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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

الباحثني وجهة العمل والعنوان )باللغتني العربية واإلنكليزية( 
اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين،  والربيد  اهلاتف  ورقم 

الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:
أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 



أسبوعان من تاريخ التسّلم.
ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 

عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.
أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
املحكمة . 14 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 
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كلمة العدد

اخلطوة الثانية للشمعة الثالثة

حينام توقد شمعتك الثالثة، يعني أّنك تقّدمت يف مسرية عمرك؛ 
النجاح  نحو  خطواتك  من  جتعل  مضافة،  مسؤوليات  أمامك  لتبدو 
أكثر حذرًا؛ ألّن ما حتّققه يف املسافات األوىل من االنطالق، يضعك 
ُقبالة ثقلني: ثقل املحافظة عىل ما سبق، وثقل جتاوزه لتحقيق ما هو 
)من   : املؤمنني  أمري  البلغاء  سيد  حكمة  عىل  تأسيسًا  أفضل، 

تساوى يوماه فهو مغبون(.

يف  الثانية  اخلطوة  أّنه  أوهلا:  أمور؛  جمموعة  العارش  العدد  يؤرش 
مسرية السنة الثالثة من عمر املجلة، وثانيها: أّنه ضّم ملفًا يعاين سرية 
فعل ثقايّف مهم يف املسرية الثقافية للعتبة العباسية املقدسة؛ ذلك هو 
العباس  الفضل  أيب  بحق  العمودي  للشعر  العاملية  اجلود  )مسابقة 
( وثالثها نتاج العقول األكاديمية التي احتضن هذا العدد بعضًا 

منها.

فأّما األمر األول، فقد ذكرنا يف مستهل هذه املقدمة عظم ما يلقيه 
من ثقل عىل عاتق هيأيت املجلة؛ للمحافظة عىل ماكان، و االرتقاء فيام 

هو كائن و ما سيكون.



و أما األمر الثاين، فهو عني عىل عني؛ ألن انعدام املراقبة ألفعال 
التنافس، وال سيام اإلبداعية منها، حيّول الفعل من فعل حركي متناٍم، 
إىل حدث سكوين رتيب؛ لذا استقبلت املجلة كتابات باحثني أرّشوا 

مواطن الفعل الثقايف يف املسابقة بَنَفس حضاري حيادي.

وأما األمر الثالث؛ ففيه صوت ذو عمق أول، كّنا قد صدحنا به 
وما زلنا، مفاده: أّن املجلة مستمرة بام تكتبون، وحّلتها هبية بأقالمكم.

أّن  هو:  ذلك  حتقيقه؛  قطاف  عىل  قاربنا  بوعد  نختم  أن  ولنا 
 :Impact Factor املجلة ستتحول إىل جمّلة عاملية رصينة عىل غرار الـ
عامل التأثري الدويل؛ لتحّقق لكّتاهبا و باحثيها ودارسيها أهبى مالمح 

االرتقاء، كلام استطعنا إىل ذلك سبيال.
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ملخص البحث

الثقافة صناعة برشية، تؤسس هلا جمموعة أفعال تنال عناية املجموعة اللغوية 
التي ُولدت فيها، فهي بذلك متحّركة بفعل حتّرك األفعال صعوًدا وهبوًطا يف مسرية 

املجتمعات.

وتأيت املسابقات واحدة من األفعال التي تؤّثر وجه تلك املسرية: قبواًل ورفًضا 
وتعدياًل ومتكينًا، ومسابقة اجلودة العاملية للشعر العمودي من ضمنها.

حاولت هذه الدراسة أن تقرأ فاعلية هذه املسابقة: من أسباب انبعاثها، ومروًرا 
بقيم تفعيلها، وانتهاًء بمرامي استمرارها.
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Abstract

Culture is manmade; that certain acts lay foundation to it gives 
nurture to a linguistic act from which it emanates. So it is dynamic 
as the acts ascend and descend in the chronicle of communities.  

Contests take priority in being one of these acts steering such 
a chronicle: they stipulate acceptance, declination, rectification and 
solidification; Global Al-Jud Contest for Poetry inclusive.

The research paper endeavours to reconnoiter such contest ef-
ficacity: the reasons for its emergence, values of its rejuvenation 
and its goals of continuity.
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الفكرة والوظيفة

نحن نعتقد أن اجلانب الثقايف والفكري البّد أن يأخذ حمله بشكل يتناسب مع 
العتبات  تتصدر  مل  الغابرة  واألزمنة  املاضية  العهود  ففي   ، املقدسة  العتبات  مكانة 
املقدسة بنحو كام هو موجود اآلن فاألقسام التي كفلها نظام العتبات املقدسة أعطاها 
حرية احلركة ضمن إطار العتبة بام هي عتبة ولكل قسم وظيفة من الوظائف التي 
يؤدهيا وكلها تقريبًا تصّب يف خدمة الزائر هو قسم الشؤون الفكرية والثقافية التي 
تنبع من فكر أهل البيت  ال شك أن أول يشء تبدأ به هو التعريف بصاحب العتبة 
مستوى  عىل  كان  سواء  متعددة  بنواحي  واالهتامم  شخصيته  عىل  الضوء  وتسليط 
التارخيية  واالطروحات  العتبة،  صاحب  هبا  يرتبط  التي  الفكرية  االطروحات 
واجلوانب األدبية ويف الوقت نفسه هي إضافة كّم معريف من خالل االرتباط هبذه 
تبنتها  ومهرجانات  ومؤمترات  ندوات  شكل  عىل  بدأت  حقيقة  وهذا  الشخصية 
اإلسالمية  املكتبة  إثراء  يف  تصّب  وكلها  والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم  يف  العتبة 
وإغناء القارئ الكريم والزائر الكريم باملادة التي يرتبط وجدانه من خالهلا مع هذه 

البقعة الرشيفة.)1(

عام  أمني  عزه(  )دام  الصايف  أمحد  السيد  العالمة  سامحة  يصف  التوّجه  هبذا 
أن  أمكنها  ما  التي حتاول  اجلديدة  املقّدسة  العتبات  املقدسة وظيفة  العباسية  العتبة 
السري  يف  املصلح  وظيفة  بوصفها  املجتمعات؛  يف  الثقافية  التنمية  رصيد  من  ترفع 

الرسايل للمؤسسة الدينية.
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دأبت العتبات املقدسة والسيام العباسية منها عىل تقديم الكثري من الفعاليات 
مع  الثقافة  صنوف  ملختلف  واملعارض  واملؤمترات  كاملهرجانات  املتنوعة  الثقافية 
املبدأي  اخلط  مع  املتفاعلني  املثقفني  نفوس  يف  لتعميقها  منها؛  اجلادة  عىل  التأكيد 
التصحيحي للثقافات الفاسدة التي أخذت تلقي بظالهلا عىل املجتمعات اإلسالمية.

وقد كانت فكرة مسابقة اجلود العاملية واحدة من بني الفعاليات املستحدثة يف 
العتبة العباسية سعيًا لتنويع أفق التمنية اإلبداعية يف األوساط الثقافية؛ إذ كانت فكرة 
مسابقة اجلود العاملية للقصيدة العمودية بحق أيب الفضل العباس  ]كام يصفها 
القائمون عليها[ من أجل إثارة الشاعر والبحث عن كنوز الشعر يف نفس الشاعر ؛ 
لغرض إظهارها مع شخصية تساعد عىل هذا اإلظهار فكانت شخصية أيب الفضل 
العباس  هلا هذا الربيق، فكان العزم: نريد شعرًا رصينًا يتناسب مع شخصية 
قمر العشرية  واختري يوم وفاة السيدة الطاهرة أم البنني ، وحقيقة تشجيعنا 
عىل القصيدة العمودية ألننا نعتقد أن الشعر العمودي هو الشعر العريب األصيل وال 
ننسى الشعر احلّر يف ذلك ولكننا منيون بمقدار ما بنفائس األدب العريب والعراق هو 

بلد الشعراء وهناك طاقات حقيقية.)2(

)اجلزاء  عىل  احلصول   )Motive )بدافع  التنافس  خلق  فكرة  تفحصنا  ولو 
Reward( لوجدناها فكرة ناجعة يؤكدها علامء النفس وعلامء االجتامع)3(، فالنفس 

كانت  لذا  والتأنيب،  العقاب  عن  وراغبة  واملثوبة  اجلزاء  حّب  عىل  جمبولة  البرشية 
القائمني  قبل  من  وواعيًا  منطقيًا  حمفزًا  للمبدعني  بالرتغيب  العاطفية  االستاملة 
يقوم  أن  الفرد  يدفع  الدافع  وجود  »أن  التعلم  نفس  علامء  يؤكد  إذ  املسابقة،  عىل 
– ال  ثانويًا  أم  أوليًا  أكان  – سواء  الدافع  باستجابات معينة )نشاط(، وبدون هذا 

يقوم اإلنسان بأي سلوك وال يبارش أي نشاط، ومن ثم ال يوجد جمال للتعلم«.)4(
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ال  الفرد،  هبا  يقوم  التي  االستجابات  يف  والتحسن  الثبوت  يتم  أن  وألجل 
نوع من  إىل  تؤد  مل  إذا  فاالستجابات   ، اجلزاء  عامل  وهو  آخر،  عامل  توفر  من  بد 
الرتضية أو اجلزاء أو االشباع،  فإن الفرد ال حياول تكرارها، ويظهر ذلك بوضوح 
دون  اجلرس(  )صوت  الصناعي  املثري  تكرار  أن  تبنّي  فقد  )بافلوف(  جتارب  يف 
طريق  عن  اكتسبها  التي  صفته  يفقده  )الطعام(  الطبيعي  باملثري  مقرونًا  يكون  أن 
إذا  أما   )Extinction الظاهرة )االنطفاء  )بافلوف( عىل هذه  االقرتان، ولقد أطلق 
أدت االستجابة إىل يشء من اجلزاء )والرتضية(، فحينئذ حيدث الرتابط الدائم بني 
تلك املنبهات واستجاباهتا، وكلام كان عامل اجلزاء واضحًا، أدى ذلك إىل تقوية هذه 
 )Tension (، فاجلزاء يعمل عىل إنقاص درجة )التوترReinforcement الروابط(
التي تصاحب وجود الدوافع ووجود التوتر بسبب عدم االستقرار الداخيل، ومن 
هنا حتدث الرغبة يف التنفيس، وتدفع تلك الرغبة الكائن احلي إىل احلركة والنشاط 
بتغطية النقص الذي يسببه التوتر، ثم يعود اجلسم إىل حالة االستقرار والتوازن بعد 

حصوله عىل اجلزاء، وهو عبارة عن إشباع الدافع األول.

الدوافع  يشبع  الذي  النوع  ذلك  من  اجلزاء  يكون  أن  الرضوري  من  وليس 
 ،)Secondary Reward ثانوية  )مرتبة  من  جزاء  ذلك  بجانب  هناك  بل  األولية، 
له أثره يف ]االندفاع[ ويتضمن ذلك التشجيع والثواب واملكافأة، كام أن عدم توفر 
هذا العامل، يعرقل ]االندفاع[.)5(  وقد أخذت مسابقة اجلود العاملية تأخذ حيزها 
الطبيعي بني املسابقات اإلبداعية – بداللة توسع املشاركات وتنوعها عرب دوراهتا 
– إن شاء  الدراسة  األقسام األخرى من هذه  ما سنقف عليه يف  املتتابعة  - وهو 
– بفعل مراعاة عامل الدافع وحتقيق اجلزاء، ولكن ما يميز هذه املسابقة  اهلل تعاىل 

امتالكها نوعني من الدوافع واجلزاءات وهي :
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أية . 1 تقيمها  التي  اإلبداعية  املسابقات  مع  فيه  تشرتك  ما  وهو  املادي  اجلزاء 
مؤسسة، إذ تكافئ الفائزين بمبالغ مادية حمددة مع هدايا تذكارية سواء كانت 

رمزية أم ثمينة بحسب إمكانات املؤسسة الراعية.

بُبعد . 2 تتمتع  الراعية  اجلهة  ؛ ألن  املسابقة  به هذه  تتميز  ما  املعنوي وهو  اجلزاء 
روحي عند املسلمني وسواهم من الديانات وال سيام الديانة النرصانية؛ كون 
سيدنا  أن  أحد  أي  عىل  خافيًا  وليس  إنساين،  ُبعد  ذات  واقعة  الطف  واقعة 

العباس  رمز رئيس من رموز تلك الواقعة.

التنمية الثقافية واإلبداعية 

قبل احلديث عن التنمية الثقافية ال بد من العروج عىل معنى مصطلح الثقافة)6(، 
ويمكن الرجوع إىل ذلك يف قاموس اللغات  العاملية فمصطلح )Culture( يف اللغة 
الفرنسية مشتقة من الكلمة الالتينية Cultura  التي يعني الغري واإلنامء واملعاجلة 
واملراقبة واالحرتام والعبادة.)7( أما يف اللغة اإليطالية فتعني كلمة Cultura  - حسب 
لغتها – املعارف وامليول املادية واالجتامعية.)8( يف حني تعني كلمة ) Culture( يف 
االنجليزية يف تطوراهتا األخرية تنمية األفكار واملواهب واملناهج وسوى ذلك.)9( 
أما يف اللغة الروسية Cultura  - حسب لغتها – فتعني الشعور الفكري والظرف 
كلمة  جاءت  األملانية  اللغة  ويف  اإلنسان.)10(  لدى  الطبيعية  والتصورات  الروحي 
الشعوب  لدى  احلياة  مناهج  جمموعة  عىل  دالة   – لغتهم  حسب   –  )Kultur(

وقيمهم)11(، فضاًل عن اللغات األخرى التي عرضنا ألمهها يف العامل.)12(

وبسبب هذه السعة وهذا التنوع تأسس يف منظومة املعرفة ما يسمى بعلم الثقافة 
بسبب امتداد الثقافة يف مجيع أبعاد احلياة اإلنسانية ، لذا فهو حيتّل اليوم أمهية بالغة؛ 
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وكذلك  املختلفة،  التارخيية  احلقب  يف  املجتمعات  كثب  عن  التعرف  لنا  يتيح  ألنه 
دراسة تاريخ حتوهلا والعوامل التي تؤثر يف حارضها ومستقبلها.)13(

وما هيمنا من هذا كله هو إمكانية إنتاج الثقافة أو ما يعرف بمصطلح القابلية 
هة إىل رشحية  الثقافية Enculturation التي يراد هبا االستنارة بفعل املؤثرات املوجِّ
حمددة أو بعض أفراد تلك الرشحية، ومن أهم عوامل تفعيل ذلك التأثري هو عامل 
حقلني  إىل  ينتميان  ثقافيني  كيانني  بني  التفاعل  أي  باملثاقفة،  يسمى  ما  أو  التثاقف 
املتجاورة  املعرفة  كحقول  متجاوين  حقلني  أو  والشباب  كالكهول  زمنيًا  خمتلفني 
أنه  يفهم-  -أو  يكون  أن  يمكّن  ال  التثاقف  ذلك  ولكن  املتجاورة)14(،  البلدان  أو 
استنساخ تام لثقافة كيان يف حيز الكيان اآلخر املتأثر؛ ألن الثقافة كيان عضوي يتغري 

كام اإلنسان بفعل الظروف املحيطة به زمانيًا ومكانيًا.)15(

الثقايف  االنتقال  قبيل  من  أخرى  مصطلحات  تولدت  األساس  هذا  وعىل 
Cultural Transformation الذي يراد به عبارة عن حركة تغيري عنرص ثقايف إىل 

عنرص ثقايف جديد يف إطار النظام الثقايف املعرتف به، وهو أمر حيصل تقريبًا يف مجيع 
الثقافات، ويف مدة زمنية واحدة قصرية نسبيًا . والينطوي هذا املفهوم عىل أية قيمة 

ذاتية، ألن اجتاهه يمكن أن يكون موجبًا أو سالبًا ويأيت عىل شكلني:

 Cultural Changement التحّول الثقايف

وهو ما يطلق عىل جمموعة التغيريات التي حتدث عىل مدى مدة طويلة نسبيًا يف 
أغلب وجوه وأبعاد الثقافة، وخارج إطار النظام الثقايف الرسمي )املألوف(.
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Evolution Cultural التنمية الثقافية

 ويراد به نوع من التغيري والتطور الثقايف نحو األمام والكامل والتقّدم ، وهو 
ذو قيمة ذاتية.)16(

Development Cultural التنمية الثقافية

يف  معها  التعاطي  ومستويات  وطبيعتها  الثقافة  مفهوم  استعرضنا  أن  بعد 
املجتمع، يمكن لنا أن نتحول إىل مفهوم التنمية الثقافية. إذ يمكن أن نعّرف التنمية 
ثقافة  شؤون  خمتلف  وتقوية  رفع  )عملية  بأهنا   Development Cultural الثقافية 
والظروف  القاعدة  توّفر  والتي  املطلوبة،  واملقاصد  األهداف  باجتاه حتقيق  املجتمع 

املناسبة لنضج البرشية وتعاليها(.

وينطوي هذا التعريف عىل عدة نقاط مهمة هي:

والتقاليد . 1 والعادات  والقيم  الرؤى  هي  للثقافة  املختلفة  بالشؤون  املقصود 
والقوانني وااليديولوجيات ...

يف . 2 هلا  هنائي  حّد  وضع  يمكن  ال  ومستمرة  دائمة  عملية  هي  الثقافية  التنمية 
املجتمعات البرشية .

تعترب التنمية الثقافية أحد األبعاد األساسية يف عملية التنمية بحيث إهنا توّفر . 3
القاعدة املناسبة للتنمية .

التنمية الثقافية هي علة التنمية ومعلوهلا يف الوقت نفسه .. 4
إن كامل البرشية هو اهلدف املحوري يف التنمية الثقافية.)17(. 5
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ويمكن حرص أهداف التنمية الثقافية باآليت:

مساعدة املجتمع عىل اكتساب وتنمية االصالة، واالبداع، والفضائل االجتامعية . 1
من طريق إعادة معرفة واعادة تشكيل الثقافة الفطرية الداخلية.

رفع املستوى النوعي للحياة مقابل التغريات املتسارعة عىل الصعد االجتامعية . 2
واالقتصادية والصناعية وتعزيز التنمية املادية للمجتمع بدل حرمانه منها.

تعميم الثقافة من طريق إسهام مجيع أفراد املجتمع واجلامعات يف االبداع الثقايف . 3
وتعزيز تشجيع التنافس البّناء.

املستويات . 4 أدنى  إىل  التنموي  للتخلف  واالجتامعية  التارخيية  التبعات  خفض 
غري  أو  املتوازنة  غري  التنمية  من  أنامط  بروز  عن  تسفر  ما  كثريا  والتي  املمكنة 

املؤاتية من حيث التوقيت.)18(

التنمية اإلبداعية

من  سبق  ما  يف  هلا  تعرضنا  التي  الثقافية  التنمية  حقل  يف  املهمة  املقوالت  من 
صفحات هي مقولة التجديد الثقايف Cultural Innovation، ويراد به ظهور عادات 
جديدة بفعل جهد مقصود يوجهه نخبة قاصدة ، ويعتمد عىل ما حيدده آلن بريو)19(:

العوامل اإلنسانية ويراد هبا: روح االخرتاع وروح االبداع واملبادرة وسواها.. 1

العوامل احلرفية واملالية ويراد هبا: انتشار ثقافة البحث العلمي واملكنة املالية.. 2

العوامل السياسية واالقتصادية، ويراد هبا: األرضية العامة لالقتصاد الوطني . 3
واملحفزات التي تستخدمها الدولة.
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 -Cultural Innovation وحيدد علامء الثقافة هلذه املقولة –أعني التجديد الثقايف
جمموعة من األنواع، لعل أمهها)20(:

احليايت  التداول  يف  موجودا  يكن  مل  جديد  شكل  تقديم  هو  االخرتاع:  أوال: 
بمختلف مستوياته، ويسهم هذا الشكل بتقديم وظيفة معينة قادرة عىل سد حاجة 

أو معاجلة نقص معني، وحيفز هذا اإلنتاج اجلديد دافع احلاجة والتميز.

ثانيًا: اإلبداع: هو استخدام أفكار جديدة ناجتة عن اإلبداع والطاقة اخلاّلقة لدى 
العنارص  القدرة عىل إجياد وإطالق األفكار اجلديدة. اإلبداع هو نقل  اإلنسان أي 
الثقافية من ظرف إىل ظرف آخر، أو اجرتاح تركيبة جديدة من هذه العنارص، وعند 
دائاًم، كالطائرة  القديمة والعنارص اجلديدة يكون لإلبداع دوره  العنارص  املزج بني 

التي تعّد شكاًل جديدًا من املزج بني أجنحة الطيور وحمرك متطور للسيارات.

يف  تغيريات  جترتح  التي  السابقة  التجديد  ألنامط  خالفا  االكتشاف:  ثالثًا: 
االكتشاف  يوجد  قد  منها،  جديدة  تركيبة  توجد  أو  الثقافة  يف  املوجودة  العادات 
عنارص ربام ال تكون بالرضورة استمرارا للعنارص الثقافية السابقة. وآلية إجيادها هو 

ما يسميه علامء نفس التعلم بـ ) التجربة واخلطأ(.

رابعًا: النرش: ويراد به عملية تنقل التجديد وسائر العنارص الثقافية من جمتمع 
إىل آخر وتؤدي إىل حتوالت أرسع يف املجتمعات، ويف مثل هذه احلالة يبتكر الفرد 

نفسه عادات جديدة.

وما هيمنا من هذا التفصيل هو العامل الثاين وأعني به )اإلبداع( فاإلبداع عامل 
مفصيل بالعملية التجديدية للمجتمعات لتضمنه جمموعة من النقاط املهمة:

)1( صفة التغيري. )2( صفة التنويع. )3( صفة احلركية. )4( صفة االنفتاح.
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 – الصحيح  بالشكل  استثمرت  – إن  اجيابية  الصفات هي صفات  وكل هذه 
لتغري من سلوك األفراد من حالة السكونية والروتني إىل حالة احلركية والتطلع.

معينة  لرشحية  مستهِدفة  جمموعة  تصّدره  منظم  جهد  إذن  اإلبداعية  فالتنمية 
الظهور  باجتاه  وتدفعه  لتثريه  اإلبداع  ميكانزم  حتفيز  عىل  تعمل  اإلبداع  عىل  قادرة 

والتمثل يف ما تنتجه من أعامل نصية او غري نصية.

سّموه  جامع  مصطلحًا  املفكرون  أنتج  واإلبداع  الثقافة  بني  اجلمع  ومن 
)نتيجة  تتغريوتتطور  الثقافة  أن  به  أريد   )Cultural Innovation الثقايف  )اإلبداع 
اإلبداع، سواء أكان يف املجال املادي الذي يشمل االخرتاعات واالكتشافات أو يف 
املجال النظري واملعنوي من قبيل اآلداب والفنون وسواها ، فاإلبداع وليد الثقافة 

الداخلية، وهو حيدث لثالثة أسباب:

ثقافة . 1 يف  بالفعل  املوجودة  العنارص  من  جديد  عنرص  يربز  الوقت،  مرور  مع 
املجتمع ؛ ألنه ال يمكن أن يولد يشء من ال يشء.

إىل . 2 تؤدي  تلبيتها،  جديدة وحماولة  متطلبات  الزمكانية وظهور  املقتضيات  إن 
خلق اإلبداع الثقايف.

املادي . 3 الصعيدين  عىل  واملجددين  واملبتكرين  املبدعني  األفراد  وجود  إن 
واملعنوي يؤدي بدوره إىل اإلبداع الثقايف.)21(

عىل   – حتديدًا  اإلبداع  بخانة   – الثقايف  للتجديد  املستهِدف  اجلهاز  ويعمل 
تغيري سلوكية إبداعية معينة أو تثبيتها أو إقصائها يف أفكار املبدعني املستهَدفني أو 

توجهاهتم أو نتاجاهتم.
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لذا كانت التنمية اإلبداعية التي من مصاديقها مسابقة اجلود يف العتبة العباسية 
قائمة عىل االنفتاح املقنن وهو واحد من عوامل نجاحها ، ويؤكد هذا التوجه سامحة 
العالمة السيد أمحد الصايف ) دام عزه ( أمني عام العتبة العباسية املقدسة بقوله )وكام 
العلم بام هو علم واألدب بام هو أدب  هو معلوم إن طبيعة سياستنا االنفتاح عىل 
املسابقة ستكون  أن  نعتقد  أيضًا، ونحن  الطاقات  وإفادة  الطاقات  واالستفادة من 
الفاحتة ملوضوعات متعددة تتحدث عن أيب الفضل العباس  أو عن بقية األئمة 
األطهار  وال أخفيكم العدد الذي اشرتك يف املسابقة عدد مل نكن نتوقعه ولكنه 

عدد كبري جدا من داخل العراق وخارجه(.)22(
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