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ملخص: 

الإبداع  وم�صادر  املبدع  ماهية  ويبي  الفني،  الإبداع  ماهية  البحث  يدر�ص 
ال�صعراء  راأ�صهم  وعلى  واملحدثي  القدماء  لدى  الإبداعية  العملية  وتف�صريات  واأهدافه، 
الإبداع  عنا�رص  وتكامل  الإبداعية،  العملية  مراحل  البحث  ويدر�ص  املعا�رصون. 

لفني.  ا
العن�رص  هما  عن�رصين  بي  التفاعل  على  تقوم  الإبداعية  العملية  اأن  البحث  ويربز 
اإدراك الروابط  الوراثي وعن�رص البيئة والكت�صاب. واأن املبدع هو الذي ميتلك القدرة على 
املفقودة بي الأ�صياء، وا�صتك�صاف العلقات، ثم تفكيكها واإعادة �صياغتها بروابط جديدة 

لها العلقة الأوثق بنف�صيته وطريقته املتميزة يف تناول الأمور. 
ويبي اأن معظم العلماء والنقاد القدماء واملحدثي قد قالوا بال�صتعداد الفطري عند 
الإن�صان  الإبداعية جعلوا  العملية  الواعي يف  العقل  دور  الذين طم�صوا  اأولئك  املبدع، حتى 

امللهم اإن�صانًا متميزاً بفطرته عن الآخرين يف قدرته على تلقى الإلهام. 
بذاته  م�صتقًل  كائنًا  ت�صبح  الأخري  املتكامل  ب�صكلها  الق�صيدة  اأن  البحث  ويبي 
ذات  اأ�صبحت  التي  وال�صور  ال�صعرية،  بتجربته  امتزجت  التي  ال�صاعر  اأفكار  يحمل 
اإرادة  متتلك  ل  التي  واملو�صيقى،  والأ�صلوب  واللغة  بذاته،  مرتبطة  جديدة  علقات 

نوعها.  حتديد  ال�صاعر 
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The creative process 
and the art of poetry

Abstract: 

Research examines the nature of artistic creation, and shows what the 
creator and the sources of creativity and goals, and interpretations of the 
creative process with the ancient and modern poets, led by contemporaries. 
The research examines the stages of the creative process, and the integration 
of the elements of artistic creativity. 

The research highlights that the creative process is based on the 
interaction between the two components of genetic element and the element of 
the environment and acquisition. And that the creator is the one who has the 
ability to recognize the missing links between things , explore relationships, 
then dismantled and re- formulated ties her new relationship closer Bnvsih 
and the way in addressing the outstanding issues. 

It shows that most of the scholars and critics, ancient and modern , have 
said downshift when the innate creative , even those who wiped out the role 
of the conscious mind in the creative process inspiring man made   human by 
nature distinct from the others in its ability to receive inspiration. 

Research shows that the integrated form of the poem , whoever becomes 
the last stand- alone carries the ideas of the poet , which blended his 
experience of poetry , and images that become linked to new relationships in 
itself , and the language , style and music , which does not have the will of the 
poet determine its kind. 
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اللغة على و�صوح  الإبداع يف  العربية، يف معظم ما قالوه، حول معنى  اأجمع علماء 
الرتادف بي معنى البدء ومعنى الإبداع، ومن ذلك قول ابن منظور: “بدع ال�صيء يبدعه بدعا 
وابتدعه: اأن�صاأه وبداأه... والبديع والبدع: ال�صيء الذي يكون اأوًل” )1( ، ثم تدور بعد ذلك معظم 
الت�صور،  هذا  عن  البلغي  املفهوم  يبتعد  ومل  البدء،  معنى  حول  للكلمة  املجازية  املعاين 

فالإبداع هو اإتيان ال�صاعر باملعنى امل�صتطرف، والذي مل جتِر العادة مبثله يف لفظ بديع. 
تبقى كلمة »اإبداع« مبهمة ما مل ترتبط باأحد الأجنا�ص الفنية املختلفة، »فقد تن�رصف 
اإىل فعل الإبداع واإىل الكيفيات التي يتم بها هذا الفعل، ف�صًل عن الظروف املحيطة والعوامل 
امل�صاعدة اأو احلافزة على القيام بعملية الإبداع، وفى الوقت نف�صه ُت�صتخدم كلمة اإبداع لتدل 
على الناجت الذي حُتققه تلك العملية، فالق�صيدة والقطعة املو�صيقية وامل�رصحية... اإلخ؛ كلها 
اأعمال اإبداعية« )2( ، والفي�صل يف هذه الق�صية اأن العملية الإبداعية على اختلف م�صامينها 
الفنية تت�صابه يف العديد من جمرياتها؛ من حلظات التخزين مروراً بلحظة الإلهام، وانتهاًء 
باكتمال العمل الفني، اإل اأن الرتكيبة الفنية تختلف من فن اإىل فن، فالإبداع الفني ن�صيج 
الألوان املتعددة  اأنواع معينة من اخليوط يختلف باختلفها، فقد يعتمد على  اإىل  يحتاج 
واإمكانات التعامل معها يف فن الر�صم، وقد يعتمد على نربات �صوتية خمتلفة ت�صاغ بطرٍق 
متعددة يف فن املو�صيقى، كما قد يعتمد على الفكرة وال�صورة والكلمة املو�صيقية يف الإبداع 

ال�صعري خا�صة. 
واملبدع هو الذي ميتلك القدرة على اإدراك الروابط املفقودة بي الأ�صياء، وا�صتك�صاف 
العلقات، ثم تفكيكها واإعادة �صياغتها بروابط جديدة لها العلقة الأوثق بنف�صيته وطريقته 
املتميزة يف تناول الأمور، بحيث تبدو للآخرين وكاأنها ترى لأول مرة؛ »وهذه املحاولة ل 
تتاأتى له من فراغ، بل تتاأتى له نتيجة ما يحدث يف دخيلته من توتر نف�صي« )3( ، و لول هذا 
التوتر النف�صي ملا اندفع الفنان ب�صكل متجدد اإىل عمليته الإبداعية ذلك اأن »القتناع التام 
والر�صى الكامل قد يوؤدى اإىل عدم النمو، وانتهاء التطور، بل يف احلقيقة اإىل توقف احلياة« 
)4( ، وعندما يفقد املبدع ال�صعور باأهمية عمله تذبل العملية الإبداعية وت�صت�صلم للموت، وقد 

يحاول �صاحبها اأن ي�صتعي�ص عنها باأ�صكال اأخرى من ال�صلوك ت�صل من العي�ص باطمئنان 
اإىل الرغبة يف املوت وال�صت�صهاد. 

خرباته  بي  خا�صا  تفاعل  املبدع  لدى  الزمن،  مر  على  املكت�صبة،  اخلربات  تتفاعل 
املكت�صبة، يحدث يف بوتقة خا�صة يتميز بها عن الآخرين، هي بوتقة املوهبة وال�صتعداد 
الفطري، و ذلك يعنى اأن م�صدر الإبداع ل يكمن بعيدا عن ذات الإن�صان، فالإبداع ي�صكن يف 
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اأعماق �صخ�صية املبدع، والدليل على ذلك اأن الأفكار والأ�صياء والعلقات التي تتخلل ن�صيج 
العمل الفني م�صتقاة من واقع الفنان، واإن امتزجت بت�صوراته وتداعيات اأفكاره جتاهها. 

وقد ي�صعب التمييز بي حدود الواقع واخليال يف العمل الإبداعي، ذلك اأنهما اأ�صبحا 
مركبي تركيبة جديدة، تت�صل- اأكرث ما تت�صل- بالعامل اجلديد الذي ي�صوغه املبدع، فهو 
»عندما يندمج يف عملية اخللق ي�صبح غريبا عن العامل اخلارجي، ويدخل يف عامله احلقيقي 
حيث تتحرر جتارب احلياة العملية املادية عنده من �صيطرة املكان والزمان تتجمع وتت�صكل 

يف علقات و�صور جديدة. وفى هذا العامل ي�صبح ال�صاعر وحيدا ل �صيماء له« )5( . 
وبهذا التف�صري املنطقي مل�صدر الإبداع ت�صقط التف�صريات اخلرافية عن ال�صياطي وربات 
»اغتنت جتاربه، و�صهر  الذي  الإن�صان  ذلك  به هو  نثق  واحد  واآلهته، ويبقى م�صدر  ال�صعر 
الوجود بذاته وحوله اإىل خواطر ذهنية وروؤى، واأعاده من جديد بو�صائل تعبريية جمالية 
املو�صيقى،  يف  والنغم  الرق�ص،  يف  باحلركة  ال�صعر،  يف  باللفظة  الر�صم،  يف  واخلط  باللون 

وال�صكل يف النحت، والزخرف يف العمارة« )6( . 
مل يتفق النقاد على هدف معي للإبداع، �صاأنهم يف حماولة حتديد م�صدره، ويف حماولة 
تف�صري العملية الإبداعية برمتها، ول يعتقد الباحث اأن املبدعي اأنف�صهم قد ا�صتطاعوا بلورة 
هدف وا�صح يجمعون عليه، فلكل هدف ي�صعه منطلقا من طبيعة ت�صوره للأ�صياء وتف�صريه 

لأ�صباب الوجود. 
وقد مييل بع�ص الباحثي اإىل القول اإن الكون يف جممله خا�صع بطبيعته لعملية اإبداع 
مت�صل، واأن املبدعي لي�صوا �صوى الأداة التي يتحقق هذا الإبداع عن طريقها، اأو اأن املبدع 
اإمنا ميار�ص الإبداع من اأجل اأن ينقل اإىل جمهور املتلقي م�صاعر واأفكاراً بعينها، اأو اأن غاية 
املبدع هي اأن يتعرف اإىل نف�صه، ويجعلها مو�صوعًا قابل للفهم، اأو اأنه اإمنا يتعرف م�صاعره 
متلب�صة بك�صوفه حلقائق احلياة، اأو اأن القلق الوجودي الذي يعي�صه املبدع يحمله على هذه 

احلركة املت�صلة )7( . 
ويرى الباحث اأن كل هذه الأقوال والتف�صريات ما هي اإل حماولت دءوبة لكتناه �رص 
هذه العملية الغام�صة غمو�ص احلياة ذاتها، اإذ اأن حكمة اهلل التي جعلت رزق الإن�صان يف 
ال�صماء ونهاية حياته اأمراً غري معلوم، اإمنا ُتعطى �صورة عامة ميكن اأن تنعك�ص يف طبيعة 
العملية الإبداعية التي هي انعكا�ص للحياة نف�صها، فاملبدع ُيفرز لوؤلوؤته ملقيًا بها يف خ�صم 
بحر احلياة، ول ي�صتطيع �صخ�ص اآخر غريه اأن يحدد بدقة وا�صحة ملاذا قام باإفرازها واإلَم 

كان يهدف. 
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ولهذا فاإن الهدف من الإبداع يظل اأمراً خا�صًا و�صفًة ل�صيقًة باملبدع نف�صه، قد يتفق 
فيها مع غريه و قد يختلف. 

الع�صور، فحاولوا  اأقدم  منذ  والنقاد  الفل�صفة  بغمو�صها  الإبداعية  العملية  ا�صتوقفت 
اأن يقدموا تف�صريات ت�صبع حاجتهم اإىل الفهم والقتناع، و�صي�صتعر�ص الباحث جممل الآراء 

حول هذا املو�صوع يف حماولة لبلورة راأٍي اأقرب اإىل ال�صواب. 
متعددين  اآلهة  عن  الأ�صطورية  لت�صوراتهم  احلياة  جمريات  كل  الإغريق  اأخ�صع  لقد 
يتخ�ص�ص كل منها يف مو�صوع بعينه، فهناك اإله للخري واإله لل�رص واإله لل�صعر...، وقد تعددت 
عندهم ربات الفنون واآلهتها، »فاأكرب اإله لل�صعر هو اأبولو Apollo، الذي طبقت �صهرته الآفاق 

حتى اأنه اأ�صبح رمزاً لبع�ص اجلماعات الأدبية يف الع�رص احلديث. 
يوتربي  و  البطولة،  وق�صائد  امللحم  �صعر  اإلهة   calliopi كاليوبي  الفن  اآلهة  ومن 
euterpe اإلهة ال�صعر الغنائي، وملبومي melpomen اإلهة �صعر املاأ�صاة، ... ” )8( ، فال�صعر 

عندهم هبة من هذه الآلهة التي يتقربون اإليها، اأحيانًا، يف مقدمات ق�صائدهم. 
بالفي�ص  ربطها  لذلك  اإن�صان،  يد  على  العملية  هذه  تتم  اأن  »اأفلطون«  ا�صتعظم  وقد 
النف�ص فت�صطرب  الإلهي، فالعمل الفني- كما يراه- »لي�ص نتيجة موؤثر من اخلارج ياأتي 
له، اإنه جنون اإلهي يحرر ال�صاعر من نري التقليد، و هو قوة كامنة تن�صط لروؤية املثل الأعلى 

فُتمكن ال�صاعر من اأن ينتقل من عامل املح�صو�صات اإىل عامل احلقيقة« )9( . 
العملية  يف  الفنان  وعى  بل  ُي�صلم  ومل  الإلهي،  بالإلهام  »اأر�صطو«  ُي�صلم  مل  بينما 
الإبداعية، فقد راأى اأن املبدع يكون يف كامل وعيه، فهو مبنزلة ال�صانع القادر على البتكار، 
وال�صيطرة على عمليته الإبداعية معتمداً على غريزتي »اأُولهما املحاكاة والتقليد، والثانية 

هي املو�صيقى والإح�صا�ص بالنغم« )10( . 
امليلد،  قبل   146 عام  يف  ع�صكريًا  انت�صاراً  الإغريق  على  الرومان  انت�رص  وعندما 
ا�صتطاع الإغريق بح�صارتهم املتفوقة اأن يهزموا الرومان ح�صاريًا، واأن ي�صتوقفوهم اأمام 
فل�صفاتهم وفنونهم مبهورين بها، »ومبا اأن الرومان مل يكن لديهم الوقت والفراغ اأو املقدرة 
اإىل  مغامنهم  جملة  مع  الفل�صفية  الآراء  بهذه  عادوا  فقد  باأنف�صهم،  والتفكري  التاأمل  على 

روما«)11( . 
ومن �صمن هذه الآراء مفهوم الإبداع وماهيته، وقد ظل اعتقاد الإغريق العام باآلهة 
ال�صعر �صائعًا يف روما، حتى ن�صاأ بها من يتحدونه متاأثرين مبا تعتقده مدر�صة الإ�صكندرية، 
الفن  بغري  الإلهام  ُيجدي  فما  ومكنوناته،  اأ�رصاره  له  فن  »ال�صعر  الإ�صكندريون:  قال  حيث 

واملجهود... اأخذه الرومان عنهم فكانت املدر�صة احلديثة، واأخذه هورا�ص« )12( . 
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واإتقان  ال�صقل  اإىل  الق�صيدة حتتاج  اأن  اأر�صطو مرتئيُا  �صار »هورا�ص« على نهج  وقد 
والإ�صلح  الطوال  الأيام  تتناولها  مل  ق�صيدًة  »ازدروا  ال�صعر:  فن  يف  يقول  حيث  ال�صنعة 

املتوايل بال�صقل ع�رص مرات، و مل تهذب كظفر ُق�ص ق�صا حمكمًا« )13( . 
ومال العرب يف بداية اهتمامهم بالفن ميًل وا�صحًا اإىل العتقاد بوجود قوة غيبية 
تقف وراء املبدع، فجعلوا لكل �صاعر �صيطان �صعر اأو اأكرث، وذهب بع�صهم اإىل اأن »الأع�صى« 
كان له �صيطان ينفث يف وعيه ال�صعر ُي�صمى م�صحًل، واأن ال�صاعر »عمرو بن قطن« الذي كان 

ُيهاجيه كانت له تابعة من اجلن ا�صمها ُجهنام )14( . 
لكن اأدباء العربية بعد جميء الإ�صلم، �صخروا من هذه الفكرة، فقد كان اجلاحظ عندما 
اأو يدعون... « )15( ، وقد ظل حديثهم يدور يف  اأو يزعمون،  يعر�ص روايتها يقول: »زعموا، 
اأو مبعنى اآخر  معظمه حول حمورين رئي�صي يف العملية الإبداعية، هما الطبع و ال�صنعة، 
ال�صعراء  »ومن  قتيبة:  ابن  قول  ذلك  ومن  والتدقيق،  ال�صنعة  و�صعر  والتدفق،  الإلهام  �صعر 
املتكلف واملطبوع، فاملتكلف هو الذي قوم �صعره بالثقاف، ونقحه بطول التفتي�ص واأعاد 

فيه النظر كزهري واحلطيئة« )16( . 
وقد اقرتبت فكرة اأدباء العربية من التف�صري احلديث للعملية الإبداعية عندما اعتربوا 
من  النابعة  الواعية  الإرادة  وبي  �صليم  طبع  عن  الناجت  املتدفق  الفي�ص  بي  و�صط  اأنها 
اللغة  ت�صعفه  ول  انثياًل،  املنثال  املتدفق  الفي�ص  هذا  اإىل  ي�صري  ثقافة مكت�صبة، فاجلاحظ 
يف الو�صول اإىل م�صطلح دقيق يبتعد به عن القول بالإلهام فيقول: »كاأنه الإلهام«، ويقول 
على ل�صان اأحد البلغاء يف تعريفه للبلغة: »�صيء جتي�ص به �صدورنا فتقذفه على األ�صنتنا« 
)17( ، ويذهب، يف موا�صع عديدة ميتدح فيها وجهة نظر احلطيئة، اإىل اأن خري ال�صعر احلويل 

املحكك الذي يخ�صع لل�صنعة امُلحكمة )18( ، والإرادة الواعية، جامعًا بي الطرفي يف نظرية 
عربية اأقرب اإىل ال�صواب )19( . 

تفاعلت ق�صية الإبداع الفني لدى املذاهب الأدبية احلديثة، وتعددت الروؤى جتاهها، 
فنية عالية،  ي�صتلزم مهارة  اإرادي عاقل  الفن جهد  اأن  يرون  الكل�صي  املذهب  »فاأ�صحاب 
اأقطاب  نظر  وجهات  اختلفت  بينما   ،  )20( ما«  نحٍو  على  ت�صكيله  يف  م�صتمرة  ومعاناة 
الرومان�صية فقد ذهب »فكتور هيجو« اإىل اأن ال�صاعر �صاحر ي�صمع ويردد، وراأى »�صللي« اأن 
ال�صعر ك�صف عن الغمام حقًا، واأن ال�صاعر ينقل اإىل النا�ص ر�صالًة من عند اهلل )21( ، وقد دعم 
هذا التوجه فل�صفة الرومان�صية وُمنظروها مثل »دي لكروا، ونيت�صة، وكولريدج، وجوتة« 
)22( ، بينما وقف ال�صاعر »وردزورث« موقفًا متوازنًا يجمع بي الفي�ص املتدفق املن�صاب 

ي�صرتطون على  الذين  الرمزيون  الذي وقفه  ذاته  املوقف  و هو   ،  )23( الواعي  العقل  واإرادة 
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اإىل �صورة  الواعية  الفكرة  اأن ي�صتطيع حتويل  الإبداعية  العملية  اأثناء تدخله يف  العقل يف 
موحية تك�صف عن الفكرة ول ُتقررها تقريراً برهانيًا جامداً )24( . 

العقل  دور  متجاهلي  الل�صعور  جانب  اإىل  وقفوا  التحليلي  النف�ص  علم  اأقطاب  لكن 
والإرادة الواعية، فقد ف�رص »فرويد« العملية الإبداعية بنظرية »الت�صامي«؛ »التي تقوم على 
خ�صوع املبدع لل�صعوره املكبوت جن�صيا فيحاول اأن يعرب عن هذه الرغبة املكبوتة التي 
تعترب قيمة معيبة و غري مقبولة اجتماعيًا بالإبداع الفني الذي يحوز على اإعجاب املجتمع، 
ل�صعوره  اأن  اإذ  املبدع،  هدف  »الإ�صقاط«  يجعل  فهو  التف�صري  هذا  عن  »يوجن«  يبتعد  مل  و 
اجلمعي املتوارث منذ اآلف ال�صني ي�صقط على الواقع، ويرى »برج�صون« اأن جوهر الإبداع 
هو النفعال العميق الذي ينتج عنه بزوغ »احلد�ص«، وما احلد�ص اإل تخطيط متكامل كل ما 

فيه اإمكانات وح�صب )25( . 
النف�ص  علم  على  معتمدين  الإبداعية  العملية  تف�صري  املعا�رصين  النقاد  بع�ص  حاول 
ن�صجًا  ُيعد  الإلهام  اأن  راأى  الذي  نا�صف  م�صطفى  هوؤلء  ومن  بالنتائج،  املقدمات  وربط 
مفاجئًا غري متوقع لكل ما قام به ال�صاعر من قراءات وم�صاهدات وتاأملت، اأو ملا عاناه من 
حت�صيل وتفكري، وراأى اأن تل�صي النتباه ُيحرر التفكري من بع�ص الطفيليات التي تكون عقدا 
تعوق التفكري يف �صريه، وي�صاعد على تفكيك عنا�رص امل�صكلة، وعلى اإبراز بع�ص العنا�رص 
اأن طبيعة  اإىل العمل الإن�صائي الرتكيبي، »ذلك  اأن ي�صل من خللها  اأجل  دون غريها، من 
الفن الرتكيبية �رصورة �صيكولوجية من حيث اأن الفن يخرج الل�صعور املتناق�ص املفكك اإىل 
ال�صعور املنظم املوحد...، ورمبا يتم التحليل دون احتفاء كبري بالتف�صيلت، ويكتفي ال�صاعر 

ببيان بواطن الأ�صياء من حيث هي الكل« )26( . 
اأنها  اإذ  الواعي،  العقل  اإغفال  تيار  يف  ت�صب  التف�صري  يف  املحاولة  هذه  اأن  وُيلحظ 
تعتمد على تل�صي النتباه، وترتبط بالعمل الإبداعي الفني وغريه من عمليات التفكري، فهي 

تنطبق على الكثري من العمليات الذهنية البعيدة عن عامل الإبداع الفني كما تنطبق عليه. 
اأ�صا�ص نظرية التلقح اخلربي،  اأ�صعد تف�صري الإبداع على  وقد حاول يو�صف ميخائيل 
وينظر فيها اإىل اخلربات املعرفية على اأنها كائنات حية تتلقح لينتج عنها الإبداع الفني 
ن�صًل جديداً متميزاً عن الأجيال ال�صابقة، وا�صتقراأ حال املبدعي من اأجل اإثبات هذه النظرية، 
اإذ اأن الإبداع الفني- كما يرى- يتم واملبدع غائب عن وعيه قد غا�ص يف اأعماق النوم، 
اأو يف اأثناء انغما�صه يف حلم يقظة طويل، واملبدع ل يقدم اإبداعا بنف�ص الكم اأو على نف�ص 

امل�صتوى من الكيف طوال حياته، اإىل غري ذلك من ال�صتدللت )27( . 
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وقد ا�صتطاع يو�صف اأ�صعد اأن يتق�صى بهذا التف�صري اأحوال املبدعي، لكن نظريته ظلت 
�رصبًا من املجاز الذي يعتمد على اخليال الذي يحوم حول املعنى، وُي�صوره دون اأن ُيعينه 
نظرية  اأ�صماها  اأخرى  نظرية  هذه  نظريته  اإىل  جمع  اأنه  ذلك  على  والدليل  مبا�رص،  ب�صكل 
التي تتفاعل  الكيمائية،  الكائنات احلية بالعنا�رص  التفاعل اخلربي، وهي ت�صتبدل و�صف 

بدًل من اأن تتلقح لتنتج مركبات اإبداعية جديدة )28( . 
و يرى عبد القادر الرباعي اأن يف فكرة الإطار الثقايف للمبدع تف�صريا للعملية الإبداعية، 
واأن القوتي العقليتي اللتي متتلكان هذا الإطار، عادًة، هما: اخليال، والوعي الفني، »فمن 
تنظيما  وتنظم  تهذب  الفني  وبالوعي  والأفكار،  بالنفعال  م�صحونة  ال�صور  ت�صدر  اخليال 
والوعي  اخليال  لتطور  مظهر  اإل  هو  ما  عندنا  بالبديع  �صمى  ما  فاإن  هذا  وعلى  جماليًا. 
الفني يف ال�صعرالعربي القدمي« )29( ، وهو يحاول بهذا الفهم اأن يجمع بي نظريتي الإلهام 
وال�صنعة، فال�صور تتدفق وتنثال كما عرب عنها اجلاحظ، والعقل الواعي املثقف بالثقافة 
اجلمالية يهذب وينظم، وتلمح وجهة نظر اجلاحظ خلف هذه الكلمات والتعبريات اجلديدة، 
ويبدو اأن مئات ال�صني التي تف�صل بي الرجلي مل ت�صتطع اأن ت�صل اإىل اأبعد من هذا املفهوم. 
ل  الإبداعية  العملية  تف�رص  اأن  حتاول  التي  النظريات  اأن  اهلل  عبد  ح�صن  حممد  ويرى 
يزال يكتنفها الكثري من الت�صارب والغمو�ص، واأنه ل بد من الرجوع اإىل اعرتافات ال�صعراء 
ومذكراتهم وجتارب ق�صائدهم وم�صوداتها، لكنه يرى على الرغم من ذلك اأن نتائج مثل هذه 
الأمور تقريبية غري قطعية، اإذ اأن »احلركة النف�صية والذهنية لل�صاعر تتم ب�صورة تلقائية، ولو 
اأنه اأخ�صعها ملراقبته الواعية بق�صد و�صفها لنا، فاإنها �صتفقد تلقائيتها على الفور وت�صقط 

يف �رصك الفتعال« )30( . 
اإىل  الإبداعية  العملية  ت�صنيف  النقاد يف  بع�ص  يون�ص حماولت  احلميد  وينتقد عبد 
عدة مراحل من اأجل حماولة �صرب اأغوارها وفهم ماهيتها، ويعتقد اأن »الإبداع الفني وحدة 

متوا�صلة ل تتقطع ول تنق�صم مهما يطول امتدادها يف الزمان واملكان جميعا« )31( . 
وهو يعرب بذلك، متفقًا مع حممد ح�صن عبد اهلل، عن عجز النقاد على فهم واإدراك هذه 
العملية من حيث كونهم طرفًا حمايداً بعيداً عن بوتقة الإبداع، فلي�ص مطلوبا من ال�صعراء 
اأن يتوقفوا من اأجل و�صف ما قد يجرى لهم يف اأثناء عملية اإبداعية جديدة، واإمنا املطلوب 
منهم اأن ي�صوروا ما �صعروا به قبل العمليات الإبداعية ال�صابقة ويف اأثنائها، وهذا ما قام به 

بع�ص العلماء، ول يظن الباحث اأن املبدع ي�صتطيع اأن يعطي اأكرث من ذلك. 
ولعل و�صف العملية الإبداعية باأنها وحدة متوا�صلة، لي�ص �صوى حماولة للهروب من 
حتليلها وتقديرها، اإذ اأن واقع �صهادات ال�صعراء والتجربة التي كابدوها وو�صفوها يفيدان 
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اأن العملية الإبداعية متر بالفعل يف عدة مراحل، ي�صعر بها الفنان، وي�صورها، وي�صتطيع اأن 
مييز بينها، مع مراعاة بع�ص الفروق التي تربز عند فرٍد دون اآخر. 

ن�صوء  الفعالة يف  العوامل  من  ُيعد  الباطني  التوتر  اأن  اإىل  الدين خليل  عماد  ويذهب 
التجربة والدافع للتعبري، واأنه لي�ص مقت�رصاً على عدم الن�صجام بي الإن�صان والعامل، فهناك 
اخلالق  اإىل  العارم  ال�صوق  هو  املبدع  اأعماق  يف  الإبداع  ينابيع  يفجر  اآخر  نوع  من  توتر 
ويفجر يف  تثري وجوده،  واأهدافًا  غايات  اأمامه  ي�صع  الذي  التوتر  ذلك  واملجتمع،  والعامل 

وجدانه ال�صعور احلاد بالزمن ويدفعه اإىل مزيد من التعبري )32( . 
فمن  عن�رص،  من  اأكرث  تت�صمن  مركبة  �صعبة  م�صاألة  الإبداعية  القدرة  اأن  يرى  وهو 
عنا�رصها املكونات الوراثية ذات اجلذور البعيدة، والتاأثريات البيئية والأر�صية احل�صارية 
واملوارد املعرفية املبكرة، والتوجه املدر�صي ونوعية الكتب التي يقراأها، ودون هذا اخلليط 

املركب اأو بافتقاد بع�ص عنا�رصه ل ميكن اأن تتحقق ال�صوية املطلوبة للإبداع )33( . 
ويرى اأن املنظور الإ�صلمي يرف�ص تف�صري القدرة الفنية تف�صرياً �صحريًا اأو خرافيًا، لكنه 
يرف�ص، يف الوقت نف�صه، حتجيم الطاقة الب�رصية وردها اإىل اأ�صول مادية وح�صية �رصفة، اأو 
اإىل الدعاء بالغيب و روؤيته، »ففي الروؤية الإ�صلمية للن�صاط اجلمايل تقف احلوا�ص والعقل 
واجل�صد جنبًا اإىل جنب لكي ت�صنع اجلمال وتف�رصه، ويقف العامل مبعطياته املو�صوعية لكي 
ي�صنع اجلمال و يف�رصه...، ومن وراء هذا وذاك تقف الروح... تلك ال�صعلة املتوهجة وامل�صدر 
اإىل بع�ص، ولكي  الأ�صا�صي لقوة احلياة والعقل واحل�ص والإرادة، لكي ت�صد هذا كله بع�صه 
متنحنا تف�صرياً مقنعًا للن�صاط الذي عجزت �صائر اخللئق الأدنى مرتبًة من الإتيان مبثله... 

وتفرد به الإن�صان!! « )34( . 
يكاد يجمع ال�صعراء الذين قراأت اآراءهم بهذا اخل�صو�ص على �صعوبة اإدراك كنه العملية 
الإبداعية، واإن كانوا ي�صفون ما يعرتيهم يف اأثناء انغما�صهم فيها، ومن ذلك و�صف ال�صاعر 

خليل حاوي لتلك املعاناة التي يجدها عندما يكتب الق�صيدة: 
 تع�صى... ولي�س يرو�صها غري الذي يتقلد اجلمل ال�صبور
 وبقلبه طفل يكور جنة... غري الذي يقتات من ثمر عجيب

 ن�صف من اجلنات ي�صقط يف ال�صالل
 ياأتي بال تعب حالل 

 ن�صف من العرق ال�صبيب 
 ال�صوك ينبت يف �صقوق اأظافري... 

 ال�صوك يف �صفتي ميرج باللهيب )35( . 
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قوله:  يف  املتوهجة  الإلهام  وم�صة  اإىل  زايد،  ع�رصي  علي  يرى  كما  ي�صري،  فال�صاعر 
»ن�صف من اجلنات ي�صقط يف ال�صلل«، واإىل ذلك اجلهد املبذول يف معاناة الروؤية ال�صعرية 
ميرج  �صفتي  يف  و«ال�صوك  اأظافري«  �صقوق  يف  ينبت  »ال�صوك  قوله:  يف  ال�صاعر  ِقبل  من 
باللهيب« )36( ، وهو كما يبدو ميزج بي فكرتي الإلهام وال�صنعة الفنية التي تكلف ال�صاعر 

جهداً عظيمًا. 
وي�صري حممود دروي�ص يف ق�صيدة “لعب الرند” اإىل العملية الإبداعية بو�صوح يربز 
حالة ال�صت�صلم للحظة الإلهام اأو الوحي، مما يجرد ال�صاعر ن�صبيا من اإرادة الإبداع، وارتباط 
الإلهام باحلظ الذي قد ي�صكل مدخل لتاألق الق�صيدة اأو خمودها، ويتنا�صب قوله مع الروح 
العبثية التي يطرحها من خلل ق�صيدته الأخرية، والمتثال للإيقاع هو الذي يقود ال�صاعر 
وي�صت�صلم له مع اإمكانية تدخل الوعي املتكئ على الجتهاد، وكاأين به يزاوج بي الإلهام 

وال�صنعة، يقول: 
 ال َدْوَر يل يف الق�صيدة
 غريُ امتثايل الإيقاعها: 

اً يعِدرّل ح�صاً  حركاِت االأحا�صي�س ح�صرّ
 وَحْد�صاً ُيَنِزرُّل معنى

 وغيبوبة يف �صدى الكلمات
 و�صورة نف�صي التي انتقلت

 اإىل غريها “اأَناَي” من
 واعتمادي على َنَف�ِصي
 وحنيني اإىل النبِع/ 

 ال دور يل يف الق�صيدة اإالَرّ
 اإذا انقطع الوحُي

والوحُي حُظرّ املهارة اإذ جتتهْد )37( . 
وُيعرب ال�صاعر �صلح عبد ال�صبور عن غمو�ص الإلهام بجود الآلهة باملطلع، ومن ثم 
انف�صال ال�صاعر عن عامل الأ�صياء من حوله ودخوله يف عامل ت�صوراته واأنغامه )38( ، ول 
ليعرب عن هذه  ال�صوفيون  ي�صتعمله  الذي  »الوارد«  من م�صطلح  اآخر خرياً  يجد يف مو�صع 
اللحظة حيث يقول: »فما يكاد الوارد اأن يهبط حتى ت�صارع الذات اإىل التاأمل، و�رصعان ما 
تتم عملية الن�صلخ، وتت�صخ�ص الذات املنظور اإليها، لكي ُتلقى فيها الذات الناظرة وعيونها، 
تتخري من عنا�رصها، من املرئيات والنطباعات واملعلومات واخلواطر والبواده واللوامع. 
واإن اأ�صياء كانت تبدو ميتة لت�رصئب لتثبت وجودها و حياتها... « )39( ، وحي ينتهي هذا 
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الوعي،  زمام  ممتلكُا  العادية،  احلياة  درجة  اإىل  يعود  ال�صاعر،  ينتاب  الذي  الغريب  احلال 
الذي  الناقد  اإنها روح  الأوراق،  اأو ميزق  ينقح  الذي  املكت�صف  اأمام ق�صيدته وقفة  اإذ يقف 
ميتلك خل�صة التجربة ال�صابقة على مدار حياته، تعود بعد غيبة ق�صرية هي فرتة العملية 

الإبداعية. 
الرتاث  عن  ينقطع  اأن  ميكن  ل  متوا�صل  ن�صيج  الإبداع  اأن  قباين  نزار  ال�صاعر  ويرى 
واخلربات ال�صابقة، اإذ اإن جميع الرتباطات التاريخية والوراثية والثقافية والنف�صية ال�صابقة 
كالو�صم العميق ل متحى ول تن�صى )40( ، اأو هي مبنزلة املياه اجلوفية للذاكرة ال�صعرية )41( 
، لكن حلظة الإبداع هي الأمر الذي ل ي�صتطيع اأن يحدده، فالق�صيدة تاأتيه ب�صكل مباغت، 
ال�صارع، فهو واإن كان يفكر فيها، فاإن  اأو يف  اأو يف احلافلة  فتدخل عليه وهو يف املقهى 
هذا التفكري ل يقدم ول يوؤخر يف زمان ح�صورها )42( ، ويحاول اأن ي�صور هذه اللحظة فل 
يجد اأف�صل من ت�صبيهها بالربق اللمع الذي يوم�ص ويختفي، »ت�رصب كالربق، و تختفي 
ُيحدثها.  التي  الأوىل  بالإ�صاءة  اأتركه يذهب، مكتفيًا  بل  الربق.  اإم�صاك  اأحاول  ل  كالربق. 
اأرجع للظلم. واأنتظر التماع الربق من جديد... ومن جتمع الربوق و تلحقها، حتدث الإنارة 
النف�صية ال�صاملة، واأبداأ العمل على اأر�ص وا�صحة. ويف هذه املرحلة فقط، اأ�صتطيع اأن اأتدخل 
اإراديا يف مراقبة الق�صيدة، و روؤيتها بعقلي وب�صريتي، و ممار�صة النقد الذاتي عليها« )43( 
العبارات،  وانثيال  الإلهام  مرحلة  هما  متمايزتي  ملرحلتي  و�صفًا  ُيعطينا  بذلك  وهو   ،
التي يكون حمكوما  اأو بتعبريه املرحلة  الذي يرتب وينظم ويهذب،  الناقد  الوعي  ومرحلة 

فيها واملرحلة الثانية التي ي�صبح فيها حاكمًا. 
ويرى ال�صاعر اأحمد مطر اأن و�صف العملية الإبداعية ور�صم خريطة وا�صحة وحمددة 
لها يظل اأمراً ع�صرياً، على الرغم من مئات الق�صائد التي كتبها، وذلك راجع يف ت�صوره اإىل 
تعدد اأ�صكال بروز الق�صيدة اإىل الواقع، ففي بع�ص الأحيان تت�صكل يف الذهن �صيئا ف�صيئا، 
الذهن فرتات متفاوتة يف  الوقت ذاته، واأحيانا تتوا�صل يف  اأخرى تكتمل يف  اأحيان  ويف 
نف�صه قد  تهداأ حتى تكون  واقعه، ول  ال�صاعر من  ت�صلب  الظهور  اإذا ما قررت  الطول، وهي 
هداأت باكتمالها، وتتزاحم يف خلل حلظة الإبداع اأفكار ال�صاعر وجتري بزخٍم عاٍل، وت�صطع 
الكاملة،  ال�صيطرة  ويفقد  ومللمتها،  ل�صطيادها  يلهث  يجعله  مما  وثراء  بعجلة  الوم�صات 
اخل�صة،  هذه  انتهاء  بعد  لكنني  الكاملة،  ال�صيطرة  حدود  خارج  يجعلني  هذا  »كل  يقول: 
اأ�صيطر على الأمر �صيطرة تامة، فيبداأ  اأن  اأتاأمل ح�صيلتي بهدوء ن�صبي، وحينئذ يت�صنى يل 
اجلانب الآخر من العملية، و فيه اأحتول اإىل رجل مهني �رصف، كالنجار، مثًل، اأو كال�صياد 
اللوؤلوؤ  اإىل كبار  البدء، متطلعًا  اأكون منذ  �صبكتي �صيد وفري، يف حي  اأو احلداد. يكون يف 

والأ�صماك. «)44( . 
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وال�صاعر، كما هو وا�صح، يتحدث عن مرحلتي الإلهام والوعي، فالعقل ل يعمل وحده 
ميتلك  ل  حمدود  وجود  فهو  بوجوده،  ي�صعر  زال  ما  ال�صاعر  كان  واإن  الأوىل،  املرحلة  يف 
لها  ما كان يخطط  اأ�صياء  لتربز  اللحظة  ت�صطع يف هذه  الفنية  فالذاكرة  الكاملة،  ال�صيطرة 
ال�صاعر، فهو يقول: »حتى اأنني يف بع�ص الأحيان اأبداأ ويف ذهني �صورة معينة لل�صياغة، 
، ثم تاأتي مرحلة الوعي  اأخرى قد ل تكون واردة من قبل« )45(  اإىل �صياغة  اأنتهي  لكنني 
التام اأو ال�صيطرة الكاملة بعد انتهاء الق�صيدة، حيث يهذب ال�صاعر ق�صيدته وينتقي الأ�صماك 

الكبرية، ويخل�ص �صبكته مما يثقلها من اأ�صماك �صغرية واأع�صاب وحجارة. 
ي�صفها  اأن  ميكن  ل  �صبابية  حلظة  الق�صيدة  بزوغ  حلظة  اإن  هنا:  اأقول  اأن  وميكنني 
القيام  عن  واأعجز  الإبداع،  يف  عارمة  برغبة  بدايتها  يف  اأ�صعر  وا�صح،  ب�صكل  الإن�صان 
م�صحون  مطلع  �صكل  على  وتلمع  بزوغها،  بحتمية  �صعور  ويرافقني  الغالب،  يف  اآخر  بفعل 
بطبيعتها، وينهمر الكلم، وتنثال ال�صور، حتى اإنني اأ�صعر يف بع�ص الأحيان بعدم القدرة 
على ملحقتها وت�صجيلها، وتتعرث يف بع�ص الأحيان، لتتدفق بعد ذلك، وعند حلظة بعينها 
اأدرك اأنني قد و�صلت اإىل �صاطئها، فتتبلور نهايتها، وتظهر وا�صحًة لأعود اإىل مرحلة الوعي 
الكامل لأجد اأمامي عدة اأوراق مملوءة بخطوط �رصيعة تتخللها بع�ص اخلرب�صات، وعندها 
اأعيد قراءة الق�صيدة ب�صغف ولهفة جمريا بع�ص التعديلت التي ل بد منها، ولعلي اأمار�ص 
اأنقلها يف �صفحات جديدة،  هذا الأمر يف الغالب بعد النتهاء من الق�صيدة مبا�رصة، حيث 

ويندر اأن اأغري فيها بعد فرتة طويلة. 
ل  قد  وال�صور،  الكلمات  م�صادر  عن  الت�صاوؤل  هي  غريبة  بعادة  اأ�صتمتع  ما  وكثريا 
الأحيان، فاأ�صتغرب من كيفية بروزها يف عامل ق�صيدتي، وقد  الذاكرة يف بع�ص  ت�صعفني 
ت�صعفني الذاكرة اأحيانا فاأ�صتغرب من ظهورها بعد زمن طويل، مما ي�صعرين بقدرة الإن�صان 

الهائلة على اختزان العديد من الذكريات واخلربات رغم عدم ح�صورها املبا�رص يف العقل. 
ومن ذلك م�صهد اأغ�صان اللوز املكللة بالأزاهري البي�صاء، الذي كثريا ما كنت اأ�صاهده 
يف طريق املدر�صة يف اأثناء املرحلة البتدائية، ثم افتقدته ل�صنوات طويلة يف بيئة املخيم، 

ليقفز اإىل ذهني عندما كنت اأكتب اإحدى ق�صائدي بعد ما يقارب �صبعة ع�رص عاما: 
با�صما زه��را  وه��ن��اك  هناك  كنا 
با�صمات خ��دود  من  يقطر  والطل 
بالثلوج املكلل  اللوز  من  غ�صنا 
احلياة ت�صحكها  حمراء  ووردة 
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ومن ذلك اأي�صا امل�صهد الرائع لل�صقيع، الذي راأيته فجر اأحد الأيام يف مدينة نابل�ص 
الذي  الغريب  الإح�صا�ص  وذلك  غزة،  اإىل  بالقيا�ص  ال�صتاء  يف  القار�ص  بربدها  تتميز  التي 
انتابني حلظتها من منظر املياه اجلارية اخلداع، حيث تته�صم اأطرافها ته�صم الزجاج واأنا 
اأحاول جتاوزها، ومل متر �صهور قليلة حتى وجدته يربز دون �صابق اإنذار يف اإحدى الق�صائد: 

يا ليت حبي كان دمعا من ندى فجر الربيْع. 
لكنرّه... 

ما كان اإال اأدمعا ت�رضى بواٍد
من مياه الليل غ�صاها ال�صقيع. 
فاإذا بها نتفاً يه�صمها ال�رضاُة، 

واأنت ت�صاألني الرجوع! 
كل املوا�صم قد م�صت

حتى اخلريُف واأنت ت�صاأل عن ربيع! 
الفني  للإبداع  النف�صية  )الأ�ص�ص  كتابه:  يف  �صويف  م�صطفى  الدكتور  حماولة  تعد 
الإبداعية  العملية  اأغوار  �صرب  حاولت  التي  اجلادة  املحاولت  اأهم  من  خا�صة(  ال�صعر  يف 
وتف�صريها تف�صرياً علميًا، فهو ُي�صلم بوجود ال�صتعداد الفطري عند املبدع، واإن مل ي�صتطع اأن 
يحدد ماهيته، ثم يقول اإن التوتر القائم بي الأنا والآخرين وحاجة املبدع اإىل التكيف مع 
»النحن« هو بداية الإبداع الفني، ويرى اأن الفنان يختار ال�صعر مثًل نتيجة خلربات مرتاكمة 
اإطار يحتويها،  الإن�صانية  اأنواع اخلربة  لديه يطلق عليها م�صطلح »الإطار« فلكل نوع من 
فاملبدع يحمل اإطاراً ثقافيًا تتجمع فيه خرباته الفنية، وقد يحمل اأطراً خمتلفة اإىل جانبه 
ح�صب خرباته املختلفة، فكل اإن�صان يحمل يف نف�صه عدداً وافراً من الأطر ينظم بها اأفعاله 

جميعًا، �صواًء اأكانت تذوقًا اأم اأي فعل اآخر )46( . 
ويف عملية الإبداع يبداأ ال�صاعر من فقدان الأنا لتزانها فت�صبح ال�صور التي لديه عن 
واكت�صاب دللت  للتغيري  قابلية  اأكرث  اأنها  الآخرين، مبعنى  عند  منها  اأكرث  العملي  الواقع 

جديدة )47( ، 
ومت�صي حركة ال�صاعر يف �صكل »وثبات« ت�صل بينها حلظات كفاح، وال�صورة اخلارجية 
للوثبة عدة اأبيات تكون كًل متكامًل هو الوحدة الدينامية للق�صيدة، بحيث ميكن اأن يقال اأن 
الق�صيدة من حيث هي كل متكامل تتاألف من عدة وثبات، ل من عدة اأبيات )48( ، وال�صاعر 
م�صطر لإكمال الق�صيدة والو�صول اإىل نهايتها لأن بدء اأي فعل يخلق توتراً هو عبارة عن 

حاجة تدفع اإىل اإكماله. 
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اأن  ي�صتطع  مل  بال�صباب،  مليئة  حلظة  اإىل  اأ�صار  عندما  م�صيبًا  »�صويف«  كان  ولقد 
حلظات  اأحق  اجلديدة-  الدللت  ظهور  حلظة  اللحظة-  هذه  اأن  يعتقد  جعله  مما  يدركها، 
العملية الإبداعية كلها با�صم الإلهام )49( ، وقد كان اأمينًا عندما اأعلن بو�صوح عن اإ�صكالية 
مقلقة يف نظريته، هي القول باأن الإطار مكت�صب )50( ، واإن حاول اإقناعنا باأنه مكت�صب عن 

طريق عملية منظمة تنظيمًا خا�صًا. 
النقطة  »�صويف« يكمن يف هذه  اإليه  اأ�صار  الذي  الفطري  ال�صتعداد  اأن  الباحث  ويرى 
»ظهور الدللت اجلديدة«، واإل فاإن الكثريين يحملون ثقافات فنية قد تفوق ثقافة املبدع 
وخربته اإل اأنهم يفتقدون عن�رصاً مهمًا يتميز به عنهم هو ال�صتعداد الفطري، الذي مينحه 
القدرة على ال�صتفادة من املعطيات والتفاعل معها، وبذلك ي�صبح للإطار فهمًا جديداً اأكرث 
احل�صاري،  وامل�صتوى  ثقافته،  ونوع  الفنان،  ونف�صية  الفطري،  ال�صتعداد  على  يقوم  عمقًا 
وكل ما يرتبط به الفنان كاإن�صان، ول �صك اأن تفاعل هذه الأمور يختلف من فرد لآخر مما 
يف�رص لنا متايز املبدعي، وقد تتقارب كثري من معطيات هذا الإطار مع معطيات اإطار فنان 

اآخر، مما يوجد ت�صابهًا بينهما يجعلنا ن�صمهما اإىل مدر�صة معينة اأو مذهب اأدبي ما )51( . 
العملي،  الفهم  اإىل  اأقرب  مفهومًا  بلورت  التي  »�صويف«  نظرية  مميزات  اأهم  ومن 
اعتمادها على و�صف ال�صعراء لعملياتهم الإبداعية، وهذا هو ما مييزها عن الآراء النظرية 

التي غلبت لفرتة طويلة. 
للعملية  وا�صحًا  فهمًا  )52( حقائق مهمة ت�صفي  �صويف  ا�صتخبار  نتائج  وُيلحظ يف 
الإبداعية فمعظم اإجابات ال�صعراء تتفق على اأن معظم الق�صائد ل تبزغ دفعة واحدة، دون 
انتحاء  اإىل  واأنهم مييلون  الإبداع،  ت�صيطر على عملية  ل  الأنا  واأن  لها مقدمات،  يكون  اأن 
املكان اخلايل يف اأثنائها، بل اإنهم يبتعدون برف�ص ا�صتجابة الأنا و تفاعلها مع الظروف 
املحيطة يف حال ا�صطرارهم للبقاء يف الأماكن الآهلة بالنا�ص، وتتفق اإجابتهم على حدوث 
تغري يطراأ على جمال ال�صاعر يف حلظات الإبداع حيث يتطور �صعوره بالأ�صياء و يت�صخم 
اإح�صا�صه بها، وهم ل ينكرون �صلة الأحداث الواقعية وامل�صاهدات والطلعات التي حتدث 
الواقع �صوف  اأجزاء  اأي  اأن يقرروا، من قبل،  يف حياتهم مبا يبدعون، لكنهم ل ي�صتطيعون 
يطفو يف حلظات الإبداع ويت�رصب اإىل الق�صيدة، وهم ي�صلون اإىل نهاية الق�صيدة بانتهاء 

التوتر النف�صي الدافع لها، »فال�صاعر يحمل نهايته يف نف�صه منذ البداية« )53( . 
وُيلحظ اأن معظم العلماء والنقاد القدماء واملحدثي قد قالوا بال�صتعداد الفطري عند 
الإن�صان  الإبداعية، جعلوا  العملية  الواعي يف  العقل  الذين طم�صوا دور  اأولئك  املبدع، حتى 
امللهم اإن�صانًا متميزاً بفطرته عن الآخرين يف قدرته على تلقى الإلهام، والغريب اأن م�صطفى 
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�صويف على الرغم من انتقاده لأقوال هوؤلء، عاد ليقول بعدم اإمكانية ال�صتغناء عن فكرة 
ال�صتعداد الفطري اخلا�ص، وراح يبي اأن خلفه يف الراأي معهم جاء بناًء على ما ورد يف 
بحوثهم، ل من حيث املبداأ، فهو يرى اأن ال�صاعر يولد وهو يحمل ال�صتعداد الفطري، الذي 
من �صاأنه اأن يقيم اخللف الوا�صح بي جماله الإدراكي وجمالت الآخرين، ويعلن بو�صوح 
اأنه ما يزال يرى يف العبقري جانبًا جمهوًل يرجع اإىل ا�صتعداده الفطري، وبالتايل ل بد من 

الإبقاء على هذه الفكرة )54( . 
وما زال علم الوراثة احلديث يحاول اقتحام اأ�رصار وراثة ال�صلوك الب�رصي وتطوره، وما 
الإبداع الفني اإل نوع من اأنواع ال�صلوك، فهل ي�صتطيع علم الوراثة اأن يك�صف لنا ال�رص اخلفي 
يتوارثه  الذي  الفطري  ال�صتعداد  كنه  لنا  يف�رص  اأن  ي�صتطيع  وهل  الإبداعية؟  العملية  وراء 
املبدع؟ »لعل اأكرث الكت�صافات غرابًة هو ما ظهر يف جمال كان كثري من العلماء يتوقعون 
منطويًا  املرء  كون  درجة  اأن  الأوىل  للوهلة  يبدو  فقد  للوراثة،  اأثر  اأدنى  اإل  فيه  يجدوا  األ 
اأنها  واأنها �صفة يكاد يكون من املوؤكد  للتاأثر بالوراثة،  الأقل عر�صة  ال�صفات  اإحدى  هي 
موجهة بالرتبية والن�صاأة، على اأن الختبارات النف�صية ودرا�صات التوائم والتبني كلها توؤيد 
اإحداها الأخرى يف اأن قدرة املرء على الن�صجام مع الآخرين فيها عن�رص وراثي اأكيد« )55( 
، بل الأغرب من ذلك اأن يثبت علم الوراثة اأن العن�رص الوراثي هو الأكرث تاأثرياً من عن�رص 
البيئة والكت�صاب، »فاملظهر ال�صلوكي ميثل حم�صلة التفاعل بي الوراثة والبيئة، فالرتاكيب 
اأن الرتكيب الوراثي  الوراثية املختلفة تتباين يف ا�صتجابتها لبيئة معينة، وبالعك�ص جند 
تختلف اأ�صكال ا�صتجابته يف البيئات املختلفة« )56( ، مما يعني اأن البيئة الواحدة ل ت�صتطيع 
اأن تغري ب�صكل ثابت مع الرتاكيب الوراثية املختلفة، ويت�صح الأمر باملثال اإذا قلنا اأن عدة 
اأخوة ن�صاأوا يف بيئة واحدة وجمتمع واحد، وتلقوا الرتبية واملعاملة نف�صها، فكانت بيئتهم 
على �صبيل املثال بيئة ثقافة واأدب، تدفع من يحمل ال�صتعداد اإىل التفوق والإبداع يف �صلوك 
ال�صتعداد  يحمل  الذي  الوراثي  الرتكيب  تدفع �صاحب  قد  ذلك  الرغم من  على  اأنها  اإل  ما، 
اأخوان  وجد  اإن  يختلف  والأمر  الوراثي،  الرتكيب  هذا  حرموا  الذين  اأخوته  تدفع  ل  لكنها 
تواأمان مثًل يحملن الرتكيب الوراثي نف�صه اإل اأنهما تفرقا منذ الولدة، وعا�ص كل منهما 
يف بيئة متغايرة مع بيئة اأخيه، كاأن يعي�ص اأحدهما يف بيئة ل ت�صجع عليه، فاإن الرتكيب 
الوراثي ل يفقد القدرة على التاأثري على الأخوين، واإن اختلفت اأ�صكال ال�صتجابة كاأن مييل 
اأحدهما اإىل اإبداع ال�صعر امل�رصحي ومييل الآخر اإىل اإبداع ال�صعر الغنائي، اأو اأن مييل اأحدهما 

اإىل �صعر املراثي والأحزان، ومييل الآخر اإىل اإبداع ال�صعر ال�صويف اأو ما �صابه ذلك. 
الفطري  ال�صتعداد  بي  تفاعل  نتيجة  تاأتي  الإبداعية  العملية  اإن  القول  ميكن  وهكذا 
لدى  حدوثها  كيفية  يف  القائم  الت�صابه  ويظل  املبدع،  فيها  يعي�ص  التي  والبيئة  املوروث 
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طبيعتها  خلله  من  نتفهم  اأن  ن�صتطيع  وا�صعًا  منفذاً  وحديثهم  قدميهم  املبدعي  خمتلف 
وماهيتها. 

اأن يف ذلك  العملية الإبداعية تتم على مراحل معتقدين  اأن  اإىل  النقاد  مال فريق من 
ما قد يلقي ال�صوء على كيفية حدوثها )57( ، وهم ل يق�صدون بذلك اإىل متايز هذه املراحل 
وانف�صالها التام عن بع�صها البع�ص، ورف�ص هذه الفكرة اآخرون خالفوا هذا الراأي وقالوا 
الثعبان التي ت�رصى  اإن الإبداع الفني وحدة متوا�صلة ل تنقطع ول تنق�صم، متامًا كحركة 
يف جميع اأجزاء ج�صده على الفور، فتتبدى اأفعالها احلرة يف �صكل التواءات تتحرك يف وقت 

واحد �صوب اجتاهات م�صادة )58( . 
مراحل  اإىل  بتجزيئها  فالقائلون  خمتلفي،  لي�صا  الغالب-  يف  الفريقي-  اأن  يبدو  و 
واأن  والدللت،  املعاين  وتدفق  الإلهام  حلظة  هي  احلقيقية  الإبداع  حلظة  اأن  يعتقدون 
املراحل ال�صابقة لهذه املرحلة لي�صت اإل متهيداً طبيعيًا يجرى يف النف�ص الب�رصية اإذ تتفاعل 
معطيات الإبداع، ثم تربز يف حلظة معينة، واأما القائلون بتوا�صل العملية الإبداعية فريون 
اإبداعيًا، واأن حلظة الإلهام هي الإبداع احلقيقي  اإلهام ل ُيعترب عمًل  اأن العمل الفني دون 
الذي يح�صب للفنان واأن املراحل ال�صابقة واللحقة لي�صت اإل و�صائل تنفيذ هي اأقرب لل�صنعة 
منها اإىل الإبداع، وكما ُيلحظ فاإن الطرفي يعرتفان بوجود مراحل �صابقة ومراحل لحقة، 

لكن اخللف بينهما قائم على اأهميتها. 
ويرى الباحث اأن اأهمية املراحل الأوىل ل تربز اإل يف حالة تفاعل العملية الإبداعية 
املراحل  هذه  ميتلكون  قد  الكثريين  فاإن  واإل  الإبداع،  لآلئ  عن  وتفتقها  املبدع  نف�ص  يف 
ويتفوقون فيها لكنهم ل ي�صلون اإىل املرحلة احلا�صمة، مرحلة التاألق والإبداع، وبذلك تفقد 
هذه  جتاهل  ي�صتطيع  ل  املرء  كان  واإن  اإليها،  ينظرون  ول  عندهم  اأهميتها  املراحل  هذه 
املراحل عند الفنان املبدع، لأنها تلقى ال�صوء على طبيعة العملية الإبداعية وتفاعلتها، 

وتو�صك على اأن ُتعطي �صورًة اأقرب لل�صواب يف فهم غمو�صها وتعقيداتها. 
وميكن ت�صنيفها- يف ظني- اإىل خم�ص مراحل ل ميكن احل�صم بتمايزها وانف�صالها)59(، 
فهي مراحل متداخلة مرتابطة ت�صري يف اجتاه واحد، اإذ ل ميكن ف�صل مرحلة التح�صري عن 
اأن  ميكن  خربة  نف�صها  الإلهام  فلحظة  الإلهام،  مرحلة  عن  حتى  اأو  مثل  احل�صانة  مرحلة 
ت�صنيف  ب�صدده  نحن  الذي  الت�صنيف  فاإن  وهكذا  التح�صري،  مرحلة  خربات  اإىل  ت�صاف 
تقت�صيه روح الدرا�صة وحماولة الفهم، وفيما يلي ا�صتق�صاء لهذه املراحل اخلم�س من 

خالل �صهادة بع�س املبدعني: 
مرحلة التح�صري: . 1

هي مرحلة اكت�صاب املعارف واخلربات، والدرا�صة الفنية لأ�صول العمل الإبداعي يف 
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تراث ال�صابقي، واإبداعات املعا�رصين، وهي املرحلة الأوىل التي تتغذى فيها نف�ص املبدع 
وروحه بالتجارب الإن�صانية التي يحياها ويعي�صها ويتاأملها يف حياة الآخرين. 

وقد عرب نزار قباين عن هذه املرحلة باعتقاده اأن الب�رصية كلها والتاريخ بكل امتداده 
من  كبرياً  جزءاً  ي�صكلون  الذين  هم  جميعا  هوؤلء  لأن   ،  )60( ق�صيدته  كتابة  يف  ي�صرتكون 
اأن احللم واخليال ل يكفيان لإبداع ق�صيدة دون واقع وجتربة،  خمزونه الإبداعي، ويعتقد 
اأن ي�صتغل  اأولية، متامًا كما ل ي�صتطيع املهند�ص  اأ�صتغل بغري مواد  اأن  ويقول: »ل ميكنني 

بغري احلجر، والن�صاج بغري خيوط، واحلدائقي بغري بذور واأغرا�ص« )61( . 
وُيعرب �صلح عبد ال�صبور عن هذه املرحلة قائًل: »يلتقط الإن�صان خلل حياته مليي 
املليي من املرئيات والنطباعات واملعلومات، كما تتولد يف ذهنه مليي املليي من 

اخلواطر والبوادر واللوامح« )62( . 
ويرى اأحمد مطر اأن الأحداث وال�صور تعي�ص يف نف�صه قبل الكتابة ويف اأثنائها وبعدها، 

مما يجعل حياته كلها م�رصوع ق�صيدة )63( . 
مرحلة احل�صانة: . 2

هي مرحلة احت�صان الأفكار واخلربات وتفاعلتها الل�صعورية، حيث تختمر وتن�صهر 
يف بوتقة املبدع الذاتية حتى تظهر يف املرحلة التالية. 

وقد عرب اأحمد مطر عن هذه املرحلة بت�صويره لكيفية ت�صكيل الق�صيدة يف ذهنه فبي 
اأنها مرحلة مذبذبة الطول، فهي قد ت�صتمر حلظات، وقد تتوا�صل اإىل وقت طويل، وقد تبقى 

اأيامًا و�صهوراً اأو حتى �صنوات )64( . 
اخلربات  مليي  عن  بحديثة  املرحلة  هذه  عن  ال�صبور  عبد  �صلح  ال�صاعر  ويعرب 
ت�صميتها  على  ا�صطلحنا  ذلك يف منطقة  »ويثوي كل  فيقول:  املبدع  نف�ص  وتداعياتها يف 

رغبة يف التب�صيط بالعقل الباطن« )65( . 
بينما يعرب نزار قباين عن هذه املرحلة و�رصورتها قائًل: »الكاتب الذي ل يعانى ل 
املرور  الأمومة، دون  اإىل  اأن ت�صل  تريد  التي  للآخرين كاملراأة  ينقل معاناته  اأن  ي�صتطيع 

مبراحل احلمل واملخا�ص« )66( . 
حلظة االإلهام: . 3

هي حلظة الوم�صة اأو ال�رصارة التي تظهر للإن�صان دون �صابق اإنذار، ويتدفق فيها النور 
الذي يك�صف عن روابط خفية بي الأفكار وعلقات غري مرئية بي الأ�صياء، وهي تباغت 
اأو  املبدع يف حلظة ل علقة لها بنظام معي، فقد يكون املبدع وقتها منغم�صًا يف عمله 



155

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

اأو راقداً يف  اأ�صدقائه،  اأو جال�صًا مع جمموعة من  اأو راكبًا يف حافلة،  الطريق،  ما�صيًا يف 
فرا�صه. 

وي�صور نزار قباين هذه اللحظة بالربق اخلاطف الذي ي�صيء ويختفي، وهو ل يحاول 
التي  الأوىل  بالإ�صاءة  مكتفيًا  يذهب  يرتكه  بل  �صناعي،  برق  ا�صتحداث  اأو  الربق  اإم�صاك 
الق�صيدة ل تعرف زمانًا خا�صًا ومكانًا معينًا، فيقول: »جتيئني  اأن  ، ويبي   )67( يحدثها 
الق�صيدة ب�صكل مباغت. اأحيانًا تدخل علي واأنا يف املقهى، واأحيانًا تركب معي الأوتوبي�ص، 
واأحيانًا ت�صد معطفي واأنا اأجتاز ال�صارع« )68( ، ويرى اأن الق�صيدة يف هذه املرحلة ل تفكر 
ب�صيء ول تخطط لأي �صيء، فهي تتفجر كالألعاب النارية يف كل اجلهات وتاأخذ اأ�صكاًل غري 

متوقعة )69( . 
ويعرب �صلح عبد ال�صبور عن الإلهام مب�صطلح »الوارد« الذي ي�صتخدمه ال�صوفيون، 
التاأمل، و�رصعان ما تتم عملية  اإىل  الذات  اأن يهبط حتى ت�صارع  الوارد  فبقول: »فما يكاد 

الن�صلخ« )70( . 
ويطلق اأحمد مطر على حلظة الإلهام م�صطلحي »اخل�صة« و«الوم�صة«، فيقول: »اأحيانًا 
اأكون يف غمرة العمل حي تراودين اخل�صة، فاأ�صعر بحاجة املختنق اإىل اإطلق الزفري. اأترك 
ال�صارع حي تخطف يف  اأكون ما�صيًا يف  واأحيانًا  الأفكار.  لتداعي  واأُ�صلم نف�صي  كل �صيء 

عقلي الوم�صة اجلاحمة، فاأعمل على تروي�صها حتى تهداأ« )71( . 
مرحلة ال�صياغة: . 4

هي املرحلة التي تت�صح فيها ال�صورة عند املبدع، وتتداعى يف ذهنه الأفكار، ويندفع 
اإىل تنفيذ عمله الإبداعي خطوًة خطوة، حماوًل اأن ي�صيطر على هذا ال�صيل املتدفق من املعاين 
وال�صور باإحكام الروابط بي العلقات، ومراعاة التنا�صق بي الأفكار، ويبدو اأن املبدع يظل 
متاأرجحًا يف هذه املرحلة بي تدفق الإلهام النابع من الذاكرة واإرادته التي تنظم العملية، 

فياأخذ ما ي�صاء ويرتك ما ي�صاء، وتت�صلل اإليه اأمور مل يفكر فيها ومل يخطط لها. 
ويعرب اأحمد مطر عن هذه املرحلة باأنه يظل يف قلب العملية الإبداعية على الرغم من 
جريان الأفكار بزخٍم عاٍل، و �صطوع الوم�صات بعجلة و ثراء، حيث يختار منها ما يجعله 
را�صيًا واإن كان ل ي�صيطر عليها ب�صكل كامل، يقول: »فالوم�صات ت�صطع بعجلة وثراء مما 
يجعلني األهث ل�صطيادها ومللمتها. كل ذلك يجعلني خارج حدود ال�صيطرة الكاملة« )72( . 

وتربز هذه املرحلة وا�صحة يف �صهادة �صلح عبد ال�صبور، التي تتمراأى يف تعبريات 
ال�صوفيي واأحوالهم، حيث يرى اأنه مبجرد هبوط الوارد اأو انبثاق الإلهام تت�صخ�ص الذات 
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املنظور اإليها، لكي تلقي فيها الذات الناظرة و عيونها، تتخري من عنا�رصها، من املرئيات 
والنطباعات واملعلومات واخلواطر والبواده واللوامع، مما يعني بروز املخزون الإبداعي 
امل�صهور يف بوتقة الفنان وتدفقه يف وعى ال�صاعر الذي يتخري منه ما ي�صاء، يقول �صلح 
عبد ال�صبور: »واإن اأ�صياء كانت تبدو ميتة لت�رصئب لتثبت وجودها وحياتها، واإن روؤى دائرة 

لت�صتعيد وجودها وتبعث حية من جديد« )73( . 
من  لتحدث  وتتلحق  تتجمع  بروق  تتبعه  الإلهام  حلظة  برق  اأن  قباين  نزار  ويرى 

خللها الإنارة النف�صية ال�صاملة وعندها يبداأ العمل على اأر�ص وا�صحة )74( . 
مرحلة التهذيب: . 5

اإل من  النهاية، وقد اكتمل العمل الفني بي يدي املبدع  هي املرحلة التي تاأتي يف 
بع�ص الهنات التي يعمد بوعيه الكامل و�صيطرته التامة اإىل تهذيبها، ليخرج العمل الفني 

باأجمل �صورة يراها. 
اإىل  ال�صاعر  فيها  يعود  اإذ  العودة،  مبرحلة  املرحلة  هذه  ال�صبور  عبد  �صلح  وي�صمي 
حاله العادية قبل ورود الوارد اإليه، وقبل خو�صه العملية الإبداعية املتمثلة اأبرز ما يكون 
يف مرحلتي الإلهام وال�صياغة، وتعود اإليه يف هذه املرحلة حا�صته النقدية حي يعيد قراءة 
ق�صيدته ليلتم�ص ما اأخطاأ من نف�صه وما اأ�صاب، وهو عندئذ قد يثبت وميحو، ويقدم ويوؤخر 

ويغري لفظًا بلفظ، وي�صتبدل �صطراً ب�صطر لكي يتم الت�صكيل النهائي للق�صيدة )75( . 
وي�صري حممود دروي�ص اإىل مرحلة التهذيب بعر�ص ق�صائده على اأكرث من قارئ اأويل، 
ويعلق على ذلك بقوله: »اليقينية قتل لأي اإبداع، اأي اأن تكون واثقا متاما من عملك وممتلئا 

باليقي باأنه العمل الكامل! « )76( . 
مراقبة  يف  اإراديًا  يتدخل  اأن  ي�صتطيع  فقط،  املرحلة،  هذه  يف  اأنه  قباين  نزار  ويرى 

الق�صيدة وروؤيتها بعقله وب�صريته، واأن ميار�ص نقده الذاتي عليها )77( . 
انتهاء اخل�صة، حيث يتاأمل فيها  اأحمد مطر عن هذه املرحلة مبرحلة ما بعد  ويعرب 
ح�صيلته بهدوء ن�صبي، وي�صيطر على الأمر �صيطرة تامة، ويتحول اإىل رجل مهني كالنجار 
اأو ال�صياد اأو احلداد، يف �صبكته �صيد وفري ينتقي منه كبار اللوؤلوؤ والأ�صماك، ويخل�صها مما 

يثقلها من اأ�صماك �صغرية واأع�صاب وحجارة ليك�صف بذلك عن بهاء �صيده اجلميل )78( . 
عندما تتفاعل العملية الإبداعية حتت�صد عدة اأدوات وعنا�رص متمازجة يف حلظة تغري 
الدللت التي ُيهوم فيها ال�صاعر متحرراً من الواقع العملي، وتظل هذه العنا�رص بطبيعتها 
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ما  �رصعان  لكنها  ال�صاعر،  تعوق  قيوداً  الإبداعية  العملية  بوتقة  يف  الن�صهار  قبل  الأوىل 
الإبداع  عنا�رص  �صمات  كل  حاملًة  »وثبات«  متوالية  دفعات  يف  الق�صيدة  وتنبثق  تتفاعل 
اأن  �صنجد  الق�صيدة  التي تكون  املختلفة  »العنا�رص  الف�صل بي  ب�صكلها اجلديد، ومبحاولة 
�صيئًا ما قد فقد، اإن اأحداً لن ي�صتطيع حتديد العن�رص احليوي يف الق�صيدة حتديداً قاطعًا« )79( 
، فالق�صيدة ب�صكلها املتكامل الأخري اأ�صبحت كائنًا م�صتقًل بذاته يحمل اأفكار ال�صاعر التي 
امتزجت بتجربته ال�صعرية، وال�صور التي اأ�صبحت ذات علقات جديدة مرتبطة بذاته، واللغة 
التي تت�صكل باألوان جديدة تن�صجم مع خ�صو�صية ال�صياق اجلديد، والأ�صلوب الزاخر بتقنيات 
متعددة ومتنوعة، واملو�صيقى التي ل متتلك اإرادة ال�صاعر حتديد نوعها، لكنها تاأتي متوافقة 

مع توتره النف�صي الذي دفعه اإىل الإبداع. 
وهذه العنا�رص اخلم�صة تتكامل وتتمازج يف كل ق�صيدة، واإن فقد اأحدهما فقد العمل 
قيمته وتاأثريه، ومل ت�صتطع املذاهب الأدبية املختلفة التي راح يركز كل منها على عن�رص 
معي من عنا�رص الإبداع دون غريه اأن تتخلى عن العنا�رص الأخرى، ومن هنا ظلت قيمتها 
من  الثقل  مركز  يتحرك  فقد  املذاهب،  وانح�صار  الدهر  تقلبات  من  الرغم  على  وتاأثرياتها 
عن�رص اإىل اآخر يف مرحلة ما، اأو عند �صاعر بعينه، كالعقل والتفكري عند الكل�صيكية، واخليال 
وال�صورة عند الرومان�صية، واحلقيقة الباطنة يف رموز اللغة عند الرمزية، والإيحاء ال�صوتي 

واملو�صيقى عند ال�رصيالية )80( . 
ما،  نوعًا  وجودها  �صعف  واإن  الن�ص،  يف  ماثلة  تظل  الأخرى  الإبداع  عنا�رص  لكن 
الأوىل،  عنا�رصها  موا�صفات  حتمل  عديدة،  تفاعلت  نتيجة  جاء  جديد  مركب  فالق�صيدة 
الوقت نف�صه، لأنها ان�صهرت يف بوتقة فريدة  اأنها تختلف عنها يف  اإل  فهي م�صابهة لها، 
املركب  لكن هذا  اأخرى،  ذات  اأي  تتطابق مع  ال�صاعر ل  فذات  الآخرين،  بواتق  تختلف عن 
اجلديد قد يحمل �صفات م�صابهة لأحد العنا�رص الأوىل اأكرث من ال�صفات امل�صابهة للعنا�رص 

الأخرى. 

أهم النتائج: 

تقوم العملية الإبداعية على التفاعل بي عن�رصين هما العن�رص الوراثي وعن�رص . 1
البيئة والكت�صاب. 

العن�رص الوراثي هو الأكرث تاأثرياً، ودونه ل ميكن اأن يتحقق الإبداع. . 2
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عن�رص البيئة والكت�صاب دوره حمدود يف دفع الأديب نحو الإبداع اأو عرقلة العملية . 3
الإبداعية لديه، وله الدور الكبري يف حالة حدوث الإبداع من خلل �صبغه ب�صيغة مميزة. 

العملية الإبداعية على اختلف م�صامينها الفنية تت�صابه يف العديد من جمرياتها؛ . 4
من حلظات التخزين مروراً بلحظة الإلهام، وانتهاًء باكتمال العمل الفني. 

املبدع هو الذي ميتلك القدرة على اإدراك الروابط املفقودة بي الأ�صياء، وا�صتك�صاف . 5
العلقات، ثم تفكيكها واإعادة �صياغتها بروابط جديدة لها العلقة الأوثق بنف�صيته وطريقته 

املتميزة يف تناول الأمور. 
الأفكار والأ�صياء . 6 اأن  اأعماق �صخ�صية املبدع، والدليل على ذلك  الإبداع يف  ي�صكن 

والعلقات التي تتخلل ن�صيج العمل الفني م�صتقاة من واقع الفنان، واإن امتزجت بت�صوراته 
وتداعيات اأفكاره جتاهها. 

الإبداعية عندما . 7 للعملية  التف�صري احلديث  القدماء من  العربية  اأدباء  اقرتبت فكرة 
اأنها و�صط بي الفي�ص املتدفق الناجت عن طبع �صليم وبي الإرادة الواعية النابعة  اعتربوا 

من ثقافة مكت�صبة. 
يكاد يجمع ال�صعراء وفق اطلع الباحث على �صعوبة اإدراك كنه العملية الإبداعية، . 8

واإن كانوا ي�صفون ما يعرتيهم يف اأثناء انغما�صهم فيها. 
ُيلحظ اأن معظم العلماء والنقاد القدماء واملحدثي قد قالوا بال�صتعداد الفطري . 9

عند املبدع، حتى اأولئك الذين طم�صوا دور العقل الواعي يف العملية الإبداعية جعلوا الإن�صان 
امللهم اإن�صانًا متميزاً بفطرته عن الآخرين يف قدرته على تلقى الإلهام. 

العملية الإبداعية تاأتي نتيجة تفاعل بي ال�صتعداد الفطري املوروث والبيئة التي . 10
يعي�ص فيها املبدع. 

العملية . 11 تفاعل  حالة  يف  اإل  تربز  ل  الإبداعية  العملية  يف  الأوىل  املراحل  اأهمية 
الإبداعية يف نف�ص املبدع وتفتقها عن الإبداع، لأن الكثريين ميتلكون تلك املراحل لكنهم ل 

ي�صلون اإىل مرحلة التاألق والإبداع. 
تنق�صم العملية الإبداعية اإىل خم�ص مراحل متداخلة ل ميكن ف�صلها عن بع�صها، هي: . 12

مرحلة التح�صري، ومرحلة احل�صانة، ومرحلة الإلهام، ومرحلة ال�صياغة، ومرحلة التهذيب. 
ت�صبح الق�صيدة ب�صكلها املتكامل الأخري كائنًا م�صتقًل بذاته يحمل اأفكار ال�صاعر . 13

التي امتزجت بتجربته ال�صعرية، وال�صور التي اأ�صبحت ذات علقات جديدة مرتبطة بذاته، 
واللغة والأ�صلوب واملو�صيقى، التي ل متتلك اإرادة ال�صاعر حتديد نوعها. 
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