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اإلبداع في المجتمعات العربية يواجه أزمات خانقة
بقلم :إبراهيم إسماعيل عبده

تشير العديد من الدراسات إلى أن
مفهوم اإلب��داع ارتبط من الناحية
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��األع��م��ال اخل��ارق��ة
التي غالبا ً ما تقترن بالغموض
وتستعصي على التفسير العلمي.
ورمبا ال تزال املفاهيم الكالسيكية
التي ارتبطت بالظاهرة اإلبداعية
منذ أق��دم العصور تلقي بظاللها
على دراس��ات اإلب��داع وخاصة في
املجتمعات املتخلفة .وحتى في
املجتمعات املتقدمة ل��م يخضع
مفهوم اإلب��داع للدراسات العلمية
اجل��ادة إال في النصف الثاني من
ال��ق��رن امل��اض��ي .وم���ع االع��ت��راف
بأن اإلب��داع عملية معقدة يصعب
تعريفها؛ لكونه خليطا من القدرات
واالس����ت����ع����دادات واخل��ص��ائ��ص
الشخصية للفرد التي إذا ما ُوجدت
في بيئة ُمحفزة ميكن أن تتفاعل
مع عناصرها وترقى بالعمليات
العقلية لتؤدي إلى نتاجات أصيلة
ومفيدة بالنسبة خلبرات الفرد أو
املؤسسة أو املجتمع أو العالم في
أحد ميادين احلياة اإلنسانية.
إال أنه ميكن استخالص تعريفني
لإلبداع من الدراسات احلديثة التي
دارت حوله :التعريف األول ومفاده
أن اإلب��داع ابتكار الشيء على غير
مثال س��اب��ق .أم��ا التعريف الثاني
فمفاده أن اإلب��داع إنتاج شيء ما ،
على أن يكون هذا الشيء جديدا ً في
صياغته  ،وذا تأثير في مجاله  ،وإن
كانت عناصره موجودة من قبل.
ونستنتج من ذلك أن أي عمل إبداعي
ينبغي أن يتوافر فيه شرطان الزمان،
األول :أن يكون ه��ذا العمل جديدا ً
مبتكرا ً بعيدا ً عن النمطية والتقليد.
وه��ذا ال يعني أن اإلب���داع ينشأ -
بالضرورة  -من فراغ ،فهو مير في
مراحله األول��ى بالتقليد  ،ولكن ال
يقتصر عليه.
والشرط الثاني :أن يحمل هذا العمل
اإلبداعي جديدا ً إلى الناس واحلياة،
بحيث ُي َش ِّكل إضافة نوعية حقيقية
للمجال ال��ذي ينتمي إليه ،ويؤثر
تأثيرا ً ج���ادا ً وواض��ح �ا ً ف��ي البيئة
احمليطة .فاإلبداع البد أن يسهم في
تطوير احلياة واملجتمع والناس،
وي��خ� ِّ
�ط��ط ملستقبل أف��ض��ل  ،وه��ذا
ه��و ال���دور احلقيقي للمبدعني في
مجتمعاتهم في أي زمان ومكان.
وفي الواقع ,فإن الثقافة اإلبداعية
تبدو أكثر ارتباطا ً بالتفكير االبتكارء
أو اخل�ل�اق بوصفه أح��د منتجات
العقل اإلنساني .وأك��دت الدراسات
العلمية ال��ت��ي ت��ن��اول��ت التفكير
اإلب��داع��ي/االب��ت��ك��اري  -ب��داي��ة من
دراسة الباحث جالتون عام 1883
وم��ا تالها م��ن دراس���ات  -على أن
ذلك النوع من التفكير إمنا هو تفكير
منطلق أو متشعب ،ميلك القدرة تعدد
االستجابات عندما يكون هناك مؤثر،
وميلك التجديد والتأمل ،أو اإلتيان
بحلول غير تقليدية أو معتادة.
وفي هذا اإلطار أيضا ً ميكن القول إن
ظاهرة اإلبداع قد لفتت وال تزال أنظار
الفالسفة واملفكرين ،ف��ي محاولة
لتقدمي تفسيرات لهذه الظاهرة ،حتى
وإن تعددت املصطلحات املستخدمة
للداللة عليها م��ن عينة :النبوغ،
املوهبة ،العبقرية.
ويصبح من املالئم التأكيد على أن
اإلبداع منظومة تتضمن عدة مكونات
مترابطة وم��ت��داخ��ل��ة ،وأن البيئة
بجميع عناصرها متثل احلاضنة
للظاهرة اإلبداعية وبدونها تنعدم
الفرص ل�لإب��داع .كذلك ف��إن توافر
البيئة املناسبة وال��رع��اي��ة تق ّوي
اح��ت��م��االت ال��ت��وص��ل إل��ى نتاجات
إبداعية .لكن األص��ال��ة في اإلب��داع

• أثناء توزيع اجلوائز في جائزة االبداع العربي

العالم الغربي يطالعنا كل يوم باالختراعات في حين يغط العرب بالنوم
أزمة اإلبداع في المجتمع العربي نتاج ثقافة التلقين
نسبية وليست مطلقة ،كما أن قيمة
النتاجات اإلبداعية وفائدتها يحددها
املجتمع في ضوء املعايير السائدة.
وخير دليل على ذلك ما يشير إليه
جروان من أن «الثقافة العربية على
مدى عدة قرون ظلت ثقافة اجترار
وليست ثقافة ابتكار ،واقتصرت
ع��ل��ى إن��ت��اج م��ا ع���رف ب��احل��واش��ي
والتقارير ومختارات أو منتخبات
جمعت أو شرحت ما كتبه السابقون
من النوابغ واملبدعني ولو نظرنا إلى
مؤسساتنا التعليمية لوجدنا أنها ال
تزال تك ّرس هذا الواقع مع االختالف
في مادة االستهالك العلمي أو الفكر.
ويكشف حتليل البنية الداخلية
ملنظومة الثقافة حتديدا ً  -وعلى نحو
ما يبني نبيل علي  -عن أن أداء هذه
املنظومة يتوقف على أداء مبدعيها،
ومستوى إدراكهم لواقع مجتمعاتهم،
وم���دى ص��دق ن��ب��وءات��ه��م .ويعزي
هذا إلى أن اإلبداع يعد محركا ً أوليا ً
للثقافة ،وقوة دفع أساسية للحركة
الفكرية .ول��ك��ون��ه طليعيا ً بحكم
طبيعته ،فهو مرآة الثقافة وأول من
يشعر بحراك مجتمعه .وتفوق عالقة
الثقافة ب��اإلب��داع ،ف��ي صعوبتها،
عالقتها بعناصر املنظومة األخرى،
من نواحى عدة؛ فبينما كانت عالقة
ال��ث��ق��اف��ة ب���اإلب���داع م��ح��ص��ورة في
املاضي في اجلوانب الفكرية والفنية
وال��ت��راث��ي��ة أس���اس���اً ،ف��ق��د اتسعت
في الوقت احلالي لتشمل التربية
واإلع��ل�ام واق��ت��ص��ادي��ات صناعة
الثقافة .كذلك ,فإنه عادة ما ُينظر إلى
اإلبداع بوصفه مرادفا ً لثقافة النخبة،
والتي كثيرا ً ما تترادف هي األخرى
مع الثقافة عموماً ,ومثل هذا االندماج
يطمس العالقة بني اإلبداع والثقافة
ما يجعلها أكثر تعقدا ً وانغالقاً .لكن
وعلى الرغم من أن اإلبداع ينهل من
ثقافته :من لغتها وتراثها وقيمها
ويقتفي أث��ر تناقضاتها ،ف��إن ذلك
ال يعني أن اإلب���داع  -بالضرورة
 متغير تابع لثقافته مبكوناتهااملتضمنة على الدوام.
عالق وثيقة
وف��ي السياق ذات��ه ،ف��إن ثمة عالقة

وثيقة أكدها الباحثون املختصون
بني كل من اإلب��داع الذي ُيعد مهارة
علمية فكرية م��ن ج��ه��ة ،ووس��ائ��ل
اإلعالم اجلماهيرية الناقلة لإلبداع
واملوصلة له من جهة أخرى .وتكمن
أهمية نشر وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ثقافة
اإلب���داع بني فئات املجتمع بالنظر
العتبارات عديدة  -حصرتها إحدى
ال���دراس���ات املهمة ح��ول معوقات
اإلسهام الفاعل لوسائل اإلعالم في
نشر ثقافة اإلبداع  -من أهمها :تنمية
عوامل التفكير اإلبداعي ،إذ إن األفراد
املبدعني تتوافر لديهم قدرات متعددة
متكنهم من االنتاج االبتكاري .فضالً
ع��ن ال��ق��درة ع��ل��ى مجابهة موقف
معني ينطوي على مشكلة أو عدة
مشكالت حتتاج إل��ى ح��ل ،بعد أن
اكتنفها الغموض .جنبا ً إل��ى جنب
مع حل املشكالت التي تعوق املوهبة
واإلب��داع ،بالتأكيد على التربية في
املؤسسات التعليمية ،والتوضيح
ب��أن��ه وإذا ك��ان للتعليم النظامي
نظمه وأه��داف��ه ال��ت��ي يسعى إلى
حتقيقها ،إال أن ذلك ال يتعارض مع
ض��رورة تشجيع التفكير اإلبداعي،
بل كونه يتسق واإلسهام في نشر
ثقافة التحصيل العلمي املعتمد على
االستقالل بني الشباب خاصة .كذلك
تكمن أهمية نشر وس��ائ��ل اإلع�لام
ثقافة اإلب��داع بني فئات املجتمع من
ناحية احلاجة إلى تقليص التفاوت
بني املعلومات الثقافية اإلبداعية
لألفراد في املجتمع العربي وغيره من
املجتمعات املعاصرة ،األمر الذي تبرز
أهميته اعتمادا ً على أن املجتمعات
التي يفتقر أف��راده��ا إل��ى مثل هذه
املعلومات يصبح من الصعب عليها
إحداث تغييرات جوهرية في البنية
الثقافية اإلبداعية ملجتمعاتهم؛ وهو
ما ميثل في حد ذاته خسارة كبيرة
على املدى البعيد .
وتؤكد الشواهد الواقعية  -على نحو
ما يذهب ماهر عباس  -أن اإلب��داع
العربي ف��ي أزم��ة حقيقية  ،نظرا ً
ملا يعانيه املجتمع العربي في هذا
العصر من مشكالت متراكمة .وفي
الوقت الذي ما يلبث العالم الغربي
أن يطالعنا في كل يوم باجلديد من

االختراعات واالكتشافات والقفزات
اإلبداعية السريعة واملتالحقة ،يبدو
اإلبداع العربي شاحبا ً وبطيئاً .وال
ميكن اجلزم بأن السر يكمن في جمود
العقلية العربية أو تخلفها  ،بل يعود
 على األجدر  -إلى عوامل ومع ِّوقاتعدة في مجتمعاتنا العربية .فما يقتل
اإلبداع في مجتمعاتنا العربية عوامل
كثيرة ،منها عشق التقليد ،والولع
بالعيش في عباءة املاضي ،بدعوى
أنه ليس في اإلمكان أبدع مما كان،
وامليل إلى قولبة اآلخرين وغيرها من
معوقات.
لكن هل هناك قيود على العاملني
في قطاعات الثقافة العربية متنعهم
من تناول موضوعات محددة؟ وهل
ه��ن��اك م��ح��ظ��ورات ثقافية يتحتم
على املبدعني االلتزام بها ،للحؤول
دومن��ا تصادمهم مع املجتمع؟ وإذا
كانت هناك مثل ه��ذه القيود ،فهل
ميكن تبريرها بأنها حتقق مصالح
امل��ج��ت��م��ع؟ وم���ا تفسير أن حركة
اإلنتاج الثقافي ،من إصدار كتب أو
ترجمة وغيرها ،في العالم العربي
أضعف كثيرا ً مما هو عليه احلال في
الدول املتقدمة؟.
هكذا طرحت محطة «ب��ي بي سي»
العربية أحد أبرز استطالعات الرأي
في  14من أكتوبر  ،2004في محاولة
لإلحاطة باملشكالت التي يكابدها
املبدعون في العالم العربي ،وكيفية
مواجهتها واحلد منها.
ويكشف حتليل مضمون اآلراء التي
مت الكشف عنها في هذا الصدد من
جانب عينة م��ن اجلمهور العربي
من جنسيات متنوعة عن مالحظات
جديرة بأخذها في االعتبار ،لكونها
ت��ك��ش��ف ع��ن م��ع��وق��ات ه��ام��ة حتد
من اإلب��داع وتعوق جهود التنمية
والتقدم أو على األقل جتعلها تسير
بخطى بطيئة غير كافية ال تتناسب
واحتياجات املجتمع العربي بتنوع
ثقافاته .وال ندعي أننا قد نضيف
الكثير من جانبنا في هذا السياق،
حيث إن اهتمامنا عند ه��ذا احلد
ينصب باألساس على رصد الواقع
كما رأته فئات من اجلمهور بادرت إلى
املشاركة طواعية في هذا اإلطار ،مع

مالحظة أن اهتمامنا انصب بالدرجة
األول��ى  -قدر اإلمكان -على تناول
وج��ه��ات النظر احليادية البعيدة
عن األحكام االنفعالية املسبقة أو
املتطرفة ،والتي تبقى مجاالً خصبا ً
للجدل والنقاش.
وفي ضوء ذلك ،أمكن الوقوف على
ب��ع��ض امل��ع��وق��ات ال��ت��ي تتعارض
وثقافة اإلبداع في املجتمع كما تراها
تلك العينة املُستطلع آراؤه���ا من
اجلمهور العربي .وفي مقدمة هذه
املعوقات القول بأن «أزم��ة اإلب��داع
في مجتمعاتنا نتاج لثقافة التلقني،
والتي ينشأ عليها الفرد ،ابتداء من
أسلوب التربية في البيت إلى مناهج
التعليم» ،أو أن «اإلبداع يأتي أوالً من
احلرية ،فمن أجل أن يكون اإلب��داع
ب��دون أي مشكالت الب��د من وجود
حرية كافية ف��ي املجتمع» ،أو أن
«اإلبداع يحتاج لفكر وخيال وثقافة
عالية حرة تسبح في بحور املعرفة
دون قيد أو ش��رط» ،أو أن «طريقة
وأسلوب التعليم هي أساس اإلبداع»،
أو التأكيد على أن «اإلب��داع العربي
يذكرنا بأيام النهضة العربية في
القدم في شتى املجاالت ،أما اآلن فكلمة
«التخلف» تالحقنا وكأنها هويتنا،
بسبب انشغال املواطن العربي في
هموم احلياة عكس مواطني البلدان
املتقدمة الذين تفرغوا إلى اإلب��داع،
مما أدى التساع الهوة بيننا وبينهم،
حيث بات ال مجال للمقارنة ما عدا
بعض اإلبداعات الفردية « ،أو أن «
املبدع يحتاج أوال إلى أن يكون مكتفيا
في رزقه ومعيشته وغير خائف على
مستقبله ومستقبل أوالده.
مناخ لالبداع
وفي معظم الدول العربية ال يتوفر
مثل هذا املناخ احملفز على اإلبداع»،
أو أن «املشكلة تكمن في عدم وجود
العدد الكافي من مراكز البحث العلمي
وع��دم توافر امل��وارد املالية الالزمة
للموجود منها في معظم دول العالم
العربي» ،أو أن «الظروف احمليطة
باملثقف العربي هي التي تقيده»،
أو أن « من أكبر معوقات اإلبداع في
العالم العربي عدم وجود من يستفيد

من هذا اإلبداع مهما يكن نوعه «.
وف��ي السياق ذات���ه ،أك��دت بعض
اآلراء أن «اإلنسان مير في مراحل
من���وه ب��ف��ت��رة م��راه��ق��ة ،وك��ذل��ك
احل��ض��ارات! واحل��ض��ارة الغربية
لم تولد كبيرة فجأة لكنها مرت
هي أيضا ً بتلك املراهقة العقلية؛
فقبل أن يثمر العقل الغربي علما
وتكنولوجيا كما نرى اليوم ،مرت
عليه فترات مراهقة طويلة متثلت
في أعمال العشرات من املفكرين
ال��ع��ظ��ام ،وال��ذي��ن نقلوا اإلن��س��ان
الغربي بأعمالهم وم��ا خلقوه من
مناخ عقلي ووجداني شديد اجلرأة
والروعة ،نقلوه من حالة التخلف
احل��ض��اري إل��ى احلالة التي نراه
عليها اليوم.
ومن ناحية أخرى – وعلى خالف
م��ا مت اإلش���ارة إل��ي��ه سلفا ً – فقد
ذهبت فئة ثالثة إلى أنه « يجب أن
تكون هناك قيود إلى حد معني على
اإلنتاج الثقافي ،وهذا ليس تخلفا أو
كبتا للحريات ،فبدون هذه القيود
تصبح الساحة الثقافية في منتهى
الفوضى ،وهذا هو طبع البشر .كما
أن جميع ال��دول التي يحلو لنا أن
نسميها متقدمة ،تضع قيودا ً على
نشر أي شيء يسيء إلى مصاحلها،
فلماذا ترتبط احل��ري��ة ف��ي عقولنا
مباشرة باالنفالت والتحرر من القيم
األصيلة؟  ،كذلك فإن العالم العربي
مليء باملبدعني ،لكنهم مشغولون
باجلري وراء لقمة العيش».
ومع أن ما تقدم من آراء تعكس في
مجملها معوقات ال ميكن التغاضي
ع��ن��ه��ا ل��ك��ون��ه��ا ب��ال��ف��ع��ل م��ع��وق��ات
واق��ع��ي��ة ،ي��ن��ط��وي عليها ال��واق��ع
ال��ع��رب��ي ،إال أن ه���ذا ال يتعارض
والتأكيد على الطروحات القائلة
إن على املبدعني مسؤولية أكبر في
النهوض مبجتمعاتنا العربية ،وهو
األم��ر ال��ذي ال ميكن له أن يتم دون
أن يحدد ه��ؤالء املبدعون توجهات
خ��ط��اب��ه��م االج��ت��م��اع��ي ،ودون أن
يدركوا أبعاد هذه املسؤولية بصورة
واض��ح��ة ،ودون م��راج��ع��ة شاملة
ملوقع اإلبداع داخل منظومة الثقافة،
وحت��دي��دا ً عالقته بكل م��ن عناصر
ه��ذه املنظومة املتمثلة ف��ي :اللغة،
والتربية ،واإلعالم ،والتراث ،ونظام
القيم واملعتقدات ،والفكر الثقافي
ع��ام��ة .وتكمن أهمية ذل��ك ف��ي أن
إنتاجنا الثقافي في عصر املعلومات
ل��م يعد مناسبا ً ل��ه أن يستمر في
االعتماد على استيراد التكنولوجيا
ذات الكلفة العالية ،إمن��ا ص��ار من
الضروري أن يرتكز بالدرجة األولى
ع��ل��ى م��واه��ب امل��ب��دع�ين ،وخ��اص��ة
أن ن��ط��اق اإلب�����داع ات��س��ع ليشمل
مجاالت علوم اإلنسانيات ،وفروع
العلوم التطبيقية ،السيما تلك التي
استحدثتها تكنولوجيا املعلومات.
وم��ع أن اإلب���داع العربي في أزمة
حقيقية ،إال أنها أزمة ليست باملرض
املستعصي ال��ذي يستحيل عالجه
 ،وإن ك��ان عالجها صعبا ً وطويل
األم��د  ،يحتاج صبرا ً وتكاتفا ً من
ك��ل م��ؤس��س��ات املجتمع العربي.
وعلى حد تعبير ماهر عباس «فمع
أن عملية اإلب����داع ف��ردي��ة تتعلق
بشخصية امل��ب��دع  ،لكنها ترتبط
ارتباطا ً وثيقا ً مبجتمعها  ،فإذا لم
يحتضنها بجميع فئاته ومؤسساته
وأن��ظ��م��ت��ه  ،وي��وف��ر ل��ه��ا ال��رع��اي��ة
والعناية ال�لازم��ت�ين ،ويهيئ لها
الظروف املناسبة واألجواء الصحية
ال���ض���روري���ة ل��ن��م��ائ��ه��ا ،ضعفت
واضمحلت وان��ت��ه��ت .فمسؤولية
أي أمة تسعى إلى الرقي والتقدم
احلضاريني ،أن تبحث عن املبدعني
من أبنائها ،ال أن تنتظرهم حتى
يبحثوا هم عنها».

