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 األساسيةالمفاهيم  - 1
 Innovationمفهوم االبتكار  -أ 

 االبتكارات ية التي تخلقكيفالنظرية عن   Joseph A. Schumpeterطور االقتصادي 

مما يميدي يليم  تمداعي . وممن خم ل  وازدهار ثمم من نمو  لألعمال  cycleدورة  أوتنمية حلقية ، 

امليمة ف ويت مور ،فمان االقتصماد الرأسممالي يتقمدم  اإلبداع ممن تمدمير لم ال ال نمل والما يمات ، 

ورا ع مر االقتصماد . وط قما لهمذن النظريمة فمان المسمتبمر يلام  دمتتابامة التجديد تتحرك كذبذبات 

 ومصمان  جديمدة ممن خم ل تجميم  ، منتجات جديدة  ييجادمركزيا في هذن الاملية . فهو قادر علل 

  Innovationبمين االبتكمار   Schumpeterو ت وير مالومات موجودة في ماظمها . وقمد ميمز 

نمادرا  ون أن المسمتبمر يال. وعلل الرغم من ان ذوي الخ رة م تكرون ،  inventionواالختراع 

 .  ين مخترعوا يكون ا م

المنتجمات  يلملاالبتكارات التقنية علل الامليات التي تمتد بمين االختمراع تسمية   أطلقتو 

منمتج موجمود لتنوي   أوالنهائية للتسويق . وما يارف باالبتكار المنتج قد يكون منتج جديد بالكامل 

 سمل  بوقمت اقمل  بإنتما السمما  ممن خم ل  اإلنتاجيمةزيمادة فمي  يلملعملية االبتكار تيدي . و أص 

. وفمي السمنوات الراهنمة ،  اإلنتما ب رائمق جديمدة لتنظميم  أووبمكائن جديدة  ،  اقل كلفجهد و و 

 .   ويقليميافقد طور ميدان بحبي شامل لدراسة عمليات االبتكار ونظم االبتكار وطنيا 

الخمدمات  أنمواععلمل السمل  . فقمد ط مق  ينتما مفهوم االبتكار االقتصادي في ال ينحصر و

الخما  الامام . ففمي السمنوات الراهنمة ،  ينضممن الق ماع واإلدارةالتوزيم   و يجراءاتالجديدة ، 

السمميال عممن الكيفيممة التممي تمميثر بهمما ع قممات الميسسممة علممل عمليممات االبتكممار. فالمصممان  يممرد 

 ينتاجهماد طرائمق وغيرها من المنظمات نمادرا مما ت تكمر . فماظمم المااممل تجمدمكانيا ، المازولة 

 والميسسمات و الزبمائن  األخمر جات و خدمات جديدة من خ ل التفاعل م  المصمان  توت ور من

 األنمماطو المنافسين و موزعي المواد والخمدمات . و تكمكل القموانين و التاليممات و الت مدالت فمي 

وهمذن الا قمات   تت لدورات االبتكار فان  لتفاعل . و ضمن هذن الك كة ل كل ش كةالحضارية هي

تأخذ وقتا ، وقمد تكمون صما ة التفاصميل . وحالمما تظهمر نتمائج ال حمي والتقصمي فمان االبتكمارات 

 ثورة ؟  أممنتجات تجارية ناجحة ، و عندها يكون السيال هل هذا ت ور  يللتت ور 

طممور هيكممر سممتراند فممي جاماممة لونممد النظريممة الجكرافيممة عممن االبتكممارات و انتكممارها 

مفهوم عملية االنتكار ، كاملية مكانية تارض الكيفية التي تنتكر بهما االبتكمارات بكمكل مستخدما 

البتكارات ا. وقد تكون هذن محدد جكرافي  يقليمو المستوطنات و الماامل ضمن  األفرادناجح بين 

خلفنما  ، والكبير غيرها . باعتماد هذا المدخل ، فقد تركنا أزياء أو تكنولوجيا ،أو منتجات جديدة ، 

التي قد تحدث ق ل هي  اإلبداعوالتجديد . و عمليات  اإلبداعمفهوم االبتكار ، وركزنا االنت ان علل 
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فمان االختمراع  Schumpeterط قا لرأي عملية االنتكار . و أوعملية االبتكار  أوائللربما في  أو

 االكتكاف و الحاالت المحي ة ب  هي التي يج  ان تدرس .  أو األصلي

 

 Creativity مفهوم اإلبداع –ب 
بامليات االبتكار ، وباالحتكاك مم  غير قصير زمن  ذلقد اهتمت الجكرافيا االقتصادية من

 اإلبمداعالدراسمات عمن  يلمل وباإلضمافةك يمرة .  أهميمةلهذا االهتمام  قد اص ح الالوم االقتصادية ف

بم  الجكرافيما االقتصمادية مم  االهتممام الامام المذي تكمترك  توثق فقد renewalومت ل ات التجديد 

مممن المسممتحيل عمليمما ف.  اإلنسممانيةالفنممون و الالمموم الحضممارية و  بأقلهمماالالمموم السمملوكية ، ولممي  

.  لألفمراد اإلبداعيمةو ال اقمة  اإلبمداعالحصول علل نظمرة شماملة للكتابمات التمي عالجمت عمليمات 

م  وع ي حمي  آالف( 10) األقلان هناك علل  يلل باإلشارةوق يل سنوات خلت قام باحي روسي 

 .حتما في هذا الموضوع . واليوم ، فان الادد يفوق ذلك 

اهتمام المحي ين بهم دوما . وال احبون و الكتاب  باإلبداعن وو المتميز الا قريون ويجل 

و الكيفيمة التمي لإلبمداع واالبتكمار ، من مختلف الخلفيات الالمية يحللون ال رق التي تيهل النماس 

عن الكيفية التي ي ور بها الكخص الكبيرة . وبال    ،  يستحيل اليوم تجاوز الكتابات  ون بهايامل

 .  اإلبداعيقدرات  في التفكير 

يسممتخدم بالتامماريف الواسمماة فممي المانممل والنوعيممة .  اإلبممداعفممي هممذا المقممال فممان مفهمموم 

الم مدع  يلملنل اليمومي الامام المتصل للمانل الذي يمتد من الما scaleوعلينا الفصل في المقياس 

ذات مممن هممذا المقيمماس فممان جميمم  المخلوقممات ال كممرية عممدت  األدنمملفامم  والا قممري . وفممي الحممد 

في السنوات  بأن  Richard Florida. وفي مكان ما في الوسط ، يأتي ادعاء   يبداعيةخصائص 

تتكممون مممن الالممماء ،  ي ممدو ان هنمماك تسممارعا فممي نمممو ط قممة الم ممدعين . فهممذن ال  قممة، الراهنممة 

 أعضاء أيضا. وفيها  األنواعمن مختلف  األدباءالمهندسين ، الماماريين ، المصممين ، الكتاب و 

 38، تضمم ال  قمة الم دعمة  يجمماالو التالميم و الرعايمة الصمحية و القمانون .  األعمالياملون في 

. وط قما لهمذا  هاقوة الااملة فيمن ال %30، ويساوي هذا وحدها مليون نسمة في الواليات المتحدة 

 هذن ال  قة .لكل شخص و بمستو  تاليمي عالي ينتمي  بأن التاريف فان  لي  صا ا االستنتا  

 اإلبمداعم مدعين وال يامات ، فمان مفهموم ال األشمخا التي سمتارض عمن  األمبلةوكما في 

ت  يقهما بمنظمور واسم  . و األمبلةاالستنتا  من هذن دون ضيق ما لم يكن م اطا . وال يحول هذا 

ان عمليمات  األساسميالتجديد سيتم تحديدها بمد  واس  . وافتراضنا  أنواع، فان  اآلخربالجان  و

، الفن ، الموسيقل ، الفلسفة ، الالوم ، والتقنيمات اسمتنادا  األدبالتجديد ست دو مت اينة في مجاالت 

كتابات ذات الصملة فمي همذا الموضموع . علل تكاب  المت ل ات . وهذا االفتراض مازز بقوة في ال

و المخيلة للتا ير عمن الخصمائص الموروثمة  األفكارو ثروة في  اإلبداعيةو تاتمد مفردات ال اقة 

قمد ينظمر لهما ككميء يحمدث بمامزل  اإلبمداع. وعمليمة  األفرادو المكتس ة )عن طريق التالم( لد  

وحة الرسم ، و الميلف الموسيقي م  ال يمانو هنا يمكننا تخيل الرسام عند حامل لوعن فكر الفرد . 

ا عنممد الحاسم ة . فانمد الكبيمرين تكمون الخلموة مت ل مم أوو الكاتم  فمي مكت م  وال احمي فمي المخت مر 

 األفكمار. وفمي الوقمت نفسم  ، مم  همذا ، فممن الواضمح ان  اإلبمداعللتركيمز المذي يت ل م   جوهريا 

امليات التجديد ال فة ع ر التفاعل م  المحي ين . الجديدة ت نل علل رأسمال من الخ رات المتجما

 يمكن ان تت ور في مجال خال وبدون تحفيز و دواف  خارجية .

  Milieu ال ياةمفهوم  –  
، مم  تركيمز رئمي  علمل ال يامة التممي  األساسممية اإلبمداعهمذن الدراسمة محمددة بظمروف  ين

مكانهما . وهنماك  أخمذتقمد  اإلبداعيةية ان الاملعلل يامل بها الم دع ، وحيبما يكون هناك برهان 

 فاألسالةشخص واحد .  يللالتجديد لالم ماين نادرا ما تاود  أرضيةان دوما ،  شيء يج  تذكرن 

هنمماك عممدد مممن  اإلبممداعي، فممي الامممل  يجممماالالم ممدعين يجمم  ان تممدمج ممم  باممل .  األفممرادعممن 

 أوالفنيمة  األدواتنا نوعما مجموعمة ممن . فقد ورث األحياءوغير  األحياء المرئيينالمساعدين غير 
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 الالميممة ، ونحمممن مرت  ممون بكممم كة مممن الظمممروف الحضممارية واالجتماعيمممة . فحتممل الماتكفمممون 

 .الذاتي لديهم ص ت خارجية لتجن  الذبول والخمول  الخارجيينو 

 اإلبداعأمبلة عن بياة  - 2
م همذن ال يامات ماروفمة المدروسة . وماظم األمبلة ختصار ، سوف ال تقدم تفاصيل عن ل

ت موير  أكانمتسمواء  اإلبداعيمةوا فيهما . فالامليمة لمالمذين عم األشمخا هو حمال  ابككل جيد ، كم

المحي ة بهما . وكمل بيامة  األجواءتت ل   فإنهاالنكاطات الفنية ،  أنواعمختلف  أوبحي  أوتقنية ، 

هممذا نسممتارض وننمماقف مختلممف  و فيهمما ماوقممات التجديممد . وباممد التقممديم القصممير اإليجابيمماتفيهمما 

 .  األمبلة

 أماكنمن ال ياات . فهناك مناطق جكرافية و  عن أنواعث ثة )صور( قد تككلت مرئيات ل

. وهنممماك ميسسمممات و منظممممات قمممد حمممدثت فيهممما ن فيهممما تكمممك يوالتجديمممد  اإلبمممداعتمممدرك وكمممأن 

بكمكل جيمد وات يوصمف م الكم كو، فمان مفهم أخمر وفمي بيامات  والتجديدات الكاملة .االبتكارات 

يوضممح ان لهمما االتصمماالت . وممم  هممذا ، فممان االخت ممار الممدقيق  ع ممر وتنتكممراألفكممار كيممف تحممدث 

الم دعين عن  األفرادفان سيال  ، . وبديهي  اجزئي مضللال ياات هو  أنواعالفروقات بين مختلف 

تم تفحمص ذلمك ي. وسة ال يا ي فكرة كاملة  ودقيق و بمختلف الوسائل  اآلخرينكيفية التااون م  

 مدينمة اثنما ، خاصمة خم ل القمرن الرابم  ق مل الممي د تأريخيما ، الم حظمة  األمبلمة. فممن  في أدنان

(400s BCحيممي كانممت مهممد )و الكبيممر مممن مممدن  اإلسممكندرية يلممل يضممافةلحضممارة الكربيممة ، ل ا

 أواخممرفممي  اإلي اليممة فمدينممة فلورنسمما كانممت مبمماال ل ياممة المدينممة من قممة ال حممر المتوسممط آنممذاك .

فممي للتجديممد فممي التجممارة ، و امركممز، حيممي كانممت  األوربيممةالاصممور الوسمم ل و بدايممة النهضممة 

، و خم ل  اإلسم ميمكمابهة وجمدت ق مل ذلمك فمي الامالم  وأمبلةالحرف اليدوية والمامار والفن . 

 المنخفضة . األراضيالقرنين السادس عكر والساب  عكر في 

 مدن فينا كذلك تقف من عصر الصناعة . و األوللمباال من السنوات  تقدم مانكستركان و

  األدب فمميممماكن والدة التجديممد فممي عممدد مممن التخصصممات أل أمبلممةو كمموتن رك و سممانت بتسمم رك 

القمممرن التاسممم  عكمممر . والمجموعمممة الماروفمممة باسمممم  أواخمممرو التقنيمممات و الالممموم و الفمممن فمممي 

Bloomsbury Group  عمن  األممدتموفر لمحمة طويلمة  1956 - 1904ن نكم ة بمي التمي كانمت

لم يفهم  اإلبداعفي مدينة لندن . وفي الوقت نفس  ، فان  يبداعيةبياات  وجدتالقرن الماضي حيي 

 األشمخا من خ ل عدد محمدود ممن ، وولكن  .ناتج عن تحفيز من ال ياة ال  ياية ذاتها  بأن باد 

سمم  يمكممن ان يقممال عممن بمماري  وحلقممة النمماس ذوي االتصمماالت الناضممجة الحميمممة . والكمميء نف

والبانيممة .  األولمملالمصمماح ين لمكت ممة )شكسمم ير وصممح  ( فممي فتممرة ممما بممين الحممربين الاممالميتين 

  1911عقممد عممام  األول نالفيزيممائييبياممات مهمممة للتجديممد الالمممي ، فممميتمر تمبممل والممميتمرات 

 .  دليل علل ذلك  1998الحادي والاكرين في عام الميتمر و 

جاءت خم ل الحمرب الاالميمة البانيمة ، ونسم ة ك يمرة قد ونق ة التحول الك ر  في الالوم 

. بكممكل م اشممر وغيممر م اشممرمممن ال اقممة الالميممة و التقنيممة للممدول المتحاربممة قممد ارتمم ط بممالحرب 

فمكروع مانهاتن في الواليات المتحمدة قمد وجم  النتما  القن لمة الذريمة ، وهمذا مبمال علمل المقيماس 

. و ب ريقمة مكمابهة ولكمن بصميكة  األبحاثك ير عن التااون اللصيق بين الصناعات الحربية و ال

ت ور الحقا . وخم ل سمنوات الحمرب ال ماردة بمين الذي الفضاء الام ق  أبحاثبرنامج  جاءحرة 

اسممتمر وت ممور ،  األبحمماثالواليممات المتحممدة و االتحمماد السمموفيتي ، فممان التامماون بممين الصممناعة و 

 .  األخر  وفي بري انيا ، وفرنسا و الاديد من الدول بل  فقط في الواليات المتحدة ولي

فان االهتمام الكامل ب ياة ال حي الالممي،  أع ن ، في  يليهاوعلل مد  الت ورات المكار 

لمم يت لمور وخاصة تلك التي تمبل موقدا تنضج علي  ت ورات التقنيات و ال   و الالموم ال  يايمة 

همم لممن ال ماحبين مجمامي  صمكيرة  أوعلميمة  وأقسماماميسسمات منفمردة  توجدفي الكال  ، . وباد 

ميسسمات مسمتقلة . وماظمم  كانمت هنماك في بال الحاالت  وفي الجاماات ،  اإلبداعفي  همدور

 هذن الميسسات وردت في قائمة المصادر . وباضها سيكون مباال ن حي في  . 
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 ممن ق ممل لموي  باسممتور ، وقمد ت ممور 1800 واخمرأفماهمد باسمتور فممي بماري  اسممتحدث 

الالموم ل  و موطنما لامدد ال يحصمل ممن االكتكمافات ال ماحبين فمي كمون مخت مرا ل لا ماقرة يالحقا ل

 ، والكيميمماء الحيويممة  بيولمموجي الالميممة . وقممد اصمم ح هممذا الماهممد كا ممة لل مماحبين فممي المممايكرو

لهمذا الماهمد كانمت بامد الحمرب الاالميمة فمي اإلبمداع  الاليا و االخت ارات ال  ية . والنق ة الحقيقية

 البانية م اشرة . 

 لنكمماط اتخصممص ماهممد بالفيزيمماء النظريممة ، وكممان مركممز األولمملوباممد الحممرب الاالميممة 

الذي منح جائزة نوبل في الفيزياء . وخ ل عقمدي الاكمرينات والب ثينمات  Niels Bohr ال احي

 الكيميمائيين  أوربما ، وكمذلكزين فمي يمماظمم الفيزيمائيين المتممن القرن الماضي جذب هذا الماهد 

المم ب المتخصمص ماهمد باسميل كمانخ ل عقد الس اينات ممن القمرن الماضمي و.  األحياءو علماء 

كان نق ة تجم  لل احبين في مجال بايومدسن . ومنذ ان وجدت جائزة الالوم االقتصادية ، المناعة 

الجمائزة قمد امضموا جمزءا ممن همذن نصف ال احبين الذين استلموا  كذكر  اللفريد نوبل فان حوالي

ال ماحبين فمانهم فمي  يلمل أسمالةحياتهم المهنية في قسم االقتصاد في جاماة شيكاغو . وعنمد توجيم  

فممي تحفيممزهم و ت مموير قممدراتهم بممارزة  بأنهمماالكالمم  قممادرين علممل تحديممد ال ياممات التممي ياتقممدون 

 أوضمحوا، قمد  اإلنسمانيات أكاديميراسات في الالوم االجتماعية و . م  هذا ، فان الد يةتخصصال

نكمماط فممي هممذن  أوق ئممل كممان لهممم دور  أفممرادابممل كانممت سمم  ا ، الميسسممات بحممد ذاتهمما  تانمم  ليسمم

 . األماكن وال ياات

تجهيمزات  األبحماثالنتائج بامل الكميء بالنسم ة للالموم ال  يايمة ، حيمي تاتممد  تختلفو

لفيزيمماء المذرة الممذي يقمم   CERNعلممل سم يل المبممال المركمز األوربممي  ولنأخممذ مكلفمة ماديمما جمدا ،

 Rutherfordفممي كرينوبممل فممي فرنسمما و مخت ممر  Laue-Langvinخممار  جنيممف ، و ماهممد 

Appleton  فممي الواليممات المتحممدة  ةمنتكممرالخممار  اوكسممفورد . وهنمماك الاديممد مممن هممذن المااهممد

 آالف  اسمتبمار ب يمين اليمورو ، وتسمتخدم دوريما ممن ق مل ، وتت لم أوربا، واليابان و  األمريكية

 الاالم . أصقاعال احبين من مختلف 

جامامة وسكونسمن فمي الواليمات المتحمدة قمد  ممن  Rogers Hollingsworthوالميرخ 

. وقمد  1901جمائزة نوبمل فمي علموم ال ايوميمد منمذ  وااسمتلم األشمخا  المذيندراسة تخصص في 

فمي همذن  دراسمت  المكتكمفات الك مر  التمي تمبمل نق مة تكييمر اعتمد فمي. و قابل حوالي مائة منهم 

الموضوعات . وبال نتائج دراسمت  تسمتحق التامرف عليهما فام  . فقمد اسمتخلص ان الميسسمات 

صمكيرة  أنهما، وما هو مكترك فيهما ،  أخر مرة باد   نفسها تحققالتي حققت اإلبداع مرة ، فإنها 

متقماربين ، وفمي حالمة تاماون مكبمف . وياتقمد  أعضمائهاميسسة يجامل الحجم . فالحجم الصكير لل

 يمةاالتصماالت الماننتيجمة ضماف  لإلبمداعك يمرة جمدا تكمون اقمل ت نيما البان الاديد ممن الجامامات 

  لإلبممداعالامممل الهرميممة التنظمميم يمكممن ان تكممون منتجممة  وأممماكن.  2 الحدوديممة األبحمماثت مموير ب

يزدهممر فممي  فاإلبممداعتكيممرات علميممة ك يممرة . نق ممة ن ان تكممون و تحقممق نكمماطات ناجحممة ، وبممدو

 .الا قات الميسسات الصكيرة الاادلة 

 لماذا المدن الك يرة ؟ - 3
فمان الممدن الكبيفمة السمكان همي اإلبداعيمة ،  لامليمة تمتم فيم  اع ر ال ياة الجكرافية كوعماء 

. ففمي  أيضمان وللوقمت المراهن ، ولكمفحسم  السائدة في هذا المجال . ولي  همذا صمحيح تاريخيما 

قرب المناطق الحضرية الرئيسمة ، مبمل ل لنمدن  أوالكال  ، تق  مراكز التجديد للالوم المختلفة في 

بيتممر هممال  يوثممقلمموس انجلمم  و سممان فرانسيسممكو . و ونيويممورك  ومممي ن  و بممرلين و بمماري  و
الحضمارية للامالم الكربمي .   ريقة مقناة يارض بيتر كيف ياك  تاريخ الممدن التنميمات ف ،ذلك3

                                                 

التخصصات الالمية الدقيقة التي تجم  بين اختصاصين علميين م  بال في وقت واحد . ينها تا ر حدود  2 

 ص لتم  وتتاامل م  االختصا  الباني ، فهي )علوم( هجينة ناتجة عن االثنين م  بال . تخص
3 HALL, P. (1998): Cities in Civilization. Culture, Innovation, and Urban Order. 

Weidenfeld & Nicolson, London. 
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لسمل ة و االتصماالت ، وفيهما استمد من كونهما مراكمز اقتصمادية تالمدن الك ر   ييجابياتوماظم 

 في مز  الحضارات واخت طها م  بال . واضح ودورها 

و المممال  األعمممالو الوظممائف التنظيميممة ضمممن  اإلداريممةفالمممدن الك ممر  فيهمما القيممادات 

تواجممد الميسسممات تالاامممة . وفممي المممدن  اإلدارةت اهتمامممات خاصممة و ، ومنظمممات ذا واألبحمماث

تتموافر ت ماين ، وفمي الاديمد ممن الحماالت تتنوع الخدمات و ت فيها، و األخر  األماكنكبافة تفوق ب

 حينها تتموافرك يرا ،  األشياءالماروض الحضاري . وعندما يكون سوق هذن من ش كة غنية  فيها

و الماممارض . ف النسمم ة  األروقممة الفنيممة قممدم التسممهي ت الفنيممة و تفممتح دور النكممر الك ممر  ، وت

المتخصصممون الممذين يصمما   أيضمماوفيهمما  . لاممملعديممدة ل افرصمم، تتمموافر فيهمما الفنيممة  لألعمممال

سكانا . لذلك ، فمان المراكمز السمكانية الك يمرة تلام  دور أقماليم  األقلالحصول عليهم في المناطق 

الاممالي ، حيممي يمكممن ان ي ممدأ  يالتاليمممالميهممل الفنممانين و ذوي  يلمملسمم ة لالصمماود و الرقمميل بالن

 .نس يا الكخص حيات  المهنية من مستو  متقدم 

عديممدة مممن القممرب  أنواعمماتمموفر  ينهمما ،  فممة  للمممدنوالجكرافيممة المار اإليجابيمماتومممن 

وتموفر ت السمكنية . و يتساو  الناس في الكبافات الاالية و المحم  األماكنالمتصل، ففيها تتجاور 

النقمل الحمديي تقنيات . وبمساعدة نظم االتصاالت و  األخر المدن قربا بصيكة ش كات م  المدن 

وكأنها متجاورة مكانيا.  ممكنا  فان سهولة وصول الناس و الم اني والميسسات ل اضها قد اص ح

المممدن . فالمممدن قممد  تممذي  مالوماتهمما مممن عممدد قليممل مممن اإلعمم مذلممك ، فممان وسممائل  يلممل باإلضممافة

 ط مركزيمممة لتمممدفقات السمممل  بمممين القمممارات وعلمممل مسمممتو  الامممالم و كمممذلك النممماس انقممم أصممم حت

لت مادل السمل  والخمدمات و محماوالت  أمماكنالممدن  ليستو المالومات و رأس المال . وم  هذا ، 

كمرب )ممن . وهمي ليسمت مكانما لمجتمم  مامين ، بمل همي مكمان للتفقمط التااون و اللقاء بين الناس 

المدينمة مصمهرا حضماريا  أصم حتقمد لالممدن ،  يللالكربة( .  فادد هائل من المهاجرين يتجهون 

السياسية التمي تتامارض مم  بامل .  األفكارو طرز الحياة و  األديانيذي  مختلف الحضارات و 

ل  تر  ولهذا الس   فان المدن هي مراكز للتكيير . فماظم البورات اندلات من المدن ، وفي الكا

الجديمدة و ال مرز الجديمدة و التقنيمة الجديمدة . وفيهما تظهمر وسمائل جديمدة  األزيماءالنور في المدن 

 ال .  أماالقتصادية وطرق جديدة لتنظميم الاممل و تخت مر طمرز حيماة جديمدة ، سمواء للخيمر  لإلدارة

 .  أخر أماكنتنتكر من المدن ، بما فيها تلك التي ت ورت في  )النكات(  و ال رف

يلمل  أشمار، حيمي  لإلبداعفي مقدمة هذا المقال ، عرض لريتكارد فلوريدا مفهوما واساا 

فاممة  يلملتامود  األمريكيممةان المهمن التمي تت لم  ذكمماء و تمأهي  علميما جيممدا فمي الواليمات المتحمدة 

لجال  فلوريدا ، تسهم ث ثة عوامل يلل. وط قا فيها من القوة الااملة  %30تككل التي الم دعين ، 

ل التقنية ، الموه ة ، والتحمل . وقد قاس فلوريدا التقنية استنادا علل  لإلبداع االمدن الك يرة مراكز

مسممتو  تاممود الصممناعة فممي المدينممة . وقمماس تركممز  أيعممدد بممراءات االختممراع المسممجلة والممل 

تحمل  قيسا بنس ة من ق ل الفاة الم دعة . و االنفتا  وال أنجزتالمواه  كنس ة من قوة الامل التي 

 .مجموع السكان يللل قياسا gay indexالمهاجرين للمدينة من سكانها ، ونس ة الكذوذ الجنسي ل

في التادد والتنموع الموجمود فمي الممدن  اإلبداعلي  غري ا ان نجد خصائص مهمة لاملية 

التاريف  يلللاودة . وم  هذا ، وبا األفكارالك يرة ، وبهذا الخليط من الناس و التدفق المزدحم من 

يومنما المراهن يوضمحان ان عمددا قلمي  ممن يلمل سابقا ، فان التماريخ و  يلي المكار  لإلبداعالضيق 

 المدن الك ر  قد عرفت بهذن الخصائص . وفي هذن الحالة ، لي  الحجم وحدن هو المهم .

ذلمك ،  لليآخر ، فان المدن الصكيرة تكون بياات مناس ة للتجديد . يضاف  يللومن زمن 

 مممن حيمماتهم . وبالنسمم ة للممميلفين  اإلبممداعخمم ل فتممرة  األممماكنبممين  األشممخا فقممد لمموحت انتقممال 

قمد عدة . وفي نق ة من المزمن ، فمان القصميدة الريفيمة بل هو القاو الفنانين فان هذا لي  استبناء ، 

رية الك مر  المنماطق الحضم يلمل. وفمي الختمام ، هنماك سم   وجيم  للنظمر  لإلبمداعتصم ح مركمزا 

فرة داخليما . وفمي مواجهمة اك يمرة جمدا و متنم ينهماك ياات متنوعة متصلة ب اضمها . ففمي الواقم  ، 
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المدينمة  يلملالتكت ت الك يمرة فمي الممدن ممن م ماني ونكماطات و نماس ، فانم  ممن المناسم  النظمر 

ة للنكمماطات بامممق و تفاصمميل ، وتقصممي المفمماهيم ال يايممة التممي قممد تجل نمما قممرب المواقمم  الحقيقيمم

 . اإلبداعية

 لإلبداع األساسيةالظروف  - 4
أنمواع مختلمف فمي  أو األبحماث أو فمي في ت وير التقنيمات  اإلبداعبكل النظر عن كون 

ممن بيامة . وجميم  بهما تضم  طل ما خاصما علمل مما يحميط  اإلبداعيمةفان الامليمة ، النكاطات الفنية 

من و.  لإلبداعماوقاتها  ييجابياتها كما لهالها فات ش ك أوميسسية  أمجكرافية  أكانتال ياات سواء 

 -لهذا المقال  من اهتماماتالسمات الاامة و المميزة لمختلف هذن ال ياات ، التي 

 كفاءة المارفة وتقاليدها -أ 
وجود خصائص في ال ياة الامرانية  يللتكير  اإلبداعيةلمختلف ال ياات  اإلجماليةالنظرة 

 واألكبمراالجتماعمات و فمر  االتصماالت .  أمماكن اتفقمد تموفر همذن ال يام تسهل عملية التجديمد .

التي تضفي طل ات خاصمة علمل الجيمرة . وفمي الوقمت نفسم  ، ، قد تجذب النخ ة الذكية  ينها أهمية

الاائدين  أومن بياة الميسسة  أوالذين اص حوا جزء من الم نل  األفرادتركز علل ان هيالء  فإنها

 .  اإلبداعهم في الحقيقة من المت ل ات المس قة لاملية فماينة  ع قاتش كة  يلل

لديهم الكفاءة . وفي الكتابات المانية بمبمل همذن  أشخا ، هناك  اإلبداعوفي جمي  بياات 

 ممميثرين . ففممي حالممة فلورنسمما و فينمما و مانكسممتر ولنممدن أشممخا   بأسممماءال ياممات ، تتمموفر قمموائم 

الاديممد مممن ميممادين فممي مممن المميممز ان الكفمماءات تمبممل تلقائيمما و بمماري  وسممانت بتسمم رك ، فانمم  

، والموسمميقل ، والمامممار و الفممن و مختلممف  األدبفممي الكالمم  تكممل والتخصمص المختلفممة كليمما . 

السياسممممية . ولممممي  غري مممما ان ينتقممممل  األفكممممارفممممروع الالممممم و ال مممم  و التقنيممممات و الفلسممممفة و 

بين مختلف الميادين المهنية الفاصلة رون الخ وط و يا  أخر  علمية يللالمتخصصون من حلقة 

 . والالمية 

 فاألوائمل.  أصميلةفان الكفاءة ت نل علل تقاليد مارفية و خ مرة  ،  وم  بال االستبناءات

حلقات فمي سلسملة طويلمة  كآخر أنفسهمحقق  السابقون لهم . فهم يرون قد يارفون حق المارفة ما 

و بمنظور تراجاي ، فان مختلف التقاليد المارفية مرت  ة وبقوة  .والخ رة المتراكمة من المارفة 

تقاليممد الموسمميقل مرت  ممة بفينمما ، و تقاليممد الفممن والمامممار مرت  ممة بفلورنسمما ، ، مممب  ف . بأممماكن

المدقيق لهمذن التقاليمد يموحي بمان شخصمياتها  لمتفحصوالكتابة وال  اعة ب اري  . وم  همذا ، فمان ا

و ميسسممات تجممذب  كممأمكنتممر   اإلبممداع ، لممذا فممان بياممة  . أخممر  أممماكن مممن جاءتهمماالخ يممرة قممد 

همذن  نتما  الخ مرة فمي الذي يمتلمك كفماءة خاصمة ممن مختلمف المنماطق . وان التقاليمد همي  اإلنسان

 فترة من الزمن . فيو الميسسات التي كانت ذات سيادة في الجاذبية  األماكن

 تراكم رأسمال و ال ياة الامرانية -ب 
لجمذب و تازيمز الكفماءات . وهمذا  يمكانماتالتاريخ فان الفمائل االقتصمادي قمد انمتج  ع ر

القديمة و الحضارة الهلسينية و حول ال حر المتوسط . وخم ل الاصمور الوسم ل  أثيناصحيح في 

 كانمت قمادرة علمل جمذب المامماريين  األممراءفان الكنيسة الكاثوليكية و قصور  األوربيةوالنهضة 

و المتالمين . وما هو المركز الحضاري الذي تكون  فلورنسا بدون مصارفها ، وتجارة  و الفنانين

كانمت فينما  األولملالكنيمة مبمل ميديكمي و بيتمي ؟ وق يمل الحمرب الاالميمة  األسمرصناعة النسيج و 

ك يرة متاددة الحضارات ، وتامل كنق ة مركزية تميدي  إلم راطورية ااقتصادي اعاصمة ومركز

 ال تكيمم  عنهمما الكممم  .  يم راطوريممةق . وكانممت لنممدن مركممزا للسممل ة و البممروة فممي ال ممر يليهمما

الاممالم  بممرلين وبسممرعة سممل ة أصمم حت 1871فممي عممام  ألمانيمماو بالسممياق نفسمم  ، وباممد توحيممد 

سم اب ماقولمة دعيمت بمركمز الحضمارة و المذكاء أل السياسية واالقتصادية في القارة ، و باري  و

فان مركز  لإلبداعدن نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس انجل  كتككي ت م ظهور. وب أوربافي 

 .  ظروف الجكرافية السياسيةمالنا عن تكير في ، رك مكانيا الاالم االقتصادي قد تح
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في وثائق )المصورات( وان نس ا ك يرة من ارثنا المارفي محفوظ في الكت  و المرئيات 

لمدن . فال ياة الامرانية ما زالت مصدرا تاريخيا مهما . المتاحف و المكت ات ، وكذلك في مامار ا

، و التمممراث المامممماري و الم ممماني الجديمممدة  تممم فم ممماني ممممدننا شممماهد علمممل سمممل ة الماضمممي و ثرو

 .االقتصادية والسياسية و التقنية  والمتداعية تارض التكيرات في الحالة 

ففي دراسات تخ يط المدن ، هنماك وال ياة الامرانية قد تأخذ أهمية خ ل عملية التجديد . 

اكبر من غيرها . فمب  ، فان المدن الكبيفة السمكان فمي  اإلبداعان بياات ماينة تازز  يلل يشارات

لالهمما  الفلكلوريممةالقممرون الوسمم ل و عصممر النهضممة ، بكمموارعها و سمماحاتها المزدحمممة بحياتهمما 

تستوع  حركة السميارات . فحتمل ماممار بياة تحفيزية من المدن الحديبة التي بنيت ل كانت األكبر

.  اإلبمداعخاصمة فمي  أهميمةياتقمد بمان لهما  األلموانوكمذلك المديكورات الداخليمة و ، م اني المدينمة 

 أمماكن يلمل لإلشارةاستخدم مفهوم لالمكان الباليل  Ray Oldenburg األمريكيفاالم االجتماع 

، ومكان الامل هو البماني .  األماكنيت واحد من في بياة المدينة تازز اللقاءات غير النسقية . فال 

الاامة المحلية والتمي ال ت امد كبيمرا  األماكنغيرها من  أوم ام  أووالمكان البالي قد يكون مقهل 

في تخ يط المدن الحديي و المامار فان المسمافة بمين مختلمف ومكان الامل .  وأعن مكان السكن 

مكمان الاممل قممد  أواة االجتماعيمة خمار  جمدران المنمزل الحيم يمكانماتالوظمائف تمزداد لدرجمة أن 

المدن التقليدية الكبيفة و التي فيها مماشي ضمن  يللللاودة  طروحاتاختفت جزئيا . واليوم هناك 

 . م  باضها المختلفة والمجامي  و التي تت نل خلط النكاطات  ،  الجيرات

. وفمي مجمال همذا التقمديم ،  أدنمانفمي اللقاءات فمي ال يامة الامرانيمة سمتخت ر  أماكن أهميةو

ماقد  فاألمرلكخص واحد .  اإلبداعيةسوف ال نتفحص كيف ان ال ياة الامرانية تيثر علل ال اقة 

  األدبيممةيسممتوج  دراسممات شمماملة للمصممادر  فهمموال يمكممن ماالجتمم  فممي مقممال قصممير ، و جممدا 

ا فمي بيامات ماينمة اكبمر ممن ممئفهوظا ونمارسيتمت  الناس و ي و الدراسات االخت ارية . وط ياي 

ذلمك ،  يلمل. يضاف  اإلبداعتزيد هي التي غيرها ، وم  هذا ، ال يمكن القول بان ال ياات المحفزة 

الكخصمية  اتفمان االخت فم تاألفضمليالمختلف الخ مرات و المذاكرات و ال ياية وبمواجهة الخلفية 

 . عام  جوهريايمكن ان يكون  بين األفراد

 تاالتصاال -  
 األلفيمةالتكت ت الجكرافية همي واحمدة ممن ابمرز المظماهر فمي الجكرافيما االقتصمادية فمي 

التنمية فقد تولدت حاجة في الجديدة . ونتيجة للتقسيم التخصصي الاالي في قوة الامل في ال حي و

تلامم  الا قممات الكخصممية دورا  األجممواء. وفممي هممذن  بممين األطممراف المختلفممة  متزايممدة للتامماون

 ميزا في الاصر الراهن . مت

تتجمم  قممو   -ل ويمكممن القممول بممان االنترنيممت سمميقدم الكمميء نفسمم  

التجمي  . وبككل متزايمد ياتممد   يللولكن توازنها قوة تميل ، لتجزئة نحو ا

االقتصمماد علممل تحويممل رسممائل ماقممدة غيممر قابلممة للترميممز تت لمم  اسممتياابا 

رة )وجهما لوجم ( . وال نها نتجت تاريخيما عمن اتصماالت م اشمكووثقة في 

االنترنيت التي سمحت باالتصاالت من مسافات ك كة ي دو ان هذا متأثرا ب

 ل . وكأن  وجها لوج  بايدة و الحوار الم اشر 

 (1شكل )
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قمد يكمون تحويلهما سمرياا و بفاعليمة باعتمماد  اإلجمراءاتوالمالومات المنظمة التركي  و 

مممن همماتف و فمماك  و شمم كة الحاسمم ات . وهممذا النمموع مممن تحويممل  وسممائل االتصمماالت وتجهيزاتمم 

. وهممذا النمموع مممن المالومممات  الامممل و تنظمميم اإلدارةمممن مت ل ممات نظممم  اآلنالمالومممات اصمم ح 

الممنظم المصممرفية حيممي تكممون فممي ال  اقممات ، وتممدقيق خ مموط ال يممران و  يصممداريسممتخدم فممي 

. وهمذا النموع مختلفمة كن اممأفمي  أوي الم نمل نفسم  فم سواء أكانتبين الحاس ات ،  ةتلقائي األعمال

وحممداتها  بممإدارةو يسمممح للسممل ات المختلفممة ، صممناعية المممن المالومممات يسممي ر علممل الامليممات 

وحالة  ،تتدفق المالومات في الكال  باتجان واحد و ع ر قنوات نسقية محددة والمنتكرة جكرافيا . 

 دة جدا .وال ضمان محد

قنيممة غيممر قممادرة علممل مواجهممة الحاجممة لماالجممة مسممائل تتالممق بحالممة التجهيممزات التين 

 ال ضمممان و عممدم القممدرة علممل التوقمم  و المفاجاممات .  وهنمماك مالومممات مصمماح ة للمفاوضممات 

فمي الامليمات  أساسميةتككل عناصر عن مالومات  كذلك توجد. ووالتقصي و التوجهات و ال حي 

و حلقيمة المالوممات الرئيسمة ان ت مادل  وتوضح األبحاثد . المارفة و التجدي كوينت يللالتي تقود 

 األبحماثالمارفة تحدث بككل عام نتيجة االتصاالت وجها لوج  و مجامي  المناقكمات . وتوضمح 

حيبمما  أصم اجتماعيمة موجمودة  اتان تقنية االتصاالت قمد تسمتخدم لتحويمل المالوممات بمين شم ك

فان  ال يمكن االستااضة عن االتصاالت الم اشرة بمين  تكون حالة ال ضمان محدودة . وم  هذا ،

ال يارفممون باضممهم المم ال ، وبممين الكمم كات عنممدما يكممون هنمماك حممال مممن  ألشممخا  األفممراد

 اإلبداعيمةاالتصاالت الكخصية الم اشرة في الامليمات  أهميةال ضمان . و لبككل خا  ل نر  

 النكاطات الفنية .  يشكالمختلف  أو الالوم أوت ورات تقنية ب ارت اطهابكل النظر عن  -

قنموات ت مادل المالوممات . ففمي  يلملهمي فمي النظمر  اإلبداعيةال ياة  لتهدمال ريقة الفاعلة 

 الجتماعممات تحممدث فيهمما اممماكن ألالكمم كات ، هنمماك حاجممة  فمميال ياممات الجكرافيممة و الميسسممية و

االجتماعمات همذن  أمماكنحت ان . ومن الم منظمة وغير منظمة تسهي ت لاقد اجتماعات  توفرو

تكممون فممي الكالمم  خممار  الميسسممات النسممقية و المنظمممات ، فممي مجمماالت ال يكممون فيهمما التنمماف  

المهنممي والتجمماري قممادرا علممل غلممق الت ممادل الحممر للمالومممات . وفممي ال ياممات القديمممة و الاصممور 

 كأممماكنميمادين تاممل فمان السمماحات الااممة و المنتمديات و ال األوربيمةالوسم ل و عصمر النهضمة 

في مراكز المدن المزدحممة ، حيمي يتجمول و ،الكرف الاامة  يلل يضافةعامة لاقد االجتماعات ، 

. وفمي منماطق ال حمر المتوسمط فمان المنماخ يسماعد علمل اللقماءات خمار   األقمدامالناس مكيا علمل 

حاالت متأخرة ، لا مت  جدران الم اني ، و باتجان الكمال ، في فينا و باري  توجد المقاهي . وفي

الفنممانين ،  يلممللاقممد االجتماعممات ، وكممذلك مكاتمم  ال ريممد بالنسمم ة  كأممماكنالمكت ممات دورا متميممزا 

و اتحممادات  التجممارةال مموهيمين وال جاممين السياسمميين . وفممي مانكسممتر لا ممت غممرف  يلممل يضممافة

. وفمي وادي السميليكون  الذاتيمة اإلمكانماتالقمدرات و ت موير التسمهي ت و  يدامةالامال دورا في 

، كمان للكنمائ   من الاالم أخر  أجزاءكانت بال الحانات مكانا لاقد االجتماعات المهمة . وفي 

الجتماعات . وفي الالوم فان الميتمرات و الحلقات ا أماكنتوفر دور في و دور الا ادة و النوادي 

 .في هذا المجال  ستراتيجية  أهميةالنقاشية و ورش الامل ، و االجتماعات غير النسقية لها 

 ل نيةالتاددية و التكاير و ال استقرار ا -د 
فمان الاديمد ممن بينهما ، ولتحقيق شميء ممن الت مابق  ، اإلبداعتلا  عوامل عديدة في بياة 

هذن الاوامل يج  ان تمبل وتيثر ب اضها ب ريقمة مت ادلمة . وهمذن التلقائيمة فمي التااممل و الت مادل 

 كفاءتهماهي في الكال  متنوعة الحضارات ، غنيمة فمي  اإلبداععلل ال ياة . ف ياة تض  طل ا ك يرا 

 ل تصاالت الداخلية و الخارجية . يمكانات، وتقدم  األصلية
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، فمممي حمممين فمممان التوحيمممد  اإلبداعيمممةوي مممدو ان التادديمممة و التنممموع يامممززان الامليمممات 

uniformity  المممواردة فمممي  األمبلمممة. فالاديمممد ممممن  اإلبمممداع يلمممليدي تمممو الماياريمممة و التكممماب  ال

. الم حظة المهمة ان  chaoticهي في الكال  فوضوية  اإلبداعتا ي ان  اعا بان بياة  األدبيات

تكمون الكفماءة و االتصماالت المتينمة مت ابقمة مم   احيبمم نوالتجديد الكامل ي دأ اإلبداعيةالامليات 

تانل  أكانتسواء  يبداعان كل عملية  يللي يكير حالة ال استقرار و الكموض . وهناك الكبير الذ

تتضمن منفامة نظاميمة  فإنهافن جديد ،  ، أوقاطاة حافات الالوم  األبحاث وأباالبتكارات التقنية ، 

 ل .  نيةلما يارف ب لال استقرارية ال

.  اإلبمداعللتحذير من الفهم السهل و الصريح للا قة بمين الفوضمل و  وجي   هناك س  و

فكمممرة ان الحيممماة و األدب  ونيمممديمالمممذين  Burtonو  Prigogine نالكيميمممائيي يلمممل شمممارةوباإل

، فالتراتم   chanceينهضان عند نقاط الق   بمين التنظميم والفوضمل ، وبمين التنظميم و الفرصمة 

الكامل يموت عن طريمق الت لمور ، والفوضمل الكاملمة تمموت بصميكتها الخاليمة . ومم  همذا ، وفمي 

علي  ، وممن  اإلبداعاالثنين هناك لقاء سحري للنظرة الكاملة و المفاجاة ، التي ي نل مكان ما بين 

  . اإلمكاناتضمنها توجد جمي  

الم ممدعين ل نفصممال عممن  دفاممتهممي التممي  نيويممة ومممن المحتمممل ان حالممة ال اسممتقرار ال

التمي  األسم ابحمد ممن التقليدية في التفكير و القواعد الصارمة المحي ة بهم . ولال هذا وا األنماط

بالمانل الاميق للكلممة . فا مر  يبداعيةجالت الفترات المستقرة و ال ياات المخ  ة نادرا ما تكون 

ال ،  أم األحسمنالاديد ممن االبتكمارات والتكيمرات الك يمرة قمد حصملت ، سمواء نحمو ، فان التاريخ 

خممم ل عقمممدي خمسمممينات البمممورات . فمممالت ور االقتصمممادي للامممالم الكربمممي  أووبصممملة بمممالحروب 

عنانهما خم ل الحمرب  أطلمق يبداعيمةوستينات القمرن الماضمي اسمتند بدرجمة ك يمرة علمل عمليمات 

تفكيمر جديمد  يلملالبورة الفرنسية بككل خا  ، وكذلك البورة الروسمية ، قادت الاالمية البانية . و

فينا كانت كومة . وشكل الح أوو السياسة  باأليديولوجياتو تجديد في موضوعات صلتها محدودة 

 يم راطوريمة. وبامدها سمق ت الكبيمر بيامة فوضمل عمانل منهما النماس  1930و  1880بين عامي 

، و تكممكلت  األولمملوجممدت النمسمما نفسممها فممي الجانمم  الخاسممر فممي الحممرب الاالميممة فهابسمم يرك ، 

ت دلت اسمم فإنهمماكممان هنمماك نظممام سياسممي اسممت دادي وقيممم  المحافظممة الصممارمة  وأينممماجمهوريممة . 

بتجمارب اجتماعيممة وسياسممية واقتصممادية و حضمارية وحصممرت الرغ ممات بالتجريمم  . فالسممل ات 

ميسسات ، واست دلت بالتراكي  غير النسقية الراهنمة . ومختلمف مكانها القديمة قد اختفت و حلت 

حياة  ابأنههذن الفترة في فينا يمكن القول  يللو ال رز قد تفتحت مرة واحدة . وعند النظر  األفكار

 بلقانية )ال لقان( .

،  السمائدة فيهماالقرن التاس  عكمر ان  اعما عمن الفوضمل  أربايناتمانكستر في أع ت و

فالمجتم  غير منظم ال عمرانيا وال اجتماعيا . والمدينة ك يرة ولكنها تفتقد الككل الدائم للحكومة . 

ر الاقليمة كانمت فمي الكالم  غيمر وهناك تنوع هائل في ميسسات المدينمة التاليميمة . ف يامة مانكسمت

 أربايناتان مانكستر  يللب رق ماينة  أشيرتكيير غير منظم . وقد وتخري  في حالة مخ  ة و 

في خمسينات القرن الاكرين . و قد وجدت فمي بماري   نالسيليكوالقرن التاس  عكر تكاب  وادي 

، وفممي سممانت  ااجتماعيمم ةفرتنممامي الميسسممات فاقممدة الكممكل و فممبممين الحممربين الاممالميتين عناصممر 

بتس رك وفي ازدهار من قة لندن ، وفي نيو مكسيكو . وحتل في ساحات الالموم المخ  مة بكمكل 

مما بامد مراحمل التهيامة للامليمة  يلملجيد و المراكز التقنية فقد برهن علل ان من الصاوبة الذهاب 

صمكيرة .  أمماكنودة م  بال فمي موج فإنها يليها ، . وان الاناصر التي ياتقد بالحاجة  اإلبداعية

اإلبداعيمة الخارجي عمن ال يامة  اإلنسان يللوما حدث باد ذلك ، صا  رؤيت  و توثيق  . وبالنس ة 

فمان  األحيمان. وفمي بامل ال أكبمر وال أقمل حالمة توافمق  بأنهمافان الاملية برمتهما تا مي ان  اعما 

ماينة في مبمل همذن الحماالت .  تأثيراتد تفتق ها، ولكن اإلنسان أبدعهامهمة تحدث في بياات  أشياء

يمكمن ان تميدي  فإنهما. وكل عملية منفصملة مكانيما  أجزاءولهذا فان النتائج ليست اكبر من تجمي  

 هذن النتائج وبدون مراكز مص ناة . يلل
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الراهن فانم  نمادرا  انزمانو تذه  . وحتل في  تأتلليست مستديمة ، فهي  اإلبداعان بياة 

تامد مهمدا للتجديمد لفتمرة قصميرة نسم يا .  األقماليمو  األمماكنما تكون ثابتة ، فالميسسات ال حبية و 

و بامدها تختفمي فجمأة كمما  بماألكبرعقدين من الزمان  أوهر لسنوات قليلة ، عقد دتز اإلبداعفرو  

الحديبممة و التجديممد الفنممي و ال ممرز  ظهممرت فجممأة . و القفممزات الالميممة و التقممدم ال  ممي و التقنيممات

الاصممرية ت ممرز فممي تكممت ت زمنيممة ومكانيممة . وعلممل المسممتو  التفصمميلي الممدقيق ، وان تفحممص 

ضممروري لحممدوث التجديممد   نيممويياممرض ان ال اسممتقرار ال يقلمميم أومكممان  أوميسسممة منفممردة ، 

بديلمة ممن االسمتقرار و غيابم  .  أوقماتالكامل و علمل شمكل دورات . وفمي عمليمة الت موير هنماك 

ياني ان هناك توجها ماينا قد اخذ مسارن ، وعند تاريف ال راز فانم   األدبف ور االستقرار في 

تكون في فتمرات االسمتقرار ذات  فإنها األبحاث يللما قد ق ل من مجامي  ك يرة منوعة . وبالنس ة 

يمراتهم ، واخت مار فرضميات ضميقة ، طاب  أساسمي موحمد النظمرة . فال ماحبون ي رهنمون علمل تنظ

الماياريمة تنمتج الامدد  واألبحماثنكماطاتهم همذن .  أسم ال حبيمة . ولمم تخت مر  منماهجهموي ورون 

 مرحلممة التوسمم   يلمملالك يممر مممن الم  وعممات . وفممي طممور االسممتقرار تكممون الصممناعة قممد وصمملت 

اكبر فاعلية .  اإلنتا وتكون طرائق . ونادرا ما يتم تحسين المنتجات ،  اإلنتاجية بال اقة الكاملةو 

 ونتيجة لل ل  المتزايد ف  حاجة للتجديد الكامل .

و ال مرز  تتامارض مم   األفكمارويتميز طور ال استقرار بالركود و الكموض . فمختلف 

 . وياممماد تقيممميم الفهمممم  األساسممميةباضمممها ، ويكتكمممف ال ممماحبون المزيمممد ممممن االسمممتبناءات للم ممماد  

. وفمي بامل  أزمماتالالوم تكيمر أمبلتهما ، و مختلمف فمروع الصمناعة تسمقط فمي و السل ات ، و 

 األمماكنركود ، ولكمن و فمي لحظمات سمايدة ، وفمي بامل  يللال ياات فان حالة ال استقرار تقود 

حينهما تقمدم جديمد والمل حالمة اسمتقرار جديمدة . و يلمل ان المفضلة فان الكموض و التقصي قد يقود

 أشمكاالجديمدة و تقنيمات جديمدة و  منتجماتللمبمال الجديمد ، وتنمتج الصمناعات  يامل ال احبون ط قا

ثمممار التفكيممر الجديممد و التجديممد الممذي  ينضمما  بإمكانهمماتنظيميممة جديممدة . والجاماممات و الماامممل 

 . يلي توصلوا 

لكمم  الركممود و التجديممد موجممودة فممي  األسمم ابق لنمما بهممذا التاليممل ، فممان ذلممك يانممي ان  يذا

 األدبيمماتفممي ال ممور السمابق لامليممة الت مموير ولمي  حيبممما اكتكممف . والخ مرة الموثقممة فممي  الكالم 

هما في الكال  ، ان لم يكن دائما ، يقودان  uniformityتارض بوضو  ان االستقرار و التوحد 

فمي همذا السمياق . فالمااممل الكنيمة ت قمي  تمأتل األبحماثالركود . والنكاطات الفنية المتقدممة و  يلل

، ولكن وبسهولة تتجاوز ت وير منتجات جديدة . وهمذا المنظمور يصمور مما  ينتاجيتهاظرها علل ن

وللمد  ال ويل ، وفمي الوقمت نفسم  ،  اإليجابييحدث خ ل طور ال استقرار حيي بال الكيء 

قممد عممانوا  أنمماسعممن  أمبلممةهنمماك  األدبيمماتفممان الامليممة تكممون ميلمممة جممدا لمم ال المانيممين . ففممي 

حدوث كارثة . وم  هذا  يللعن كيف ان التكير قاد  أمبلةط في مبل هذن الفترات . وهناك االنح ا

قمد نالمت فرصمتها . وفمي حماالت  األصميلةفان  خم ل طمور ال اسمتقرار فمان الاديمد ممن الكفماءات 

 يمكن ان يأخذ الم ادرة ويحصل علل مجال للمناورة .  لإلبداعغامضة وغير مستقرن فان الميهل 

. وبالمقابمل ، فانم   اإلبداعيمةالدراسات ان  من الصما  جمدا الكماور ب نماء ال يامة  توضح 

مممن السممهل تممدمير مبممل هممذن ال ياممات مممن خمم ل الضمموابط و السممي رات التممي تفممرض عليهمما . 

وبممالمنظور التمماريخي فممان الاديممد مممن الامليممات للتجديممد الكممامل قممد جمماءت ماارضممة لتوجهممات 

 األفكممار ممدو مممن الصمما  بكممكل خمما  الحصممول علممل تامماطف ممم  الميسسممات و المنظمممات . وي

الجديدة ضمن الميسسات الك يرة . و عرضت دراسات مكاري  ناجحة للتكييمر قمد تحققمت بامد ان 

 ،اص ح التركي  النسقي للمنظمة متخلفا ، وفي بال الحاالت تم تككيكها حتل من ق مل م مدعيها 

. فقمد  ارد و التازيزات التي جمات المالومات عنهماذه وا بايدا عن حدود المنظمات و المو حيي

 بنوا تااونا و ش كات خار  الهرمية النسقية .
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 الاملية يللالحالة دراسة من  - 6
علل افتراضات م سم ة  بنياالمكان وبياة الميسسة قد  أهميةمفادن ان  نواج  حاليا تساؤال

جم  ان يمتم تفحصمها عمن قمرب اكبمر . بالمكمان ي األفمرادجدا فمي الاديمد ممن االعت مارات . فصملة 

ذلمك ،  فممان التكيممرات ع مر الممزمن يجم  ان يركممز عليهمما اكبمر . وان االفتممراض بممان  يلممليضماف 

ليست مرتهنمة  اإلبداعيةهذا . فالاملية  ازماننيت ور في بياة محددة ، وبوج  خا  في  اإلبداع ال

قصيرة جدا.  يةفترة زمن أولحظة  فقط خ لوقد يحدث ذلك ولكن ميسسة ماينة ،  أوبمكان واحد 

انهمم  أوبال ياة التمي سمجلت فيهما قمدراتهم ،  متأثرينالم دعين  األشخا وكذلك لسنا متأكدين بان 

محاولمة  يلمل لإلبمداعكانوا نك ين في زمن ماين . وعندما ننتقل من دراسمة الظمروف المصماح ة 

أداة ذات فاعليمة فام  . وهمذن الفكمرة سميتم فان الخارطمة التقليديمة ال تكمون  اإلبداعيةفهم الامليات 

 جوائز نوبل .الحائزين علل ت ويرها بتفصيل ك ير بمساعدة نظام الزمن الجكرافي و سيرة حياة 

 م  حاملي جائزة نوبل -أ 
مناسم ة للدراسمة و التقصمي المامقمين  كأشمياءالحاصملين علمل جمائزة نوبمل يلمل قد ينظمر 

تقيميم المختمارين ممن خم ل عمليمة  األشخا مجموعة من  فهم.  اإلبداع أماكنلمارفة ظروف و 

، ويمتم ذلمك سمنويا بترشميح  األرض أصمقاعشاملة و دقيقة لمرشحين من مختلف الالوم و مختلف 

مممن ال مماحبين المميممزين و الكخصمميات الحضممارية . تممدرس هممذن الترشمميحات لجنممة ضمممن  آالف

للالممموم و ماهمممد كارولنيسمممكا و لجنمممة نوبمممل  ديةسمممويالملكيمممة ال األكاديميمممةالسمممويدية و  األكاديميمممة

ذلك ، وبظهور المرشحين علل المسر  تتوفر كمية هائلة من المالوممات  يلل يضافالنرويجية . 

 . عنهم الكاملة 

علممم  أوتمممنح جممائزة نوبممل فممي ميممادين الفيزيمماء و الكيميمماء و ال مم  ) 1901منممذ عممام و

استحدثت جائزة  1969نوبل للس م ، و منذ عام  األدب . وهناك جائزة في( ، واألعضاءوظائف 

جمائزة . وألن  700اكبر ممن  وصل عددهاعلل ذكر  الفريد نوبل . وجمياها ،  دخاصة ل قتصا

عدة ، وخاصمة خم ل السمنوات الراهنمة ، فمان عمدد الممنموحين يفموق  ألفراد باضها منح مكتركة

 عدد الجوائز نفسها . 

منذ بمدء القمرن  سادت، وهذن طريقة  ائزة ، بالتااون ما كل حائز علل الجة و تكت  سير

شائاة منمذ الحمرب الاالميمة البانيمة . ولسمنوات  أص حت، وهذن بأنفسهم هم يكت وها  أوالاكرين ، 

السممير الذاتيممة فممي متحممف نوبممل . والسممير الذاتيممة هممي مممواد يصمما   هممذنقممد تمموفرت فعممدة خلممت ، 

 حمي فمي السممات الااممة ولمي  الذاتيمة .  وهمي لمم تكتم  استخدامها ، خاصة في الدراسات التي ت

و الحماالت التمي يرغ مون التركيمز عليهما عنمد  األحمداثبصيكة مايارية ، بمل ان الكتماب اختماروا 

تاريخهم الكخصي و حيماتهم . ومم  همذا ، فهنماك شميء مكمترك فمي ماظمم المذاكرات .  يلل نظرال

التالميم الامالي و المهنمة ، وسمنوات الدراسمة ، و، الكم اب وال فولمة ، عن مرحلة ومنها مالومات 

و اللقماءات الكخصمية . و ممن  واإللهمامالاممل و مصمادر ال ممو   أمماكنالتكيرات في  يلل يضافة

 صالحا ل ستامال في دراسة شاملة . 667السير الموجودة عد منها 

 Time-Geographyجكرافية الزمن  -ب 
م الجكرافيما االجتماعيمة و االقتصمادية فمي جامامة لقد بدأت فكمرة جكرافيمة المزمن فمي قسم

خمم ل سممتينات القممرن الماضممي . فقممد اشممترك تورسممتن هيكرسممتراند ممم  فممي السممويد  Lundلونممد 

نظرية جديدة فمي عمدد ممن المقماالت والكتم  . والفكمرة  أداةمجموعة من طل ة الدكتوران في تقديم 

 أبحماثن الماضمي ، وتمدريجيا دمجهما فمي القمر أرباينمات أواسمطقد وضاها هيكرستراند  األساس

الاممل فمي جكرافيمة المزمن .  وهيكليمةداخل السويد وخارجها . و بهمذا فقمد ت مورت وجهمة النظمر 

وكممما تكممير التسمممية فممان جكرافيممة الممزمن تصممف الامليممات فممي الممزمن والمجممال وبكممكل تلقممائي . 

 أوعممل  أوسمكن  أمماكنمح مات ) أوبمين نقماط موقم   األفمرادواالخت ف الاام فمي متابامة انتقمال 

غيرها( . ففي هذن المح ات ال تحدث حركة في المجال ، ولكن في الزمن فقط . وعلل  ومدارس 

 افان جكرافية الزمن تستخدم لوصف السلوك الواقاي . ولربما يكمون االهتممام منصم  األساسهذا 
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ضمن الميمدان الامرانمي ،  الاألفامجال  أوالتي تفتحها لوصف هيكل الامل  اإلمكاناتاكبر علل 

وجود مختلف الماوقات . وفي هذا المنظمور فمان بوال دائل الممكنة التي توفرها ال ياة الجكرافية ، 

علمل المزمن قمد تختمار اعتممادا علمل الامليمات و  ييقاعاتساعة . وم  هذا ، فان  24 يأخذالتحليل 

 الم لوب دراستها .  األحداثمسار 

 ستستخدم أجزاءما يقدم في هذا المقال كت وير لجكرافية الزمن . ويلل   يج  ان ال ينظر

فمي همذا المقمال . وممن خ لهما  وردتالتمي  األفكمارمن نظامها المفاهيمي لكمرض توضميح بامل 

 أمبلممة. وسمميتم اخممذ  اإلبممداععمليممات  وأممماكنسمميتم تفحممص االفتراضممات المتالقممة بال ياممات الهامممة 

 سير حياة الحائزين علل جائزة نوبل . تجري ية من المواد التي وفرتها

 مسار الحياة في الزمن والمجال - 7
ال مديل  أو ،سمنة ،  100( ، يمبل المحور الامودي الزمن و يتكمون ممن 2في الككل رقم )

( ولكنم  ط يايما يوصمف األفقميجزء منها . ويوصف المجال ب اد واحمد )المحمور  أوحياة شخص 

هنما  يليهمماي جكرافيمة المزمن يامرض مسماران منفمردان ، يكمار كس ح ، خارطة الاالم مب  . وف

المممات .  يلملغيمر متق امة ال فمي المزمن وال فمي المكمان ، وممن الموالدة همي بمسارات الحياة ، و

حياتهمما فممي المكممان نفسمم  ، مقارنممة مممب  ممم  حيمماة الفيلسمموف  أويمبممل حيممات شممخص  Aالمسممار 

ويقال ان  لم يسافر اباد من مدينة كونيكس يرك ، نفس  عاش حيات  كلها في المكان حيي عمانوئيل 

حياتهما ،  أولكخص آخر تنقل ممرات عمدة خم ل حياتم   Bالتي تارف اليوم بكالينينكراد . المسار 

. والجامامة التمي درس فيهما  آخمر في مكمان مدرسة يللو انتقل ان ، اش فترة ال فولة في مكعفقد 

مكان راب  وكان المكان الخمام  خمار  بلمدن . ويمأتي اآلن بحب  في  أجر في مكان ثالي ، كانت 

فمي مما  أو؟ فمي بيامة الدراسمة ؟ فمي الجامامة ؟   Bعنمد  اإلبمداعبياة ت مور  أيةالسيال المهم ل في 

 األهميممةقممد يكممون التنمموع و تكممكيلة ال ياممات المختلفممة لهمما  أويحمميط بمم  مممن هي ممة وشممهرة عالميممة ؟ 

؟ عنمدن جديمدة ممن التفكيمر  أنماطاون السيال ل هل ان االنتقال حفز الاظمل ؟ ففي هذن الحالة ، يك

قد الذي  األدبيةعن كيفية حدوث التجديد الكامل في مختلف التخصصات  األمبلةوهناك الاديد من 

 اإلشمارةحدث خ ل فترات االنتقال الجكرافي غير االعتيادي . وق ل ان نستمر ، ممن الضمروري 

حقيقمي فمي  أفقمينتقال يت ل  زمنا ، لذا من حيمي الم مدأ لمي  هنماك خمط االفعدد من النقاط .  يلل

والاكمرين سماعة يمكمن رؤيمة ذلمك بوضمو  . وبمنظمور  األربم مسار حياة الكمخص . وبمنظمور 

ذلمك ، هنماك تصمفية للوقمت فمي  يلمل. يضاف  يهمال الزمن في هذا المبال فان وقت االنتقال يمكن 

ين الحائزين علل جائزة نوبل قمد قماموا بمرح ت قصميرة خم ل الرسم التوضيحي . وماظم ال احب

عرض هذن االنتقال في الرسمم التوضميحي ين . و أسابي  أو أليام أخر  أماكنحياتهم . فقد زاروا 

سمنة  أو،  كأسماس األقمللي  بذي مانل ، وغير م رر . وفي التحليل اعتمد ال قاء لمدة شهر علمل 

ت  يقم  علمل مختلمف الدراسمات  يلملان همذا الماموق لمي  بحاجمة . ومم  همذا فم طويلمةفترة  أية أو

  . أدنانالتي ستارض في  باألنماطللخرو  
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( جمات م  بامل مجموعمة ممن مسمارات الحيماة . ويامرض المخ مط 3في الككل رقم )

 أحي متحمزم . وفمي الكمكل  أوس   مح ات في الزمان والمكان حيي شمكلت المسمارات تكمت ت 

كان حائزوا جائزة نوبل نك ين بككل تلقائي . وفمي  األماكنبيضوي . وفي هذن  ككلهذن الحزم ب

مدارس بمستويات مختلفة ، وفمي الوسمط جاماتمان ، وفمي  أرب من الرسم قد نتخيل  األدنلالجزء 

ليكونموا قري ما ممن  األرضجم  بماحبين ممن مختلمف بقماع  أبحاثماهد  أوجاماة مرموقة  األعلل

و مملموء  اظروف و مصمادر عممل جذابمة . و يجم  ان ال يكمون مخ مط جكرافيمة المزمن مزدحمم

عن  نتساءل. وقد  األنماطحائز علل جائزة نوبل ، فهذا صا  ان لم يكن مستحي  لتمييز  700ب

ينهم . لذا ، المقارنة ب يمكانيةوعن ، مانل مااملة الحائزين علل الجائزة الذين تتنوع تخصصاتهم 

هذن الدراسة فقد اختيرت مجموعة واحدة . واك ر رسم يك ي مسارات حياة الم مدعين  وألغراض

يك   حوض مائي في  شك  أخذتماروض في متحف نوبل في الم نل القديم في ستوكهولم . وقد 

تجمان قارن توجد خارطة الاالم . ومن نقاط علل هذن الخارطة مدت خيوط ذه ية بككل منحنيات با

الحمائزين علمل الجمائزة الختصما  مامين . و تقمديمنا همذا  أحمدس ح الحوض . وكمل خميط يمبمل 

م حظممات جماممت مممن مممواد كبيممرة جممدا . األمبلممة ، المكممتقة مممن سيقتصممر علممل عممدد قليممل مممن 

الدراميمة التمي حصملت  األحداثوب ريقة مميزة ، فان عددا من المسارات قادر علل عك  بال 

 ين . في القرن الاكر

 سيادة الواليات المتحدة -أ 
علمماء  يلملمنحمت قمد ان عددا ك يرا من جموائز نوبمل  يلل اإلشارةلل دء ، من الضروري 

و فرنسما ، علمل  وألمانيمايق نون في الواليات المتحدة ، حوالي البلي ، و عمدد قليمل فمي بري انيما 

بيامات بحبيمة  أياالمية البانية . ففمي سيادة الواليات المتحدة في ما باد الحرب ال جاءتالتوالي . و

نمال م مدعوها الاديمد ممن الجموائز بمما فيهما جامامة  األمريكيمةتميز هيالء الم مدعين ؟ فالجامامات 

( و ماهممد ماسوشيسممت 13( و ماهممد كاليفورنيمما للتقنيممات )14( ، جاماممة شمميكاغو )27هممارفرد )

( . ومممن 9( وجاماممة برنسممتن )12( وجاماممة كاليفورنيمما )12( وجاماممة سممتانفورد )13التقنممي )

( ، ماهد مماك  ب نمك فمي 20بادد مكافئ من الجوائز جاءت جاماة كم ر  ) األوربيةالجاماات 

( فانم  3الكمكل رقمم ) يلمل وباإلشمارة( . 9( و جاماة اوكسفورد )17( و جاماة لندن )18ميونخ )

علمماء . وان  يلملبكمكل ك يمر يمكن القول بان توزي  بياات ال حي كان جزئيا نتيجة ممنح الجمائزة 

 عقود عدة بين الككف ال حبي و منح الجائزة .  يللهناك فاص  زمنيا يصل 
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جائزة بنك السمويد فمي االقتصماد حتمل  منهاباحبا  39 استلمجاماة شيكاغو كمبال ،  لنأخذ

 طويلمة . أوممنهم عممل فمي الجامامة لفتمرة زمنيمة قصميرة ،  16تساينات القرن الماضي ،  أواسط

فمي  ا. وتكمابه أوربما، وبككل رئي  فمي  أخر باد ان نكط في بياة بحبية  يليهاالاديد منهم انتقل 

. وجامامة برنسمتن و ماهمد  األخمر التركيز في المجال و الزمن يمكن ان نجدن فمي التخصصمات 

( يامرض جمزء ممن مسمار حيماة خمم  4الدراسات المتقدمة سيكونان مبالنا الباني . فالككل رقمم )

نيوجرسي حيي تق  الجاماة و الماهمد . واحمد  يللئزين مكهورين ، المكترك بينهم انهم ذه وا حا

من الصمين . وهمذن المناقكمة مسمتمرة مم  التركيمز علمل ال مرت  واآلخرمنهم من الواليات المتحدة 

انكممتاين القممادم مممن زيممورخ و ايمموجين وكنممر مممن بودابسممت و نيلممز بمموهر مممن كوبنهمماكن . وكممما 

خ ل ث ثينيمات القمرن الماضمي ، بامد  أوربا( فان انكتاين و وكنر قد تركا 4ككل رقم )يارض ال

مممن القممرن  األرباينمماتعقممد  أوائمملان عممم  فممي بممرلين باممل الوقممت . بمموهر تممرك الممدانمرك فممي 

فمان بموهر سيصم ح  أخيمرا كوبنهماكن . و يللالماضي وبقي في برنكتون لوقت قصير ق ل عودت  

 . التي قام بها باال لدراسة فردية لمارفة الاديد من االتصاالت الكخصيةفي هذن الدراسة م
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 في ظ ل الحرب -ب 
التي احتلت خم ل  واألراضي ألمانيااختاروا( ترك  أوشخص اج روا ) 400000حوالي 

 الالممماء  آالف باإلباممادومممن المحكممومين مممن القممرن الماضممي .  واألرباينمماتعقممدي الب ثينممات 

 أوربما أواسمطو صناع السينما و الممبلون و الميلفون والكتاب والاديد ممن اليهمود . و قمد نضم ت 

الكفاءات متركزة في مواق  متاددة في الواليات المتحدة مساهمين وبكمكل  فأص حتمن الاقول ، 

 . هناك  باد الحرب مميز بالت ويرات التقنية والالمية والحضارية لما 

 ولكنهمما اقممل شمممولية مممن الحممرب ، يحتمموي تمماريخ الاممالم الاديممد مممن الحمماالت المكممابهة 

بكمكل جمذري.  األفمرادتكير بهما مسمارات حيماة تفي الكيفية التي  األخر  واألحداثالبورات  منو

الروسممية  المنفمل . وخمم ل البمورة يلممل ناألرسمتقراطييفمالبورة الفرنسمية و حممروب نمابليون قممادت 

 يم راطوريمممةبممماري  . وكمممان سمممقوط  يلممملالمممروس  آالفالتمممي ت اتهممما ، انتقمممل  األهليمممةوالحمممرب 

فينما  يللاالنتقال من موطنهم  يللقد قاد الاديد من الاقول  األوللخ ل الحرب الاالمية  كهابس ير

حالممة  فممي أيضمماو بممرلين . وكممان للكممة المكممتركة دور فممي تسممهيل عمليممة االنتقممال . وهممذا صممحيح 

ال  قممة الروسممية الاليمما يتحممدثون  أعضمماءبمماري  طالممما ان عممددا مممن  يلمملالممروس الممذين انتقلمموا 

 الفرنسية .

 بال الم حظات من السير الذاتية - 8
 المسكن والمدرسة -أ 

 األخر  األشياءان تأثر الحائزين علل جائزة نوبل ب ياة السكن أمر تم التحقق من  ، ومن 

 و المهندسمين  األط ماء أبنماء، كمذلك  لهمم حضمورهمالالمماء  فأبنماءهن ذويهمم . التي أثرت فيهم ، م

و المدرسين و رجال الدين . ونس ة غير متكافاة ممن حمائزي الجمائزة ممن خلفيمات يهوديمة ، اكبمر 

 أسم اباالتوزيم  الاكموائي . ولامل هنماك  فميمرة ضاف الادد المتوق   30، وياني هذا  %20من 

ال يامة المنزليمة و وجمود صم ت ، ال ارزة في مختلمف السمير المدروسمة  س اباألوراء هذا . ومن 

ذلمك ، هنماك ضمكط ممن  يلمل. يضماف  يغفالم اليهوديمات ال يمكمن  األمهمات فأهميمةمتينمة .  أسرية

. وقممد اسممتخدم  أمممامهمواالنككمماف  بمماآلخرينالاممالم المحمميط بهممم ، وشمميء ممما يمكممن عممدن الكمماور 

مأخوذ من سيرة ذاتية كت ت من ق مل  اآلتيفي هذا المقال ، و االقت اس  يوي نمفهوم ال استقرار ال

 ، المجري جور  بيكيسي ل  األعضاءفي علم  1961حائز علل جائزة نوبل عام 

لكنتمم  فممي  أسمماسسممافر مجممري خممار  المجممر فانمم  يميممز علممل  يذال 

ر  في مر ماين ، والسيال الذي ي عالك م، والتي ال يمكن التخلص منها باد 

ل كيف يمكن ل لد صكير مبل المجر ان يا ي الامالم الاديمد ممن  األحوالجمي  

عن همذا السميال .  اإلجابةالالماء الماروفين عالميا ؟ وبال المجريين حاول 

شيء . عندما  يلل اإلشارة أودولكني ، الجواب  أجدففي ما يتالق بي ، فاني ال 

فلم تكن لدينا مكاكل  أمانوء و عكت في سويسرا كان الجمي  مسالمون ، وهد

كس  المايكة . في المجر ، الحياة تختلف ، فقد كنما جمياما فمي صمراع ب تتالق

التمي ن ل هما ، رغمم همذا فمان همذا الصمراع لمم يكمن يسم    األشياءحول ماظم 

صممارع عليمم  ، وفممي تنفمموز بممما ن األحيممانشممخص . وفممي باممل  أليالجحمميم 

قون . فلم يجلم  الصمراع نهايمة الحمد ، لمي  ال ، ولكننا جمياا با أخر  أحيان

مبل هذا التحدي ، وهذا موجود ع مر تماريخ  يلل. فالناس بحاجة  األقللي علل 

 المجر . ل

فممي حيمماتهم . فهممم  أهميممة خاصممة درسممة موبالنسمم ة للاديممد مممن الالممماء المميممزين كممان لل

وأثمروا علمل تركيمزهم فمي االهتماممات فميهم  أيقظموايتحدثون بحرارة عمن كفماءة مدرسميهم المذين 

دراسممتهم ال حقممة . وكممانوا يتحممدثون عممن المممدارس بتخصممص ماممين و طلمم  محممدد ، لممذا تحممدوا 

يوجمد  أيضما. وهنما فمي تلمك الممدارس بما فيهم الممنوحين همدايا و جموائز  اآلخرينقدرات ال ل ة 

 و فرنسا وبري انيا .  ألمانيامن  كذلكمبال جيد من المجر، و 
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ن من اشمهر الالمماء فمي القمرن الاكمرين ولمدوا فمي المجمر ، ودرسموا فمي يأكبر من عكر

،  األخممر  أوربممابودابسممت ، وماظمهممم اكمممل دراسممت  الجامايممة فممي بلممدان ( ثانويممة )يمموم زجمن

و واحمد فمي ، جمائزة نوبمل فمي الفيزيماء  واممنهم نمال أربم .  األطلن يواكملوا حياتهم المهنية ع ر 

منحمت فيهما جموائز  أخمر وهناك اعت ارات بحبيمة عليما فمي مواضمي   في ال   . آخرالكيمياء و 

 يلملنوبل . مبل ، عالم الرياضيات جون فون نيومان ، كابريل سمزيكو و بمول ايمردوس . يضماف 

 الذكر .  نيستحقو أدباءذلك ، هناك كتاب مميزون و 

فممي  1963( حديبممة فممي حفممل توزيمم  الجمموائز عممام 4بممدأ يمموجين وكنممر )ينظممر شممكل رقممم 

 ل اآلتيةستوكهولم بالكلمات 

كمن أل اح  القول في هذن المناس ة بال الكلمات عن موضموع لمم 

ولكمن قمدرنان حمق قمدرن عنمدما ك رنما . ، عنمدما كنمت يافاما  قلمي  يالفكر ب  أ

 .  لمدينون يلل مدرسينا يننااعني 

 وفي نهاية خ اب  قال ل 

 أقراننممانمما مممن قممد تالمولكنمما لممي  لنمما مدرسممون اك ممر منمما فقممط ، ل

.  والكمكل المااصمر المذي تالمنما منم  الكبيمر همو أيضما  الكفوئين و زم ئنا 

 .  لفون نيومان وكان ذلك في الرياضيات اكبر من غيرها

 أخذت من ما كت   وكنر في سيرت  الذاتية ل  اآلتيةوالنقاط 

افضممل ثانويممة فممي بودابسممت ، ولالهمما فممي  تدخلمم 1915فممي عممام ل

 دة في الاالم ل.افضل واحي نظر

تيلر تضاف هنما . ولمد تيلمر فمي المجمر  يدواردوبال الكلمات قالها الفيزيائي والرياضي 

، والمح ممة فممي مسمميرة حياتمم  كانممت مكممتركة ممم  الاديممد مممن جيلمم  )ثانويممة مينتمما فممي  1908عممام 

 . األمريكية(بال الجاماات  أخيراو  ألمانيةبودابست و جاماة 

خ ل السنوات الصا ة همذن فمي ة حاالت ماينفي اشتراك  أوليمي النظام التا أكانوسواء 

يكمكل ميمدانا ممذه  للتخممين والتأممل . يوحمون بأنم  المجر ، فالموهوبون من جمنزيوم بودابسمت 

فان الادد الك يمر ممن الا ماقرة المذين تكونموا فمي قاعمات المدرس المتا مة ، وماظمهمم ممن اليهمود ، 

الواليات المتحدة حيي ساهموا في تقدم الالم فيها وخاصة في فيزياء  يللوالاديد منهم أخذ طريق  

 . ، قد جاءوا من هناك  ال اقة الذرية يط قالذرة و 

عممن سمميرة واحممد مممن اعظممم رياضمميي القممرن الاكممرين تحممدث بلكتمم   اآلتيممةوالم حظممات 

 الخاصة قائ  ل 

رين فمي القمرن الاكم األولملل لقد مر جون فون نيومان ع ر السنوات 

ع قريممة فممي الاممالم وانتهممل بظهممور  األكبممربنظممام تاليمممي مجممري ، ولالمم  مممن 

التمي ولمد فيهما  1903. ان ازدهمار بودابسمت عمام  1945اليابان كمقلد لم  بامد 

 و الفمن  ةتألقما فمي الالموم والكتابم األكبرالجيل  ينتا  أعتابجوني ، كانت علل 

ين مممن بلممد صممكير ، مممن باممد الم يممين النممافاين القممادم أصممحابو الموسمميقل و 

 ل. اإلي اليةدوي ت المدن في النهضة 

 ل اآلتيمن السيرة الذاتية نفسها ، نقرأ  أخر ونق ة 

فممي  باأللمانيممةاسممم )جمنزيمموم( مممن ق ممل ماظممم المتحممدثين  يسممتاارل 

كقائممد تاليمممي .  ألمانيمما يلممل، و مممن ق ممل الاديممد مممن ال لممدان التممي تنظممر  أوربمما

سممها )ليسممي ( و بري انيمما دعتهمما )كرامممر( . واليابممانيون فرنسمما سمممت مدارو

فقمممد سممممت ، و نجاحمما ، ت نممموا نظمممام الجمنزيمموم  ات رفممماألكبمممر المااصممرون 

، التممي ال  األمريكيممةالمممدارس  علمملمفتوحممة  وكأنهممامدارسممها )همماي سممكول( 

 .   يليهالياودون 



 18 

 النظام الالمي ل تصاالت  -ب 
و ت وير  فاألبحاث.  ، وهو األساس في اإلبداع  ل تصاالتعالم الالم نظاما هائ  يككل 

 أشميرتمدوير المالوممات )جالهما حلقيمة الحركمة( . وكمما كمذلك ، و األفكارالمارفة يت ل ان انتكار 

المالومات تجم  لتكمكل شمياا جديمدا ، وب مرق عجي مة فمي  أجزاء من، فان  اإلبداعآنفا في عملية 

 شمم كة الالممماء ت . و قممد اسممتخدم اآلخممرين يلمملتنتكممر  األخ ممارن الكالمم  . ومممن خمم ل التالمميم فمما

ف يمللتحقمق منهما و نقمدها و التاروو وجهمات النظمر فحسم  ، بمل  األفكارلي  لنكر  هم و مجتما

و الكمم كات ممم  باممل .  يجممم  األفممرادهمما. ففممي الممميتمرات و ورش الامممل و الحلقممات النقاشممية ب

وعة تنكر المالومات وتجال التحقق منها سمه  . وفمي كيف ان الكت  الم   أوضحتفالدراسات 

غيرهم من الكخصميات الحضمارية ،  أوحالة الاديد من الميلفين ، من الحائزين علل جائزة نوبل 

حد عصر ال ريمد  يلل األقل ، الرسائل مصدرا رائاا لرسم خارطة ش كة االتصاالت ، علل  كانت

مراس ت . وكمبال ، فان رسمائل نيلمز بموهر قمد صمنفت الذي اص ح الوسيلة السائدة لل اإللكتروني

بكمكل جلمي دورن المركمزي فمي  أوضمحتبككل جيد في ماهد كوبنهاكن المذي يحممل اسمم  . فقمد 

ان مسمار حياتم  كمان محاطما بامدد يتضمح ( 4ش كة الفيزياء خ ل سنوات الحمرب . وممن الكمكل )

 يرة و رسائل . يتاذر تميزن من فروع الك كات التي تككلت من سفرات قص

بالق ار خم ل عكمرينات  ألمانياو ترينا بال السير الذاتية كيف ان نيلز بوهر سافر من 

يلتقي مم  زمم ءن و ت مذتم  فمي المح مات عنمدما يالممون  حيي كان وث ثينات القرن الماضي . 

ن السمنوات بسفرن . وقد تستمر المناقكات في الق ار ، وحيبما يسمح الوقت و المجال . وخم ل همذ

كوبنهماكن للقماءن ، وقضموا بامل  يلملالتقل بوهر بالاديد من الفيزيائيين و الكيمائيين الذي ذه وا 

 الوقت م  ال ياة التي تحيط ب  . 

عن قصة زميل  ايرون ، ويخ رنا مرنر هيسن يرك ، الحائز علل جائزة نوبل في الفيزياء 

نهممما بممدأت فممي مح ممة ق ممار كوبنهمماكن سكممرودنجر عنممدما كانممت حالتمم  خ ممرة . فالمحادثممة بي

الضميف  أقمامواستمرت بدون انق اع حتمل ماهمد بموهر ، وثمم فمي المسماء فمي منمزل بموهر حيمي 

قليلة تداعت صحة الضيف ليص ح طريح الفراش بحمل مرتفاة . وقد رعتم   أيام . وباد  األلماني

 ذلك .  أمكنحيبما بوهر في الوقت الذي استمر بوهر بالمناقكة  تمار كريصحيا السيدة 

وحالممما زار ال ممرت انكممتاين كوبنهمماكن ، وبمموهر كاادتمم  التقممل بمم  فممي مح ممة الق ممار . 

المناقكات المكبفة التمي لمم يتوقفما عنهما . وبامد  بدأتوبادها زارا ماهد بوهر ، وحالما استقرا في  

نقماش الحماد فقمد نسموا النقاش في الحافلة )الترام( عند عمودتهم . وبسم   ال يللتوقفات قليلة عادوا 

، وليست همذن همي الممرة الوحيمدة . وقمد تكمرر ذلمك لممرات  القري  من السكنالنزول في الموقف 

 9عديدة . واخيرا نجحا في التوقف عن النقاش عنمدما وصم  م نمل الماهمد . و بامد ذلمك ، وحتمل 

، وآخممرون  ، كانمت كوبنهماكن ملجمأ لامدد مممن زمم ء بموهر . باضمهم اسمتقر هنماك 1940نيسمان 

تمرك بموهر  1943. وفمي عمام  األمريكيةبري انيا أو الواليات المتحدة  يللطل وا المساعدة للسفر 

نفس  الدانمرك وقضل بال الوقت في السويد . وكان نك ا في جاماة بمرنكتن لم ال الوقمت ثمم 

 . كوبنهاكن حتل نهاية الحرب ، واخيرا انتهل ب  الم اف حيي بدأت حيات  فيها يللعاد 

 خ صة واستنتاجات - 9
 األساسميةمادة هذا المقال هي تفحص مختلف ال ياات من اجل تحديمد الظمروف الخارجيمة 

تخفمي فمي طياتهما تلمك التمي  أوو مختلمف ال يامات المامززة  األزمنمة)الا قات في مختلف  لإلبداع

.  األشمكالتلمف . وال ياات التي عرضت كانت لمختلف الاصور التاريخيمة و مخ اإلبداع(عمليات 

،  األدبو التجديممد فممي مختلممف الميممادين المنوعممة مبممل  اإلبممداعامليممات لوقممد وفممرت هيكممل عمممل 

المامار ، الفن ، الموسيقل ، الفلسفة ، التقنيات و الالوم . وعلل الرغم من االخت فات بينها ، فان 

 وجود خصائص عامة مكتركة بينها . أكدتالمنوعة  األمبلة

 همممم الم لممم  المممرئي  ل بتكمممار  اإلبداعيمممةالخ مممرة المميمممزة و ال اقمممة ذوي  فاألشمممخا 

كمم هائمل ممن المارفمة  ممنو التجديد الكامل . وم  بال االستبناءات ، فان الكفاءة م لوبة لل ناء 
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 بأمماكنقد ارت  مت  األبحاثالفن وميادين  أشكالالتقليدية و الخ رة الك يرة . وم  هذا فان مختلف 

 سساتية محددة ، والاديد من حملة هذن التقاليد غير مستقرين مكانيا . ماينة وبياات مي

و مجمامي  جمذبت الكفماءات ضممن  كأمماكنيجم  ان ينظمر لهما م مدأيا  اإلبداعلذا فان بياة 

و الميسسمات ذاتهما  األمماكن جمذبتخصص علمي محدد . وتأسست هذن التقاليمد ، جزئيما ، نتيجمة 

، فقد احتاجت قوة الجذب هذن حوافز  محددةيلة . وفي حاالت ولفترة زمنية طو ألشخا  ماينين 

، فمان  أخمر من خار  الميدان التخصصي ، وكذلك المفكرين . وفي حاالت  أشخا و دفاا من 

 األمماكناالقتصمادي و ظمروف الاممل الحازممة . وفمي  الفمائلبال ياة حيمي  تأثرتقوة الجذب قد 

 ويا بككل خا  . حيي تتوافق هذن الكيون فان الجذب يكون ق

و مجتمامات الكفماءات خاصممية مميمزة لجميم  ال ياممات ،  األفممراداالتصماالت الحميممة بمين 

. وهذا صحيح فمي ال يامة الجكرافيمة ، وكمذلك فمي  اإلبداعحيي تامل علل ت ني التجديد و عمليات 

ل اسمتقرار ، تضم عناصر مميزة من حالة ا اإلبداعيةال ياات الميسسية . وب  ياتها فان الامليات 

سمتراتيجية . وع مر  أهميمةو ال توق  و المفاجاة . ولهذا السم   ، فمان المناقكمات و اللقماءات ذات 

سهلت االجتماعات واللقاءات . ففي ال ياات التي يكون  أماكنقد احتوت  اإلبداعالتاريخ ، فان بياة 

 يتناقص .  اإلبداعفيها ت ادل المالومات الحر مقيدا ، فان 

 ، بينمممما التكممماب  و التوحيمممد النسمممقي  اإلبداعيمممةالامليمممات  انتامممدد و التنممموع يامممززان ال

 اإلبمداعان  اعا خاصا بمان بيامة  أع تالموثقة قد  األمبلةو التجان  ال يام ن ذلك . والاديد من 

 اإلبداعيمةعمن الامليمة  أخذتفوضل . والم حظة الهامة التي ع ارة عن كانت  األوقاتفي بال 

صممم ت حميممممة مممم  حالمممة  وت مممابق الكفممماءة المميمممزة تحيبمممما  بأنهمممما ي مممدأانيمممد الكمممامل و التجد

مانيمة  أكانمتء ا، وسمو يبداعيمةال استقرار و ال ضمان . وهنماك الكبيمر عمن تضممين كمل عمليمة 

تكيير جذري في ال حي أو فن جديد ، تضمينها لما يمكمن تسمميت  بال اسمتقرار  أوباالبتكار التقني 

 عمممن المممنمط الموجمممود  األفكممماريسمممهل عمليمممة خمممرو    نيممموي. و همممذا ال اسمممتقرار ال  نيمممويال

 و الضوابط الصارمة المحي ة بها . 

الم مدعين ، فممي الوقمت الممذي  األشمخا تفحصمت همذن المقالممة االنتقمال الجكرافمي و سممفر 

 يمكاناتبها  . وال ياة التي عرفت اإلبداعيةتساءلت عن ال ياات الكخصية المميزة كحاوية للاملية 

ذلك ،  يللالكخص ليست بالضرورة ذاتها التي قدمت الظروف المفضلة للتجديد الكامل . يضاف 

الم ممدعين  األفمرادعلمل  أثرهماركمزت المقالمة علمل تفحمص  االنتقمال بمين مختلمف ال يامات و ممد  

 ت وير مسار حياتهم . و

،  اإلبداعيمةللامليمات عن هذن التسماؤالت و الحصمول علمل فهمم عميمق  اإلجابةومن اجل 

حيماتهم . وقمد  اتفين جيمدا و مسماروالم مدعين المامر األشمخا لم ال  خا   اهتمام أع لفقد 

المذين نمالوا جمائزة نوبمل فمي مختلمف الالموم و ع مر المائمة سمنة  األشمخا اختيروا من بين ماات 

.  يبمداعيفمي ال حمي كمبمال لنكماط  الممألوفالخمرو  عمن  أس الماضية . وركزت الخاتمة علل 

 استندت الدراسة عليها .  التيوهناك م حظات عديدة جمات من سير حياة الم دعين 
يقماض و ت موير يال يمت و المدرسمة فمي  أهميمة تركيزها علمل الظاهرة المميزة في مختلف السير الذاتية 

عامة تميثر علمل جكرافيمة فهناك حاالت  ،و ما توحي   فرادا م دعين. وبتت   حياة  اإلبداعية عند األشخا ال اقة 

جيممدا الدراسممات السممابقة عممن ال ياممات . و الما ممل الجديممد المضمماف هممو  أدركتهمما. وهممي ل الا قممات حيممي  اإلبممداع

 أنمماطسما  ال يامات المختلفمة لل مدائل و الفمر  للخمرو  عمن الممألوف فمي القميم و  أهمية والفائل االقتصادي ، 

الم مدعين مم  بامل و تكممكيل  األشمخا قكمات و اللقماءات تسممح بتجمم  ان المنا األخمر . و الم حظمة  األفكمار

كيممف ان عممددا قلممي  مممن القممول ل تجديممد شممامل . و بالختممام فهنمماك سمم   وجيمم  لتكممرار  يلممليمكممن ان تقممود  أفكممارا

 . األك ر  ياك  التكيرات الجذرية في المجتم أشخا مسارات حياة 
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