراب الثناقطبي              سميه      ن 
 والجنون أو الذهان الدوري هو حالة من                           . ك عالية من المبدعين أصيبوا بذل                      
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لم تعكثـيرة عـن موضوعك، من الصعب اإلنتاج في موضوع وأنت ال             
 .يرثعنه الك

حصيل تون  دظرية علمية في موضوع     نمـن الصـعب مـثال اكتشاف        
جيب محفوظ مثال مر    ن مكـثفة في الموضوع، وفي األدب كان         وقـراءة 

 واأللمانيبمـرحلة قـراءة نهمة لكل أنواع األدب اإلنجليزي والروسي           
. م فترات اإلنتاج   ث فة ونهمة ثوكانت لدية مرحلة الشباب مرحلة قراءة مك      

 . العشرين واألربعين من العمربينوهذه عادة ما 
 
 هذه السن   لج خال تان المبدع إذا لم ين    نس هـل يعـنى ذلك أن اإل       - س

  ابتكارات وإبداعات جديدة بعد ذلك؟إنتاج عن سيعجز
عد األربعين، واآلن   بلك صعوبة وخاصة    ذ نعـم سوف تكون في       -   ج  

 الصحي وطول عمر اإلنسان في المتوسط فإن هذه         الوعيحسـن   تعـد   ب
ـ الفـترة   ـ د ق سان ر اإلنشععد الخمسين وفي هذه السن يب تد حـتى ما تم
لك ذ عن   مبكرادأ  يبلكن اإلنتاج   .  المهنـي  واإلنجـاز  المـادي    باألمـان 

تقدم السن ضعف قواه الجسدية     بسى أن اإلنسان    تنويتزايد مع العمر، وال     
 الحسية والنظرية    بالقدرة ولكـنه فـي فـترة الشـباب فإنهـا فترة غنية           

 اإلبداعبوالكثير من المبدعين استمروا  . لإلبداعوالحركـية وهـذا مهـم       
 عباس العقاد، و    وجيب محفوظ وبرتراند راسل،     نل  ثحتى سن متأخرة م   

 .يرهم كثيرونغدوي، وبعبد الرحمن 
كل المهنة أو االحتراف ويكون من      شيأخذ   عـد فترة  ب اإلبـداع ذلـك أن    
 ودخال ماديا   نفسيا وعالجا إشباعا عن ذلك ألنه يحقق      التخلـي الصـعب   

 .ات الوقتذفي 
 
اباتك أنك ترى أن هناك فروق نوعية       ت في بعض ك   أيضـا  أالحـظ    - س

 في العلم أو الفن فاإلبداع تحكمه،  التيفـي شـروط اإلبـداع والعوامل        
لفة عن بعضها البعض، فكيف     تحكمـه خصـائص شخصية مخ     تواألدب  

 تفسر ذلك؟
يل تم أن المبدعين في العلوم      تينبربـية و الغربية     ع ال بحوثـنا  -   ج  

وأن المبدعين في الفنون واآلداب     خصـياتهم إلـى االتزان والدقة أكثر        ش
ـ أ فسه في اآلداب فإن    نإلى طبيعة حقل اإلبداع      وهذا يرجع . ل من ذلك  ق

ر في الشخصية    تؤث  الذاتية واالنفعال والمشاكل الشخصية    ملهـناك عوا  
بدأ في سن مبكرة عن     يكمـا لوحـظ أن اإلبـداع في العلوم والموسيقى           

 . في األدب مثالاإلبداع
 
 . اإلبداعفي الوراثي من دور للعامل حدت يبدو أنك - س

راثة وعب فيها ال  تل التي اإلبـداع يخـتلف عن الجوانب األخرى         -   ج  
 أجريت  التيال الدراسات العلمية المستفيضة     ثفم. ورا ملحوظـا كالذكاء   د

ـ    يلعب  عامل الوراثة  ينت أن بات المبكرة من القرن العشرين      ترفـي الف
والذكاء هو القدرة على    . في الذكاء ي  البيئن العامل   مورا ملحوظا أقوى    د

 جديد من   شيء ولكن اإلبداع هو خلق      ذكيشكل  ب المشكالتالـتعلم وحل    
أن اإلبداع يخضع    لت الدراسات على  دفي اإلبداع   . عناصـر موجـودة   

د لوحظ انتشار اإلبداع في     قللتدريب وأنه مثل عملية النمو يولد ويموت و       
يكون  وهذا. أو الرياضيات  موسيقىفي ال ) تراوسش(ل  ثبعـض األسر م   

خضع لعامل التعلم   ي اإلبداعر من الوراثة ألن     ثور للبيـئة في اإلبداع أك     د
 .أكثر من الوراثة

 
 .ة شرطية أو الزمة بين الذكاء واإلبداعالق وهل هناك ع- س
 ولكن ليسوا مبدعين ولكن العكس                           جدا   ال، هناك أشخاص أذكياء                     - ج    
رجة معينة من              د إلبداعات الهامة إلى                 ا تحتاج     إذ ال بد أن            . صحيح     ير  غ 

كاء    ذ  متوسطة من ال            درجة    بد من وجود            ال . ل عن المتوسط           تق  الذكاء ال       
ير مطلوبة، بمعنى أنك                     غ لدى المبدع ولكن الدرجات العالية من الذكاء                                

 . مسئوليات اإلبداع              ي ل  تو   در على      تق   ال كون المعا وذكيا ولكنك                    ت قد    

، أيضاإطار منظم وفيه قدر من اللذة       كيز للطاقة الذهنية في      تر اإلبـداع هو   
محكوما شباع ويظل المبدع    إلغبة قوية محتاجة ل   رهـنا العمـل اإلبداعي      

 .بع هذه الرغبةيشبالمرض ما لم 
 ومن  مرضاافعا للتخلص من المرض وليست      دعتبر  ي إذن   اإلبداعيالعمـل   

 تتكاتف إذاجهـة أخرى أشك في استمرار المبدع في ممارسات اإلبداعية           
 في مبكرا أعمال نشرت له  إدريسيوسف . دياتتح والالمشـكالت  علـيه 

 واالعترافلك الشهرة ذبما في   المبكربالتدعيمسميه  نحـياته فحصل له ما  
حافظ على  يلك مكنه فيما بعد أن      ذكل  .  ومهاراته األدبية  اإلبداعيةبقدراتـه   
 عانى منها، وليس    التي بالـرغم من الظروف الصعبة       واإلبـداع العمـل   

 .هابسبب
ستمر يعيم وتوقف بعد ذلك فإن العمل       دول أنه إذا حصل ت    يقوعلـم النفس    

فقد كان يخضع   . لكذبتت  ثعلى الحمام أ  ) كنرس(وتجـارب   . ون التدعـيم  د
الحمـام للتدعـيم المـتقطع فتنقر لتحصل على الحبوب فتنجح مرة وتفشل             

طبق حتى على   نها عن الطعام وهذا ي    ثاصل بح توأخـرى ومـع ذلك ظلت       
ـ  ظل قدرتهم على   تحصلون على التدعيم    يين أن الذين    تبلبشـر فقد    لوك ا س

 ...العمل مستمرة أكثر من أصحاب التدعيم المستمر
شر وينجح فإنه سوف يستهين     ينكتبه  يلـو أن الكاتب في وقت مبكر كل ما          

 حريصا أحبط فإنه يبقى     ثمعيم  تدولكن الذي حصل على     . يكتئـب وربمـا   
جاه التدعيم  تمله ويشعر بمسئولية    علـى الـتجويد ويحسـن من مستوى ع        

 .ويحافظ عليه
 
 . إذن هل نرى أن النجاح المبكر قد يضر بالمبدع وموهبته- س

 سلبيااإلبداع المبكر ليس    . العمرب أنـا ضـد فكـرة ارتباط ذلك           -   ج  
بح فيه اإلنسان أسيرا    يصن لم   س وذلك في    مبكراظهـر إال    ي ال   واإلبـداع 

 حق  في فهذا خطأ    مبكرافلو قمعنا اإلبداع    ... االجتماعي  لمتطلبات الواقع   
 .فسهناإلبداع والمبدع 

يكون النجاح المبكر أو الشهرة      عم قد ن... ولكـن النجاح هذا موضوع آخر     
 يحتاج  اإلبداعالمشكلة أن   . ات خطورة خذ مثال ارنست هيمنغوى     ذالمبكرة  

ائل ات االجتماعية ووس  القعزلة وتعمق ولكن الشهرة لها ضريبة الع       إلـى 
 .م المختلفةالاإلع

 
 لوحـظ أن الكثير من الحاصلين على نوبل ضعف اإلبداع لديهم هل             - س

 عائقاجاه النجاح   تيكون الخوف من النقد أو اإلحساس الكبير بالمسئولية         
 .هقدون تلقائية المبدع وانطال

 ودون الخوف من ضياع     حراكون  ياإلبداع يجب أن    .  اتفـق معك   -   ج  
ال أن  ثيختلف فقد الحظ الباحثون م    الشخصي  دراك  ولكـن اإل  . المصـالح 

وأنا . لكذعد  ب الشخصيغير إدراكهم    ت على نوبل قد   العديـد من الحاصلين   
)...  امتداد -فال اخت -ناءب(ور الشخصية   تط أنواعأرى آن هـذا نوع من       

ليست هي الدافع   ) األنا(عد الخمسين مثال فإن     بالعمر  بقدم اإلنسان   تعندما ي 
القضايا العامة  برحلة التحرر من الذاتية والنرجسية واالهتمام       مهنا ولكنها   

ل اشكل عام فإذا م   بور الشخصية   تطعلى  ) اريكسون(حظـه   هـذا مـا ال    
 في حين أن    مبكراهاية حياته إلى التقوقع فإنه يمرض ويموت        ناإلنسان في   

ـ      أخذ لدى  ياالمتداد  .  تلك التي تواصل امتدادها    يالشخصـية المـتكاملة ه
كل آخر  شة في حياته وكأن اإلبداع انتقل إلى        يدمية لغة جد  تنكل  شالمـبدع   

 .إلى آخره ..م وتنمية البحث العلميقضايا السالبل االهتمام ثم
 
 .بداعإل هل هناك إذن مرحلة عمريه ل- س

 فييزيد فيها اإلنتاج العلمي أو األدبي،         نعـم، هناك فترة خصوبة     -   ج  
ـ   ظهر في  جيد أو ممتاز     بإبداعمع  ولم أس . يتوقف وري أن اإلبـداع ال    تص

ـ  كل بش اإلبداعأعنى  . اإلبداع يحتاج إلى فترة نضوج معينة     . ترة المراهقة ف
 . أعنى القدرة اإلبداعية نفسهاوالمرة ملموسة ثإنتاج وك

هم أشياء         ف كوين، البد من              ت والبد للحصول على فترة الخصوبة من فترة                                      
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 و علـى عملـية اإلبـداع هل هناك مراحل لعملية اإلبداع     عـددا  - س
 .طها بالقلقارتبا

  نفسيا ستقرمير  غك فرق بين القلق المرضى النرجسي وهذا        ا هن -   ج  
سميه بالقلق  نوهو ما   .  وهـناك الـتوتر أو القلق المحمود       اجتماعـيا أو  

قطة نحو  ن الذهنيتر لتوجيه النشاط    توليست هناك حركة بدون     : الدافـع 
 .عينة هناك قلق للمعرفة والرغبة في التساؤلم

 آخرين بأنها   و) سويل (دعلى ي  فقد وضعت    اإلبداعل  أمـا عـن المراح    
 :أربع مراحل 

 و هذا    مام لالهت مجال أووهو االرتباط بفكرة    : األولالـتعلق    )1(
 واالهتمامجيه الذهن نحو هذه المشكلة      هـو التوتر الدافع ثم تو     

 .لومات و األفكار حولهابجمع المع
 اصاحبههن ذوهو اختمار الفكرة نجعد ذلك في : االختمار )2(
وهو مرحلة  طوع الحل للمشكلة بشكل مفاجئ      سوهو  :  اإللهام )3(

 حرر من ضغط الفكرةت والالراحة و الخالص
ضع هذه  تيغ وأن   تصستطيع أن   توهـو كيف    : تـر جديـد   تو )4(

همه الجميع من معادلة أو أسلوب لغوى أو        يفكل  شاإللهـام في    
كرر العملية من جديد    تتسميه بالتحقيق وهكذا    نا  مجهـاز وهو    

 .لولبياكال شأخذ تع داوكأن عملية اإلب. لنظرلتعيد ا
ل إلى المجتمع ألن المجتمع هو      تص أن   ينبغي اإلبداعتيجة   ن فـي النهاية  

 .الذي يمنح المبدع االعتراف بقيمة عمله
 
 المـبدع بالمجتمع، وكيف يستطيع بعض       عالقـة ى  تـر  وكـيف    - س

 .غم إنكار المجتمع لهمرالمبدعين االستمرار 
ع، العمل  مجتمين أي المبدع وال   نائم بين االث  د وحوار    هـذا جدول   -   ج  

حاول أن تصل   تة باآلخرين في اإلبداع     الق هـو صـياغة للع     اإلبداعـي 
ـ  إمـا أن     لآلخريـن  فض أحيانا تر منك اآلخرون ويشجعونك ولكن      أخذي

... ير مفهومة غأو أن تجدع أشياء      فر وسائل النشر  تتوأفكـارك وقـد ال      
ين ظهر قبل اكتشافه أو بعده بعشرين        لو أن أينشتا   الشخصـي أي  رفـي   

ـ  ماها قدماء  سكما   ناك لحظة مناسبة أو   ه ةرهنة لم يكن ليحقق هذه الش     س
ير من المبدعين كان    ثإال أن جزء كلن موت ك     " وس  يـر كا"الـيونان ال    

 هذا أمر مؤسف    وم  هدير إبداع تقفـض المجـتمع لهـم وعدم        ربسـبب   
 .بالفعل

 
يانة لص شياءة إلى بعض األ   جه المبدع أو صاحب الموهب    تو هـل    - س

 .موهبته
طه باكـار الخاطـئة عن اإلبداع وارت      ألف مقاومـة المبدعيـن ل     -   ج  

نية عند  ال التحرر من األفكار الالعق    يبالمـرض النفسـي أو الجنون أعن      
يزه عن اآلخرين   تم أو   اختالفهأنه بسبب     أن يعـتقد المبدع    أو المبدعيـن 
 في  مبدعاالمبدع يكون   . ساعدةاكله بنفسه ودون م   مش حل    على فإنه قادر 

 .يءش بكل عالما سحقل خاص ولي
 أن يصون   وليه  ع أن يحافظ    ينبغي ثمينا شيئاوأن المـبدع قـد وهبه اهللا        

 .ون حكمة مجهضةتكالحكمة فال 
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 خاصة في   لإلبداع بالنسبة   واألنثى وهـل هـناك فروق بين الذكر         - س 
 .شريحية بين أدمغة الرجال والنساءتوجود فروق 

أسس :  علم النفس الحديث   بعنواناقشـت ذلـك في كتاب حديث         ن -   ج  
ماغ دظهر أن   ي  شيء كرت أنني لم أعثر على    ذ حيث   راسـاته، دومعـالم   

 عن غيره، من الممكن أن يختلف من ناحية النشاط          تشريحياالمبدع يختلف   
أما بالنسبة لفروق اإلبداع بين الرجل والمرأة فقد        . الكهربائي أو   الكيميائـي 

ر ع كما في الش   اللفظيتبرز في اإلبداع     دقلـت الدراسات على أن المرأة       د
ـ    واألدب وأ  وقون في اإلبداع الشكلي والرمزي كالرياضيات      تفن الـرجال ي

 العمليختلف عن التنفيذ    تكر أن القدرة على اإلبداع      تذلكن  . والرسـم أكثر  
سيرات أكثر للذكور من تيعطى   ت ال الظروف االجتماعية  ال تز ، إذ   لإلبـداع 

 هذه. اقصا حادا بين النساء في اإلبداع، والشهرة    نجد ت ن وبالتالـي اإلنـاث،   
من يتسالتي  لعض المريضات ا  بمشـكلة أواجههـا فـي العيادة النفسية مع          

حتى من   اإلبداع، ولهم إبداعات حقيقية في القصة والرواية، ولكنهم يخفن        ب
 إثباتنسى أن الفروق اجتماعية وتاريخية ففرص       تإرسـالها للنشـر فـال       

 .ةالمرأ  لدى الرجل منهاسهل لدىالنجاح واإلبداع أ
 
 .مثال على بذور اإلبداع لدى األطفال فالتعرع ي وكيف نستط- س

ـ  الدراسـات    -   ج   ول أن الطفـل المـبدع ظهر لديه منذ وقت مبكر           تق
شكل  ب ورألمف والنظر ل  الالختلالميل  ول حبه للسؤال    ثاهتمامات خاصة م  

يكون على قدر من     يـردد أفكار غيره وقد    وال  لـيدي   تقغـير   وخـاص   
فهو ليس صاحب طاعة عمياء أو      . سـلطة األسرة أو المدرسة    ب االسـتهانة 

 . متصنعأدب
 
ـ       - س يمكن أن   ام هذه الموهبة وما أخطر      ي وكـيف نسـتطيع أن ننم

 . معين؟مجتمعتواجهه موهبة ما في 
ه ذع ه م والمـدارس بكيفية التعامل      لألسـرة  ي بالتوجـيه الـتربو    -   ج  

 فخوكون طاعة الطفل العمياء بسبب ال     تقد  . المواهب واكتشافها ورعايتها  
 .ارسه األسرة لقمع اإلبداعتم مبكر قد اجتماعيرض م هو و

مو حقل معين وهذا أخطر     مبكرا ن جيه اإلبداع    تو كما أن هناك خطورة في    
 يحتاج اإلبداع ألن   واألدبيفي أنظمة التعليم من فصل حاد بين العلمي          مـا 

ـ إلـى وحـدة م      من والكثيررفة وأرضية واسعة من المعلومات واألفكار      ع
 التيية  علخص األمراض االجتما  نونستطيع أن   . مبكرا ذلك   قتلتالمـناهج   

 :وعينن إلى اإلبداعف ضد تق
 بالسلطة يتمثل وهذا Cultureالبـناء االجتماعـي العام    :ألولا

 من قيم ومفاهيم    اإلعالموما تبثه أجهزة     م وأدوات النشر  الواإلع
 .للمجتمع

عين ة المبد ئشتنور   د وهو: قضـايا اجتماعـية نوعية     :ثانـي ال
 . احتضان المبدعفيواهتمامهم ودور األسرة 

ف عن اآلخرين    في االختال  كبيرا وقتاضيع  ير أن ابنها    تشعفاألسـرة التي    
 حرصا ذلك   واجتماعيا مادياجح ويبرز   ينيدونه أن   يربأفكاره الخاصة وهم    

لك ذ لغة اإلبداع فيتم     هيمع ليست   تعليه وشعورهم أن لغة النجاح في المج      
ـ  اإلبـداع مـثل    ـ ثـم ي  ... بكرام ور المدرسة والجامعات في إتاحة     د يأت

 .عوح الحوار والتفاهم واالطال ر وتنميةاالختالف
 
 .العربية والدول الغربية التعليم طريقة فرقا وهل الحظت - س

جع على الحوار واالطالع                    يش  هناك منافي التعليم                 .  بالطبع       -   ج      
ربية     ع  في الدول ال         ربي  ع واإلبداع الشخصي في حين الحظت أن الطالب ال                                

ل والتشابه مع األفكار السائدة والى االهتمام بسلطة األستاذ                                           ث ميل إلى التما        ي 
أكثر من الحرص على كسب                      ضا األستاذ        ر فسه أي محاولة كسب                  ن 

المعلومة كما أن المعلومة لدينا هنا أيا كان مصدرها لها قداسة في حين أن                                                         
 .المعلومة هناك قابلة للنقاش وللتغير                        
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