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 ها ؟تنميت يةفن صناعة األفكار .. وكيف

 2017 ويلوي 23 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

قال لي صاحبي ذات مرة؛ من أين تأتيك األفكار لتكتب كل هذه 
األفكار ؟ فتبسمت وقلت وأنا أضحك: تأتيني  المقاالت الرائعة

 عندما أذهب إلى النوم، أو عندما أكون في الحمام.

فضحك ولم يأخذ الموضوع بجدية، إذ أنه أعتقد أني أمزح معه، 
ولكنها الحقيقة، فقد بينت دراسة نشرت في مجلة )عالم اإلبداع( 
أن األفكار تتولد عادة في واحدة من عشرة أماكن رئيسية، وهي 
كالتالي: أثناء الحمام، أثناء االستحمام، أثناء التواجد في السيارة، 

ت في عالم الخيال أي ما بين النوم واليقظة، قبل وبعد النوم وأن
أثناء اجتماع عمل ممل، أثناء القراءة، أثناء ممارسة التمارين 

ة إذ أنها تنشط الدورة الدموية والمخ وما إلى ذلك، أثناء يالرياض
المشي ليالً، أثناء محاضرة مملة إذ يسرح ذهنك في أمور أخرى، 

 وأخيرا أثناء العمل.

توالد الفكرة في الذهن فن، وتنمية تلك الفكرة  وفي الحقيقة فإن
فن آخر، فالكثير من الناس يمتلكون الملكة التي تساعدهم على 

 ال – األحيان من الكثير وفي –توالد العديد من األفكار إال إنهم 
 ليس وذلك منها، واالستفادة األفكار هذه تنمية من يتمكنون
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اعي يقف عند هذا الحد اإلبد تفكيرهم حدود أن أو قاصرون ألنهم
وإنما قد ال يعرفون كيف يمكنهم تنمية الفكرة وتطويرها 

 واالستفادة منها.

ولقد حاول الكثير من العلماء تفسير مصطلح )فكر وتفكير وفكرة( 
إال أن معظم كل تلك التعريفات لم تتمكن من الوصول إلى توضيح 

أكثر  ال يمكنني تعريف الشعر»معين، فهي كما يقول هوسمان: 
مما يمكن لكلب الصيد أن يُعر ِّف الفأر، ولكن كالنا يدرك الشيء من 

، وهذا ينطبق أيضًا على )الفكرة(؛ «العالمات التي يحدثها بداخلنا
فهي عندما تكون حاضرة في الذهن فإننا نعرفها ونحسها، ولعل 
ما ذكره الكاتب جيمس يونغ يمكن أن يعتبر من التوضيحات 

الفكرة ليست سوى مزج جديد لعناصر »يث قال: الرائعة في ذلك، ح
، فهو كمن يقوم بإعداد طبخة جديدة من خالل دمج «قديمة

 مكونات موجودة أصالً.

هي كل ما »ويشير الموقع اإللكتروني ويكيبيديا إلى أن الفكرة 
يخطر في العقل البشري من أشياء أو حلول أو اقتراحات مستحدثة 

 والتفكير التفكير، ، فالفكرة هي نتاجأو تحليالت للوقائع واألحداث
 األفكار توليد على اإلنسان فقدرة البشري النوع ميزات أهم أحد هو

 هي واألفكار النفس، عن والتعبير االستنتاج على قدرته مع تترافق
 من نوع أي أساس تشكل التي المصطلحات، يولد ما

 «.فةالفلس أو العلوم أنواع من نوعا كانت سواء المعرفة أنواع
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األفكار هي مجموع العوامل التي يكتسبها الفرد في »ويواصل 
حياته، من الحياة نفسها طالما أنه ما زال على قيد الحياة واإلنسان 

 ومنها إنساني لسلوك تتحول أفكار سلسلة ما هو إال مجموعة من
 تتبلور األفكار لتلك بلورته طريق فعن اإلنسان، شخصية تتبلور

ة الفكرة التي من الممكن أن تؤثر في حياة قو وتعتمد شخصيته،
اإلنسان على مبدأ الخبرة الفعلية في حياة الفرد. وتنقسم األفكار 
إلى: أفكار سلوكية وأفكار نفسية، أي أفكار مؤثرة في حياة الفرد، 
أما األفكار التي تؤثر في حياة اإلنسان فهي تلك األفكار التي تتولد 

الخبرات االنفعالية في حياته نتيجة اكتساب الفرد لمجموعة 
العملية، أما الخبرات النفسية التي تتحول إلى مرض نفسي فهي 
تلك األفكار التي من الممكن أن تقهر حياة الفرد أحيانًا بحيث 

 «.تحوله إلى مريض نفسي

الفكرة واألفكار التي تحمل التجديد واالبتكار وحل المشاكل في 
نوعة، ربما تمر علينا هكذا كالبرق ومت كثيرة – كانت أيًا –األعمال 

الخاطف فنأنس بها، ولكن حالما تنقضي الثواني التي بزغت فيها 
هذه الفكرة ننساها في خضم أعمال الحياة اليومية، ثم تبرز في 
يوم آخر أو في نفس اليوم فكرة أخرى جديدة ثم تذوب كما ذابت 

 أختها.

تتالشى من تولد األفكار في لحظات خاطفة وقد »يقول دلين 
مخيلتك إلى األبد ما لم تسارع بتدوينها، وقد تظهر األفكار المثمرة 
في أغرب األوقات ولن تبزغ هذه األفكار دائمًا وأنت تعالج المشكلة 
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المتعلقة بها، ولكن قد تأتيك ومضة من االستبصار في الوقت 
الذي تكون فيه مشغوالً بأعمال أخرى أو مشتركًا في محادثة أو 

إلى محاضرة أو قائمًا بالتدريس أو عاكفًا على قراءة كتاب أو  منصتًا
مسترخيًا بالمنزل، وحتى لو بدت هذه الفكرة لحظة ورودها واضحة 
تمامًا أو مهمة للغاية بحيث يستحيل نسيانها فهناك دائمًا 
احتمال أن تضيع منك فيما بعد. لذلك حينما تنبت في عقلك نواة 

لالستفادة منها في المستقبل،  لفكرة أحفظها مباشرة كتابة
 الناقد التفكير فاالحتفاظ بمذكراتك منظمة أبان البحث يستثير

 .«جديدة أفكار اكتشاف إلى ويؤدي

 المرء مع دائمة مرافقة – إلكترونية أو ورقية –ويُعد وجود مذكرة 
 لحفظ الوسائل أفضل من أفكار من البال على يخطر ما كل لتسجيل

 هما كنت تعتقد أن الفكرة سخيفة أو قوية.م األفكار، تلك مثل

ولكن قد يتساءل سائل، كيف تتولد األفكار؟ وكيف نجعلها تتدفق 
إلى عقولنا وبالتالي يمكن االستفادة منها؟ لنحاول أن نجيب عن 

  هذا السؤال، إذ يمكننا أن نقول التالي:

أحرص على الساعات األولى من النهار؛ أجعل الساعات األولى من  -1
عملك اليومي مخصص للتفكير في تطوير المؤسسة أو العمل 
الذي تقوم به، بمعنى آخر ال تنشغل في هذه الساعات بأعمال 
الروتينية التي باإلمكان عملها في الساعات األخيرة أو في وسط 

 النهار.
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اجتماعات مبكرة؛ إن كنت صاحب مؤسسة أو مسؤوال في  - 2
أو مستشاريك في  مؤسسة فلتكن اجتماعاتك مع مرؤوسيك

 الساعات األولى من العمل.

اقضي على قواطع التفكير؛ ومن أهمها الهاتف، والمراجعين،  -3
الزوار وذلك من خالل تخصيص وقت معين يخلو فيه اإلنسان 
بنفسه بعيدًا عن األعمال أيًا ما كانت وذلك من أجل التفكير 

 والتخطيط.

الجديدة دائمًا تحتاج إلى  رتب المعلومات؛ إن الفكرة أو األفكار - 4
معلومات، فأحرص على توفر تلك المعلومات وترتيبها من خالل 
أرشيفك الخاص أو استخدام الحاسوب، وهذا يعني أن يكون لديك 
أرشيف خاص في حاسوبك تحتفظ فيه بكل ما تحتاج من 

 معلومات.

دفتر الجيب؛ ويمكن االستفادة من هذا الدفتر في األماكن التي  -5
تتوافر لديك فيها جهاز حاسوب، وإن كنت من هواة الهواتف ال 

الذكية يمكن استخدام واحدة من أجل كتابة األفكار الجديدة 
 وترتيبها.

المكان المناسب؛ وللمكان أيضًا دور مهم في توليد األفكار،  - 6
 فالمكان الهادئ يساعد كثيرًا على التركيز.
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ي إيقاد الحماس للعمل ومن أوجد الحافز؛ وجود الحافز له دور ف - 7
ثم توليد األفكار، فإن كنت تريد تأليف كتاب أسأل نفسك لماذا 
أريد تأليف مثل هذا الكتاب؟ وإن كنت تحتاج إلى أفكار في بناء 
مؤسستك أو تطوير بعض األعمال فيها، أسأل نفسك إلى ما الذي 

 أسعى إليه من خالل تلك األفكار؟

 

ضحة في ذهنك، فكيف يمكنك أن حسنٌ، أنت اآلن لديك فكرة وا
؟ لنحاول أن نستعرض بعض من تلك  تطور هذه الفكرة وتنميها

 األفكار.

التفكير بطريقة عكسية: وهذا يعني التفكير في الشيء أو الفكرة  -1
بصورة عكسية، بمعنى أن أقلب تفكيرك في الفكرة ستجد نفسك 

الطالب » قد وصلت إلى فكرة إبداعية أخرى، مثالً: من المعروف أن
المدرسة »، أقلب التفكير وفكِّر في أن «يذهبون عادة إلى المدارس
، حينئذ تجد نفسك تفكر في التعلم «هي التي تأتي إلى الطالب

اإللكتروني أو التعلم عن ُبعد وما إلى ذلك، ومثال آخر: اشتهر 
األمريكان بصناعة السيارات الكبيرة المستهلكة للوقود بشراهة 

ون عن الشيء الذي لم يعمله األمريكان فتفوق فبحث الياباني
اليابانيون على نظرائهم األمريكان وقاموا بتصنيع السيارات 
الصغيرة ذات الوقود االقتصادي، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، 
 واآلن فكر في فكرتك ولكن بطريقة مقلوبة، فماذا تتوقع أن تجد؟
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ة نظر أخرى: بمعنى أن التفكير خارج الصندوق أو التفكير من زاوي -2
تنظر إلى الفكرة أو المسألة التي تفكر فيها من أكثر من زاوية ومن 
نواحي كثيرة ومتعددة وال تحصر رؤيتك بمجال نظرك فقط. فمثالً: 
ذات يوم دخل أوتوبيس مرتفع أحد الكباري فحُشر بداخله والتصق 
سقف األتوبيس بسقف الكوبري وأخذ الناس يبحثون عن الحل، 

ر كل الناس من زاوية نظر واحدة فقط وهو أنه السقف ملتصق فك
بالسقف، وجاءت كل اقتراحاتهم غير مجدية حتى أتت بنت 
صغيرة لم تتجاوز العاشرة من عمرها واستطاعت أن تفكر من 
زاوية نظر أخرى فإذا بها تقترح أن يقلل من كمية الهواء داخل عجل 

س عن الكوبري األوتوبيس حتى ينخفض مستوى سقف األتوبي
ويحدث فراغ بينهما، وبالفعل عندما تم تنفيذ الفكرة مر األتوبيس 

 بسالم.

أدمج الخرائط الذهنية بالعصف الذهني مع الخيال: تعودنا أن  -3
نسمع وأن نفكر حينما نفكر أن يكون العصف الذهني بين مجموعة 
 من األفراد، إال إننا هنا نريدك أن تعمل عصفا ذهنيا بينك وبين
نفسك، ويجدر بك وأنت تعمل ذلك أن تحمل معك ورقة وقلما 
وترسم كل النتائج التي تتوصل عليها على هيئة خريطة ذهنية، 
كل هذه النوعية من التفكير تغلف بغالف الخيال، بمعنى أن تفكر 
من خالل الجهة اليمنى من عقلك، الخيال المقرون بالورقة والقلم 

من المفروض أن تكون قد توصلت  جزء مهم في تطوير الفكرة التي
 إليها.
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إعادة التفكير من خالل القبعات الست الملونة: تحدثنا ذات مرة  -4
عن هذا النوع من التفكير كوسيلة لحل المشكالت، وهي وسيلة 
للتفكير المنوع في الموضوع الذي يؤرقك، لذلك يجب أن تنظر إلى 

تنظر إليها من فكرتك من ناحية إيجابية ومتفائلة، ثم حاول أن 
الناحية السلبية الناقدة، ثم فكر فيها من الناحية اإلبداعية بمعنى 
كيف يمكن تطويرها وأن تجعلها مبدعة، بعد ذلك ضعها في 
ميزان المشاعر وقس مدى صدقها، ثم أنظر إليها نظرة محايدة 
لتعرف مدى جودة فكرتك ومدى روعتها، حينئذ سوف تتبين لك 

 مدى روعتها وجمالها.

وأخيرا؛ وبعد أن تكون قد اقتنعت بالفكرة التي أنت بصددها  -5
ودرستها من بعض جوانبها، عليك أن تقرأ عنها كثيرًا، وفكر فيها 
أكثر حتى تكون جزءا من تفكيرك اليومي، تؤرقك وال تجعلك تنام، 
وإن نمت فهي تنام معك، إن مشيت فهي أيضًا تمشي معك، 

حت جاهزة لتخرج إلى الوجود، وعندها سوف تجد أن الفكرة أصب
 «.وجدتها»وربما تصرخ كما فعل أرخميدس عندما قال 

واآلن، أصبحت لدينا فكرة، وتمكنا من تطويرها، كل الذي علينا اآلن 
 أن نقوم بتنفيذها.

 

 

 


