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 كلمة الغالف
 

 الدماغ فورة تبتكر كيف يولّدها؟ الذي ما الكب�ة؟ األفكار تيت أين من
 املرء يكون أن يعني ماذا البص�ة؟ يف ألقٍ  إىل متحولة األفكار هذه

 املهيبة اإلنجازات هذه تبتكر أن العباقرة أدمغة تستطيع كيف ؟"عبقرياً "
 يدركوا ل لكن ُوهبنا الذين ولدوا؟ الذين العباقرة عدد كم واألصيلة؟
 درجة إىل مفكرين البعض يكون لَ  الناقصة؟ التنشئة بسبب موهبتهم
 أقل هم من الفطرية اإلبداعية قدرتهم تحّفز أن تستطيع وهل العبقرية؟

 ؟ القادمة واألجيال أبنائنا يف اإلبداع ملكة غرس نستطيع هل أو إبداعاً؟
 

 حاولت أندرياسن نانيس األعصاب عاملة لكن بالفعل، جبارة األسئلة هذه
 البحث ب� يجمع بيسلوب وجميعها عنها تجيب أن عاماً  الثالث� قرابة يف

 بإمكان كيف الكتشاف مسعى يف النفيس والطب األعصاب وعلم األدب
 أعظم يبتكر أن اإلنسان، جسم يف وتعقيداً  تشويقاً  األكث العضو الدماغ،

. واإلبداع الخلق عىل القدرة وهي أال إعجازاً، وأكثها قدرة
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 اإلهداء
 
 

 الكتاب هذا يساعد أن أمل عىل املايض، يف خرسناهم الذين العباقرة إىل  
.  املستقبل يف بزوغهم يف
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 وعرفان شكر
 

 
 ناظم حسن للدكتور بها أدين العرفان، ومشاعر الشكر كل�ت مداد  

 اللغوي وللمصحح الكوفة، جامعة عن الكتاب صدور عىل وإرشافه لجهوده
 أجل من ّجبارة جهوًدا بذل الذي والتنضيد التحرير طه،وقسم عيل الصديق

. اآلن عليه هو ما عىل) الخالق الدماغ (يظهر أن
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 املرتجم مقدمة
 

 صغ�ة، الوزن خفيفة كانت أيام، عّدة قبل الج�ل فائقة مفّكرة اشرتيت  
 حبّها يف الوقوع إال الرائ يسع ال أحمر، جلدي غالف وذات الكّف، بحجم

. تلّكها يف والرغبة رؤيتها فور
 

 تّواً، التاجر فتحه كيس يف مختبئة البالة سوق يف صدفةً  وجدتها قد كنت  
 الذي ما التاجر يدرك ل لذلك كب�، فضويل حشدٌ  مني بالقرب يقف وكان

 ولطافتها املفّكرة ج�ل إىل انتبه لو ورّبا األوان، فوات بعد إال إيّاه باعني
 يجنبني ك املعقول حدود خارج سعراً  طلب أو اعرتض، أو رأيه، عن لعدل

 شيئاً  أو الندرة حدّ  إىل نفيسة املفّكرة أن أزعم وال. بعيداً  ب ويدفع رشاءها
 حتى األقل عىل الثالثينية، حيات يف لها شبيهة أرَ  ل لكني القبيل، هذا من

. فيها أعيش التي الصغ�ة مدينتي يف األقل وعىل اآلن،
 

 وال نّصاً، املفّكرة من منقولة ألنها املقدمة هذه يف العذر القارئ أستميح  
 ال وهمّ  قلق ضحية وقعت إنني إذ للكتاب؛ فاتحة تكون أن عنها غنى

 أجد فلم طبعاً، باملفّكرة املوضوع يتعلق ال. املفّكرة اقتناء بعد تحته طائل
 جواسيس القصة خلف توجد وال صفحاتها، ثنايا يف لغزاً  أو دفيناً  ّرساً  فيها
 قد الغرّ  عقيل أن األمر يف ما جّل . اغتياالت فرق وال حكومات أرسار وال

 يسّود حتى أو واحدة، فكرة يجدد أن أو واحدة، فكرة خلق عن عجز
 جملة، أيّ  جملة، آنذاك داخيل يف أجد ل. الذكر يستحق بيشء الصفحات

 يا. الكرّاسة هذه يف أضعها أن تستحق معنى ذات جملة نصف حتى وال
 أفكاراً؟ طيّاتها يف تحمل أن لغرض األساس يف املفّكرة تصنع أَول! للسخرية
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 نفسها تسلّم وال بالهّ�، تيت ال املاس، ندرة نادرة الحقيقية الفكرة إن  
 عىل يجرؤ ال مخاطرة إنها بل. مرير صعب وحملها عس�ة والدتها بسهولة،

 إىل وصلوا الذين أو تقريباً، يشء كّل  خرسوا الذين أولئك إال بكشفها امليض
 من وعرينه الفكر معرتك إىل الدخول يقدرون الذين أولئك. الهاوية حافّة
 تحت من األسئلة ينبشوا أن باستطاعتهم الذين أولئك وتردد، وجلٍ  دون

 األلغام حواليها ومن عنها وينزعوا الغبار، عنها وينفضوا األنقاض،
 ورّبا والنتائج، العواقب مضمونة الفكرة ليست حال، أية عىل! واملتفجرات

. والتنوير النور إىل يوصل الذي خيطها بيول ليُمسك باهظاً  الثمن يكون
 

 خائف شخص محض أنا العظام، املفكرين عال إىل االنت�ء أّدعي ال لذلك  
 أكون أن األحوال أحسن يف أطمح وال نارها، بحرّ  أصابعي تحرتق أن من

 والوعيه، العقل أع�ق يف مكبوتة أفكاري أن أشعر زلت ما. مفكراً 
 محميّة أفكاري أن أشعر زلت وما. وخباياه الدماغ تالفيف يف ومحبوسة
 ومقفول والجدران، األبواب، من الكث� خلفها وموصدة الشائكة، باألسالك

 أو بها، أحّدق أن أو منها، أقرتب أن وممنوع والسالسل، بالرتاج عليها
 يف أذكر. والتقليدية الربيئة الفضول نظرة إليها أنظر أن حتى بل بالمحها،

 إحدى مع الحكيم توفيق املرصي األديب ابتكره بديعاً  حواراً  أذكر ما
 أنا «،»رأيس؟ جدران يهزّ  الذي هذا ما: «فيها جاء رأسه، طرقت التي األفكار

 نيام، الناس الليل؟ جوف يف اآلن؟ «،»الخروج «،»تريدين؟ وما «،»فكرة
 أخرج فلن اآلن أخرج ل إذا اآلن، نعم «،»األجفان عيلّ  يغلق والنعاس

 من «،»اآلن؟ أمثالك خروج أو خروجك من الدنيا ينفع الذي وما «،»مطلقاً 
 أخطر أمرها انقلب ورّبا ج�لها، ازداد ورّبا وجهها، تغ� رّبا يدري؟
 ذلك، فيها أفعل مرّة أول هذه وليست أنا، ب نعم، «،»أنت؟ بكِ  «،»انقالب
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 ظهرت التي والنهضات فكرة، إال الكهرباء وما فكرة، إال األهرام كانت ف�
 اإلنسانية به نعمت الذي والفنّ  فكرة، برقت واألديان فكرة، بدأت األمم يف

 أكث األرض عىل إن. وأعيش نعم، «،»تخرجي أن رشطك إذاً  «،.. »فكرة ملع
 من قرنٍ  كل يف ينتج فقط مليوناً  أن فرضت فإذا شخص، مليون ألف من

 ال ما وهذا. سنة مائة كّل  يف حيّة فكرة مليون العال يف لكان فكرة، الزمان
 أو النهضة بعرص يُسمى فكرات عرش ينتج الذي القرن فإن مطلقاً، يحدث
!». للبرشية الذهبي العرص

 
) املفقودة الفكرة (ديكنسون إ�ييل الشاعرة قصيدة النّص  هذا يشابه  

: فيها تقول التي
 

 ينشق خاطري يف بيشء شعرت  
 ينقسم عقيل أن لو ك�  
 رفوه، حاولت  
 درزة، درزة  
. ذلك من أتكن ل أنني غ�  
 جاهدة حاولت التي الفكرة  
 الفكرة مع بها اإلمساك  
 …سبقتها التي  
 التسلسل أن غ�  
 يدي بتناول يكن ل  
. األرض عىل كرت� مثل  
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 الذي ما الكب�ة؟ األفكار تيت أين من نوع من أسئلة أرقتني لطاملا  
 تصفها ك� ــ متحّولة األفكار هذه الدماغ فورة تُبتكر وكيف يولّدها؟
 درجة إىل مفكرين بعضهم يكون وملاذا البص�ة؟ يف ألقاً  ــ الكاتبة

 �اذج إنتاج يف فشلنا وملاذا ؟»عبقرياً  «املرء يكون أن يعني وماذا العبقرية؟
 رشد؟ وابن سينا وابن والكندي والفاراب الجاحظ أمثال املفّكرين من كربى
 َملَكة نغرس أن أو إبداعاً؟ أقّل  هم من قدرة نحّفز أن نستطيع وهل

 القادمة؟ واألجيال أبنائنا يف اإلبداع
 

 أندرياسن نانيس األعصاب عاملة الكتاب هذا كاتبة بالصدفة اكتشفُت  هكذا
Nancy C. Andreasen عن تجيب أن عاماً  الثالث� قرابة يف حاولت التي 

 أن أعجز ملاذا فهمت وهكذا يديك، متناول يف الذي كتابها يف أسئلتي جميع
 ترجمة قررت وهكذا الذكر، آنفة الحمراء كرّاستي يف تستحق فكرة أبتكر

 وعوناً  عزاءً  الكتاب هذا يكون ورّبا. العرب للقارئ أقدمه وأن الكتاب،
 الذي الشخص أو القصوى، إمكاناته اكتشاف يحاول الذي املبدع للشخص

 قدرته خالله من يكتشف دليل خ� يكون أو ينقصه، ما معرفة إىل يسعى
. ينميها أن له وكيف اإلبداعية

 
 

 يونس حميد  
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 توطئة
 

 نتيجة إىل ووصلوا ذكاء الختبار أخضعو� أطفال، روضة يف كنت عندما  
 نتيجة عىل أبواي يطلعني أن املفرتض من يكن ل. »عبقرية «طفلة أنني

 حال، أية عىل. األمر وكت�ن نفسيه� منع يستطيعا ل لكنه� اختباري،
 ،»موهوبة «بي� يتعلق ما يف حيات يف التقلبات بداية الحادثة هذه كانت
. كث�اً  املوضوع هذا شغله� اللذين أبويّ  من بدءاً 

 
 ناحية، من أوانها قبل نضجت التي بصغ�ته� فخورينِ  أبواي كان لقد  

 طلبا لذلك أخرى، ناحية من بنت بي� يتعلق ما يف اجت�عياً  متحفظ� وكانا
 ل لكنه�. »املدللة لعبتها«و املعلّمة طوع أكون وأن باملدرسة أتيّز أن مني
 رّبا أو ممرضة، أو أّمي، مثل أطفال روضة يف معلمة من أكث يفّ  يريا

 ذلك، كّل  وقبل. الصّحة مجال يف مهنة رغبت لو األسنان رعاية يف متخصصة
. معه أرسة وأكّون ألتزوجه ،)طبيباً  وربا (مناسباً  رجالً أجد أن مني أرادا

 
 وح� صغ�ة، كنت وح� إنني إذ. أخرى خططٌ  لديّ  كان األمر، حقيقة يف  

 تريدين ماذا: «يسيلونني كانوا العشاء، حفالت يف أبويّ  أصدقاء أرفّه كنت
 رئيسة أول أكون أن أريد: «طريفاً  جواب فيكون »تكربين؟ ح� تكو� أن

 أن لدرجة للعقل منافية وقتذاك الفكرة هذه كانت لقد. »املتحدة للواليات
 ح� حكمة أكث اختيارات إىل تغّ�  طموحي لكن. بشينها يكرتثا ل أبويّ 

 شهادة عىل الحصول أودّ : نفيس يف أفكر وكنت العمر، ب وتقّدم بلغت
 التحق أو شاعرة، أو روائية، أصبح أو جامعية، أستاذة أكون أو الدكتوراه،
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 إحدى يف مراسلة أصبح رّبا أو رنّانة، صحيفة يف وأعمل الصحافة بركب
. األجنبية الدول

 
 السهل للتخصص السعي يف العنيد طبعي بسبب أبويّ  ظنّ  خيّبت لقد  

: نوع من بيحاديث مشحونة مراهقتي أيام آخر كانت. الجانب وامليمون
 أو الفلسفة أو التاريخ يف تخصصت إذا تعي� عىل نانيس يا تحصيل لن«

 شهادة لديك أمست إذا أحدٌ  منك الزواج يف يرغب لن. «»اإلنجليزي األدب
 تتزوجينه ال ل اللطيف؟ بالشاب أليس بجورج؟ رأيك ما.. نانيس. «»دكتوراه

 هارفارد جامعة إىل هاربةً  بجلدي ونفذت تركته� لكنني. »وتستقرين؟
 فولربايت، من بنحة أكسفورد جامعة وإىل ويلسون وودرو من بنحة

 غادرت عندما دموعها كبت عىل قدرتها وعدم أّمي أمل خيبة شاهدت
 الطّب، كليّة إىل الذهاب قّررت وعندما. واألخ�ة األوىل املرّة تلك يف املنزل
 الصائب الوحيد اليشء كان منظوره�، فمن تقريباً، تقعد ول القيامة قامت
. ببنت� منه ورزقت بجورج تزوجت أنني به قمت الذي

 
 النجاحات جميع مع اآلن الوراء إىل وأنظر بالذاكرة أعود عندما  

 ذكائ يقّدران كانا أبويّ  أن مفارقة تدهشني زالت ما واإلنجازات،
 مع خالف عىل والطبيعة الرتبية كانت. العواقب يقّدرا ل لكنه� واندفاعي،

. حيات يف التقلبات سبب بالضبط وهذا املبكرة، حيات يف بعضه�
 

 للقيام االندفاع داخيل ويف أولد جعلني الذي السبب عن غالباً  أتساءل  
 كان رصاعات يف أخوض وأن نشيت، عكس للميض أسعى وملاذا ما، بيشء
 املطاف، نهاية يف أبواي، أمىس لقد نعم،. للغاية خط�ة يريانها أبواي
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 والطبيبة الصالحة األمّ  ب� أجمع أن بإمكا� أن له� وتبّ�  ب، فخورينِ 
 عز�تك نثني أن حاولنا لقد: «أيامه آخر يف يل قال أب أن أذكر. الجيّدة

 السباق يف امليض عىل وعازمة عنيدة فتاةً  كنت. نستطع ل ولكننا مراراً،
 سعدت لقد. »النهاية يف به بيس ال األمر أن واتضح املض�ر، نهاية حتى
 والشعور العبء كاهيل عن رفع فقد ذلك، يقول سمعته عندما حقاً 

. يؤرقني كان الذي بالذنب املضني
 

 ماذا دائاً  أتساءل كنت حيات، يف والرواح الغدوّ  مع السنون، ب ترّ  وبين�  
 هذا أستحق ال أّ�  أدرك بدأت بالطبع، ؟»عبقرياً  «املرء يكون أن يعني

 أع�ل يف تتمعن أن أو موزارت، إىل تستمع أن أو شكسب�، تقرأ أن اللقب؛
 عبقرياً  يكون أن فعالً يستحق من ترى أن حينها �كنك أنجلو، مايكل
 أعصاب، وعاملة نفسية طبيبة أصبحت أن وبعد السن�، تقادم ومع. حقيقياً 

 تبتكر أن بها العباقرة أدمغة استطاعت التي الكيفية عن أيضاً  تساءلت
 أعجوبة، من عليه هو ما ليكون موزارت تدرّب رّبا. املهيبة اإلنجازات هذه

 وملاذا؟ كيف؟ العدم، من جاءوا العظ�ء العباقرة من الكث� إن إال
 

 إياهم وهبتنا والذين ولدوا، الذين العباقرة عدد عن أيضاً  تساءلت  
. الناقصة التنشئة بسبب موهبتهم يدركوا ل لكنهم الخّالقة، الطبيعة
 إال �يّز ل لكننا نساٌء، التاريخ يف البرشي الجنس نصف أن مثالً تساءلت

 النفوذ بسبب طاقاتها كُبتت قد منهنّ  كم عبقريات، منهنّ  القلّة
 ال أنا تخطيه؟ عىل وتجرأت صغري يف واجهته الذي ذلك مثل االجت�عي؟

 الجنس، يف املشكلة لكن. الرجال من إبداعاً  أقّل  غريزياً  النساء أن أؤمن
 من وغ�ها التعليم، ونقص والحروب، والفقر، والتحيّز، والعنرصية،
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 نخرس أن نتحمل ال نحن. الن�ء من اإلبداع بذور تنع التي الضغوطات
 الطبيعة نحتضن كيف لنعرف ماّسة بحاجة نحن بل أخرى، برشية مواهب

 الذين العباقرة لجميع الكتاب أهدي أن اخرتت السبب، لهذا. اإلبداعية
. املستقبل يف آخرين بزوغ يف يساعد أن أمل عىل املايض، يف خرسناهم

  
 ممكناً؛ الكتاب جعل عىل ساعدوا الذين ألولئك شكري أقّدم أن أودّ 

 إعداد عىل وتؤدة بإخالص عملت التي غودلوف لوان التنفيذية املساعدة
 النقد يف الفضل من الكث� لها التي نيفينز ج� والصحفية املخطوطة،

 االقرتاحات من الكث� عيلّ  أغدقت لقد بثمن، يقّدران ال اللذين والدعم
 وهذا مشجعاً، داع�ً  بقرب ظّل  الذي وزوجي. النهاية حتى وشجعتني

.  »األصدقاء أعزّ  «يكون أن يجب من ديدن
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 اإلبداع  طبيعة

 العبقري اإلنسان دماغ
 

 الكون تسك أن بريّة وردة يف والفردوس رمل حبيبة يف العال ترى أن  
 …ساعة يف األبدية وتقيض اليد راحة يف الالمتناهي

 
 الرباءة نبوءات بليك، ويليام  
 

 إىل أضفنا ولو. عام) 100.000 (الـ قرابة األرض سطح عىل البرش عاش لقد  
 اإلنسان باسم اليوم يعرف الذي (املعارص اإلنسان سبقوا الذين الحساب

 واإلنسان النياندرتايل البدائ اإلنسان مثل ،)Homo sapiens العاقل
 موجودين نكون نفسه، العاقل اإلنسان وحتى Homo erectus املنتصب

 كيف األوائل، البرش هؤالء شعور عن تساءلت لطاملا. أطول أمداً  حينها
 بصلة، لنا �تّون هؤالء »الكهف أناس «أنّ  يبدو ال إذ حيواتهم؟ تبدو كانت
 أو املكشوف�، العراة بصورة غالباً  نتصّورهم أننا إىل جزئياً  ذلك يعود ورّبا

 ما لكنهم. الهراوات ويحملون البدائية املالبس يرتدون املشعرين، الُحْدب
 ضم�ٌ  لديهم يكون أن بدّ  فال. ننقطع ول عنهم ننفصل ول أسالفنا، زالوا

. والكتب املتاحف لنا صّورتها التي النمطية الصور من أكث وإبداعٌ  وروحٌ 
 

 نفّكر التي نفسها وبالطريقة والشعور بالتفك� األوائل البرش بدأ متى  
 باإلحساس بدأوا متى والعرشين؟ الواحد القرن يف نحن بها ونشعر

 مثل� الحياة؟ مدى االقرتان أو واملتفا�، الخالص التباديل والحّب  بالعاطفة
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 يف بدأوا متى ؟»البدائية بالحيوانات «عليها نطلق التي الحيوانات تفعل
 بدأوا متى ماتت؟ أو القرين مات حال يف أقرانهم، فقدان عىل الحداد
 مع يتعاملون كانوا كيف اليوم؟ أطفالنا نحّب  مثل� أطفالهم، يحبّون
 موتاهم، بدفن بدأوا ومتى املوت؟ بحتمية اقتنعوا كيف بالعمر؟ التقّدم
 اكتسبوا متى منهم؟ أكرب ورائية ما قوى وجود عن تساءلوا ومتى وملاذا؟

 بدأوا متى الواحد؟ اإلله أو املتعددة اآللهة يعبدوا أن بالروحانية؟ الشعور
 إىل املعلومات وترير الس�وات يف والكواكب النجوم حركات رسم يف

 وأن العراء، يف النار قبالة يجلسون بين� القصص برواية بدأوا متى اآلخرين؟
 جوّ  إلضفاء الكحولية املرشوبات يحتسوا وأن األعياد، مواسم يف معاً  يحتفلوا

 الزمن يف نعود عندما وملاذا؟ املالبس؟ ارتداء يف بدأوا متى الحميمية؟ من
 أن �كن كان ما حول األسئلة من نهائياً  ال عدداً  نطرح أن �كننا الوراء، إىل

 مشابهة أرواحهم أصبحت ومتى وكيف األوائل، األسالف عليه يكون
 ألرواحنا؟

 
 مخطوطات امتالكنا لعدم األسئلة هذه مثل عن إجابات �تلك ال إننا  

 تاريخ يف نسبياً  متيخر وقت إىل تعود الكتابات أقدم إن إذ مكتوبة،
 أقدم تعّدان اللتان واله�وغليفية، املس�رية النصوص وحتى. البرشية
 أحدث إنها أي فقط، سنة آالف خمسة قرابة عمرها يبلغ الكتابة، أشكال
. الحديث اإلنسان ظهور من بكث�

 
 يف عاشوا الذين البرش بعض أن مخطوطات، دون من حتى ندرك، نحن  

 رؤية عىل قدرة أو إبداعية، موهبة �تلكون كانوا التاريخ قبل ما عصور
. أداةً  وتخيّله حجراً  أمسك ما شخٌص  اآلخرون؛ يراها ال التي الجديدة األشياء
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 ما به ويقطّع يشحذه حاّداً  مدبّباً  شيئاً  منه يصنع أن فّكر آخر وشخص
 يتكاتفوا أن أشخاص مجموعة بإمكان أن رأى ثالث وشخص. يشاء

. وقواهم الجمعي ذكائهم باستخدام طعاماً، وأغنى أكرب حيوانات ويصطادوا
 ومؤونة محصوالً ويجني البذور يزرع أن بإمكانه أن اعتقد آخر وشخص
 بآخر الصوان حجر يرضب أو الضوء يركّز كيف اكتشف وآخر. منها مضمونة

 يف تسّهل أن العجالت بإمكان أن تخيّل وآخر. الطعام ويطهو النار ليخلق
. نقلها ويف الثقيلة األشياء تحريك

 
 اخرتاع قبل قصص، حّكائ يصبحوا أن األوائل املبدع� عىل لزاماً  كان  

 وأن ذاكرة، صنع يف يبدأوا أن أيضاً  عليهم لزاماً  وكان. طويل بيمدٍ  الكتابة
 ومدننهم، قبائلهم تاريخ يسجلوا ثم ومن رسدها، ويكرروا القصص يتوارثوا

 إىل ــ والشفاهية السمعية التقاليد عرب ــ واألساط� القصص �رروا وأن
 الباهرة الرسومات ذلك عىل تشهد فناناً، بعضهم أصبح. املستقبلية األجيال

 قبل عاماً  17,000 منذ املشيّد فرنسا يف دوردونيي إقليم يف السكو كهف يف
 طقوس يف الدينية التربّك مراكز من نوعاً  يكون أن يفرتض والذي امليالد،
 األلوان يطّوعون كيف) الكهنة رّبا أو (الفنانون هؤالء اكتشف لقد. الصيد

 من أكث ليبدعوا الصخور، ألوان مع �زجونها النار، من الفحم أو األرض من
 الشمس، حركة آخرون مبدعون تتبّع. الحيوانية الحياة تصّور رسمة ألف

 الصيفي، االنقالب توقيت ليكرّموا الصخور جالميد لوضع وسيلة وابتكروا
 والذي سنة، آالف خمسة العمر من يبلغ عظي�ً  ودينياً  فلكياً  رصحاً  فكان
 الرصح هذا مثل بناء أن بدّ  ال. Stonehenge ستونهنج اسم عليه يُطلق

 التنبؤ من أسالفنا ليتمكن جداً  دقيقة وفلكية حسابية عمليات يتطلّب
 املذهل الرصح زيارة فرصة يل سنحت لقد. (والخسوف الكسوف بتوقيتات
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 جامعة يف إنجليزي أدب طالبة كنت. زيارته يستطيع أحدٌ  يكن ل أيّام يف
 سالزبري سهل يف مهجور حقل يف مهمالً موقعاً  ستونهنج وكان أوكسفورد،

). ويلتشاير مقاطعة يف
 

 ومن التاريخ قبل ما من اإلنسا� اإلبداع عن كث�ة مذهلة أمثلة لدينا
 تشيتشن يف املايا حضارة وأطالل مرص، يف األهرامات أقصد. نفسه التاريخ

 البارثينون ومعبد واألكروبول تركيا، من الغرب يف �رود جبل وتاثيل إيتزا،
 هذه جميع. أوروبا أنحاء يف تتدّ  التي وتفرعاتها الرومانية والطرق أثينا، يف

 املتنوع البرشي اإلبداعي اإلنجاز يف التطّور عن صورة تعطينا األمثلة
 هذه تطّور ألن املبّكرة، اإلنجازات إىل تنضمّ  املوسيقى كذلك. واملستدام
 ل والتي املوسيقى، من متنوعة بيشكال اقرتن قد اإلبداعية اإلنجازات

. الشديد لألسف لنا تخلدها أو الطبيعة تحفظها
 

 يف كان إذ املبكر، تاريخه يف حتى اإلبداع، رشارة اإلنسان ُوِهب لقد  
 وأن يتخيّل، أن مقدوره يف كان. قبالً موجودة تكن ل أشياءَ  يرى أن مقدوره

 يف كان. والع�رة واألدب الفنّ  عرب الج�ل يطّوع وأن الج�ل، إىل يتوق
 والنجوم والقمر الشمس أرسار عن وليالً نهاراً  الس�ء يف يبحث أن مقدوره

 يدرس أن مقدوره يف كان. وأرسارها تحركاتها يفهم أن محاوالً والكواكب
 ك الطبيعة ليطّوع جديدة طرق عن باحثاً  به، املحيطة والنباتات الحيوانات

 مثل هندسية، معجزات يبدع أن مقدوره يف كان. البقاء عىل تساعده
 املوجودات يتخيّل أن مقدوره يف كان. والبارثينون والستونهنج األهرامات

 أن مقدوره يف كان. عامله وتشكّل  ترشده كانت والتي منه، األعظم والقوى
 السمو إىل وتدعوه الفردي، العيش تستهجن وأخالقيات قواعد يبتكر
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 بليك ويليام اإلنجليزي الرومانيس الشاعر يصفه كان ك�. عظمى ألسباب
: استطاع أنه يّدعي الذي

 
 رمل ُحبيبة يف العال يرى أن  
 بريّة وردة يف والفردوس  
 اليد راحة يف الالمتناهي الكون �سك أن  
 …ساعة يف األبدية ويقيض  
 

 واألحالم الرؤى هذه الدماغ فورة تُبتكر وكيف اإلبداع؟ رشارة تيت أين من  
 ك� والج�ل، الحقيقة إىل أدمغتنا تتوق ملاذا البص�ة؟ يف ألق إىل متحّولة

 ملاذا معرفته؟ إىل نحتاج ما وكّل  األرض، عىل نعرفه ما كّل  ذلك كان لو
 تستطيع هل حقيقي�؟ عباقرة نراهم أن درجة إىل مبدع� بعضهم يكون

 أن نستطيع وهل إبداعاً؟ أقّل  هم من الفطرية اإلبداعية قدرتهم تحّفز أن
 القادمة؟ واألجيال أبنائنا يف هذه اإلبداع ملكة نغرس

 
. الكتاب هذا هدف تقصيها وإن ذلك، وأعي أعلم جبّارة، األسئلة هذه إن  

 جداً  متحّمسة وأنا عنها، لإلجابة لك دليلة أكون أن اإلمكان قدر سيحاول
 ثالث� قرابة واختمر عقيل يف الكتاب هذا تكّون لقد. ذلك عىل قادرة ألنني
. املطاف نهاية يف لكتابته الوقت وجدت ألنني ممتنة وأنا عاماً،

 
 يف السبب معرفة لك ليتسنى بدء، ذي بادئ نفيس عن أعرّف دعني  

 وعلم الخّالق الدماغ عن املث� املوضوع هذا لفهم دليلتك أكون أن رغبتي
: العبقرية أعصاب
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 األعصاب علوم يف أو الدماغ يف متخّصصة عاملة أنني األغلبية يظنّ   
 العصبي التصوير ثورة انطالق يف أسهمت بينني ويعرفون. فحسب

 الدماغ تركيب لدراسة) الدماغ تصوير تقنية استخدام أي (التشخييص
 دراسة يف وسيلة خ� اليوم العصبي التصوير يُعدّ  إذ وقياسه�، ووظيفته
 السنوات يف الفهم عىل عصيّة كانت والتي املختلفة، البرشية القدرات

 مع تعاطفنا كيفية عن أجيب أن جاهدة حاولت لقد املاضية؛ القليلة
 االستفادة وكيفية ونفّكر، نتيّمل ح� أدمغتنا إيقاع تطبيع وكيفية اآلخرين،

 الدماغ فيها يستطيع التي الكيفية معرفة ألن اإلبداعية، الدماغ قدرات من
. أعصاب عاملة بوصفي يل الشاغل الشغل هي والتفك� الشعور

 
 ذوي لرعاية حياتها من الكث� كرّسْت  نفسية طبيبة أيضاً  األغلبية ويعرفني  

 أمل عىل األمراض، هذه آليات عن والبحث الخط�ة، العقلية األمراض
 األفكار من يعانون الذين مع يومياً  العمل إن. لها ناجعة عالجات تطوير

 النفيس الطبيب يف يث� »صوابهم يفقدوا «أن يخافون الذين أو الذهانية
 الكث� داخله يف يث� ك�. والدماغ العقل طبيعة حول الدروس من كفايةً 

 الذي ما الغريبة، التجارب هذه مع الدماغ تفاعل حول األسئلة من
 أيضاً  شغف لديّ  كان لقد يوقفها؟ حتى أو يثبطّها أن �كن وكيف يحّفزها؟

 السائد االعتقاد أخترب وأن العقيل، واملرض اإلبداع ب� العالقة عن البحث يف
 حيات من كث�اً  قضيت لقد. والجنون العبقرية ب� رفيعاً  خيطاً  هناك أن يف

 يعني وماذا صوابه؟ داللة ما صائباً، االعتقاد يكون أن احت�ل وأدرس أفّكر
 الدراسات إحدى يف دهراً  أمضيت لذلك وللمجتمع؟ املبدع للشخص ذلك

 والتي العقيل، واملرض اإلبداع موضوعة مجال يف والقليلة املستحدثة
. الكتاب هذا يف الحقاً  عليها سيعّرج

١٨



 

 ذخ�ة اختزنت لذلك النفيس، والطّب  العلم محيط يف غارقة حيات كانت  
 تفّكر كيف بسؤال يتعلق ما يف ــ القارئ عزيزي ــ إيّاها ألشاركك غنيّة

 الجديدة؟ واألشياء األفكار تخلق وكيف تشعر؟ وكيف أدمغتنا؟
 

 يف متجّذراً  شغفاً  لديّ  ألن الكتاب، هذا إىل أخرى نظر وجهة أضفت لكنني
 طبيبة أنا. والعلوم للطّب  أكنّه الذي الشغف عمقه يف يعادل الفنون مجال

 أو البيولوجيا يف تكن ل هذه شهادت لكن دكتوراه، شهادة وأحمل متمرّسة
 التنوير عرص أدب يف لكنها والتوقّع، الحدس يفرتض ك� الحيوية، الكيمياء

 كتاب وأول التخّصص، هذا يف أكاد�ية أستاذة كنت لقد نعم،. اإلنجليزي
 أن وقبل. 1967 عام يف »املحافظ الثوري الشاعر: دون جون «يدعى نرشته

 أعوام خمسة وملدة كنت الدماغ، وعلم الطّب  مجال إىل مهنتي تغي� أقّرر
 يف مخيّلتي يف أتجّول وكنت. مختلفة جامعات يف اإلنجليزي األدب أدرّس

 لو ك� النهضة عرص يف فلورنسا أو إليزابيث امللكة عرص يف إنجلرتا شوارع
 شكسب� أقرأ وكنت. البحوث مختربات أو املستشفيات أروقة يف أتنزه كنت

 وال. العلوم مجلة أو الدماغ رن� تصوير أقرأ كنت لو ك� وسوفوكليس
 ألنني اإلبداع، حول فريداً  منظوراً  املتنّوعة خلفيتي منحتني رّبا أدري،

. بعضاً  بعضها مع تتناقض الكث�ون يعّدها مجاالٍت  يف تعّمقت
 

 الرائعة، االستكشافية املغامرة هذه نخوض عندما بقربك سيكون لذا  
 رشارة «إبسن ه�يك ال�ويجي الكاتب عليه يطلق ما أو الدماغ، مغامرة

 اإلبداع طبيعة نستكشف ال ألننا وجديدة مث�ة مهمتنا إن. »اإللهية النار
 إال يتولَّها ملّا صعبة مهمة إنها. أيضاً  اإلبداع »أعصاب علم «ولكن فحسب،
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 يف وتعقيداً  تشويقاً  األكث العضو الدماغ، هذا أن كيف سنكتشف. القليل
. واإلبداع الخلق عىل القدرة البرش، يف قدرة أعظم يبتكر اإلنسان، جسم

 
 اإلبداع مفهوم تطّور  
 

 الدماغ برتكيبة يتعلّق ما يف سواء (اإلبداع مفهوم يف تدقيق أي إن  
 يبدأ أن يجب) العقيل املرض أو املعريف، الطراز أو الشخصية، أو ووظيفته،

 وب� بينه العالقة وما بالضبط؟ اإلبداع ما وهو أال األصل؛ يف معّقد بسؤال
 الذكاء؟

 
 ،creare الالتينية الكلمة من األصل يف مشتّقة» create «»يبدع «كلمة إن  

 هناك إذ ،»وتبدع تخلق أن «أو ،»تصنع أن «أو ،»تبتكر أن «تعني والتي
 اإللهي والخالق الت�ثيل أو للمعزوفات البرشي الخالق ب� جيل ارتباط
 وُمِنحوا املايض يف العظام املبدع� بعض كُرِّم النسق، هذا وعىل. للكون
 فساري جيورجيو اإليطايل الكاتب أشار املثال، سبيل فعىل. القداسة درجة

 أنجلو مايكل «بـ أنجلو مايكل إىل) النهضة عرص فنا� س�ة كاتب وهو(
. »املقّدس

 
 ،»العبقرية «مصطلح مع تبادلية بصورة تاريخياً  اإلبداع مصطلح استُعمل  
 من األصل يف ومشتّقة شائعة التينية كلمة» genius «»عبقري «كلمة إن إذ

. »الوجود إىل تيت «أو »تولد أن «تعني والتي اليونانية،» ginesthai «كلمة
 الروما�، العرص يف الشائع االستخدام ويف األصل، يف عبقري كلمة كانت
 أن شينها من والتي والدته، عند للمرء توهب التي الروح أو اإلله إىل تش�
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 اإلنجليزية للغة املبّكر التاريخ أبقى وقد. وطالعه وحظّه شخصيته تحّدد
 بيان يف ورد ما ذلك عىل ومثال األحيان، بعض يف هذا الكلمة معنى عىل

 عبقريته تيخذه ل إذا املصانع، تصنعه ال الشاعر «أن من سيد� فيليب
. »بيديه

 
 عليه كان م� شيوعاً  أكث معنى إىل العبقرية كلمة معنى تطّور ما رسعان  
 قدرات �تلك من إىل لإلشارة الكلمة استخدام يف الناس وبدأ السابق، يف

 العبقرية، مصطلح كان. التصّوري اإلبداع من استثنائية فكرية وقابليات
 عرش السابع القرن يف العظيمة اإلبداعية القابليات إىل يش� العموم، عىل

 سيزاري اإليطايل النفيس الطبيب كتب وقد. العرشين القرن أوائل حتى
 ونرش ،»والجنون العبقرية «بعنوان كتاباً  عرش، التاسع القرن يف لومب�ازو،

. »املتوارثة العبقرية «بعنوان كتاباً  غالتون فرانسيس الطبيعة اإلنجليزي عال
 دراسة «إيليس هافلوك اإلنجليزي الطبيب نرش العرشين، القرن أوائل ويف
 تفحص أن تحاول الكتب هذه جميع وكانت. »الربيطانية العبقرية يف

 النفس علم شيوع ومع. العقلية واألمراض اإلبداع توارث ب� التداخل
 وفق عىل »اإلبداع «مصطلح تعريف أعيد العرشين، القرن يف الحديث

. وجّدية حزماً  أكث وبشكل علمية أسس
 

 ت�مان عباقرة: الذكاء إزاء اإلبداع  
 

 األساليب وفق عىل ودراسته اإلبداع تعريف إىل سعى من أول كان  
 إذ. ستانفورد جامعة يف ت�مان لويس هو الحديث النفس لعلم املنهجية

 وبدءاً . نفسه اليشء ه� »األملعي الذكاء«و »العبقرية «أن ت�مان افرتض
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 بعد حتى استمر الذي »العبقرية دراسة «مرشوع أطلق ،1921 عام من
. 1956 عام وفاته

 
 يف إنديانا والية يف ولِد إذ حياته، يف جداً  مبكراً  باملوهبة ت�مان اهت�م بدأ  

 ت�مان وكان آخرين، عرش أربعة ب� عرش الحادي تسلسله وكان ،1877 عام
 الغالب يف يتعرض كان لذلك هزيالً، الشعر، أصهب البنية، صغ� طفولته يف

 قبل وناضجاً  وأملعياً  موهوباً  طفالً كان لكنه. اآلخرين األوالد من للمضايقة
 قصته كانت بل. مهولة برسعة الثالث الصف تخطّى أنه درجة إىل أوانه

 يتعلم لك جداً  شغوفاً  كان). 1(آلجر هوراشيو قصص كب� حدٍّ  إىل تشبهه
 مستوى عىل الحصول يف يطمح وكان. البرشي العقل يعمل كيف ويفهم

 إال أكمل قد املزارع� أوالد من أقرانه يكن ل وقٍت  يف التعليم، من عالٍ 
. فحسب الثامن الصف

 
 التغلّب استطاع وبالكاد لها، تعرّض التي الخيبات كثة من الرغم وعىل  

 سنرتال إنديانا كليّة ودخل سعيه، يف استمر التدّرن، نتيجة صّحته ترّدي عىل
 يف الواحد الفصل مدارس يف ودرّس العمر، من عرش الخامسة يف نورمال

 وانخرط بكالوريوس، شهادات ثالث عىل وحصل العمر، من عرش السابعة
 عىل ت�مان حصل 1905 عام ويف. العرشين عمر يف األكاد�ي التدريس يف

 ولغرض ماساتشوستس، يف وورسسرت يف كالرك جامعة من الدكتوراه شهادة
 أبيه من اقرتض النفس، علم يف السلوك أساسيات تطوير يف دراسته تويل

 ولكن الوقت، ذلك ضخ�ً  مبلغاً  كان مضض، عىل دوالر ومئتي ألفاً  وشقيقه
. هناك وتدريسياً  محارضاً  الجامعة يف تعيينه فور دينه سّدد ما رسعان
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 يف البحث يف شغف فقد أوانه، قبل ناضجاً  كان نفسه ت�مان وألن  
 عرضة يكونون وكيف األذكياء، األطفال حول آنذاك السائدة االعتقادات

 ينضج الذي الطفل أن وكيف يكربون، ح� واالجت�عي الفكري للتقهقر
 يف أفضل نتائج إىل يؤدي البطيء النضج وإن الطبيعي، بالطفل ليس باكراً 

 قبل يفسد أوانه، قبل ينضج الذي «القائل للمثل طبقاً  الطويل املدى
. مستحسناً  شيئاً  السابق يف األطفال عند العبقرية تكن ل باختصار،. »أوانه

 شهادة نيل متطلّبات من جزءاً  بوصفه األول، بحثه ت�مان أكمل هكذا
. بعد مكتشفاً  الذكاء اختبار يكون أن قبل كالرك، جامعة يف الدكتوراه

 األذكياء األطفال من مجموعت� ب� مقارنة عن عبارة دراسته وكانت
 أوانه، قبل ينضج الذي الشخص «فرضية دراسته تثبت ول البلداء، واألطفال

 يف الرشوع إىل ت�مان خطط السبب لهذا. فنّدتها بل »أوانه قبل يفسد
 عباقرة «يعّدون الذين األطفال حياة تاريخ عن األمد طويلة دراسة

. »موهوبون
 

 ت�مان لويس  
 

 العاملية الحرب قبل ما حقبة يف العقلية الس�ت قياس يف االهت�م ازداد  
 الفرنيس العال ابتكر العرشين، القرن أوائل يف. جنونية بصورة األوىل

 عقل �و مراقبة من الفكرة مستله�ً  ذكاء، اختبار أول »بينييه الفريد«
 بينييه أصبح تدريب، سابق وبدون محامياً، كان أنه ورغم. االثنت� طفلتيه
 ينصّب  اهت�مه كان. الحديث النفس علم يف الرائدة الشخصيات من واحداً 

 لجنة يف استخدامها �كن الذكاء لقياس موضوعية أكث وسيلة إيجاد عىل
 يف تيمل اللجنة وكانت. يعمل كان حيث املعاق� األطفال تعليم تقييم
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. منهم التعلم عىل القادرين تحديد عرب األطفال هؤالء تعليم تحس�
 الذاكرة لفحص االختبارات من مبّسطة مجموعة بينييه ابتكر ولذلك،

 معرفية سابقة تحقيق يف االختبارات هذه أسهمت ،1910 عام ويف. واملنطق
 مع وتزداد بثبات، تتغ� الطفل معرفة أن بالحسبان األخذ مع مهمة،
 االختبارات يف االعتيادي الطفل أداء معدل حّدد وهكذا. العمر يف التقّدم

 معّدٌل  هناك وأصبح متفاوتة، سن� يف األطفال من كب�اً  عدداً  اخترب أن بعد
 أو الذكاء، مقياس ابتكار ثم ومن ،»العقيل العمر«بـ يعرف عمر لكل محّددٌ 

 خالل من ،)IQ (أو) Intelligence Quotient (الذكاء بحاصل يسمى ما
 حاصل إن أي. للطفل الرتاتبي الفعيل العمر عىل العقيل العمر قسمة
 يف الناتج ويرضب الفعيل، العمر عىل العقيل العمر يساوي) IQ (الذكاء

 يعادل العقيل عمره وكان سنوات، عرش الطفل عمر كان فإذا. بالطبع 100
. 150 يساوي) IQ (الذكاء حاصل فإن عاماً، عرش الخمسة ذي عمر متوسط

 يف أساساً  ــ قرن قبل بينييه ابتكره الذي ــ الذكاء حاصل مفهوم يزال ال
. اآلن حتى التقليدي الذكاء حاصل قياس

 
 شهادة عىل حصل أن بعد كاليفورنيا إىل ت�مان توّجه نفسه، الوقت  يف

 كاليفورنيا جامعة (االعتيادية أنجلوس لوس كليّة يف ودرّس الدكتوراه،
UCLA  ًأصبح فقد ،1910 عام يف ستانفورد بجامعة التحق ثم ومن ،)حاليا 

 أثر يقتفي أن املتوقع من وكان. 1922 عام يف النفس علم لقسم رئيساً 
 والعبقرية، اإلبداع، موضوع يف املشرتك لشغفه� نظراً  بينييه، زميله

 بينييه اختبار من مستحدثة نسخة ت�مان طّور وهكذا. والذكاء واملوهبة،
 ملخصاً  ونرش ستانفورد، جامعة يف طلبته مع بالتعاون اإلنجليزية، باللغة

 الجدير ومن. 1916 عام يف »الذكاء قياس «عنوان يحمل كتاب يف للبحث
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 »ت�مان «اسمه يذكر أن رفض إنه العظيم، اإلنسان هذا بتواضع نشيد أن
ً  االختبارات من أيّ  يف  طلبته جهد يكرّم أن طلب ذلك، من وبدالً به، تيمنّا
 ــ ستانفورد اختبار (الجديد االختبار ويسمى وبينيه ستانفورد جامعة يف

 علم بحوث لدعم وأرباحه االختبار ملكية حقوق بجميع أيضاً  وتربّع ،)بينيه
. الشخصية ملصلحته ال النفس

 
 توقف لذلك األوىل، العاملية الحرب يف تورّطت قد املتّحدة الواليات كانت  

 وكان القاهرة، الخارجية األحداث بسبب ستانفورد جامعة يف ت�مان عمل
 االنض�م يف والراغب� للمتطوع� الفكرية القابلية قياس طلب قد الجيش

 ذوي أو أميّ� أما منهم الكث� إن ُوِجد لقد أولها، أسباب؛ لعّدة صفوفه، إىل
 كان وثانيها،. العسكري بالعمل جديرين غ� كانوا ثم ومن متواضع، تعليم

 بنجاحهم التكهن لغرض املنضّم� لتقييم طرائق تتوفّر أن املهم من
 من ملعرفة التكنولوجية؛ الناحية من أكث تعّقدت الحرب ألن، املستقبيل

 مع يتعامل أن استطاعته يف الذي ومن ضابطاً؟ يكون أن يستحق الذي
 وأقّل  أبسط بعمل يُكلّف أن يجب الذي ومن معّقدة؟ تقنية مسؤوليات

 املدى ذات العبقرية دراسة يضع أن ت�مان عىل لزاماً  كان لذلك، تطلّباً؟
 وقياس النفس علم يف متخّصصاً  بعّده الحكومة كلّفته أن بعد جانباً، البعيد

 يف وبدأوا النفس عل�ء من عدد اجتمع ،1917 عام صيف ويف. اختباراته
 املحرّك ت�مان وأصبح. عاّمة بصورة العقلية القدرة لتقييم اختبارات تطوير
 إدارته، تحت وابتكرت،. العقلية الكفاءة لقياس اختبارات تطوير يف الرئيس

 ويكتبون، يقرأون الذين الختبار األلفا (للجيش والبيتا األلفا اختبارات
 الواليات أن درجة إىل فّعال� والبيتا األلفا اختبارا كان). لألمي� والبيتا

. الثانية العاملية الحرب يف استخدامه� أعادت املتحدة
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 ستانفورد إىل ت�مان عاد ،1918 عام أواخر يف الحرب انتهت أن بعد  
 العالية الذكائية اإلمكانات  ذوي األطفال تشخيص يف القديم شغفه ملتابعة
 الحشدية دراسته بدأت وهكذا. الطويل املدى عىل مآلهم يف والتنبؤ

 يرتاوح والذين ،1910 عام يف املولودين لألطفال 1921 عام يف الشه�ة
 لألوالد درجة 151.5 وبتوسط درجة، 200و 135 ب�) IQ (ذكائهم حاصل

 وعرفوا عاماً، سبع� من ألكث األطفال هؤالء وتوبع. للبنات درجة 150.4و
 حتى الدراسة عىل مرشفاً  ت�مان وبقي ،)Termites (2 باسم بعد ما يف

 فيهم بن بعده، من خلفاؤه متابعتها يف أستمر إذ ،1956 عام يف وفاته
. مجلدات ستة يف نتائجها ونرشت ابنه،

 
 يكتِف  ل ت�مان إن إذ املفاهيم، يف وأصالتها ت�مان دراسة أهمية تكمن  

 أخرى قياسات وضع حاول بل فحسب، الذكاء أرقام يف التغّ�ات بقياس
 زمالؤه سّجل لقد. املوهوب� األطفال هؤالء حيوات مفاصل جميع لفحص

 وتاريخهم أوزانهم، وقاسوا الذكائية، أقاربهم نجاحات عن معلومات وإيّاه
 واختبار واملنجزات، التعليمي، والتدّرج واالختبارات، واملريض، الطبّي

 التقييم تحديث واستمر. والرتفيهية الذكائية والطموحات الشخصية،
 التطّور أيضاً  وشمل لالختبار، الخاضع� األشخاص حيوات طوال منهجياً 
 والصحة الزوجية، الحياة مع والتكيّف املهنية، واملنجزات والعاطفي، البد�

 فرضية جداً، باكر وقت ويف الدراسة، فنّدت لقد. والنفسية الجسدية
 بحث نتائج مؤكدةً  ،»أوانه قبل يفسد أوانه، قبل ينضج الذي الشخص«

 الناضج الطفل أن تفرتض التي النمطية الصورة ودحضت. القديم الدكتوراه
 تقييم كان بل اجت�عياً، كفء وغ� العاطفة، ورهيف ضعيف، أوانه قبل

 وأكث أقوى، فكانوا الطبيعي، من أعىل معاي� ضمن يقع »ت�مان عباقرة«
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 تقييم أن ورغم واالجت�عي، االقتصادي الصعيدين عىل ونجاحاً  تعافياً،
 أنهم أظهرت النتائج لكن الكفاية، فيه با مرضية تكن ل النفسية األمراض

 األرسي والتكيّف النفسية الصحة مجايل يف به بيس ال بستوى يتمتعون
. ما نوعاً 

 
 تصميمها بسبب لالهت�م مث�ة جوهرياً  الدراسة أن من الرغم عىل  

 العالقة عىل الضوء تلقي ألنها شخصياً  اهت�مي تث� لكنها الرائد، التخيّيل
 خّالقة مساه�ت »ت�مان عباقرة «بعض قّدم لقد. واإلبداع الذكاء ب�

 عىل ولكن. مثالً أوبنها�ر روبرت الفيزيائ العال بينهم من ملحوظة،
 وكان. مبدع� أعضائها من كب� عدد يصبح ل السن�، تقادم ومع العموم،

 مبتكرين، عل�ء أو فنان�، أو موسيقي�، أو ناجح�، كتّاباً  منهم جداً  قليل
 يف كانوا ح� 1952و 1950 يف أُخذ الذي (العمر منتصف �وذج إن نعم،
 واملهني، املادي النجاح من معقول مستوى إىل أشار) األربعينيات بداية
 ل الذكاء، معدل ارتفاع من وبالرغم الالفت، اإلبداعي باملستوى ليس ولكن

 ألفاريز، ولويس شوكيل وليام وحتى مثالً، نوبل جائزة منهم أي ينل
 ل العباقرة، فيه جمع الذي الزمني اإلطار خالل كاليفورنيا يف املولودين

 ولكنه� الدراسة، إىل انض�مهم ليقبل الذكاء من املطلوب باملستوى يكونا
. املطاف نهاية يف الفيزياء يف نوبل جائزة عىل حازا

 
 منهم % 45.6 أن العمر منتصف يف ت�مان عباقرة وظائف بيان ويظهر  

 يف % 1.6 التجاري، القطاع يف % 10 األع�ل، إدارة يف % 40.7 توظّفوا،
 الذين من فرداً  757 ب� ومن. املهارات متوسطة املهن يف % 1.2 الزراعة،
 املميزين املبدع� من جداً  قليل هناك كان العمر، منتصف خالل توبعوا
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 ك�). األوسكار جائزة عىل حاز واحد سين�ئ ومخرج ناجحان كاتبان(
 الرسم مثل ثانوياً، نجاحاً  أو إبداعياً  شغفاً  �تلك القليل أن الدراسة أظهرت

 درجةً  وضع الذكاء اختبار ألن السبب يعود رّبا. هواية بوصفه� الكتابة أو
 أو إبداعيٌ  اهت�مٌ  لديهم الذين أغلب أن ووجد اللفظية، للمهارات عالية

. األدبية الكتابة حرفة اختاروا قد هوايات
 

 فقد الذكاء، اختبار فيه اخُرتِع الذي الوقت يف ظهرت الدراسة ألن ونظراً   
 يف ترادف ال) اإلبداع بعنى (العبقرية أن عىل علمي دليل أول البحث قّدم

 املكّونة الكتب سلسلة أن من الرغم وعىل. املرتفع الذكاء مستوى مفهومها
 لو لكننا ،»الوراثية العبقرية دراسة «بينها إليها أش� قد مجلدات ستة من

 ب� الفرق أدركوا قد وزمالءه ت�مان أن لوجدنا املجلدات عناوين عىل ركّزنا
 الصفات «الثا� املجلد عنوان كان إذ جداً، مبكر وقت يف واإلبداع الذكاء

 من عناوين تحمل املجلدات وبقية ،»عبقري للثالثائة املبكرة العقلية
 املتفّوق� تتبّع من عاماً  وعرشون خمسة: الكرب يف املوهوب الطفل «أمثال

 خمسة: العمر منتصف يف املوهوبة املجموعة «وكتاب ،)»الرابع املجلد(
)». الخامس املجلد (املتفوق� تتبّع من عاماً  وثالثون

 
. واإلبداع الذكاء ب� التمييز يف الالحقة الدراسات من كث�ٌ  أسهمت لقد  

 والستينيات الخمسينيات يف اإلبداع ماكينون روجر درس املثال، سبيل فعىل
 من متنوعة مجموعة خالل من املع�ري� تقىص إذ العرشين، القرن من

 مجموعات ثالث إىل املع�ري� وقّسم. الذكاء قياس ذلك يف با القياسات،
 وحصل). مبدعاً  وليس ما، نوعاً  مبدع للغاية، مبدع (اإلبداع أساس عىل
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 اختبارات يف تقريباً  نفسها النتائج عىل الثالثة املجموعات يف من جميع
. مجموعة لكّل  120 بتوسط الذكاء،

 
 ألن. إبداعاً  األقل من ذكاءً  أكث يكونوا ل للغاية املبدع� فإن ثم،  ومن

. أيضاً  عنه يختلف لكنه باإلبداع، ما نوعاً  مرتبط الذكاء
 

 الرغم وعىل. السن� مرّ  عىل والكث� الكث� املوضوع هذا حول كُتب لقد  
 ينّص  ضمني اتفاق وجود يحتمل لكن مطلقاً، يتحقق ل اإلج�ع أن من
 خّالقة مساهمة تقديم أجل من معّ�  ذكاء مستوى إىل حاجة هناك أن عىل

 العقلية/الدماغية امللكة من آخر نوع هناك ما، مرحلة يف لكن. ما بشكل
 تسمح التي هي) اإلبداع تدعى التي (امللكة وهذه الدخول، تستيذن التي

 السوناتات أو الرياضية، املعادالت أو الروايات، يكتبوا أن األشخاص لبعض
. والسيمفونيات

 
 يقرر؟ الذي من: واملجتمع اإلبداع  
 

 العشاء وحوارات السمر جلسات يف تفيد قد�ة فلسفية نكتة هناك  
 فهل يسمعها، كائن أيّ  هناك يكن ول الغابة يف شجرة سقطت إذا: تقول
 ومعارضة طريفة مشابهة نسخة هناك (ال؟ أم حقاً  الواقع يف الصوت صدر

 أيّ  تستطيع ال حيث الصحراء يف يتحدث الرجل كان إذا: تقول للنسوية
). وقتها؟ مخطئاً  الرجل يبقى هل تسمعه، أن امرأة
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 الكتّاب إن إذ اإلبداع، تعريف نحاول ح� م�ثٌل  سؤاٌل  لدينا يتبلور  
 أنها يعتقدون أع�ل خلق أجل من كلل بال يعملون والفنان� واملوسيقي�

 تُقّدم وال تُنرش ال الغالب يف أع�لهم فإن ذلك ومع استثنائياً، إبداعاً  تحمل
 العمل ومن املبدع الشخص من نطلب أن املفروض من فهل. تُعرض وال

 من غ�هم أو النّقاد أو النارشين من خارجي بتيكيد يفوز أن اإلبداعي
 فيه؟ اإلبداع وجود لنثبت املحّكم�

 
 كتبت املثال، سبيل فعىل السؤال، هذا تيمل إىل تدعونا كث�ة أمثلة هناك  

 ورهافة فكرها لعمق اللّب  تسلب التي القصائد مئات ديكنسون إ�ييل
 وفاتها، بعد إال تنرش ل القصائد هذه أغلب ولكن. حياتها خالل إحساسها

 إذاً،. اليوم به تحظى ك� النقدي والتقدير باالستحسان أع�لها تحظ ول
 أن بعد أم القصائد؟ كُتبت ح� ذلك كان هل الخلق؟ فعل حدث متى

 مئات كوخ فان فنسنت رسم لقد الجمهور؟ بها وأعجب ونرشت اكتشفت
ً  أصدقائه، بعض باستثناء أحد، يشرتِ  ل ذلك، ومع حياته، يف اللوحات  من أيّا
 أع�له لتحقق دهراً  األمر وتطلّب. فادحة خسارة وفاته وكانت لوحاته،
 بالي� حالياً  لوحاته وتقّدر بل املرجّوة، النقدية والشهادة الواسعة الشهرة

 قصائد أما. كريستي دار أو سوذبيز دار مزادات يف تعرض ح� الدوالرات
 فلم والعل�نية، والدينية والهجائية الغنائية بيلوانها وسوينيتاته دون جون

 مغمورة ظلّت قرون ثالثة مدى وعىل. حياته سنوات أغلب يف كتابةً  تتداول
. س.ت الشاعر أعاد ح� العرشين القرن أوائل حتى منها يقتبس ما ونادراً 

 أن ينبغي ملا �وذجياً  مصداقاً  وعّدهم امليتافيزيقي�، الشعراء إحياء إيليوت
. والشعراء الشعر عليه يكون
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 من ماتوا الذين من والكث� املبدع�، هؤالء إن ويقول بعضهم يجادل قد  
 يجدر واالرتفاع، الهبوط ب� شعبيتهم ترتاوح الذين أو بهم، يُعرتف أن دون

. أع�لهم خلقت الذي الوقت يف مبدعون أنهم عىل نعرِّفهم أن بنا
 

. »الحقيقي اإلبداع «لتحديد معيّنة معاي� استع�ل عىل آخرون وشّدد  
 شيكزنت النفيس العال بها جاء التي تلك بها يعتدّ  أطروحة أقوى ولعّل 

 التغي� باستطاعته الذي اإلبداع، أن اقرتح إذ. Csikszentmihalyi ميهايل
 بحكم يشرتط، وال. فحسب املرء عقل يف يوجد ال الثقافة، مظاهر يف

 تكون أن يجب مؤثراً، يكون ولك. الثقافية الرؤى ضمن يكون أن التعريف،
 املجال، خرباء يجتاز أن ويجب اآلخرون، يستوعبه شكل يف متداولة الفكرة

. إليه ينتمي الذي الثقايف املجال يف يُضّمن أن يجب النهاية ويف
 

 ثالثة اجت�ع يف يتشّكل أن واقرتح اإلبداع تعريف ميهايل وّسع لقد  
. نفسه املبدع والشخص وميدانه، اإلبداعي، املجال: مقّومات

 
 لو الرياضيات تخصص مثل والتخّصص، املعرفة مساحة املجال يعدّ   

 »بوابة «يحرسون الذين األشخاص من فيتكّون امليدان أما. مثاالً اتخذناه
 املتاحف، وأمناء والهواة، النّقاد، من يتيلف امليدان إن أي. اإلبداعي املجال
 الشخص، بدور يتعلق ما يف أما. التمويل ووكالء املجّالت، مراجعات وكاتبي
: ميهايل فيكتب

 
 مثل معّ�  مجال قوان� بتسخ� ما شخٌص  يقوم ح� اإلبداع يتبلور  «

 فكرة فيطرح األع�ل، ريادة أو الرياضيات، أو الهندسة، أو املوسيقى،
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 ويدرجه الرائد ابتكاره امليدان �تدح عندما أو مستحدثاً، �طاً  أو جديدة
. »به الخاّص  املجال ضمن

 
 واضحاً  اإلبداع يصبح لك الثالث الجوانب اجت�ع يف الرئيس الرسّ  يكمن  

 أو توسيعه أو املجال تحويل عرب (جديداً  شيئاً  اإلبداع يخلق أن يجب جليّاً؛
ً  جديد مجال خلق  امليدان من للمبدع النهائ الحكم ييت أن ويجب ،)كليّا

 أو كوخ، فان أو ديكنسون، فإن األساس، هذا عىل. املجال عن املسؤول
 يطلق. كذلك أنهم امليدان قّرر حتى فعالً مبدع� يصبحوا ل دون جون

 غريغور أن يقرتح وباستخدامه،. »النظام �وذج «املفهوم هذا عىل ميهايل
 .حياته سن� يف مبدعاً  يكن ل الحديث، الوراثة علم يف الرائد مندل،

 
 وغ� رسيّة أع�له بقيت ولذلك الكنيسة من مقرباً  كان (كذلك يصبح ول

 عندما وفاته، من عاماً  خمس� بعد إال) الديني االزدراء مخافة منشورة
. التجريبية الوراثية الدراسات يف واستعملت اكتشافاته، نرشت

 
. اإلبداع ظاهرة تقّيص  يف كث�اً  وفروقاته ميهايل تعريفات أسهمت لقد  

 خالل من اإلبداع لتعريف النفسية املعاي� عىل املصداقية بعض وأضفت
 تقّيص  يف قيّمة األطروحة هذه زالت وما املوضوعي، التقييم أهمية تيكيد

. حدوده ورسم اإلبداع تعريفات
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 اإلبداع؟ ما  
 

 األخذ مع متعددة، بطرائق مفهوماً  له نصوغ وأن اإلبداع نعرّف أن �كننا  
 واإلبداع الذكاء ب� التمييز أمر يف ك� الحدود، رسم إشكاليات بالحسبان

 »املبدع«و »املوهوب«و »العبقري «مثل مصطلحات فإن. الرشح آنف
. التاريخي األدب يف أو العاّمة لغة يف سواء تبادلية، بطريقة غالباً  تُستخدم

 العاّمة الثقافة يف املجاالت، مع الحدود رسم إشكالية أيضاً  وهناك
 الفنون يف مبدئياً  ينحرص اإلبداع أن يشعر املرء وكين البحثية، والدراسات

 البرصية، والفنون والرقص، واملوسيقى، األدب، مثل فحسب، واإلنسانيات
 األحياء، علم مثل األخرى، املجاالت يف رضورة اإلبداع بين قليل اعرتاف مع

 ثم ومن األرض، دراسة وعلم والهندسة، والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات،
 بكل إبداعي النتاج هذا أن يقرر الذي من: مثل أخرى عالئق هناك

. بساطة بكل فقط غريباً  يكون قد أو أصيالً، نتاجاً  يكون ال فقد األحوال؟
 

 النفس عل�ء ب� اإلبداع بوضوعة االهت�م يف نوعيّة طفرة حدثت لقد  
 الكتب يف بالتفصيل املسائل من الكث� ونوقش األخ�ة، العقود يف

 لكن تام، وفاق عىل يكونوا ل املؤلف� أن من الرغم وعىل. واملقاالت
 أصوغ أن بجموعها �كنني بحيث كفاية تتقاطع أمور عن كشفت أع�لهم
 األساس يف استعملته التعريف وهذا. الكتاب هذا يف لإلبداع تعريفاً  بنفيس
 مقبوالً أراه زلت وما السبعينيات، يف اإلبداع عن الخاّص  بحثي بدأت عندما
. اآلن حتى
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 إدراك من يتكّون اإلبداع ألن األصالة، هو اإلبداع يف أسايس عنرص أول  
 وهذه. لرسمها وطرق العالقات، ملالحظة وطرق األشياء، ب� جديدة عالقات

 مثل نتاج يف أو طبيعية، قوان� يف عنها ويعّرب  الطبيعة، يف تربز العالقات
 يف ك� آخر، دون من مجال عىل اإلبداع يقترص فال والقصيدة، الرواية
. أيضاً  آرس العلوم يف اإلبداع إن. الفنون

 
 نستطيع فنحن الواسع؛ بعناه »املنفعة «فهو الثا� اإلبداع عنرص أما  

 يحمل ال الخيال هذا لكن ،)عجالت دون من سيارة مثل (جديد يشء تخيّل
 ال الفنون يف اإلبداع ألن) الواسع بعناه (بجملة وأقصد. إبداعية قيمة أيّ 

 عىل األول املقام يف تعتمد فيه املنفعة وإن واضحة، دائاً  فائدته تكون
 يف وخشوعاً  رهبة يخلق أن أو يلهم، أن النفوس، يف املشاعر إثارة يف قابليته

. به ويشعر يدركه أن الدماغ/للعقل �كن ما
 

 وهذا ما، نوع من »نتاج «إىل يؤدي أن رضورة هو لإلبداع األخ� العنرص  
 أن املفيد من يكون قد. ما يشء خلق يحتاج اإلبداع إن القصيد، بيت هو

 بالشخص، األمر يبدأ. عنارص ثالثة من يتيلف أنه لو ك� اإلبداع يف يفّكر
 أو إدراك طريقة يتصور أو جيّد سؤال عن يبحث أو مشكلة يتناول الذي

 املشكلة، تحّل  (العملية تكتمل وعندما. جديدة خّالقة إدراك عملية صياغة
 هي: الثالثة اإلبداع عنارص إذاً . نتاج هناك يصبح) السؤال عن ويجاب

 تصاعدية زمنية ظروف يف العنارص تجتمع ورّبا. والنتاج والعملية الشخص
. بساطة بكّل  غامضة أو مكّررة ظروف يف أو
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 املوسيقية واملقطوعة األغنية ليبتكر الدماغ عمل كيفية عن السؤال إن  
 السؤال إجابة وإن. للدهشة إثارة األسئلة أكث من يعدّ  الرياضية واملعادلة

 ذوي القدماء أسالفنا من بدءاً  البرش، نحن استطعنا كيف نرشح أن تعني
 العال وأوقدنا املظلمة الكهوف يف أنفسنا مصارعة من  املحدودب�، الشعر

. خّالقة وعبقرية ساطع وهج يف
 
 
 

 جاهداً  يعمل فق� صبي حول »آلجر هوراشيو «قصص جميع تتمحّور) 1 (
 موقف من شخصاً  ينقذ كين كنفها، يف يعيش التي الفاقة من ليتخلص

 أحد عمله يلفت وهكذا صاحبه، إىل املال من مفقوداً  مبلغاً  يعيد أو خطر،
 فيه يعيش الذي البائس الحال من ويتخلّص ويساعده بيده فييخذ األثرياء،

). املرتجم(
 
 

 يف Termites كلمة ونعني ت�مان، العال اسم من لفظية كناية يف) 2 (
). املرتجم (»األبيض النمل «األصل
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)2 ( 
 الزَنادو  عن البحث

 اإلبداعية والعملية املبدع اإلنسان لفهم محاولة
 

 نادر صنع من معجزة كانت  
! ثلجية كهوف ذات مشمسة أنس قبّة  
 قانون آلة يديها ب� فتاة  
 رؤيا يف مرّةٍ  ذات رأيت  
 حبشية فتاة  
 قانونها عىل تعزف كانت  
. أبورا جبل وتغنّي  
 داخيل يف أحيي أن أقدر أ� فلو  
 وأغنيتها سمفونيتها  
 عمقاً  البهجة ب لبلغت  
 ثرّة متواصلة بيلحان أشيّد يجعلني  
 الهواء يف القبّة تلك  
! الثلجية الكهوف تلك! املشمسة القبّة تلك  
 هناك يراه� أن بدّ  ال يسمع من وكّل   
! حذار! حذار يرصخ؛ أن بدّ  ال والكّل   
! الهواء يف العائم وشعره املربقت�، عينيه من  
 حوله دوائر ثالث ُخطّوا  
 ربّا� بوجلٍ  أعينكم وأغمضوا  
 املنّ  طعامه كان فقد  
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 الفردوس حليب ورشابه  
 

) 3(كولريدج تايلور صموئيل ــ  
 حلم يف رؤيا ،)4(خان قُبالي قصيدة من

 
 لإلبداع؟ أساساّ  تعدّ  التي والصور األفكار يخلق أن اإلنسان يستطيع كيف  

. جداً  معّقد الحقيقة يف لكنه األوىل، للوهلة يس�اً  سهالً السؤال يبدو قد
 

 عن البحث يف النفسيون واألطباء النفس وعل�ء الفالسفة انشغل لقد  
 أجوبة ليقّدم األعصاب علم جاء ثم ومن. كث�ة سنوات السؤال لهذا إجابة

 العمليات من اإلبداعي املنتج فيها يولد التي الكيفية ويبّ�  جديدة،
 الخلق «مثل واضحة، أو سهلة) العملية وال (األجوبة تبدُ  ل. الدماغية

 والُعُجب، الغموض، من هالة مستحرضة التكوين، سفر يف املذكور »األول
 السؤال، لهذا شافية أجوبة نلمس ل حال، أية وعىل. أيضاً  والقداسة والقّوة،

 ومن اإلبداع فهم من فشيئاً  شيئاً  ونقرتب عميقاً  نحفر أن استطعنا لكننا
 تقود التي العصبية واألحداث اإلبداعية، والعملية الفرد، مستويات؛ عّدة

. اإلبداع إىل
 

 زنادو يف كولريدج حلم  
 

 عرش، التاسع القرن يف كولريدج، تايلور صموئيل الرومانيس الشاعر نَظَمَ   
 من واحدة وكذلك اإلبداعية، العملية تصف التي القصائد أشهر من واحدة

 يف رؤيا خان، قُبالي «قصيدة ؛)الكث�ين برأي (كولريدج كتب ما أروع
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 مس�ته بداية يف العمر من والعرشين الخامسة يف كان بين� ،»حلم
. الشعرية

 
 خان قُبالي اإلمرباطور أن كيف مكتملة، غ� بقيت التي القصيدة، تصف  

 الرغم وعىل. زَنادو يدعى مكان يف دائري بجدار ومسيجاً  رائعاً  قرصاً  بنى
 إال ليست بنائه عملية فإنّ  القرص، عن ظاهرها يف تتحدث القصيدة أن من

 القصيدة تبدأ وإذ. اإلبداعي الخلق يكتنف الذي االضطراب لرشح مجازاً 
 الكث� فيها ولكن واملرسّة، والفضيلة بالقّوة إحساساً  طياتها يف تحمل بيبيات

. أيضاً  والالنهائية والخطيئة القداسة من
 
 

 خان قُبالي قىض زنادو يف  
 فخمة أنٍس  قبّة بإقامة  
 القديس النهر) ألُف  (جرى حيث  
 اإلنسان منها غوراً  يسرب أن يقدر ال كهوٍف  عرب  
. فيه شمس ترشق ال ببحر ليصّب   
 

 عملية بوصفه للخلق الحقيقي الفعل القصيدة من الالحقة األبيات تصف  
 األبيات وتبّ� . اإلنسان سيطرة عن خارجة وكينها ونشطة، جامحة، طبيعية

 تنبئ التي األصوات «املبدع اإلنسان له يتعرض الذي والوعيد املخاطر أيضاً 
. »الحرب بنشوب

 
 متواصل هياج بغليان الهّوة، تلك ومن  
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 ورسيعة متحرشجة لهاث بنفثات تتنفس األرض هذي وكينْ   
 فجية جبّار نبع تفّجر  
 متسارعة بنوبات تفّجره خضم ويف  
 سقوطه بعيد األرض عن يرتدّ  برد كوابل هائلة أشظاء تتقافز  
 املِدرس، تحت من املتناثر كالعصف أو  
 فجية هذا الراقص الصخر ووسط  
 ليجري القديس النهرَ  النبعُ  قذف فتور وبغ�  
 متاهة مثل منساباً  يتلّوى أميال خمسة  
 القديس النهر جرى الغابات وعرب الوديان عرب  
 اإلنسان منها غوراً  يسرب أن يقدر ال كهوفاً  آنذاك ليبلغ  
 فيه لحياة نيمة ال محيط نحو هيجان بنوبة فيغور  
 خان قُبالي يسمع هذي الفوىض خضم ووسط  
! بالحرب منبئة األسالف أصوات بعد عن  
. الفصل بها بدأنا التي باألبيات القصيدة وتختتم  
 

 أو رائعة، قصيدة أو فخمة، قبّة كانت سواء (اإلبداع خلق عملية إن  
 وب� والخوف، البهجة ب� تجمع ومبهرة، معّقدة عملية) رياضية معادلة

 قد متعاكس، مسارٍ  ذو زنادو إىل الطريق إن أي. الغامض واإللهام القداسة
 كهوف مع ولكن القبة ذات وإىل ناحية، من ممتعة مشمسة قبة إىل يؤدي

. أخرى ناحية من جليدية
 

 املجازي الوصف هذا ليكتب اإللهام جاءه كيف كولريدج ذكر لقد  
 طوال مراراً  صداه وسيتكرر أيضاً، مله�ً  وصفه وكان اإلبداعية، للعملية

٣٩



 

 إىل عاد التدّرن، نتيجة صحته اعتالل من كولريدج عا� أن بعد إذ الفصل،
) األغلب عىل األفيون (اآلنودين وأخذ. إنجلرتا من الجنوب الجزء يف املزرعة
.  أعراضه من ليخّفف

 
 لقرص وصفاً  يقرأ كان بين� النوم كولريدج عىل غلب األفيون، تيث� وتحت  

 لثالث عميق نومٍ  يف املؤلف واستمر ،»الحجّ  «يدعى كتاب يف خان قُبالي
 يؤلف بين� نفسه عن رؤيا شاهد نائاً، كان وبين� الح�، ذلك ويف ساعات،

 ،»تيليفاً  «كتب ما عىل نطلق أن أمكن لو بيت، 300 ــ 200 عن يقّل  ال ما
. بالجهد وعي أو إحساس دون ومن الرؤيا، يف أمامه مرّت التي الصور من

 
 وحرباً  قل�ً  فيخذ كاملة، القصيدة ذكرى إليه عادت حتى أستيقظ أن وما

 ما، لحظة يف ولكن. رؤياه يف ألفها التي األبيات الفور عىل وخطّ  وورقة،
 إىل عاد وح� ساعة، قرابة واحتجز بورلوك، من للعمل دعي الحّظ، ولسوء
 عدا ما ولكن،. قصيدته إلك�ل الذكرى ببعض يحتفظ يزال ال كان غرفته،
 يرسمها التي الدوائر مثل القصيدة تالشت مفككة، أبيات عرشة أو ثانية

. األخ� البيت يكون ماذا يتذكر ل! أسفاه وا املاء، سطح عىل �رّ  ح� الحجر
 

 ما إىل ينظر أن اختار لكنه أخرى، أبيات خربشة من أيضاً  كولريدج تّكن  
. التلقائية شبه الكتابة من بيتاً  وخمس� أربعة بعد متكامل عمل كينه كتب
 بيتاً  وخمس� املئت� أو وخمس� املائة خسارة عىل أسفنا من الرغم وعىل

 قُبالي «قصيدة فإن الكث�ين، إىل بالنسبة لكن ،»حلم يف رؤيا «قصيدة من
. عليه وجدناها الذي بالشكل متكامالً فنياً  عمالً زالت ما »خان

 

٤٠



 

 كيفية يف أو القصيدة يف كان سواء زنادو، إىل لطريقه كولريدج وصف إن  
: اإلبداع طبيعة حول األسئلة من الكث� فينا يث� للقصيدة، كتابته

 
 الخاّص  الحياة و�ط الخربة مثل الشخصية العوامل أهمية مدى ما أوالً،  

 كولريدج كتب عندما اإلبداعية؟ القدرة عىل معّ�  وقت يف معّ�  لشخص
 يف القصائد أعظم من واحدة تكون أن لقصيدته يتوقع ل ،»خان قُبالي«

 كان. بالبنان له يشار شاعراً  جعله يف سبباً  تكون أن وال اإلنجليزية، اللغة
 غامضاً  حاملاً  كان لكنّه لسانه، وطالقة بالغته بسبب أصدقائه ب� معروفاً 

 عىل ويعث برمتها، بريطانيا يرتك أن وقرر الجامعة، عن تخىل لذلك أيضاً،
 صحيّة مشاكل لديه كانت. املتحدة الواليات اشرتاكية يف »بانوقراطية«

 ما أيضاً  األفيون تيث� لكن. األفيون تعاطي إىل النهاية يف به دفعت جّمة،
 بالصدفة إال تيِت  ل القصيدة موضوعة وحتى قصائده، أعظم لكتابة قاده

 دماغه تخّدر أثناء يف العظيم اإلمرباطور عن كتاباً  قرأ أن حدث إذ عرضاً،
 قصيدته خالقاً  وكل�ٍت  صورٍ  من رؤياه يقارب ما نظّم هكذا األفيون، بفعل

. العص�ء
 

 مدى أي وإىل الوعي؟ سيطرة تحت يقع الذي اإلبداع حجم ما ثانياً،  
 أهمية ما املقابل، ويف القصيدة؟ أو الفكرة خلق يف الالوعي يساعد

 للموضوع التفصييل والتفك� املنطقي والتخطيط املحكم االستعداد
 حلم يف كرؤيا خان قُبالي ابتكرت لقد الخلق؟ عملية قبل األفكار ولتسلسل

 تكن ل. أيضاً  حرفياً  شوهدت ك� كتبت إنها حتى املقاييس، وبجميع حرفياً،
 القصيدة ينهي أن كولريدج حاول عندما بل. واعٍ  جهدٍ  أي نتاج القصيدة

ً  فشل فقط وعيه باستخدام  الحال هذا هل: نسيل أن بنا حريّ  لذا. كليّا

٤١



 

 وعل�ء واملوسيقي� والفنان� الكتّاب بقيّة عن وماذا دائاً؟ �وذجي
 أهمية مدى ما أفكارهم؟ أفضل واتتهم كيف اآلخرين؟ والعل�ء الرياضيات

 اإللهام؟ أهمية وما املنطق؟
 

 كولريدج كتب لقد االجت�عية؟ والبيئة بالوسط اإلبداع تيثّر مدى ما ثالثاً،  
 يجتاز أن استطاع أنه من الرغم عىل. حياته من حرج وقت يف قصيدته
 كان. كامربدج جامعة يف دراسته يكمل ل املبّكرة، سنواته يف املدرسة
. ومسار هدف بال منجرفة حياة يعيش وكان التصّورية، باملثالية منشغالً
 بالشاعر التقى عمره، من والعرشين الخامسة يف كان وح� حظّه، ولحسن

 من يتخذ أن وشّجعه صادقه الذي وردزورث، ويليام الكب�، الرومانيس
 األناشيد «بعنوان ديواناً  1798 عام يف كاله� نرش وهكذا. مهنة الشعر

 ،»العتيد البّحار قافية «مثل خالدة قصائد عىل يحتوي الذي »الغنائية
. »تينرت كنيسة «وردزورث وقصيدة ،»خان قُبالي«و
 

 وفورة األدب تاريخ من محوريّ  وقت يف أيضاً  املجددان الشاعران عمل  
 كان. عرش الثامن القرن يف الصارم النيوكالسيك العرص هيمنة بعد األفكار،

 من كّل  فيصبح تّواً، الرومانيس العرص حّل  وقد للتغي�، مستعداً  العال
 قُبالي «قصائد وأصبحت. الحقبة تلك يف الرّواد من وكولريدج وردزورث

 حتى تزال ال بل. العرص روائع من »تينرت كنيسة«و »العتيد البّحار«و »خان
 عىل. والعرشين الواحد القرن يف الحداثة بعد ما عرص يف تقدير محّل  اآلن
 لن فإنها كتبت لو وحتى اليوم، شبيهتها يكتب أن أحدٌ  يتجرأ ال حال، أية

. لنرشها تتحمس ولن ،)نوبف أو النيويوركر مثل (املجالت يف صداها تجد

٤٢



 

 يف النرش حال عىل أسفي عن ألعرب املوضوع خارج قليالً انجرفت رّبا(
). والعرشين الواحد القرن

 
 لإلبداع العلمية الدراسة  
 

 القرن منتصف يف منهجية وبطرق علمياً  اإلبداع لدراسات الجهود بدأت  
 سيزاري اإليطايل النفيس الطبيب بها قام التي األع�ل مثل عرش، التاسع

 غالتون قّدم لقد. غالتون فرانسيس الطبيعي الربيطا� والباحث لومب�ازو
. »العبقرية «مستويات يف التباين درجة لقياس جديدة أساليب باألخّص 
 جزءاً  اليوم يعدّ  الذي اإلحصائيات، مجال يف تساعد أساسية مفاهيم وابتكر
 الفصل من صديقنا ت�مان، لويس كان لقد. النفسية البحوث يف رئيساً 

 يف غالتون شعلة حامل نفسه يعدّ  وكان غالتون، ألع�ل جيداً  قارئاً  السابق،
 الفصل يف أكث ولومب�ازو غالتون عىل سنعّرج. (العبقرية دراسة يخّص  ما

). الرابع
 

 ألن اإلبداع دراسة ترتقي ال الرئيسة، املساه�ت هذه من الرغم عىل  
. العرشين القرن واوائل عرش التاسع القرن يف مزدهراً  علمياً  حقالً تكون

 
 القرن وستينيات خمسينيات يف الفراغ هذا آخرون نفس عل�ء الحظ لقد  

 عام األمريكية النفس علم جمعية رئيس (جيلفورد. ب. جي كان إذ املايض،
 إذ اإلبداع، دراسة تاريخ يف فارقة عالمة يعدّ  ح�سياً  خطاباً  ألقى قد) 1950
 الجديدة األفكار تكوين عىل القدرة لدراسة النفس عل�ء إىل دعوة وّجه

 من أقّل  أن إىل كلمته يف جيلفورد أشار). قال مثل� البرش س�ت أهم أو(

٤٣



 

 فمن. اإلبداع موضوعة عىل يركّز نفسية بحوث من ينرش م� % 0.2
 يف تساهم زالت وما ساهمت التي ــ العقلية السمة هذه تصبح أن األجدر
. الحديث النفس علم يف ومستقالً رصيناً  حقالً ــ البرش تطّور

 
 دراسات يف النفس عل�ء بعض بدأ حين� خطابه عىل طويل وقت �رّ  ول  

 لفهم محاولة يف واألساليب األدوات من الكث� وطّوروا رصينة، بحثية
 حرجة بقضايا العل�ء اصطدم حتى التشّكل يف الحقل بدأ أن وما. اإلبداع
. للغاية

 
 لإلبداع؛ مفهوم وضع لكيفية إجابة عن البحث كانت القضايا هذه إحدى  

 جميع إن أم غ�هم؟ دون من فقط العباقرة بعض تخّص  هبة اإلبداع هل
 مستمر بُعد اإلبداع هل: نقول اإلحصاء لغة ويف تشاركها؟ يف سواسية البرش

.  كب� والفرق متفرّد؟ فئوي تصنيف أم
 

٤٤



 

 
  

 يتشاركها التي الظواهر تلك واملستمرة البُعديّة بالس�ت أقصده    ما
 أو الطول مثل الفردانية االختالفات نفسه الوقت يف تحمل ولكنها البرش،
 باللغة (الس�ت هذه من والكث�. البرص حّدة أو الذكاء أو الوزن

 أو (املنتصف حول األغلبية يتجّمع إذ ،»طبيعية بصورة تتوزّع) «اإلحصائية
 املنحنى طريف يف األشخاص من القليلة القلّة يتوزع ح� يف ،)املتوسط

 وهلمّ  للغاية، الذك وغ� للغاية الذك للغاية، القص� أو للغاية الطويل(
). جرا

 
 املستمر، البُعد بطريقة تتوزع عقلية قدرة عن عبارة اإلبداع أن افرتضنا لو  

 ت�مان فيها درس التي الطريقة بذات اإلبداع ندرس أن حينذاك نستطيع
 أي (IQ الذكاء حاصل ت�مان عامل ك� اإلبداع نعامل أن ونستطيع. الذكاء

٤٥



 

 �كننا ت�مان، فعل وك� أيضاً، وحينذاك). لقياسه جيداً  اختباراً  نصّمم إن
 والذين) باملائة واحد أعىل (األعىل التقييم ذوي األشخاص عىل التعرّف

. للغاية مبدعون بينهم نعرّفهم أن �كن
 

 تتوزع «سمة اإلبداع أن: القائل االفرتاض أن وأتضح (املنهج هذا نجح إذا  
 إذ كب�ة، مهّ�ت التعليم عىل حينذاك يرتتب) صائٌب  »طبيعية بصورة
 موّحدة نفسية اختبارات عرب املوهوب� األطفال عىل التعرّف يصبح

 التعرّف وبجرد. وتقيي�ً  درجة األعىل األطفال لتحديد خصيصاً  ومصممة
 البرشية إىل يزيد م� إبداعاتهم، وننّمي بييديهم نيخذ أن �كننا عليهم،
 ال قد (واإلنسانيات العلوم من عديدة مجاالت يف للمواهب أكرب مصدراً 
 اإلبداع مجال يف الباحث� خلفيات أغلب أن املصادفة قبيل من يكون

 ألغراض أيضاً  مفيداً  املبدع� من املزيد عىل التعرّف يكون وقد). تعليمية
 أو الجيش، يف الخاصة القوات يف للخدمة املرشح� تحديد مثل أخرى،
 ريادة يف أعىل تنفيذية مستويات إىل بالرتقية األجدر املرشح� اختيار

. األع�ل
 

 سمة بل أبعاد، ذات سمة ليس اإلبداع إن تقول بديلة نظر وجهة هناك  
 القدرة وإن. االعتيادي� وغ� والنادرين الفريدين األشخاص من قلّة تخّص 

. املوهوب� من جداً  قليل لعدد تحدث س�ت مجموع أو سمة اإلبداع عىل
 اإلبداع، أن بعنى. الالبُعدية للس�ت النظري التوزيع 2 ــ 2 الشكل يوّضح
 نتاج أو الخالق، من مقّدسة نعمة أو ،»هبة «عن عبارة العريض، بالقلم
 يراه الذي املعتقد حسب (خارق شبه بيولوجي أو اجت�عي حادث

 عرب إال بنجاح اإلبداع دراسة �كن ال هذه، النظر وجهة وحسب). الشخص

٤٦



 

 مجاالت يف باإلبداع سجلهم يحفل والذين للغاية، املوهوب� األفراد
. العلوم أو الرياضيات أو الع�رة أو األدب أو الفنّ  أو املوسيقى

 

 
 

 سمة اإلبداع إن «األول الرأي سواء صحيح، الرأي� كال أن أعتقد  
 اعتيادياً، اإلبداع كان فإن. »استثنائية سمة اإلبداع «الثا� أو ،»اعتيادية

 غ� اإلبداع يكون أن أو. الوسائل من بالكث� وتحفيزه رعايته حينئذٍ  �كن
 هذا يف الرئيس شغفي أصبح والذي صوره، أنقى يف اإلبداع أو اعتيادي،
 نبيالً مسعى يبقى أدمغتهم ودراسة العباقرة عقول فحص ألن الكتاب،
. اإلبداعية العملية عن الكث� ملعرفة

 
 خط�ة بسيلة) جيلفورد دعوة لبّوا الذين (النفس عل�ء اصطدم لقد  

 بالسؤال السؤال هذا يتعلق رّبا اإلبداع؟ لدراسة وسيلة أفضل ما: أخرى
. ما حدّ  إىل لإلبداع مفهومٍ  وضع كيفية عن

 

٤٧



 

 كان فإذا. االعتيادي اإلبداع دراسة تؤكد كانت الشائعة الوسائل إحدى  
 اختبارات نطّور أن االسرتاتيجيات أجدى تكون مستمرة، سمة اإلبداع

 األفراد ننتقي ثم ومن الناس، من عدد أكرب عىل ونطبقها لإلبداع تجريبية
 أن حينئذٍ  نستطيع. »مبدعون «ألنهم التقيي�ت أعىل يسجلون الذين

 مآلهم ملعرفة منتظمة مدد يف مستواهم تقييم نعيد وأن دورياً، نفحصهم
 ملعرفة لديهم الذكاء حاصل نقيس أن نستطيع ك�. الطويل املدى عىل

 أو األخر املعرفية االختبارات إىل نضيفه أن أو والذكاء، اإلبداع ب� العالقة
. األخرى الفسيولوجية املقاييس

 
 سمة اإلبداع أن افرتضنا لو االستثنائ، اإلبداع دراسة عىل نركّز أن �كن أو  

 عىل األول، املقام يف جهودنا، نركّز أن �كن وحينها. نوعها من وفريدة نادرة
 يف أو شخصية مقابالت يف الناجح، اإلبداعي التاريخ ذوي األشخاص دراسة

 التصوير أدوات مثل بإجراءات يتعلق ما يف حتى أو استقرائية، نصوص
. الحديثة الدماغي

 
 هل فعلياً؟ اإلبداع يف دراسته ينبغي الذي ما: تقول أخ�ة مسيلة هناك  

 قياسات هناك أو التفك� عمليات أو الشخصية س�ت نفحص أن يكفي
 القرن يف النفس علم تاريخ تعكس مرآة اإلبداع دراسات تاريخ إن أخرى؟

 تعدّ  أساليب استعملت قد النفسية اإلبداع بحوث ألن. ما حدّ  إىل العرشين
 بتطوير العرشين القرن من األخ� النصف امتاز لكن. ما يومٍ  يف »متطّورة«

 متعدد للشخصية مينيسوتا اختبار مثل واإلدراك، الشخصية لقياس أدوات
 بدراسة النفس عل�ء فبدأ للشخصية، آيسينك واختبار) MMPI (الطيف

 النفس علم نظام نفسه، الوقت يف وظهر،. الشخصية يف الفردية االختالفات

٤٨



 

 العمليات قياس �كن كيف تحديد إىل يهدف الذي التجريبي، املعريف
 مثل أكث محّددة مكونات إىل وتقسيمه� االنتباه أو الذاكرة مثل املعرفية

. املشتت الرتكيز مقابل املكثّف الرتكيز ب� أو تخزينها، مقابل الذاكرة تشف�
 

 بداية كاليفورنيا جامعة يف سيمونتون كيث دين النفيس العال طّور لقد
 Historiometrics التاريخ دراسة بعلم عرف والذي جديد، منهجي فرع

 احصائيات عرب العلمية العباقرة إنتاجية مثل موضوعات دراسة بهدف
. ذلك شابه وما ببحوثهم يُستشهد التي املرات عدد حساب يف ك� معيّنة

 
 املبدع الشخص  
 

 للمصالح كان فمثل� طارئ، رضوري وقت يف جيلفورد دعوة جاءت  
 األوىل، العاملية الحرب بعد الذكاء دراسة عىل كب�ٌ  تيث�ٌ  الوطنية العسكرية

 خرجت فقد. اإلبداع دراسة عىل م�ثٌل  تيث�ٌ  الثانية العاملية للحرب كان
 وانتهت. الثانية العاملية الحرب من فادحة خسائر مع تّواً  املتحدة الواليات
 القنبلة وأجربت معنى، من الكلمة تحمل ما بكّل  »انفجار «بـ الحرب
 أمريكي�) بحياة وأودى (أنقذ ما وذلك االستسالم، عىل الياباني� الذّرية

 متيخراً، األمر أدركنا قد ورّبا. ياباني� وحتى بل كُُث، وبريطاني� وأسرتالي�
 يف فتاكاً  وحشاً  ليكون اإلبداع يصنعه أن �كن ما هول اآلن نعرف إننا إال

 أهم من بها واالعرتاف الذرية الطاقة اكتشاف كان لقد. التدم� عىل قدرته
 �كن التي اإلمكانات عىل مثالٍ  خ� وأعطت العرشين، القرن إنجازات
 أن مانهاتن مرشوع أظهر لقد. معاً  اإلبداعية الطاقات اجتمعت لو إنتاجها
 يف ولكن فحسب، البحتة العلوم يف قيمة ذا يكون ال قد اإلبداعي التعاون

٤٩



 

 أهتّمت لهذا. أيضاً  الوطني الدفاع تحس� مثل العملية املشكالت حّل 
 ليتابعوا النفس عل�ء من الكث� ومّولت اإلبداع، بحوث يف الحكومات

. مرشوعاتهم
 

) 5(»الحالة دراسة «وطريقة مقابالت  
 

 الفرتة هذه خالل بحث اسرتاتيجية بوصفها الحالة دراسة طريقة برزت  
 غ� اإلبداع ذوي  األفراد دراسة الطريقة هذه وتتضمن أيضاً، الزمنية

 استعمل وقد. وموضوعياً  معقوالً كان اختيارهم أن من للتيكّد االعتيادي
 من يُطلب أن: تستدعي التي »املحلف� هيئة «طريقة الباحث� بعض

 هذا يف إبداعاً  األفراد بيكث قائة يقّدموا أن معّ�  مجال يف البارزين الطليعة
. »املحلف� هيئة «بها جاءت التي القائة من أشخاصاً  يجنّد ثم ومن املجال،
 الرشف مرتبة يستحقون الذين األشخاص ملعرفة أخرى طريقة وهناك
 الجوائز أو نوبل بجوائز الفائزين مثل معّ�  مجالٍ  يف الشخصيات ألفضل
. األخرى البارزة

 
 مهمة تلك وليست اإلبداع، لقياس الحاجة تجاوزها يف الطريقة هذه تتاز  

 فرداً  بزيارتهم الحالة دراسة طريقة يف الباحثون يقوم أن املعتاد فمن هيّنة،
 إىل إحضارهم أو أطروحاتهم، إختبار أو معهم، مقابالت إجراء أو فرداً،

 ما ندرج أن الجدير من وهنا املكثف، التقييم من ملزيد األبحاث مؤسسات
 ورا�وند دريفدال، وجون ماكينون، دبليو ودي بارون، وفرانك رو، آن قّدم

 من عدد درس إذ. لالهت�م مث�ة نتائج عن أسفرت أبحاث من كاتيل
 وكانت. واإلبداع الذكاء ب� العالقة املثال، سبيل عىل النفسي�، األطباء

٥٠



 

 العالقة يف التفك� رضورة إىل أشاروا وقد ت�مان، به جاء ملا مكّملة نتائجهم
 الذكاء أن عىل تنّص  والتي ،»العتبة «بنظرية عليه يطلق ما خالل من

 يف (بعضه� مع مرتبط� يعودان ال معيّناً، مستوىً  وصال ما إذا واإلبداع،
). معاً  يرتبطان ال نقول النفيس القياسات لغة

 
 حاصل أن ووجد الذكاء، اختبارات من للكث� الدراسات هذه خضعت  

 لكن طبعاً، للغاية أذكياء كانوا إنهم أي ،130 ــ 120 ب� لديهم الذكاء
. لديهم جداً  العالية اإلبداع مستويات مع تتناسب ال جداً  العالية درجاتهم

 
 أن رضورياً  ليس لكن عموماً، أذكياء املبدع� أغلب أن ذلك من يُستنتج  

 جيداً  يظّل  يقاربها وما 120 الـ يف الذكاء وحاصل. الذكاء شديدي يكونوا
 مجموعة اختربت »رو آن «بها قام واحدة دراسة ذلك من يستثنى. كفاية

 اختبارات وقُسمت). واالجت�ع والفيزياء البيولوجيا يف عل�ء (العل�ء من
 االجت�ع عل�ء حاز وهكذا. ورياضية ومكانية لفظية إىل فيها الذكاء

 رفض بين� الرياضية، االختبارات يف املتوسط فوق عىل األحياء وعل�ء
! بساطة بكل عليهم جداً  سهلة ألنها باالختبار يقوموا أن الفيزياء عل�ء

 
 اإلبداعية الشخصية  
 

 املقابالت من كالً وآخرون ُرو بها قام التي »الحالة دراسة «تضّمنت  
 الشخص شخصية رسمت األساس هذا وعىل الشخصية، واالختبارات املكثفة
 بشكل تتعلّق الشخصية يف االختالفات بعض أن من الرغم وعىل. املبدع
 الس�ت بعض هناك ،)مثالً األدب إزاء العلوم (عنه نتحدث الذي اإلبداع

٥١



 

 وصٌف  ييت ما ويف. املجاالت جميع يف املبدعون يتشاطرها التي الشخصية
 ،»الحالة دراسة «طريقة يف الرواد عمل من مستخلص اإلبداعية للشخصية

 ورشة من املبدع� الكتّاب مع أجريتها التي املقابالت خالل من وكذلك
 الفصل يف وبالتفصيل تباعاً  سيرشحها والتي آيوا، جامعة يف بها قمت عمل
. الرابع

 
 املغامرة، عىل والقدرة التجارب، عىل باالنفتاح: اإلبداعية الشخصية تتسم  

 ويف. والبساطة والفضول، والثبات، واملرح، والحساسية، والفردانية، والتمرّد،
: الس�ت لهذه مقتضب رشح ييت ما
 

 تشّكلها ال وأصيلة جديدة بطرق العال من االقرتاب إىل املبدع �يل  
 لألشخاص بديهية تبدو التي والنُظم القواعد أن بعنى املسبقة، التصّورات

 رؤيتها يف غالباً  تقنعه ال للحياة، مستقرة بنية تعطي والتي إبداعاً، األقّل 
 رؤية إىل املبدع �يل بل. غالباً  الكفاية شعور تنحه وال الطريقة، بذات

 له يسمح التجربة عىل االنفتاح هذا. ومختلفة جديدة بطرق األشياء
 غّ�مات يتقلّد ال إنه إذ رؤيتها، إىل اآلخرون يسعى ال التي األشياء براقبة
 لذا الغموض، مع بالتسامح االنفتاح ويقرتن. حوله ما إىل ينظر ح� الرتاث

 يف مرتاح هو. واألبيض األسود عال يف املطلقة األحكام إىل املبدع يتوق ال
 غ� باألسئلة ميلء عال يف بالعيش الواقع، يف يستمتع، بل الرمادي، ظالل

. الضبابية وبالحدود املجابة
 

 سعيه أثناء يف يدفع قد. االستكشاف إىل ويتطلعّ  للمغامرة، املبدع �يل  
 من عليه املفروضة القواعد يكره إنه. االجت�عية باملواثيق االلتزام رضيبة

٥٢



 

 النقص هذا. داخله من واملستّمدة الخاّصة بقواعده يندفع فرتاه الخارج،
. ووحدة اغرتاب مشاعر عنه ينتج قد العال باقي مع املشرتكة القواسم يف

 إىل املعلومات أو لإلدراك وملموسة واضحة معاي� وجود عدم يؤدي وقد
 مصطلحات يف أحياناً  إليها يشار والتي والذات، الهوية حدود تضبّب

 معدل ارتفاع السمة هذه تفّرس  ورّبا. »األنا حدود «بـ النفيس التحليل
 سنوضح ك� البرش، بعموم مقارنةً  املبدع� األشخاص لدى العقلية األمراض

. الرابع الفصل يف
 

. الحساسية فرط مع تيت بالتقاليد املبدع مباالة عدم إن املفارقات، ومن  
 ملا حساسية أو اآلخرون، يعانيه ملا حساسية أما: صورت� يف األمر هذا وييت

 يدفعه وقد. النموذج� يف إفراطاً  املبدع �تلك ورّبا. نفسه املبدع يعانيه
. واألل الوجع من العاصفة املشاعر وإىل حت�ً  الهاوية حافّة إىل املزيج هذا

  
 ألن النفيس، الجانب من أيضاً  خطراً  »الفوىض حافّة «عىل العيش يكون قد

 االضطرابات وإىل أحياناً  »السقوط «إىل يؤدي قد منه الشديد االقرتاب
. العقلية

 
 ما غالباً  إذ. ومتواصالً قوياً  تجعله س�ت املبدع �تلك حال، أية وعىل  

 تراه ما وغالباً . واملرح املالعبة بعض مع طباعه يف والتمرّد املغامرة تقرتن
 إىل مضيفة) طفولية وحتى (مرحة بصورة حوله من العال مع يتواصل

. واألخرى الفينة ب� مبهجاً  لحناً  حياته
 
 

٥٣



 

 املثابرة إن. املتكرر الرفض رغم االستمرار عىل القدرة أيضاً  املبدع �تلك  
 تخطي إىل ميله بسبب متكرراً  رفضاً  عادة يواجه املبدع ألن جداً  أساسية
 الشعراء، جميع أن املرّجح من. جديدة بطرق األشياء وإدراك الحدود

 قد املبدع� من وغ�هم والفيزيائي�، واملرسحي�، والكتّاب، والعل�ء،
 عن االمتناع أو كتاباتهم رفض بسبب ذلك كان سواء الرفض، جربّوا

 املصداقية مواجهة يف االستمرار عىل قدرة املبدع �تلك لذلك. تويلهم
. الحقيقية لقيمته القليلة

 
 وملاذا، كيف يفهم أن يعشق فرتاه. الشديد الفضول إىل أيضاً  املبدع �يل  

 الروح أو بالعقل للميض األخرى، تلو املرّة ترتيبها ويعيد األمور يفّصل أن
 نشطاً  فضوله فرتى. ممنوعة أو مخفية التقليدي املجتمع يجدها أشياء إىل

 يف. وح�س بكثب يتابعه موضوعاً، أو فكرة يستوعب أن وبجرد. ومندفعاً 
 هي »الحالة دراسة «اختبارات جميع يف تتكرر التي التيمة إن الحقيقة،

 من أكث ساعات ثانية جداً، طويلة لساعات العمل عىل املبدع� قابلية
 ليل بالعمل اشتهروا قد آنجلو مايكل أمثال مبدع� إن االعتيادي، الشخص

 وحتى مثالي� يكونون ما غالباً  املبدع� األشخاص إن ك�. تقريباً  نهار
 حتى الفكرة أو املرشوع أو املوضوع عىل العمل يف يتشددون. مهووس�

. »تاماً  يتقنوها«
 

 بوحدة تعرف والتي متجّذرة، بساطة مع تجتمع أن الس�ت هذه وتيل  
 بل ووقته، املبدع حياة جّل  يشغل العمل إن إذ. العمل يف والتفا� الرؤية

. بشينه ويكرتث به يهتم ما كّل  هو الواقع يف عمله إن
 

٥٤



 

 اإلبداعية العملية  
 

: اإلبداعية العملية طبيعة دراسة هي زنادو إىل رحلتنا يف الثانية الخطوة  
 جديداً  شيئاً  املرء يخلق ح� املعريف، املستوى عىل بالفعل، يحدث ماذا

 شّدد: منهج� العل�ء اتخذ تاريخياً، السؤال هذا إلجابة وجميالً؟ ومفيداً 
 تجريبية واختبارات موضوعية مقاييس استخدام أهمية عىل األول املنهج

 هذا و�تاز. تاماً  الذكاء لقياس IQ الذكاء حاصل ُصّمم مثل� لإلبداع،
 األلفا ذكاء اختبار مثل البرش، من كب�ة مجاميع عىل تطبيقه بإمكان املنهج
 أقّل  أو موضوعية، غ� أدوات يستخدم فإنه الثا�، املنهج أما. الذكر آنف

 استقرائية نصوص عىل املنهج هذا ويعتمد. بعضهم يقول ك� علمية
 العمليات مراقبة ثم ومن استثنائ، إبداع ذوي أشخاص من ميخوذة
 يف تتمثل املنهج هذا قوة إن. الخلق عملية أثناء يف بها مّروا التي العقلية
 مبدع� أشخاص يف يفحصها ألنه اإلبداعية، العملية جوهر من اقرتابه

. استثنائي�
 

 التجريبية االختبارات  
 

 من الذكاء اختبارات أساسها يف اإلبداع لقياس التجريبية االختبارات تشبه  
 يتشاطرها مستمرة بيبعاد سمة اإلبداع أن االختبارات تفرتض أوالً،: حيث

. »للغاية مبدع� «يعّدون األعىل التقييم ذوي األشخاص وإن البرش، كّل 
 مستويات لقياس بدقّة اإلبداع لقياس اختبارات نهيئ أن فعلياً  �كن: ثانياً 

 بعض ولفحص العالية؟ التقيي�ت ذوو عليه يبدو الذي ما ولتحديد اإلبداع،

٥٥



 

 رواد ليكونوا املبدع� املرشح� أفضل اختيار مثل الخاّصة املجموعات
. املثال سبيل عىل فضاء

 
 مقنعة وسائل إيجاد يف النفسية االختبارات يواجه الذي التحدي يتمثل  

 يكونوا أن أنفسهم اإلبداع اختبارات بصانعي يجدر لذلك. اإلبداع لقياس
 فإذا. تعمل كيف وفهم املبدع� عقول إىل »للدخول «كفاية مبدع�

 ملعرفة طرق ابتكار حينئذٍ  �كنهم اإلبداعية، العملية يفهموا أن استطاعوا
. إبداع قابلية الناس لدى كان إذا ما
 

 التي املفاهيم بعض عىل نعّرج أن بدّ  ال االختبارات، يف نتعّمق أن وقبل  
 إىل يشار النفسية، واملقاييس النفس علم إطار ففي الصدد، بهذا عالقة لها

 وهناك. »صالحية «تتلك أو »صالحة «بينها واملقنعة املقبولة املقاييس
 ببساطة تعني والتي »الوجوه صالحية «مثل الصالحية؛ من متعددة أنواعٌ 

 الثانية أما. بها العارف� لألشخاص »منطقية «تبدو االختبار محتويات أن
 من ميخوذة االختبار محتويات أن وتعني »البناء صالحية «بـ فتدعى
 الصالحية «بـ تسمى والثالثة. اإلبداع طبيعة دراسة لغرض مقبولة نظرية

 اإلبداع، بفهوم عالقة له يشء بيي التنبؤ يستطيع االختبار إن أي ،»التنبؤية
. إبداعاً  تتطلّب التي الحياة مجاالت يف النجاح تحقيق مثل

 
 للعملية الرئيس املكّون أن اإلبداع اختبارات صّمموا الذين العل�ء يفرتض  

 أو ،»املتشعب التفك� «يدعى بيسلوب التفك� عىل القابلية هو اإلبداعية
 ألي لالهت�م واملث�ة املالئة االستجابات من قدر أكرب يولّد الذي التفك�

 عىل العادة يف اإلبداع اختبارات مصّممو يعمل .مطروحة اسئلة أي أو مهام

٥٦



 

 املحتملة، األجوبة من الكث� يطرح الذي (املتشعب التفك� ب� التمييز
 املتجمع التفك� وب� ،)اإلبداعي التفك� عمليات يف مميزة عالمة ويعدّ 

 مميزة عالمة يشّكل وكذلك صائبة واحدة إجابة إيجاد عىل يركّز الذي(
 استخدامها �كن كث�ة أمثلة هناك). التقليدية التفك� عمليات ألغلب
 الطوب لقطعة استخداماً  كم: «منها التشّعب، التفك� عىل القابلية لقياس
 ألغلب ع�داً  يشّكل املتشعب التفك� مفهوم وألن. »به؟ التفك� �كنك

 البناء وصالحية الوجوه صالحية تعتمد لذلك الحالية، اإلبداع اختبارات
. املفهوم مقبولية مدى عىل االختبارات هذه

 
 مخرتعي أقدم من واحداً  كان نفسه جيلفورد أن عرفنا لو نتفاجي لن  

 بنية حول نظرياته عىل استندت االختبارات إن بل اإلبداع، اختبارات
 وآخرين ست�نربغ، وروبرت جاردنر، هوارد ألفكار نواة أفكاره وكانت. العقل
 قدرات من يتكون بل وحدوياً، بناءً  ليس الذكاء أن عىل أتفق ممن

. متعددة
 

 ويشمل ،SOI الذكاء بنية اختبار يدعى لإلبداع اختباراً  جيلفورد طّور  
 املدارس، أطفال يناسب أنه من الرغم وعىل. الفرعية االختبارات من عدداً 
 يف التفك� طالقة SOI ويفحص. البرش عموم عىل لالستخدام ُصّمم قد لكنه

 الفرعية الشفاهية االختبارات أحد يطلب فقد. والبرصية اللفظية املجاالت
 يف املمكنة العواقب من ممكن عدد أكرب يف يفّكر أن مثالً الشخص من

 فقد البرصي املكّون يخّص  ما يف أما! للنوم حاجة يف الناس يعد ل حالة
 ومن دوائر، أو مثلثات األشكال، من مجموعة إىل الشخص ينظر أن يطلب

 أنواعاً  الكث�ون طّور لقد. املمكنة الطرائق من ممكن عدد بيكرب يصنفها ثم

٥٧



 

. TTCT اإلبداعي للتفك� تورانس اختبار مثل اإلبداع، اختبارات من أخرى
. اإلبداع إمكان لتقييم واسع نطاق عىل االختبارات هذه تستخدم زالت ما

 أن يجب الذين »املوهوب� األطفال «لتحديد املدراس تستخدمها فقد
 ذا من لتحديد الجيش يستخدمها أو الدراسية، املراحل يف عبورهم يترسع

. الخاصة القّوات يف وجه بيكمل املشكالت حّل  عىل القدرة �تلك الذي
 

 تنتقد ما دائاً  لذلك أيضاً، للجدل مث�ة موضوعات من االختبارات تخلو ال  
 فيها النقاط احتساب لكن موضوعية، اختبارات إنها نعم،. كث�ة ألسباب

 استنادً  املتشعب التفك� بنية انتقدت كذلك. موضوعياً  ليس يكون يكاد
 أية عىل. نفسها حدّ  يف أصيلة ليست الفكرية الطالقة أن القائل الرأي عىل

 الصالحية إىل االختبارات بافتقار تتعلق رشاسة االنتقادات أشدّ  كانت حال،
 الذين املدارس أطفال من مجموعات باختبار بحث فرق قامت إذ التنبؤية،

 األطفال يكن ل العموم، عىل. اإلبداعي نجاحهم أساس عىل بعد ما يف قيّموا
 الحياة يف كب�اً  نجاحاً  حققوا قد عالية، اختبار درجات حققوا الذين

 لتطوير الرئيسة الدوافع أحد ألن املنخفضة، النتائج بذوي مقارنة مستقبالً
 لذا املستقبل، يف اإلبداعية اإلمكانات ذوي األفراد يحّدد أن االختبارات هذه

. الستخدامها الح�س تضاءل
 

 اإلبداعية للعملية االستقرائية واألوصاف »الحالة دراسة «طريقة  
 

 عدداً  أقّل  تبقى للمبدع� »الحالة دراسة«و املقابالت أن من الرغم عىل  
 التي الكيفية عن الكث� تخربنا لكنها التجريبية، االختبارات من وموضوعية

 ما مبدع إىل استمعنا لو. العلمية أو الفنية أع�لهم املبدعون فيها يبتكر

٥٨



 

 من املزيد لنا يفتح أن بدّ  ال بعمله؟ يقوم وكيف يفكر؟ كيف يصف بين�
 االختبارات من عليه الحصول �كن م� اإلبداعية العملية جوانب

. التجريبية
 

 طائرة مت عىل أجلس أن الصدف جميل من كان خلت، سنوات قبل  
 أن شخصياً  أجد. سيمون نيل الشه� األمريك املرسحي الكاتب بجانب
 النتاج خصب ألنه ملاذا؟ بشكسب�، يذكّر� ومبدع قدير مرسحي سيمون

. الجمهور استحسان حازت وأغلبها مرسحية، أربع� من أكث كتب إذ أوالً،
 ألنها بل فحسب، واسعاً  شعبياً  إقباالً تتلك مرسحياته أن أقصد ال وثانياً،
 ثقافية، رموزاً  شخصياتها بعض أصبحت لقد. أيضاً  واألفكار املحتوى غنيّة
 مرسحياته وألن). الغريب الثنائ (مرسحية من وأوسكار فيليكس مثل

 برايتون حيّ  س�ة (النشوء حكايات مثل املوضوعات من الكث� تتناول
 آخر (واملرأة الرجل ب� والعالقة ،)برودواي حدود بيلوكيس،  أحزان بيتش،
 نتاجه إن ثالثاً،). الرشوق فتيان (الشيخوخة أو ،)الساخن األحمر عشاق
 مرسحية مثل تاماً، كوميدية فرتاها مرسحياته بعض إىل تنظر. متنوع

 الفصل (مرسحية مثل أخرى مرسحيات إىل تنظر ح� يف ،)الغريب الثنائ(
. جداً  تراجيدية جوانب تتناول التي) الثا�

 
 لذلك اإلبداع، عن البحث يف نفسه الشغف نتشارك وسيمون وألنني  

. اإلبداعية العملية طبيعة حول محتدم نقاش يف كث�ة ساعات معه قضيت
 أستغرب ل لذلك عمل، ورشة يف الكتّاب من الكث� مسبقاً  قابلت قد كنت

 يل، بالنسبة ميلوفة ملحوظاته أغلب وجدت بل ألفكاره، سيمون وصف
 يحدث ملا سيمون رسمه الذي واملناسب الدقيق الوصف يف انبهرت لكنني

٥٩



 

 سيمون يل ذكر بالذات، هذا حوارنا ويف. الخصوص وجه عىل عقله داخل يف
: اإلبداعية للعملية اساسية مكونات أربعة

 
 »الواقع عن تكون ما أبعد حالة إىل انجرف«  
 

 الرتكيز من حالة إىل املبدع� من الكث� ينجرف االبتكار، أجل من  
 بينها النفسية، الناحية من الحالة، وصف �كن. الشديدين والتكثيف

 يذهب«و ما بشكل محيطه عن نفسه يفصل الشخص أنّ  أي ،»انفصالية«
 تاس يف يعد ل «الشخص أن يُقال العاّمية، اللغة يف. مجازاً  »آخر مكان إىل
 ورغم. فعالً واقعية أكث آخر واقع إىل ينتقل الحّيس، باملعنى. »الواقع مع
 هذا يشبه. »فكره يف ضاع «قد ولكنه الظاهر يف واعياً  يبدو املبدع أن

 واألفكار الكل�ت فيه تطفو حيث مكان يف الالوعي، حالة اآلخر الواقع
 تجربة تكون رّبا. املطاف نهاية يف تتالقى ثم ومن وتصطدم، بحريّة، واآلراء

 مشابهة »آخر مكان يف الوجود «أو »الشديد الرتكيز «أو »االنفصال«
 إىل املبدع يصل أن وما. ما حدّ  إىل املتصّوفة يصفها التي الفقد لحاالت

 لساعات والغائة العائة واألشكال املفاهيم عال يف يبقى ،»اآلخر الواقع«
 إن. مبتكر نتاج إىل فكرة أو يشء من تدريجياً  التحّول يبدأ ثم ومن طوال،
 املتسامي »املكان «يف والحلول املكثف، والرتكيز االنفصال، عىل القدرة هذه

. اإلبداعي الخلق عملية س�ت من واحدة والقيص
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 »كتفي فوق يجلس مالكاً  كين األمر يبدو واعياً، أكتب ال أنا«  
 

 صناعة أن من الرغم وعىل. وعقالنية منطقية عملية عموماً  اإلبداع ليس  
 تفاعالً أو بناية، أو قصيدة، أو مرسحية، كانت سواء (املبتكرة املادة

 إن إال العام، الهيكل لتصميم وبنية وتخطيطاً  تنظي�ً  تتطلّب) كيميائياً 
 بصورة العادة يف وجوده تقرير أو تخطيط �كن ال اإلبداعي املنتج جوهر
 مجاز محض ليست اإللهام، إىل الحاجة أو املالئكة، مفهوم إن. واعية

 أفكار مع دائاً  ترتافق الخلق عملية إنّ  يقولون املبدع� أغلب ألن فحسب،
 ال «نوع من دائاً  بترصيحات يدلون تراهم. الوعي نطاق خارج وعمليات

 قد سا�ون نيل أن حتى. »فحسب تيت إنها«و ،»األفكار؟ تيت أين من أعرف
 ينتهي أن إىل يكتبها التي املرسحية تنتهي كيف قطعاً  يعرف ال أنه ّرصح

 كيف أعرف كنت لو: «وقال ابتسم إذ. الحوار من األخ�ة املشاهد من
 أملّح سوف األرجح عىل ألنني أفسدها، رّبا مسبقاً، املرسحية تنتهي

 إسدال حتى يتصاعد الذي التشويق وأفسد دراية بدون ما بيشء للجمهور
. »الستارة

 
 »أتحدث ح� حتى دائاً، يسهو عقيل  «

 
 وأقّل  بها منغمسون إنهم ما، نوعاً  غريبة والتفك� باألفكار املبدع� عالقة  

 يف الدماغ عمل كيفية يف أكث تعمقنا كل�. نفسه الوقت يف منها تحّفظاً 
 النفس علم لغة يف. جداً  مختلف املبدع� تفك� أن نلحظ األعصاب، علم

. محيطهم من أو منهم سواء األفكار مدخالت عىل رقابة أقّل  إنهم املعريف،
 الخّالق، الفرد داخل يف. »الفلرتة آلية «تغّ�  باسم أحياناً  ذلك إىل ويشار

٦١



 

 تبدو قد أفكار من ثابتة مدخالت تنتج »الساهية عقولهم «أن نكتشف
 الشخص أن يبدو الرائ، لع� بالنسبة. ما حدّ  إىل متكّونة وغ� متفككة

 هذه فإن الخّالق، للفرد بالنسبة أما برسعة، آخر إىل موضوع من ينتقل
 وزيادة الخارجية، للمث�ات الحساسية وزيادة املدارك، قّوة إىل تؤدي اآللية

. الخربات
 

 »مرئ غ� أنني دائاً  أشعر«  
 

 منطقي لكنه مرموق، مرسحي كاتب من يصدر غريباً  تعليقاً  هذا يبدو قد  
 باستمرار ويحاولون كثب، عن يراقِبوا أن املبدعون يفّضل. الواقع يف تاماً 

 خارج مراقِب وجود عدم «عىل ينّص  الذي لهايزنربغ الريبة مبدأ يبطلوا أن
 وبدقة أكث املراقبة بقدورهم يكون مرئي�، غ� أصبحوا فإذا. »التجربة

. أكرب
 

 يبدو قد. العال عن ومنفصالً منحاز غ� مراقِباً  يكون أن املبدع يستطيع  
 يف بارداً  القلب قايس أو منفصالً، أو الغ�، نظر يف االختالء يفّضل شخصاً 
 لبقية مراقباً  نفسه يرى فإنه نفسه، املبدع منظور من لكن. األحيان بعض
 التوقّد مع متناقضة السمة هذه تبدو قد. أحد يعرف أن دون من العال
 عن يبحث أنه للظنّ  املرء يدفع والذي أحياناً، يظهره أن يحاول الذي

 بعنى املبدع� من الكث� يفّضل حال، أية عىل. الالمرئية من أكث األضواء
 يراقبوا وأن اآلخرين، عىل يتفرجوا أن متّقدين، كانوا لو حتى بآخر، أو

. أحد يالحظهم أن دون من عليه ويتجسسوا الكون

٦٢



 

 نع�ها ال وأن برمتها، سيمون نيل مكونات نرفض أن بقدورنا زال ما
 ألنها اإلبداعية، العملية طبيعة فهم يف بهدفنا صلة تّت  نعّدها وال أهمية،

 إىل نستمع ح� لكن أكث، ال شخيص ومنظورها واحد شخص من آتية
 بدّ  ال املتشابهة، املالحظ من املرتاكم املجموع إىل وننظر اآلخرين، املبدع�

 جانباً  فيها وننظر سيمون، طرحها التي املكونات شين يف النظر نعيد أن
. اإلبداعية العملية يف محورياً 

 
 املبدع� عقول داخل من قراءات خمس  
 

 عن والكتب، واملقابالت الرسائل من كث� يف املبدع�، كتابات قرأت لطاملا  
 هذه يف فكرّت لقد. مرّة أول أبوابهم األفكار فيها تطرق التي الكيفية

 عن فريدة برؤية تزّودنا أن قراءتها بإمكان إن ووجدت مليّاً، الكتابات
 لكم اخرتتُ  وهنا. البعيدة أفكاره الدماغ/العقل فيها يخلق التي الكيفية
 والرياضيات، املوسيقى، مجاالت يف مبدع� عقول داخل من نصوصاً 
: والعلوم واألدب،

 
 موزارت أماديوس فولفجانج  
 

 فولفغانغ العجائبي املوسيقى عبقري كتبه بوصٍف  أوالً نبدأ دعونا  
 الذي ذلك عن وصفه يف االختالف كث� تجدوه لن ورّبا موزارت، أماديوس

: كولريدج قصيدة يف جاء
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 وعندما. تاماً  ولوحدي دوماً، الحال مثل� كلّياً، نفيس مع أكون عندما  
 ال وجبة بعد أتىش أو عربتي، يف أسافر ح� فلنقل باملرسّة، مغموراً  أكون
 تتدفّق املناسبات، هذه مثل يف النوم، يجافيني ح� الليل يف أو بها، بيس

 كيف أدري وال أدري، ال تيت؟ وكيف أين من. زخ�ً  وأكث أفضل األفكار
 يف داخيل، يف بها أحتفظ املرسّات تلك. املجيء عىل إجبارها أستطيع
 هذه عىل بالتدفق استمرت فإن. نفيس مع دندنتها عىل معتاد فينا ذاكرت،

 جيّدٍ  لحنٍ  تقديم من ألتكن تلك، أو النغمة هذه إىل قريباً  تتحّول الشاكلة،
 املوسيقية، اآللة وخصوصيات األلحان، مزج قواعد يف أوفّق أن أي منها،
 …جرّا وهلمّ 

 
 فإن واضطراب، قلق وجود عدم افرتضنا لو روحي، يذك ذلك كّل  أن أشعر  

 األحوال، كّل  يف. ومعرّفاً  ممنهجاً  ويصبح نفسه، تلقاء من يكرب مرشوعي
 ثم ومن وانتهى، تقريباً  داخيل يف تكتمل إنها إال املقطوعة، طول ورغم

 أعود ال ملحة، غضون ويف. جميل تثال أو بديعة لوحة مثل كشفها، أستطيع
 مرّة جميعها كانت، ك� أسمعها، بل متتاليات، أجزاءً  مخيلتي يف أسمع

 هذا كّل ! بها البوح أستطيع ال بهجة من لها يا). 6)(معاً  يشء كّل  (واحدة
 هذه سمع يزال ال. بالحياة ينبض حلم يف يحدث النتاج، وهذا الخلق

 عىل خلقته ما األحوال، بكل يحدث أن �كن يشء أفضل داخيل يف الالزمات
 الرّب  إياها وهبني هدية أفضل هذه ورّبا بسهولة، أنساه ال النحو هذا

 إن ذاكرت، من حقيبة أخرج أفكاري، بتدوين أقوم عندما. عليها وأشكره
 التي بالطريقة سابقاً  جمعته ما كّل  أقصد العبارة، هذه استخدام جاز

 يشء، كّل  ألن كب�ة، برسعة الورق بتسويد ملتزم أنا السبب، لهذا. ذكرتها
 عن الورق عىل يوجد ما يختلف ما ونادراً  بالفعل؛ انتهى قبل، من قلت ك�

٦٤



 

 ألي. االنزعاج من أعا� أن �كن املهنة، هذه يف. مخيلتي يف عليه كان ما
 عن أو واإلوز، الدجاج عن فقط ولكن وأتحدث، أكتب أنا حويل، يدور يشء

 الهيئة نتاجي ييخذ ملاذا لكن. األمور هذه شاكل وما وباربرا، غريتيل
 اآلخرين؟ امللحن� أع�ل عن ومختلفاً  ملوزارت خّصيصاً  ويجعله واألسلوب

 عمالقاً، أو كب�اً  أنفي يجعل الذي نفسه السبب إىل األرجح عىل ذلك يعود
 لذلك. اآلخرين أع�ل عن ومختلفة باختصار، موزارتية أع�يل يجعل أو

. األصالة إىل ساعياً  وأتوق أدرس تجد�
 

 تشايكوفسك إليتش بيرت  
 

 تشايكوفسك، إيليتش بيرت امتدح آخر؛ موسيقي من استقرائ نّص  يف  
 وأثنى والالواعي، والخيايل االستثنائ اإللهام وكولريدج، موزارت مثل مثله
 هذه أن إىل أشار كولريدج، ومثل. اإلبداعية العمليات يف الكب� دوره عىل

 كولريدج ومثل. آثارها يف وخيمة وتكون الفرد تستنزف أن �كن العملية
 إعادة صعوبة عىل تشايكوفسك أسف) موزارت عكس عىل ولكن (أيضاً 
 املقطوعة أن وأكّد. املنتصف يف اإللهام حبل أنقطع لو املقطوعة خلق

 الجلوس عن غنى وال له عذر ال امللّحن وإن ،»للعقل فاعل ترين«
 يجلس أن البدّ  به، بيس ال وقتاً  للعمل وجلس بنفسه اختىل فإن. واملحاولة

:  جديد من كتفه عىل املالك
 

 تشايكوفسك إليتش بيرت   
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 وغ� مفاجئة بصورة املستقبلية املقطوعة بذرة تنغرس العموم، عىل  
 العمل يف الرغبة كانت وإن ومستعّدة، ميّالة الروح كانت فإن. متوقعة
 وتنرش األرض، من تنبثق استثنائيت�، ورسعة بقوة البذرة تتجّذر متوفّرة،
 العملية لتفس� أفضل طريقة أعرف ال. أزهارها وأخ�اً  وأوراقها، فروعها

 اللحظة يف تكمن الصعوبة، الصعوبة،كّل  إن. التشبيه هذا من اإلبداعية
 للسعادة كل�ت وضع أحاول أن العبث من. تباعاً  ييت والباقي املواتية،

 داخيل يف الجديدة الفكرة تستيقظ إذ اللحظات، تلك يف تتخللني التي
 يفّ  يشء كّل  ييخذ كاملجنون، وأترصف يشء كّل  أنىس وقتها بالتشّكل، وتبدأ

 خضم يف. أخرى تلو فكرة األفكار بخربشة أبدأ وبالكاد. واالرتجاف بالنبض
 حالة من االنقطاعات بعض توقظني أن يحدث الساحرة، العملية هذه

 تدّق  أو خادمي، عيلّ  يدخل أو الجرس، يُقرع كين: تعرتيني التي التنويم
 لهذه يا. للتخّيل  حان الوقت أن وأذكر رشدي يل يعود ثمّ . الساعة

 أن فيحاول طويلة، فرتة اإللهام طيف يتالىش قد. البائسة االنقطاعات
 ما أو والروح، العقل حالة استمرت إن …جدوى دون مراراً، أستدعيه

 تتقطع. منها الفكاك فنان أيّ  يستطيع ال ،»انقطاع بال الهاماً  «عليها نطلق
 والخطط األفكار تيت لو عظيم أمر من له يا. حطاماً  اآلالت وتتحّول األوتار

 التي املفّرسة وغ� الخارقة للقوى نتيجة إال ليشء ال عذاب، دون من
. إلهاماً  نسميها

 
. ذكاء بال بارد ترين مجرد التيليف أن إقناعكم يحاولون الذين تصدقوا ال  

 أع�ق من تتدفق ومالمستنا تحريكنا عىل القادرة الوحيدة املوسيقى إن
 تقرتن ل املوسيقى عباقرة أن شّك  ال. اإللهام يحركّه ح� امللحن روح

 للدعوة يستجيب ال الضيف وحتى. األحيان أغلب يف باإللهام أع�لهم
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 وال دائاً، ويعمل نفسه، يقّدر أن الفنان عىل لزاماً  يبقى لكن. دائاً  األوىل
 سعي دون من املزاج، انتظرنا فلو. لديه مزاج ال أن بحّجة يديه يطوي

. بساطة بكّل  والخمول االعوجاج منّا ينال ومثابرة،
 

 بوانكاريه ه�ي  
 

 ما ولكن اإلبداع، من مختلف نوع إىل االستقرائ بوانكاريه نص ييخذنا  
 البقية لسان عىل جاء ملا مشابه اإلبداعية للعملية وصفه أن نجد زلنا

 اهت�ماته ولكن رياضيات، عال أنه عىل بوانكاريه يُعرف. مدهشة بصورة
 يف با الرياضية، والهندسة والجرب الفلك، وعلم الفيزياء شملت متنوعة، جدّ 

 البنى علم يف جديداً  رياضياً  مجاالً اخرتع وقد التفاضلية، املعادالت ذلك
 عن بوانكاريه ذكر ما النّص  هذا يف نكتشف). الطوبولوجيا (الهندسية

 من طويلة فرتة يف الرياضية املعادالت متتاليات فيها يحّل  التي الكيفية
 بالرياضيات، لها عالقة ال بيشياء واألخرى الفينة ب� تتقطع والتي الزمن،

 أنها رغم واٍع، جهدٍ  دون من الجواب ييتيه فيها، معادلة يحّل  مرّة كّل  ففي
 يجمع صدىً  النّص  هذا يف نجد لذلك. التفاصيل إلتام واعياً  نشاطاً  تحتاج

 خالل من عقالنية أكث أخرى حالة وب� امللهمة الالعقالنية الحالة ب�
:  عنها تفصح التي التفاصيل

 
 بوانكاريه ه�ي    
 

 تشابه دواّل  يوجد ال أن إلثبات أجاهد كنت يوماً، عرش خمسة مدى عىل  
 يوٍم، كّل  مكتبي عىل أجلس وقتذاك، شيئاً  أعلم ال كنت الفوكسية، الدواّل 
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 دون من املجموعات من عدد مع أخربش ساعت� أو ساعةً  أحاول وأظّل 
 قهوة رشبت عادت، عكس عىل مساء، ذات ويف. نتائج أيّ  إىل الوصول
 الدواّل  كين وشعرت األفكار، احتشدت وهكذا. النوم وجافا� سوداء

 مجموعات صانعة ــ التعب� جاز إن ــ ثنائيات بشكل وتتشابك تصطدم
 الدواّل  من جديدة مجموعة لديّ  كان الثا�، اليوم صباح وبحلول. مستقرة

 تدوين إال عيلّ  يكن ل هندسية، فوق متتاليات من تيت والتي الفوكسية،
. غ� ال ساعات بضع مني أخذت والتي النتائج،

 
 مدروسة فكرة كانت. متتاليت� حاصل يف الدواّل  هذه أحّل  أن حاولت ثم  

 ما نفيس سيلت اإلهليلجية، الدواّل  مع التشابه إليها قاد� تاماً، وعقالنية
 يف ونجحت موجودة؟ كانت لو املتتاليات يف تتوفر أن يجب التي الخصائص

. تذكر صعوبة دون من فوكسية ــ الثيتا عليها أطلقت متتاليات تشكيل
 

 رحلة يف وذهبت أعيش، كنت حيث كاين، مدينة الوقت ذلك غادرت  
 إىل السفر تغي�ات دفعتني للمعادن، كولورادو جامعة عهدة يف جيولوجية

 الباص، وصعدنا كوتانس بلدية إىل وصلنا أن ما وهكذا الرياضيات، نسيان
 تكن ل فكرة، واتتني الباّص، عتبة قدمي فيها وطئت التي اللحظة تلك يف

 استعملتها التي التحّوالت لكن السابقة، أفكاري من أليّ  مشابهة فكرة
 من أتحقق ل. اإلقليدية غ� الهندسة مع تتطابق الفوكسية الدواّل  لتحديد
 مع وتحدثت الباص، يف جلست لذلك، وقٌت  لديّ  يكن فلم فوراً، الفكرة

 أن وألجل كاين، إىل عدت أن وما. التامّ  باليق� أحسست لكنني املوجودين،
. إليها وصلت التي النتائج من وتحققت جلست ضم�ي، يرتاح
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 يُذكر نجاح دون من الحسابية املسائل بعض دراسة إىل انتباهي تحّول ثم  
 ألقيض فذهبت فشيل، من مشمئزاً  كنت. السابقة بيبحاث عالقة دون ومن

 إحدى ويف. آخر يشء أيّ  يف وأفكر البحر شاطئ عىل مختلياً  أيام بضعة
 الفكرة، جاءتني محّددة، وجهة دون من مس�ي أثناء ويف الصباحات،

. الفوري واليق� والفجاءة، باإليجاز، تتاز التي األفكار تلك من واحدة
 تلك تطابق املتغ�ات ثالثية الرتبيعية لألشكال الحسابية التحوالت كانت

. اإلقليدية غ� بالهندسة الخاّصة
 

 يل أظهر وهكذا. عواقبها وأستخلص النتيجة يف أتيمل كاين إىل عدت  
 فوق املتتالية عن تختلف فوسكية مجموعات أنها الرتبيعية األشكال �وذج

 ــ الثيتا املتتالية نظرية عليها أطبق أن بإمكا� أن ووجدت. هندسية
 يف توجد التي غ� أخرى فوسكية دواّل  لديّ  تصبح ثم ومن فوسكية،
 الحاّل، بطبيعة. بالسابق بتعريفها قمت التي تلك هندسية، فوق املتتالية
 منزيل، يف منظّمة هجمة عليها وأجهزت الدواّل، كّل  لحّل  نفيس هييت
 تتسبب قد والتي عالقة، واحدة مسيلة لديّ  بقيت لكن. األخرى تلوّ  واحدة

 أخدم كنت إذ فال�ين، مونت غادرت ثم. بيكمله البناء تداعي يف
 كنت بين� األيام، أحد ويف. عني رغ�ً  أخر بيشياء وانشغلت عسكريتي،

 استطاعتي يف يكن ل. فجية املسيلة حّل  أمامي ظهر ما، طريقاً  أقطع
 وحينها وأعود، خدمتي تنتهي أن انتظرت لذلك بها، الفور عىل التعمق
 أكن ول املكّونات، جميع أمتلك كنت. أخرى مرّة املسيلة طرح يف رشعت
 يف النهائية الصيغة كتبت هكذا. بعضها مع ووضعها ترتيبها إىل إال أحتاج
. صعوبة أد� بدون واحدة خبطة
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 كيكوليه فريدريك  
 

 الكيمياء عال ذكره ما التخيّيل اإللهام تتناول التي النصوص أشهر أحد  
 كيكوليه كرّس إذ. عرش التاسع القرن يف كيكوليه فريدريك األملا� العضوية

 ما رأينا ومثل�. البنزين وبنية الكربونية الرابطة طبيعة دراسة يف حياته جّل 
 يحلّها عالقة، تبقى التي املسائل كانت غالباً، اإلبداعية العملية يف يحدث

  : نائاً  يكون بين� أحالمه يف كيكوليه
 

 وكانت ركود، حالة يف كان العمل لكن كتاب، عىل أعمل جالساً  كنت  
 و�ت، النعاس وغلبني النار قبالة الكريس عىل اتكيت آخر، مكان يف أفكاري
 متكرراً  حل�ً  كان. ناظري أمام تتقافز الذرات رأيت أحلم، كنت وبين�
 يف خجولة تقف األصغر املجموعات كانت املرّة هذه لكنّ  الثانية، للمرّة

 املتكررة، الرؤى نتيجة حّدة أكث أصبحت التي عقيل، ع� وكانت. الخلف
 بعض يف. اآلن املتعددة التشّكالت من أكرب مجموعات تيّز أن تستطيع
 حركة يف والتواءات لّفات يف أقرب بصورة معاً  الصفوف تتوافق األحيان،

 قد الثعاب� أحد كان ذلك؟ كان ماذا! انظر لكن. الثعاب� بحركة شبيهة
 ملح يف استيقظت. ناظري أمام مضحكة بهيئة الشكل وَمثَُل  بذيله، أمسك
. الفرضية عىل أعمل الليل بقية وقضيت البرص،

 
 أدرك مستقيمة، خطوط كينها الكيميائية الروابط يف التفك� من بدالً  

. ذيله يطارد الذي الثعبان يشبه بشكل خلقها �كن الروابط أن كيكوليه
. »البنزين حلقة «اليوم عليها نطلق ما أو دائرة، البنزين مادة كانت وهكذا
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 سبندر ستيفن  
 

 الحائز سبندر ستيفن للشاعر تعليقات عن عبارة نذكره الذي األخ� املثال  
 يف اإللهام أهمية عىل يؤكد والذي سابقاً، الربيطا� الشاعر جائزة عىل

 يبدأ القصيدة مطلع أن سبندر تعب� فحسب. أيضاً  القصيدة تنظيم
 عن ذكرناه ما عكس عىل. عابرة رؤيا كينه ييت والذي ،)»7(املُهدى بالبيت«

 الجهد عىل سبندر يشّدد اآلن، حتى املبدع� من وغ�ه كولريدج لسان
 يشّدد ك�. القصيدة من تبقى ما وإبداع املُهدى بالبيت للميض املبذول

 الشخصية س�ت من سمة وهي الشاعر، لدى الفردانية الثقة أهمية عىل
: الفصل هذا يف سابقاً  لها تطرقنا التي اإلبداعية

 
 التي األوىل الفكرة إنه. أيضاً  النهائ وهدفها القصيدة، مطلع هو اإللهام  

 نهاية يف بكل�ته إليها يصل التي النهائية والفكرة الشاعر عقل يف تسقط
 وعرق وكدح سباق هناك بعد، املا يف والنهاية البداية وب�. املطاف

 une ligne املُهدى القصيدة بيت عن فال�ي بول يتحدث. وصعاب
donnée، البقية أما للشاعر، الطبيعة أو الرّب  يهبه الذي البيت ذلك 
. بنفسه فيكتبها

 
 سبندر ستيفن   
 

 وطية عىل تحافظ والتصوف واإل�ان الشعر مظاهر أن الواضح من  
 حيوات من استدعائها �كن التي التصّورات من كث� هنالك. الشعراء
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 اإل�ان عن بتعب�اته املليئة شكسب� قصائد مثل ذلك، تبّ�  والتي الشعراء
. أبياته خلود يف
 

 غرورهم فإنّ  طموحون، مغرورون الشعراء إن القول صحة من الرغم عىل  
 طموحات إنها العال، يبلغها أن �كن التي األنواع أنبل من وطموحهم

 تجاربهم عن يكشف الذي النحو عىل العال يتقبّلهم أن طموحات قّديس�،
 بالحقيقة العايل وحّسهم العميقة، ومشاعرهم البديعة، وآرائهم القاسية،

 ألن األمور، هذه يف يغّشوا أن املبدعون يستطيع ال. القصائد تلك عرب
 ويف تحسسهم، يف ولكن النبيلة، مشاعرهم يف تنكشف ال ص�ورتهم
 أصوات تحّققها ال التي واألشياء املوسيقى، إيقاعات ويف باللغة، تحكمهم

.  الجوائز عىل الحائز الشاعر مكتب وال الناخب�، من الثقة
 

 قريبة رؤية تقّدم إنها إذ ساحرة، آرسة نصوصاً  النصوص هذه أرى زلت    ما
 اإلبداعي؛ اإلنتاج عملية خالل اإلبداعي� والدماغ العقل عمل كيفية حول

 يف املسائل حّل  يظهر وأن متعددة، بيبعاد البرص بلمح الفكر يتحرك أن
 مستلقية األفكار تكون ح� أو »االسرتاحة فرتات «يف خاطفة، ومضة

 الذي املالك أو ،»اإللهام «تجربة إنها. وتنبت فجية تتجذر ثم هاجعة،
. سيمون نيل كتف عىل جلس

 
 الدماغ من تنشي وإنها اإلبداعية، العملية هي العملية هذه أن أسلمنا لو  

 بكّل  نفسه يفهم أن الدماغ يستطيع وهل الدماغ؟ يبتدعها فكيف البرشي،
 سنستمر إذ اآلت، الفصل ــ القارئ عزيزي ــ تقرأ أن تحتاج رّبا األحوال؟

. لإلبداع العصبية اآلليات لنستكشف زنادو، عن بحثنا يف
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 آالم من عا� إنجليزي، وفيلسوف شاعر: كولريج تايلور صموئيل) 3 (
 يشتهر القصيدة هذه وحتى األفيون، تعاطي إىل دفعته وعاطفية جسدية

 لغز أو أحجيّة كينها قصيدته الشاعر افتتح. األفيون تيث� تحت نظّمت أنها
 يف خان قُبالي اإلمرباطور بناه الذي »زنادو «البهجة لقرص دقيق بوصف

 نهر هناك كان وحيث حبيبها، امرأة تندب حيث بّرية بقعة يف فاتن مكان
 تطلع ال بحر يف كهوف خالل يغور أن قبل ينحرف ثمّ  هادراً  يجري مقّدس

). املرتجم (عليه الشمس
 

 يوان عرش أّسس خان، جنكيز وحفيد مغويل إمرباطور: خان قُبالي) 4 (
 املغول حكم أن بعد. أخيه مع دامٍ  رصاعٍ  بعد عليه إمرباطور أول وأصبح

. بيكمله املغويل الشعب ليطيعه طاغية، كييّ  س�وياً، تفويضاً  لديه أن أعلن
 حاشيته أفراد ولبعض له فكان املسّومة، الخيل من آالف عرشة �تلك كان

 نهاية يف ورد ك� ،)الفردوس حليب (عليه أطلق الذي حليبها برشب الحّق 
). املرتجم (الحلم يف إليه ُمنح قد العجيب القرصَ  هذا وإن القصيدة،

 
 النفيس الطبيب فيه ينظّم الذي اإلطار): Case study (الحالة دراسة) 5 (

 خالل من الشخص من عليها يحصل التي والنتائج املعلومات جميع
 الفردية، والخربة واالجت�عي، النفيس والتاريخ واملالحظات، املقابالت

). املرتجم (الطبية والفحوصات السيكولوجية، واالختبارات
 

) 6 (gleich alles zusammen األصيل النّص  من منقولة .
 

) 7 (une ligne donnée األصيل النّص  من منقولة  .
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)3 ( 
 زنادو  إىل الوصول

 الدماغ؟ يبدع كيف
 

 األشياء ذكريات استدعي الساكن الجميل الفكر جلسات يف أكون عندما  
 …انقضت التي

 
 30 سونيت شكسب�، ويليام  
 

 عدم من اشتك ح� عاماً  خمس� قبل جيلفورد به جاء ما نكّرر أن �كن  
 فإن املوقف، تصحيح إىل املختّص� دعا وعندما باإلبداع، النفس علم اهت�م

 املختّص� األعصاب عل�ء بندرة األمر يتعلق ح� تتكرر ذاتها الشكوى
 دراسات بتطّور العرشين القرن من األخ�ة السنوات امتازت لقد. باإلبداع
 املعريف اإلدراك دراسة وب� اإلبداع دراسة ب� تجمع التي العصبية العلوم
 الجزيئية البيولوجيا من يشء كّل  تجمع أن محاولةً  الشخصية وحتى

 وقت حتى املختّصة الدراسات كانت. اإلدراك األعصاب علم إىل والخلوية
 العمليات دراسة ألن محمود وغ� مربكاً  الوضع وكان. جداً  نادرة قريب

 يف تساعد قد الخصوص، وجه عىل واإلبداع عموماً  التفك� عن املسؤولة
. اإلبداع عليه يكون قد ملا الحقيقي الجوهر إىل الوصول

 
 الحدود بآخر عليه يطلق ما أو البرشي؛ الدماغ يف سحري يشء هناك  

 الكيفية عن البحث يف األمر يتعلق ح� خصوصاً  لالهت�م، املث�ة العلمية
 نصفهم أن إذاً  األعصاب عل�ء يستحق أفال. اإلبداعية املنجزات ابتكار وراء

٧٤



 

 أبيات روح يفهموا أن يستطيعون أفال كولريدج؟ بقياس »بالرومانسي�«
: معناها ويدركوا األخ�ة خان قُبالي

 
 ربّا� بوجلٍ  أعينكم وأغمضوا  
 املنّ  طعامه كان فقد  
 الفردوس حليب ورشابه  
 

 عل�ء ــ لكننا زنادو، عن للبحث املستمرة بالحاجة تشعر األغلبية رّبا  
 لندرس يوم كّل  ننهض ألننا ملاذا؟. غ�نا من أكث محظوظون ــ األعصاب

 وإننا الكوكب، ظهر عىل تشويقاً  األكث املخلوق يف تشويقاً  األكث العضو
 مسموح ألنه أيضاً  ومحظوظون. العلوم كّل  ب� تشويقاً  األكث األسئلة نطرح

. الفردوس حليب من ونرتشف املنّ  طعام من نتغذى أن يومياً  لنا
 

 والدماغ اإلبداع  
 

 جاهدين ونحاول ممكن، مستوى أعمق يف ننّقب أن الفصل هذا يف نرجو  
 بدّ  ال العمق، هذا إىل الوصول ولغرض. لإلبداع عصبي أساس إىل نصل أن

 األساس عىل أكث ونتعرّف الجانبية، املسالك بعض عىل نعّرج أن من
 فيها يفكر التي الكيفية فهم محاولة إن إذ. االعتيادي للتفك� العصبي
 الجسم يف تعقيداً  األكث الجهاز يعدّ  قطعاً  الدماغ ألن للغاية، معقدة الدماغ

 نقل ل إن املعمورة، وجه عىل تعقيداً  األكث الجهاز يكون وقد البرشي،
 شبه ونشاطاته وقابلياته الدماغ أرسار نكتشف ل إننا. برمته الكون

 يف اعتمدنا لذلك فقط، األخ�ة العرشين أو العرش السنوات يف إال اإلعجازية
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 التكهنات وعىل املثبتة التجريبية الحقائق من عدد عىل هذه التقيص رحلة
. ثبوتاً  األقل النظرية

 
 الدماغ؟ يفكر كيف  
 

 نافذة لكم أفتح أن بدّ  ال إذ جداً، شخصية زاوية من املوضوع أبدأ دعو�  
 ناهيك البرشي، للتفك� العصبي األساس عن البحث رحلة يف اهت�مات عىل
 علم تاريخ يف األحدث الظاهرة تعدّ  والتي لإلبداع، العصبي األساس عن

. األعصاب
 

 فصل يف أدرس وكنت الطّب، كليّة يف طالبة كنت ونيف، عاماً  ثالث� قبل  
 طلبة أغلب منظور يف يعدّ  كان والذي تحديداً، العصبي الجهاز ترشيح
 رحب مخترب من يتيلف كان إذ وأوحشها، سمعة الفصول أسوأ من الطّب 
 املثبتة الدماغ أنسجة رشائح يف والتمعن فيه التميش للمرء �كن

 معلّمة الدماغ مناطق وكانت ،)الرائحة كريهة ثمّ  ومن (بالفورمال�
 األس�ء جميع نحفظ أن ــ الطلبة نحن ــ مهمتنا وكانت بالتيش�ات،

 تركيب إعادة نحاول وكنّا املناطق، لهذه) لها معنى ال والتي (الالتينية
 العليا البصلية مثل غريبة أس�ء: أذهاننا داخل ثالثية بيبعاد االس�ء

superior colliculus، األمامية والطوالنية anterior fasciculus، واملوضع 
 وحتى ،substantia nigra السوداء واملادة ،locus caeruleus األزرق
. substantia innominate املس�ة غ� املادة
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 وتركيب األس�ء حفظ من بيكث يهتمون كانوا األساتذة أن أعتقد ال  
 الذي الكمّ  حول يتمحور األكرب همهم كان لقد األبعاد، ثالثية األجزاء

 اختباراتنا وكانت. الصغ�ة والتفاصيل التيش�ات تلك من تذكره نستطيع
 نتمعن أخرى، إىل محطة من ورواحاً  جيئة املخترب غرفة يف الس� من تتيلف

 عىل التي املنطقة اسم ونكتب محطة، كّل  يف الدماغي النسيج رشائح يف
. الذاكرة من املعنى من الخالية اس�ءها ونسرتجع التيش�،

 
 ألفهم الطّب  بكليّة االلتحاق قررت قد زمالئ، أغلب عكس عىل كنت،  

 الكالم يتولّد وكيف الذكريات؟ يخزن وكيف البرشي؟ الدماغ يعمل كيف
 كيف باختصار، األدب؟ أو املوسيقى نخلق أن باستطاعتنا كيف العفوي؟

 سوف الهدف هذا تحقيق أن افرتضت ح� ساذجة كنت لقد الدماغ؟ يفّكر
 علم جمعية تيسيس قبل ذلك كان حال، أية عىل. الترشيح دراسة يف يكون

 بالتطّور املعريف األعصاب علم مجال يبدأ أن وقبل سنوات ببضع األعصاب
 األعصاب علم تاريخ يف الصغ�ة التفاصيل بتلك بالطبع أعلم أكن ل. أيضاً 

. تاماً  جاهلة كنت أنني بعنى وقتذاك،
 

 حك�ء فطاحل، أقل ل إن كانوا، الطّب  كليّة أساتذة أن أيضاً  أفرتض وكنت
 أنني نهايته، من الفصل اقرتب ح� أدركت، إنني إال. تقدير أقّل  عىل للغاية

 إحدى يف يدي رفعت بدوري، أسيل أن قّررت لذلك. جواب أيّ  أجد ل
 مطلقاً؛ الفصل يف نناقشه ل هام يشء هناك: «األستاذ وسيلت املحارضات

 كنت لو ك� إيلّ  األستاذ نظر كيف أتذكر زلت ما. »الدماغ؟ يفّكر كيف
 وجهه إ�اءات وكانت استهزاء، بنربة السؤال طرح وأعاد قهقه فضائياً، كائناً 

 وتبعه الوجود، يف وغباءً  بالهة األسئلة أكث سيلت أنني إىل تش� وجسده
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 بالحرج شعرت لقد فعله، ردّ  من يكركرون وأخذوا الطلبة من الكث�
 مني األمر تطلب لقد غبياً؟ سؤايل عدّ  ملاذا أفهم ل أنني رغم طبعاً، وقتذاك

 وأنني. غ� ال دفاع وسيلة محض كانت فعله ردّ  أن ألدرك طويالً زمناً 
. له مقارٍب  جواب أيّ  يجد أن الفطحل األستاذ هذا يستطع ل سؤاالً طرحت

 
 مراوغة وأكثها األسئلة أصعب من »الدماغ؟ يفّكر كيف «السؤال ويبقى  

 وألجل لذلك. قبل ذي من الجواب إىل أقرب اليوم لكننا. اللحظة هذه حتى
 فهم محاولة من البدء يف بدّ  ال البرشي، اإلبداع لغز وفهم زنادو عن البحث

. اإلعجازية التفك� وعمليات الدماغ يف تحدث التي املعقدة العمليات
 

 الدماغ ترشيح يف تهيد  
 

 العصبي الجهاز ترشيح من القليل اليشء عىل التعرّف إىل نحتاج البدء، يف  
 جعل إىل املسعى أن أعلم نعم،. مشرتكة تواصلية لغة بيننا تكون لك

 ولكنني املنال، صعب يزال ال مستساغة العصبي الجهاز ترشيح مصطلحات
 وأنا منه أعا� كنت م� ضجراً  أقّل  سيكون اآلت الوصف أن لكم أضمن
: الطّب  كليّة يف طالبة

 
 املخّ  هو األول الجزء رئيس�؛ جزئ� من ببساطة البرشي الدماغ يتكون  

cerebrum، هو واآلخر أ�ن، وفّص  أيرس فّص  إىل بدوره ينقسم والذي 
. مبارشة املخّ  أسفل يف يقع الذي ،)الصغ� املخ (cerebellum املخيخ

 والصدغي ،frontal الجبهي: فصوص أربعة إىل املخّ  فّيص  من كّل  وينقسم
temporal، والجداري parietal، والقفوي occipital .أكث، األمر لتبسيط 
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 إذ معيّنة؛ مناطقية وظائف ينفذ الفصوص هذه من أيّ  أن القول �كننا
 واللغة، السمعي باإلدراك والصدغي بالرؤية، القفوي الفّص  يختّص 

 فيختّص  الجبهي الفّص  أما أيضاً، واللغة املكا� باإلدراك والجداري
 أنواع وبعض والتخطيط، املحض، التفك� مثل »التنفيذية بالوظائف«

 تخّصصاً، أقّل  مناطق عىل أيضاً  الفصوص هذه تحتوي النهاية، ويف. الذاكرة
 عىل تعمل والتي ،association cortex الرتابطية بالقرشة عليها ويطلق

 الوقت ويف بعض مع بعضها الدماغ مناطق ب� املتخصصة الوظائف ربط
. نفسه
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 العصبية الخاليا من طبقات عىل الفصوص هذه سطح   يحتوي
 يف األساسية االتصال وحدة العصبية الخاليا وتعدّ . neurons) العصبونات(

 وتبدو. املخّ  أجزاء أغلب يف طبقات ست يف تصطف إذ البرشي، الدماغ
 الدماغ، أجزاء بقية من قتامة أكث مجموعها يف العصبية الخاليا طبقات

 املّخية القرشة أو ،gray matter الرمادية املادة باسم إليها يشار لذلك
cerebral cortex) كلمة أصل cortex وكذلك). الشجر لحاء وتعني التيني 

 القرشية باألعمدة أحياناً  طبقات الست ذي القرشة تنظيم إىل يشار
cortical columns، الوحيدات أو modules، الصفائحية الوحدات أو 

laminar units. 
 

 ونشاطه تيث�ه من يوسع إذ كب�، خلية جسم من العصبية الخلية تتكون  
 عرب واستالمها املعلومات إرسال يف قدرته وتزداد. كث�ة امتدادات خالل من

 dendrites بالتشعبات عليها يطلق والتي سطحه، من املمتّدة الفروع
 هذه وتتوسع). األشجار أغصان وتعني يونا� dendrites كلمة أصل(

 باألشواك عليها نطلق صغ�ة عقد عرب املعلوماتية قدرتها من التشعبات
spines .املشابك (العصبي االشتباك نقاط األشواك ظهر عىل وتوجد (

synapses) كلمة أصل synaptein �وتعمل). معاً  االرتباط وتعني يونا 
 العصبية الخاليا تستخدمها منفصلة نقاطاً  بوصفها هذه االشتباك نقاط

 التواصل ويتوافر. ورواحاً  جيئة املعلومات وإلرسال ببعض، بعضها لالتصال
 ،axons املحاوير عليها يطلق التي العصبية الخاليا امتدادات عرب أيضاً 

 تظهر املحاوير ألياف مجموع وألن الخاليا، ب� معزولة كيسالك تعمل والتي
 املادة باسم إليها يشار لذلك الرشائح، فحص مقطع يف ضوئ تدّرج بصورة

.  white matter البيضاء
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 الرمادية املادة منطقة يف جاراتها مع العصبية الخاليا اتصال يقترص   وال
 بعد عىل رّبا أيضاً، أبعد مناطق يف خاليا إىل �تدّ  اتصالها إن بل فحسب،

 املثال، سبيل عىل. آخر فّص  يف أبعد أو آخر، دماغي تلفيف يف سنتيمرتات
 القفوية القرشة إىل تنتقل الصورة فإن ما، برصية صورة أعيننا تسّجل عندما

 يف آخر مختّص  دماغي جزء إىل اإلدراك �رر وثم املحّددة، ميزاتها تدرك لك
 املدرك اليشء مكان عن تستجيب التي الوجهة تعتمد إذ امليزات، تفس�

. فيه أُدرك الذي السياق وعىل نفسه املدرك طبيعة عىل
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 فإن آخر، شخص وجه أو مثالً مركونة سيارة املدرك اليشء كان إذا  
 البرصية القرشة إىل القفوي الفّص  يف البرصية القرشة من تّرر معلوماته
. الصدغي الفّص  إىل ومنه ،)fusiform gyrus املغزيل التلفيف (الرتابطية

 التفاعل هذا إن. هناك املخزونة األشياء ملعلومات وفقاً  فيفرس املعنى أما
 وب� البورش سيارة ب� �يّز يجعلنا األخرى واملناطق البرصية القرشة ب�

 ألنها ،»املاذا مسار «بـ هذه الدماغ شبكة عىل ويطلق قريب، شخص وجه
 عىل ومرّت ما، طريق يف سيارة يف كنّا فإذا. نرى »ماذا «�يّز أن لنا تسمح
 السيارة تكون كين الصور، من مختلفة أشكاالً البرصية والقرشة األع�
 إىل ترسل املعلومات فإن املعاكس، االتجاه يف لوجه وجهاً  تجاهنا قادمة

 عليه نطلق ما أو األشياء، مكان عىل التعرّف يف املختّصة الجدارية، القرشة
. املاذا بسار

 
 البسيط املثال إن! االعتيادي اإلنسان تفك� معجزات من واحداً   السؤال

 التفك� عمليات تعقيد مدى يوضح متحركة سيارة رؤية حول طرحناه الذي
. الثانية من مجزئة أجزاء يف ونجاح، وسالسة، جبارة، برسعة الدماغية،

 الدماغ شبكات تعقيد  
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 بسبب جهد دون من املعقدة العقلية األنشطة أداء عىل قادرون إننا  

 بنية أضفتها التي الرسوم توّضح رّبا. ألدمغتنا واالستثنائ املعقد التنظيم
 لكن. االشتباك ونقاط واألشواك، والتشعبات، ،)العصبونات (العصبية الخاليا
 إن. بعضها مع البنى هذه تربط التي الوسائل هو يرسم أن �كن ال الذي

. بالكل�ت وصفها �كن ال لدرجة معقدة الدماغية الشبكات
 

 100 أو (1011 يقرب ما عىل تحتوي الدماغية القرشة إن بدء، ذي بادئ  
 تحتوي وحده الصغ� املخيخ قرشة أن ح� يف العصبية، الخاليا من) مليار
 و�تلك). خلية تريليون أو عصبية خلية 1012 حوايل (ذلك من أكث عىل

 والتي البيضاء، املادة ألياف من بحر داخل الرمادية املادة من جزراً  الدماغ
 إليها ويشار األخرى، واملناطق القرشية املناطق ب� مناوبة محطات تعدّ 

 املهاد هذه وتشمل. nuclei النّويات أو القرشية تحت باملناطق
thalamus، الذنبية والنواة caudate، والبَطامة putamen .إن العلم مع 

 تحت املناطق هذه خاليا تشتمل ال القرشة يف العصبية الخاليا عدد
 أقّل  عىل الخاليا من أخرى مليارات تضاف أن املحتمل من ولذلك القرشية،

 أن �كن هكذا. للدماغ التنظيمي التعقيد يف الزيادة عن ناهيك تقدير،
. عصبية خلية تريليون من أكث تتلك أدمغتنا أن نقول

 
 اليس� الجزء إال الدماغ يف العصبية الخاليا عدد يخربنا ال حال، أية عىل  

 مع اتصاالت لتكّون صّممت قد العصبية الخاليا هذه إن إذ. القصة من
 بدورها والتي التشعبات، عرب الرتابطية إمكاناتها من وتزيد أخرى، خاليا

 نهاية ويف االشتباك، نقاط توجد األشواك طول وعىل األشواك، تضيف
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 الحقيقية »العمل مواقع «تعدّ  والتي االشتباك، نقاط نجد العصبي املحوار
 وتعقيد املحاوير عدد وفق عىل تتنّوع العصبية الخاليا إن. الدماغ داخل

 يف االشتباك لنقاط اإلج�يل العدد لتقدير دقيقة وسيلة �تلك فال تشعباتها،
 عقدة آالف والعرشة األلف ب� تقّدر أنها نعتقد نحن. البرشي الدماغ

 عىل سنصل العصبية، الخاليا عدد مع العدد هذا رضبنا إن ولكن. مشبكية
 بصطلح سمعت أن بعد). 1016 أو 1015 الـ ب� (معروف غ� عدد

 اتضح لكن رياضياً، مقداره� عن أبحث أن قررت والغازيليون، الزيليون
 الناحية من لكن. إال ليس كب� العدد أن ومعناه� يُذكر، يشء ال أنها

 الرقم ما نعرف ال ألننا نظراً . بالكوادريليون 1015 الرقم عىل يطلق التقنية،
 الكوادريليون سيتخذ الرقم، هذا عليه يبدو با استمتعت وألنني تحديداً،

 عدد زال ما لكن بيكمله، الدماغ يف العصبية االشتباك لنقاط عدداً 
. للعقل محّ�اً  الدماغ يف االتصاالت

 
 عضو الدماغ بين تضلّل زالت ما األرقام هذه إن ذلك، إىل أضيف أن بدّ  ال  

 تطّور عملية من جزءاً  تعدّ  االرتباطات هذه حدوث كيفية إن. بسيط
 تنمو وح� األجنة، مرحلة يف يتكّون ح� الدماغ ألن. ونضوجه الدماغ
 الروابط بعض يتجذر وثم بعضها، مع روابط وتشّكل فيه العصبية الخاليا

 تؤدي عصبية خلية كّل  إن. تجاربنا عرب يتحّدد األغلبية لكن جينياً، ويتحّدد
 عصبية خاليا مع العصبي االشتباك نقاط عرب »التواصل «خالل من عملها
 األخريات مع عصبية خلية كّل  تتواصل تقريباً، نفسه الوقت ويف أخرى،

 لو). العصبية بالدوائر املتفاعلة العصبية الخاليا هذه عىل يطلق. (أيضاً 
 أيّ  من أعىل يصبح الناشز الصوت فإن فعلية، محادثة كينها العملية تخيّلنا
 وتوازن لرتصد الدماغ العصبية دوائر ُصّممت لقد. س�عه �كن صوت
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 وأحياناً  أحياناً، استثارة إشارات االرتباطات بعض يرسل. بعضاً  بعضها
 ب� قص�ة فعل ردود حلقات االرتباطات بعض وتنشئ. مثبطة إشارات
. الدماغ طول عىل منترشة طويلة حلقات تنشئ وبعضها العصبية، الخاليا
 بيكمله الدماغ تغطي والتي الكب�ة الفعل ردود حلقة أن التقديرات تش�

 ليس النظام فإن وبذلك. غ� ال اشتباك نقاط ست أو خمس إىل تحتاج
. أيضاً  فّعال لكنه فحسب، جداً  معقداً 

 
. مستمر تغّ�  يف فإنها البرشي الدماغ لشبكات املهول التعقيد عن فضالً  

 إنها. نسرتخي أو ننام ح� حتى باستمرار، ونشطة حيّة، أعضاء أدمغتنا إن
 % 20 املتوسط يف وتحرق األوحد، الوقود بعّده) السكر (الغلوكوز تستخدم

 % 20 من أقّل  يشّكل ح� يف يومياً، نستخدمها التي الحرارية السعرات من
 والكوارديليون عصبية خلية الرتيليون ألن وذلك. الكليّة الجسم كتلة من

 ومشغولة حيّة، كائنات إنها. الجامدة بالكيانات ليست اشتباك نقطة
 وحاالت الخارجية للمؤثرات استجابةً  ديناميكية تغي�ات وتصنع باستمرار،

 تحدث التي التغي�ات لبعض فق�ة أوصافاً  �تلك إننا. الداخلية الجسد
 وإننا. االنتباه أو التذكّر أو كالتعلم جداً، تجريدي وبستوى الدماغ، داخل

 عىل وحجمها وامتدادها التغ�ات هذه لطبيعة كافية أوصافاً  �تلك ال
 نعرف ال ألننا جزئياً  السبب يعود قد. الجزيئات أو االشتباك نقاط مستوى

 طويل بالتحفيز التعرّف آلية مثل األشياء، بعض اكتشفنا رّبا بعد، يشء كّل 
 يف بها الذكريات تتشكل التي اآللية (term potentiation ــ long األمد
. القادمة السن� يف لنا تُفتح أن لآلفاق بدّ  فال ،)العصبي االشتباك نقاط
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 ينسق كيف: متشابهاً  أساسياً  سؤاالً األعصاب علم منظري جميع يطرح  
 كيف يقرر الذي اليشء ما باستمرار؟ التغي�ات هذه املايسرتو مثل الدماغ
 مديراً  يعمل الدماغ داخل مركز هناك هل تحدث؟ أن للتغي�ات ينبغي

 من بدالً فالن هاتف رقم نحفظ أن األفضل من ملاذا يقرر مركز تنفيذياً؟
 نرى ح� الرسعة عداد نرمق أن بنا يجدر التي اللحظة ويقرر نسيانه؟
 يكون قد نفسه؟ الوقت يف تلقائياً  الفرامل عىل أقدامنا ونضع املرور رشطي

 يشء أي أو الوعي مصدر أو الروح، أو األنا، لدينا؛ الذات جوهر املركز هذا
 أماكن األساس، هذا عىل العل�ء، بعض اقرتح لقد. املسميات هذه من

 األحياء عاملا الفكرة هذه تبنوا الذين وأشهر املهاد، مثل الدور هذا تشغل
. 1962 عام يف نوبل جائزة عىل الحائزان كوخ، وكريستوف كريك فرانسيس

 
 الوقت يف �تلك وال. السؤال هذا عن الشافية اإلجابة نعرف ال نحن  

 العلوم مجال يف يطلق ما يف عليها يطلق والتي تخمينات، سوى الحايل
. ذلك شابه ما أو الفرضيات أو بالنظريات

 
 واحد مركز يوجد ال أنه الحارض الوقت يف مقبولية األكث التخم� يفرتض  
 لها مؤكداً  »الواحد املركز «فرضية إن. تنفيذياً  مديراً  يعمل الدماغ يف

 سؤال هناك وكذلك. صحتها يحتمل ال لكن بساطتها، بسبب كب�ة جاذبية
 القرارات كّل  الواحد املركز يف التنفيذي املدير يفهم كيف: يقول آخر شائك
 القد�ة، والفلسفية الدينية بالنقاشات السؤال هذا يذكرّنا يتخذها؟ التي

 ــ املثال سبيل عىل ــ املهاد كان إذا: سائل� نتفلسف دعونا لذلك
 هناك فهل التغي�، كيفية حول الدماغ قرارات وراء الكامن »السبب«
 وماذا يقرره؟ ما املهاد يعرف كيف بعنى بدوره؟ املهاد يوّجه آخر »سبٌب «
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 وراء »آخر سبب «آخر قرار صانع هناك وهل ؟»السبب «هذا يكون قد
 مثل حت�ً، مرضية وغ� نهائية ال سببية سلسلة لدينا تصبح أن بدّ  ال ذلك؟
. »النهائ السبب «طبيعة حول الغابرة الدينية النقاشات حال

 
 التنظيم ذات نظاماً  بوصفه البرشي العقل  
 

 رئيسة أجزاء األقل عىل أو بيكمله، الدماغ أن يقول آخر بديل تفس� هناك  
 طبقاً  له، تنفيذي مدير كينها وتعمل القرارات هذه يف تشارك منه،

 النظام هذا عىل ويطلق. املايض يف ذاكرته يف املشّفرة واألحداث للمعلومات
. SOSأو »التنظيم ذات النظام «بـ
 

 يف خصوصاً  (بها بيس ال بشعبية حالياً  التنظيم ذات النظام مفهوم يحظى  
 تبدو أنها من الرغم عىل). والحواسيب والفيزياء الرياضيات علوم مجاالت
 مستمدة وإنها. عاماً  خمس� من أكث العمر من تبلغ فإنها نسبياً، جديدة

 الذي ،Cybernetics اآليل التحكم علم عليه يطلق أسبق، علمي ميدان من
 عن اإلجابة اآليل التحكم علم يحاول. في� نوربرت الرياضيات عال طوره

 أقرتح وقد. اآللية الفعل ردود عرب باألنظمة التحكم فيها يتم التي الكيفية
 أول SOS الذات التنظيم مفهوم اآليل، التحكم علم خب� أشبي، روس ويليم

. 1952 عام يف »الدماغ أجل من تصميم «كتاب يف مرّة
 

 نظرية عىل SOS التنظيم ذاتية لألنظمة الحالية التفس�ات تعتمد  
 وبصطلح. خطيّة وغ� ديناميكية أنها عىل العملية إىل تنظر ألنها الفوىض،

. توازن حالة يف وليس املتكرر، للتغي� عرضة النظام أن أقصد »ديناميك«
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. ببساطة ليفرس الكفاية فيه با معقد أنه أقصد »خطي غ� «وبصطلح
 يعني والذي ،»خطّي «املصطلح مع واضح هو ك� املصطلح هذا ويتناقض

 بيانياً، رسمت وإن بها، التنبؤ و�كن نسبياً، وبسيطة منظمة، العملية أن
 ثالثة بقّوة تنس كرة رضبت إذا املثال، سبيل عىل .مستقي�ً  خطاً  تشّكل

 ستة بقّوة رضبتها وإن. بها التنبؤ �كن الكرة رسعة فإن كيلوغرامات،
 ثالث تزداد تسعة، بقّوة رضبتها وإذا الرسعة، ستتضاعف كيلوغرامات،

. غ� ال واحد حّل  عىل الخطّية املعادالت تحتوي الرياضيات، لغة يف. مرات
 يتناسب الخطيّة، النظم يف. تعقيداً  أكث فإنها الخطيّة، غ� العمليات أما

 احت�الً أقّل  التيث� يكون الخطيّة غ� ويف طردياً، تناسباً  السبب مع التيث�
 تيث� «مثل (كب�ة تيث�ات الصغ�ة لألسباب تكون أن و�كن به، للتنبؤ

 يف الفراشة جناحي رفرفة تتسبب أن �كن إذ الفوىض، نظرية يف »الفراشة
 تكون أن �كن أيضاً، صحيح والعكس). انجلرتا يف للطقس تغي�اً  الص�

 غ� املعادالت تيخذ أن �كن الرياضيات، يف. صغ�ة تيث�ات الكب�ة لألسباب
 الخطية غ� الداّالت ترسم بيانياً، رسمت وإن متعددة، حلوالً الخطيّة
 إىل الغالب يف التعقيد سبب ويعود. للغاية ومعقدة منحنية خطوط بشكل

 إن إذ. الخصوص وجه عىل آخر إىل عنرص من الفعل وردود التفاعالت
. أفعال ردود دوائر من كتلة عن عبارة سابقاً، رأينا ك� الدماغ،

 
 من والكب�ة، منها الصغ�ة التنظيم، ذاتية األنظمة عىل كث�ة أمثلة هناك  

 من وأخرى الطقس، أنظمة تشكيل مثل واملجاالت، العلوم مختلف
. أفواجاً  الطيور احتشاد أو األس�ك تجّمع أو النحل تكتّل مثل البيولوجيا

 به، خاّصة مستعمرات يف عفوياً  تنظي�ً  نفسه ينظم أنه يبدو النمل حتى
 أو األخرى املفرتسات تغزو ح� أو الطقس، تبّدل مع نفسها بتعديل وتقوم
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. نوعها من فريدة أ�اط إىل الثلج بلورات كذلك وتتشكل. الجديدة البكت�يا
 ولصعود الجيوسيايس للتغي� استجابةً  ذاته االقتصادي السوق وينظّم
. وهبوطها املوارد

 
 التنظيم ذات النظام أمثلة من روعة األكث املثال البرشي الدماغ يكون قد  

 دون من باستمرار، عفوية أفكاراً  الدماغ يولّد إذ يكتشفه، أن للمرء �كن
 تنظيم ذات نظام عىل نحصل لك. الغالب يف واضح خارجي تحكم أي

 عىل يحتوي الذي البرشي، الدماغ أما. األقل عىل مكون� من بدّ  ال بسيط
 �تلك فإنه االشتباك، نقاط من وكوادريليون العصبية الخاليا من تريليون
 من يتكون وألنه ذلك، كّل  عن فضالً. ذاتياً  لينظمها لها حرص ال مكونات

 �كن الحلقات هذه وألن والكب�ة، الصغ�ة األفعال ردود حلقات من الكث�
 مثالياً  عضواً  الدماغ يعدّ  سواء، حدٍّ  عىل وسلبية إيجابية مدخالت تتلك أن

. الخطيّة غ� الديناميكية األفكار لتوليد
 

 البرشي؟ بالتفك� نعني ماذا  
 

 نفكر ألننا. كّال  األغلب عىل السؤال؟ هذا أنفسكم تسيلوا أن فكرتم هل  
 منّا حاجة بدون ونستوعبه التفك� نيلف إننا. الوقت طوال التفك� و�ارس

 يف اآلتية املحطة تكون أن يجب حال، أية عىل. تفس�ه أو تعريفه إىل
 الوصول ولغرض البرشي؟ بالتفك� نعني ماذا عن السؤال زنادو إىل الرحلة

 دماغ داخل يف الفكرة تتولد كيف نستكشف أن بدّ  ال شاٍف، تعريف إىل
 اإلنسان؟
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 ما هناك األنواع هذه ب� من التفك�؛ من مختلفة أنواعاً  الدماغ يخوض  
 الذي التفك� من النوع ذلك أي ،»الواعي «»املنظّم «بالتفك� يعرف

 عند التلقائ الكالم إخراج مثل معيّنة، عقلية مهاماً  نؤدي ح� نستخدمه
 الواعي املنظّم التفك� ويحتوي. شابه وما القصص رسد أو ما، سؤال إجابة
 انكرس فإذا وخاتة، ووسط بداية ذي ترتيبه، يحدد زمني تسلسل عىل

 كث�ة أمثلة هناك. ذلك بعد »منطقية «الفكرة تعود لن التسلسيل، الرتتيب
 اللغة توليد عملية إن إال الواعي، املنظّم التفك� عن بها نستشهد أن �كن

 وألجل البرشي، التفك� عن بالحديث لالنطالق بها بيس ال محطة التلقائية
. العصبي املستوى عىل جزئياً  التفك� نفهم أن

 
 »املنطقية «الكل�ت من منظّم تسلسل توليد عىل البرشية القدرة إن  

 يبتكره الذي »االعتيادي اإلبداع «لتبي� بديع ومثال إعجازي، شبه يشء
 الذي الوقت أغلب يف نبتكر، إننا أوالً، أسباب؛ لعّدة التنظيم ذات النظام

 قبالً غ�نا أحدٌ  يبتكرها ل بل قبالً، نبتكرها ل كل�ت سلسلة فيه، نتحدث
 فإننا دارجة، كليشيهات يف أو مرسحية يف الجمل تتكرر ل وما. الحقيقة يف

 ،»املايش عىل «مت�سكة جمالً نصّمم وإننا. جديدة لغة ابتكار حالة يف دائاً 
 ستكون ماذا نخطّط عندما أو الحديث، خالل نتكلم أنفسنا نسمع عندما

. والكل�ت الجمل ابتداع عند اآلتية الكل�ت
 

 يقوم التنظيم ذات نظام عن عبارة الدماغ ألن ممكناً  األمر هذا أصبح لقد  
 وقت يف كث�ة مكونات يولّد أن ألجل ثانية ــ املّيل  يف جديدة روابط بإنشاء
 للوحدات العام الشكل تخلق التي الحوار خطّة: املكونات هذه ومن واحد،

 بفكرة مرتبطة جمل مجموعة العادة يف وتكون (بها نتحدث التي اللغوية
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 الفردية الجمل تصوغ التي الجملة تكوين وخطّة ؛)واحد بوضوع أو
 توضع ك املناسبة للكل�ت الشفوي القاموس يف والبحث بالتتابع؛ وتلفظها

 أن الدماغ عىل يتع� ذلك، كّل  عىل  عالوة.الجملة داخل ترتيب يف
 والحنك الشفاه بتحريك لنا ليسمح أيضاً  الحركية مكوناته يستخدم
 إىل باإلصغاء السمعي النظام يقوم إذ بوضوح، الكالم عن وليعّرب  واللسان،

 الحوار خطّة من كّل  يف بتعديالت، للقيام أخرى مكونات ويُعد يقال ما
 أكث األمر يجعل م�. اللفظي املعجم وخيارات الجملة تكوين وخطّة

 الذين لألشخاص والجسد الوجه لغة نشاهد بين� بذلك نقوم أننا تعقيداً،
 ح� الحوار خطة يف التغي�ات بعض نجري أن أحياناً  ونقرر إلينا، يستمعون

. يبتسمون أو يستهزئون، أو يجفلون، نراهم
 

 علم يف عليها يطلق (الدماغ إصابات ذوي األشخاص دراسة إىل واستناداً   
 يبدو ما عىل �تلك فيننا ،)lesion study الرضر دراسة باسم األعصاب

 لقد. عّدة لسنوات اللغوي النظام مكونات من لكث� مقبولة خريطة
 خالل من التسعينيات منذ وعّدلت الدراسة هذه عن املعلومات اكتملت
 ومن. وبنيته الدماغ وظيفة تتبع يف املستخدمة العصبي التصوير تقانات
 البوزيرتو� باالنبعاث املقطعي التصوير التقانات؛ هذه عىل األمثلة أفضل
PET الوظيفي املغناطييس الرن� وتصويرfMRI، هذه ساعدت لقد 

 الكائنات يف البرشي الدماغ نشاط يصّوروا أن األعصاب عل�ء التقانات
. العقلية مهامهم بيداء يقومون بين� الحيّة

 املكرّسة العقد من مجموعة �تلك البرشي الدماغ أن اآلن نعرف نحن  
 بكلمة أعني. وفهمه� واملكتوبة املنطوقة اللغت� البتكار واملنترشة

 وبكلمة معيّنة، وظيفة أداء يف نسبياً  تختّص  املعنية العقدة أن »مكرّسة«
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 تتفاعل واسع، نطاق عىل برمته، الدماغ يف موزعة العقد أن أعني »منترشة«
. نسبياً  طويلة مسافات خالل من بعضها مع
 الطبيب اكتشفها. اللغة نظام يف املكتشفة الُعقد أول بروكا منطقة كانت  

 إذ. باسمه تيمناً  وسميت عرش، التاسع القرن منتصف يف بروكا بول الفرنيس
 حديث إصدار عىل قادراً  يعد ول دماغية سكتة من يعا� مريضاً  يعالج كان

. ويستوعبه له يقال ما يفهم أنه رغم بسالسة مفهوم
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 السكتة أن وتيكّد دماغه بروكا فحص ،1861 عام يف املريض وفاة    بعد
 األيرس الفّص  يف سفلية ــ الخلف الجبهية املنطقة عىل أثرت قد الدماغية

 من وألكث. اللغة إخراج عن مسؤولة املنطقة هذه أن واستنتج. الدماغ من
 فيه يقول الذي (بروكا بترصيح أعصاب وعل�ء أطباء آمن الزمان، من قرن
 تخصص ببدأ وتشبثوا) الدماغ من األيرس الفّص  خالل من نتحدث إننا

 مبدئياً  مسؤول األيرس الدماغ فّص  أن واقرتحوا قواهم، بكّل  الدماغي الفّص 
 املكانية/البرصية بالوظائف األ�ن الفّص  يختّص  بين� اللغة، وظائف عن
 دراسات إن إذ تساؤل، موضع اليوم أصبح املبدأ هذا لكن. اللفظية غ�

 األ�ن الفّص  يف »بروكا مرآة منطقة «وجود إىل أشارت العصبي التصوير
 يجعل الذي السبب هذا يفرس قد أيضاً، اللغة إنتاج خالل تنشط والتي

 الدماغية السكتة بعد اللغة وظيفة يستعيدون األشخاص بعض باستطاعة
. األيرس الفّص  تصيب التي

 
 التاسع القرن� يف أماكنها وتحديد اللغوية العقد عن البحث استمر وقد  

 واحدة قدرة اللغوي التواصل عىل قدرتنا إن يُعتقد كان إذ والعرشين، عرش
 عىل قدرة إىل تنقسم القدرة هذه أن بعد ما يف اكتشف الذي إن إال. أكث ال

 مع املناسب املغزى ذات الكل�ت دمج عىل وقدرة وطالقة، بلباقة التحدث
 عىل وقدرة اآلخرون، يقوله ما فهم عىل وقدرة نتحدث، ح� بعضها

 ومن الرضر دراسة نوع من مطّولة دراسات يف. الكتابة وعىل القراءة،
 ونستخدم واحدة، لغة نستحدث إننا املؤكّد من نعم،. الدماغي التصوير
 دماغية مناطق عليها وتسيطر كث�ة، اللغة مكونات إن إال نفسها، الكل�ت

. كث�ة نشطة
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 التاسع القرن أواخر يف ف�نيك، كارل األملا� النفيس الطبيب الحظ لقد  
 يطلق التي (الجدارية املنطقة أسفل يف رضراً  يعانون الذين املرىض أن عرش،
 ليكّونوا لهم يقال ما فهم يف مشاكل لديهم) ف�نيك منطقة اآلن عليها
 إن إال كل�ت، سلسلة تكوين يستطيعون أنهم ورغم. مت�سكاً  حديثاً 
 آخرين مرىض هناك أن الحقاً  ولوحظ. تحته طائل وال مشّوهاً  يبقى املعنى

 الزاوي بالتلفيف عليها يطلق مختلفة، جدارية منطقة يف لرضر تعرضوا قد
angular gyrus، املساواة، قدم عىل واالستيعاب التحدث بقدورهم يكون 

 القرشية املناطق هذه أغلب إن. والكتابة القراءة يستطيعون ال لكنهم
 الرئيسة ومهمتها ،association cortex الرتابطية القرشة عليها يطلق
. أخرى ترابطية أماكن مع ارتباطات أداء يف تتمثل

 
 القرشة من مدخالت ف�نيك منطقة تتلقى الحرص، ال املثال سبيل عىل  

 لكن. الدماغية األصوات س�ع يف تخصصاً  أكث تعدّ  والتي السمعية،
 تصبح وال أصوات، محض زالت ما السمعية القرشة يف املستقبلة األصوات

 وتجعلها األصوات تيّز التي ف�نيك، بنطقة ترتبط ح� إال »مفهومة«
. مفهومة جمالً لتشّكل معّ�  نسق يف ومرتبطة محّددة معا� ذات كل�ت

 و�يّز األولية، البرصية القرشة من مدخالت يتلقى فإنه الزاوي التلفيف أما
 دراسات أساس عىل نفرتض، إننا إذ. كل�ت بوصفها الحروف مجموعات

 الحروف أو األصوات إن الرضر، دراسات أساس عىل ال الدماغي التصوير
 الفّص  يف الرتابطية القرشة يف املوجود اللفظي املعجم يف إليها يشار

. معنى وتعطيها لها املشابهة بالذكريات الكل�ت فرتتبط الصدغي،
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 املعا� تشّكل التي cortex associations الرتابطية القرشة عىل يطلق  
 ترتبط التي الكيف هذه تتنوع إذ. الفلسفة لغة يف qualia أو بالكيف
 قد املثال، سبيل فعىل. عظيمة بدقة آخر إىل شخص من الكلمة أو باملفهوم

 الساحل عن بعيداً  يعيش شخص من مختلفة »قارب «كلمة داللة تكون
 الكلمة معنى يختلف وقد. الساحلية بوسطن مواطني من بشخص مقارنة

 نهر شاطئ عىل يتجّول الشخص كان إذا ما عىل اعت�داً  بوسطن أهايل ب�
 أن أو املركب، صاحب يكون أن أو البحر، يف رشاعي مركب يف أو تشارلز،

 غزارة عىل األدب اإلبداع يف تساعد ال العوامل هذه إن. معاً  الثالثة يكون
 كّل  مع املرتبطة املعا� غنى يف ولكن فحسب، الكل�ت وفرة وعىل املعجم

. أيضاً  كلمة
 

 العقل هاوية حافة عند الالواعي؛ التفك�  
 

 عن به نقوم واعياً  نشاطاً  تتطلّب واملتتابع املنظّم الكالم تكوين عملية إن  
 للبرش اإلبداعية القدرة لتبيان للغاية بديع املثال هذا وتعّمد، قصد

 حال، أية عىل). االستثنائ (االعتيادي غ� اإلبداع بال ما ولكن االعتيادي�،
 باإلبداع وثيقة صلة ذا يكون قد والذي واٍع، غ� عقل الجميع لدى

 الفصل يف وآخرون موزارت كتبها التي النصوص توّضح رّبا. أيضاً  االستثنائ
 يف »الخفاء يف «بها نقوم التي الالواعية اإلبداعية العمليات أهمية الثا�

 يف أنفسنا يف نفّكر قد. النوم أثناء يف تحدث التي تلك أو اليقظة، ساعات
 خطّي �ط ذو ألنه »مضطرباً  تفك�اً  «ونعّده الالواعي العقيل النشاط
. املنظّم للتفك� م�ثل
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 يدرسوا أن املعريف باإلدراك يهتمون الذين األعصاب عل�ء يحبذ  
 أو االنتباه أنواع أو السمعي أو البرصي اإلدراك مثل سطحية، موضوعات

 لتناولها سهولة وأكث أبسط ألنها التوجهات هذه يحبّذون وإنهم. الذاكرة
 العل�ء من جداً  قليل عدد  هناك.املعرفية الوسائل ضمن ودراستها
 أقّل «و »هشاشة أكث «موضوعات دراسة يف غامروا الذين الشجعان

 الوعي دراسة حاولوا الذين عدد ذلك من وأقّل . العاطفة مثل ،»علمية
 أن من بدّ  ال لذا. الدماغ »حدود آخر «الكث�ون يعّده إذ مقاصده، وتفس�

 إيدملان، ج�الد مثل الشجعان، األعصاب عل�ء اس�ء بعض عىل نعّرج
 ودانييل س�ل جون الفالسفة ومن. كوخ وكريستوف كريك، وفرانسيس

. دينيت
 

 الحدود بعد ما إىل بالذهاب غامر أن اآلن حتى ألحد يسبق ل إنه إال  
. الالوعي عال إىل الهاوية حافة من والسقوط باالنجراف وجازف

 
 األطباء تناوله خصباً  موضوعاً  زال وما الالوعي كان حال، أية  عىل  

 حاولوا الذين أوائل من فرويد سيغموند كان لقد عّدة، سنوات النفسيون
 قد الالواعية العمليات أن بدعوى الالوعي دراسة إىل العال أنظار يلفتوا أن

 مع تكيّفنا لقد. واع� نكون ح� ندركها ال بطرق وسلوكنا تفك�نا عىل تؤثر
 أصالة تقدير صعوبة رغم) أبينا أم شئنا (املايض القرن يف فرويد أفكار
 إنشاء مع بعضها تجّذر بل املسل�ت، من أفكاره أكث وأمست. منها الكث�

 بعضاً، بعضها تحارب كانت ما غالباً  والتي الكث�ة، النفيس التحليل معاهد
 واألريكة السيجارة عن بنكات النفيس التحليل عىل يتهكمون آخرون وأخذ

 أنه آخرون وأردف نوبل، جائزة يستحق فرويد أن بعضهم وقال وغ�ها،
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 الرأي يف الرجاحة بعض هناك يكون قد. الطّب  ال األدب يف جائزة يستحق
. العقل فلسفة فيه؛ برع الذي للحقل نوبل جائزة توجد ال إنه إال األخ�،

 ونقاشاته الالوعي لوجود كشفه هي فرويد إسهامات أعظم أن املحتمل من
 عىل الفكرة هذه سادت لقد. الواعية والعمليات الالوعي ب� العالقة عن

 الطّب  يف يقترص ال تيث� لها وكان العرشين، القرن يف لها حرص ال مجاالت
 واملوسيقى والفلسفة والفنّ  األدب عىل بل فحسب، األعصاب وعلم النفيس

. أيضاً 
 

 معاً، العصبي والطّب  النفيس الطّب  عال يف منغمساً  طبيباً  فرويد كان  
 كانوا الذين) فيينا من نساء مرضاه أغلب (املرىض من الكث� يرى كان لذلك

 يشكون، وكانوا. للتربير قابلة وغ� مفرسة غ� جس�نية أعراض من يشكون
 أو العمى، أو الكالم، عىل القدرة عدم من واضح، طبي تفس� أي دون ومن

 باسم الكالسيكية األزمنة يف تعرف األعراض هذه كانت لقد نعم،. الشلل
 مبادئ فيه ظهرت الذي العرص يف يعمل فرويد كان لقد). 8(الهست�يا

 من يعانون مرضاه أن اشتبه لذلك الفيزياء، مجال يف الحرارية الديناميكية
 بقية عىل املكبوتة أفكارهم تضغط وقد. نفسية ديناميكية يف خلخلة

 وكيف والعقول؟ األدمغة من التحقق له يتسنى كيف ولكن. أعضائهم
 مرضاه؟ عن الضغط تخفيف يستطيع

 
 والتي املكبوتة، الذكريات يف تكمن املشكلة إنّ : القائلة الفكرة تبنّى هكذا  
 العقل داخل »الالوعي «يف تتجمع إنها إال بها، دراية عىل املرىض يكن ل

 هذه يسرتد أن استطاع لو أنه ذلك من واستنتج. الجسدي الرضر وتسبّب
 ولكن. أعراضهم تخّف  قد عنها، التحدث عرب ويحررها املكبوتة الذكريات
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 أن فكرة اخرتع هكذا ويحررونها؟ الذكريات يسرتجعون املرىض يجعل كيف
 يف ييت ما كّل  ويبوحون بحّرية، ويتحدثون األريكة، عىل يستلقون يجعلهم
 free »الحرّ  األفكار تداعي «العملية هذه عىل أطلق. أذهانهم

association يف املوجودة الرتابطية العالقات اسرتداد عىل تعتمد ألنها 
. الالوعي مستوى عند الدماغ داخل

 
 عىل يستلقي أن املريض سائالً البدء، يف الطريقة، هذه فرويد استعمل  

 جبينه عىل بخّفة ويضغط يديه كلتا ويضع خلفه، يجلس ثم األريكة،
 كان محافظاً، فيكتورياً  رجالً وبوصفه الحّر، أفكاره تداعي عىل ليساعده
 السيدات كانت (مرضاه أفواه من تخرج التي األشياء من يندهش

 أن إال الكريس، رجل عىل للداللة »أطراف «كلمة تستخدم املحافظات
 عن يتحدثنَ  بالفعل كنّ  لقد. الئقة غ� إيحائية داللة ذو الحقيقي القصد
 كانت لقد ،!)أزواجهنّ  مع ال آبائهنّ  مع يحدث ما يصفنَ  وكنّ ! الجنس

 املريض عقل يف للتوغل كوسيلة وتعمل مفتوحة الحرّ  األفكار تداعي تقنية
 واإليحاءات MTV عال يف اآلن فرويد حال سيكون ماذا يدهشني. ودماغه

 من املستمرة الشكاية رغم واألنرتنيت، اإلعالنات يف الفاضحة الجنسية
 والجنسية الرومانسية العالقات يف الّرسية انعدام أو الجنسية القيود ذوبان

. اإلطالق عىل مجتمعاتنا مفاصل جميع يف
 

 النفس عل�ء ابتكره بل فرويد، مع الحرّ  األفكار تداعي مفهوم يبدأ ل  
 حال، أية عىل). الحديث النفس علم أعمدة أحد (فونت فيلهلم أمثال قبله

 الداللة حسب قبل، ذي من وتطبيقاته الحرّ  األفكار تداعي معنى توسع
 التحليل رّواد حرره الذي الحّر، األفكار تداعي إن. بها إليه يشار التي
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 association به خاّص  نفس علم إىل السابقة قيوده من النفيس
psychology، لألحداث، واعياً  تنظي�ً  تحتاج ال التي األفكار لفحص وسيلة 

 محتوى وضمن تنظيمها يف وبدائية أولية تفك� عملية إنها أي رقابة، وال
. غالباً  معّ� 

 
 مجال خارج الدالالت من قليالً إال الحرّ  األفكار تداعي مفهوم �تلك ال  

 عىل فاعل تيث� له الذي التفك� يكتشف زال ما لكنه النفيس، التحليل
 مثل أدب شكل يف »الوعي تيار «تخيّل عىل الكتّاب ويحّفز الفنان�، إبداع
 »والعنف الصخب «ورواية جويس لجيمس »شبابه يف الفنان صورة «رواية
 أحالم إىل لإلشارة الدارجة اللغة يف يُستخدم املصطلح زال وما. فوك� لوليام

 تداعي إن. وعشوائية بحّرية العقل هيام أو الذهني العصف أو اليقظة
 املريض يزيح ح� تحدث التي العقلية العمليات من نوع الحرّ  األفكار
 ويفّكر عينيه ويغلق الرسير عىل يستلقي ح� والحّيس  الحرك املدخل

 غ� األشياء ب� رابطاً  تؤسس التي العقلية، العملية هذه وتعدّ . فقط
. لإلبداع مه�ً  مصدراً  واٍع، جهد بدون املرتبطة

 
 لهذا العصبي األساس دراسة محاولة أن األعصاب عل�ء من الكث�  يرى

 والسقوط باالنجراف ونخاطر الحدود بعد ما إىل �يض «أن تعني التفك�
 دراسة نجري أن الصعب من أن أعلم أنا نعم،. سابقاً  قلنا ك� »الهاوية من
 فينا عّيل، القاعدة تنطبق وال استثناء، لكنني وعلمياً، تجريبياً  الالوعي عن

 أتحمل أن ــ خلت سنوات منذ ــ قررت لذلك دائاً، بطبعي مغامرة
 الحرّ  األفكار لتداعي العصبي األساس بدراسة وأرشع الهاوية من االنجراف
 الدماغي الدم تدفق قياس وحاولت العصبي، التصوير تقنية باستخدام
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 األوىل الدراسة تلك كانت. التفك� عملية خالل تنشط التي املناطق ألحّدد
 الدماغ يولّد كيف لفحص) اآلن حتى الوحيدة علمي حد وعىل (نوعها من

 وأين؟ الالواعية؟ أفكاره
 

 عن مقدمة توضيح من بدّ  ال الدراسة؟ تلك أجريت كيف رشح أجل من  
 خالل املستخدم التفك� يستند إذ والدماغ، العقل فيها يعمل التي الكيفية
 الذاكرة من نوع عىل) للتعريف الرحب النطاق يف (الحرّ  األفكار تداعي
 أستاذ عليها أطلق ك� episodic memory العرضية الذاكرة عليه يطلق

. تولفينغ إندل العظيم املعارص الذاكرة
 

 املرتبطة املعلومات جمع عىل تعمل ذاتية س�ة ذاكرة العرضية الذاكرة  
 نتيجة تتشكل ألنها العرضية بالذاكرة عليها يطلق. الشخصية الفرد بتجارب
 لذلك. املناسب الوقت يف مرتتبة وتتسلسل العرضية األحداث من سلسلة
 أو املايض يف الخلف إىل الذاكرة يف تنظر فقد حاسمة، بالزمن عالقتها تكون

 يف األحداث وضع عىل الذاكرة قدرة إن. »املستقبل تتذكر«و األمام إىل
 الوعي أو الذات إلدراك أسايس يشء نفسها إىل وإحالتها املناسب وقتها

. بالذات
 

 الذاكرة أقصد الذاكرة، من آخر نوع مع أحياناً  العرضية الذاكرة تتناقض  
 شخصية غ� ذاكرة الداللية والذاكرة ،semantic memory الداللية
 من الفرد مخزون الذاكرة هذه وتحمل. الزمن مع متيصلة غ� وعالقتها

 أي لها ليس التي املعلومات من كب�ة مجموعة وتتضمن. العامة املعلومات
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 خالل من تعرّف الداللية الذاكرة إن أي الشخصية، بالتجارب عالقة
. الذاتية الس�ة مرجعية خالل من وليس املعرفية املرجعية

 
 ألنها فقط، لإلنسان حرصية العرضية الذاكرة تكون أن املحتمل من  

 توليد عن فضالً سلفاً، قلنا مثل� مكرٍر، مت�سكٍ  كالمٍ  لتوليد تستخدم
. الشخصية الذكريات من جانباً  تتطلّب التي األخرى الواعية العمليات

 الزمان يف الشخصية تجاربه الفرد يراجع أن العرضية الذاكرة وتسمح
 الفردية، بالهوية واإلحساس الوعي، تجربة تخلق إنها إذ. معاً  واملكان
. االستبطان عىل والقدرة اآلخرين، تجارب إىل التجربة إحالة عىل والقدرة

 
 معّ�، غرض عىل ومركّزة واعية الوقت أغلب يف العرضية الذاكرة تكون  

 عىل والدردشة الصديق أو الرشيك مع الجلوس أثناء األحداث وصف مثل
. الحرّ  األفكار تداعي يف أيضاً  العرضية الذاكرة وتستخدم. العمل بعد العشاء

 الواضح غ� تتبعه ألن األوىل، للوهلة غامضاً  االستخدام هذا يكون ورّبا
 خزين أن فكرة من ميخوذٌ  املبدأ هذا. بالزمن ارتباطه ناحية من وباألخص

 دون من إليها الوصول �كن لذلك دف�، العرضية الذاكرة يف املعلومات
 والتي املوجهة، وغ� املبارشة غ� الهائة األفكار عىل تعتمد فإنها. وعي

 مصدراً  العرضية الذاكرة تكون ال لذلك. األولية التفك� عمليات تشّكل
 واألحالم الدينية، والتجارب التيمل، لحاالت بل فحسب، اإلبداعية للعمليات

. أيضاً 
 

 العصبي األساس عن باحثة أنّقب أن سنوات عّدة قبل قررت قد كنت  
 وتحديداً  األعصاب، تصوير أجهزة باستخدام الذاكرة من النوع� لهذين
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 لتصوير يستخدم الذي PET البوزيرتو� باالنبعاث املقطعي التصوير
 األيام يف. وقياسها العقيل النشاط تغّ�  مع الدماغي الدم تدفق يف التغّ�ات

 موضوع كان. واعتيادية تجريبية ظروف يف الدراسات كانت األوىل،
 ينّقب قد املثال، سبيل فعىل فيه، البحث يجدر شيئاً  التجريبية الظروف

 أن الشخص سؤال خالل من اللفظية للطالقة الرضورية الدماغ مناطق عن
 الظروف أما. »د «بالحرف وتبدأ باله عىل تطرأ التي الكل�ت جميع يردد

 مستلقياً  العين� مغمض يكون الشخص أن فتعني النموذجية االعتيادية
. »مسرتيحاً «و
 

 ما أعرف لكنني نفسية، بحللة وال فرويد أتباع من واحدة لست أنا  
 »االعتيادية املهمة «عليه تستقر ما ألدرك البرشي العقيل النشاط عن يكفي

 أثناء محايداً  أو فارغاً  يكون الدماغ أن الباحث� معظم يفرتض. السهلة
 ح� نشاطاً  أكث الدماغ أن االستبطان خالل من عرفت لكنني. »الراحة«

 املوقف هذا يحثنا. عينيه ويغلق األريكة أو الرسير عىل املرء يضطجع
 عرفت إنني إال املتحرر، اإلبداعي التفك� عن ممتعة تجربة عىل املسرتخي

 عندما. أيضاً  ترتاح ال أدمغتهم أن النفسي� املرىض مقابلة خالل من
 تداعي يف ينخرطون فإنهم يتحدثوا، ل إن ،»يسرتيحون«و أعينهم يغلقون

 األقل عىل تتداعى، الحرّة أفكارهم فإن يتحدثون، وعندما. صامت حرّ  أفكار
. العملية مع ومرتاح� متدرب� يصبحوا أن بعد

  
 واملحّددة، البسيطة العرضية الذاكرة مهام ب الخاصة PET دراسة فحصت

 بدءاً  اليوم، ذلك فعلوه ما يصفوا أن للفحص الخاضع� األشخاص سيلت إذ
 ظهرت قد أحاديثهم بعض وكانت. الباكر الصباح يف استيقاظهم من
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 هذه عىل أطلقت لذلك. العرضية الذاكرة عىل معتمدةً  وواعية منطقية
 كان ما مع الذهنية الحالة هذه قارنت ذلك بعد. باملركّزة العرضية الذاكرة
 التفك� «اسم عليه أطلقت ولكنني ،rest الراحة بحالة زمالئ عليه يطلق

 ولو ،Random Episodic Silent Thought »والعشوائ الصامت العريض
 املفارقة من نوع يف (REST كلمة ألصبحت الحروف بدايات اخترصت
 تجريبية نظري وجهة من الحالة هذه كانت). نظري وجهة ألوّضح الساخرة

 قبل من الحالة هذه عىل أحد يتعرّف ل لكن. إطالقاً  اعتيادية وليست أيضاً،
 أجدها التي الداللية الذاكرة »االعتيادية املهمة «أرى كنت لقد. يدرسها أو

 مناطق عن التنقيب يف البحثي التصميم هذا يساعد� قد. باهتة مملة
 العرضية بالذاكرة مقارنة الواعية العرضية الذاكرة تستخدم التي الدماغ

 األساس عىل نافذة يل سيوفر أنه ذلك، كّل  من واألهم. REST أو الالواعية
. الالوعي العصبي

 
 التي الدماغية املناطق ما وجدت؟ ماذا تخمنوا أن بإمكانكم هل  

 بصورة والهائم الالواعي الحرّ  األفكار تداعي أثناء نشطت تتوقعونها
 القرشات جميع هو الجواب أن عرفنا لو مفاجيةً  تكون لن عشوائية؟
 تقريباً  والصدغية والجدارية الجبهية الفصوص يف املوجودة الرتابطية

 الدماغ يف آخر مكان أيّ  ومن الحواس من املعلومات بجمع واملعروفة
. محتملة جديدة بطرق مرّة كّل  يف ببعض، بعضها وربط

 
 يف تستمر ألنها البرش، لدى نضوجاً  املناطق آخر هذه الرتابط مناطق تعدّ   

 حج�ً  أكرب املناطق هذه وتكون. وتطّورها بينها جديدة اتصاالت تكوين
 معقداً  عمودياً  تنظي�ً  وتتلك األخرى، الرئيسيات بقية من البرش يف بكث�
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 أو الحّسية املناطق من مدخالت وتستقبل األخرى، الدماغ أجزاء من أكث
 بعضها ومن املهاد، مثل القرشية تحت املناطق ومن األولية، الحركية
 يدمج أن للدماغ الس�ح لغرض يتكّون التنظيم هذا أن نفرتض إننا. ببعض

 بـ له نش� ما أو أكرب نشاطاً  وينتج �تلكها أو يتلقاها التي املعلومات
 ومتحرر، حرّ  أسلوب يف الدماغ أو العقل يفكر فعندما. »الالواعي العقل«

. وإنسانية تعقيداً  أكث أجزاء إىل يحتاج فإنه
 

 أقّل  املركّزة العرضية الذاكرة إن الحايل، موضوعنا عن نبتعد ال حتى  
 الشاكلة، هذه عىل تركناها إن تكتمل لن القصة ولكن سابقتها، من تشويقاً 

 يف تشارك ل التي املركّزة العرضية الذاكرة يف تنشط عّدة مناطق هناك
 الفّص  يف مناطق محض إنها ،REST العشوائ الصامت العريض التفك�

 عليها يطلق عملية يف األشياء، نتذكر ح� استدعاؤها �كن الصدغي
 سابقاً، وصفناها التي اللغة، دائرة من أخرى أجزاء وهناك. الذاكرة اسرتجاع

 الذاكرة خالل تنشطان منطقتان وهناك. يتحدث الشخص ألن أيضاً  تنشط
 الرتابطية املناطق وه� أال أيضاً؛ REST الـ خالل الناشطة املركّزة العرضية

 يطلق التي الجدارية الرتابطية واملنطقة السفلية، األمامية الفصوص يف
 تتضمن املنطقت� ب� املشرتكة القواسم إن. precuneus الطلل اسم عليها
 صامتة أفكاراً  أو سابقة تجربة كانت سواء جداً، وفردانياً  شخصياً  شيئاً 

 السفلية األمامية املنطقة أن الرضر دراسة يف وجد لقد. معلنة غ� خاّصة
 وإحساس قيم نظام امتالك عىل القدرة ويف الجمعي الوعي يف تشارك

 وغ� عدوانياً  سلوكاً  ينتج فينه املنطقة بهذه يلحق الذي الرضر أما بالذنب؛
 تترضر ال إنها إذ الوافية، بالدراسات الطلل منطقة تحض ل. جداً  محسوٍب 

 وبنيتها موقعها يوحي ولكن نادراً،  إال الحوادث يف أو الدماغية السكتات يف
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 الوظائف من متنوعة مجموعة تنفذ أن �كن رئيسية ارتباطية قرشة بينها
 املنطقة ب� الربط ولعّل . الذاكرة وظائف ذلك يف با املعرفية، اإلدراكية
 الخربات مع الشخصية الهوية تربط شبكة يصنع والطلل السفلية األمامية
 وب� الذات اإلدراك ب� ننتقل أن لنا تسمح نهائية تفاعالت مع السابقة،

. والالوعي الوعي ب�) قوس� ب� (أو والحرية، والرقابة، االرتباط، فّك 
 

 االستثنائ لإلبداع العصبي األساس  
 

 بوصفنا جميعاً، إننا. االعتيادي لإلبداع عصبياً  أساساً  هناك أن الواضح من  
 استخدام خالل من وذلك فيها، نتحدث مرّة كّل  يف جديدة لغة نخلق برشاً،
 ب� وصالت نصنع جميعنا. بنا الخاّصة اللغة دوائر يف املتعددة العقد

 مهاماً  ننفذ أن �كننا. الرتابط قرشة خالل من واألفكار الكل�ت مختلف
 �تلك جميعنا. الشخصية التجارب رسد مثل مركزة، عرضية ذاكرة تتطلّب
 بطرق التفك� عىل قادرون وجميعنا التنظيم، ذات نظام ذوات أدمغة

 اإلبداع تنتج التي نفسها الخصائص هذه هل ولكن. خطية ال ديناميكية
 هذه مقدار يف يختلف عقالً أو دماغاً  االستثنائ املبدع �تلك هل الخّالق؟

 كانت وإن حقاً؟ مختلفة بطريقة الشخص هذا يفكر هل فقط؟ الخصائص
 كيف؟ مختلفة،

 
 مدعومة تخمينات محض إال �تلك نعد ل املعرفية املرحلة هذه حتى  

. متواضعة بيدلّة
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 ضخامة أكث عصبية عمليات املبدع� بعض �تلك أن جداً  املحتمل من  
 يف فكروا. الوقت بعض األقل عىل االعتيادي، اإلبداع عمليات من وغزارة
 يف أكث أو سنة نسبياً، طويالً وقتاً  تستغرق إنها. مثالً رواية كتابة عملية
 وعادة للغاية، منتظمة عادات الروائي� بعض لدى يكون وقد. الظنّ  أغلب

 عندما حتى يكتبون الظهر، وبعد الصباح أول منذ ويكتبون ينهضون ما
 شيئاً  يكتبون ال قد ذلك بخالف (يقولونه ما لديهم يوجد ال أنهم يشعرون

). إطالقاً 
 

 للكالم خطّة توجد الواعي، العفوي الكالم تكوين الرواية كتابة تشابه  
 بوت�ة ولكن ،»املايش عىل «كل�ت اختيار أو جملة وانشاء املدى، قص�
 هذا من الكث�. الكالم مهمة من أبطي للكتابة الحركية املهمة ألن أبطي

 أغنى مفردات لديهم الروائي� أغلب إن. االعتيادي اإلبداع مجال يف يوجد
 ال عندما. امل�رسة خالل من مهاراتهم لصقل الفرصة ولديهم املتوسط، من

 مشّوقة مالحظ فيدونون املالحظات، دفاتر يحملون فإنهم يكتبون،
 أو شخصية تحديد يف »الحبسة «من يعانون ح� رّبا الحقاً، ليستخدموها

. الحبكة يف انحراف أفضل عىل العثور
 

 …لحظات هناك لكن  
 

 بذرة وتصبح الالمكان من تاماً  جديدة شخصية تظهر األحيان، بعض يف  
ً  جديدة فكرة تطرق األحيان، بعض ويف. متكاملة رواية  عقل عىل كليّا

 الوعي، تيار عن يكتب أن جويس جيمس قرر عندما حدث مثل� الكاتب،
 بعض ويف. الوسطى واألرض الهوبيت فكرة تولك� جون واتت عندما أو
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 الصفحة إىل املفاتيح لوحة إىل األصابع إىل الدماغ من النّص  ييت األحيان،
 اإلبداع يصبح الحاالت، هذه يف. اإلطالق عىل واعٍ  جهد أد� دون من

 وضع «عىل الحفاظ �كن ال العموم، وعىل. طاغياً  عصبياً  وضعاً  االستثنائ
 كّل  يف تتدخل ولكنها الجديدة، الرواية كتابة فرتة طوال »االستثنائ اإلبداع

. التفاصيل أدق أدق إىل الكب�ة األجزاء من يشء
 

 واإلبداع االستثنائ اإلبداع كان إذا ما يف نسيل ح� ذلك، إىل إضافة  
 االستقرائية األوصاف نتجاهل أن نستطيع ال فإننا نوعياً، مختلف� االعتيادي

 األنشطة وصفوا إنهم إذ. وسيمون وبوانكاريه كولريدج من �تلكها التي
 اإلبداع أن يبدو. باالعتيادية يصفوها ل لكنهم تقريباً، يشء بكّل  العقلية

 أن ويفرتض االعتيادية، عن تختلف فكرية بعمليات يتميز االستثنائ
ً  نوعياً  تختلف العصبية عملياتها  ونقرأها األمثلة إىل نعود دعونا. أيضاً  وكميّا

: أخرى مرّة
 

: كولريدج يقول  
 

 هذه وخالل الخارجية، حوايس األقل عىل متواصلة، ساعات ثالث �ُت   
 أن بقدوري يكن ل لدرجة الواضحة، الثقة من قدر بيكرب أتتع كنت املّدة
 ذلك عىل نطلق أن باستطاعتنا كان إن. بيتاً  300 إىل 200 من أقل أؤلف

 وعي أو إحساس أي دون من أشياء، مثل عينيّ  أمام تثّل الذي ،»تيليفاً «
. بالجهد
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: سا�ون نيل يقول  
 

 يبدو إذ واعياً، أكون ح� أكتب وال. الواقع عن بعيدة حالة إىل أنزلق أنا  
. كتفي عىل يجلس مالكاً  أن لو ك� األمر

 
: موزارت يقول  
 

 أكون عندما. تاماً  لوحدي دوماً، الحال مثل� كلّياً، نفيس مع أكون عندما  
 بيس ال وجبة بعد أتىش أو عربتي، يف أسافر ح� فلنقل باملرسّة، مغموراً 

 األفكار تتدفّق املناسبات، هذه مثل يف النوم؛ يجافيني ح� الليل يف أو بها،
 أستطيع كيف أدري وال أدري، ال تيت؟ وكيف أين من. زخ�ً  وأكث أفضل

 يصبح نفسه، تلقاء من مرشوعي يكرب حينها …املجيء عىل إجبارها
 تكتمل لكنها املقطوعة، طول من وبالرغم األحوال، كّل  يف. ومعرّفاً  ممنهجاً 

 أو بديعة لوحة مثل كشفها، أستطيع ثم ومن وانتهى، تقريباً  داخيل يف
 متتاليات، أجزاءً  مخيلتي يف أسمع أعود ال ملحة، غضون ويف. جميل تثال

 بهجة من لها يا ).معاً  يشء كّل  (واحدة مرّة جميعها كانت، ك� أسمعها، بل
 ينبض حلم يف يحدث النتاج، وهذا الخلق هذا كل! بها البوح عىل أقدر ال

. بالحياة
 

: تشايكوفسك يقول  
 

 وغ� مفاجئة بصورة املستقبلية املقطوعة بذرة تنغرس العموم، عىل  
 العمل يف الرغبة كانت وإن ومستعّدة، ميّالة الروح كانت فإن. متوقعة
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 وتنرش األرض، من تنبثق استثنائيت�، ورسعة بقوة البذرة تتجّذر متوفّرة،
 العملية لتفس� أفضل طريقة أعرف ال. أزهارها وأخ�اً  وأوراقها، فروعها

. التشبيه هذا من اإلبداعية
 

: بوانكاريه يقول  
 

. النوم وجافا� سوداء قهوة رشبت عادت، عكس عىل مساء، ذات يف  
 بشكل وتتشابك تصطدم الدواّل  كين شعرت األفكار، احتشدت وهكذا
 صباح وبحلول. مستقرة مجموعات صانعة ــ التعب� جاز إن ــ ثنائيات

 تيت والتي الفوكسية، الدواّل  من جديدة مجموعة لديّ  كان الثا�، اليوم
 أخذت والتي النتائج، تدوين إال عيلّ  يكن ل هندسية، فوق متتاليات من

. غ� ال ساعات بضع مني
 

: سبندر يقول  
 

 التي األوىل الفكرة إنه. أيضاً  النهائ وهدفها القصيدة، مطلع هو اإللهام  
 نهاية يف بكل�ته إليها يصل التي النهائية والفكرة الشاعر عقل يف تسقط
. املطاف

 
 خالل تحدث التي العملية املبدعون هؤالء يصف الحاالت، من كث� يف  

 أحياناً  الخلق يكون تصّدق، ال وبصورة. ما ملحة يف الرؤية أو الكتابة
 تبدو أو فحسب، يدّون أن ويحتاج الدماغ أو العقل يف برمته موجوداً 
 بالحلم، شبيهة حالة يف أحياناً  اإلبداعية العملية وتحدث. مستوحاة العملية
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 الواعي اإلنتاج عن مختلفة وكينها العملية تبدو إذ. النوم أثناء يف حتى أو
. تاماً  جديداً  شيئاً  وتنتج أكرب برسعة وتحدث الكتابة، أو للكالم

 
 عصبية عمليات عىل يعتمد االستثنائ اإلبداع أن ذلك من يستنتج قد  

 عنرص ذلك من ينشي األقل عىل ولكن االعتيادي، اإلبداع عن نوعياً  تختلف
 ما. الالوعي باسم عليه نطلق الذي التفك� يف »الهاوية حافة من السقوط«

 تنشي؟ وكيف العملية؟ هذه
 

 التفك� أن الالوعي، استهدفت التي ،RESTدراسة خالل من شاهدنا لقد  
 البدائ، التفك� للتفك�، األولية العمليات (للرقابة الخاضع وغ� الهائم الحرّ 

 الرتابطية القرشة من متعددة مناطق تتفاعل ح� تحدث) األصيل التفك�
 الدماغ يعمل التفاعل، هذا يحدث ح�. بعض مع بعضها جداً  املتطّورة
 يف تفّكروا أن حاولوا. مختلفة بطريقة ولكن التنظيم، ذات نظاماً  بوصفه
 الدواّل  كين وشعرت األفكار، احتشدت هكذا «قال ح� بوانكاريه انطباع

. »مستقرة مجموعات صانعة ثنائيات بشكل وتتشابك تصطدم
 

 غ� التفك� فيها يشارك ال عملية االستقرائية النصوص هذه تكشف  
 العقالنية وغ� الالواعية العمليات ولكن فحسب، الخطي غ� أو املتسلسل

 جيئة تتواصل املتعددة الرتابطية القشور أن لو ك� األمر يبدو. أيضاً 
 ك� الحركية أو الحّسية املدخالت مع الرتابطات دمج لغرض ال ورواحاً،

 تحدث. بساطة بكّل  لبعض بعضها استجابة ولكن األحيان، أغلب الحال
 مبدأ أليّ  تخضع وال وكتاب، حسيب دون من وترّ  حرية، بكّل  الرتابطات

 معنية غ� أو معنى بال البداية يف الرتابطات هذه تبدو قد. يحاكمها واقعي
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 الدماغ يبدأ اإلبداعية العملية أثناء ويف أنه أفرتض أن أودّ  لكنني. ببعضها
 أو الرموز أو األشياء من الغامضة األشكال ب� روابط صانعاً  بالفوىض،
 يربز الفوىض، هذه من وللخروج. سابقاً  ترتبط ل التي التجارب أو الكل�ت
 شيئاً  الناتج ويكون. الدماغ عىل ويسيطر املطاف نهاية يف الذات التنظيم
 أو املوسيقية السيمفونية أو الرياضية الدالّة مثل جداً؛ وخّالقاً  جديداً 

. الشعرية القصيدة
 عن يختلف االستثنائ اإلبداع فإن صحيحة، الفرضية هذه كانت إذا  

 عمليات األساسية العصبية العمليات إن. نوعياً  اختالفاً  االعتيادي اإلبداع
 يقوم ال بطرق الالوعي يف االستغراق خالل من عملها تتابع إنها إذ متميزة،

 بجموح، الرتابطية الوصالت تترصف إذ االعتيادي، اإلبداع أصحاب بها
 حتى، للتصديق قابل غ� أو غريباً  أكثها يبدو قد جديدة، ترابطات فتتولد

 والصور الكل�ت فيه تتصادم لساعات، املضطرب الحال هذا فيستمر
 املنتج ومعه نظام، النهاية يف عنها وينشي ببعض، بعضها ويرتطم واألفكار

 أكث بيدمغة ينعمون االستثنائ اإلبداع أصحاب أن الواضح من. اإلبداعي
 العصبية الناحية من لديهم يكون وقد. الحرّة الرتابطات إنشاء يف رشاقة
. االتصاالت من مختلفة وأنواع املختلفة، الرتابطية القرشات ب� غنيٌ  ارتباطٌ 
 اعتيادية غ� أدمغة موهوبون البرش هؤالء إن نصابها، يف األمور لنضع

 الحصول االعتيادي� للبرش �كن ال بطرق ويفكروا يروا أن لهم تسمح
 املبدع تجعل ال ألنها نفسه، الوقت يف ونقمة نعمة املوهبة هذه. عليها
. أيضاً  للعطب قابالً بل فحسب، مبدعاً 

 الهست�يا وكانت ،Hysteros هست�وس ويدعى يونا� هست�يا كلمة أصل) 8( 
).  املؤلفة (الجسم أعضاء بقية عىل يضغط الذي الناشز الرحم إىل تنسب
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     )4 ( 
 والجنون  العبقرية

 العقيل واملرض اإلبداع
 

 هم والفنون، والشعر والسياسة الفلسفة يف أعالماً  غدوا الذين أولئك  
. للميالنخوليا عرضة األكث

 
 مشكلة مسائل أرسطو، ــ  

 
 املخيلة من الصنف ذات واملجنون والشاعر العاشق لدى فإن  
 

 الصيف منتصف ليلة حلم شكسب�، وليم ــ  
 

 صنوان والجنون األّخاذ الذكاء  
 رفيع خيط إال بينه� يفرّق وال  

 واكيتوفل أبسالوم درايدن، جون ــ  
 

 املنطقية، واألدلة للعقل نفسك كرّست الذي الريايض أنت تكنت،  كيف  •
 العال؟ إلنقاذ وتجندك تراسلك الفضاء من كائنات تيت أن بفكرة تصّدق أن
 بذات عقيل يف حلّت الفضائية الكائنات عن أحملها التي األفكار  ألن  •

. الجدّ  محمل عىل أخذتها لذلك. الرياضية األفكار بها حلّت التي الطريقة
 

 جميل عقل نصار، سيلفيا ــ  
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) 9(تيلق مثل األخ�ة العقود يف واألفالم الكتب من الكث� سلّطت لقد  
 أمراض من يعانون للغاية املوهوب� أن حقيقة عىل) 10(جميل وعقل
 كّل  أظهر وقد. للغاية موهوبون النفسي� املرىض إن بالعكس، أو عقلية،

 اختالف رغم اإلبداع، من باهرة مستويات ناش وجون هيلفغوت ديفيد من
 قد كليه� إن إال. رياضيات عال والثا� موسيقار األول إن إذ اختصاصاته�،

 من عاطفي بطيف مريضاً  هيلفغوت كانت (الشيزوفرنيا من عانيا
 schizoaffective العاطفي الذها� االضطراب عليه يطلق الشيزوفرنيا
disorder .(يساهم هل واإلبداع؟ العقيل املرض ب� العالقة ما: نسيل هنا 

 مقطوعة عزف يف سواء الفريدة، املبدع� قدرات تحفيز يف العقيل املرض
 بعد إبداعهم العقيل املرض يكبح هل أو رياضية؟ دالّة ابتكار أو موسيقية
 مجرد من تعقيداً  أكث العالقة إن أو والشباب؟ املراهقة يف األّول انفجاره

 االتجاه�؟ من أيّ  يف ونتيجة سبب
 

 يف عا� أن بعد منتحراً، والثالث� السابعة يف كوخ فان فينسنت تويف كذلك  
 ثالثائة من أكث رسم قد وكان واكتئاب، هوس نوبات من األخ�ة سنواته

 بالفنّ  عليه أطلق التجريب عرص يف باباً  الفريد أسلوبه وفتح. وقتها لوحة
 كانت لكنها االكتئاب، من عصيبة نوبات لوثر مارتن واجه كذلك. الحديث

 ضم�ه مع التصالح من الييس إن إال أيضاً، واإلبداع االنتاج تفجر نوبات
 حركة وأطلق ،»الرس�ت «من بدالً »اإل�ان «أهمية عن اإلعالن إىل دفعه
 مرصاعيه عىل األفق فتح وبذلك اإلصالح، بحركة بعد ما يف عرفت دينية
 الهوتية مخطوطات كتابة إىل املتفجرة طاقاته وأحال الديني، التغي� أمام

 تيسيس وإىل الطاقات، وتفج� الذات نقد إىل الدعوة وتبنى. مواقفه تدعم
 الكنيسة ال لإلنجيل املبارش التفس� طريق عن دينية وم�رسات معتقدات
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 حينذاك وأنطلق. »داخله يف كاهن إنسان لكّل  «شعار ورفع وسلطتها،
 الرومانية الكاثوليكية الكنيسة سلطة عىل محتجاً  الربوتستانتية مذهب

. ومساره التاريخ وجه النفيس اضطرابه غّ�  وهكذا وجربوتها،
 

 الذين املبدع� أو املوهوب� من طويلة قائة ونعّدد نجلس أن صعباً  ليس  
 املوسيقى، يف املجاالت؛ جميع يف موجودون هم عقيل، مرض من يعانون
 والرياضيات، والفيزياء، واألدب، والدراما، والشعر، والرقص، والفّن،

 ناش، جون مثل؛ أس�ءً  القائة وتضمّ . والسياسة والفلسفة، والبيولوجيا،
 وولف، وف�جينيا تولستوي، وليو نيتشه، وفريدريك نيوتن، وإسحق

 وأبراهام همنغواي، وإرنست سويفت، وجوناثان جونسون، وصمويل
 ميل، ستيوارت وجون كرومويل، وأوليفر روزفلت، وثيودور لنكولن،
 لويل، وروبرت بيتهوفن، فون ولودفيغ دونيزيتي، وغايتانو شومان، وروبرت
 نيجينسك، وفاسالف سيكستون، وآن ب��ان، وجون غرين، وغراهام

. الكث� الكث� وغ�هم مان، وجوان
 

 الشفاهي العرص: والجنون للعبقرية األوىل االستكشافات  
 

 عصور يف اكتشفت قد »والجنون العبقرية «ب� العالقة أن من الرغم عىل  
 ل املوضوع حول املنهجي التحقيق فإنّ  الحقة، عصور يف وتجددت غابرة
 سيزار «اإليطايل النفيس الطبيب تناول ح� عرش التاسع القرن حتى يبدأ

 النقاشات أوىل إحدى يف أيضاً، بالجر�ة مهت�ً  كان الذي ،»لومب�ازو
 من ينشي وال متوارث اإلجرامي السلوك أن لومب�ازو آمن لقد. املكثفة

 التعليم نقص أو الفاشلة الرتبية أو الفقر مثل والبيئية االجت�عية التيث�ات
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 لتحديد الكب� الشطر حياته من نذر وهكذا. األشكال من شكل بييّ 
 يبدو قد. املتضخم واألنف البارزة الشفاه مثل ؛»الجسدية املجرم عالمات«

 والتقيص البحث يف حقاً  أسهم ولكنه الصالحية، ومنتهي اآلن ساذجاً  األمر
 L’Uomo di »العبقري اإلنسان «كتابه جذب لقد. اإلبداع طبيعة عن

genio  ًكليه� واإلبداع الجنون أن لومب�ازو أعتقد إذ عاملياً، اهت�ما 
. األحيان غالب نفسه الشخص يف يظهران بل موروثان،

 
 شخصيته كانت املوضوع، عاتقه عىل وأخذ غالتون فرانسيس بعده جاء  

. الوجوه متعددة وطبيعته اإلبداع توارث مدى تعكس حياته وكانت رائعة،
 داروين، إيراسموس ابنة والدته داروين، تشارلز الطبيعة عال خال ابن كان

 من كّل  وجدّ  عرش، الثامن القرن يف األشهر النبات وعال والشاعر الطبيب
 القرن عل�ء أبرز من يعّدان اللذين داروين، وتشارلز غالتون فرانسيس

 ل ولكنه� مهنة، الطّب  أتخذ كليه� إن بالذكر، الجدير ومن .عرش التاسع
. أيضاً  الرياضيات أو العلوم يف رسمي تدريب أي يتلق ل وكاله�. �ارساها

 أفكاراً  ابتكروا إنهم إال. بينفسهم أنفسهم علّموا »هواة «مجرد كانا أي
 االستكشافية مهاراتهم خالل من معنى، من الكلمة تحمله ما بكّل  جديدة

. املتّقدة وبص�تهم
 

 يف »أديل «الكربى شقيقته علمته معجزة، أظفاره نعومة منذ غالتون كان  
 الرسالة إليها كتب ح� الخامس ميالده ييت ول. األوىل الخمس سنواته
: اآلتية

 
 أديل العزيزة أختي  

١١٥



 

 باللغة كتاب أيّ  أقرأ أن وبإمكا� سنوات، أربع اآلن العمر من أبلغ أنا  
 عن فضالً الالتينية، واألفعال والصفات الض�ئر جميع وألفظ. اإلنجليزية

 أنا الحساب، وبإمكا�. الالتيني الشعر من بيتاً  وعرشين خمسة أحفظ إنني
 وبإمكا�). 11 (،10 ،)9 (،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 يف عدد أي وأضاعف أجمع

. أيضاً  الساعة وأعرف الفرنسية، بعض وأقرأ أيضاً، الحساب جدول أردد أن
 

 غالتون فرانسيس  
 1827 ،15 فباير  

 
 ألنه قوس� ب� »عرش أحد«و »تسعة «رقمي الصغ� فرانسيس وضع رّبا  

 ورقة فوق ورقة بلصق قام لذلك الحسابية، مهاراته يف باملبالغة أحّس 
 النظر رصفنا لو مثالياً  كان الهجاء فين الحظتم ولو. بسك� األخرى وخدش

! »فباير «كلمة عن
 

 يف دورة بدأ ك�. �ارسه ل ولكنه سنوات، عّدة الطّب  درس قد كان  
 ال. »انهيار «من عا� ألنه إك�لها من يتمكن ول كامربدج، يف الرياضيات

 ما نعرف ال ثم ومن االنهيار، طبيعة عن معلومات أيّ  الذاتية س�ته تذكر
. تجربة من خاضه با صلة له الوراثية بالعبقرية اهت�مه كان إذا

 
 وبعد. هناك شاهده ما واصفاً  الكث� وكتب كث�اً، أفريقيا إىل غالتون سافر  
 اقرتح والذي ،1859 عام يف »األنواع أصل «دارون تشارلز خاله ابن نرش أن

 مهت�ً  غالتون أصبح للتطّور، وعرضة متوارثة الجس�نية الخصائص أن فيه
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 التطّوري للتغي� وخاضعة متوارثة الذكائية الس�ت تكون أن بإمكان كث�اً 
. 1869 عام يف »املتوارثة العبقرية «كتاب أفكاره تخضت أن إىل أيضاً،

 
 أكرب تتمثل رّبا الالحقة؛ العلوم من للكث� أساساً  غالتون اكتشافات كانت  

 البيانات ارتباط وُمعامل املعياري االنحراف مفاهيم تطوير يف إسهاماته
 الذي) 11(االنتشار مخطط غالتون طّور كذلك. اإلحصاء علم يف العددية
 ومؤرشات الرأس حجم ارتباط مثل املقاييس، ب� العالقة فحص يف يستخدم

 تثّل مثل� عددياً  تثيله �كن االنتشار مخطط أن إىل أشار وثم. الذكاء
 كان فإذا). القياسات ترابط قرب مدى عن مؤرشات (االرتباط معامالت

 تجتمع فسوف وثيقاً، ارتباطاً  مرتبط� مثالً الذكاء ومؤرش الرأس حجم
 نسبياً  كب�اً  عدداً  االرتباط معامل ويصبح االنتشار، مخطط عىل متقاربةً 

). مطلقاً  يحدث ال هذا ولكن ،1.0 عن عبارة املثايل االرتباط إن. (0.8 مثل
 ويكون يتباعد، االنتشار مخطط فإن وثيقاً، ارتباطاً  مرتبطة تكن ل إذا أما

 طّورها التي املساهمة، هذه فتحت). مثالً 0.2 (صغ�اً  االرتباط معامل
 اإلحصاء علم يف متكامالً أساسياً  ميداناً  ب�سون، كارل اإلحصاء خب�

. الحديث
 

 الوراثية العوامل ب� للعالقة رّوجوا الذين أوائل ب� من أيضاً  غالتون كان  
 زالت ما التي العبارة ،nature vs nurture »الرتبية إزاء الطبيعة «والبيئية
 ب� التفاعل استكشاف حاول عندما. املوضوع هذا نقاش عند دارجة

 لدراسة وسيلة يطّور أن البدء يف عليه كان علمياً، والبيئية الوراثية العوامل
 النسبية اإلسهامات وصف ليستطيع املت�ثلة وغ� املت�ثلة التوائم

 نرى ك� األصابع بص�ت أن أدرك وقد. الوراثية وغ� الوراثية للتيث�ات
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 تحديداً  األشخاص لتحديد وسيلة أنها عىل وقدمها فردانية، بص�ت اليوم
 يف النتيجة هذه يارد سكوتالند يف الرشطة مديرية تبنت ما ورسعان. متفرداً 

. بريطانيا
 

 بعد ،1869 عام يف »املتوارثة العبقرية «غالتون فرانسيس كتاب نُرش  
 استعمل وقد ،»العبقري اإلنسان «لومب�ازو كتاب نرش من قص� وقت

 أية عىل نتائجه، لكن. نتائجه إىل للوصول وموضوعياً  منهجياً  أسلوباً  غالتون
 ورغبته eugenics النسل تحس� بعلم اعتقاده نتيجة متحيّزة جاءت حال،

 تثبت أن شينها من حاالت اختار لذلك. متوارثة العبقرية أن إظهار يف
 قراءاته جعل كتابه يف األنساب موضوع زخم فإن ذلك، ومع. نظره وجهة
 يكن ول التحيّز، فيها ازدهر لحقبة حيّة صورة الكتاب قّدم ك�. مثمرة
 العباقرة أن مثالً غالتون افرتض إذ موجوداً، »السيايس التصحيح «مفهوم
 مّهدت وقد. العقلية الناحية من مستوى أد� »الزنوج «وإن فقط، ذكور

 نهجه عىل سارت معبداً  طريقاً  البرشي الجنس لتحس� املؤيدة ترصيحاته
 يف الّزب السيل بلغ حتى الحق، وقت يف الساميّة ومعاداة النازيّة الفاشية

 ستقوده الذي العاملي الدمار شبح آينشتاين يتوقع ل ومثل�. الهولوكوست
 التي باملآيس تنبي قد غالتون يكون أن املحتمل غ� فمن الذرية، القنبلة
 .نظرياته سببتها

 
 أخرى أع�الً الفيكتوري بعد وما الفيكتوري العرص يف املؤلفون كتب  لقد
 ،)1896 (ه�ش لويليم »واالنحالل العبقرية «مثل والجنون، العبقرية عن

 لهيسلوب »الطبيعي� غ� العظ�ء«و ،)1900 (لنيسبت »العبقرية جنون«و
 واعتمدت. علمياً  مجهوداً  يبذلوا ل لغالتون، وخالفاً  لكنهم،). 1925(
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 ب� عالقة وجود أيّد عرضوه ما أن ورغم. املرويّات عىل أساساً  أع�لهم
 أم شائعة العالئق هذه هل يحّددوا ل لكنهم. العقلية واألمراض اإلبداع
 حال، أية وعىل. مطلقاً  عالقة وجود عدم إمكان بالهم عىل يخطر ول نادرة؟
 هناك هل: لالهت�م مث�ة ــ أجابتها عدم رغم ــ أثاروها التي األسئلة تبقى

 فهل هناك، كان وإن حقاً؟ البرش بقية من أكث املبدع� ب� نفسية أمراض
 النفسية؟ األمراض من واحداً  نوعاً  املبدعون �تلك هل ثم ومن شائع؟ األمر

 النفسية األمراض ب� عالقة هناك كانت وإن فضفاض؟ األمراض نطاق إن أم
 ؟)الرسم أو الكتابة مثل (اإلبداع من محدداً  نوعاً  يخّص  األمر فهل واإلبداع،

 يف ترسي هي فهل عالقة، هناك كانت وإن املجاالت؟ جميع يف أو
 كال أم متوارثة غ� أم متوارثة هي هل ترسي؟ العالقة كانت وإن العائالت؟
 األمرين؟

 
 هو كان اإلبداع، عن آخراً  نجيباً  باحثاً  غالتون، مثل إيليس، هافلوك كان  

 يف ترب قليالً، غالتون من أكرب كان. واملوهبة اإلبداع عن رائعاً  مثاالً نفسه
 ح� الحقبة تلك عىل ترّد ولكنه. أيضاً  املحافظة الفيكتورية الحقبة كنف

 كانت املهنة ألن طبيباً  يصبح أن إيليس قّرر إذ. الجنسانية طبيعة يف شغف
 1897 عامي وب�. بحريّة الجنسانية دراسة يف لالنطالق األفضل املكان

. الجنسانية نفس علم يف دراسات الصدد؛ بهذا مجلدات سبعة أنتج 1928و
 ــ يسمح ول ،»شيطا� رجس «ألنها أدينت مرّة، أول مؤلفاته نرشت عندما

 الطبعة وحتى. أخرى مرّة بريطانيا يف تنرش أن ــ األوىل الطبعة نفاد بعد
 لألطباء) قانونياً  (توفر أن أشرتط املتحدة، الواليات يف نرشت التي الالحقة

 أفكار عن إيليس يدافع كان شو، برنارد جورج الشه� صديقه ومثل. فقط
 يف وطنية صحية خدمة ينشئ أن اقرتح لذلك. كث بسن� لزمانه سابقة
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 عن املتحمس والدفاع الجنسية، الثقافة قيم فيها تنرش وأن بريطانيا،
 أنه أيضاً  يدرك وكان بالفعل، مبدعاً  موهوباً  كان. واملرأة الرجل ب� املساواة

 يهتم أن الطبيعي من كان لذلك. سنواته أوىل يف عاطفية مشاكل من يعا�
 أقّل  املجال هذا يف اسهامه أن رغم واإلبداع العقيل املرض ب� بالعالقة

. البقية من شهرة
 

 موضوعياً  فحصاً  إيليس قّدم ،»الربيطانية العبقرية من دراسة «كتابه يف  
 من مستوحى النفسية، واالضطرابات العبقرية ب� العالقة عن متحيّزٍ  وغ�
 أول قّدم لكنه يشء، إثبات فيه يحاول ول تجريبياً  عمله كان. غالتون عمل

 البدء عىل فكرته استندت. »والجنون العبقرية «ملسيلة موضوعية دراسة
 يعادل ما أي ،»الوطنية بريطانيا للس�ة قاموس «من مجلد والست� بالستة
 عليها عمل التي القواميس احتوت). 12(األمريكية »ومن من «نسخة
 بريطانياً  شخصاً  30000 من أكث حياة عن مفّصلة ذاتية س� عىل إيليس

 وليسوا بارزة شخصيات مجرد أغلبهم أن يدرك إيليس كان. أنجزوه وما
 فيها ويحدد معقولة قائة ليكّون وسيلة يجد أن ابتغى لكنه بالعباقرة،

 قاعدت� استعمل إذ. »األصيلة القدرة من متسامية درجات أظهروا «الذين
: فقط شخصاً  1030 إىل القائة ليقلّص رئيست�

 
 طبقة إىل ينتمي أنه ملجرد شخص أي اختيار �كن ال أنه األوىل القاعدة  

 عىل موضع من أكث يف إيليس تعّمد العكس، عىل املالكة، العائلة أو النبالء
 أما. بعد ما يف نبيلة مرتبة استحقوا ممن »العوام «من شخصيات اختيار

. صفحات ثالث من تتكّون أن يجب الذاتية الس� أن فكانت الثانية القاعدة
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 ومدخالً املجلّدات جميع يف يبحث مىض القواعد، هذه وضع أن بعد  
 أن فيها األبرز التعديل كان. الثانية خصوصاً  قاعدتيه، عىل اإلضافات بعض

 ج� للغاية، مبدعون ولكنهم صفحات ثالث من أقّل  لديهم أشخاصاً  يضّمن
 صفحات ثالث ذوي أشخاصاً  استبعد كذلك. االستثناء هذا عىل مثاالً أوست
 االستثنائية، للقدرات افتقارهم رغم التاريخ يف مه�ً  دوراً  أّدوا ممن وأكث
 حاكمت التي الربملانية اللجنة ترأس الذي املحامي بريشو، جون مثل

 قاعدتيه واصفاً  إيليس يذكر. باإلعدام األول تشارلز امللك عىل وحكمت
 أصنع أن هديف كان االختيارات، يف الخاّص  حكمي إخضاع إىل سعيت لقد«

 تتعرض أن املرجح من. »موضوعي أساس عىل ممكن، حدّ  أقىص إىل قائة،
 اختارها التي الذاتية الس� تستند (أهمها عديدة ألسباب لالنتقاد ترشيحاته

 وعىل فقط، بريطانية شخصيات عىل القائة وأقَرص  ثانوية، معلومات إىل
 الحقبة يف عاشوا للذين أكث ووافية دقيقة كانت املعلومات إن األرجح
 عىل إيليس عمل حال، أية عىل لكن،). الغابر التاريخ يف وليس األخ�ة
 العبقرية «مسيلة يخّص  ما يف بوضوعية اإلمكان قدر قواعده معالجة

. »والجنون
 

 املصطلحات توضح التي) 4.1 الجدول (يف إيليس نتائج لخصت  
 فيها كانت حقبة يف عمله ظهر لقد. مبارشة إيليس من املستخلصة
 متطّورة وغ� بدائية تزال ال وتصنيفاته النفيس التشخيص مصطلحات

 ل لذلك اإلحصاء، علم حقبة قبل ظهر عمله فإن ذلك، عىل عالوة. نسبياً 
 النفسية األمراض معدالت لتقارن عليها مصادق سكانية معاي� هناك تكن

 التقديرات، من أقّل  القواميس يف املوجودة املعدالت تكون فقد. املرصودة
 نسبة ارتفاع مثل إيليس، إحصاءات من كث� تفس� الصعب من كذلك
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 السياسية الحياة يف األعالم من كث� بانخراط األمر يتعلق رّبا املسجون�،
 أو لل�لوف املخالفة آرائهم بسبب يسجنون وإنهم ،)مثالً كرومويل أوليفر(

). مثالً وايلد أوسكار (الجنسية
 

 ) هافلوك إيليس : دراسة العبقرية الربيطانية1 – 4الجدول (
  فرد مذكور يف قاموس الس�ة الذاتية الوطنية1030 لـ 

 
 النسبة املئوية العدد 

 4.3 44 الجنون
 8.2 85 امليالنخوليا

 6.6 68 الخجل والعصاب
 1.2 13 التيتية

 0.7 7 التشنجات الالإرادية
 

 إن إذ العوام، لدى ُسجل م� أعىل إيليس قراءات يف »الجنون «معدل   كان
 تعدّ  األرقام هذه أساس وعىل ، %1 والهوس ، %1 اآلن الشيزوفرنيا معدل

 عليه يطلق ما أو (امليالنخوليا معدل أما. شيوعاً  الذهانية األمراض أكث من
 % 20 ــ 10 السكان لدى املوجود املعدل يشابه فإنه) باالكتئاب اليوم

 لقلة وبالنظر). شموليته أو التعريف حرصية حسب املعدالت تختلف(
 يث� ما أما. الواقع يف موجود م� أقّل  إيليس تقديرات كانت التسجيالت،

 العصبي الجهاز أعراض معدالت عن يبحث أن حاول أنه حقاً  االهت�م
 أن ذلك من واألدهى. الالإرادية والتشنجات التيتية مثل األخرى املركزي
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 أن بجالء أدرك وهكذا األعصاب، علوم قبل ما عرص يف صدرت كلّها بحوثه
. الدماغية لألمراض عقابيَل  تيت الظواهر هذه

 
 دراسة أعقبت دراسة يف جودا أديل النمساوية النفسية الطبيبة حاولت  

 مقابالت أجرت إنها إذ أكث، موضوعية أساليب تستخدم أن إيليس
 العبقرية ب� العالقة لتقييم ،1943و 1927 عامي ب� وثائق، وفحصت
 القرن� يف األملانية يتحدثون الذين والفنان� العل�ء يف العقلية واألمراض

 كب�ة أعداداً  جودا غربلت أيضاً، إيليس ومثل. عرش والتاسع عرش الثامن
 املوهوب� من) 294 (مناسبة عينة عىل لتحصل السجالت من) 19000(

. عاملاً  181و فناناً  113: فئت� إىل إياهم مقّسمةً  للغاية
 

 12 إىل فيه الفنانون قُسم إذ ،)2 ــ 4 (الجدول يف الدراسة نتائج لخصت  
 أكث عىل وأطلق شاعراً، 37و موسيقاراً  26و رساماً  20و نحاتاً  18و مع�رياً 
 ما حدّ  إىل تشابه التي ،»السايكوباتية «بـ بينهم شيوعاً  النفسية األمراض

. »وعاطفية وخجولة عصابية «بينها إيليس عليها أطلق التي التشخيصات
 العزلة، يف الرغبة مثل س�ت يف جودا وصفتها التي السايكوباتية تتجّسد

 والهيجان واإلثارة عاطفياً، االستقرار وعدم األطوار، وغرابة واالختالء،
 التصنيف هذا نعدّ  أن �كن. الشخصية وضعف والهست�يا، العاليت�،

 النفسية لألمراض الحايل واإلحصائ التشخييص الدليل لتصنيف مقارباً 
DSM أيضاً، الجدول يف. العصاب أو الشخصية اضطرابات عليه يطلق ملا 
 لذلك الرصع، مثل الحايل، الوقت يف ذهانية تعدّ  ال التي التشخيصات بعض

 أقّل  الذها� املرض معدالت كانت. 163و113 الـ مجموع إىل تُضف ول
 والهوس املحدد، غ� الذهان من % 2.7و الشيزوفرنيا، من % 2.7: بكث�
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 إن إذ العل�ء، ب� ما حدّ  إىل تختلف النفسية األمراض أ�اط إن. االكتئاب
 معدالت وعكس %). 15.3 (العل�ء ب� شيوعاً  أقّل  الشخصية اضطرابات

 الهوس من يعانون % 4.3 (العل�ء عند االكتئاب والهوس الشيزوفرنيا
 % 2.4 أيضاً  وهناك. شيزوفرنيا شخص أي لدى يوجد ال ح� يف االكتئاب،

). املحدد غ� الذهان من
 

 ) أديل جودا تب� العالقة ب� القدرات العقلية العليا والشذوذ النفيس2-4الجدول ( 

 
 النسبة املئوية العدد 

 113الفنانون العدد الكيل 
 63.7 72 الطبيعي

 0 0 الهوس اإلكتئاب
 2.7 3 الشيزوفرينا

 2.7 3 ذهان غ� محدد
 27.4 31 اضطرابات الشخصية

 163العل�ء العدد الكيل 
 76.0 124 الطبيعي

 4.3 7 الهوس اإلكتئاب
 0 0 الشيزوفرينا

 2.4 4 ذهان غ� محدد
 15.3 25 اضطرابات الشخصية

 
 

١٢٤



 

 العلوم يف 112و النظرية العلوم يف شخصاً  51 إىل العل�ء جودا    قسمت
 املعاي� حسب ما حدّ  إىل غريباً  املجموعات هذه تركيب نجد رّبا. الطبيعية
 واللغة، والفلسفة، والقانون، التاريخ، تشمل النظرية العلوم ألن: الحديثة

 الفلك، علم تشمل فإنها الطبيعية العلوم أما. الدينية والعلوم والتعليم،
 والفيزياء، واملعادن، والطّب، والرياضيات، والجيولوجيا، والكيمياء، والنبات،

. 181 إج�يل يف ومستكشفاً  سياسياً  18 ضّمنت كذلك (الحيوان وعلم
 الحديث املفهوم عن جداً  بعيدون ألنهم الجدول من استبعدوا وهؤالء
). للعلوم

 
 العالقة تحديد إىل الرامية الجهود يف فارقة عالمة جودا أديل دراسة تعدّ   

 للفنان� وفحصها الكب�ة، عيّنتها بسبب العقلية، واألمراض اإلبداع ب�
 من محّددة أنواع لفهرسة الحثيثة وجهودها املساواة، قدم عىل والعل�ء
 ك�. نتائجها تفس� الصعب من زال ما حال، أية وعىل. النفسية األمراض

 عليها عفى قد استعملتها التي املصطلحات ألن إيليس، نتائج يف الحال
 ظّل  يف تشخيصاتها ترتجم كيف نعرف أن السهل من وليس الزمن،

 الثانوية، املصادر عىل كث�اً  جودا اعتمدت كذلك. املعارصة املصطلحات
 ويف. عرش والتاسع عرش الثامن القرن� حقبة إىل تنتمي عيناتها وأغلب
 أن �كن النظرية العلوم يف تخصصاً  والخمس� الواحد عل�ء إن النهاية،
 بالذكر الجدير ومن هذا. اليوم اإلنسانية العلوم ضمن تخصصاتهم تُصنف

 الشيزوفرنيا معدالت يف التباين هو جودا دراسة يف وجدته يشء أغرب أن
 نبهت لقد الحقاً، س�ى مثل�. العل�ء مقابل الفنان� يف االكتئاب والهوس
 معدل إن األقل عىل أو تقريباً، معكوس �ط إىل الالحقة الدراسات جميع

. العل�ء يف منها الفنان� صفوف يف أعىل املزاج اضطرابات
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 الكّمي والعرص آيوا جامعة يف الكتّاب عمل ورشة  
 

 يف إنجليزية لغة أستاذة كنت مىض ما يف لكن اآلن، أعصاب عاملة أنا  
 عىل الجامعة يف جداً  معروف أدب برنامج هناك كان آيوا، جامعة

. الربنامج يف ما أفضل الكتّاب عمل ورش وكانت والدويل، الوطني الصعيدين
 أول كان األربعينيات، يف إنجل بول والباحث الشاعر الكتّاب ورشة أسس

 وكان. اإلبداعية الكتابة يف الدكتوراه درجة �نح املتحدة الواليات يف برنامج
 من يف منهم أذكر املعارصين، أمريكا أدباء طليعة من فيه واألعضاء الطلبة
 ايرفينج، وجون غودوين، وغيل غراهام، وجوري فونيغوت، كورت أذكر؛

 وروبرت سرتاند، ومارك هالربين، ومارك ب�جس، وأنتو� لويل، وروبرت
 هيئة يف يافعة عضوة وبوصفي. تشيفر وجون روث، وفيليب كوفر،

 هذه، العمل ورش يف اندمجت فقد صغ�، ثانوي لقسم تابعة تدريسية
 الوقت ذلك منذ اهت�مي كان. lit crit تحديداً  األدب نّقاد حشد ويف

 تتحقق بدأت معاً  املجال� ألجمع الفرصة لكن والدماغ، اإلبداع عىل ينصّب 
 اللغة تدريس من سنوات ثالث بعد الطّب  بكليّة التحقت أن بعد

 ما أدركت ألنني جزئياً  الطّب  إىل انجذبت لقد. آيوا جامعة يف اإلنجليزية
 العلوم عال إىل يجذبني أنه إىل وجزئياً  كربى، منفعة من التخصص لهذا

. التليد وأدبه وتاريخه النهضة عرص عال مع املتناقض الواسع
 

 أو الدماغ، علم بين شعور لدي كان الطّب، بكليّة ألتحق أن قبل حتى  
 يصبح سوف سنة، ثالث� أو عرشين قبل عليه أطلقنا ك� األعصاب علم

 الدماغ أمراض دراسة عىل سيرتكز الطبّي تخصيص وأن. األصيل عشقي
 الذي األدب العال أن أنكر ال. نفسية طبيبة أصبح أن قررت لذلك وعالجها،
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 ويف األبعاد، ثالثية بصورة عقلية أمراضاً  يصفون بيشخاص يحفل منه جئت
 من اقتطفتها والتي أحبها التي القصائد بعض من األمثلة بعض ييت ما

: مختلفة تاريخية ِحقب
 

 يف وعقابها جر�ته عواقب أدرك أن بعد مغموماً  يولول ماكبث هذا  
: املضطرب ضم�ه

 
 مسك� ممثل �يش، ظّل  إال الحياة ما  
 املرسح، عىل ساعته ويستشيط يتبخرت  
 حكاية إنها. أحد يسمعه ال ثم  
 والعنف الصخب ملؤها معتوه، يرويها  
 شيئاً  تعني وال  

) ماكبث شكسب�، وليم (ــ  
 

 يناهز عمر عن مات الذي العظيم الرومانيس الشاعر كيتس، جون وهذا  
 عىل عزف (رائعته يف والكآبة الحزن طبيعة يصف عاماً، وعرشين الخمسة

): امليالنخوليا
 

 للموت؛ تّواق ج�ل الج�ل، سكنت لقد  
 شفتيه عىل يده الذي الفرح وذلك  
 املتعة، ويستجدي الهدايا، يهب  
: رحيقها النحل شفاه ترتشف مثل� سمّ  إىل تحّول  
 البهجة معبد يف نعم،  
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 مقدس رضيح لها مخفيّة كآبة هناك  
 السليط لسانها ينقذ الذي إال أحد يراها ولن  
 يغضب ح� العنب مثل ينفجر والذي  
 حزنها، روحه تتذوق أن يجب  
 معلقاً  غنائها ب� ويكون  

) امليالنخوليا عىل عزف كيتس، جون (ــ  
 

 بقسوة لذاته وكرهه اكتئابه وصف الذي هوبكنز، مانيل ج�ارد وهذا  
: قصائده إحدى ختام يف شديدة

 
 األعمق الرّب  حكم أنا. حرقة أنا مرارة، أنا  
 أنا كان ذوقي. أتذّوق ما يكون قد مريراً   
. دّماً  لعنتي وُملئت لح�ً، حشيت داخيل، يف وضعت عظام  
 بعضها مع وتعجن الروح تختمر  
 وعذابهم الشاكلة، هذه عىل الضال� أشاهد  
. سوءاً  حالتي من أشدّ  لكن. ذواتهم تتعرق عذاب، مثل  
 

) الظالم بحلول وأشعر أستيقظ هوبكنز، مانيل ج�ارد (ــ
 

 يف تشتهر ل ساحرة قصائد كتبت التي ديكنسون، إ�ييل الشاعرة وتلك  
 القصيدة هذه يف املجازي، وثرائها بغناها اليوم تذهلنا ولكنها حياتها،

): أيضاً  الجسدي ورّبا النفيس (لألل وصفها نكتشف
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 فارغٌ  يشءٌ  األل يف  
 شتاته جمع �كن ال  
 هناك يكون ح� أو يبدأ، ح�  
 فيه يكون ال وقت  
 ذاته هو لكن له، مستقبل ال  
 محتواه يف نهائ ال  
 يدرك ما يف املستن� وماضيه،  
 األل عن أخرى، قصص  

) 650 القصيدة ديكنسون، إ�ييل (ــ  
 

 سهلة قصائده تعدّ  والذي العظيم، أم�كا شاعر فروست، روبرت وذلك  
: واقعاً  وسوداوية عميقة إنها إال فلكلورية، سلسة

 
 وحيد وأنا الليل مع تالقيت مرّة ذات  
 املطر يف وعدت املطر، يف خرجت  
 البعيد املدينة ضوء متجاوزاً   
 الحزين الطريق ذاك عىل هناك نظرت  
 الليلية حراسته نوبة يف بالحارس ماّراً   
 يستب� ال أن أودّ  ما عىل برصي ووقع  
 الرتيب خطاي صوت وأسكت ساكناً  وقفت  
 رصخة قاطعتني البعد عىل من  
 قريب شارع يف املنازل من آتية  
 اللقاء إىل أو عد يل تقل ل  
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 سكون يف تقف العلوي نورها يف البعد وعىل  
 الس�ء تواجه مضيئة ساعة  
 صواب أو خطي يكن ل الوقت أن معلنةً   
 لقاء وكان الليل مع مرّة ذات وتالقيت  

) الليل مع تالقيت فروست، روبرت (ــ  
 

 ب� العالقة دراسة أتخيل بدأت الطّب، كليّة يف األخ� عامي بحلول  
 محكمة دراسة أعدّ  أن قررت الوقت، ذلك ويف. النفيس واملرض اإلبداع
. الكتّاب ورشة يف النفيس باملرض اإلبداع عالقة عن ودقيقة

 
 لكن يل، بداية نقطة وجودا وإيليس، وغالتون، لومب�ازو، دراسات كانت  

 شخصية بقابالت القيام إىل أحتاج كنت إذ الناقصة، األمور من الكث� فيها
 لكن. سلفاً  محّددة تشخيص وبعاي� حديثة تشخيصات عىل تعتمد منظمة
 الجمعية تقوم أن قبل السبعينيات، أوائل يف ونفذت أعّدت دراستي

 واإلحصائ التشخييص الدليل بتطوير APA النفيس للطب األمريكية
 مجموعة ابتكرت قد لذلك. III ــ DSM الثالثة الطبعة ــ النفسية لألمراض

. املطاف نهاية يف الجمعية اعتمدتها التي املعاي� تشابه ل التي املعاي� من
 

 معاي� دمج بسبب سابقاتها من أفضل آيوا جامعة كتّاب ورشة كانت  
 محدود عددٌ  الورشة إىل أنضمّ  لقد. لها تعليمية ضوابط وإضافة التشخيص

 الذين بقية أما).نث وكاتبا شاعران (الدائ� التدريس هيئة أعضاء من
 آيوا، والية عىل ضيوفاً  كتّاباً  كانوا فقد التدريس هيئة أعضاء من شاركوا
 املدن  «ضجيج من والحقول املراعي هدوء يف السكينة عن يبحثون جاءوا
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 ثالثة أو كاتبان ييت ما عادة. واختالء واستبطان عزلة فرتة يف »املجنون
 يل ذخ�ة خ� يعدّ  وذلك يرحلون، ثم معيّنة ملّدة املدينة يف يقيمون كتّاب
 طويل، وقت يف إال يتشكل ال التجّمع ألن نظراً . عيّنتي جمع يف عليه استند

 والتي األوىل، املنشورة الدراسة لتنفيذ سنوات عّدة مني األمر استغرق فقد
 يف مشاركاً  عرش وخمسة العمل ورش من كاتباً  عرش خمسة من تتيلف

. إبداعاً  وظائفهم تتطلّب ال الذين التعليمية الكوادر
 

 يتمتعون الكتّاب عموم أن مفادها جداً  معقولة بفرضية الدراسة بدأت  
. أرسهم يف للشيزوفرنيا عال توارث لديهم لكن بها، بيس ال نفسية بصحة

 ذلك عليها حصلت التي للمعلومات وفقاً  وقتها، منطقياً  الحدس هذا كان
 راسل، وبرتراند جويس، جيمس مثل بيشخاص جداً  متيثرة كنت. الوقت
 كذلك. أرسهم يف شيزوفرنيا تاريخ لديهم ممن وغ�هم أينشتاين، وألربت

. والشيزوفرنيا الفني اإلبداع ب� محتمالً ارتباطاً  هناك أن جودا اقرتحت
 

 هيستون، ليونارد آيوا، جامعة يف زمالئ أحد أجرى سبق، ما عىل عالوة  
 أمهاتهم معرفة دون من نشيوا الذين املتبن� األطفال حول دراسة

 بيطفال بشيزوفرنيا مصابات أمهات من املتبن� األطفال وقورن. البيولوجية
 أداة »املتبنى النسل «دراسة كانت. عقلياً  سلي�ت أمهات من متبن�

 هيستون نتائج دعمت هكذا. البيئة عن الوراثة تيث� لفصل مثالية تجريبية
 % 10 لديهم الشيزوفرنيا ذوات األمهات أطفال كان إذ. بقّوة الوراث التيث�

 األمهات أطفال أما طبيعية، بيئة يف نشيتهم رغم شيزوفرنيا حاالت
 شيزوفرنيا من حالة % 1 من أقّل  كان أصابتهم معدل فإن عقلياً  السلي�ت

 أن صدفة هيستون الحظ الدراسة، وخالل). البرش عوام يف نفسه املعدل(
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 من أعىل إبداع معدالت مريضات أمهات من عقلياً  االصحاء األطفال لدى
 إمكان عن والفينة الفينة ب� وإياه تناقشت لقد. السلي�ت األمهات أطفال

 من شكل يف إبداع بصورة يظهر الشيزوفرنيا نحو الوراث امليل يكون أن
 عن فضالً). املرض من طبيعي ولكن طفيف نوع من يعا� إنه أي (األشكال

 العالقة كارلسون، إل جي األيسلندي، النفيس الطبيب درس فقد ذلك،
 األفراد أقارب فحص خالل من أيضاً، واإلبداع الشيزوفرينيا ب� الوراثية

 أقارب أن وأكتشف أيسلندا، يف) ومن من (املشاه� قائة يف املوجودين
. أعىل شيزوفرنيا معدالت لديهم األفراد هؤالء

 
 الكتّاب بقابلة بدأت أن ما العملية فرضيتي خطي يل اتّضح ما رسعان  

 ذكروا الكتّاب أغلب أن اكتشفت ح� دهشت إذ النفسية، واالختبارات
 مثل تشخيصات معاي� يستويف الذي املزاج اضطراب من طويالً تاريخاً 

 تلقى قد وأغلبهم القطب، أحادي االكتئاب أو القطب ثنائ املزاج اضطراب
 آخرون تلقى بين� مستشفى، دخول البعض عالج تطلّب ما؛ نوعٍ  من عالجاً 
 أعراض كاتب أيّ  يظهر ل لكن. فقط نفسياً  عالجاً  أو خارجها يف عالجاً 

 واجهت كاتباً، عرش خمسة أّول عن دراستي نتائج قدمت عندما! شيزوفرنيا
 وقيّموه بحثي راجعوا الذين أن يبدو. تقبلها مجلة عىل العثور يف صعوبة
 رحبة صدورهم تكن ول رفضتها، التي األفكار تشابه مسبقة أفكارٌ  لديهم
 من الحقاً  وتكنت النور، بحثي رأى األحوال، كّل  يف. بها جئت التي لألدلة

 النتائج. قليلة سنوات يف ذلك غ� وثالث� كاتباً  ثالث� إىل العينة توسيع
. 3 ــ 4 الجدول يف موضحة األخ�ة
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 ) ورشة الكتاب يف جامعة آيوا3-4جدول (

 أمراض نفسية يف ثالث� كاتب إزاء ثالث� حالة أخرى
   اعتياديون الكتاب 
 X2 P النسبة العدد النسبة العدد 

اضطراب املزاج ثنائ 
 القطب األول

4 13 0 0 - Ns 

اضطراب املزاج ثنائ 
 القطب الثا�

9 30 3 10 2.60 Ns 

االكتئاب  آحادي 
 القطب

11 37 3 10 2.13 Ns 

أي اضطراب ثنائ 
 القطب

13 43 3 10 6.90 0.01 

 0.001 13.20 30 9 80 24 أي اضطراب مزاجي
 0.05 4.01 7 2 30 9 إدمان كحويل

 Ns - 7 2 7 2 تعاطي املخدرات

 
 أكث أن رغم. البحثية حيات يف متعة التجارب أكث من الدراسة هذه كانت  

 دائاً، جّذاب� كانوا لكنهم شديدة، اكتئاب أو هوس بفرتات �رون الكتّاب
 ما بقّص  يستمتعون كانوا. أيضاً  مشّوقة حيواتهم كانت ومشّوق�، ومسل�،

 أشبه املزاج اضطرابات إن. لديهم ما بس�ع أنا استمتع ما بقدر لديهم
 من يستمرّ  املزاج يف والهبوط الصعود من نسبياً  قص�ة بفرتات تتاز بنوبات
 النفسيون االطباء عليها يطلق (اعتيادي مزاج يتخللها أشهر، إىل أسابيع
 الوقت يف املزاج معتديل الكتّاب جميع كان). euthymia املعتدل باملزاج
 أو االكتئاب فرتات إىل النظر يعيدون وكانوا املقابالت، معهم أجريت الذي

 اضطراب أثّر كيف يصفوا أن أيضاً  بإمكانهم وكان كب�ة، غرابة مع الهوس
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 عىل القدرة يفقدون أنهم إىل ثابت، نحو عىل وأشاروا،. إبداعهم عىل املزاج
. مهووس� أو مكتئب� يكونون ح� اإلبداع

 
 حول أيضاً، وسائدت� متضاربت� فكرت� ما حدّ  إىل العمل ورشة أكّدت  

 دراسة فيه تعدّ  والتي ناحية، من. العقيل باملرض وعالقته اإلبداع طبيعة
 بطرق ومتفوق� اعتيادي� من أكث املوهوب� إن أولياً، �وذجاً  ت�مان
 ما وعادة. ومنضبط� ولبق� وممتع� فاتن� كانوا لقد. واقعاً  عديدة
 يف الوقت من كث�اً  ويخصصون صباحاً  يستيقظون متشابهاً، جدوالً يتبّعون
 أن دون من يومٌ  �رّ  أن النادر ومن. اليوم من األول الجزء خالل الكتابة
 وثيقة وأصدقائهم أرسهم مع عالقتهم فإن العموم، وعىل. فيه يكتبوا

 تحّب  أن: «للصحة املثايل الفرويدي التعريف أظهروا لقد. وطيدة
: العبقرية طبيعة بديلة نظر وجهة أظهرت أخرى، ناحية من). 13(»وتعمل

 اضطراب فرتات من منهم كث� عا� لقد. »قريبة حليفة للجنون «كونها يف
 التي اإلبداع إعاقة من الرغم وعىل إنه ذلك، من واألهمّ  .تيكيد بكّل  مزاجي
 يف. األمد طويلة أو بالدائة ليست هذه املزاج اضطراب فرتات فإن تحدث،

 ما يف يرسدوها أن �كنهم متينة مادة وفروا قد يكونون قد الحاالت، بعض
. »السكينة وجه يف تتجسد التي العاطفة «وردزورث يصفها ك� بعد،

 
 املزاج اضطرابات ب� العالقة وثقت أخرى دراسات العمل ورشة تبعت  

 قابلت التي جاميسون، كاي النفس عاملة بها قامت التي مثل. أيضاً  واإلبداع
 الرغم عىل. بريطانيا يف ومرسحياً  وفناناً، وروائياً، شاعراً، وأربع� سبعة فيها
 معيّنة، تشخيصات عىل اعت�دها أو منظمة مقابالت إجرائها عدم من

 هذه وأفادت. وتاريخه العالج أنواع حول مفّصلة معلومات عىل حصلت
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 الذين البارزين من الكب� العدد 4 ــ 4 الجدول يف املوّضحة املعلومات
 لقد مجملهم، من % 38 من أكث عولج وقد. املزاج اضطرابات من يعانون

 أثبتت وهكذا. الشعراء يليهم املرسحيات كتّاب يف منهم معدالً أعىل كان
 املقابالت عىل معتمدة الكتّاب عمل ورشة يف إليها وصلت التي النتائج

 بيشخاص العيّنة تقارن ل جاميسون أن ورغم. الثانوية املصادر ال املبارشة
.  العمل ورشة مع كب� حدّ  إىل متشابهة كانت املعدالت إن إال اعتيادي�،

 
 ) : دراسة كاي جاميسون لسبعة وأربع� كاتبا بريطانيا4-4جدول ( 

 

 

% عالج ثنائ 
القطب 

(مستشفى، 
ليثيوم، صدمة 

 كهربائية...

% عالج 
اكتئاب 

 باملضادات

% عالج 
اكتئاب بالعالج 
 النفيس وحده

 % املجموع

 55.2 5.5 33.0 16.2 شعراء
 62.5 37.5 25.0 0 كاتبو مرسحيات

 25.0 0 25.0 0 روائيون
 20.0 0 20.0 0 كاتبو س�ة

 12.5 0 12.5 0 فنانون
 38.3 8.5 23.4 6.4 املجموع

 
 عمل من واإلبداع املزاج اضطرابات ب� للعالقة اإلضايف الدعم   وجاء

 خمسة درس الذي هارفارد، جامعة يف شيلدكروت جوزيف النفيس الطبيب
 يف عمل ممن نيويورك مدرسة يف التجريدية التعب�ية مدرسة من فناناً  عرش
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 جامعة عمل ورشة مع متوافقة النتائج وكانت. العرشين القرن منتصف
 من % 50 حوايل أن الدراسة هذه وجدت وقد جاميسون، ودراسة آيوا

 اضطراب كان ما وغالباً  النفسية، األمراض أشكال من شكل لديهم الفنان�
 ورشة يف الحال كان ك� أيضاً، شائعة الكحول تعاطي مشكلة وكانت. املزاج
 قبل % 50 أغلبهم مبكر، موت من الفنانون هؤالء عا� لقد. أيضاً  العمل

 أن من الرغم عىل. س� حادث يف واثنان باالنتحار منهم اثنان الست�، سنّ 
 قدمه ما لكن جاميسون، دراسة أو أيوا ورشة مثل منهجية ليست الدراسة

. املزاج واضطرابات اإلبداع ب� العالقة عىل إضافياً  دليالً يعدّ  شيلدكروت
 

 والشيزوفرنيا؟ اإلبداع ب� ارتباط هناك هل  
 

 أساسها عىل التي الفرضية والشيزوفرنيا، اإلبداع ب� العالقة عن ماذا  
 يف مؤكد غ� السؤال هذا عىل الجواب الكتّاب؟ ورشة دراسة انطلقت

 الفني اإلبداع ب� االرتباط تدعم التي األدلة إن إذ. الحارض الوقت
 طبيعة تتوافق ال رّبا. الشيزوفرنيا وليس جداً، متينة املزاجي واالضطراب

 يكون إذ الشيزوفرنيا، مثل مرض وجود مع األدب، سيّ� وال الفني، اإلبداع
 رواية كتابة مثل نشاطاً  إن. فكرياً  منظم� وغ� اجت�عياً  منعزل� ضحاياه

 االحتفاظ عىل وقدرة طويلة لفرتات مستداماً  تركيزاً  يتطلّب مرسحية أو
 قد ملّدة »الدماغ داخل «مرسومة وحبكة الشخصيات من معّقدة بجموعة

 ومن املرسحية أو الرواية تهيئة عمليات تجري بين� والعام� العام تتجاوز
 للغاية صعب املستدام الرتكيز من النوع هذا. كتابتها وإعادة كتابتها ثم

. الشيزوفرنيا من يعانون الذين لألشخاص بالنسبة
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 السيّ� أخرى، مجاالت يف اإلبداع مع الشيزوفرنيا يتوافق قد حال، أية عىل  
 مكتشفة ملحات مثل اإلبداعية اللحظات فيها تيت التي املجاالت تلك

 غريباً  االعتياديون األشخاص يجده قد الذي الباطني اإلحساس أو بالحدس
. شاذاً  حتى أو
 

 سيّ� ال اليوم، العقلية واألمراض العلمي اإلبداع ب� العالقة ندرس زلنا ما  
 فعىل. خصبة أرضاً  زالت ما القصة أن إىل املعطيات وتش�. الشيزوفرنيا

 ب�تراند الشه� والفيلسوف الرياضيات عال أرسة تاريخ يدعم املثال، سبيل
. بشيزوفرنيا مرتبطاً  يكون قد العلمي اإلبداع بين القائلة الفرضية راسل
 أرسة إىل راسل يعود إذ. لالهت�م ومث�ة ملهمة راسل ب�تراند حياة كانت
 فقد لقد. مطلقاً  يستغله ل اإلرث من الجزء هذا أن رغم بريطانيا، يف نبيلة

 ومهزوزاً  ووحيداً  انعزالياً  طفالً كان. أقاربه وربّاه الثالثة سن يف والديه كال
 وعرف ألوانه السابق ذكاءهُ  واكتشف كامربدج، بجامعة التحق. ما حدّ  إىل

 أعىل عىل يحصل الذي الطالب (األعىل الراعي بدرجة وتخرج. نفسه قْدر
 النخب الطالب مجموعة ضمن ،)النهائ الرياضيات امتحان يف درجات

 العرشين، يناهز عمر يف. الوراثية للعبقرية دراسته يف غالتون ضّمهم الذين
 الذّري «بـ واملعروفة الرياضيات، يف للتفك� جديدة طريقة راسل طّور

 كتاب وأخرجا وايتهيد، نورث ألفريد صديقه مع بالعمل ،»املنطقي
Principia Mathematica عىل وأدرك). 1903 (مجلدات ثالثة من املؤلف 

 الرياضيات ب� جرساً  تفك�ه فيصبح. علمية تحفة الكتاب أن الفور
 تيثر لقد. املنطقية الوضعية الفلسفة تطوير يف وأسهم والفلسفة،
 مجال يف الكث�ين مثل مثله. راسل بفكر فيتجنشتاين لودفيج الفيلسوف

 مناهضة مس�ات يف شارك متحمساً، سياسياً  ناشطاً  راسل كان العلوم،
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 عبقرياً  وثالث� األلف أحد يكون رّبا (مناسبت� يف وسجن وُغرّم للحرب،
 أحد يكون وقد الوطنية، للس�ة بريطانيا قاموس يف إيليس اختارهم الذين

. »املساج� «فئة يف املدرج� شخصاً  والتسع� الخمسة
 

 ثالث (املستقرة غ� وحياته االنعزالية، راسل طفولة من الرغم وعىل  
 إىل االعتيادية غ� وشخصيته ،)نادراً  فيه الطالق كان زمن يف طالق حاالت

. الشيزوفرنيا من عا� نفسه راسل أن إىل يش� ما هناك يوجد ال ما، حدّ 
 تاريخ بحكم أساساً  والشيزوفرنيا الرياضية العبقرية ب� العالقة بّ�  لقد

 حملوا أو الشيزوفرنيا من يعانون بيشخاص أرسته شجرة تزخر إذ أرسته،
 وعمته. »مجنوناً  «وليام عمه كان. شيزوفرنيا أعراض عىل تدّل  تشخيصات

 كذلك بالشيزوفرنيا، جون ابنه حالة وُشّخصت. األوهام من تعا� أغاثا
. نفسها يف النار بإرضام وانتحرت الشيزوفرنيا من هيل� حفيدته عانت

 
 ب� ارتباطاً  هناك أن إىل يش� تاريخ لديهم آخرون بارزون عل�ء هناك  

 إسحاق قصة. والشيزوفرنيا والفيزياء، الرياضيات سيّ� ال العلمي، اإلبداع
. ضعيفة بقاء حظوظ مع األوان، قبل ولد فقد. أيضاً  لالهت�م مث�ة نيوتن
 لديه وكانت دائاً، شّكاكاً  كان. كث�ة ذهانية س�ت حياته طوال وأظهر

 الهوس مثل زمنه، يف حتى ومتطرفة استثنائية واهت�مات معتقدات
 هذه .حياته معظم بفرده وعاش مطلقاً، يتزوج ل. والكيمياء بالسحر

 يبدو ولكن ،»الشيزوفرنيا طيف «ضمن أنه نعتقد تجعلنا وحدها الس�ت
 عمر يف تطّورت التي الذهانية االنتكاسة أساس عىل يبنى قد التشخيص أن

 اآلخرين، من اضطهاد أوهام من يعا� كان االنتكاسة، هذه خالل. األربع�
. هوك روبرت ضمنهم من الناس، بقية مع مراسالته يف ذلك تييز �كن ك�

١٣٨



 

 يف نصار سيلفيا وصفتها ك� ناش، جون قصة القراء من الكث� ييلف ورّبا  
 أوسكار جائزة عىل حاز فيلم يف تثيل خ� وجسدت ،)1998 (جميل عقل

 من حاز التي األلعاب، نظرية يف إسهاماته عن فضالً. نفسه االسم يحمل
. وموهوباً  أصيالً رياضيات عال ناش كان لقد نوبل، جائزة عىل خاللها
 إىل تطّورت حياته، من مبّكر وقت يف ذهانية س�ت يظهر كان وحيث
 يعا� أيضاً، جون يدعى والذي ابنه، وكان. الثالث� سن يف الذهان مرض
. الشيزوفرنيا من كذلك

 
 من بالكث� وتتمتع وغريبة استثنائية أينشتاين ألربت شخصية كانت  

 املهارات ونقص امللبس، وسوء النظافة قلّة مثل أيضاً، الذهانية الس�ت
 ومن مهمة غ� وعّدت ببساطة الس�ت هذه أهملت قد. الشخصية

 ميليفا (األوىل زوجته من ابنه أن الواقع يف ولكن ،»عبقريته «عقابيل
. الشيزوفرنيا من يعا� كان) ماريك

 
 باستخدام املوهوب�، العل�ء دراسة وإىل القصص هذه إىل استنادً   

 بدراسة أقوم أن أردت الكتّاب، عمل ورشة يف املستخدمة ذاتها التصاميم
 تويل عىل الحصول صعوبة يف تكمن الرئيسة العقبة لكن الجانب، هذا

 وعىل. التمويل وكاالت ألغلب »الشاشة خلف «يبدو املوضوع ألن للبحث،
 للرشوع يكفي بال سخيّة مانحة جهة ساهمت حّظ، وبرضبة حال، أية

 العصبي التصوير مثل املتطّورة التقانات باستخدام وذلك بدراستي،
 من يعانون ال أنفسهم املبدع� أن فرضية الدراسة تؤكّد ورّبا. الحديث

. وأقاربهم ذويهم يف أعىل شيزوفرنيا معدل لديهم بل شيزوفرنيا،
 

١٣٩



 

 واإلبداع والدماغ العقيل املرض ب� ما  
 

 الفصل يف ذكرت واإلبداع؟ العقيل املرض ب� يربط أن للدماغ �كن كيف  
 هشاشة، أكث تجعلهم والتي املبدع�، لشخصية الس�ت من الكث� الثا�

 الغموض، مع والتسامح الجديدة، التجارب عىل االنفتاح ذلك يف با
 هذه وتسمح. املسبقة أفكارهم من نسبياً  والعال الحياة إىل والسعي

 أساساً  تشكل والتي مبتكرة، جديدة بطريقة األشياء يدركوا أن لهم املرونة
 ومليئة وغامضة معقدة الداخلية عواملهم أن يعني ذلك ولكن. لإلبداع

 من وقليل األسئلة من عوال أيضاً، واألبيض األسود من بدالً رمادية بطبقات
 ما إىل أستنادً  أرسع بطريقة إبداعاً  أقّل  هم من يستجيب ح� يف. اإلجابات
 أو املعلم� أو اآلباء «األعىل السلطة ذوي من لهم قيل وما تعلموه

 سيولة أكث عال يف املبدعون يعيش ،»الكهنة أو الحاخامات أو القساوسة
 وغ� الكث�ة، أسئلتهم بسبب االنتقادات أو الرفض يواجهون وقد وضبابية،
 االغرتاب أو االكتئاب شعور إىل بهم تؤدي الس�ت هذه. التقليدية

 االنفتاح كثة إن. اآلخرين نظر يف األطوار غريبي يبدون قد. االجت�عي
 أو االكتئاب، إىل …الحافة حافة من السقوط أو الحافة، عىل العيش تعني

. الشيزوفرنيا رّبا أو الهوس،
 

 النشطة العملية تلك الدماغ؛ يف اإلبداعية األفكار تظهر كيف رأينا لقد  
: توصيف خ� خان قُبالي يف املوصوفة الجامحة

 
 متواصل هياج بغليان الهّوة، تلك ومن  
 ورسيعة متحرشجة لهاث بنفثات تتنفس األرض هذي وكين  

١٤٠



 

 فجية جبّار نبع تفّجر  
 متسارعة بنوبات تفّجره خضم ويف  
 سقوطه بعيد األرض عن يرتدّ  برد كوابل هائلة أشظاء تتقافز  
 املِدرس، تحت من املتناثر كالعصف أو  
 فجية هذا الراقص الصخر ووسط  
 ليجري القديس النهرَ  النبعُ  قذف فتور وبغ�  
 

 عملية من جزءاً  بوصفها اإلبداعية األفكار تولد أن �كن كيف رأينا وقد  
 حرية بكّل  الدماغ داخل الرتابطات تتدافع عندما باملخاطر، محفوفة عقلية

. تنتظم أن قبل مؤقتاً  مبعثة األفكار تصبح وكيف الواعية، عقل حاالت يف
 الهوس، يف الذهانية الحاالت يف تحدث التي تلك العملية هذه تشابه

 أوج� السويرسي النفيس الطبيب وصف لقد. والشيزوفرنيا واالكتئاب،
 »الرتابطات خلخلة «ظاهرة بالشيزوفرينا، الشيزوفرنيا سمى الذي بلول�،
 التي الروابط آالف ب� من: «للشيزوفرنيا خصوصية الس�ت أكث وعّدها

 أحياناً، فردية روابط يف عشوائياً، يتقاطع املرض هذا أن يبدو تفك�نا، تقود
. أخرى أحيان يف كاملة قطع ويف أحياناً، كاملة مجموعات ويف

 
 لتشّكل نفسها بتنظيم الدماغ داخل تتقافز التي الرتابطات تقوم عندما  

 إن أو الذات، التنظيم يف أخفقت إن ولكن. إبداعٌ  النتيجة فإن جديدة، فكرة
 بعض يف يحدث. ذهانٌ  النتيجة فإن مغلوطة، فكرة لخلق نفسها نظمت
 وأيضاً  مبدعاً  شخصاً  تكون والنتيجة نفسه، الشخص يف األمرين كال األحيان
 التي األفكار إن: «مرّة ذات ناش قال وك�. ناش جون حالة يف ك� ذهانياً،

١٤١



 

 أفكاري تيت التي نفسها بالطريقة يل تيت الخارقة الكائنات عن أحملها
. »الجدّ  محمل عىل آخذها لذلك الرياضية،

 
 الذهان، مرض يف جداً  شائعة أعراض) خاطئة ثابتة اعتقادات (األوهام إن  

 األشياء حول مغلوطة مفاهيم أو خاطئة تفس�ات العادة يف وتشتمل
 الج�ان أحد أن الشخص يعتقد قد املثال، سبيل عىل. ما لشخص الجارية

 أي. طعامه تسميم يحاول أرسته أفراد أحد إن أو دماغه إىل الرسائل ينقل
 تتحول بحيث متصلة، غ� تصبح الذها� الواهم الشخص يف الرتابطات إن

 مع الرتابطات تصبح أو. الحاقد نظرة الحميد أو املحايد الشخص إىل نظرته
. وواهمة الفهم، وسيئة مشوشة، والطعام األرسة أفراد

 
 مصطلح هناك. وثابتة محددة تصبح ثم ومن غامضة بصورة األفكار تبدأ  

 العملية تبدو قد. »تتبلور «األوهام أن يقال إذ النفيس، الطّب  يف األمر لهذا
 تكون الحالة هذه يف ولكن خّالقة، نتائج إىل تؤدي التي الفكر بلمحة أشبه

. جداً  خطرة نفسية أعراضاً  النتيجة
 

 العقيل، واملرض اإلبداع يف موجودة تكون قد أخرى دماغية آلية  هناك
 إىل ويشار. الدماغ إىل تتدفق التي املدارك تبويب أو تصفية مشكلة وهي
 التبويب أو التصفية يف مشكلة أو اإلدخال، يف خلل هناك بين أحياناً  ذلك

) أدمغتهم وجميع (البرش جميع أن نفرتض أكث، املوضوع لرشح. الحّيس 
 م� أكث معلومات تجمع الخمس حواسهم أن حقيقة مع يتعاملون
 م� الكث� تجاهل إىل نحتاج إننا أخرى، بعبارة. معالجته الدماغ يستطيع
 الطيور رؤية أو القطط، مواء وصوت البيتزا، خبز رائحة حولنا؛ يحدث

١٤٢



 

 به نقوم ما عىل ونركّز انتباهنا نكثف أن أردنا إذا النافذة، خارج محلّقة
 تصفية عىل القدرة اإلنسان لدى). اآلن الكتاب هذا قراءتك عند حالتك يف(

 باملهاد املعروفة الدماغ مناطق يف انتباهه وتركيز الرضورية غ� املدارك
thalamus املنبسطة الشبكية والجملة reticular activating system .

 
 اإلدراك، يف اإلفراط من) العمل ورشة يف الكتّاب سيّ� ال (املبدعون يشتك  

 جدّ  أنهم من الكتّاب بعض يشتك ح� يف. بسهولة يتشتتون إنهم أي
. أع�لهم إنجاز ويعيق اآلخرين عن بحثهم يتداخل ما ودائاً  اجت�عي�،

 أي عن وينقطعون بينفسهم يختلون بحيث حيواتهم ينظمون تراهم لذلك
 مثبطاً  الكحول رشب يف لإلفراط ميلهم يكون قد. طويالً زمناً  برشي تواصل
. الطافحة املدارك تجاه حساسيتهم عىل ليتغلبوا املركزي العصبي للجهاز

 هوس إىل تحملها عىل الدماغ قدرة من أكث مدارك يف االنغ�س يؤدي وقد
 وثرثاراً، ومشتتاً، النشاط، مفرط املرء يصبح هذه، الهوس نوبة ويف. عال

 فاالكتئاب اكتئاب، انهيار العايل الهوس يتبع ما وعادة. باألفكار ومغموراً 
 أي عن وينقطع الشخص فينزوي. املدخالت خلل مع للتعامل بديلة آلية

. والطعام الجنس حتى تقريباً، يشء كّل  بل اجت�عي، تواصل
 

 الحواس من املفرطة للمدخالت الحساسية تكون قد حال، أية وعىل  
 من أكث مدارَك  يستقبل الذي الشخص إن إذ. لإلبداع مصدراً  الخمس
 باملشاعر أكرب وعيٌ  لديه ويكون أكث، حياة يخترب االعتيادي الشخص

 �كنه الذي الشخص من أكث اعتيادية غ� ومشاعر ومدارك واالحتياجات،
 إن الشيزوفرنيا، عكس عىل. بسهولة املزعجة أو الالزمة غ� املدارك تصفية
ً  منها يتعاىف أن للشخص �كن. وقتية أمراض واالكتئاب الهوس  ويعود كليّا

١٤٣



 

 املعتدل املزاج فرتات خالل قادراً، املبدع يكون  وقد .الطبيعي مزاجه إىل
 الوقتية، االختالالت من والخربات الرؤى من ذخ�ة ينظّم أن هذه، الطويلة

 اإلبداع ألن. شعر قصيدة تدوين أو لوحة لرسم مصدراً  بوصفه ويستخدمها
 السيطرة الصعوبة من يكون فقد أكث، املزاجية باالضطرابات يرتبط الفنّي

. العقلية األمراض بقية من أكث الدماغية لآللية املهمة املدارك انغ�ر عىل
 

 املبدع�؟ يف العقلية األمراض عالج أثر ما  
 

 يضعف أن من خوفاً  النفسية، العقاق� تعاطي من املبدع� بعض يتخوف  
 وجه عىل النفيس والتحليل النفيس، العالج من بعضهم و�تعض. إبداعهم

 أو العادات وإزالة تطبيعهم خالل من »بعقولهم يعبث «ألنه الخصوص،
 تسلب أن من آخر تخّوف هناك. مبدع� يكونوا ألن تدفعهم التي التجارب
 عىل مبارشة تؤثر األدوية أن الواضح من إذ. تفسده أو إبداعهم، العقاق�
. الدماغ

 
 مع ييت خصوصاً، املزاج واضطراب العقيل، املرض أن املرء يفرتض قد  

 تعّزز قد الطفيف أو العايل الهوس يف املفرطة الطاقة إن إذ الفوائد، بعض
 سواء (الرتابطي التفك� إثراء إىل امليل فإن ذلك، عىل عالوة. وتنميه اإلبداع
 املمكن من. أيضاً  العقيل املرض مكونات أحد) واملشتت الهادف التفك�

 وتقييمها الذهان أو الهوس حاالت أثناء يف تتّولد التي األفكار استكشاف
. عقالنية أكث العقل يكون ح� أو اعتداًال أكث املزاج يكون ح� أخرى مرّة
 إليه وينظر ومثالياً، رومانسياً  طابعاً  العقيل املرض عىل بعضهم يضفي قد

١٤٤



 

 يرتشف أن للمبدع �كن التي الجامحة الداخلية الخربة من كمستودع
. منها

 
 الدوائ، العالج رضورة إىل تدعو الغالب يف مقنعة أسباب هناك ذلك، ومع  

 لزوال باالرتياح الشعور إىل املبدع� من الكث� يدفع الذي السبب ما وإال
 �تازان املزاج واضطرابات الشيزوفرنيا من كالً إن. تثبيطها أو أعراضهم
 املبدع� من كث�اً  التاريخ شهد وقد. الطبيعي من أعىل انتحار بعدالت

 وولف، وف�جينيا كوخ، فان فينسنت مثل؛ بييديهم، حيواتهم أنهوا ممن
 أن باإلمكان وكان. سيكستون وآن بالث، وسيلفيا همنغواي، وإيرنست

 أن أيضاً  وباإلمكان املناسب، العالج مع املؤسفة الوفيات هذه تتوقف
 لوحاتهم خالل من عاملنا إثراء يف واآلخرين وف�جينيا فينسنت يستمر

. وكتاباتهم
 

 األمراض عالج يف بكث� أفضل حال يف والعرشين، الواحد القرن يف إننا،  
 وإننا. وولف فرجينيا أو كوخ فان فينسنت زمن عليه كان م� العقلية

 يقف الحايل الوضع إن. الناجعة األدوية من كب� عدد لتطّور محظوظون
 تكن ل عندما سنة، خمس� قبل العقلي� املرىض وضع من النقيض عىل

 الهوس نوبات من يعانوا أن املساك� عىل ُحكم وعندما متاحة أدوية هناك
 من يعانون الذين يبقى وأن تلقائياً، األعراض تهدأ حتى االكتئاب أو

 بداية يف األدوية اكتشفت أن منذ. معلول� مزمن� مرىض الشيزوفرنيا
 مثل الحلقات ثالثية االكتئاب مضادات تضمنت والتي. الخمسينيات

 ذلك ومنذ ظهرت، حتى الثورازين، مثل الذهان ومضادات إ�يربام�
 فعالية توثقت ثم ومن. والشيزوفرنيا املزاج عقاق� يف تحسينات الوقت،

١٤٥



 

 مثل األخرى، املزاج منظ�ت تبتلها. السبعينيات يف الهوس لعالج الليثيوم
 يف أحدث وذهان اكتئاب مضادات تطّورت ك�. الهوس لعالج الديباكوت،

 جانبية آثار العموم عىل األدوية لهذه وكانت. املاضي� العقدين أو العقد
. سابقاتها من اإلبداع عىل أقّل 

 
 هذه آثار عن العلمية الدراسات من قليل عددٌ  لدينا حال، أية عىل  

 كعالج الليثيوم تطوير يف الرائد تشو موغنس ونرش. اإلبداع عىل األدوية
 درس فقد. 1979 عام يف اآلن حتى الشين هذا يف دراسة أفضل للهوس

 القطب، ثنائ املزاج اضطراب من يعانون الذين الفنان� من مجموعة
 عىل بناءً  مجموعات ثالث يف وقّسمهم. عملهم ونوعية إنتاجيتهم، وقاس

 اإلنتاجية، يف كب�اً  تحسناً  األوىل املجموعة أظهرت: لليثيوم استجابتهم
 لقدرتهم عالج خ� الليثيوم وكان شديد، اضطراب من يعانون الذين أولئك

 تيث� أي يوجد ال أو قليل تيث� لها فكان الثانية املجموعة أما. اإلبداعية
 تشو موغنس وأشتبه. تسوء أو تتحسن ل الحاالت إن أي: اإلبداع عىل يذكر
 يف انخفاضاً  أظهرت فقد األخ�ة املجموعة أما. رّبا األدوية يتعاطوا ل أنهم

 »العايل الهوس «خالل املكتسبة األفكار عىل يعتمدون هؤالء وكان. اإلبداع
 الثالثة املجموعة لهذه بالنسبة األساس األمر إن. اإلبداعية قدراتهم لتحفيز
 يتحكم ح� تحدث التي الفوائد ب� مقايضة هناك كانت إذا ما يف يتعلق

 هذا ويختلف. للعالج كنتيجة يحدث الذي اإلبداع ويقّل  الهوس أعراض يف
. أخرى حالة إىل حالة من األرجح عىل األمر

 
 القرن يف أمريكا شعراء أشهر أحد لويل، روبرت حالة إىل نظرنا لو  

. اإلبداع عىل الليثيوم تيث� عن لالهت�م مث�ة رؤيا تعطينا فإنها العرشين،
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 تتطلّب حالته وكانت القطب، ثنائ املزاج اضطراب من لويل عا� لقد
 االكتئاب مضادات أعراضه تثبّط ول. مرّات عّدة املستشفى دخوله

. شيئاً  يفده ل املكثف النفيس العالج وحتى ملاماً، إال الذهان ومضادات
 الحظ وهكذا .تعاطاه الستينيات، أواخر يف الليثيوم توفّر ح� ولكن

 عام ربيع يف األدوية تعاطى أن بعد املزاج تقلبات يف ملحوظاً  انخفاضاً 
 بيتاً  عرش األربعة قصائد دواوين وكتب السنوي انهياره من وتخلص ،1967

 وصف لقد). األول وكانون حزيران ب� أشهر ستة يف منها وسبعون أربعة(
: 1968 األول كانون 27 يف مذكراته يف لويل حالة ست�ن ريتشارد الروائ

 
 ترا� هل. كوبنهاغن من أخرى هدية كانت الليثيوم، علبة يل أظهر لقد«  

 عرش ثانية منذ له األول العام هذا! أمالح نقص قبالً؟ مشكلته عن سمعت
 من عاماً  عرش خمسة أو عرش أربعة عاش لقد. هوس نوبة تيته ل عاماً 

 إىل األجرة سيارات يف ضاعت وهباء، ورعب مذلة يف املاضية عرش الث�نية
 العالجية، الجلسات عىل األسبوع يف مرات خمس دوالراً  خمسون ريفرديل

 وجلسة اليوم يف واحدة فكبسولة اآلن أما. بالطبع السيارة أجرة عن فضالً
 الضيق نوبات ولّت لقد رحابة، أكث وجهه يل بدا لقد. األسبوع يف واحدة
.» رجعة غ� إىل وهمها

 
 الليثيوم مع لويل كتبها التي القصائد أن هاملتون، إيان الناقد يكتب  

 حساب عىل جاءا قد واالستقرار اإلنتاجية إن إذ. »متدنيا توافقاً  «أظهرت
 أنه شعر الذي بالليثيوم تيثر أي تيثر قد نفسه لويل لكن الشعرية، القابلية
 آخرين مبدع� مع لويل خربة تتشابه. كشاعر قدرته يثبط ول يساعده

 ال «مثالً كوبالند آرون العظيم األمريك امللحن يكتب. االكتئاب من عانوا
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 ك�. »إيجابية لفتة الفنّ  عمل ألن فّن، عمل أي إىل الشديد االكتئاب يؤدي
 ح� أنني أعرف أنا: «ويقول نظره وجهة عن سوير رافائيل الرسام يعرب

 الكتّاب أن العمل ورشة أكّدت لقد. »العمل يف صعوبة أجد مكتئباً، أكون
. املزاج اضطرابات فرتات يف لإلبداع يفتقرون

 
 األدوية تيث� حول دراسات توجد ال لليثيوم، تشو دراسة عن النظر بغض  
 ألنها الدراسات، هذه إجراء الصعب من إذ. والفنان� العل�ء إبداع يف

 تجدها لذلك. عقيل مرض من يعانون الذين املبدع� إىل سعياً  تتطلّب
 املبدع� أغلب أن وجدت الخاصة، تجربتي يف. الشخصية بالقصص تتحّدد

 العملية عدوة االكتئاب أو الهوس مثل العقلية األمراض أن يشعرون
 عن يبحثون املبدع� ترى معيقة، أو شديدة األعراض كانت فإن. اإلبداعية

 أن املرىض هؤالء مع يتعاملون الذين باألطباء يجدر حال، أية عىل. عالج
 من يحاذروا أن أيضاً  بهم ويجدر. واالحرتام والحساسية، االستمرارية، يراعوا

 وقلة) اإلبداع إعاقة يسبب األدوية من الكث� تناول (العالج يف املبالغة
 ليكون جداً  مريضاً  املريض من يجعل األدوية من القليل تناول (العالج
 التضحية بدون واملعاناة األعراض تقليل هو األسمى الهدف إن). مبدعاً 

 إن. باالنتحار القيّمة الحياة فقدان عدم نضمن أن أيضاً  والهدف. باإلبداع
 أمام وصعباً  مه�ً  معياراً  يوضع) 14(»رضار وال رضر ال «الطبيب شعار
. عقيل مرض من يعانون الذين للمبدع� نفسية رعاية يقدمون الذين
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 البيانو عازف قصة يروي اسرتايل ذاتية س�ة فلم): Shine (1996 تيلق) 9 (
 يف حياته قىض والذي عقلية أزمات من يعا� كان الذي هيلفغوت ديفيد

 وآرمن راش جيوفري وتثيل هيكس سكوت إخراج من الفلم. املصّحات
). املرتجم (شتال ــ مولر

 أمريك ذاتية س�ة فيلم): A Beautiful Mind (2001 جميل عقل) 10 (
. االقتصاد يف نوبل جائزة عىل الحائز ناش فوربس جون حياة قصة يحك
 لجائزة واملرشح نفسه االسم يحمل الذي الكتاب من الفيلم استوحي وقد

 هوارد رون إخراج من الفلم نصار، سيلفيا تيليف من 1998 عام يف بوليتزر
). املرتجم (كونيل وجينيفر كرو روسيل وبطولة

 العالقات معرفة عىل يساعد بيا� مخطط عن عبارة االنتشار مخطط) 11 (
 ويستخدم وصاد، س� محوري باستخدام كمي� متغ�ين ب� املشرتكة
). املرتجم (ويعرضها املتغ�ات ب� العالقة ليقّدم بيانياً  االنتشار مخطط

 British Dictionary of الوطنية للس�ة بريطانيا قاموس) 12 (
National Biography (DNB :(من النبيلة للشخصيات مرجعي قاموس 

 السن� خالل عليه وطرأت. 1885 عام يف مرّة أول نرش الربيطا�، التاريخ
 إىل تحّول ح� 2004 عام يف آخرها كان والتطّورات، التغي�ات من الكث�
 ورقي مجلّد ست� عن) ODNB (الوطنية للس� أوكسفورد قاموس نسخة

 والتي األمريكية املرجعية النسخة Who's Who) ومن من (أما. وإلكرتو�
 الواليات يف البارزين لألعالم الوجيزة الذاتية الس� جميع عىل تحتوي
). املرتجم (املتحدة

) 13 (lieben und arbeiten األصيل النّص  من منقولة .
) 14 (primum non nocere األصيل النّص  من منقولة .
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)5 ( 
 الخّالق؟ الدماغ يخلق ماذا

 
 غريزته طبيعة يقاوم وال نظام، ألي يخضع فال شيطان، ُولِدَ  الشيطان، هذا  

 حجمها كين وازع بال اإلنسانية ومشاعري آالمي، جميع فيهدر البهيمية
 …اصالحها أريد وأنا تفسد وغايتها قباحته كربت كل� يصغر

 العاصفة شكسب�، وليم ــ  
 

 ب� الرتادف أشاع ح� لتفك�ه العنان غالتون فرانسيس أطلق رّبا  
 العلم رجال «عنوان يحمل الذي كتابه يف والتنشئة الطبيعة مفهومي
 ترادف أصل لكن. 1874 عام يف »والتنشئة طبيعتهم ب� ما: اإلنجليز
 يظهر وفيها،. الذكر آنفة لشكسب� العاصفة مرسحية إىل يعود الكلمت�
 يف غاندالف يشبهون القدامى أسالفه كان والذي عظي�ً، ساحراً  بروسب�و

 يشكو بروسب�و وكان. بوتر هاري فيلم يف دومب�دور أو الخواتم سيد فيلم
 ح� بروسب�و اكتشفه الذي املتوحش املخلوق (كاليبان مع الفاشلة تجربته
 بروسب�و محاوالت جميع وكانت). أسطورية جزيرة عىل سفينته تكرست

 باءت له ابناً  واتخاذه وتبنيه بيده واألخذ وتثقيفه كاليبان تنشئة يف
) م�اندا (بروسب�و ابنة اغتصاب كاليبان حاول فقد املقابل، ويف. بالفشل

: كاليبان يقول الكاليباني�، من املزيد ويعمرها الجزيرة يسكن أن أمل عىل
 

  الكالم، علمتني لقد  
 عليك لعنتي أصّب  أن أودّ  لذلك  
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 إىل تطمح التي الطيبة الروح أرييل، شخصية مع كاليبان شخصية تتناقض  
 ما أو (للطبيعة أن هي التناقض لهذا الضمنية الرسالة أن يبدو. الخ� فعل

. عليه أصبحنا ما تشّكل قوة) والجينية الوراثية بالعوامل اليوم عليه يطلق
 ال أنه درجة إىل جداً  قوية الحاالت، بعض يف الجينية، التيث�ات تكون وقد

. عليها تؤثر أن البيئية للعوامل �كن
 

 موضوع التنشئة، إزاء الطبيعة أو والبيئية، الجينية التيث�ات نسبية تزال ال  
 قد املتطرف� بعض أن ورغم. والعرشين الواحد القرن يف للنقاش خصب
 بعضهم فدافع األقطاب، هذه من آخر أو طرف عند حازماً  موقفاً  أتخذوا

 ص�ورتنا عىل اعت�داً  البيئية، التيث�ات عن أو الجينية، التيث�ات عن
 تفاعل يف معاً  تعمالن القوت� أن يدركون املفكرين أغلب لكن الحالية،

. بعضه� مع القوى هذه تفاعل نتيجة متشكلون أننا بعنى ديناميك،
 

 أهمية األكث واألسئلة ومتى؟ وملاذا؟ كيف؟: هي املهمة األسئلة تكون هنا  
 العملية تتكّون وكيف املبدع؟ يبزغ كيف: تكون الخصوص وجه عىل

. الخّالق الدماغ خلق عملية بوصفها تتم وكيف اإلبداعية؟
 

 اإلبداع حاضنة التنشئة؛  
 

 سوف البرشي، التاريخ طول عىل كربى إبداعية إسهامات نذكر أن أردنا لو  
 يظهرون ال املبدع� ألن تكتّالت، شكل عىل تظهر أنها محالة ال نكتشف
 عدداً  نعرف، ما بقدر طوله، عىل التاريخ أنجب لقد. العادة يف عشوائياً 

 األع�ل تلك وأغلب. االستثنائية اإلبداعية األفكار أو األع�ل من جداً  قليالً
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 اإلبداع لروح مهول ازدهار يحدث إذ معيّنة، مدد يف النور رأت واألفكار
 أعظم من بعضاً  ليبدعوا »األمكنة كّل  «من املبدعون ويخرج البرشي،
. البرشي� والدماغ العقل إنجازات

 
 نفحص أن خالله من �كن تاريخياً  مخترباً  الزمنية الفرتات هذه تنحنا  

 ما الخّالق الدماغ يخلق كيف ونتعلم ورعايته، اإلبداع تنشئة يف البيئة دور
. يخلقه

 
ً  نختار أن استطاعتنا يف   ً  العصور، من أيّا  عليها نطلق التي األزمنة من وأيّا

 قبل والرابع الخامس القرن� يف أثينا مدينة معي تخيّلوا. اإلبداع بحواضن
 والتي ناجحة، د�قراطية أسست التي األوىل اليونانية املدينة كانت امليالد،
 لكنهم. ديالن عصبة يف وحلفائها يغزوها أن داريوس بقيادة الفرس حاول
 أطالتها التي املعابد إع�ر إعادة يف ورشعوا األثينيون عاد ثم. ُهزموا
 وهكذا. إحيائها إلعادة عمالقاً  برنامجاً  األعظم ب�كليس الزعيم وأعدّ . الحرب
 أكتينوس بتصميم األزمنة، مرّ  عىل ك�الً األكث البناء الباراثيون، ارتفع

 حدود يف واكتمل. واألفاريز بالت�ثيل فيدياس النّحات وتزي� وكاليكراتيس،
 ج�ال قصفه عندما ،1687 حتى عليه هو ما عىل وبقى امليالد، قبل 440

 املخزّن البارود وتفّجر حصار، بعد باملدافع موروسيني فرانشيسكو فينيسيا
 التي والت�ثيل، األفاريز معه ودّمرت السقف، سقط هكذا. املبنى داخل
 بعضها ونقل اللصوص، بعضها رسق. وسنوات سنوات الحال هذا عىل بقيت

 إىل وبيع عرش، التاسع القرن أوائل يف الربيطا� إلغ� اللورد بواسطة
 املتحف يف وعرضت اسرتليني، جنيه 35.000 مقابل الربيطانية الحكومة
 شامخاً  البارثينون أغلب يزال ال لكن. »إلغ� رخام «اسم تحت الربيطا�
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 أحد إنه. اليونانية الحكومة ترميم مع أثينا، يف األكروبوليس يف شاهقاً 
 نحت من تكنوا كيف. سبيال إليه استطاع ملن »تُرى أن بدّ  ال «التي األماكن

 أحد ال بدائية؟ بيدوات الس�ء عنان إىل ورفعوها الجبّارة األعمدة هذه
 بنسبة (التناظر مثايل البناء ليظهر الرياضية الحسابات طّوروا وكيف. يعلم

. أيضاً  يعلم أحد ال ؟)جانب كّل  من 4: 9
 

 املع�رية لل�ثر منطلقاً  أو فحسب، للد�قراطية حاضنةً  أثينا تكن  ل
 يف والجسد الوجه نحت من والواقعي اإلنسا� للتجسيد مصدراً  أو الخّالبة،

 عظمى، فكرية تقاليد كذلك خلقت أثينا إن بل. وطالبه فيدياس أع�ل
 سقراط موطن أثينا كانت. »الغربية الفلسفة «باسم اليوم نعرفها التي تلك

 ابتدعوا الذين وطّالبها الفلسفة معلمي من وغ�هم وأرسطو وأفالطون
 أثر أيّ ) امليالد قبل 399 املتوىف (سقراط يرتك ل نعم،. »الفكرية األكاد�ية«

 محض كينها بدت) امليالد قبل 322 املتوىف (أرسطو »كتابات «إن. مكتوب
) امليالد قبل 347 املتوىف (أفالطون لكن. طالبه من مكثّفة مالحظات
 كان إذ والفلسفي، األدب باملعلم يوصف أن �كن الذي الوحيد الفيلسوف

 املثالية، والحكومة الواقع، طبيعة عن متينة حوارات ابتكر من أول
 العظ�ء هؤالء أفكار أثّرت لقد. املوضوعات من وغ�ها والحّب، والج�ل،

 وعادت األكويني، توماس أو أوغسط� مثل املسيحية الفلسفة تطّور عىل
 الفلسفة بقية أن قيل حتى وكانط، هيغل كتابات يف أفكارهم وتكررت
. غ� ال اليوناني� ألفكار وحوايش هوامش محض الغربية

 
 إذ أيضاً، عظي�ً  أدباً  امليالد قبل الخامس القرن يف األثينيون أنتج لقد  

 أغلب أندثرت ولألسف. اليوم نعرفه� ك� أثينا يف والدراما املرسح اخرتع
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 الثالث؛ العظ�ء تراجيديا أع�ل من القليل إال يبق ول األع�ل، تلك
 قبل 406 املتوىف (وسوفوكليس ،)امليالد قبل 456 املتوىف (أسخيليوس

 الكوميدي أع�ل وكذلك). امليالد قبل 406 املتوىف (ويوريبيدس ،)امليالد
 أع�لهم وتكشف). امليالد قبل 386 املتوىف (أريستوفانيس العظيم

 والدولة، واملجتمع الذات تجاه املسؤولية تضارب حول خالدة موضوعات
. الحروب ومنطق واملرأة، الرجل ب� العالقة وحول

 
 لإلبداع حاضنةً  عرش التاسع القرن من الثا� النصف يف باريس كانت  

 نابليون قبل من املكلف هوس�ن، جورج بارون املع�ري أبدع إذ. أيضاً 
 تعود التي األجزاء من الكث� مغّ�اً  باريس، تحديث إعادة يف الثالث،
 أوجد م� املفتوحة، واملتنزهات بامليادين املدينة فغّصت. الوسطى للقرون
 والحق. والكونس�جيه ونوتردام اللوفر مثل املع�رية إلبداعاته رحباً  محيطاً 
 لقد. األنوار ومدينة العال، مدن أجمل باريس يرون الناس أكث إن يُقال،

 من انطالقاً  املرئيات، عال يف ثورة الحقبة تلك يف فرنسا رسامو أحدث
 واألشياء الناس تخيّل بدأوا الواقعي، الحديث الكالسيك األسلوب

 وهكذا عقولهم، ابتدعتها التي العاطفية االنطباعات أساس عىل وتصويرهم
 إىل ومقصيّة األكاد�ية يف محظورة كانت التي االنطباعية، الحركة انطلقت

 أخرى تجارب انبثقت ثم ومن ،Salon de Refusés »املنبوذين معارض«
 االنطباعية، بعد با عرفت مدارس يف بعينه العقل يرى كيف تصّور

 االقتصادي االزدهار كان لقد. والتكعيبية والتعب�ية، والحوشية، والتنقيطية،
 باريس، يف كب�ة قطار محطات بناء يف سبباً  الصناعية الثورة أوجدته الذي
 يتنقلوا أن الفرصة للفنان� وسنحت باملدينة، باريس ريف ربطت التي

 آثار دراسة باإلمكان فيصبح ،en plein aire الطلق الهواء يف ويرسموا
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 وَدَعةً  شغفاً  الفنان� أكث الحقبة تلك رسامو يكون قد بل املتنوعة، اإلضاءة
 وكلود لوترك، تولوز وه�ي مونيه، إدوار والعرشين؛ الواحد القرن فنا� من

 بيكاسو، وبابلو كوخ، فان وفينسنت سيزان، وبول رينوار، وأوغست مونيه،
. الكث� وغ�هم

 
 رئيساً  مركزاً  ونهايته عرش التاسع القرن منتصف يف باريس كانت لقد  

. للمدينة هوس�ن إع�ر خالل األوبرا دار غارنييه تشارلز فصّمم لألوبرا،
 غونود، لتشارلز »فاوستوس«و بيزيه، لجورج »كارمن «عرضت وفيها

 »السفيل العال يف أورفيوس «وأضافت. روسيني ألنطونيو »تيل ويليام«و
 كان ــ الكان رقصة أُدخلت ثم مستحدثة، ساخرة ملسة أوفينباخ لجاك

 كتابة يف املؤلفون أنشغل األدب، مجال ويف. األوبرا عال إىل الخفيفة
 هيوجو لفيكتور »البؤساء «يف واضح هو ك� االجت�عية العدالة موضوعات

. زوال ألميل!» أتهم أنا«و
 

 القرن وأوائل عرش التاسع القرن أواخر يف املتحدة الواليات كانت كذلك  
 منها عملية أكث حاضنة كانت أنها من بالرغم لإلبداع، حاضنة العرشين

 كنّا عندما. االخرتاعات أّهم من بعضاً  العال األمريكان وهب لقد. فنيّة
 اقتصاد القطن محلج يف ويتني إييل اخرتاع غّ�  كيف علمونا صغاراً،

 أوىل مبتكراً  والتلغراف، مورس رمز اخرتع الذي مورس وصموئيل. الجنوب
 غراهام ألكسندر عاش كذلك. املعمورة أنحاء يف الرسيع للتواصل اآلالت

 توماس واخرتع. املتحدة الواليات يف حياته جّل  اسكتلندا، يف املولود بل،
. »الناطقة «واألفالم والبطارية، والفونوغراف، الكهربائ، املصباح أديسون

 التي التجميع خطوط أنشي إنه إال السيارة، يخرتع ل فورد ه�ي أن ورغم
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. السيارة يقتنوا أن العوام باستطاعة وأصبح كب�اً، اإلنتاج أصبح خاللها ومن
 يف نجحوا إنهم إال الطائرة، اخرتع من أول ليسوا رايت األخوين أن ورغم
. الش�لية كارولينا يف هوك كيتي يف 1903 يف الهواء من أثقل طائرة ابتكار

 ه�ي بندقية غّ�ت لقد .الحديث الجوي للسفر الطريق تّهد وهكذا
 كذلك فتكاً، أشدّ  معها الحرب أضحت أن بعد األرض وجه ووينتشيسرت

 االخرتاعات عن فضالً أيضاً، نذكر أن بدّ  ال (كولت مسدس مع الحال
). أيضاً  الشامل الدمار أسلحة األمريكيون اخرتع فقد املقّدرة، األمريكية

 
 مفرتضاً  الرباغ�تية، الفلسفة جيمس وليام أوجد الفكري، املستوى عىل  

 �كن ك�. األمريك التفك� أغلب تشّكل التي العملية للعقلية داللة االسم
 املبادئ كتابه يزال وال اليوم، املنضبط النفس علم مؤسيس أحد وصفه

 تنظيم حول القراءات أفضل من واحداً ) 1890 (النفس لعلم الكالسيكية
 لتطوير فلسفياً  إطاراً  ديوي، جون خليفته، ابتكر وقد. البرشي العقل

 اآلخرين، مع التفاعل أهمية عىل مؤكداً  الدراسية، واملناهج التعليم
 وأنشي. الد�قراطية ظّل  يف والعيش التيميل، والتفك� املهني، والتدريب

 عليهم يطلق الذين روكفلر، دي وجون كارنيجي أندرو مثل آخرون
 للحديد ستيل أس يو مثل رشكات الصناعة، قباطنة أو اللصوص بالبارونات
 للنفط أويل وستاندارد املتحدة، الهادي املحيط سكك وخطوط والصلب،

 التحتية البنية تشييد يف واسهاماتها الرأس�لية عظمة مربهن� الخاّم،
 الحرب� يف أوروبا تساعد أن املتحدة للواليات سمحت التي االقتصادية

 الصالح وخدمة العطاء يف الخ�ية املؤسسات اسهامات عن فضالً. العامليت�
. العامّ 
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 يف فيينا حفلت إذ أيضاً؛ البرشية عىل فضل األخرى اإلبداع ولحواضن  
 كليمت غوستاف مثل وفنان� فرويد، بسيغموند عرش التاسع القرن نهاية

 عرص يف فرنسا وحفلت. ماهلر غوستاف مثل وملحن� شييل، وإيغون
 عرص يف إنجلرتا وحفلت. ديدرو ودينيس روسو جاك وجان بفولت� التنوير
 سبنرس، وإدموند مارلو، وكريستوفر مور، بتوماس وإليزابيث تيودور
 عرش، الثامن القرن أواخر يف أمريكا، وحفلت. دون وجون شكسب�، وويليام
 هذه جميع إن نعم،. جيفرسون وتوماس فرانكل�، وبنجام� باين، بتوماس

. تيّزها قواسم يف تتشارك »الحواضن«
 

 التنشئة إزاء الطبيعة لدراسة مخترباً  بوصفها فلورنسا يف النهضة  
 

 ظهور عىل البيئة تؤثر كيف لدراسة واألماكن األزمنة من أيٍّ  تقّيص  �كننا  
 أحد كثب عن نفحص أن أفّضل لكنني. البرشي الدماغ يف الخّالقة األفكار

 العبقرية تنشي كيف لتحديد لإلبداع حاضنةً  نعّدها التي األولية الن�ذج
 من أفضله ما اختيار حريّة أستغل فسوف الكتاب، مؤلفة وألنني. الخّالقة

 النهضة؛ عرص يف األماكن أهم بالذكر وأخّص  النهضة، عرص العصور؛
 العصور؛ مرّ  عىل العباقرة أعظم من ألثن� حاضنةً  كانت التي فلورنسا،
 جاء لقد ذلك؟ حدث كيف بوناروت، أنجيلو ومايكل فينيش دا ليوناردو
 أي لديهم يكن ل. معروفة غ� أصول من النهضة عرص فنا� من العديد

 أن شينه من �كن املبكرة الطفولة تنشئة يف مميّز يشء أو وراث عرق
 أنهم يرى بعضهم لكن. مخرتع� أو فنان� أو مبدع� ليكونوا يؤّهلهم

. أنشيتهم حاضنة بيئة تجد أن صادفت طبيعية بوهبة يتمتعون
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 املخترب يف والتنشئة الطبيعة ب� التفاعل لفهم الحديث نبدأ دعونا  
 نفسه فساري جورجيو كان. إيطاليا يف النهضة عرص إىل بالعودة الفلورنيس

 كتاب يف حيواتهم فلّخص النهضة، عرص لفنا� عظيم س�ة كاتب وكان فناناً،
 وقد. 1568 عام يف واملنقح 1550 عام يف مرّة أول املنشور »الفنان� حياة«

 تعني والتي il rinascimento أو renaissance نهضة كلمة فساري ابتدع
 للدماغ كيف ملعرفة ثيناً  مصدراً  هذا كتابه ويعدّ  حرفياً، الجديدة الوالدة
. يخلقه ما يخلق أن الخّالق

 
 دّمرت عندما: «تشي�بو أع�ل إىل النهضة عرص بداية فساري يؤرخ  

 أبادت بل فحسب، املبا� تدم� عىل تعمل ل إيطاليا، الرببر جحافل
 تشي�بو جيوفا� ولد اإللهي، وبعطفه ،1240 عام يف ولكن،. أيضاً  الفنان�

. »الرسم فنّ  إىل األمل بصيص حضوره أعاد الذي مدينة فلورنسا يف
 

 ودرس. متواضعة أصول من النهضة، عرص فنا� أغلب مثل تشي�بو، جاء  
 األمر بادئ البيزنطي األسلوب فحاك. صباه يف املحلي� الفنان� مع

 ــ 1266 (غيوتو طالبه كان رّبا. واقعية أكث لوحات يرسم بدأ وتدريجياً 
 يقّدم الذي األول الفنان ألنه النهضة، عرص يف حقيقي فنان أول) 1337
. لألنفاس وآرسة مبتكرة بطريقة الطبيعية الجسد ووضعيات الوجه تعاب�

 
 أبوه، كان. فلورنسا من ميالً عرش أربعة فيتشو، يف العظيم غيوتو ولد  

 أصبح وعندما. استطاع ما األملعي الصبي رب وقد بسيطاً، مزارعاً  بوندون،
 هنا املراعي، يف يهيم فكان ل�عاها، خرافاً  غيوتو األب سلّم العارشة، يف

 كّل  يرسم كان فيها، وما بالطبيعة مدفوعاً  القرية، من مقربة عىل وهناك،
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 أشياءٍ  صور يرسم وكان. والرملة واألرض، العشب، عيناه؛ عليه تقع يشء
 انتباه رس�ته لفتت ما، يومٍ  ويف. خياله من مستوحاة أو عينيه بيم يراها

. حجر بقطعة مسطّحة صخرة عىل أغنامه أحد يصّور كان بين� تشي�بو
 الفتى فرّحب. منزله إىل ييخذه أن وطلب رأى، ما من تشي�بو اندهش
 إىل ابنه وانتقل األب وافق وهكذا. بذلك أبوه له يسمح أن رشيطة بالطلب
 كيف غيوتو تعلّم الغريزية، وقدراته تشي�بو توجيهات ظّل  ويف. فلورنسا

 مقدماً  ،)البيزنطية (اليونانية بالطريقة ويقدمها الحياة يف ما يستخلص
 الشه�ة لوحاته إحدى وكانت عام، مائتي من أكث منذ تقّدم ل بوتريهات

. الحميم صديقه أليغي�ي، دانتي تخّص 
 

 دافنتيش ليوناردو مثل زمانه أعجوبة يكن ل غيوتو أن من الرغم عىل  
 برسم اشتهر ولقد عليها، غبار ال بالتيكيد موهبته لكن أنجلو، ومايكل

 تظهر التي تلك لوحاته أعظم ب� من). 15(»الفريسكو «الجّصية اللوحات
 أرينا مصىل يف املسيح تظهر التي وتلك أسيزي، يف فرانسيس القّديس حياة

 رسم يف االستثنائية مهارته خصوصاً  غيوتو لوحات يف الجديد إن. بادوفا يف
 مصىل لوحة تربز املثال، سبيل فعىل. املخفية املشاعر وإظهار الوجوه مالمح
 قّصة، توجد الوجه� كال ويف. له خيانته بعد املسيح يقبّل وهو يهوذا أرينا

 يهوذا يبدو وكيف سيحدث، الذي ما يعرف املسيح أن فيها يظهر إذ
 العصور منذ الشكل بهذا الفنّ  يف واقعياً  تقد�اً  املشاعر تقّدم ل. مخادعاً 

. الكالسيكية
 

 بتصميم قام إذ. أيضاً  ونحاتاً  مهندساً  كان بل فحسب، رساماً  غيوتو يكن ل  
 ماريا سانتا العظيمة، فلورنسا كاتدرائية قبالة تقف التي الناقوس برج رسايا
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 ليصمم غيوتو اخت� كيف حول الناس يتداولها حكاية هناك. فيوري دل
 بطرس القّديس كاتدرائية ليزيّن اخت� كيف أخرى نسخة ويف (الكاتدرائية

 قد منافسة هناك أن القصت� يف ويرى). الثامن بونيفاس للبابا روما يف
 إال معقدة، تصاميم قّدموا قد هؤالء وجميع. الفنان� من عدد فيها شارك
 لدرجة وبساطة دقة بكّل  حرّة طليقة دائرة الكاتدرائية رأى الذي غيوتو

 كانت لقد. باملنافسة فاز الثقة، هذه مع. إليها للنظر أعجوبة عّدت أنها
 بفرتة غيوتو مات أن وبعد. العظ�ء النهضة عرص لفنا� �وذجاً  فنّه رهافة

 يف لغيوتو تذكاري نصب بوضع مرسوماً  مديتيش دي لورنزو أصدر طويلة،
. »انقراضه بعد الرسم فنّ  إحياء أعدت الذي أنا «تحته مكتوب الكاتدرائية

 
 بوناروت أنجلو ومايكل فينيش دا ليوناردو  
 

 العصور؛ جميع يف رّبا أو وفنّها، النهضة عرص يف شخص� أبرز لنيخذ  
 من كث� الخصم� لهذين كان. بوناروت أنجيلو ومايكل فينيش دا ليوناردو
 تّت  ال خلفيات ومن فق�ة، أصول من كاله� جاء إذ. املشرتكة القواسم
 طويلة، حياة وعاش النبيلة، العائالت من ُدِعم وكاله�. بصلة لإلبداع

 أو تزّوج أن لكليه� يسبق ول. املنيّة وافته حتى لفنّه حياته كرّس وكاله�
. بطفلٍ  ُرِزق

 
 عن ليعّربا) الطبيعة (داخيل باستعداد غريزياً  اندفعا ذلك، كّل  ومع  

 تشي�بو ومثل. املطاف نهاية يف وعل�ء البداية يف كفنان� إبداعيه�،
 كانا فقد عظ�ء، فلورنسي� فنان� أيدي عىل كاله� تدرب قد وغيوتو،

 من يتخوفان يكونا فلم خّالق�، ومبدع� األصعدة، من العديد يف موهوب�
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 وح�س بدأب الطبيعة يدرسان وراحا والعلم، الفنّ  ب� الفاصلة الحدود
 بسهولة، أع�له� عن يرضيا أن تنعه� مثاليته� وكانت طوال، ساعات

. بالبنان له يشار عاملياً  إرثاً  والعلم الفنّ  يف إنجازاته� أمست حتى
 

. إنجازاته� جميع القص� الكتاب هذا يف نرسد أن االستحالة من يكون قد  
 تخلق التي الكيفية عن الصورة لتتضح يكفي ما نفحص أن باملستطاع لكن
. جديداً  خلقاً  الخّالقة أدمغتهم منها

 
. كامالً جيالً أنجلو مايكل ويكرب أخوته، أكرب) 1519 ــ 1452 (ليوناردو كان  

 املكانة ذي العدل كاتب فينيش، دا بي�و للسيد الرشعي غ� االبن كان
 تلقى. فلورنسا من بالقرب الواقعة الصغ�ة البلدة فينيس، يف املقّدرة

 لغة (يونانية أو التينية لغة أيّ  يدرس فلم. جداً  بسيطاً  تعلي�ً  ليوناردو
 كنف يف ربته انتشيانو، فالحي من أّمه كانت). الحقبة تلك يف املثقف�
 بي�و الس� زوجة أن تبّ�  وعندما. األوىل الخمس سنواته يف أخواله

 .الرسم يف موهبته لوحظت إذ أبيه، منزل إىل ليوناردو انتقل عاقر، القانونية
 فلورنسا نحات أهمّ  أحد فروكيو، ديل أندري إىل رس�ته بعض أبيه فيخذ

 فاندهش. وعود أيّ  يظهر أبنه كان إذا ما يعرف لك الوقت، ذلك ورّساميها
 هذا وعىل. رّساماً  الفتى يص� أن رضورة عىل وأكّد قدرته، من فروكيو

. فروكيو استوديو يف للعمل ليوناردو ذهب األساس،
 

 ويتعلمون الشبيبة فيه يتدرب استوديو فلورنسا يف الفنان� كبار يدير كان  
 تاثيل و�اذج والفرش، األلوان، دهان لصنع الحجر طحن مثل التقانات،
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 البقية ب� ليوناردو موهبة انكشفت ما رسعان. الرطب والجّص  الت�اكوتا،
: فرساي يكتب فروكيو، يساعدون الذين

 
 لوحة يف مشغوالً معلمنا كان فروكيو، أندري استوديو يف كنت عندما  «

 مالك مجرد عىل يقترص ليوناردو رسم وكان املسيح، يعمّده يوحنا للقّديس
 كان املالك إن إال ويفاعته، سنه صغر ورغم اللوحة، يف األثواب بعض �سك
 أخرى، مرّة الفرشة إمساك يرفض فروكيو جعل م�. اللوحة يف يشء أفضل
. »تلميذه عليه يتفوق أن تضايق أنه لدرجة

 
 يف أوفيزي معرض يف معلقة اليوم اللوحة رؤية املمكن من زال ما  

 األيرس الجانب يف بجالء يقف برمته، العرض نجم ليوناردو، مالك فلورنسا؛
 سفوماتو ألوان �زج بيسلوب للفضاء، الدقيق التظليل يبدو إذ. اللوحة من

. ليوناردو لوحات جميع بها اشتهرت التي
 

 هناك إنقاذه، تمّ  الذي ليوناردو نتاج من قليل هناك يزال ال الحّظ، لسوء  
. منتهية غ� أع�الً يرتك فال جداً  مثالياً  كان أنه أحدها لذلك، أسباب عدة

 ل هذه وبعض الطالء، ألوان يف جديدة تقانات يجرّب ينفّك  ال كان وثانياً 
 واحدة حالة يف. اختفائها أو لوحات تلف يف تسبب م� ناجحة، تكن

 كاله� أنشئ إذ أنجلو، مايكل غر�ه مع دافينيش ليوناردو فيها تنافس
 قرص يف الكب� املجلس قاعة لتزي� املعارك مشاهد من ضخمة لوحات
 حتى برسعة امتّص  وهكذا لطالئه، زيتاً  ليوناردو فاختار. األقدم فلورنسا
 شيئاً  العمل من ينج ول ببساطة، املرشوع عن تخّىل  لذلك. املحاولة فشلت

. التمهيدية الرس�ت بعض إال
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 ،»األخ� العشاء «لوحة خلق يف سبباً  ومثاليته املتكررة تجاربه كانت لقد  
 يف كان بين� العمل أنجز لقد. اسمه تخلّد واملوناليزا بسببها التي اللوحة
 تلك لوحات أغلب ومثل. سفورزا لودوفيكو الدوق لصالح يعمل ميالنو،
 ليقتنص جاهد ليوناردو لكن. الدير يف طعام غرفة يف تقع كانت الحقبة،
 مقدمٌ  منهم واحداً  بين عاملة الحواري� وجوه جميع فيها تبدو التي اللحظة

 مثل عاصفة، معقدة املشاعر تعاب� تظهر أن فيراد املسيح، خيانة عىل
. ويهوذا املسيح الوجوه ب� أهمية الوجه� أكث وكان. الح�ة أو الفجيعة

 سارحاً  الوقت من الكث� يستغرق كان اللوحة، عىل يعمل كان فبين�
 بعض يف اليوم نصف من ألكث فحسب، التفك� ومطرق اللوحة يف متطلعاً 
 موظفوه يقيض أن اعتاد الذي الدير، رئيس إن لفساري، وفقاً . األحيان

 وبطئه ليوناردو كسل من الدوق اشتك قد حديقته، يف يعملون ساعاتهم
:  وقال الدوق ليوناردو فردّ . املفتعل

 
 عقولهم ألن كساىل، يبدون ح� نتاجاً  أكث أحياناً  يكونون العباقرة إن«  

 أن للدوق أعرتف وهكذا. »ذلك بعد يقدمونها التي التصّورات يف تنشغل
 يجد أن ييمل ال الذي املخلّص املسيح وجه: وجهان ينقصه زال ما العمل
 أما. الس�وي ك�له �اثل خلقاً  يتصّور أن يستطع ول األرض، يف له شبيهاً 
 مناسبة مالمح عن يبحث دافنتيش كان لقد. يهوذا وجه فإنه اآلخر الوجه

 إليه، أنعم الذي يخون كيف يعلم ال درجة إىل وخجالن محرج لشخص
 كانوا فإن. الوجه� هذين عن يبحث زال وما. األكوان خالق ربّه،

 املزعج الدير رئيس وجه يستع� أن �كنه أخ�، وكمالذ مستعجل�،
 الدير رئيس لكن. الجواب هذا عىل قلبه من الدوق ضحك. هذا والغثيث
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 مع سالم يف ليوناردو تاركاً  بنفسه، حديقته ليشتغل مرسعاً  وذهب ارتبك
. عليها يعمل التي لوحته

 
 ل ألنه تاماً، يسوع وجه إنهاء عىل الواقع يف قادراً  ليوناردو يكن ل  

 القصة، يف النظر أعدنا لو. »املخلّص ألوهية تتجسد «كيف معرفة يستطع
 هي األوىل: املبدع� والدماغ العقل ب� مشرتكتان صفتان لدينا تتضح

 اإللهام ييت الذي التفك� من هائة حرّة فرتات عىل الحصول إىل الحاجة
 هذه والثانية جديدة، ترابطات يف نفسه ذاتياً  الدماغ ينظّم بين� خالله

 الذي املثايل اإلنتاج محققة ساعية تظل فيها، هوادة ال التي القرسية املثالية
. الحق وال له سابق ال
 

 كان. واملوسيقى والنحت الرسم عن فضالً كث�ة أصعدة يف ليوناردو تيّز  
 كان فلورنسا، إىل الريف من انتقل أن منذ. أيضاً  وعاملاً  ومهندساً  مخرتعاً 
 جيوفا� سان كنيسة إسناد أو أرنو نهر هندسة إلعادة مخططات يبتكر

 والرافعات العتالت صّمم كيف تخطيطاته تظهر. عليها تستند بدرجات
 ومن. الجبال عرب األنفاق بناء ومعدات األنهار مجاري لتنظيف والجرافات
. تصنيعها محاولة يف البرشية الط�ان آللة) األوىل ورّبا (الشه�ة تصاميمه

 وهكذا العسكرية، للمعّدات مصم�ً  بوصفه ميالن دوق إىل نفسه قّدم لقد
 تخطيط أول ورسم للمدن تحصينات فصّمم ورعايته، دعمه عىل حصل
. مروحية لطائرة

 
 تش�. البرشي الترشيح علم يف األوائل الجاّدين الطالب من ليوناردو كان

 العائلة متحف يف واملوجودة اليوم حتى خلدت التي الترشيحية، رسوماته
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 جسم ترشيح يف قضاها التي الطوال الساعات إىل إنجلرتا، يف املالكة
 كان. أع�له يف ذلك توّضح ك� الخيول، بج�ل أيضاً  مفتوناً  وكان. اإلنسان
 مبدأ تخطيطاته من واحدة وتظهر. عرصه لبني خالفاً  األبعاد، ثالث تفك�ه
 يف الساق أو الذراع مثل املقطعة البنى عرب رسم (املقطعي املفراس تصوير

 يعمل الذي للمكّون األبعاد ثالثية عالقات لتكوين) منتظمة مكانية زوايا
 املفراس مثل الحديثة، العصبي التصوير ألجهزة أساساً  املبدأ هذا يعدّ . عليه

 الرجل صورة يف موضح مثل� أيضاً، الرياضية باألبعاد مهت�ً  كان الحلزو�،
. الشه�ة الفيرتويف

 
 واملوسيقى الفن يف النهضة، إلنسان �وذجاً  ليوناردو كان باختصار،  

 واملنظم، املفّصل الحديث عاملنا يف تلقائياً، نفرتض إننا. والعلوم والهندسة
 من أيّ  يف اإلنسان يكون أن بدّ  فال. والعلوم الفنّ  ب� فاصالً حّداً  هناك أن

 يف يجتمعا أن �كن وامل�رسة الشغف أن أوضح ليوناردو لكن. االتجاه�
 علم يعرف كان إذ. الواقع يف اآلخر أحده� يتمم أن �كن بل تاّم، تناغم

 ما. وخارجه داخله من لحصان أو لشخص جسداً  يبني أن و�كنه الترشيح،
. قريب وقت يف س�ى، التنوع؟ وهذا الخّالقة العبقرية هذه رّب  الذي

 
 كنف يف ترب الذي الثا� العبقري من أوالً نتحقق أن بدّ  ال حال، أية عىل  

). 1564 ــ 1475 (بوناروت أنجلو مايكل أقصد فلورنسا؛
 

. إطالقاً  بالفنّ  يهت� ل لكنه� معتربين، مواطن� أنجلو مايكل والدا كان  
 املنصب ترك أن بعد استقر ثم قص�، لوقت صغ�ة بلدة عمدة أبوه أصبح

 قلع سيتينانو يف الرئيس الدخل مصدر وكان. فلورنسا قرب سيتينانو يف
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 الع�ل أحد زوجة تكّفلت بائسة، صحية حالة يف كانت أّمه وألن. الحجارة
 إذا: «قائالً سنوات بعد فساري إىل اعرتف وقد. ورعايته أنجلو مايكل إرضاع
 يف البديع الجبل أث� يف ولدت ألنني فذلك جورجيو، يا يشء يف بارعاً  كنت
 ول ثرية، أرسته تكن ل. »ومطارقها الحجارة أزاميل ب� ورضعت أريزو
 وهكذا الدراسة، عىل الرسم يفضل كان قص�اً، وقتاً  إال املدرسة إىل يرسل
 عند فلورنسا، فنا� استوديو يف عرشة الرابعة أو عرشة الثالثة يف تدرّب

. الفور عىل موهبته اكتشف الذي غرالندايو،
 

 دي لورنزو فيها كان التي الفرتة يف عاش ألنه محظوظاً  أنجلو مايكل كان  
 منحوتات مجموعة �تلك لورينزو كان. فلورنسا عىل مستحوذاً  ميدييش

 ليعيد مستحدثة، نحات� مدرسة إنشاء يف يطمح لكنه رائعة، كالسيكية
 لذلك. النهضوي اإليطايل الرسم كّفة ويعادل النحت من املفقود الزمن
. حديقته يف النحت عىل للعمل الشباب بعض يرسل أن غرالندايو من طلب
 الرخام، وعىل الط� ناضج عىل يعمل وكان منهم، واحداً  أنجلو مايكل وكان

. قرصه يف للعيش دعاه أنه لدرجة بهارته لورينزو فيعجب
 

 لورنزو أرسة تبنته أن بعد. حياته يف جديدة مرحلة الصبي دخل وهكذا  
 للنقاش العقول أفضل تلتقي إذ فلورنسا، أكاد�ية ويف رعاية، خ� ورعته

 ميديتيش، عائلة أفراد بيصغر أنجلو مايكل التقى الفلسفية، األفكار وتتداول
 طلبا اللذان السابع، كليمنت واألب العارش، لبو األب بعد ما يف أصبح ممن
 من بالفنّ  محاطاً  أنجلو كان مايكل. روما يف بيرت القّديس كنيسة تزي� منه
 للنحت يحتاجها التي املواد بجميع ومدججاً  مستعداً  وكان صوب، كّل 

 السابعة يف أصبح عندما ،1492 عام حتى الشاكلة هذه عىل وبقي. والرسم
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 عائلة وطُردت لورنزو، موت بعد التنشئة حقبة انتهت وعندما عرشة،
. قص� بوقت ذلك بعد فلورنسا من مديتيش

 
 خالل من الترشيح درس إذ وجيزة، لفرتة فلورنسا يف أنجلو مايكل بقي  

 هذه وزودته سب�يتو، سان كنيسة له تقدمها كانت التي الجثث دراسة
. ليوناردو اكتسبها التي بتلك شبيهة أساسية بعرفة الترشيحية الدراسات

 دراسات الالحقة لألجيال يرتك ل ليوناردو، عكس وعىل أنه، من الرغم عىل
 الترشيح بعلم معرفته لكن بعضها، نجى رّبا كث�ة، تفصيلية »علمية«

. أيضاً  ولوحاته تاثيله، يف تجلت
 

 وصل حتى إيطاليا، أرجاء يف ونحت سافر فلورنسا، غادر املطاف نهاية يف  
 لنحت الفرنيس الكاردينال له سمح وهناك. عرشينياته بداية يف روما إىل

 يف العمل واكتمل). ميّتاً  ابنها مع العذراء مريم يظهر الذي التمثال (بيتتا
 أعظم يعدّ  والذي فقط، عاماً  وعرشين أربعة يبلغ كان ح� 1499 عام

 الطفولية براءتها إظهار أراد ألنه يافعة، امرأةً  العذراء مريم صّور إذ أع�له،
 بذاته ُمْختَلٍ  ولكنه يوصف، ال بشكل فاتناً  حزيناً  وجهها كان وعذريتها،

 املسيح جسد ويبدو. ذاته بحدّ  متقناً  فنياً  منجزاً  ثوبها ق�شة وكانت. أيضاً 
 مايكل طريقة هي هذه تكون قد. الواسع بثوبها مقارنةً  صغ�اً  حجرها يف

 ظلّها يف عاش والتي زواله، ورسعة اإلنسان حياة هشاشة تصوير يف أنجلو
 أنجلو مايكل دراسات أن العمل من ويتضح. باسالً شجاعاً  املسيح

 تقد�اً  والعضالت والجلد العروق قّدم ألنه الكث�، علمته قد الترشيحية
 ما وهذا. األصبع ممدودة أسفل، إىل اليرسى العذراء يدُ  تش� فكانت. مثالياً 

 يف املخاطرة عىل يجرؤون الذين النحات� عدد عن السؤال إىل يدفعني
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 من الكث� إن انكساره؟ من الخوف دون صغ�ة بطرقة االصبع هذا إبداع
 هذا خال ما جزئياً، منتهية أو مكتملة غ� املتيخرة أنجلو مايكل أع�ل
 روحانياً  أنجلو مايكل كان. النظ� منقطعة باحرتافية صقله الذي العمل
 هوجم الحّظ، لسوء لكن. ديني عشق مخاض العمل وهذا حياته، طوال

 قد إنه إال املقدسة، مريم إصبع فينكرس ،1972 عام يف جزئياً  وشّوه التمثال
 تكنت أنني حظّي حسن من. زجاجي بحاجز مفصوالً وأصبح اآلن، رّمم
 أو كثب، عن يتفرج أن املرء بوسع كان عندما الهجوم، قبل رؤيته من

. به ويهيم حوله، يتجول
 

 العمل أمىس بل وشهرة، عجباً، بيتتا فاق الالحق عمله إنّ  الكث� يقول قد  
 يف كان عندما سنوات، ثالث ظّل  يف داوود تثال صنع إذ. باسمه موقّعاً 

. منه انتهى والعرشين التاسعة
 

 تثال بصنع وكُلّف فلورنسا، إىل أنجلو مايكل عاد بيتتا، تثال أتمّ  أن بعد  
. حكمها د�قراطية يف املدينة لتكريم سطوتها، فلورنسا استعادت أن بعد

 قدماً  عرش تسعة ذي برخام وزّود. التمثال هذا لنحت أنجلو مايكل واخت�
 كان. برشية شخصية أيّ  ليحتوي جداً  ضيقاً  بدا بحيث مترضر، لكنه طوالً،

 وكانت. هذه الرخام قطعة داخل داُود عىل العثور يف يكمن األبرز التحدي
 ساقه عىل متكئاً  الفارع بطوله يقف عضالت، ذي وسي�ً  يافعاً  صبّياً  النتيجة
 كتفه، إىل مرفوعة واليرسى جانبه، إىل مسرتيحة اليمنى وذراعه اليمنى،

. فحسب السيف بحّ�لة لقتله يستعد وكينه مقصودة، نظرة جالوت يرمق
. أعدائها جميع عىل للتغلّب واستعدادها فلورنسا مجد يجسد التمثال كان

 رسالة أعطى الحكومة، مقر فيكيو، قرص ميدان إىل التمثال نقل عندما
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 اسم التمثال عىل أطلق وحينها. فلورنسا د�قراطية عظمة عن واضحة
. Il Gigante العمالق

 
 استخدام وواصل. نحاتاً  حياته، طوال نفسه، أنجلو مايكل يرى كان  

 تثال وتال. العمر من والث�ن� التاسعة يف وفاته حتى واملطرقة اإلزميل
 دافنيش، ليوناردو مثل مثله أنجلو، مايكل إن إال. أخرى خّالبة أع�الً داُود
. زمانه وعبقري املواهب متعدد النهضة لرجل مثاالً كان

 
 إذ روما، يف الالحقة سنواته يف ازدهرت التي أيضاً، بلوحاته احتفي لقد  

 يف السقفية الخلق لوحة شهرة وأكثها. الفاتيكان من دعم عىل حصل
 حائط عىل مرسومة العظيمة، األخ� الحساب وجدارية سيست�، كنيسة
 ابتداءً  سنوات، أربع »الخلق «لوحة يف الرسم أستغرق وقد. املذبح خلف

 فلو. السقاالت عىل ظهره عىل مستلقياً  أيامه يقيض كان إذ ،1508 عام من
 مهول سقف تخيّل يف بالكم ف� تحّدياً، الرخام قطعة يف داُود تخيّل اعتربنا
 يف املتطلّبة؟ الجّص  تثنية يف صغ�ة أجزاء إال يوم كّل  الفنان يرسم ال بين�

 سقف ويعدّ . دؤوباً  عمالً يتطلّب املنجز تحقيق لكن ملهم، األمر الحالت�
 حرفياً  يده هللا �دّ  إذ. اإللهي الخلق لفعل مثالياً  رمزاً  الكث� نظر يف سيست�
 اإللهية قوته خالل من املمدودة إصبعه إىل الحياة باعثاً  آدم، ليوقظ
. الخّالقة

 
 لقد. أيضاً  والشاعر واملع�ري واملهندس والرسام، النحات أنجلو مايكل  

 لورينزو، سان كنيسة يف املقدسات خزانة الفني، تكوينه بداية يف صّمم،
 الليل تثال: الرائعة تاثيله من كث� عىل يحتوي الذي املجيد والهيكل
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 كذلك. مديتيش عائلة من اثن� مقابر تحرس التي واألفول، والفجر والنهار،
 تحصينات وصّمم. إليها يوصل الذي والدرج لورنزيانا، مكتبة صّمم

 شكله يف روما يف بطرس القّديس تصميم وأعاد فلورنسا، لح�ية عسكرية
 قرباناً  للجهود أتعاب أيّ  ورافضاً  بنائه عىل مرشفاً  اليوم، نراه الذي الخّالب

. للرب
 

 نظري يف ــ أجملها ومن جداً، جميلة قصائد أنجلو مايكل نظّم قد وكذلك  
: الظالم قوى مع رصاعه عن فيها يتحدث والتي بالليل تسمى التي تلك ــ
 

 للصخور ومبتهجاً  نومي، معانقاً   
 والظالمات الوقت لضيق مدرك غ�  
 رسوخي هذا نجوت؛ لكنّي خِدر، أعمى،  
! الصّداح بصوتك مسمعي تزعج ال أواه،  
: فيها يقول عقلياً  الشخصيات فيها يخلق التي الكيفية عن آخر وصف ويف  
 ليظهروه فكراً  الفنان� أفضل �لك ال  
 الحاجة عن فائض درع يف خام حجرٌ   
 الرخام لعنة لتكرس: تشتمل وال  
 إمكاناته يهب أن العقل تساعد التي األيادي إنها  
   
 اإلبداع؟ ترعى التي البيئة نوع ما  
 

 ذكرهم الذين الخمس� الفنان� أغلب جاء أنجلو، ومايكل ليوناردو مثل  
 هذه ظهور إىل يدفع الذي ما. إبداعية غ� أصول من كتابه يف فساري
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 فال اإلبداعية؟ القدرات هذه لن�ء يسمح الذي ما العظيمة؟ العبقريات
 ولد لقد. أخرى أمكنة يف بل األرسية، بيئاتهم يف اإلبداعية التنشئة تتوفر

 تندثر قد والتي إبداعية، طبيعة مع يبدو ما عىل أنجلو ومايكل ليوناردو
 يجب خمسة رشوطاً  ثة أن أعتقد زلت ما. لرتعاها »تنشئة «تتوفر ل إذا

. لإلبداع راعية ثقافية بيئة لخلق توفرها
 

 واألصالة بالتحرر الشعور): 1(  
 

 األفكار اكتشاف أعاد ألنه مميزاً  النهضة عرص كان يشء، كل وقبل أوالً  
 الخامس القرن� يف أثينا بيئة يف ظهرت التي الكالسيكية والتقانات العظيمة

 النهضة قبل الفنانون كان إذ. جديد من وبعثها) امليالد قبل (والرابع
 نصوص رشح يعيدون والفالسفة فقط، معلموهم عليهم �يل ما ينسخون
 القمعية القيود من التحرر يف النهضة روح تكمن. فقط وتفس�ها الكنيسة
 وإيجاد جديدة، بيفكار والتبّرص  بعد، الناس به يقم ل با والقيام القد�ة،
 غ� وسائل واستكشاف مستحدثة، تقانات وتجربة للتعب�، مبتكرة طرائق

 يف كان النهضة بيئة جوهر إن. والدين والطبيعة، اإلنسان، ملدارك مسبوقة
. الفكري تحررها

 
 عقول لخلق الطرق أفضل من واحداً  الفكري التحرر تشجيع كان ولقد  

 تتمتع اإلبداعية الشخصية أن السابقة الفصول يف رأينا لقد. إبداعية
 الحدود ومقت الغموض مع والتسامح االستكشاف وحّب  باملغامرة
 الدماغ، داخل األفكار تخّمر من اإلبداعية العملية تيت وهكذا. والقيود
 عىل. جديداً  شيئاً  منها يظهر حتى وتصطدم وتتقاطع وتتبلور تتحّول

١٧١



 

 قبل، من تتشّكل ل حيث التشّكل يف الرتابطات تبدأ العصبي، املستوى
 الفكري� والتحّرر بالثاء املشبّعة البيئة إن. قبالً ميلوفة غ� بصور وترتبط

. الخّالق الدماغ لخلق مثالية بيئة
 

 النّقاد): 2(  
 

 االختالء نعم،. العزلة يف وينمو الخّالق الدماغ ينجو أن الصعب من  
 الركيزة لكن. شيئاً مبتكراً  اإلبداعية العملية تبلور ك بالطبع رضوري

 اآلخرين، مع التفاعل خالل من الغالب يف تتكون العملية لتلك التحفيزية
 يديرها التي االستوديوهات يف فلورنسا يف الفنّ  ولد. معهم األفكار وتبادل
 به يقوم م� يتعلمون كانوا. شباب موهوبون ويرتادها الفنّ  معلمو

 واستوديوهات الخاصة، استوديوهاتهم داخل يحدث وما اآلخرون،
. السابقة األجيال يف قّدم وما معارصيهم، إبداعات من ويتعلمون اآلخرين،

 يجرتّون كانوا بالعباقرة، تغّص  املدينة أن لوجدنا فقط، الفنّ  إىل نظرنا لو
 الفنان� إىل أضفنا لو بالك ف�. أجودها استعارة ويحاولون نفسها األفكار
 وفتح األفكار لتبادل جداً، مدهشاً  تكتّالً كان. وسياسي� وشعراء فالسفة
. التعب� صحّ  إن التنظيم ذات آخر نظام التكتّل إن أي. للتحديث اآلفاق

 
 إنتاجية أكث املبدعون يكون أن املرجح فمن أكث، املوضوع جرّدنا لو  

 الدماغ تحّفز بيئة هذا عن ينتج م�. آخرين ببدع� أحيطوا إذا وأصالة
. مستحدثة وأفكار جديدة روابط لتشكيل الخّالق
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 النزيه الحرّ  التنافيس الجو): 3  (
 

 مدنية سلطات أو محلية نقابات قبل من يُكلفون النهضة عرص فنانو كان  
 البديل العاملي التجارة مركز تصميم يف الحايل للتنافس وخالفاً . أخرى

. كفاءة األكث الشخص اختيار ويتم تصاميمهم، ليقدموا يدعون كانوا وبنائه،
. اإلبداع لتعزيز إضافية تنافسية ميزة »الحرّة العدالة «هذه أضفت لقد

 قد أع�لهم وإن. أنفسهم من واثقون متفردون املبدع� إن رأينا، وك�
. بعضهم مع تنافسوا ما إذا تزدهر

 
 الفنّ  ألن وثراء، رفعة أكث لكنها أخرى تنافسات عىل فلورنسا ساعدت  

 األغلب؛ األعمّ  يف الدين من) وأشكاله (أفكاره يستوحي الوقت ذلك
 مثل وتوفّر. وجالوت داُود والطفل، مادونا بيتتا، األخ�، العشاء الصلب،

 أساليب يطّوروا أن خاللها من �كنهم للفنان� بنيةً  يضفي املوضوعات هذه
 مثل يعمل ألنه اإلبداع، يعزز مورد واقعاً  البنى هذه ووجود. جديدة
 هذه أمثلة من. جديدة موضوعات يطّور أن �كن الذي املرجعي املقياس

 امللحمية، والقصيدة والسيمفونية، السوناتة، املجاالت؛ بقية يف البنى
 سياقاً  أيضاً  املواضيع هذه استخدام يوفّر. والكوميدية الرتاجيدية واألوبرا

 ومعارصوه يدرك كان داُود، تثال أنجلو مايكل أكمل عندما. للتنافس آخراً 
 مثل النهضة عرص مبدعو صّممها التي إىل إشارة ،»آخر داُود «هناك أن

 تخيّالً النحات� بقية عىل تفوقه مثبتاً  عمقاً، أكث كان عمله لكن. دوناتيلو
. وتنفيذاً 
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 والرعاة املرشدون): 4(  
 

 فردانية تكون أن إىل تيل اإلبداعية الشخصية أن من الرغم عىل  
 اإلرشاد، نظام إن. املبارشت� والرعاية بالدعم يساعدها من هناك ومستقلة،

 واملهارات األدوات عىل ويدربه ليعلمه مبتدئ بيد قدير خب� ييخذ إذ
 تعليم وسيلة اإلرشاد نظام إن للنجاح، الرضورية واالجت�عية الفكرية

. جداً  عريق اإلرشاد تاريخ إن. املستوى عالية الحديثة العلوم يف رئيسة
 وتعدّ . األزمنة قديم إىل تعود التي املهني التدريب تقاليد من ومستمد

 إثارة األكث األمثلة ب� من فلورنسا يف الفنية واملدارس االستوديوهات
. اإلرشاد قدرة لبيان لإلعجاب

 
 فتوفر وتدريباً، تعلي�ً  األمر يتطلّب ناحية، من. ذاته بحدّ  فنّ  اإلرشاد  

 املرشد يكون أخرى، ناحية ومن محددة، فنية وهيئات ألشكال البنية
 يعتقد. ويكافئه األملعية القدرات ذي التلميذ تييز عىل قادراً  الضليع
 مالك رسمة رأى ح� الرسم عن فروكيو تخيل حول فساري قصة أن بعضهم
 ليست أنها ولنقل الض�؟ ما ولكن. حقيقية وغ� ملّفقة أنجلو مايكل

 املعلم وكينه نبيلة، عربة وذات ملهمة قّصة زالت ما لكنها بالحقيقية،
. عليه تفوقوا الذين لتالمذته تنازل الذي املتواضع

 
 والفنان�، العل�ء لدعم ثروتهم بعض يهبون الذين األثرياء الرعاة، أما  

 أعظم من واحداً  لورنزو كان. اإلبداعي الخلق يف رضوريون مساهمون فهم
 ويحتضنهم الشباب املوهوب� عن يبحث كان العصور، جميع يف الرعاة

 الرئيس الدور له وكان واملايل، لهم النفيس الدعم ويقّدم بيته، يف ويضيّفهم
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 منجزاته ومن. فلورنسا يف اإلبداعية البيئة يف »النقدي التكتّل «صناعة يف
 �نح إنه بل. فحسب املايل الدعم عىل يقترص ال الراعي دور إن يتضح،
 أن من الرغم عىل. ومشهور مبجل شخص من واثقاً  صوتاً  العال أو الفنان
 مثاليون أيضاً  لكنهم الغطرسة، حدّ  إىل مفرطة بثقة يتمتعون املبدع� بعض

 هذه تكبح وقد مراراً، ذواتهم ويجلدون بسهولة أع�لهم عىل يرضون ال
 مصدراً  يعدّ  للرعاة والعاطفي الفكري الدعم إن. ج�حهم من الصفات
. املثبطة الصفات هذه وطية من ويقلل للتنشئة،

 
 االقتصادي االزدهار): 5(  
 

 واملتخمة تقريباً، العظيم باإلبداع حفلت التي الفرتات جميع إن  
 يف إلزامياً  رشطاً  املكّون هذا يكون ال قد. اقتصادي ازدهار فرتات باملبدع�،

. تيكيد بكّل  مفيد ولكنه لإلبداع، محفزّة بيئة
 
 تراك�ً  يوفر فهو شتى، بطرق اإلبداع يساعد االقتصادي االزدهار إن  

 وتتفجر، فيها تختمر أن �كن والتي األفكار، تحّفز التي الفكرية للروافد
 يتجمع إذ والحدائق، والصالونات، واملكتبات، املبكر، الفنّ  تجمعات مثل

 يف يسهم املايل املرفد وإن. ويتجادلون يتناقشون األماكن، هذه يف البرش
 الخام، لل�ّدة وأساساً  نقدياً، تكتالً يصبحوا أن �كن الذين البرش جذب

 العظيمة املدن تشكل إن. والزجاج والخشب، والورق، والطالء، كالرخام،
 بدوره يخلق والذي اقتصادياً، ازدهاراً  يتطلّب املع�ري تشكيلها وإعادة
. ذاته بحدّ  مله�ً  يكون أن �كن مرئياً  محيطاً 
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 البيئة أهمية  
 

 يف أثينا يف بارزة عوامل واإلثارة والفوران، الفكرية، الحرية محيط إن  
 عرش، التاسع القرن يف باريس ويف امليالد، قبل والرابع الخامس القرن�

 يف إنجلرتا ويف العرشين، القرن وبداية عرش التاسع القرن أواخر يف وأمريكا
 التنافس، وروح اإلبداعية، للعقول تكتّالً هناك كان. وإليزابيث تيودور عرص

 نسعى كنا فإن. وجد إن االقتصادي االزدهار إىل إضافة والرعاة، واملرشدين
 الخّالق، الدماغ خلق عىل تساعد وثقافية اجت�عية بيئية عوامل إيجاد إىل

. بالحسبان العوامل هذه نيخذ أن بنا فيجدر
 

 قد أنجلو مايكل أو ليوناردو كان إن فرقاً، تحدث للمرء الحاضنة البيئة  
 يكن ل إذ أنتجاه، الذي املنجز لدينا كان ملا عاماً، مائتي بعد أو قبل ُولدوا

 اقتصادي ازدهار وال رعاة هناك يكن ول أسبق، وقت يف ممكناً  الترشيح
 كلّفه وما. نحاتاً  أنجلو مايكل كان ما لورينزو، دون من. جانبهم إىل يقف

 هذه إىل خب�ت� يداه أصبحت وملا سيست�، بسقف الثا� جوليوس
 بغريزة «يتمتعان أنجلو ومايكل ليوناردو أن يف إنكار ال نعم،. الدرجة
 غ� بيئة يف نشيته� كانت أنه� لو قطعاً  ذلك يتضح ل رّبا ولكن ،»إبداعية
 وأرسطو، وأفالطون، فيدياس، مثل آخرين مبدع� األمر يشمل وقد. داعمة

 أنني رغم (كذلك وأنا. رايت واألخوة جيمس، ووليام كوخ، وفان ومونييه،
 عاملة وال طبيبة كنت ما عام، مائة قبل ولدت لو) بعبقرية أتصف بالكاد

 للنساء يسمح أن النادر من وكان وجود، األعصاب لعلم يكن ل إذ. أعصاب
. بالجامعة االلتحاق حتى أو وم�رسته، الطّب  بدراسة

..! تخيّله �كن الذي الفرق كّل  تحدث البيئة إن نعم،  
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 الوراثية والعوامل الفطرية املوهبة: الطبيعة دور
 

 ليست ولكنها بالوراثة، »الطبيعة «ترتبط إذ الطبيعة، عن ماذا لكن  
 قرينتها

 
 الخّالقة؟ العبقرية تيت أين من: السؤال� عن اإلجابة معرفة الجميع يود  

 ليوناردو عقيل عليها أصبح التي الكيفية يف فكرتم ولو تنشي؟ وكيف
 الوراثة، طاولة عىل أوراق لرهان نتيجة جاءا أنه� لوجدتهم أنجلو، ومايكل
 لكن. األب من اآلخر والنصف األم من تيت الجينات نصف إن بالتيكيد
 هذه تتحّول كيف معرفة يف يتمثل الحديثة العلوم يف األكرب التحدي
 أبعد إىل معقد الكائنات هذه بعض إن بل متكاملة، كائنات إىل الجينات

 ألف وثالث� كروموسوماً  وأربع� ستة من ييت مثالً فاإلنسان. الخيال حدود
 بشكل الجينات هذه تتناسق أن ويجب. أكث أو ذلك من أقّل  تقريباً، جيناً 

. والدماغ والكىل الكبد املختلفة، الجسم أعضاء لتشّكل خالياها وتت�يز ما
 أن األهم ولكن. أيضاً  الخاليا من مختلفة أنواع الدماغ داخل يف وتوجد

 الخاليا هذه ترابط نتيجة واملعّقدة املتعددة بالطرق يعرّف اإلنسان دماغ
 تيث� عن القليل سوى نعرف ال زلنا ما اللحظة، هذه حتى. ببعض بعضها

 الطفولة مرحلة يف أو الوالدة، قبل الرحم يف الدماغ تطّور عىل الجينات
 س�ت إىل الجينات ترتجم كيف تقريباً  كلياً  نجهل وإننا. والبلوغ واملراهقة

 أن نعلم إننا. املعريف النمط أو الشخصية أو اإلبداع مثل معقدة إنسانية
 GAP أو MAP مثل غريبة أس�ء ذوات بروتينات تنتج الجينات

 النسيج تخلّق مثل ونضوجه، الدماغ تطّور عىل تؤثّر والتي ،SNAPأو
 الكث� نعلم ال لكننا. االشتباك نقاط تكوين أو neurogenesis العصبي
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 تريليونات ب� املتداخل الرتابط يف الجينات تيث� كيفية عن) اآلن حتى(
 بينها العصبية االشتباك نقاط وكوادريليونات أدمغتنا يف العصبية الخاليا

 الوقت يف شيئاً  نقول أن نستطيع ال وهكذا. وإياباً  ذهاباً  األخريات وب�
 عىل تعمل التي الجينات، بها تؤثر أن �كن التي الكيفية عن الحارض

 عىل االعت�د علينا ويتع�. الخّالق الدماغ خلق عىل الجزيئي املستوى
 التجريبية األساليب جنب إىل جنباً  الراهن، الوقت يف والتخم� الحدس

. العوائل داخل الوراثة دراسات مثل األوىل
 

 مصّممة عقوالً املبدع� تنح الطبيعة أن اآلن قوله نستطيع ما كّل   
 تشّفر التيث�ات هذه وبعض أصيلة، بطرق والتفك� لإلدراك متيناً  تصمي�ً 

 املوهبة تكون أن املحتمل من. اآلن حتى نفهمها ل بطرق جينية خبايا يف
 خضم يف ذاتياً  وتنظّم جديدة روابط تكوين عىل غنية قدرة لها الفطرية
. الفوىض حتى أو الظاهرة اللخبطة

 
 قد أنهم يبدو أشخاص يف متوقع غ� ظهوراً  الخّالق الدماغ يظهر قد  

 أن يبدو أشخاص يف وراث سياق يف يظهر قد أو. فطرية موهبة عىل حصلوا
. خّالق� جعلتهم موروثة موهبة لديهم

 
 الفطرية املوهبة  
 

 مبدعون املبدع� من الكث� أن تقصيها يجب التي الحقائق  إحدى
. وراثية عوامل إىل يرجع إبداعهم أن يقول دليل أيّ  يوجد فال ،»غريزياً «

 موهبة لديهم أن ويبدو الوراث، باملعنى »مكان ال «من هؤالء إبداع ييت

١٧٨



 

 ال هذا؟ يحدث كيف أظفارهم، نعومة منذ داخليان ودافع وشغف فطرية،
 أو مبدع�، نعرفهم ال والذين األقدمون أسالفنا كان رّبا. لآلن يعرف أحد
 لإلبداع يكفي تراكمٌ  لديهم يكون أو اإلبداعي، االستعداد بعض لديهم كان

 الغنية البيئة تصنع رّبا أو الوراث، الرتتيب يف ما يشء إىل ليصل االعتيادي
. هللا من مبارشة تيت املوهبة إن فساري، يقول ك� رّبا، أو فرقاً،

 
 دنيا، كادحة مرتبةٍ  من جاءا أنجلو ومايكل ليوناردو والديّ  أن نعرف نحن  

 كانت أنجلو مايكل والديّ  أن رغم (منزلتهم عىل للحفاظ يكافحان وكانا
 ذي عائلياً  تاريخاً  هناك أن عىل يدّل  شيئاً  نجد ل فإننا). بالنبالء صلة لديه�

. عوائلهم يف إبداعية إسهامات
 

 الصغر، ومنذ أنه�، لوجدنا �وذجاً، آنجلو ومايكل ليوناردو أخذنا لو  
 يحّوالنها مختلفة بصورة العال رؤية عىل ومقدرة فطرية بوهبة يتمتعان

 يرتك ول. طبيعتيه� يف ذلك كان لقد. الخارجي العال إىل أذهانه� من
 اإلبداعية قدراته� تعّززت هل. الكب� األثر من الرسمي التعليم فيه�
 الجاهزة؟ والهياكل الصارمة القواعد أو املسبقة األفكار من تحّرره� نتيجة

 مبدع� يكونا أن عىل ساعدته� ريفية بيئة يف النشية وهل. جداً  محتمل
 وتنوع وأرض س�ء من األكرب املكانية املساحة منحه� خالل من أكث،

. أيضاً  محتمل املدينة؟ حياة يف كان م� للدراسة أرحب حيات
 

 ثالثية العالقات إلدراك مبكرة، سنّ  منذ العقلية، قدراته� شحذا لقد  
 من. وتدبره وتجريبه الذهني بالتالعب القيام طريق عن وتسجيلها األبعاد

 الع�رة ويف ودراسته، البرشي الجسد ترشيح يف انشغال املنطلق، هذا

١٧٩



 

 كانت. والنحت الرسم يف املستمرة املحاوالت عن ناهيك الهندسية،
 نفهمها ل جينية بتيث�ات الدماغ يف فطرياً  مشّفرة ما بطريقة موهبته�

 لديه� والشخصية املعرفية الس�ت خالل من ذلك ويتجىل. اآلن حتى
 هذه تعززت وقد. بالنفس والثقة التجربة، عىل واالنفتاح كالفضول،

 أنه أي مطواع، »مرن «البرش دماغ ألن البيئية، التيث�ات نتيجة أكث الس�ت
. حوله من العال مع املستمر تفاعله من الحياة طيلة ويتشّكل يتشّكل

 
 ذلك الفنّ  أساتذة يدّ  عىل فتدربا موهبتيه�، الصبا يف كاله� أدرك  

. أنفسهم األساتذة عىل تفوقا ما ورسعان ،»األساسيات «وتعل� الوقت،
 ما يشء، يوقفه� ول واملستقل، واألصيل الخّالق عمله� يف انطلقا باختصار،

. تطاله� ل الحّظ، لحسن والتي،. الجسدية واإلصابات األمراض خال
 

 الصفحات هذه يف عليهم عرجنا الذين العباقرة من الكث� يختلف ال  
 »خّالقة طبيعة «مع ُولدوا وإنهم فطرية، بوهبة يتمتعون إنهم أي وراثياً،

. الخصوص وجه عىل املتقّدم التعلّم وال الخلق موهبة تتلك ال عوائل من
 التينية إال يفقه ال بسيطاً  تاجراً  أبوه كان املثال؛ سبيل عىل شكسب� خذوا

 ب� أو أينشتاين، أو نيوتن، خذوا أو. يونانية ذلك من وأقّل  متواضعة
. ت�مان لويس حتى أو بيكاسو، أو فرانكل�، ب� أو جونسون،

 
 الوراثية العوامل  
 

 ويف. العوائل يف ترسي الخّالقة الطبيعة أن نستنتج أن لنا �كن سبق م�  
 العوامل إىل جزئياً  يعود اإلبداع أن القول عىل مرغم� نكون الحالة، هذه

١٨٠



 

 املستوى عىل تعمل كيف نفهم ال أننا رغم الجينية، والتيث�ات الوراثية
. الدماغ داخل الخلوي أو الجزيئي

 
 عوائل توجد إذ االستقراءات، هو اإلبداع توارث لدليل األكرب املصدر  

 وقد مهمة، إبداعية إسهامات لديهم األقل عىل شخص� فيها كث�ة شه�ة
 يتمتع داروين إيراسموس الجدّ  كان وغالتون، داروين عائلة سلفاً  ذكرت
 مبدع� كانا فقد غالتون وفرانسيس داروين تشارلز أما معتدل، بإبداع
 من عدداً  املتوارثة، العبقرية كتاب يف بنفسه، غالتون لّخص وقد. للغاية
 إىل قسمهم ثم ومن تقدير، أقّل  عىل مبدع� شخص� تتلك التي النسل

 والسياسيون، القضاة،: الغ� من أعىل إبداعي أثر ذا بعضهم فعدّ  مجاالت،
 الوراثية العبقرية كتاب يكن ل. املوسيقيون والعل�ء، والرسامون، والشعراء،

. املوهوبة العوائل أسالف عن باملعلومات وافية خالصة فيه ولكن مثالياً،
 تزال ال الكتاب، نرش عىل تقريباً  عاماً  مائة وخمس� وبعد هذا، يومنا وحتى
. لالهت�م مث�ة قراءته

 
ً  مثاالً املثال، سبيل عىل باخ، عائلة كانت    يف اإلبداع رسيان عىل حيّا

 عام حتى 1550 عام من أجيال، ثانية املبدع� األعضاء �تد إذ العائالت،
 من أكث هناك لكن. تيكيد بكل باخ سيباستيان يوهان وأشهرهم. 1800

 ذكرهنّ  الالئ األخرى العائالت ب� ومن. العائلة هذه يف موسيقاراً  عرشين
 وعائلة الرسام�، ب� وتيتيان إيك فان ويان بيليني عائلة كتابه؛ يف غالتون

. الروائي� ب� برونتي وعائلة الشعراء، ب� ووردزورث الكولريدج
 
 

١٨١



 

 التي الحديثة العصور من موهوبة عائالت عىل نعث أن شاقاً  األمر ليس  
 دليالً بوصفه املتوارثة العبقرية كتاب من محّدثة طبعة يف تضمينها �كن
 عاملاً ) داروين بكلب امللقب (هكسيل ه�ي توماس كان اإلبداع؛ صحة عىل
 األنثوبولوجي العال جوليان غراندون األول. متميزين أحفاد ثالثة له بارزاً 
 أندرو والثا�. التطّور نظرية موضوعة يف جده عمل عاتقه عىل أخذ الذي
 والطّب  الفيسيولوجيا علم يف نوبل جائزة عىل حاصل فيسيولوجي عال

 الروائ ألدوس والثالث. العضالت وتقلّص العصبية اإليعازات عىل لعمله
 واألخوة. »نقطة مقابل نقطة«و »وشجاع جديد عال «روايتي مؤلف الالمع
 ثورو من مقّرباً  وصديقاً  مثقفاً  أبوه� كان. آخر مثال جيمس وه�ي ويليام

 وأضحى المعاً، نفس وعال فيلسوفاً  وليام ولده أضحى وهكذا. وإ�رسون
. شه�اً  روائياً  ه�ي

 
 يتم العوائل هذه فإن. قيودها علمي، منظور من االستقراءات، لهذه إن  

 أيّ  إىل تخربنا ال لكن التوريث، عىل إيجابياً  دليالً تقدم ألنها فقط اختيارها
. التوريث عىل دليٌل  هناك يوجد ال أو يوجد مدى

 
 محاولتها يف وحيدة كانت الكتّاب ورشة دراسة فإن علمي، حدّ  وعىل  

 ومقارنتها املبدع� من مختارة عينة باستخدام اإلبداع توريث دراسة
 وإىل العقلية؟ األمراض من الكتّاب يعا� مدى أي وإىل اعتيادي�، بيشخاص

 واألطفال؟ واألخوات واإلخوة اآلباء ساللة يف عقلية أمراض توجد مدى أي
 حقاً، لالهت�م مث�ة الدراسة نتائج كانت لقد مبدعون؟ هم مدى أي وإىل

 اإلبداع من كّل  يف للوراثة جزئياً  اسهاماً  هناك أن عىل تفس�ها و�كن
. العقيل واملرض

١٨٢



 

 توم األمريك السويدي النفس عال طّوره بديع تصنيفي مرشوع يف  
 أقارب قّسم العقلية، باألمراض وعالقته اإلبداع وراثة فيه درس ماكنيل،
 ،)مبدع (+ باعتدال ومبدعون مبدع�، غ�: مجموعات ثالث إىل الكتّاب

 مهنة احرتف إذا) مبدع (+ الشخص عاّداً ). مبدع (++ للغاية ومبدعون
 وعدّ . املوسيقى تدريس أو الرقص أو الصحافة مثل اليشء، بعض إبداعية
 اإلبداعية، اإلنجازات من به بيس ال مستوى امتلك إذا) مبدع (++ الشخص

 سيمفونية عزف أو موسيقي، كونش�ت ابتكار أو الروايات، كتابة مثل
. عظيم علمي اخرتاع أو ابتكار يف اإلسهام أو عمالقة، رشكة إدارة أو جبّارة،

 
 لدى وكان. 121 االعتيادي� ولدى قريباً، 116 الثالثون الكتّاب لدى كان  

 ب� وكان). مبدع ++ 12و مبدع + 20 (مبدعاً  %) 28 (قريباً  32 املبدع�
 لقد). مبدع ++ 5و مبدع + 11 (مبدعاً  %) 13 (قريباً  16 االعتيادي�

 تيِت  ول (بها ميخوذ االختالفات هذه أن اإلحصائية االختبارات أظهرت
 جدير مبدع ++ ذوي األقارب من األكرب العدد خصوصاً  ،)صدفة نتيجة

 منه املزاج اضطراب من أعىل معدٌل  الكتّاب ألقارب كان ك�. باملالحظة
 لذا ،)فقط االعتيادي� أقارب يف % 2و الكتّاب، أقارب يف % 18 (لالعتيادي�

. وراثياً  ينتقل واإلبداع املزاج اضطراب من كالً أن يبدو
 

 واألشخاص الكتّاب، لدى واألمراض اإلبداع أ�اط يوضح مخططاً  وضعنا لو  
 الدهشة؛ يث� الكتّاب وغ� الكتّاب ب� الفرق فإن والعائالت، االعتيادي�،

 أمراض أو إلبداع عائلية خلفيات لديهم تكن ل الكتّاب من فقط تسعة
 من الوفاض خاليو) 18 (االعتيادي� األشخاص غالبية أن ح� يف عقلية،

. الس�ت من أيّ  مع الوراث االرتباط
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 وثيقاً  ارتباطاً  يرتبطان املزاج واضطراب اإلبداع أن إىل النتائج هذه تش�  
 أن بدّ  ال. الس�ت هذه حامالً ينتقل ما شيئاً  هناك وإن وعائالتهم، بالكتّاب
 وال متوارث، اإلبداع أن تظهر ل الدراسة أن الحظ قد الحصيف القارئ
 أن �كن. فحسب العائالت يف ينتقل أنه يظهر بل. مبارشة بالجينات ينتقل
 تزخر عائلة مع النشية بسبب السمة تكتسب أن �كن أو جينياً، يكون

 تعلموا أنهم بدّ  ال باخ، عائلة يف املوسيقي� مئات يف فكروا. باملبدع�
 تجتمع العائلة هذه إن الواقع، يف. موسيقية عائلة يف النشية جراء الحرفة

 مهارات أطفالهم األدباء يعلّم قد وباملثل،. عائلياً  كونش�تاً  وتقيم سنوياً  معاً 
 كرة محرتفو يعلّم أو كتّاباً، يكونوا ألن ويؤهلونهم مبكرة سنّ  يف الكتابة
 قادرين يصبحون حاملا أطفالهم تجاه ويركلونها الكرة و�ررون القدم

 لدى اإلبداع مستوى يف زيادة الكتّاب ورشة دارسة تظهر قد. جس�نياً 
 متوارثاً  اإلبداع كون بسبب ال خصبة، بيئة يتشاركون ألنهم الكتّاب عائالت

. شابه وما جينية آلية عرب
 

) دراسة ورشة كتّاب أيوا : يوضح األمراض النفسية لدى أقارب الكتّاب وغ� 2-5جدول (
 الكتّاب من الدرجة األوىل

 غ� ذلك الكتاب 
 % العدد % العدد اآلباء

 60 60 عدد اآلباء الكيل
 0 0 2 1 اضطراب ثنائ القطب

 2 1 15 9 االكتئاب
 2 1 17 10 أي مرض عاطفي

 7 4 5 5 الكحول
 0 0 3 2 االنتحار

 8 5 42 25 أمراض أخرى

 غ� ذلك الكتّاب األشقاء

١٨٤



 

 عدد األشقاء الكيل
56 61 

 % العدد % العدد
 0 0 5 3 اضطراب ثنائ القطب

 3 2 14 8 االكتئاب
 3 2 20 11 أي مرض عاطفي

 5 3 5 3 الكحول
 0 0 2 1 االنتحار

 8 5 49 24 أمراض أخرى
 

 يكون قد اإلبداع انتقال أن إىل تش� الدراسة يف الدالئل بعض هناك    لكن
 أفراد يف وجدناه الذي اإلبداع أن االنتباه لفت وما. ما جزء يف جينياً  انتقاالً

 أخرى، أصعدة يف أبدعوا األسالف وأنّ  بالرضورة، أدبياً  يكن ل الكتّاب أرس
 التنوع هذا. العلوم أو الرياضيات، أو الرقص، أو املوسيقى، أو الفّن، مثل

 اإلبداع كان فإن. الجيني الدور موضوعة يدغدغ اإلبداع أصعدة يف
 ليسوا لكنهم. أيضاً  كتّاباً  األرسة أفراد أغلب يكون أن حينئذٍ  نتوقع مكتسباً،

 يتناقل »عام إبداع عامل «من نوع إىل يوحي اإلبداع تنوع وكين. كذلك
 عالية جرعة عىل املرء يحصل وقد. أصيالً مبتكراً  ليكون املرء ويدفع جينياً،

 عال أو راقص أو ك�ن عازف أو موسيقار إىل فيتحّول العامل هذا من
 واألساتذة، األرسة، وتشجيع املقدرة، حسب بيولوجي عال أو رياضيات
. األخرى واملادية البيئية التيث�ات وحسب

 
 

١٨٥



 

 ما يف القدرة محدودة الدراسة هذه أن توضيح من بدّ  ال هذا، قول بعد  
 جميع مثل مثلها. التنشئة إزاء الطبيعة حول القائم الجدال يخّص 

 تفصل أن تستطيع ال فحسب، العوائل أ�اط لفحص املصّممة الدراسات
 التجريبية الدراسة رّبا. نهائياً  فصالً البيئية العوامل عن الوراثية العوامل
. التبني أنسال دراسة هي العامل� ب� للفصل املصممة الوحيدة

 
 ولن بالطبع، لإلبداع الوراث االنتقال لدراسة التصميم هذا يُستخدم ل  

 مكنيل توم إن لالهت�م، املث� ومن. التنفيذ صعوبة بسبب كذلك يكون
 مجموعات ثالث إىل متبن� أطفال تقسيم خالل من مشابهاً  تصمي�ً  عمل

 مبدع غ� «لتقسيم مشابهاً  تقسيمه كان. اإلبداع من مختلفة وبستويات
 واألمراض اإلبداع ب� بالعالقة أيضاً  شغوفاً  وكان. »مبدع++ و مبدع+ و

 السجالت إىل الوصول �كن إذ الد�ارك، يف أجريت الدراسة وألن. النفسية
 األطفال يف اإلبداع ارتباط مدى تحديد من تّكن فقد نسبياً، بسهولة الطبية
 يف وجد الذي ما. عقلية أمراض تاريخ ذوي بيولوجي� آباء من املتبن�
 ارتفع أكث، مبدعاً  املتبنى كان كل�: بالطبع كب�ة املفاجية تكون لن رأيكم؟
 تكن ل الحّظ، ولسوء. العقلية لألمراض البيولوجي� الوالدين تعرض معدل
 وسيلة، هناك كانت ولو. البيولوجي� األبوين يف اإلبداع ملعرفة وسيلة هناك

 يف مبارشةً  الوراثية العوامل تيث� مدى عن للسؤال شافياً  جواباً  سنمتلك
. اإلبداع مستويات

 
 واضحاً  فصالً البيئية والعوامل الوراثية العوامل ب� التصميم هذا يفصل  

 متوسطة «أو »طبيعية «عائالت من بعيداً  املتبن� األطفال دراسة خالل من
 ذات أمراض أو س�ت �تلكن البيولوجيات والداتهم ولكن ،»اإلبداع

١٨٦



 

 املتبن� األطفال هؤالء مقارنة و�كن. اإلبداع أو الشيزوفرنيا مثل أهمية،
 »اعتياديات «والدات من واملولودين املتبن� األطفال من أخرى بجموعة

 أو شيزوفرنيا والدات من املتبن� األطفال لدى كان إذا. إبداعاً  �تلكن ال أو
 التي تلك من اإلبداع أو شيزوفرنيا من أعىل نسبة املبدعات الوالدات
 مكّون له السمة انتقال أن القول فيمكننا االعتياديات، الوالدات اعتمدها

 مصابة أمّ  أثارته الذي البيئة تيث� عىل قيض لقد. به ميخوذ وراث
. مبدعة أمّ  أو بشيزوفرنيا

 
 الخّالق؟ العقل يخلق الذي ما: التنشئة إزاء الطبيعة  
 

 ولكن لالهت�م، املث� السؤال لهذا محّددة إجابات) اآلن حتى (�تلك ال  
 عن البحث نواصل بين� املعقولة املالحظات بعض نقّدم أن باستطاعتنا

. إجابات
 

: »الطبيعة «ملفهوم تعريفاً  نصوغ أن نحتاج أوالً،  
 

 دون من املنجز إىل املرء تدفع غريزية أو فطرية موهبة »الطبيعة «إن  
 الطبيعة من النوع هذا ينشي كيف ندرك ال فإننا. واضح جيني إسهام

 هو ك� املوروثة »الطبيعة «من شيوعاً  أكث ولكنه اآلن، حتى اإلبداعية
 معززة بيئية عوامل تنشي اإلبداعية، الطبيعة هذه ظهور وبجرد. واضح

 العصور يف حدث ك� الصالحة، للتنشئة تفتقر أماكن يف ظهرت فإن. أكث
 أو األهلية، الحروب يف العصيبة األزمنة أو األماكن، يف أو الحالكة، الوسطى
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 أو علمٍ  إنتاج عن وتعجز املوهبة، تخبو الديني، أو السيايس القمع خالل
. مرموق� فنٍّ 

 
 وكينه اإلبداع يظهر ألن االستعداد أنها أيضاً  »الطبيعة «تعريف و�كن  

. متوارثاً  اإلبداع يكون أن احت�لية تدعم األدلة بعض إن نعم،. متوارث
 لذلك. القريب الوقت يف كذلك تكون أن يحتمل وال قطعية، ليست لكنها

 حول جيداً  واملصممة التجريبية العلمية الدراسات من املزيد إىل نحتاج
. العبقرية توريث

 
 اإلبداع ليزدهر مهّمة »التنشئة «فإن ،»الطبيعة «أهمية كانت مه� ثانياً،  

 حتى الوالدة منذ التشّكل يف يستمر الدماغ وإن. رضورية إنها بل أيضاً،
. امل�ت

 
 وأحد ويتطّور، الدماغ فيها ينمو التي الكيفية يف القوى من العديد تؤثر  

 بلورة من لنتمكن عميقاً، فه�ً  القوى هذه فهم يف يتّمثل التحديات أهم
 �نح أن باستطاعتنا يكون قد ثم ومن أكرب، وتدبّر بحكمة الفهم هذا

 صناعة عىل االعتيادي� األشخاص ونساعد أكث، للتيلق فرصة املوهوب�
. أيضاً  العقول أفضل

. نحن أنفسنا إىل املطاف، نهاية يف نصل، وهكذا  
 
ً  »الفريسكو «الجصيّة اللوحات عىل الرسم يحتاج) 15(  الطالء يوضع إذ التحدي، من كث�ا

 الفريسكو وأسلوب. الخطي بهامش يسمح ال حاله، عىل ليجف ويرتك مبلل جبس سطح عىل
 ). املرتجم (النهضة عرص مميزات من هذا

)6 ( 
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 العقول  أفضل صناعة أجل من
 الدماغ ومرونة اإلبداع

 
 قدرته حدود أقىص وما عقل، من أنبله وما! صنع من اإلنسان أروع ما  

 أشبهه ما العمل يف! أكمله وما ألبقهُ  ما والحركة الشكل يف! ومواهبه
 الحيوانات وَمثَل الدنيا زينة إنه! باآللهة أشبهه ما النباهة ويف! باملالئكة
 …األكمل

 هاملت شكسب�، ويليام ــ  
 

 ينظم أن وحاول والعرشين الواحد القرن يف بيننا حارضاً  شكسب� كان لو  
 وما عقل، من أنبله وما! صنع من اإلنسان دماغ أروع ما: «لقال األبيات

 وتكويناً  تطّوراً  ــ البرشي الدماغ يكون قد..!». ومواهبه قدرته حدود أقىص
 أن لشخص قّدر فإن. هاملت أبيات به توحي م� وإعجازاً  روعة أكث ــ

 هو حتى ولكن. محالة ال شكسب� وليم لكان يكون، ما أكمل الدماغ يصف
. املدهشة الدماغ تكوين عملية إزاء والقلم اللسان ومعقود عاجزاً  يقف

 
 يتكّون كيف نعرف أن بدّ  ال العقول، أفضل نصنع كيف نعرف أن أردنا إن  

 يف تبدأ التكّون عملية إن إذ. الحياة مدى والتغ� التطّور يف ويستمر الدماغ
 الذي »الوراث املخطط «قبل من وتدار. الحمل من الثالث أو الثا� الشهر
 وال. األب من كروموسوماً  23و األم من كروموسوماً  23 اختالط من ينتج

 الخصوصية هذه وتؤدي. به خاّصاً  وراثياً  مخططاً  شخص لكّل  أن يخفى
 نكهات تذّوق يف سواء وأدمغتنا، عقولنا تفرّد إىل ما، حدّ  إىل الوراثية،
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 عىل الغريزية املقدرة يف أو الرياضيات، أو الشعر احرتاف يف أو معيّنة،
. الخّالق التفك�

 
 فيها يتكّون أن �كن التي للكيفية عامة خطة الوراث املخطط هذا يضع  

 طول عىل العصبية الخاليا تتشّكل أوىل، كخطوة. الحمل مّدة خالل الدماغ
 الخاليا تبدأ ثم. دماغاً  يدعى بالكاد بدائ عضو وسط يف عصبية صفيحة
 مثل�. املّخية القرشة لتشّكل تدريجياً  وتصطف خارجاً، منتقلة بالهجرة

 القرشة يف عصبية خلية مليار 100 يقارب ما هناك الثالث، الفصل يف ذكرت
 خلية، مليار املائة هذه تكّون تعقيد مدى يف التيمل املذهل ملن إنه. املّخية

 ييل، جامعة يف األعصاب عال كان. الخاّصة به�تها للقيام انتقالها ثم ومن
 باملهمة القيام عىل العصبية الخاليا قدرة اكتشف من أول راكيك، باسكو

 glial الدبقي القطار فتمتطي العصبية، الهجرة باسم املعروفة اإلعجازية
monorail ساعدت الذي املسار ومتتبعة الصحيحة، وجهتها إىل تصل ك 

 مليار املائة تستطيع املساعدة، وبهذه. لها تحديده عىل الدبقية الخاليا
 يف النهاية يف تصطف ثم ومن الصحيحة، الوجهة إىل تصل أن عصبية خلية
. طبقات ست

 
 »تسليك «يف الدماغ يبدأ الدماغية، القرشة إىل العصبية الخاليا وصول مع  

 املحاوير بتشّكل األعصاب علم يف عليها يطلق عمليات يف أيضاً، نفسه
axon formation، الشج�ي والتكاثر dendritic proliferation، وتخلّق 

 بحدّ  مشّوقة مهمة الناجح التسليك إن. synaptogenesis االشتباك نقاط
 يكون أن للدماغ تسمح التي املعقدة الشبكات مجموعة تبدأ إذ. ذاتها
. األم أحشاء يف ينمو الجن� يزال ال بين� التبلور يف أدق بشكل التنظيم ذات
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 سواء ترابطات، بتشكيل حديثاً  وصلت التي العصبية الخاليا تبدأ ثم ومن
 نطاق عىل تعمل والتي األبعد املناطق يف أو املجاورة املجهرية األحياء يف

 تصل «أن عصبية خلية مليار املائة بكل يجدر. وغموضاً  دقة وأكث أكرب
 مستشعرات باستخدام املحاوير، عرب تقريباً  مستهدفة خلية ألف »وتالمس
 املحاوير أطراف عىل تتشكل والتي ،»النمو مخاريط «عليها يطلق حّساسة
 غودمان، كوري عمل جراء اآلن، نعلم إننا. املستهدفة الخاليا مع لرتتبط

 تدار وتالمساتها املحاوير تّدد عملية أن ب�كيل، جامعة يف األعصاب عال
 املحاوير وصول تضمن ك وتجاذب، تنافر قوى تنتج كيميائية عنارص من
 االشتباك ونقاط بالتربعم، التشعبات تبدأ ذلك وبعد الصحيح، موقعها إىل

. سعته يف ويتمدد الدماغ ينمو العملية، هذه استمرار مع. بالتشّكل
. سوي إنسان لدماغ مشابهاً  يكون السابع، الشهر وبحلول

 
 ببعض، بعضها تتسلّك وكيف العصبية الخاليا به تحّل  الذي للمكان وتبعاً   

 تتكّون. محّددة وظيفية مناطق لتخلق أخرى مرّة تتميّز الخاليا هذه فإن
 القيام يتعلم أن الوالدة بعد الطفل يستطيع بحيث الوظيفية املناطق هذه

 وتحريك والشّم، والسمع، الرؤية، مثل املتنوعة؛ الرضورية املهام بجميع
. بها القيام الدماغ منا يطلب أشياء من ذلك شابه وما الجسم،

 
 ذلك يتضح ك� الوالدة، وقت جداً  بدائ مستوى يف الجن� دماغ يكون  

 طويلة الدماغ نضج عملية إن. الرضيع عليه يكون الذي الكّيل  العجز من
 ويستمر. البلوغ وبداية املراهقة مّدة حتى الوالدة بعد وتستمر جداً،

 نقاط تتكّون عصبية خلية كل مع نفسه، تسليك يف املّدة هذه خالل الدماغ
 تساءلتم إذا. والبعيدة القريبة الدماغ مناطق ب� لتوصل وأكث أكث اشتباك
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 وامليش الزحف يتعلّم أن الوالدة حديث للطفل تسمح التي العملية ما يوماً 
 وبداية الطفولة خالل. »الدماغ تسليك «عملية يف يتمثل فالجواب والكالم،

 بالفالح أشبه .األمر حقيقة يف »بإفراط متنامية «الرتابطات تصبح املراهقة،
 ويحّش  فقط القوية اليانعة النباتات يبقي ثم كث�ة، بذوراً  يزرع الذي

 من مزيداً  (الرتابطات من مزيداً  الدماغ يخلق هكذا الضعيف، الحرث
 املراهقة أواخر ويف. بالفعل يحتاجه م� أكث ،)االشتباك ونقاط األشواك
 يشّذب إذ ،pruning التقليم عليها يطلق عملية تحدث البلوغ، وبداية
 كنتم إذا. ونضوج وكفاءة، بفعالية، العمل من الدماغ ليتمكن الزائد النمو

 فمن وديع، بالغ إىل املكروه املراهق يحّول الذي السبب عن تتساءلون
 الوقت يف واملقلّم املشحون دماغها/دماغه أن إىل يعود السبب أن املحتمل

. جيداً  تشذيبه تمّ  قد نفسه
 

 يواجه األوىل، رصخته ويطلق األوكسج� عال إىل الطفل يخرج عندما  
 الذي الوراث املخطط عىل فيتوجب. التحديات من جديدة مجموعة دماغه
 غ� قوى مع سطوته يشارك أن الرحم داخل الدماغ تكوين عىل يسيطر
 عملية يف. التنشئة إزاء خاضعة رأسها الطبيعة تحني أن ويجب. وراثية
 صناعة يف األساس والطريق البليغ، املفهوم ،»الدماغ مرونة «عليها يطلق
. العقول أفضل

 
 الدماغ؟ برونة نعني ماذا  
 

. حرفياً  املرونة يقصدون ال ،»مرنٌ  «الدماغ أن األعصاب عل�ء يقول عندما  
 تحدث. أبديّ  عجائبي حال يف ويتغّ�  ويتكيّف، يستجيب، الدماغ إن بل
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 الدماغ يواجهها التي البيئة ملطالب استجابةً  والتغي�ات التكيفات
 تجارب أن النفيس التحليل وحركة فرويد سيغموند علّمنا لقد. والضغوط

 لكن. األيام من القادم يف والتوّجه العاطفي التكوين يف تؤثر املبكرة الحياة
 التجارب أن ندرك يجعلنا إنه إذ: جديداً  بُعداً  يضيف األعصاب علم

 من (حرفياً  أدمغتنا تشكيل نعيد إننا. الحياة طوال الدماغ تغّ�  الحياتية
 واملواقف والتخيالت األفعال وردود األفعال بكل نفكر؟ وكيف نحن؟

 وسنة شهر وكّل  األسبوع، من يوم وكّل  اليوم، من دقيقة كّل  يف) والتوجهات
 نحو أرجو (الكتاب هذا تقرأون بين� حالياً  تتغ� أدمغتكم إن. حياتنا من

). األفضل
 

 وآخره، العمر، ومنتصف والرشد، واملراهقة، والصبا، الطفولة، مرحلة يف  
 حرفياً  نحن لذلك وأدمغتنا، عقولنا مكّوناً  والخربات الذكريات خزين يرتاكم

. نتذكره وما نقرأه وما نفعله وما نلمسه وما نشّمه وما نسمعه وما نراه ما
 والجوع بالخدر للشعور ذلك فيدفعه طازجاً  محمصاً  كعكاً  بعضنا يشم قد

 للطرب يدفعنا م� عليه، ويعزف بيانو أو ك�ناً  بعضنا وييخذ الرائحة، إزاء
 ذكريات لديهم »اإلذاعة عرص «يف نشيوا الذين أمثالنا. به قام با واإلشادة
 كنف يف عاشوا هؤالء مختلفة، وخيالية سمعية مهارات ورّبا مختلفة،

 عرص قبل »رؤوسهم يف «بالحساب يقومون وهم وترعرعوا التلفاز، شاشة
 القيام يف أقدر مهارات لديهم كانت لذلك والكومبيوترات، الحواسيب

 وحاسدين بل منبهرين نشاهد زلنا ما ذلك ومع. مميزة عقلية بتالعبات
 األيقونات ب� يتنقلون وهم الخامسة سن يف أبناؤنا به يقوم ما رسعة من

 التي البيئة يف االختالفات إن. مكتبي أو لوحي جهاز أيّ  يف والقوائم
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ً  مختلفة أدمغة أنتجت قد أدمغتهم لها تعرضت  ذوي أدمغة عن كليّا
. عاماً  الست�

 
 نفسه تشكيل بإعادة املرن الدماغ يقوم بواسطتها التي اآلليات ما: إذاً   

 باستمرار؟
 

. عاماً  عرش خمسة أو عرشة قبل السؤال هذا إجابة املستحيل من كان  
 مختلفة، مستويات عىل تفس�ات اليوم وضعوا قد األعصاب عل�ء لكن

 عن تقديراً  لتعطيكم عامة نظرة أقدم أن سيحاول لذلك. جداً  تقني وأغلبها
 املستوى عىل والتكيّف، والتغّ�  التعلم عىل الدماغ بقدرة معرفتنا مدى

. الكربى الدماغية األنظمة ومستوى الدقيق، الجزيئي
 

 بالذكريات االحتفاظ عىل القدرة يف الدماغ مرونة من مهم جزء يكمن  
 كيف: «الجوهري سؤالهم يسيلون طوال لسن� العل�ء كان. وتخزينها

 الذي األساس الحجر كذكريات التجارب تخزين يعدّ  إذ. »الذكريات؟ تخزّن
 تخزين آلية أتّضحت وقد. باستمرار نفسه تهيئة الدماغ يعيد بوجبه
 جائزة عىل الحائز النفيس الطبيب عمل من األخ�ة السنوات خالل الذاكرة

 املستوى عىل يحدث الذكريات تخزين أن بّ�  والذي كاندل، إيريك نوبل
 ملّدة الذكريات حفظ يضمن الذي الع�د هي االشتباك نقاط وإن الجزيئي،

 ما أبعد إىل مبسط فهو املوضوع، قراءة متابعة يف ترتددوا ال. طويلة
 مثاالً يعدّ  األمر حدوث لكيفية البسيط الوصف حتى ولكن تتخيلون،

. وروعته الدماغ تعقيد مدى عن تنويرياً 
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 االشتباك نقاط تقوية بسبب األمد قص�ة الذكريات تخزين يحدث  
 نقاط إنشاء يحتاج تخزينها فإن األمد، طويلة الذاكرة أما. أصالً املوجودة

 بدّ  ال جديٍد، يشءٍ  صنع أجل من. التشعبات تضخم حتى أو جديدة، اشتباك
 النواة تحتفظ إذ. الصورة يف الخلية، داخل التحكم مركز النواة، تكون أن

 داخل والتغّ�  النمو تنظّم التي املعلومات عىل الجينات وتحتوي بالجينات،
 أي (ما يشء يحفزها ح� إال املعلومات هذه تطلق ال الجينات لكن. الخلية

 بعبارة ).عنها التعب� يتم عندما الخلوية؛ والبيولوجيا الوراثة علم لغة يف
 !وخارجها الخلية داخل يف بالبيئة نفسها هي تتيثر الجينات هذه إن أخرى،

 ذاكرة لخلق كفايةً  العصبية الخاليا تتحّفز عندما بالذات، الحالة هذه يف
 يتم إذ الخلية، نواة إىل متنوعة كيميائية رسائل ترسل تخزينها، إىل تحتاج
 إننا أي «االشتباك؛ نقاط إىل أخرى مرّة الرسائل وتعود الجينات عن التعب�

 جديدة تشابكية ترابطات ونخلق االشتباك نقاط من مزيداً  بتكوين نقوم
 عن عبارة الرسائل هذه. »طويلة فرتة باملعلومات االحتفاظ لنا ليتسنى

 تتذكرونها، أن ترغبون ال اس�ءٌ  ولها الجينات، من بيمر تتكّون بروتينات
 AMP ــ Cyclic CREB (كريب أو ubiquitin يوبكويت� مثل

Responsive Element Binding protein) (كاندل إيريك أن شّك  ال 
 ما بالضبط يتذكرون املقرب� أصدقائه من قليالً وعدداً  املخترب يف وفريقه

 يف الشديدة ألهميته هنا االسم أدرجت لقد. هذه كريب من املقصود
 دماغي من اشتباك نقاط أخرس أن أطمح ال ولكنني الذاكرة، تخزين عملية
). األمد طويلة ذاكرت يف االسم هذا ألخزّن

 
 الخاليا يف صغ� نطاق عىل تحدث التي التشّكل إعادة مع وبالتوازي  

 سبيل عىل. أيضاً  واسع نطاق عىل الدماغ يف املرونة تحدث والجزيئات،
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 أو الحركة مثل معيّنة، بوظائف للقيام مكرّسة مناطق الدماغ �تلك املثال،
 املوقع تعكس »خرائط «أنها عىل املخّ  قرشة يف تسّجل. النظر أو اللمس

 أشهر ولعل. بالعمل للقيام الالزمة الدماغية األنسجة ومقدار والوظيفة
 الخريطة وهي ،motor homunculus الحركة أنيسان هي املناطق هذه

 الرشيط «املختلفة الحركية الوظائف وجود مكان توضح التي العصبية
 صورة تش� ك�. الدماغ منتصف يف املوجود القرشة رشيط أو ،»الحرك

 داخل أكرب بساحات تطالب املهمة الحركية وظائفنا أن نرى األنيسان،
 الفمّ  ويشغل القدم، من أكرب مساحة اليدّ  تتلك املثال، سبيل عىل. القرشة
 استجابة تتغ� قد القرشية الخرائط أن نعرف إننا. أيضاً  كب�ة مساحة

 مطالبتها تُلغى اليّد، أصابع بعض فقدان حالة ففي. أيضاً  البيئية للتيث�ات
 البسيط املثال هذا. املتبقية األصابع إىل املطالبة وتدفع القرشية، باملساحة
 تشكيل إعادة أن يف مهمة نقطة يوضح لكنه البيانات، دارج يف معروف
 جميع يف ودينامي مرن الدماغ وإن. أيضاً  واسع نطاق عىل يحدث الدماغ

. املستويات
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 وتعدّ  ،»الحرجة الفرتات «هو الدماغ مرونة يف آخر حّساس مفهوم    هناك
 ويتغّ�  يتعلم أن خاللها الدماغ يستطيع نسبياً  محدودة نوافذ الفرتات هذه

. األبد إىل النوافذ تغلق الفرتات، هذه خالل الفرصة كبحت فإن. ويتطّور
 االرتقاء أجل من أفضل، أدمغة صناعة يف التيث� عظيم املفهوم لهذا

. والتعلّم باإلبداع،
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 يف مرّة أول تكوينه يف »حرجة فرتات «للدماغ أن حقيقة اكتشفت  
 يف السبب وكانت هوبل، وديفيد ويسيل تورست� بها قام التي التجارب
 ع� يف املدخالت حجب أن اكتشفوا إذ. 1981 عام يف نوبل بجائزة فوزه�
 خلالً تنتج الدماغ تطّور من املبكرة املراحل يف والقطط، القردة يف واحدة،

 القرشة عىل أثّر قد واحدة، ع� يف الرؤية انعدام إن إذ. الدماغ تكوين يف
 ترتيباً  املرتبة العصبية الخاليا وتفشل صحيحاً، �واً  تنمو فال البرصية،

 عزا م� املرجّوة، بالدقّة الدماغية املنطقة تلك يف تنتظم أن طبيعياً 
 وبدالً. االعتيادية العمودية البنية استعادة عىل القدرة تفقد أن بالحيوانات

 يف أصبحت الطبيعية، البرصية القرشة �يّز الذي السوي االصطفاف من
 يف تشوهات إىل الدماغ يف نشيت التي التشوهات وأدت. فوىض حالة

 القرشة من تنشي العمق إدراك تنحنا التي العين� الثنائية الرؤية إن. الرؤية
 هذه فقدت وقد. العين� كال من املدخالت تشّفر والتي املصفوفة، البرصية

 مقدار عن النظر بغض. األبد إىل العمق وإدراك الثنائية الرؤية الحيوانات
 الحرجة، املّدة بعد الغ�مة أزيلت أن بعد الع� تلقته الذي املرئ املدخل

. أخرى مرّة فقدت أن بعد العين� الثنائية الرؤية تستعد ول
 

 القدرات عىل كث�ة أمثلة لوجدنا اليومية، اإلنسان حياة يف تعنا لو  
 عدم بسبب تحدث، قد التي أو حدثت، التي املتناقصة أو املفقودة
 أحد إن. الحرجة املّدة خالل ما يشء تعلّم يف والفشل الكايف البيئي التعرض
 بلغات والتحّدث والكتابة القراءة عىل القدرة هو واملهمة الواضحة األمثلة
 أن أجيالها من تطلب املتقدمة البلدان أغلب أن من الرغم عىل. أجنبية

 لقد. ذلك األمريكية املدارس تفعل ال دراستهم، خالل أجنبية لغة يتعلموا
 األمثل الوقت أن العصبية املرونة عىل أجريت التي الدراسات أكّدت
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 يكون عندما. سنة عرشة واالثنتي األوىل السنة ب� يقع اللغة الكتساب
 يف الدقيقة الفروق س�ع عىل ودماغه آذانه تدريب عىل قادراً  الطفل

 برنامج إدخال من بدّ  ال لذلك. والشفاه الفمّ  باستخدام وتجربتها األصوات،
 ل إن االبتدائية، الصفوف يف مدارسنا إىل األجنبية اللغات يف »نّصاً  الحفظ«

 كم! (اإلنجليزية للغة محتكرين أو فكرياً  معزول� نصبح أن نرغب نكن
 الذين السكان من يشتكون أم�كي� وأرى أجنبي بلد إىل أسافر ح� أمتعظ

 أردنا فإذا. الجميع عىل مرشوطٌ  فرٌض  ذلك وكين ،»اإلنجليزية يتحدثون ال«
 هذه وأحد مسؤوليات، هناك تكون أن بد ال عظي�ً، بلداً  كوننا نفخر أن

). وثقافتنا لغتنا تشابه ال التي والثقافات اللغات نفهم أن املسؤوليات
 

 للصور املبكرة الطفولة يف املفرط التعرض أن ويعتقد بعضهم يرتاب  
 بها يتعلم التي الوسيلة يصبح قد اإلنرتنت أو التلفاز شاشات يف املرئية
 له القلق هذا. نشيته يف الحرجة املّدة خالل العال ويدرك القادم الجيل
 الذين الصغار فاألطفال املحتوى، أولها بها، األخذ يجدر جوانب عدة

 وجهاز تلفزيونية، قناة مائة إىل خمس� تتلك »متوسطة «بيئة يف يعيشون
 والعنف العري مشاهد إىل الوسيلة يجدوا أن �كنهم بعد، عن تحكم

 البلوغ، سن إىل فيه يصلون الذي الوقت وبحلول. بسهولة الرصيح والجنس
 معدل من نسبياً  أعىل شهوتهم تص� أو جنسياً، ممهدة أدمغتهم تص�

 أطالق ملشاهد األطفال تعرض إن. االعتيادي األخالقي أو الفكري النضج
 م� والحراجة الحساسية فقدان عىل يساعد الفيديو وألعاب األفالم يف النار

 حدوثها ننتظر أن علينا) 16(كولومب� مجزرة مثل ميساة كم. األمر يعنيه
 ونخىش؟ نتعظ ك
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 هو الطفولة يف املفرط البرصي التعرض بشين للقلق آخر جانب هناك  
 املدخالت إن إذ واإلبداع، األصالة عىل واإلنرتنت للتلفاز املحتمل التيث�
 مدخالت من وكث� قطعاً، فاعلة غ� واألفالم التلفاز من تيت التي املرئية

 هاري أو هود روبن عن كتاباً  يقرأ الذي فالطفل. أيضاً  فاعلة غ� األنرتنت
 تتكشف القراءة، من خياله جاء فإذا. بنفسه والتخيّل التصّور يتعلم بوتر
 فاعلة بصورة هوغورتس ومدرسة بوتر هاري عن تخيّلها التي العقلية رؤاه

 قوة فين الفيلم، يف وهوغورتس بوتر هاري شاهد إذا بين� خاملة، ال
 هاري شخصيات من وبدالً. لنفسه خلقه ما عىل تطغي البرصية الصورة

 واحداً  »�طي بوتر هاري «يكون الرواية، قرأ ح� عقله يف املوجودة بوتر
 عىل يبنى التطّور إن داروين، أوضح مثل�. املتخيلة الشخصية من بدالً

. أيضاً  اإلبداع وعىل االختالفات،
 

 فعىل. ذكرها من بدّ  ال الحرجة الفرتات عن أهمية أقّل  أخرى أمثلة توجد  
 عاملنا يف رضورية مهارة فائقة برسعة الحاسبة عىل الكتابة تعدّ  املثال، سبيل

 األربعيني� أغلب يرغب ال ذلك، مع. مبكراً  تعلمها و�كن اليوم، املحوسب
 .ما يوماً  يحتاجونها أنهم يتوقعون ال أنهم افرتاض عىل املهارة، هذه تعلّم
 يف الحاسبة عىل الكتابة يتعلم أن يستطيع املتحمس الشخص أن ورغم
 بداية أو الطفولة يف اكتسبت لو م� بكث� أبطي عملية أنها إال الكرب،

 وعشاقها الرياضية األلعاب هواة ينجذب كيف انتبهوا وباملثل،. املراهقة
 يبدأ وكيف سنّاً، األصغر والسباحة والجولف، والجمباز، التنس، العبي إىل

. السابقة األجيال يف عليه كان م� أبكر وقت يف الرياضات هذه يف التدريب
 واملهارات املعلومات اكتساب محاولة تعكس وغ�ها األمثلة هذه

 حال يف عليها االستحواذ فشل أو (الحرجة الفرتات يف عليها واالستحواذ
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 أحد املناسب الوقت يف للتعلم املناسبة البيئة إيجاد إن). القدرات تناقص
 telegram @t_pdf  مكتبة .العقول أفضل صناعة أرسار

 
 الخّالق والدماغ املرونة  
 

 العصبي األساس عىل اآلن حتى الدماغ مرونة عن مناقشتنا أكّدت لقد  
 عن شيئاً  نعرف هل: مهم سؤال إىل الحال بطبيعة يؤدي وهذا. للمرونة
 املبدع�؟ دماغ فيها التجربة تغّ�  التي الكيفية

 
. نعم السؤال هذا إجابة إن الحّظ، لحسن  

 عاماً، ثالث� قبل الكتّاب عمل ورشة يف اإلبداع عن دراستي بدأت    عندما
 كان نعم،. وشخصياتهم الكتّاب أدمغة أدرس أن املستحيل من كان

 الذات وصفهم أسجل أن أو الكتّاب، عمل عادات أدرس أن باإلمكان
 قدراتهم أقيس أن أو والروايات، القصائد تنتج التي العقلية للعمليات

 الكيفية عن مبارشة غ� مؤرشات هذه كّل . املعرفية وأساليبهم الفكرية
 الوصول يتعذر الدماغ، نفسه؛ التحكم مركز لكن. الدماغ بها يعمل التي
 ومحمياً  املنال، وبعيد غامضاً، األمر وبقي. دقيق علمي فحص يف إليه

 العجز هذا كان لقد. الجمجمة أي لالخرتاق؛ القابلة وغ� الصلدة بالدعامة
 محبطاً  الدماغ يفهم أن أمل عىل الطبّي املجال يف يعمل مثيل لشخص
. للغاية

 
 غودفري اخرتع أن بعد. بالتغّ�  السبعينيات أواخر يف األمور بدأت ثم  

 عىل وحصال ،CTاملحوسب املقطعي املفراس جهاز كورماك وأالن هونزفيلد
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 عام يف مانسفيلد وبيرت لوتربر بول اخرتع كذلك. 1979 عام يف نوبل جائزة
 عام يف نوبل جائزة عىل وحصال ،MRاملغناطييس بالرن� التصوير 1980
 أدوات للعل�ء وأصبح. العصبي التصوير ثورة انطلقت وهكذا. 2003

 الرن� كان لقد. وقياسه� وفيسيولوجيته الدماغ ترشيح تصّور من تكنهم
 لقياس استخدامه باإلمكان ألن الخصوص، وجه عىل جبارة أداة املغناطييس

 وكيمياء ،mMRالهنديس األشكال قياس رن� طريق عن الدماغ ترشيح
 للتغّ�  مبارشة غ� ومؤرشات ،sMR الطيفي التنظ� رن� طريق عن الدماغ

 الرواد من واحدة كنت لقد. fMR الوظيفي الرن� طريق عن الدم تدفّق يف
 ينصب الرئيس اهت�مي كان ولكن الدماغ، لدراسة األدوات هذه تطبيق يف

 ألن الشديدة، العقلية األمراض يف تحدث التي الدماغ اختالالت فهم عىل
 الذي البؤس مقابل ويف. املعارص عاملنا مشكالت أهم كانت األمراض هذه

 نستطيع ال ترف وكينها املبدع� دماغ دراسة بدت األمراض، هذه تسببه
 استجاب الحّظ، لحسن لكن. الحارض الوقت يف األقل عىل كلفته، تحمل
 نهاية يف املبدع� دماغ فهم يف العصبي التصوير أتاحها التي للفرص آخرون
. املطاف

 
 االشتباك نقاط عدد يزداد الذكريات، تخزّن عندما أنه اآلن عرفنا لقد  

 يف زيادة إىل الواقع يف يرتجم قد وذلك. السليم الطبيعي الدماغ يف العصبي
 نقاط فيها تزداد إذ محّددة، دماغية مناطق يف الرمادية املادة حجم

 الرن� تصوير قدرة نستخدم أن املمكن من هل لكن. العصبي االشتباك
 فعالً؟ يحدث الحجم يف التغي� كان إذا ما لتحديد
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 تحتاج الذين األشخاص من رائعة مجموعة الدراسات أوىل إحدى اختارت  
 ،2000 عام ففي باستمرار، املكانية املالحة مهارات يف تحس� إىل أدمغتهم

 سائقي يف hippocampus الُحص� حجم وزمالؤها ماغواير إلينور درست
 بوصفه األعصاب عل�ء ب� معروف الُحص� إن. لندن يف األجرة سيارات
 سيارات سائقي اختيار تم وهكذا. الذكريات فيه تتصلب الذي املوقع
 يف املالحية املهارات تعلم زيادة تيث� ملعرفة الدراسة لهذه لندن يف األجرة
 األمر لعام�، يستمر مكثف لتدريب يخضعون ألنهم لديهم، الدماغ مرونة
 املدينة، داخل األماكن آالف موقع يحددون كيف تعلّم منهم يتطلّب الذي

 سيارات سائقي أن ماغواير وجدت وقد. املضنية املرور فحوصات وتجاوز
 وأن االعتيادي�، باألشخاص مقارنة الُحص� حجم يف زيادة لديهم األجرة
 سيارة قيادة يف يقضونها التي السنوات عدد مع طردياً  تتناسب الزيادة
 بنية يف املرن التغي� عىل قابلية هناك« أن نتيجة إىل العل�ء وخلص. األجرة
 .»البيئية للمطالبة استجابة البالغ اإلنسان يف الدماغ

 
 درست إذ. املبدع� األشخاص دراسة يف ذلك بعد النهج هذا استعمل  

 العقلية القدرات من جانباً  ليفربول جامعة يف وزمالؤها سلومينغ فانيسا
 األوركسرتا موسيقيي أن يفرتض أغلبنا إن. السيمفونيات أوركسرتا لعازيف

 دراية عىل كنّا فلو. الخاّصة أدواتهم يحرتفوا ك مؤهل� يكونوا أن يحتاجون
 خلق يف تتشارك أن البدّ  والتي كب�ة، مجموعة من جزء أنهم ألدركنا أكرب،

 األوركسرتا قائد من توجيه بساعدة وتعاونية، تفاعلية بطريقة معاً  الصوت
 إىل يحتاجون األوركسرتا موسيقيي أن يدرك منا القليل لكن). املايسرتو(

 يف مهارة يتطلّب األوركسرتا أداء ألن أيضاً، عالية ومكانية برصية قدرات
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 الفضاء يف وأداءهم استجاباتهم توجيه ويتطلّب املخطوطة، املوسيقى قراءة
. أيضاً  بهم املحيط

 
 الفرق لكن الكل�ت، بقراءة شبيهة مكتسبة مهارة املوسيقى قراءة تعدّ   
 تعرض. أبجدية حروفاً  وليست موسيقية نوتات هي تُقرأ التي املواد أن

 إىل األفقية الخطوط تش� بين� أيضاً، رأيس بُعد يف مكانية بصورة النوتات
 ،»املوسيقية النوتات «قراءة لغرض لذلك. الصوت حّدة يف االختالف درجة
 الحّدة يف األخرى عن نوتة كّل  تباعد مدى يراعي أن باملوسيقي يجدر

 مراعاة مع أيضاً، الصفحة عرب النوتات يتابع وأن ،)الزمنية الفواصل تحليل(
 أن يستطيعون املهرة املوسيقي� أغلب إن. والوقت اإليقاع يف املفاتيح
 املهرة القرّاء يرصخ ال ح� يف. (قراءتها أثناء أذهانهم يف النوتات يسمعوا
 ).العادة يف يبطئهم أن شينه من ذلك ألن يلفظونها، ح� الكل�ت بيصوات

 سنّ  يف تدريباتهم املوسيقى قراءة يحرتفون الذين األفراد يبدأ العموم، عىل
 والتي سوزوك، طريقة باستخدام الصغار املوسيقيون فيتدرب. نسبياً  مبكرة

 ب� أوىل خطوة بوصفها يسمعونها التي املوسيقى أصوات تقليد تعلّمهم
 النوتات قراءة تعلّم يبدأون ما وعادة العمر، من والسادسة الثالثة

. الكل�ت قراءة تعلّمهم مع بالتوازي العمر، من السادسة يف املخطوطة
 بدأوا قد موسيقياً  والعرشون الستة كان سلومينغ، دراسة إىل وعوداً 

 املوسيقى قراءة تكون العمر، ذلك يف. العمر من 9.6 معدل يف تدريباتهم
 مع أسبوعياً  ساعة 36 معدل �ضون إذ يتعلمونها، التي األشياء أوىل من

. املوسيقية أدواتهم
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 26 (موسيقي� غ� أشخاص مع موسيقياً  والعرشين الستة أدمغة قورنت  
 تتاز املوسيقي� أدمغة أن ووجد. املغناطييس الرن� باستخدام) أيضاً 

 ما تخم� �كنكم هل واحدة، محددة منطقة يف الدماغ قرشة يف بتضخم
 الرمادية املادة من أكث 2ملم 699 مساحة املوسيقي� لدى كان املنطقة؟

 األيرس املّخي الفّص  يف اللغة نظام يف األهم الدماغي الجزء بروكا، منطقة يف
 الذي الجزء هي بروكا منطقة إن. املوسيقي� غ� باألشخاص باملقارنة

 املوسيقي� أن يبدو ما وعىل. الطليق النحوي الكالم لتوليد نستخدمه
 أيضاً  »موسيقية منطقة «أنها عىل »اللغوية املنطقة «هذه يستخدمون

 األوركسرتا موسيقيو يقرأ عندما). أخرى دراسات يف النتيجة هذه أُكّدت(
 منهم يتطلّب الدماغ يف نشاطاً  يؤدون فإنهم مخطوطة، موسيقى ويعزفون

 يف وتكراراً، مراراً  بذلك القيام إن. أدمغتهم داخل املوسيقى يحكوا أن
 العازف حياة مدى وعىل األسبوع، يف ساعة والثالث� الستة متوسط

 نقاط ارتباطات توّسع إىل يؤدي ،)سنة 20.6 أع�رهم متوسط (النموذجي
 تضّخم إىل يؤدي الذي األمر بهارة، بذلك بالقيام لهم تسمح التي االشتباك
 بقياس املغناطييس الرن� دراسة تقوم ال (أكث املستخدمة القرشية املنطقة
). إال ليس استنتاجاً  يكون أن يتعدى ال قيل وما االشتباك، نقاط �و معدل

 
 النوتات تفس� تتطلّب مكانية،/برصية مهارة املوسيقى قراءة إن  

 عىل (األوركسرتا عزف ويتطلّب. دقيق مكا� توجيه يف املخطوطة املوسيقية
 بطريقة مكانية/برصية مهارات) اآللة عىل »الصولو «املنفرد العزف عكس
 والتشيلو الك�ن عازفو يصطّف  لألوركسرتا، النموذجي التخطيط يف. أخرى

 األول الك�ن عازف مقام فيكون املايسرتو، من بالقرب املقدمة، يف االوائل
 واألبواق، الباصات، عازفو يصطّف  الجانب ومن الخلف ويف. ثانياً  قائداً 

٢٠٥



 

 للموسيقي� يكون أن يفرتض املخطط، يوحي ومثل�. والنقر النفخ، وآالت
 كرسيه يف األول الك�ن عازف يجلس أن ويفرتض. أيضاً  عالٍ  مكا�ٌ  إحساٌس 
 للتشيلو يديه وب� أمامه وإىل الك�ن، إىل ليستمع يساره إىل مصغياً 

 املوسيقى يقرأ بين�. والنقر النفخ، وآالت لألبواق، خلفه ومن والباص،
 الجداري الفّص  وخاصة الجداري، الفّص  أن نعرف إننا. املايسرتو ويتابع
 دراسة لكن. املكانية/البرصية املهارات من النوع لهذا يستخدم األ�ن،
. املنطقة هذه يف تضخ�ً  تكتشف ل سلومينغ بها قامت التي الرن�

 
 القدرة لتقييم فكرياً  اختباراً  سلومينغ دراسة يف األشخاص أُعطي  

 الجداري الفّص  لوظيفة كالسيكٌ  اختبارٌ  يعدّ  والذي لديهم، املكانية/البرصية
 يقدروا أن منهم فيُطلب ،»الخطي التوّجه حكم «عليه يطلق األ�ن

. خطي توجه ثالثون أستُخدم إذ. سطرين ب� الزاوية يف الدقيقة االختالفات
 كاملة، درجة حقق شخصاً  عرش سبعة عازفاً، والعرشين الستة ب� أن فوجد

 تحقيق استطاعوا قد املوسيقي� غ� األشخاص من فقط ثالثة أن ح� يف
 مهاراتهم عززت قد األوركسرتا موسيقيي أن يبدو. املستوى هذا

. واألداء امل�رسة خالل من فكرياً  الفراغية/البرصية
 

 بنيوية فروقاً  يحدثان املوسيقي� واألداء امل�رسة أن أخرى دراسات أكّدت  
 عصبي تصوير دراسة ثالث� من أكث اجريت األمر، حقيقة يف. الدماغ يف

 أستطيع م� أكث (الكتاب هذا فيه ألّفت الذي الوقت يف ملوسيقي�
 من أكاد�ية مقاالت مراجعة إىل الفصل هذا تحويل دون من تلخيصه

 البارزة النقاط بعض ييل ما يف). القراء عند مدوياً  تثاؤباً  تصنع أن شينها
 الفّص  يف تضخم أيّ  تظهر ل سلومينغ دراسة أن من بالرغم عليها، لتطّلعوا
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 أكث أو أكرب املنطقة هذه أن إىل أشارت قد أخرى دراسات إن إال الجداري،
 العازف� لدى أن أخرى دراسات وأظهرت. املوسيقي� عند أيضياً  نشاطاً 
 التنسيق مراقبة يف املتخصص الدماغي الجزء أيضاً، املُخيخ يف تضّخم
 فائقة الفكرية األنرتنيت ألنشطة شاشة بوصفه أيضاً  واملعروف الحرك،
 من أجزاء يستخدمون املوسيقي� أن أيضاً  أخرى دراسات وأظهرت. الرسعة

 املوسيقى يقرأون عندما األيرس الدماغي الفّص  يف املوجود اللغة نظام
. أيضاً  إليها يستمعون وعندما ويعزفونها،

  
 الستنتاج كافية تراكمية أدلّة عىل تحتوي الدراسات هذه إنّ  نقول أن  يكفي

 األوركسرتا موسيقيو �تلك. (للدماغ مفيدان وأداءها املوسيقى تعلّم أن
 لفقدان عرضة أقّل  وأدمغتهم أيضاً، املوسيقي� غ� من أكث رمادية مادة
 عىل وعالوة). املوسيقي� غ� مع مقارنة العمر تقدم مع الرمادية املادة
 ينتجان املوسيقي� واألداء امل�رسة أن إىل الدراسات هذه تش� ذلك،

 الدماغ أن حقيقة الدراسات هذه وتدعم. ووظيفته الدماغ بنية يف تغي�ات
 أداء ويف الدماغ يف محّددة تغي�ات إىل تؤدي اإلبداعية األنشطة وإن مرن،

 سائقي دراسة نتائج مع النتائج هذه نجمع عندما. الفكرية االختبارات
 تدريب يف للبدء متيخراً  الوقت يكون ال قد أنه نستنتج األجرة، سيارات
 يف تدريباتهم بدأوا الدراسات هذه يف املوسيقي� أغلب أن ح� يف. الدماغ

 يف االشتباك نقاط زيادة يف األجرة سيارات سائقو يبدأ ل جداً، مبكرة سنّ 
. عمرهم من العرشينيات يف أصبحوا حتى الُحص�

 
 أقىص املوسيقي اإلبداع تلّقى والدماغ، اإلبداع دراسة يف النقطة هذه عند  

 استكشاف يف بدأوا قد األعصاب عل�ء أن من وبالرغم. االهت�م من قدر
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 ل عملهم أغلب إن إال البرصية، الفنون يف اإلبداع وخاصة أخرى، مناطق
 األعصاب علم عىل ينصّب  االهت�م جّل  كان. مبارشة الدماغ يفحص

 أو أشكاالً الفنانون يرسم وملاذا كيف أو الفّن، نتصور كيف ودراسة الج�يل،
 انشغال أو املستقيمة، للخطوط موندريان تفضيل مثل معيّنة، طرائق
 توجد ال. والصورة الشكل مكونات لتجريد محاولة يف بالتكعيب بيكاسو
 املتعلقة الدراسات أما. األدب واإلبداع الدماغ ب� تجمع اآلن حتى دراسة

. أساساً  موجودة غ� فإنها العلوم، يف واإلبداع بالدماغ
 

. به القيام يجب الذي الكث� وأمامنا القليل، القليل نعرف إننا باختصار،  
 

 االستثنائ واإلبداع االعتيادي اإلبداع  
 

 أن ووددت االستثنائ، اإلبداع عن الكشف بقصد الكتاب هذا ألّفُت  لقد  
 ومجتمعاتنا، حياتنا، جعلت أشياءً  يخلقوا أن املبدعون استطاع كيف أعرف

. وثراءً  ج�الً أكث وحضاراتنا
 

 االنفتاح مثل مميزة، وس�ت بشخصيات يتمتعون املبدع� أن تعلمنا لقد  
 تيت أفكارهم أن وتعلمنا. الغموض مع والتسامح والفضول، التجارب، عىل

 حافة عىل الوقوف أو إلهام، ولحظات املخيلة، يف ومضات مثل إليهم
 ما يف وترتطم وتتصادم، وتسمو، وتحلّق، األفكار، تطفو حيث الفوىض،

.  بينها
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 التي الرتابطية بالوصالت الغني الدماغ من ييت اإلبداع أن أيضاً  تعلمنا  
ً  تكّوناً  جديدة مجموعات تكّون عىل تشّجع  مرن الدماغ أن وتعلمنا. حرّا

 قليالً، ولو �تلك، أننا وتعلمنا). ترينها خالل من أدمغتنا نغّ�  أن �كن(
 من يقلل ال باالعتيادي نعته إن. »االعتيادي اإلبداع «عليه أطلقت شيئاً 
 عىل شهادة »املايش عىل «جديدٍ  حديٍث  توليد عىل قادرين كوننا إن. شينه

 اإلبداع (نرى أن بدّ  فال املجيدة، ألدمغتنا »االستثنائ االعتيادي اإلبداع«
 يخطّط الذي املعلم إن متعّددة؛ بوجوه اليومية حيواتنا يف) االعتيادي

 أو الرياضيات، ج�ل حول الطلبة انتباه للفت جديدة تدريس طرائق
 رجل وإن. عظي�ً  إبداعياً  إسهاماً  يقدم دون، جون شعر أو الفيزياء، قوان�

 الذي باملنتج الزبائن اهت�م ليث� جديدة طرائق إىل يتوصل الذي األع�ل
 أو املحيل االقتصاد بإثراء يقوم وقد رشكته، يف مبتكرة بطريقة يسهم يبيعه
 يعزف أو جوقة يف يغني الذي الشخص وإن. املطاف نهاية يف العاملي حتى

 مالبس تصنع التي األم وإن. إبداعي بيشء يقوم جاز فرقة أو روك فرقة يف
 بالطبخ يستمتعون الذين وأولئك. إبداعي بيشء تقوم بنفسها أطفالها
 املكونات مزج خالل من وأطباقاً  أصنافاً  يتخيلون إذ إبداعي، بيشء يقومون
 إن. وباطنه الفمّ  ظاهر ب� ما بالطعام اإلحساس وإغراء النكهات وتجربة

 ردود ملناقشة تجتمع التي القراءة، منتديات أو الكتاب نادي يف املشاركة
 وسيلة عن والبحث. إبداعي نشاط ومحتواه، الكتاب أفكار عىل األفعال
  األفكار أو األشكال مع تتعامل كيف البنت أو األبن لتعليم جديدة

 بنا، يحيط االعتيادي االبداع إن. إبداعي نشاط اللون، مفهوم مثل املجردة،
. بيخرى أو بطريقة جميعاً  نتشاركه إننا بل. حولنا من
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 تعرف وأن بالفعل، تلك ما تيخذ أن ــ القارئ عزيزي ــ تطمح أال لكن  
 تساعد أن ترغب أال أّماً، أو أباً  كنت لو أكث؟ مبدعاً  نفسك من تجعل كيف
 بعض ييل ما يف فيه؟ اإلبداع تعزز شينها من بطرق النمو عىل صغ�ك دماغ

: العقول أفضل صناعة يف تساعد قد التي األفكار
 

 للراشدين عقلية تارين  
 

 وك�لها، األبدان صحة تستهدف التي التدريبية الربامج عن نسمع ما كث�اً   
 العقول تستهدف التي التدريبية الربامج عن جداً  القليل إال نسمع ال لكننا

 ملاذا. فعالً الندهشنا الحقيقة، هذه لتيمل هنيهة توقفنا إذا. واألدمغة
 تسلسل السبب يعكس رّبا الدماغ؟ ال الجسد وتنمية االنضباط اخرتنا

 با خّالقاً  ليس تفك�نا إن رّبا أو املعارصة، ثقافتنا يف اإلشكالية األولويات
. الكفاية فيه

 
 روبرت الزوج� كتاب من فصالً قرأت الكتاب، إنهاء عىل أوشكت عندما  

 رائعة، بصورة اإلبداع فيه ناقشا إذ ميشيل، وزوجته ب�نشتاين ــ روت
 آخر، مجال إىل وتحويله معّ�  مجال من أفكار أخذ من ينتج أنه واقرتحا

 الشخص ظاهرة ناقشا ك�. اآلخر إلتقان به بيس ال واحد مجال إتقان وإن
 عديدة، مجاالت ويتقن أشياءً  يعرف الذي الشخص أو املواهب، متعدد

 هذا يف استشهدنا مثل� (املواهب متعددي مبدع� من بيمثلة واستشهدوا
 آخر كتاٍب  بتيليف قاما أنه� اكتشفت آخَر، شيئاً  أعقب ويشء). الكتاب

 عرشة ثالث يتبنى والذي ،1999 عام يف) العبقرية رشارة (اإلبداع عن
 هذا يف أذكره أن أخطط ما تشبه الطرق هذه بعض. اإلبداع لتعزيز طريقة
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 شعور دون من وأدرجتها، قراري عىل بقيت لقد. بالفعل الكتاب من القسم
 بقراءة أويص زلت ما حال، أية عىل. مختلفة بطريقة ناقشتها ألنني الذنب،

. املوضوع يف اإلسهاب يرغب ملن) العبقرية رشارة(
 

 الوقت بعض تخصيص حول تتمحور العقلية للت�رين توصيات جوهر إن  
 جرّب. مستحدثة بطرق واإلدراك التفك� لتعلّم حرصياً  اليومية حياتك يف

 البدنية التمرينات مثل تاماً  بك، خاّصة »إبداعية ترينات «تطوير
 حال حاله صعباً  األمر أن تجد قد بذلك، القيام يف البدء عند. الرياضية

 إذا وحتى كب�، فراغ وقت �تلك ال معظمنا إن. البدنية التمرينات
. العقلية بالتحديات لنقوم االستنزاف أو باإلرهاق نشعر ما غالباً  امتلكناه،

 رخيصاً  كتاباً  نقرأ أو األنرتنت، نتصفح أو التلفاز، نشغل أن األسهل من
. داخله يف ما نتذكر بالكاد

 
 يف شاق العمل أن تشعر قد اليومي، روتينك إىل عقلية تارين أضفت إذا  

 ح� بين�. التعب أو اإلحباط بذريعة األمر عن تتخىل وقد األمر، بادئ
 أسهل تدريجياً  الت�رين تصبح دماغك، يف »عقلية عضالت «وتبني تستمر

 عندما دماغك يف ببطء تتوسع الرمادية املادة أن فقط تخيل. إمتاعاً  وأكث
 التي العوامل أهم أحد أن األعصاب علم أظهر لقد. االشتباك نقاط تزيد

 مستوى زيادة هو الزها�ر مثل التنكسية الدماغ أمراض ضد تحمي
 العقلية الت�رين لكن تعليمك، سنوات تغّ�  أن تستطيع ال قد. التعليم

. به القيام �كنك حّل  أفضل الذات والتعليم
 
 

٢١١



 

 ثالث� تخّصص أن حاول. نفيس أنا أقرتحها التي التمرينات بعض ييل ما يف  
 عطالت يف أكث وقتاً  تخّصص أن األفضل من رّبا. بها للقيام يومياً  دقيقة
 روح يف تدخل عندما. واحد آن يف بتمرين� تقوم أن حاول. األسبوع نهاية

. بك خاّصة جديدة تارين تبتكر قد العقلية، الت�رين
 

 فيه والتعمق ميلوف وغ� جديد مجال اكتشاف  
 

 للتفك� ومصدر (لألشياء جديدة نظرة عىل للحصول الطرائق أفضل إحدى  
 عنه تعرف ال أو القليل، إال عنه تعرف ال جديد مجال يف تبحر أن) الخّالق

 تقرأ أن حاول البيولوجيا، أو الفيزياء يف تخصصك كان إذا. إطالقاً  شيئاً 
 أن حاول الحاسبات، هندسة يف حياتك أفنيت إذا. ترسم أن أو الشعر
 أن حاول التجارة، يف ضليعاً  كنت إذا. الذاتية الس� تقرأ أو التاريخ تدرس
 لتعلم تتوق كنت إذا. واملحيطات األرض علم أو الجغرافيا من القليل تتعلم
 بالقيام فابدأ موسيقي، تدريب لديك يكون أن دون من البيانو عىل العزف
. الحالية مهنتك أو اهت�ماتك عن تاماً  مختلفاً  شيئاً  تختار أن حاول. بذلك

 
 لقدرتهم إبداعهم من بجزء يدينون قد أشخاصاً  الكتاب هذا يف صادفنا  

 العلوم، قسم إىل يرجع الترشيح فإن. املتباينة التخصصات ب� القفز عىل
 ومايكل ليوناردو كان ذلك، مع. الفنون إىل والنحت الرسم يرجع بين�
 من زاد األول يف تبحره� إن بل املجال�، ب� الجمع يف متعايشان أنجلو

 ل لو الهيئة بهذه داُود يخلق أن أنجلو مايكل بقدور كان هل. الثا� ثراء
 سيكون ماذا سب�يتو؟ سان يف الترشيح يف خفية وساعات ساعات يقض
 تخيّل من الجسد خلق عىل قديراً  الرسام يكن ل إن سيست� سقف شكل
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 قد أنجلو مايكل أو ليوناردو كان لو البرشة؟ تحت العضالت، تحت العظام،
 مرشوع عىل يعمالن هل يصنعان؟ كانا ماذا العرشين، القرن يف ولدا

 يف غوغنهايم متحف أو لينكولن؟ مركز يصم�ن تراه� أو مانهاتن؟
 أو الكّم؟ ميكانيكا أو النسبية نظرية يكتشفان هل بلباو؟ أو نيويورك

 األعصاب علم يف يبحثان هل فلسفية؟ أو أطروحات روايات يؤلفان تراه�
 وإزالة املجاالت ب� املزج عىل القدرة �تلكان مادام البرشي؟ والدماغ
 عىل. بعضها عن بعيدة البعض يراها قد التي التخصصات ب� الحدود
. الحايل عرصنا يف حارضين كانا لو ذاته النهج يتخذان سوف أنه� األرجح

 
 ذلك تحقيق �كن ولكن كث�اً، املواهب تعدد موهبة الطبيعة تنح ال  
 للقيام خفياً  شغفاً  �تلكون الكث�ين إن. التنشئة خالل من) جزئياً  ولو(

 يف مهارتك تجرب أن تريد كنت إذا. اليومي قوتهم عمل عن يختلف بيشء
 وأجتهد وقتك خذ أجنبية، لغة تتقن أو الك�ن، عىل تعزف أن أو الرسم،
 ألنها ومثابرة، بشغف هواية، ال جّدياً  األمر تيخذ أن املهم من. بذلك للقيام

 أشخاص استفاد لقد. بها يتمرس أن لعقلك �كن التي الوحيدة الطريقة
 لقد. فراغهم أوقات يف آخر مجال ويف واحد مجال يف العمل من كث�ون

 شاعراً، الطبيب ويليام كارلوس ويليام وكان رّسام�، وأيزنهاور ترششل كان
 ومخرتعاً  كاتباً  فرانكل� بنجام� وكان الك�ن، عىل عازفاً  آينشتاين وكان

. دولة ورجل
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 املحض والتفك� التيمل يف الوقت بعض    قضاء
 

 ما إذاً . التجارب عىل باالنفتاح تتاز اإلبداعية الشخصية أن اآلن عرفنا  
 يف القدرة زيادة �كن بحيث العقيل االنفتاح م�رسة عىل يساعد الذي

 أجرب ل نعم،. التيمل م�رسة هي املثىل اإلجابة الحياة؟ تجارب خوض
 للتفك� مصدراً  �تدحه الكث� وجدت لكنني رصيحة، ألكون شخصياً  التيمل

. الكون مع واالنسجام البال، براحة والشعور الذات، واالنضباط اإلبداعي،
 وقد أسمى، وعي مستوى إىل لالنتقال وسيلة خ� التيمل أن بعضهم يعتقد
 تطرقت التي اإلبداعية العملية من جزءاً  »املستوى «هذا إىل الوصول يكون

. الثا� الفصل يف لها
 

 الهيبيون، الهواة إال بها يقوم ال تافهة م�رسة التيمل أن تعتقد كنت إذا  
 رصيناً  مجاالً الدماغ يف التيمل تيث� دراسة أضحت لقد. األمر يف النظر أعد

 ترتكز. الدماغ وظائف عىل آثار من للتيمل ملا األعصاب، علم أبحاث يف
 الغاما تزامن عليها يطلق دماغية خاصية عىل الحديثة الدراسات أغلب

gamma synchrony .الرتدد عالية تذبذبات هذه الغاما موجات إن 
 تعكس مختلفة، مناطق يف تتزامن عندما ولكنها. بالفعل الدماغ يف موجودة

 والتي ،)العصبية الجمعية عليها يطلق التي (العصبية املجموعات تواصل
 املعقدة املعلومات دمج يف وتتشارك الدماغ، يف واسع نطاق عىل تتوزع

 تخطيط بتقنية الغاما تزامن قياس �كن. ما مشكلة حّل  أو معنى الكتشاف
. EEG الكهربائ الدماغ
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 ريتشارد النفس عال بقيادة ويسكونسن، يف بحثية مجموعة قامت  
 ،»اسرتاحاتهم «خالل البوذي� الرهبان عند الغاما تزامن بدراسة دافدسون،

 يركز ال والذي »املرجعي غ� «التيمل اخت� وقد. التيمل �ارسون وبين�
 أشكال من شكالً �ارسون الرهبان هؤالء كان. معّ�  يشء عىل فيه الرهبان
 من حالة تحقيق إىل يسعى الذي التبت، بوذية عند املستخدم التيمل
 غ� ومتاحية جاهزية «بينه يوصف والذي املرشوط�، غ� والعطف الحّب 

 العطف «من الحالة هذه خالل. »الحيّة الكائنات جميع ملساعدة مقيدت�
. للوجود طريقة بوصفها العقل عىل والرحمة اإلحسان يطغي ،»الخالص

 
 للتدريب واحداً  أسبوعاً  الجامعات طلبة أعطي البحث، يف املقارنة عند  

 واحدة ساعة وم�رستها »الخالص العطف تيمل «تقانات فيه يطبقون
 �تلكون الرهبان كان املجموعت�، يف الدماغ تخطيط قورن عندما. يومياً 

 يف املقاسة املستويات أعىل (الغاما تزامن من أعىل مستويات الفتة وبصورة
 يف االنسجام حسنت قد التيملية م�رساتهم أن الواضح من). الواقع

 حالة يف موجود الغاما تزامن ألن يتيملون، ال عندما لديهم الدماغ وظائف
 باطراد والتيمل االسرتخاء يف الغاما تزامن مستويات ترتبط. أيضاً  االسرتخاء

 التمرين مدى أن يوحي م� متيمالً، الراهب يقضيها التي الساعات عدد مع
 دماغية منطقة أي تخم� �كنكم هل. »الغاما قوة «يف تحّسن مع يتناسب

 يف املعروفة الرتابطية القرشة إنها �كنكم، بالتيكيد ذروتها؟ يف الغاما كانت
 نتيجة كانت. والجدارية والصدغية الجبهية املنطقة يف اإلبداعي الخلق
 الجميع يغّ�  أن �كن إذ. نفسه الوقت يف وغنية بديعة دافدسون دراسة

 وال بلحظة، لحظة إدراكهم نوعية تحس� أو التيمل، ب�رسة أدمغتهم
. أيضاً  اليومي الحياة روت� بل فقط، التيمل عىل يقترص األمر أن أقصد
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 فتح «خالله من �كن تاماً، التيمل م�رسة عن مختلف آخر بديل هناك  
 وغ� متحررة بصورة »املحض التفك� «البديل بهذا وأقصد ،»الدماغ

 الصامت العريض بالتفك� مىض ما يف عليه أطلقت والذي. متحرجة
 للمرء �كن. Random Episodic Silent Thought (REST (العشوائ

 يفصل أن يستطيع طاملا شاء، وكيف� أين� »املحض التفك� «�ارس أن
 بين� بذلك يقوم أن �كن. الخارجي العال مدخالت من نوع أي عن نفسه

 أثناء يف أو االستح�م، حوض يف يستلقي أو رسيره، يف يضطجع أو يجلس
 إىل ويسمو حّرية بكّل  يتجول عقله املرء يدع أن املهم  اليشء.السباحة

 تتشكل أو جوانبه، أو الالوعي من والصور األفكار ترتفع إذ »املكان ذلك«
 ترابطات لتنشئ النهاية يف وتشتبك تصطدم ثم ومن تط�، أو تطفو أو

. الواعي اإلرادي اإلدراك يف بسهولة تحدث أن �كن ال جديدة
 

 تراه ما ووصف مراقبة  
 

 تحس� يُعد. تالحظه بالكاد لكنك مشّوقاً، شيئاً  مسمعك يطرق يومٍ  كل يف  
 األدمغة أفضل لصناعة آخر مصدراً  ووصفه العال مراقبة عىل القدرة
. إبداعاً  وأكثها

 
 للمكان تبعاً  مختلفة بنفسك تختارها التي لألشياء مراقبتك تكون قد  

 أشخاص أو متحف، يف لوحات أو حظائر، أو طيور فيه؛ تعيش الذي
 طريقة تكون قد. فيه تتسوق متجر يف الكاش� عند أو املرتو، يف تصادفهم

 أو رشاب، يف مختلفاً  مذاقاً  أو وأ�اطه، السّجاد ألوان أو املتجر، نوافذ تنظيم
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 ً  بعد شغٍف  من تاله وما شهرين، أو شهراً  به شغفت الذي املوضوع كان أيّا
. ذلك

 
 هدفك يكون أن يجب تراقب؛ أن الذهني التمرين هذا يف األوىل املرحلة  

 تلحظ بحيث التفاصيل، أدّق  إىل باهت�م تنتبه أن الطويل املدى عىل
 رسامو يفعل كان مثل� غشتايل، بنهج تبدأ قد. بالعادة تالحظها ال جوانب

 هذا �رّن إذ. عرش التاسع القرن باريس يف ابتكروه ح� االنطباعي الفنّ 
 أو الطيور فيك تث� ماذا والبديهية؛ العاطفية دماغك مكنونات املنهج

 الكل�ت وأخرت فّكر، وأفكار؟ مشاعر من اللوحات أو السجاد أو األشخاص
 تحتاج أنك بدّ  ال. أكث تحليلية مراقبة إىل انتقل ثم. بتينٍ  لوصفها املناسبة

 تراقب كنت إن. تراقب م� أكث مناسبة تفاصيل إىل مراقبتك تجزئة إىل
 والجب�، والحاجب�، العين�، يف …وجهه يف تطلّع املثال، سبيل عىل شخصاً،
 واملظهر الَشَعر، إىل انتقل ثم. والبرشة الجلد، وملمس والشفاه، واألنف،

 األشكال، لتصف مثالية كل�ت اخرت. والحذاء واملالبس، والوقفة، العام،
. تراها التي واأل�اط واأللوان،

 
 يلزمك التمرين، يكتمل ولك. باملراقبة تقوم بين� تراه ما تصف أن بدّ  ال  

 فقرة واكتب مكتبك أو حاسوبك عىل اجلس. به تقوم الذي الوصف كتابة
 اقتناء يف ترغب قد. أكث وأناة بدقّة مالحظاتك فيه� تصف اثنت� أو

. للذهن واستحضارها الكل�ت الختيار لغوي معجمٍ 
 

 شيئاً  وصفت أنك بدّ  ال وشهوراً، أسابيعَ  التمرين هذا يف تيض بين�  
 كيف الحظ وثم به، قمت ما رتّب تقدير، أقّل  عىل املّدة هذه يف مشابهاً 
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 وأخرت آخر، يشء إىل أمِض  وهكذا. وأكث أكث والوصف املراقبة يف تحسنت
ً  يختلف موضوعاً  . السابق املوضوع عن كليّا

 
 سوف. اليومية حياتك يف التمرين هذا مردود األرجح عىل تلحظ قد  

 تصبح أن بدّ  ال. بها تقوم التي األخرى العادات عىل امل�رسة هذه تطغي
 فيك، وطبعاً  عادةً  تصبح حتى قبل، من أكث وتحليلياً  بديهياً  محرتفاً، مراقباً 

 الناس راقبت إن وتقديرهم، حولك من األشخاص تحجيم يف أفضل وتصبح
 مفرداتك، وتتضاعف لديك، الوجوه تذكّر طبيعة تتحّسن كثب، عن

 الدماغية القرشة يف جديدة اشتباك نقاط تتكّون ثم ومن. كتابتك وتتحّسن
. الت�رين هذه نتيجة والرتابطية واللغوية البرصية

 
 التخيّل م�رسة  
 

. لإلبداع آخر مصدر التخيّل عىل الدماغ قابلية إن  
 

 واحد مكان يف إال نكون أن �كننا ال ظاهرياً، بالحسبان؛ التناقض هذا ُخذ  
 أن أندرياسن، نانيس إال أكون أن أستطيع ال شخصياً  أنا. واحد زمان ويف

 خيالياً  لكن. 2005 مساءات إحدى يف الغرفة هذه يف حاسوب عىل أجلس
 �كنني. أريد مكان أيّ  ويف أريد، يشء وأيّ  أريد، شخص أيّ  أكون أن �كن

. مور توماس مع اليوتوبيا وأناقش تودور عهد يف إنجلرتا إىل أسافر أن
 أنضمّ  أن �كنني. الجمعي األسود سلوك وأدرس كينيا إىل أسافر أن �كنني

 األفالطونية وأناقش فلورنسا أكاد�ية وأعضاء أنجلو،  ومايكل لورينزو، إىل
 الخليقة، بدء يف األوىل الخلية نواة أكون أن �كنني. حديقتهم يف الحديثة
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 حج�ً، أصغر أصبح أن �كنني. ذلك عىل املرتتبة النمو شفرات أصوغ وأن
 خليتي تتحفز كيف وأستشعر عصبية، خلية داخل DNA إىل وأتحّول
 اشتباك نقاط وأصنع خارجاً  الربوت� وأرسل جينات وأنسخ متكرر، بشكل
 الكون، وأطوف فضاء، كبسولة أكون أن �كنني. جديدة وروابط عصبي

 �رّ  بين� الفوتون أركب أن �كنني. نحوي القادمة الكواكب وأشاهد
 أن �كنني. النسبية نظرية طور عندما أينشتاين، فعل مثل� الضوء، برسعة
. فريسة عن يبحث نرساً  أو صقراً  أو طعامي، عن أبحث راكون أكون

 بين� املفرتسة الحيوانات أترقب األوىل، العصور يف فرداً  أكون أن �كنني
. داخلها يف وداُود الرخام قطعة أرى أن �كنني آكله، يشء عن أبحث

 أجلس بين� بساطة بكل التخيّل عرب بكث�، وأكث ذلك، بكّل  القيام �كنني
. 2005 عام يف مارس مساءات إحدى يف الغرفة هذه يف حاسوب عىل

 
 لألطفال عقلية نصائح  
 

 حياته، تكوين تجاه جّمة بسؤولية طفالً يربيان اللذان األبوان يشعر  
 املسؤولية تبدو الدماغ، مرونة عىل التنشئة تيث� عن اآلن نعرفه ملا ونظراً 

 رضيع إىل له حيلة ال صغ� غرّ  من ينمو الطفل مشاهدة إن. ثقالً أكث
 عمليات بانوراما روعة تبّ�  متكلم، طفل إىل مستكشف زاحف إىل يناغي
 املساس �كن ال التكّون هذا بعض. البلوغ حتى تستمر التي الدماغ، تكّون

 بالكث� يقوما أن لألبوين �كن. التجربة خالل من يتشكل أغلبه ولكن به،
. يوفرونها التي البيئة من أطفالهم أدمغة تنهل أن لض�ن
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 نفسه، الوقت يف) وجّدة وأّماً  (أعصاب وعاملة نفسية طبيبة وبوصفي  
 أقىص تحقيق عىل الطفل تساعد مثالية بيئة توف� حول األفكار بعض لدي

: أفكاري بعض إليكم. اإلبداعية إمكاناته
 

 التلفاز إطفاء  
 

 وظهر. قبالً الفصل هذا يف الصغار يف الصوري الخيال تيث� عىل عرجنا لقد  
 فرجة من اإلفراط أو الشاشات فرجة من السلبية اآلثار بشين القلق أن لنا

 يف) اللوحية واألجهزة (التلفاز أصبح لقد. فيه مراء ال واقعي الشاشات
 با ويفتت أمامه، الطفل يجلس إذ. املناسب األطفال جليس البيوت أغلب
. »يشاكس «ال أن ومن منه العائلة تيمن ثم من وأصوات، صور من يحمل

 بالرضورة،) مشاكساً  (يكون أن بدّ  ال واملستكشف النشط الطفل لكن
 أن للطفل طبيعية األشياء أكث وذلك. العال عىل يتعرّف الطفل أن بعنى
 والتالعب األشياء اللتقاط يوجهه دماغه ألن يستكشف الطفل إن. به يقوم
 خزانة يف واملقايل الصحون تصنعها التي املكانية العالقة لفحص أو بها،

 تفريغها، �كن وكيف املعلّبة، البضائع تكّدس كيف ملعرفة أو مثالً، املطبخ
 التواليت ورق ملمس لفحص أو املهمالت، سالل محتويات الكتشاف أو

 كّل ! باملاء الح�م �تأل كيف أو التواليت، ورق بلفة لالنبهار أو واملناشف،
 الفوىض ينظفا أن به� يجدر اللذينِ  األبوين نظر يف مزعجاً  يبدو ذلك

 وإنها طويالً، تدوم ال السلوكيات هذه فإن. عزاء ذلك يف كان إن لكن. وراءه
 والوزن، املكان، مثل العامة املفاهيم تكوين عىل الطفل دماغ تساعد

. وغ�ها والجاذبية، والشكل،
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 الطفل دماغ يدرب للخمول، يدعو سلبي نشاط الشاشة أمام الجلوس إن  
 دون من الجلوس عىل الجسد ويدرب. التفاعل عىل ال التلّقي، عىل أساساً 
 كيف وتعلّم العضالت ترين يف الوقت يقلل م� طويلة، لفرتات حركة

. العضالت وبقية واأليدي العيون ب� الحركة تتناسق
 

 الفيديو ومقاطع للربامج �كن التعليمية؟ التلفاز قيمة عن ماذا ولكن  
 تكون وقد مطلقاً، يرونها ال قد وأشياء أماكن األطفال تعرّف أن الجيدة

 أرشطة من العديد هناك. جديدة مفاهيم إلدخال وسيلة خ� الوسائط هذه
 تعلّم التي تلك أو. الصغ� آينشتاين سلسلة مثل التعليمية، الفيديو

 كوخ فان مثل األلوان، تعلّم التي أو. الصغ� باخ أو موزارت مثل املوسيقى،
 فإنها صغ�ة، جرعات يف تلك، أو الوسيلة هذه استخدام �كن. الصغ�
. وإفراط زيادة دون من بالطبع، للطفل مفيدة

 
 أو (التلفاز من األد� الحدّ  طفلك امنح الخامسة، وسنّ  الوالدة ب� ما  

. أيضاً  ذلك بعد أدناه يف الحدّ  وأبق. اإلطالق عىل يشء ال أو) الذكية األجهزة
 أرشطة عىل يقترص أن حاول إرادتك، ويفوق منه بدّ  ال التعرض كان إذا أما

. يومياً  واحدة ساعة عن التعرض تزيد وال التعليمية، الفيديو
 

 املشرتكة القراءة  
 

 الزمن عنه عفا أمراً  التلفاز مشاهدة من بدالً بالقراءة التوصية تبدو قد  
 القراءة إن أقوله أن أريد ما لكن. هنا ها متوفرة الشاشات ألن ومىض،
 الوقت برور تدريجياً  الكتابة فهم يف طرقنا تتغ� قد. أيضاً  هنا متوفرة
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 املستقبل إىل تتد واستيعاب بكفاءة القراءة إىل الحاجة لكن واألجيال،
 اللوحي، الجهاز أو الشاشة أمام الكث� يقرأ طفلك أن املؤكد من. املنظور

 محرتفاً  قارئاً  الشخص يكون أن أكرب، شين ذا يبقى القراءة عرب التعلم لكن
. كان يشءٍ  بيي تقارن ال التي العظيمة الذخائر من

 
 أو الخامس الشهر ب� ما ممكن، وقت أبكر يف لطفلك القراءة   ابدأ

 بعض ييل ما ويف كث�ة، الجيّدة األطفال كتب فإن كث�اً، تحرت وال. السادس
: منها األمثلة

 
 براون وايز مارغريت تيليف ،Good Night Moon القمر أيها  وداعاً  •
). سنوات ثالث أو سنت� إىل شهراً  12 أو 6 ب� لألطفال(
 

 Maisy’s Morning on the Farm الحقل يف مايزي صباح كان  كيف •
 6 ب� لألطفال (كوزين لويس تيليف من Maisy’s Train مايزي قطار أو

). ذلك من وأكث أشهر
 

 بايرون تيليف من Dinosaurs Dinosaurs ديناصورات  ديناصورات •
). سنت� ــ شهراً  12 أو 6 ب� لألطفال (بارتون

 
 ب� لألطفال (سوس دكتور تيليف من Hop on Pop البوب عىل  القفز •

). سنوات ثالث أو سنت� ــ شهراً  12
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 Cars and Trucks and تس� التي واملركبات والشاحنات  السيارات •
Things that Go ــ شهراً  12 ب� لألطفال (سك�ي ريتشارد تيليف من 

). أكث أو سنوات ثالث
 

 مايو مارغريت تيليف من Dig Dig Digging أحفر أحفر  أحفر •
). وأكث شهراً  12 بعمر لألطفال (آيليف وأليكس

 
 تيليف منVoyage to the Bunny Planet األرنب كوكب يف  رحلة •

). وأكث شهراً  12 بعمر لألطفال (ويلز روزماري
 

 تيليف من Where the Wild Things Are الربية األشياء تكون  حيث •
). وأكث شهراً  12 بعمر لألطفال (سينداك موريس

 
 خمس ــ شهراً  18 ب� لألطفال (فالكونر إيان تيليف من Olivia  أوليفيا •

). سنوات
 

 من The Munchworks Grand Treasury العمالقة مانش  خزانة •
). أكث أو السنت� ب� لألطفال (مانش روب�ت تيليف

 
 عن تحدثنا إذا اليوم يف مرات ثالث أو مرت� (يومياً  لطفلك تقرأ أن يجب  

 ،»الرسير إىل الذهاب مرحلة «من جزءاً  القراءة اجعل). املثالية القراءة
 تجعل ال طفلك، مع تقرأ عندما. معاً  بالقراءة إال اليوم ينتهي ال بحيث

 أن طفلك وطالب القصة، يف ادخل. رتيب بيسلوب تقرأ وال. سلبية التجربة
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 ثم صفحة، اقرأ. والصور باملحتوى تتعلق أسئلة يطرح دعه أيضاً، يدخلها
. »اآلن؟ الجبنة مكان أين يل قل «،»القمر؟ أين «،»الفير؟ أين: «له قل

 استعمل السّن، يف تقدمهم مع. القراءة تجربة يف املشاركة األطفال يعشق
 اطرح. والحجم والشكل العدد مثل املفاهيم، لبلورة طريقة بوصفها القراءة
 التي القفازات عدد كم «،»الصورة؟ يف اإلطفاء رجال عدد كم: «مثل أسئلة

 بتدريس التفاعلية القراءة من النوع هذا يقرتن أن �كن (»يرتدونها؟
 أيضاً  األطفال يعشق). العدّ  تعلّم مثل بسيطة، رياضة أو قراءة مهارات

 الحفظ، مل�رسة لهم جيدة طريقة وهذه قراءتها، بعد القصة رسد إعادة
. حيواتهم طوال يحتاجونها التي املهارة

 
 يقرأون، األبوين األطفال شاهد إذا ذكرها؛ من بدّ  ال مهمة نقطة هناك  

 وإذا للكتب، رفوفاً  املنزل أحتوى إذا. أيضاً  الكتب قراءة تعلّم يف س�غبون
. القراءة بتقاليد يتشبعون فسوف الرفوف، هذه يستخدموا األبوين شاهدوا

 وما. عائلياً  نشاطاً  بوصفه العامة، املكتبة إىل املتكرر الذهاب عن فضالً
. االستعارة بطاقة عىل الحصول ح�س من ذلك يصاحب

 
 االختالف تشجيع  
 

 اللعبة أو يقرأه الذي الكتاب نوع اختيار �كنكم وأمهات، آباء أنكم وبا  
 لتحفيز األلعاب خلط عىل الطفل تشجيع �كنكم لذلك. الطفل يلعبها التي

 فتصنّع األبوين، عقول تداعب األلعاب رشكات إن. متنوعة بطرق الدماغ
 والحروف والشكل اللون مثل متنوعة مفاهيم تجمع تعليمية ألعاباً 

. عموماً  األطفال ألغلب جّذابة تبدو األلعاب هذه إن. واأللحان واألرقام
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 ولعباها، الطفل بجانب األبوين جلس إذا تتعزز التعليمية قيمتها وإن
. تعليمية لعبة أيّ  مع الطفل مللل ترياق أفضل األبوين مشاركة

 
 املواهب متعدد يصبح أن عىل الطفل مساعدة الهدف يكون أن يجب  
). والعلوم والفنون والرسم، واأللغاز الليغو، ومكعبات باملوسيقى يهتم أن(

 عىل اهت�مه ركّز فإذا. الطفل اهت�مات تنوع عىل يساعد اللعبة اختيار إن
 يف مهووس� ويصبحوا األطفال يشغف أن �كن. بيس ال معيّنة، لعبة

 التعمق عىل القدرة تكوين بداية ألنه ما، حدّ  إىل جيد أمرٌ  وهذا. هواياتهم
 أنواع أو الشاحنات، أنواع جميع تعلّم يف الطفل ينشغل قد. أكرب فكرة يف

 تساعدوه أن وأمهات كآباء دوركم ولكن. الديناصورات أنواع أو الحرشات،
ً  تختلف ألعاباً  تختاروا أن حاولوا. أيضاً  اهت�ماته يف توازن تحقيق عىل  كليّا
 مساء، ح� أو الظهر بعد أو صباحاً  اللعب مواقيت يف ونّوعوا امليلوف، عن

 تكون أن يف تتمثل الفكرة. ما لحن س�ع أو األصباغ يف الخربشة بعنى
 اللعب من الطفل سحب خالل من املتوازن النشاط يف به يحتذى �وذجاً 
. خاللك من يستكشف وجعله

 
 عىل الكث�ون يرص اللعب؟ اهت�مات يف الجنس� ب� االختالفات عن ماذا  
 بصورة نشيت وكينها الجنس�، ب� املعال وواضحة حقيقية فروقاً  هناك أن

 �طي نقاش يف أحياناً  هؤالء فينخرط األبوية، التيث�ات عن ومستقلة عفوية
 ولد إنه «ويقولون أطفالهم، أمام الجنس� ب� الفرق عن مكرور وكالسيك

 ال لكن.»صغ�ة حلوة فتاة من لها يا «أو »معنى من الكلمة تحمله ما بكل
 االختالفات حول وموثوق دقيق علمي دليل الحايل، الوقت يف يوجد،

 بعض أن من الرغم عىل. جداً  القليل إال الجنس� ب� الدماغ يف الحقيقية
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 يف والرجال اللفظية، املهام يف أفضل النساء «أن يقولون األعصاب عل�ء
 الصورة هذه تدعم دالئل وجود من الرغم وعىل ،»البرصية املكانية املهام

 ينشيوا ل اختبارهم تم الذين األشخاص لكن املعريف، االختبار من النمطية
 تكون ما وغالباً  (املنزل يف يحدث ع� النظر بغض. جنسانياً  محايدة بيئة يف

 ودور اإلعالم ووسائل املدارس فإن ،)للجنس� مقولبة ترصفات هناك
 أكث أنهم األوالد تذكّر. �طية جنسانية بقوالب الطفل تحيط العبادة
 لكنهن إمكاناً، أقّل  الفتيات وإن والعلوم، الرياضيات يف وأفضل جموحاً 
. واالجت�عية اللفظية التفاعالت يف أفضل

 
 نعرف فلن جنسانياً، محايدة بيئة يف األطفال تنشئة صعوبة إىل وبالنظر  

 قابل فاألمر صحيحة كانت إذا (املحسوبة االختالفات هذه كم مطلقاً 
. الدماغ مرونة يف الناتجة والتيث�ات االجت�عية، التنشئة من تيت) للنقاش

 ما هذا فإن الشاحنات، من بدالً الدمى يفضلن البنات أن افرتضنا إذا
 بدء بجرد …الروضة أو الحضانة، أو املنزل، يف …األرجح عىل يحدث

 أن البنكم فيها تسمحون فرصة أفضل فإن وأمهات، آباء بصفتكم. الدراسة
 أن رياضيات، مدرسة أو مهندسة ابنتكم تصبح وأن رساماً  أو كاتباً  يصبح

 األلعاب تعطى أن يجب. صغار هم بين� متساوية فرصاً  تنحوهم
 تكوين عىل واملتكيّفة املرنة أدمغتهم لتساعد متساوية، بيئة ويف بالتساوي،

. الحياة يف املواهب متعدد سياق
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 الفضول إثارة  
 

 فاألطفال. املبدع� األشخاص عند عنها غنى ال سمة الشديد الفضول إن  
 والعمل السمة هذه تعزيز �كن لذلك طبيعية، بصورة بالفضول يشعرون

. األسئلة يطرحون كيف تعليمهم خالل من بسهولة، عليها
 

 أو امليش أو التحدث أو األكل أو القراءة أثناء يف (طفلك مع تكون عندما  
 حول أسئلة يطرح دعه حوله، ما يف التمعن عىل شّجعه ،)آخر يشء أي

 انظر املثال، سبيل عىل الطريقة؟ بهذه تكّونت ملاذا أو األشياء؟ تعمل كيف
: واسيل كهربائ، مصباح عىل داخله يف يحتوي الذي األباجورة مصباح إىل

 يؤدي بدوره السؤال وهذا املصباح؟ وأضينا املفتاح شغلنا إذا يحدث ماذا
 أو ينترش؟ يجعله الذي ما اإللكرتون؟ ما مثل أخرى، أسئلة من سلسلة إىل

 أن الثقيلة الطائرة لهذه �كن كيف: اسيل طائرة مت عىل تسافر عندما
 ما مثل الحقة، أسئلة إىل أخرى مرّة السؤال هذا سيؤدي الهواء؟ يف تحلّق
: الصدد هذا يف استخدامها �كن التي األسئلة آالف هناك الهواء؟ وما الفراغ

 فصل يف تذهب وأين تنام؟ وأين األرانب؟ تيكل ماذا أخرض؟ العشب ملاذا
 ما النجوم؟ تتألأل ملاذا ذلك؟ بعد الطعام عىل العثور �كنها وكيف الشتاء،
 ملاذا الفضاء؟ يف مكانها ما الكواكب؟ أس�ء ما والكوكب؟ النجم ب� الفرق
 ملاذا األرشار؟ يرسق ملاذا القمر؟ ما الشمس؟ ما تتحرك؟ وكينها تبدو

 وملاذا لطفاء؟ يكونون ملاذا اآلخر؟ البعض عىل البعض يقيس ملاذا يكذبون؟
 يقتلون؟
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. تجيبها كيف أحياناً  تعرف ال قد. أيضاً  بدوره أسئلة طفلك يطرح أن بدّ  ال  
 مرشوعاً  اسئلته اجعل. السؤال عىل تشجيعه عن تنثني فال تفعل، ل إذا

 أو كتب متجر إىل صغ�ك مع تذهب رّبا. له إجابة عن البحث تتشاركون
 �كنكم ذلك، من أسهل األمر أو. املوضوع حول كتاب عىل وتحصل مكتبة،

. معاً  اإلنرتنت عىل تبحثوا أن
 

 كان. الرسير يف أضعها كنت بين� الليايل إحدى يف ابنتي فاجيتني لقد  
 املوضوع كان. ما شيئاً  عليها وأقّص  بجانبها أجلس أن مشرتك طقس لدينا
 ثالث عمرها كان. اإلنجيل من قصة الوقت ذلك يف عنه نتحدث الذي

 هللا مفهوم عن لوهلة تحدثنا الخلق، قصة أخربتها أن بعد. فقط سنوات
 اقتحموا اللصوص أن روضتها، يف سمعت، قد كانت. يشء كّل  عىل القادر
: ابنتي سيلت هكذا. لألسف عليهم يقبض ل. منه ثينة أغراضاً  ورسقوا منزالً

 ملاذا والصالح، الخ� يحّب  كان وإذا أجمع، العال عىل يسيطر هللا كان إذا«
 وليد السؤال ذلك كان »بعضاً؟ لبعضهم سيئة بيشياء يقومون الناس يدع

 معضلة «تقليدياً  دينياً  فلسفياً  سؤاالً صاغت الصغ�ة، سنّها ويف عقلها،
. لالهت�م وإثارة حكمةً  األسئلة أكث تخرج األطفال أفواه أن شّك  ال. »الرش

 
 باملوسيقى االهت�م زيادة  
 

 أي لتعلم يكربون طبيعية عقلية بقدرات يتمتعون الذين األطفال جميع  
 بحيث مبكر وقت يف الطبيعي يتطور الدماغ. ويفهمونها أرسهم تتقنها لغة

. بديهياً  شيئاً  واستيعابها بها الكالم يصبح
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 به يتفرّد شيئاً  وتقديرها املوسيقى ونغ�ت بإيقاعات الشغف يكون قد  
. وفهمها اللغة تعلّم عىل بالقدرة مرتبطاً  شيناً  يكون وقد وحدهم، البرش

 املوسيقى معالجة أن الوظيفي الدماغي التصوير دراسات أظهرت لقد
 األعصاب عل�ء أصبح التي »اللغات شبكة «من أجزاء عىل تعتمد وانتاجها

 يفعلون ك� (تلقائياً  املوسيقى يتعلمون ال األطفال لكن. اآلن بها دراية عىل
. املستمرين والتدريب التعرض دون من املوسيقى أداء أو إلنتاج) اللغة مع
 املوسيقى فهم يف »الحرجة الفرتات «أهمية مدى اآلن حتى نعرف ال إننا

 يحتاطون اآلباء بعض نجد هذا، اليق� لعدم نظراً . وإدائها بها واالستمتاع
. جداً  مبكر وقت يف للموسيقى أطفالهم ويعرضون

 
 اللعب مثل أخرى، بينشطة الطفل يقوم بين� املوسيقى إىل االست�ع �كن  

 املهام تعّدد يف مبكرة خربة التجربة هذه تنحهم إذ. املكعبات أو باأللغاز
 معها، يرقصوا أو أيضاً، املوسيقى مع يغنوا أن �كنهم. املزدوجة واملعالجة

 يجدر ماذا سؤال عن أما. أدمغتهم يف متعددة ارتباطات تتشّكل ثم ومن
 املوسيقى ب� املتوازن املزيج هو اقرتاح أفضل يكون قد يستمعوا؟ أن بهم

 املوسيقى ملاذا. لألطفال املوّجهة الشعبية واملوسيقى الكالسيكية
 يدركها قد معقدة موسيقية ومزايا هيئات عىل تحتوي ألنها الكالسيكية؟

. تحليلياً  استيعابها من يتمكنوا أن قبل حدسياً  األطفال
 

 وعن وبشدة، عنه أدافع شخصياً  أنا الرسمي؟ املوسيقى تعلّم عن ماذا  
 يسمح الذي التعليمي، سوزوك منهاج إن. صغ�ة سنٍّ  يف به الرشوع
 لألصغر بالنسبة أما. رائع برنامج الثالثة، أو الثانية يف العزف تعلّم لألطفال

 البيانو يف البدء و�كن ،)الك�ن عادة (الوترية اآلالت عىل فل�كزوا سناً،
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 إضافة أشياء توف� يف يسهم موسيقية آلة عىل العزف تعلم إن. أيضاً  مبكراً 
 الجيش ورباطة والتقدم، اإلنجاز وفرحة امل�رسة، يف االنضباط: للموسيقى

 ويصبح الطفل ينضج عندما. مجموعة يف العزف وتجربة اآلخرين، أمام
 يعمل كيف يتعلم ،)موسيقية فرقة أو (أوركسرتا يف العزف عىل قادراً 

 اشتباك نقاط صناعة مهارات أيضاً  دماغه ويكتسب. فريق من جزءاً  بوصفه
 البرصية املدارك ب� العالقات وفهم املخطوطة، املوسيقى قراءة يف

. واملكانية
 

 أين؟ إىل.. الخّالق الدماغ  
 

 تكون أن يجب أين الدماغ، مرونة وما اإلبداع طبيعة ما عرفنا أن بعد  
 إننا السواء؟ عىل واالستثنائ االعتيادي اإلبداع نرعى أن �كن كيف وجهتنا؟

 بذلك نقوم أن �كن كيف لكن. بالتيكيد العقول أفضل نصنع أن نقدر
 مجتمعاً؟ بوصفنا

 
 جداً  واضحة املعارص األعصاب وعلم التاريخ دروس  
 

 أصيلة بطرق والتفك� التصّور عىل القدرة يف يكمن اإلبداع جوهر إن  
 عىل تساعد التنشئة ولكن طبيعياً، اإلبداع بذور تظهر أن �كن إذ وجديدة،

 �كن لكن. بسهولة الطبيعة تتغ� أن �كن ال. والنضوج واإلنبات النمو
 لكن للعظمة، فرصة الطبيعة تكون أن �كن. سيطرتنا تحت التنشئة وضع

. الن�ء إعاقة يف وأما النمو تسهيل يف أما دور لها التنشئة
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 واألشواك التشعبات تنمو إذ تاماً، الحديقة مثل مثله الدماغ يتكّون  
 عباقرة تخلق األم الطبيعة أن شك فال أخرى، تلو مرّة تشذب التي العصبية

 الكث� تجاهل يتم اآلن، حتى. املطاف نهاية يف بالنمو لها يسمح م� أكث
 كذلك، األمر كان إذا. وح�سها عز�تها تثبّط أو تهمل أو العقول من

 ل كب�اً  خّالقاً  نتاجاً  هناك أن شّك  ال. ميساة أو نعمة إما يكون فاملجتمع
. بساطة بكّل  التشجيع قلة بسبب وسدى، هباءً  وراح يستغل

 
 نعرف أن دون من ذهبت التي الخّالقة العقول من كمّ  أتساءل ما كث�اً   

 هؤالء بعض ضاع. واالزدهار النمو عىل تساعد تنشئة هناك تكن ل ألنه بها،
 أن أخرى، ألسباب آخرون وضاع إبداعية، حاضنة يف يولدوا ل ألنهم شّك  بال

) البرشي الجنس نصف (النساء أن راسخاً  إ�اناً  أؤمن أنا. مثالً امرأة تكو�
 عدد سوى لآلن املجتمع ينتج ل ذلك ومع الرجال، حال حالهن مبدعات

 ال التنشئة يف نقصاً  السبب يكون قد. املبدعات العبقريات النساء من قليل
 طبيبةً  أكون أن وقتها يستحيل قد اآلن، من قرن قبل ولدتُ  فلو. الطبيعة

 نهدر أن نتحمل هل. الكتاب هذا كتابة من أتكن ولن أستاذة، أو عاملة أو
 محرومة بيئات يف يكربون الذين األطفال كذلك. حقاً؟ برشية مواهب

 ألنظمتنا تحديات األسئلة هذه تشّكل. الكث� الكث� ذلك وغ� اجت�عياً،
. االجت�عية وهياكلنا التعليمية

 
 أكث بطرق بالتفك� نبدأ أن علينا يجب أنه يعني الجذري اإلصالح هذا  

 أنظمتنا يف االستثنائ واإلبداع االعتيادي اإلبداع نعزز كيف حول إبداعاً 
 وعن اإلبداع أعصاب علم عن معرفتنا إن. االجت�عية هياكلنا ويف التعليمية

 لتخطيط نستخدمها أن �كن بحيث يكفي با ناضجة معرفة الدماغ تنمية
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 يعيش التي والكيفية وتعليمهم، أطفالنا تربية كيفية يف العقالنية التغي�ات
 يتطلّب التغي� من النوع هذا تفاصيل تحديد إن. أيضاً  حياتهم البالغون بها

 التعليم، يف إضافية واستث�رات وأوراق، واجت�عات، ومعامالت، عموالت،
. للراشدين املستمر التعليم يف حتى بل

 
 ما ونرتجم الدماغ، تطّور يف الحرجة الفرتات عن املزيد نتعلم أن يجب

 برامجنا يف املعلومات هذه ونستخدم األعصاب، علم من تعلمناه
 تعلّم إىل الحاجة. خذلنا العام التعليم إذا األرسة تعليم ويف التعليمية،

. املوضوع عن حيّ  مثال مبكراً  األجنبية اللغات
 

 والعلوم الفن مثل التخصصية املجاالت ب� حدوداً  العباقرة أدمغة ترى ال  
 يجب لذلك. الدراسية واملناهج التدريس م�رسات يف التغي�ات لتنفيذ
 يحتاج. بالتساوي وعرضها مىض، م� أبكر وقت يف والعلوم الفنون إدخال

 اللغة» صوامع «أن كيف لبيان جديدة طرائق يتعلموا أن أيضاً  املعلمون
. جداً  مشّوقة بطرق بينها، ما يف ترتبط واألحياء والرياضيات

 
 لهذه جيد يشء الدماغ واستخدام الحياة، طوال تستمر الدماغ مرونة إن  

 أو الجامعة، أو الثانوية بعد التعليم استمرارية إىل نحتاج لذلك. املرونة
 الكبار تعليم فرص من املزيد تطوير �كن. املهنية أو العليا الدراسات حتى

 التقاعد، ومراكز العبادة، ودور العمل، أماكن مثل املجموعة، إطار داخل
 األفراد يقوم أن �كن. الصحية النوادي حتى أو السكنية، واملجمعات

 من يبطئوا أن إمكان يخلق م� حالياً، يفعلون م� أكث أدمغتهم بتمرين
. التنكيسية الدماغ بيمراض اإلصابة مخاطر من والتقليل الشيخوخة،
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 أن باستطاعتنا الذي وما حقاً  نعرفها التي األمثلة غيض من فيض هذا  
. نفعله

 
 عن …القادمة السن� يف وأكث أكث الخّالق الدماغ عن نتعلم أن بدّ  ال  

 ومع. تلقائياً  نفسه ينظّم وكيف ويتعلم، الدماغ، فيها يفكر التي الكيفية
 الطبيعة تنشئة ألجل وأكث أكث طرائق لنا تتكّشف املعرفة، هذه تطّور

. كلّنا نتشاركها التي اإلبداعية
 
 
 

 فيها قام شه�ة مجزرة): 1999 أبريل 20 (كولومب� ثانوية مجزرة) 16 (
 كليبولد بينيت وديالن) 1999 ــ 1981 (هاريس ديفيد إريك من كّل 

 واملتفجرات، بالرشاشات، آخرين 24 وجرح طالباً  13 بقتل) 1999 ــ 1981(
 املجزرة كانت. املتحدة الواليات يف كولورادو يف ثانوية مدرسة يف والسكاك�

 املفرط املراهق� تعرض إىل الرئيس السبب عزي وقد وقتها، يف عاملياً  حدثاً 
.  الصوري والعنف العنف لثقافة
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الفهرس 
 

 ٢ الغالف كلمة
 ٣ اإلهداء

 ٤ وعرفان شكر
 ٥ املرتجم مقدمة
 ٩ توطئة

 ١٣ العبقري اإلنسان  / دماغ اإلبداع طبيعة/ ١
 ٣٦ اإلبداعية والعنلية املبدع اإلنسان لفهم الزنادو / محاولة عن البحث/ ٢
 ٧٤ الدماغ؟ يبدع الزنادو / كيف إىل الوصول/ ٣
 ١١٢ العقيل واملرض والجنون / اإلبداع العبقرية/ ٤
 ١٥٠ ؟ الخالق الدماغ يخلق ماذا/ ٥

 ١٨٩ الدماغ ومرونة اإلبداع / العقول أفضل صناعة أجل من
 ٢٣٤ املصادر
 ٢٥٥ الفهرس
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