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مدخل حول التاريــــخ المتأخر لـ الجماليات اليومية وصفاتها، وأهميتها، وتطورتها المستقبلية، يبحث المدخل أنواًعا 

ن الجمال والحياة جم لد؛ متعددة من الجماليات كالجماليات السلبية، ويذيب الحد الفاصل ما بي  يوريكو . نص متر

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و سايتو 
جمة هي للنسخة المؤرشفة فن هذا (. ننوه بأن التر

 عن الرابط
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو  النسخة الدارجة، والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخت 

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم  التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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ية، تنوعت ادلواضيع اليت حظيت ابالىتماـ عرب اتريخ اجلماليات الغربية ما بُت العناصر والظواىر الطبيع
واذلايكل ادلبنية، واألشياء النفعية، واألفعاؿ اإلنسانية، إىل ما يُعدُّ اليـو فنوًًن صبيلة. إالا أناو وبدًءا من 
القرف التاسع عشر، ازداد تركيز على رلاؿ الفنوف اجلميلة، فظهر ىذا االىتماـ الضيق ابلرغم من بروز 

يت تقوؿ بعدـ وجود حٍد حقيقي دلا ؽلكن أف يكوف نظرية ادلوقف اجلمايل يف اجلماليات احلديثة، وال
مصدًرا لتجربٍة صبالية. كما شاع ادليل دلساواة اجلماليات بفلسفة الفن يف صباليات القرف العشرين، 

 وربديًدا يف الًتاث األصللو أمريكي.

بدأت التحدايت اليت واجهت ىذا النطاؽ احملدود للجماليات خالؿ النصف األخَت من القرف 
عشرين، متمثلًة ابىتماـٍ متجدٍد ابلطبيعة والبيئة الذي حلقتو دراسة الفن الشعيب. واستمرات اجلماليات ال

ها األشياء واألحداث واألنشطة اليت تشكِّل حياة الناس اليومية،  اليومية على مساٍر واسع النطاؽ بضمِّ
اجلماليات عوًضا عن كونو افتتاًحا لنطاؽ  "ترميم"إالا أناو من األدؽ وصف ىذا التطور احلديث أبنو 

 جملاٍؿ جديد. 

ابإلضافة إىل أفا العديد من الثقافات خارج اجلانب الغريب من الكرة األرضية طادلا اىتمات جبماليات 
، أُدرلت االعتبارات اجلمالية يف األنشطة النافاىوو  اإلنويتػ احلياة اليومية، ففي تراث بعض الثقافات ك

(، 6111epo 1995; it sp991kke 1996اليومية اليت تشمل صنع األشياء كاألدوات )
خرى كالياابنية والصينية اليت سبيزت وتتخلل ادلمارسات اجلمالية حياة الناس اليومية حىت يف ثقافاٍت أ

بصناعة الفن من لوحاٍت وأدٍب ومسرٍح وضلوىا. كما أشارت إحدى نتائج أحد دراسات اجلماليات 
ادلقارنة إىل أفا صباليات احلياة اليومية قد ُأعطيت أعلية أكرب يف العديد من الثقافات غَت الغربية أكثر 

 (.5trrte9 2005شلا أُعطيت يف الغرب )

وعليو فإناو غلب وضع ادلنظور الذي يرى بكوف اجلماليات اليومية ميداف صبالياٍت جديد يف سياؽ 
صباليات أواخر القرف العشرين األصللو أمريكية، أيّْ أفا اجلماليُت أسسوىا ردًّا على ما عدُّوه تقييًدا 

اس اجلمالية متعددة اجلوانب مفرطًا لنطاؽ اجلماليات، فتهدؼ اجلماليات اليومية إىل إعطاء حياة الن
االىتماـ ادلستحق، دبا يف ذلك من مكوًنت احلياة اليومية ادلختلفة مثل: ادلصنوعات اليدوية اليت 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/inuit
https://www.britannica.com/topic/Navajo-people
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ُتستعمل يومًيا، واألعماؿ ادلنزلية، والتواصل مع اآلخرين، واألنشطة اليومية كتناوؿ الطعاـ وادلشي 
 ربرير البحث اجلمايل شلا يكاد أف يكوف تركيًزا واالستحماـ. وتسعى اجلماليات اليومية أيًضا إىل

مقصوًرا على اجلماؿ )وعلى السمو إىل حٍد ما( الذي ؽليز اجلماليات الغربية احلديثة. كما تضمُّ إىل 
نطاؽ اختصاصها تلك الصفات اليت تطغى على التجربة اليومية كاجلميل واللطيف والفوضوي وادلبهرج 

ي والرتيب، على سبيل ادلثاؿ ال احلصر، فتتميز تلك العناصر والصفات واحلسن الذوؽ والقذر واحليو 
بوجودىا يف صبيع جوانب حياة الناس اليومية بصرؼ النظر عن ىويتهم، أو مهنتهم، أو أساليب 

 حياهتم، أو حالتهم ادلادية، أو طبقتهم االجتماعية، أو خلفيتهم الثقافية، أو إدلامهم ابلفن. 

بحثها، فتطرح ادلسائل مصفات إىل العناصر و دبزيد من ال ]رلرد[ االعتناءومية تتعدى اجلماليات الي
النظرية اليت مل تعطها اجلماليات الغربية السائدة االىتماـ الكايف، وتشمل تلك ادلسائل: اذلوية غَت 

ت احملددة دلصدر التجربة اجلمالية؛ بسبب عدـ وجود إطار ُمتفق عليو مؤسسًيا، والتغَتات والتعديال
اليت تطرأ على األشياء اليومية، وعمـو رلهولية ادلصمم وادلبدع، وعدـ وجود أي مؤلف أصلي واضح 
لألشياء اليومية، وكذلك التفاعالت اجلسدية مع األشياء واألنشطة ونتائجها العملية، ابإلضافة إىل 

اضات الراسخة اليت عدـ وجود معايَت ملموسة لألحكاـ اجلمالية، فتتحدى اجلماليات اليومية االفًت 
يقـو عليها رلاؿ اجلماليات ادلتمحورة حوؿ الفن بطرح تلك ادلسائل. إالا أفا مؤيدي اجلماليات اليومية 
ال يعرضوف ىذه التحدايت بوصفها طريقًة إلبطاؿ صالحية رلاؿ اجلماليات ادلوجود، بل ُتعٌت بتسليط 

احلديثة صفات وقيم تثري عامل الفن، ومل تكن  ضوٍء جديد على اجملاؿ السائد. وكما تقدـ أشكاؿ الفن
؛ فإفا اجلماليات اليومية (Arthur Danto) قد وضعت بعُت االعتبار من قبل، كما ذكر آرثر دانتو

ة. وبناًء على ذلك؛ تعرض ادلساعدة يف تطوير رلاؿ اجلماليات ككل إبضافة ميادين حبث جديد
سًتكز مقالة اجلماليات اليومية التالية على تلك ادلسائل ادلطروحة إللقاء الضوء على رلاؿ اجلماليات 

 السائد يف الفلسفة الغربية ادلعاصرة وربدِّيو.

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Danto
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 . التاريخ املتأخر1
ليتعدى الفنوف اجلميلة يف النصف مع أتسيس اجلماليات البيئية دأت اجلهود لتوسعة رلاؿ اجلماليات ب

 جوف ديويعمل األخَت من القرف العشرين. ويستلهم معظم كتاب اجلماليات اليومية أفكارىم من 
أفا ربديًدا « ادلرور بتجربة»، كما يوضح طرحو ٣ٖٗٔالذي ُنشر ألوؿ مرة عاـ « الفن كتجربة»

، ابتداًء من تناوؿ وجبٍة، أو حل مسألٍة كنة يف صبيع رلاالت حياة الناس اليوميةالتجربة اجلمالية شل
يف عنصر التجربة عوًضا عن وضعو يف نوٍع « اجلمايل»رايضية، وانتهاًء دبقابلة عمل، فعن طريق وضع 

https://plato.stanford.edu/entries/aesthetics-of-everyday/#Bib
https://plato.stanford.edu/entries/aesthetics-of-everyday/#Aca
https://plato.stanford.edu/entries/aesthetics-of-everyday/#Aca
https://plato.stanford.edu/entries/aesthetics-of-everyday/#Oth
https://plato.stanford.edu/entries/aesthetics-of-everyday/#Oth
https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%86/
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_as_Experience
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9/
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االت زلدد من األشياء أو األحواؿ؛ مهاد ديوي الطريق دلؤيدي اجلماليات اليومية ليبحثوا يف شىت رل
 حيوات الناس اجلمالية بال حدود مرسومة مسبًقا. 

ا عمل كالسيكي يف رلاؿ اجلماليات اليومية، فإناو  إذا كاف ؽلكن النظر إىل صباليات ديوي على أَّنا
يف رلاؿ اجلماليات ادلبكرة  (Arnold Berleant) ؽلكننا أف ننظر إىل أعماؿ أرنولد بَتلينت

« اجلماليات اليومية»والتفاعل ابلطريقة نفسها، فبالرغم من تركيزىا على ذبربة الفن بدوف ذكر مصطلح 
ربديًدا، تقدـ أعماؿ بَتلينت ادلبكرة نظرة ظواىرية للتجربة اجلمالية عن طريق التأكيد على العملية 

َجرِّب ومصدر التجربة، وينطبق 
ُ
على  -أظلوذًجا للجماليات-ىذا « التفاعل»مفهـو التفاعلية ما بُت ادل

ذبربة الفرد دلا وراء الفن. ويف الوقع، كانت أعماؿ بَتلينت عن اجلماليات البيئية )طبيعية كانت أـ 
مبنياة(، واجلماليات االجتماعية، واجلماليات السلبية اليت تلت ذلك تواسع نطاؽ حبث اجلماليات 

 ابستمرار. 

إىل جانب األعماؿ عن -بكرة والبارزة األخرى اليت تتناوؿ مسائل اجلماليات اليومية تشمل األعماؿ ادل
عمل ملفُت رايدر  -(اجلماليات البيئيةمقالة راجع اجلماليات البيئية اليت تتناوؿ البيئات ادلبنياة )

(Melvin Rader )وبَتتراـ جيسوب (Bertram Jessup) «الفن والقيم اإلنسانية »
التجربة كفن: اجلماليات يف احلياة » (Joseph Kupfer) جوزيف كوبفر(، وعمل 1976)

حدود الفن: حبث فلسفي يف »(  NovitzDavid)(، وعمل ديفيد نوفيتز 1983« )اليومية
صفات » (dyThomas Led) (، وأعماؿ توماس ليدي1992« )منزلة الفن يف احلياة اليومية

« ألٌق وبريق»(، و 1995« )اجلماليات اليومية السطحية: منظم وفوضوي ونظيف وقذر
(، 1997« )نقض اجلماليات» (Wolfgang Welsch) (، وعمل فولفجانج ويلش1997)

مجاليات ما ال مفر منه: التنوع اجلمايل يف » (Ossi Naukkarinen) وعمل أوسي نوكارينُت
اجلماليات واحلياة » (Marcia Eaton) (، وأعماؿ مارسيا إيتوف1999« )املظهر اإلنساين

 (.    2001« )األهلية، اجلماليات واألخالقيات»(، و1989« )الطيبة

https://arnoldberleant.com/
https://plato.stanford.edu/entries/environmental-aesthetics/
https://en.wikipedia.org/wiki/Melvin_Rader
https://philpapers.org/rec/REIRMA-2
https://www.philrs.iastate.edu/directory/joseph-kupfer/
https://www.goodreads.com/book/show/3802938-experience-as-art
https://www.goodreads.com/book/show/3802938-experience-as-art
https://www.goodreads.com/book/show/3802938-experience-as-art
https://aesthetics-online.org/page/DavidNovitz
https://books.google.com/books/about/The_Boundaries_of_Art.html?id=B72etwEACAAJ
https://books.google.com/books/about/The_Boundaries_of_Art.html?id=B72etwEACAAJ
https://books.google.com/books/about/The_Boundaries_of_Art.html?id=B72etwEACAAJ
https://www.sjsu.edu/people/thomas.leddy/
https://philpapers.org/rec/LEDESA
https://philpapers.org/rec/LEDESA
https://philpapers.org/rec/LEDESA
https://academic.oup.com/bjaesthetics/article/37/3/259/77858
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Welsch_(Philosoph)
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/undoing-aesthetics/book205813
https://people.aalto.fi/vicepresident-research
https://journals.uvic.ca/index.php/pir/article/view/7404
https://journals.uvic.ca/index.php/pir/article/view/7404
https://journals.uvic.ca/index.php/pir/article/view/7404
https://cla.umn.edu/about/directory/profile/eaton001
https://philpapers.org/rec/EATAAT-3
https://philpapers.org/rec/EATAAT-3
https://philpapers.org/rec/EATAAT-3
https://global.oup.com/academic/product/merit-aesthetic-and-ethical-9780195140248
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 اليت نقحها أندرو اليت-« مجاليات احلياة اليومية»ت ادلقتطفات األوىل حوؿ ىذا ادلوضوع ضما 
(Andrew Light) مسيث .ف ـوجوًناث (Jonathan M. Smith)  ٕ٘ٓٓوُنشرت عاـ- 

مقاالٍت عدة، واليت شكلت دبجملها حجر األساس لألحباث احلديثة حوؿ اجلماليات اليومية، ومن 
عن مجاليات اليومي: األُلفة والغرابة » (to HaapalaAr) بُت تلك ادلراجع أعماؿ أرتو ىاابال

 «.  طبيعة اجلماليات اليومية»، وتـو ليدي «ومعىن املكان

، احلقتها «ماليات اليوميةاجل»أوؿ دراسة بعنواف  (Katya Mandoki) كتبت كاتيا ماندوكي
، فقدمت ٢ٕٓٓوُنشرت عاـ  «واالجتماعية ة، واهلوايتالثقاف ومسرحيةاملبتذل، »ابلعنواف الفرعي 

 
ُ
دلا يتعلق ابلفن  (fetishes) «تقديًسا»ثقل دبا وصفتو نقًدا شاماًل جملاؿ اجلماليات الغربية السائد ادل

واجلماؿ، ابإلضافة إىل ربليل سيميائي مفصل للجماليات يف رلاالٍت تنوعت ما بُت الدين والًتبية 
بعد نشر « اجلماليات اليومية» (Yuriko Saito) والعائلة والطب، كما ُنشر عمل يوريكو سايتو

االستثنائي فيما هو عادي: »كتاب ماندوكي مباشرًة تقريًبا، وحلق تلك األعماؿ عمل توماس ليدي 
(، فحققت تلك األعماؿ رلتمعًة اخلطوة األوىل يف التطور الالحق 2012« )مجاليات احلياة اليومية

 للجماليات اليومية.

تزامنت تلك األعماؿ ادلبكرة مع دراسات ومقتطفات سلصصة جلوانب معينة من احلياة اليومية،  
 k99 pap9 1999  2005; 6p9022k 2016; e1e op9 جلماليات الذوقية )كا

7p02pe 1eo itp9p 2017( واجلماليات ادلنزلية ،)7n091nope 2001 وصباليات ،)
(، واجلماؿ 6s09 p9 1e 1999  2013; ;s1   2013; n9ete 2016اجلسد )
(، yk99pa 2013(، وصباليات التصميم )6199ke9 1eo 01929ke 2008العملي )

ية ) (، وكذلك رلموعة من g9kmetno 2005; 6step9 qk9 snk terواجلماليات الشمِّ
يف التطبيق ابتداًء من إدارة األعماؿ والًتبية وانتهاًء « جعل الشيء فنيًّا»ادلقاالت اليت تناقش مفهـو 

 (.   210oo19tepe 1eo 61t k  2012ابلعلـو والرايضة )

https://cup.columbia.edu/book/the-aesthetics-of-everyday-life/9780231135030
https://philosophy.gmu.edu/people/alight1
https://www.helsinki.fi/en/people/people-finder/arto-haapala-9012544
https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/on-the-aesthetics-of-the-everyday-familiarity-strangeness-and-the
https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/on-the-aesthetics-of-the-everyday-familiarity-strangeness-and-the
https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/on-the-aesthetics-of-the-everyday-familiarity-strangeness-and-the
https://www.jstor.org/stable/10.7312/ligh13502
https://en.wikipedia.org/wiki/Katya_Mandoki
https://books.google.com/books/about/Everyday_Aesthetics.html?id=1mab9s7emsEC
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6245.2008.00321_12.x
https://www.risd.edu/people/yuriko-saito/
https://digitalcommons.risd.edu/liberalarts_contempaesthetics/vol0/iss4/5/
https://ndpr.nd.edu/news/the-extraordinary-in-the-ordinary-the-aesthetics-of-everyday-life/
https://ndpr.nd.edu/news/the-extraordinary-in-the-ordinary-the-aesthetics-of-everyday-life/
https://ndpr.nd.edu/news/the-extraordinary-in-the-ordinary-the-aesthetics-of-everyday-life/
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اجمللة »، و«اسثيسيس»اًل حيًّا حوؿ ادلوضوع يف رلالٍت مثل أاثرت تلك األعماؿ كلها جدا
، «جملة اجلماليات ونقد الفن»، و«اسبس»، و«اجلماليات املعاصرة»، و«الربيطانية للجماليات

استديو دي »، و«أعمال اجملتمع األورويب يف اجلماليات»، و«جمالياتاجمللة النوردية لل»و
اليت زبتص بنشر مقاالت ابإلصلليزية أو كأمثلة للمجالت   «ايستيتيكا )اجمللة اإليطالية للجماليات(

تضم بعضها، ابإلضافة إىل أناو قد نشرت مقتطفات حوؿ اجلماليات اليومية حديًثا، وربديًدا يف عدد 
« )r9pmt9y جتربة اليومي»(، و2014« )األشياء اليومية»ادلخصص دلوضوع  «اسثيسيس»رللة 

1eo  19u0pa 20179 1  جلماليات اليوميةالطريق من فلسفة الفن إىل ا»(، وt0 ( »
p  12. 2019 كما أفا تلك ادلقتطفات واجملالت مفيدٌة خاصًة للقراء الناطقُت ابإلصلليزية الذين .)

ليست لديهم ادلقدرة اللغوية على االستفادة من العديد من أعماؿ اجلماليُت األوروبيُت وبعض 
 ، وجيوفاين ماتيوتشي(Gioia Iannilli) الدراسات ادلكتوبة بلغاهتم، ومن بينهم جيواي إاينيلي

(Giovanni Matteucci)وداف يوجُت راتيو ، (Dan Eugen Ratiu) وإليزابيتا دي ،
ابإلصلليزية اليت ضماتها تلك ادلقتطفات ، فمقاالهتم ادلكتوبة (Elisabetta di Stefano) ستيفانو

 واجملالت قيِّمٌة يف إاتحتها أعماذلم ادلهمة للقراء الناطقُت ابإلصلليزية.

( نقاًشا 2017« )اة اليومية وصنع العاملمجاليات املألوف: احلي»تضمنت دراسة سايتو األخَتة 
، إالا أفا أوؿ حبٍث واضٍح متعدد «اجلماليات اليومية»شاماًل للجماليات الياابنية كما يف عملها 

مجاليات احلياة اليومية: الشرق »الثقافات يف اجلماليات اليومية ظهر على شكل مقتطفات 
، (Curtis Carter) وكورتيس كارتر (Liu Yuedi) ( نقاحها ليو يويدي2014« )والغرب

مع عدد من األعماؿ حوؿ اجلماليات الصينية. وكما ىو احلاؿ مع اللغات األوروبية، تنقص معظم 
القراء الناطقُت ابإلصلليزية ادلقدرة اللغوية على االستفادة من الكثَت من األعماؿ حوؿ اجلماليات 

راؽ البحثية ادلكتوبة ابإلصلليزية اليت تضمنتها ىذه ادلقتطفات الصينية ادلكتوبة ابلصينية، فتمنح األو 
وغَتىا من مقاالت اجملالت مدخاًل جيًدا إلرٍث ثري من اجلماليات احلية يف الًتاث الصيٍت الذي 

. وأخَتًا، فإفا العديد من ادلقاالت  مع أَّنا ليست سلصصة للجماليات -ػلظى ابىتماـ متجدد اليـو
( عن اجلماليات 2011« )اجلماليات املعاصرة»يف العدد الثالث اخلاص من رللة  اجملموعة -اليومية

https://www.d.umn.edu/university-honors/aisthesis-journal
https://academic.oup.com/bjaesthetics/article/37/3/259/77858
https://academic.oup.com/bjaesthetics/article/37/3/259/77858
https://academic.oup.com/bjaesthetics/article/37/3/259/77858
https://contempaesthetics.org/
http://espes.ff.unipo.sk/
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15406245
https://tidsskrift.dk/nja
http://www.eurosa.org/proceedings/
http://mimesisedizioni.it/journals/index.php/studi-di-estetica/index
http://mimesisedizioni.it/journals/index.php/studi-di-estetica/index
http://mimesisedizioni.it/journals/index.php/studi-di-estetica/index
http://americanphilosophy.net/gioia-laura-ianelli-experience-design-and-creativity-starting-from-john-deweys-conception-of-substance-and-form
https://www.unibo.it/sitoweb/giovanni.matteucci/en
https://ubbcluj.academia.edu/DanEugenRatiu
https://unipa.academia.edu/ElisabettaDiStefano
https://global.oup.com/academic/product/aesthetics-of-the-familiar-9780199672103
https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1449&context=phil_fac
https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1449&context=phil_fac
https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1449&context=phil_fac
http://www.rockbundartmuseum.org/en/artist/overview/d1bhtw
https://www.marquette.edu/philosophy/directory/curtis-l-carter.php
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اجلمايل  الوعي( عن 2018والفنوف يف جنوب شرؽ آسيا، والعدد السادس اخلاص من اجمللة نفسها )
« )p  9etrrt5  21 لم اجلمال: وجهات نظر عرب الثقافاتالرؤى الفنية وح»يف شرؽ آسيا، و

 (؛ كلها ُتقدـ مصادر قيِّمة للجماليات غَت الغربية.   2017

 

 يف اجلماليات اليومية« اليومي»و« اجلمايل. »2
ا تضمُّ كل ما أغفلتو اجلماليات ادلتمحورة حوؿ  مل يكن نطاؽ اجلماليات اليومية ُمعرافًا بوضوح سوى أَّنا

لتخطي احلدود اليت وضعتها اجلماليات الغربية  طريقةكن؛ نظًرا لكوَّنا ُعرضت يف ابدئ األمر  الف
احلديثة دلا تشملو حياة الناس اجلمالية وازبذتو موضوًعا ذلا، إالا أناو ومع تطور ىذا اجملاؿ نشأت أسئلٌة 

حداث ادلومسية وحىت النادرة  يف اجلماليات اليومية، فدعا ضّم األ« اليومي»و« اجلمايل»حوؿ ما ؽلثِّل 
كاحلفالت، واحملافل الرايضية، واألعياد، ومراسم الزفاؼ، والسفر وليس األنشطة اليومية فحسب  
كتناوؿ الطعاـ، والتزيُّن، وارتداء ادلالبس، والتنظيف إىل التساؤؿ إذا ما كاف ينبغي أف نفهم كلمة 

 حرفًيا. « اليومي»

خٍص ما، قد يكوف حداًث استثنائًيا آلخرين، فالعمل يف ادلزرعة ؽلثِّل حياة فا ما يُعد نشاطًا يومًيا لشإ
د ذبربة  ادلزارع اليومية، بينما يعدُّىا ساكن ادلدينة ذبربًة ًندرًة يسعى ذلا حُت يشارؾ يف جولٍة ذُبسِّ

ضمُّو حياة العمل، كالعمل ليوـٍ يف حقل عنٍب على سبيل ادلثاؿ. كما ربدد بيئات ادلعيشة ادلتنوعة ما ت
الناس اليومية، إىل جانب مهنهم وأساليب حياهتم، فقد تكوف قيادة السيارة حداًث ًندًرا ألولئك الذين 
يعيشوف يف مناطق حضرية مكتظة ابلسكاف ومزودة بشبكة مواصالٍت عامٍة متطورة، وألولئك الذين 

يعيشوف يف الضواحي األمريكية  يعيشوف يف مناطق سلتلفة من العامل، بينما ىي روتُت يومي للكثَت شلن
التقليدية. وأخَتًا فإفا حيوات بعض الناس اليومية تشمل أسفاًرا مستمرة، كما يف حاؿ قائد األوركسًتا 

 (. 60k21oo1 2019) (Valery Gergiev) ادلشهور فالَتي جرجيف

ًرا ميؤوًسا منو، كما يستحيل اإلتياف بقائمة ابألشياء  "ياليوم"وعليو فإفا مفهـو  يصبح متعذًِّرا تعذُّ
واألنشطة اليت تنتمي إليو، إالا أناو من ادلمكن اإلشارة إىل بعض األنشطة واألشياء الرئيسة اليت تتجاوز 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A/
http://www.valery-gergiev.ru/en/
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ألشياء العملية األساسية االختالفات الفردية والثقافية كتناوؿ الطعاـ وارتداء ادلالبس والتزيُّن وادلأوى، وا
(. وعلى أّي حاؿ فإفا العنصر األىم 7p2nstkeep 2013كادلالبس واألاثث وأدوات الطعاـ )

لغاية اجلماليات اليومية ليس إحصاء األشياء واألنشطة بل موقفنا ادلعتاد منها، فنحن غالًبا ما ظليل إىل 
 022k0rs;ربجب إمكاًنهتا اجلمالية )أف نعيش ذبربة تلك األشياء واألنشطة ابعتبارات عملية 

1912–13 ;6 k2et a 1969;  tqq 1997 كما ننظر إىل تلك التجارب عامًة على أَّنا ،)
، شاماًل ادلهن، "اليومي"كهذا الطريقة األمثل للتعبَت عن عادية وشائعة وروتينية، وقد يكوف وصٌف  

 عناصر سلتلفة من احلياة اليومية. وأساليب احلياة، وبيئات ادلعيشة ادلتنوعة اليت ينشأ عنها

 ؛وابرزة وأكثر صبالية إىل نطاقها إالا أفا الكثَت من مؤيدي اجلماليات اليومية يضمُّوف مناسباٍت ًندرة
االعتبارات اجلمالية، ما بُت الزينة  بساشر أشكاؿفعلى سبيل ادلثاؿ، ػُلَماُل االحتفاؿ أبحد األعياد 

اؽ اخلاصة، وادلائدة ادلنسقة بعناية، وادلوسيقى االحتفالية، كذلك يتوىلا الداخلية واخلارجية، واألطب
الكثَت منا تلك اجلوانب اجلمالية مقدِّمُت ومتلقُِّت، ماضلُت اجلماليات دوًرا رئيًسا يف تلك التجارب. 
وعلى ضوء تلك التجارب ادلختلفة، يقًتح البعض زبصيص تدرٍج لألشياء واألنشطة ادلتنوعة، حيث 

شَت أحد األطراؼ إىل أكثر األشياء واألنشطة يوميًة، واليت زُبترب بعقلية عملية يف ادلقاـ األوؿ، ويشَت ي
الطرؼ األخر إىل تلك األحداث اليت تربز عن احلياة اليومية، واليت تتميز ابىتماـٍ واٍع ابلبعد اجلمايل، 

 (.   210oo19tepe 2013; Npooa 2015جاعلًة التجربة أكثر شبًها بتقدير الفن )

حوؿ مفهـو اليومي يؤكد على العالئقية والتغَت )إطار مؤقت يتجاوب مع  ادلتأخروعليو فإفا النقاش 
زماف ومكاف زلددين( وعماا إذا كاف يُعٌت دبسار حياة فرد )مثل لوحٍة تصبح جزًءا من احلياة اليومية 

بتغَت اجتماعي عاـ كتزايد حضور العامل  لشخص ما بعد شرائها وتعليقها على جدار غرفة ادلعيشة(، أـ
. وبناًء على ذلك؛ ال ينبغي أف نفهم التمييز ما بُت العادي/االستثنائي، وادلألوؼ/غَت  الرقمي اليـو
ادلألوؼ، والَعَرضي/الروتيٍت الذي يطغى على النقاش حوؿ اليومي على أنو ساكن وجامد واثبت 

(5111121 2017; 6k rtp p9 2017   .) 
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على ىذا اجملاؿ، فقد كانت طبيعة  زلصوًرايف اجلماليات اليومية  "اجلمايل"اجلدؿ حوؿ ما يشكِّل  ليس
اجلماليات نقطة خالٍؼ دائمة يف علم اجلماليات ككل، سواًء كاف عن الفنوف اجلميلة، أو الطبيعة، أو 

 وصباليات ديويايل الثقافة الشعبية، أو األشياء واألنشطة اليومية )انظر ادلقاالت حوؿ فكرة اجلم
يف  "اجلماليات"فائدة وأعلية فيما يتعلق دبفهـو ابلتحديد(، إالا أفا شبة نقطتُت على األقل ربمالف 

ر هبا حُت نستقبل ، واألوىل ىي حالة األحاسيس اجلسدية، حيث ؽلكن لنا الشعو  اجلماليات اليومية
ًيا كعبق رائحة ادلخبوزات، وملمس احلرير على بشراتنا، وطعم السوشي، وشعور التدليك،   زُلفًزا حسِّ
كما ؽلكن أف تنتج عن أنشطة جسدية، كالركض، أو تقطيع اخلضروات، أو استخداـ األدوات، أو 

سدية تنتمي إىل ميداف تشذيب احلديقة. كذلك فإفا اجلداؿ حوؿ ما إذا كانت تلك األحاسيس اجل
اجلماليات أـ ال ليس جبديد، واحلل التقليدي األشهر ذلذه ادلسألة ىو سبييز إؽلانويل كانط اجلميل عن 
ادلقبوؿ أو اجلذاب. كما أاثرت العديد من ادلشاريع الفنية ادلعاصرة ىذا النقاش اببتكارىا الفن الشمِّي، 

فن تشاركي يتطلب تفاعل اجلمهور اجلسدي. وعلى أّي وزلافل فنية تتضمن الطبخ وتناوؿ الطعاـ، و 
حاؿ فإفا ادلسألة تصبح أكثر إحلاًحا للجماليات اليومية لكوف التجارب احلسية واألنشطة اجلسدية 

 لالستزادة(. 8و 7 قسميتتخلل ذبربتنا اليومية )انظر 

، وىي مسألة التمييز ما  يةيف اجلماليات اليوم "اجلماليات"لة أخرى مهمة فيما يتعلق دبصطلح شبة مسأ
بُت استعماالتو التشريفية والتصنيفية، ففي كٍل من رلاؿ اجلماليات واللهجة الدارجة يستعمل ادلصطلح 

عموًما دبعناه التشريفي؛ ولذا فإننا عادًة ما ننظر لشيٍء لو صفة صبالية إبغلابية، ونفهم من « صبايل»
ا ذبربة ُمرضية ية وزاخرة ابدلعٌت، إالا أفا الكثَت من مؤيدي اجلماليات اليوم ادلرور بتجربة صبالية أَّنا

على أناو إدراٌؾ حسيٌّ ػلصل ابحلساسية واخلياؿ بغضِّ النظر عن  "جلمايل"ايعودوف إىل ادلعٌت األصلي لػ
 تكافؤه التقييمي، فنجد لبعض األشياء قيًما صباليًة إغلابيًة مؤثرة كعمٍل فٍتٍّ رائع أو منظٍر طبيعيٍ 
خالب، بينما ال تؤثر بنا أشياء أخرى كثَتًا لكوَّنا شللة أو غَت شليزة أو عادية، وتوجد تلك األشياء 
والظواىر اليت تسوؤًن أو تزعجنا بشدة؛ ألفا مظهرىا احلسي قبيح أو بشع أو مريع بال أيِّ قيمة 

صطاد تلك األبعاد ادلتنوعة تعويضية كرسالٍة فنيٍة مثاًل، كما تُلقي اجلماليات اليومية شبكة واسعة لت
حلياتنا اجلمالية. ومن اجلدير ابلذكر أناو يف اجملاالت األكادؽلية خارج اجلماليات الفلسفية تؤخذ 

https://plato.stanford.edu/entries/dewey-aesthetics/
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ابدلعٌت التصنيفي، كما يف صباليات األخالؽ اليت تضم السلوكيات ادلهذبة والفظة   "اجلماليات"
التفسَت االجتماعي والسياسي دلا  -ء أخرىضمن أشيا-كلتيهما، وصباليات السياسة اليت تشَت إىل 

 (.  71eokot 2007; 91ente9p 2009;  ts12p  2018يُعدُّ ملموًسا )

يومية يقًتح بعض الكتااب احلديثُت أفا وصف اجلمايل دبثابة ظلط إدراؾ زلدد سيخدـ اجلماليات ال
ختالؼ التجربة اجلمالية اعلى الذين يؤكدوف -اجلماليات اليومية  وخدمًة أفضل، كما ؽليل مؤيد

االعتبارات  شأف وساطةمن  والتقليل بػ "اخلموؿ"، األوؿوصف إىل  -عن ذبربة الفن التقليدية اليومية
العاطفي، والتفاعل التخيلي الذي عادًة ما تتطلبو ذبربة الفن، ومع اتفاؽ  واالطلراطالتصورية ادلختلفة، 

حلسي بال تدخل أكثر نشاطًا وإبداًعا وزبياًل، فإَّنم يشَتوف النقاد على أفا اجلمايل يقـو على إدراكنا ا
إىل أناو ليس شبة شيء صبايل واضح أبحاسيس رلردة، وأحد احللوؿ ادلقًتحة ىو سبييز التجربة اجلمالية 
بوصفها عملية إدراؾ حسية ديناميكية وجدلية وأتملية، تشكِّل إدراًكا يؤدي إىل عالقة حوارية مع 

(. إفا نظرية اإلدراؾ اجلمايل العامة ىذه ستعُت يف p0nnt 2017  71كو )الشيء الذي ندر 
اجلماليات اليومية ادلذكورتُت آنًفا، ال سيما ضّم األظلاط  وا مؤيدمذل انربىالتغلب على ادلسألتُت اللتُت 

ل اليت احلسية وجعل ادلصطلح زلايد التكافؤ. وكما سنتناوؿ الحًقا يف القسم الثامن، إفا أحد ادلسائ
ينبغي للجماليات اليومية ربديدىا ىي ما إذا كانت تشقُّ رلااًل مستقاًل عن اجلماليات، أـ ىي 
استكماٌؿ للجماليات ادلوجودة اليت تتخذ الفن أظلوذجها األساسي، فَتى أولئك الذين يؤيدوف أظلوذج 

الية ذاهتا للتجربة اليومية االستمرارية أفا ظلط اإلدراؾ احلواري الذي يدمج التأملية يضيف صفة اجلم
(2tp29pe 2005; 71 p0nnt 2017; 6k rtp p9 2017     .) 

 

 . جتديد املألوف3
يصنف بوصفو مألوًفا وعاداًي وشائًعا وروتينًيا بغضِّ النظر عن احملتوى ادلعُت الذي  "اليومي"إذا كاف 

م، وعوامل أخرى؛ ما ؼلتلف من أشخاص آلخرين حسب أساليب حياهتم، ومهنهم، وبيئات معيشته
الذي ؽُلَكِّن تقديره اجلمايل؟ يطغى الرد التايل على رلاؿ اجلماليات اليومية: يتطلب التقدير اجلمايل 
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للحياة اليومية ذبديدىا، أو جعلها غريبة، أو إلقاء ىالة عليها، فُتخفي االعتبارات العملية اإلمكاًنت 
لكوننا منشغلُت ابدلهمة اليت نقـو هبا معظم الوقت يف اجلمالية لألشياء الشائعة واألنشطة العادية، 

حياتنا اليومية، ابإلضافة إىل أناو ليس لتجربة كهذه أي أساس منطقي من ترابط وصفة سائدة وبدايٍة 
أي ربوؿ  وَّنايٍة واضحتُت، وابختصار وحسب رأي ديوي، تستمر راتبة حياتنا اليومية تلقائًيا وبال

، إالا عندما ظلر بتجربة مستوفُت ادلتطلبات األساسية كلها حينها "ال صبايل"داخلي أساسي، وابلتايل 
فحسب ربصل حياتنا اليومية على أىلية اجلمالية، فيمكننا ما إف ظلر بتجربة دبوقف مغاير وضلن 
متهيئُت إدراكًيا و/أو على أساٍس داخلٍي متُت أف نكشف عن القيم اجلمالية الكامنة يف أكثر األمور 

ية وروتينية، وؽلكن تفسَت وجهة النظر ىذه أبَّنا تطبيق اتـ لرأي نظرية ادلوقف اجلمايل أبفا أي عاد
دلعتادة أف تكتسب شيًئا من شيء ؽلكن أف يكوف مصدًرا للتجربة اجلمالية نظراًي، فيمكن لألشياء ا

 ;Npkes19o  1985; 901e 1993;  t99p9 1997ُتعلي من قيمتها اجلمالية ) "ىالة"
u0 m9pns  2006; Npooa 2008  20121;  2 00okt1 2017 ووفًقا ذلذا .)

التفسَت، إفا اجلديد يف اجلماليات اليومية ىو إلقائها الضوء على تلك اجلوانب من حياتنا اليت عادًة ما 
طبيعة َّنملها أو نتجاىلها؛ ألفا التجارب اجلمالية البارزة اليت كثَتًا ما ظلر هبا مع األعماؿ الفنية وال

ربجبها، كما ؽلكن الىتماـ أكرب وعقلية سلتلفة أف يسفرا عن بعٍد صبايلٍّ غٍتٍّ غًنا غَت متوقع لألجزاء 
ادلعتادة وسهلة النسياف والعادية من حياتنا اليومية، وتفيد الكثَت من األعماؿ الفنية يف إخراجنا من 

 gt2219o 1974 ;69k9p 1999; 6 1mmشراؾ تشوش احلياة اليومية إىل ذبربة صبالية مثمرة )
2002 ;719 te 2004  Npooa 20121; 21e1a 2016  2018 ب (، كما يرحِّ

العديد من ادلفكرين هبذا ادلسار من اجلماليات اليومية دلساعلتو يف إثراء ذبارب احلياة، واحلث على 
 n9eteة ادلتعة )العيش الواعي، وتيسَت سبل السعادة بدوف اإلشكاالت اليت كثَتًا ما تتبع ظلط حيا

2008m; 6s09 p9 1e 2013; 7p2nstkeep 2014; Npooa 2014m .) 

يف ذات الوقت، يشَت البعض إىل خطر ادلبالغة يف التأكيد على التجديد بوصفو شرطًا مسبًقا 
للجماليات اليومية، أّي أفا ىذه الطريقة يف تفسَت اجلماليات اليومية ذبازؼ بفقداف يومية اجلماليات 

مية بذاهتا، وابلتايل عدـ القدرة على رؤية قواـ احلياة اليومية اجلمايل شليًزا بصفة ادلألوؼ والعادي اليو 
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 ;yp29ot 2002  2009; 5trs k9p 2004  20111; 5111121 2005وادلعتاد )
61t k 20171 االعتياديةيومية احلياة اليومية شديدة  اإللتفات إىلكيفية يف  (، فيكوف التحدي 

صبالًيا، أّي أفا ذبربة العادي وتقديره كما لو أنو استثنائي تتخذ طريًقا شلهدة يف  تفاعاًل   ل معهاوالتفاع
 رلاؿ اجلماليات، يف حُت تشكل ذبربة العادي وتقديره كما ىو ربداًي جملاؿ اجلماليات اليومية.

ف أحد الردود أعطى الباحثوف العديد من الردود على نظرة اجلماليات للعادي كما ىو، وكالقد 
ادلقًتحة أف ننظر إىل الصفات كادلألوؼ والعادي على أَّنا جديرة ابلتقدير اإلغلايب سباًما كتلك 
الصفات اليت ُتربز بعض التجارب لكوَّنا قوية واستثنائية، فتمنح تلك الصفات اليت سبيز احلياة العادية 

لى الرغم من أَّنا ليست ُمذىلة أو قوية ذبربة حياتنا اذلدوء والسكينة والراحة واالستقرار واألماف ع
سلسلة  -ًنىيك عن االستمتاع- ن الصعب تصور كيف ؽلكننا ربمُّل(. إناو دل2005 5111121)

من التجارب االستثنائية القوية بال فًتة راحة، فتوفر العديد من جوانب احلياة ادلنزلية الراحة واالستقرار 
بيعتها العادية وادلتكررة، وال غٌت عن صفاٍت كهذه حلياٍة طيبة، وادلتنفس واحلميمية ابختصار؛ نظًرا لط

ا جديرة ابلتقدير بطريقتها اخلاصة )  ;5trs k9p 2004  20111; n9ete 2008mكما أَّنا
7p2nstkeep 2014 .)  

جلمايل يف اإلحساس ابلراحة واالستقرار، ووفًقا ؽلكن سبييزه ابىذا الرد فشلو يف تفسَت ما  لكن يواجو
نقاد، فإفا قيمة تلك ادلشاعر ىي ذات توجٍو وجودي وػلتمل اعتمادىا على الدور الفعاؿ الذي تلعبو لل

يف ضماف أساٍس متٍُت للحياة، فاحلل البديل للمعضلة ادلعروضة ىو الًتكيز على االستخداـ العملي 
ياؽ الثقايف وادلعرفة اليت لعناصر احلياة اليومية الذي ليس دبعزؿ عن ربكمنا وسَت حياتنا اليومية، أو الس

يتطلبها، كما يظل الرضا الذي ضلسو حُت يعمل شيء ما جيًدا ضمن حياتنا اليومية، وال غلعل من 
 (.yk99pa 2014التجربة شيًئا خارج سَت ما ىو يومي )

ؽلكن كذلك وصف ىذا االذباه أبنو نوٌع من اجلماليات ذات التوجو ادلعريف اليت كثَتًا ما تتناوذلا 
ماليات البيئية فيما يتعلق ابلطبيعة، فعوًضا عن اسًتشاد تقدير الطبيعة اجلمايل ابلعلـو الطبيعية، اجل
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يُقًتح أف تسًتشد التجربة اجلمالية اليومية ابدلعرفة الفطرية بطريقة عمل الشيء وأعليتو ومكانتو يف 
 (. 01929ke 2014حياتنا، شلا ؽلنح األلفة ادلنشودة من ذبربة ادلألوؼ كما ىو صبالًيا )

لفة كما ىي ابعتبارىا قيمة إغلابية سواًء كانت تتعلق ابحلميمية أـ ابلعملية تتناوؿ تلك احللوؿ ذبربة األُ 
ادلتقنة، إالا أفا أولئك ادلهتمُت بتطوير ادلعٌت التصنيفي للجماليات يشَتوف إىل أفا غياب األساس 

، ىي ما ؽليز القواـ "ال صبالية"زبلق ذبارب  -ب ديويحس-بة اليت ادلنطقي، والركود والروتُت والرات
(، فال 5trs k9p 20111; 7k2219 2014; 61t k 20171اجلمايل للحياة اليومية )

يعٍت نقص الصفات اجلمالية اإلغلابية كالقوة ادلثَتة، أو األساس التسلسلي ادلنطقي، أو السمة ادلوحدة 
كما يزاؿ ابإلمكاف النظر إىل الصفات اجلمالية على أَّنا السائدة ابلضرورة غياب الصفات اجلمالية،  

تتخلل جوانب حياتنا تلك، حىت وإف كانت سلبية كالكآبة والروتينية اخلانقة. وكثَتًا ما كانت أوصاؼ 
للحيوات اليومية للعماؿ سواًء يف العمل أو  ادلاركسيةاحلياة اليومية السلبية كهذه موضوًعا للتفسَتات 

 Situationist) «سيتواتيونيست إنًتًنشوًنؿ»يف ادلنزؿ، ُمتيحًة الوسائل للحركات الثورية كحركة 
International) (5trs k9p 2010.) 

 

 جلماليات السلبية. ا4
عن تلك النظرة للحياة اليومية حيث تطغى الصفات اجلمالية السلبية بداًل  "اجلماليات السلبية"نشأت 

ا لفظيًّا، إف أخذًن عن غياب الصفات اجلمالية كلها، وقد يبدو ىذا ادلفهـو ألوؿ وىلة تناقضً 
ي وأرنولد بَتلينت أعلية رعاية ىذا اجلانب دبعناىا التشريفي ادلعتاد. كما تؤكد كاتيا ماندوك "اجلماليات"

  71eokot 2007; ;p92p1eمن حياة الناس ) -الشائع جًدا مع األسف-السليب صبالًيا 
(، فلم تكن الصفات اجلمالية السلبية كالقبح والبشاعة والنفور واالمشئزاز غائبة عن 2012  2010

علا  2016، وفورسي 2011زة )كورمساير رلاؿ اجلماليات السائد، إال أَّنا مل تشغل مكانًة ابر 
استثناءاف ملحوظاف(، ابإلضافة إىل أنو كثَتًا ما ُتربار تلك الصفات السلبية بوصفها وسائل ضرورية 
لتيسَت حصوؿ ذبربة صبالية إغلابية يف َّناية األمر، فعلى سبيل ادلثاؿ، قد يكوف زلتوًى فٍتٍّ مثٍَت 

https://hekmah.org/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3/
https://en.wikipedia.org/wiki/Situationist_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Situationist_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Situationist_International
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ٍر يف لالمشئزاز ضروراًي إليصاؿ رسالة عا مة، كبياٍف وانتقاٍد آلفاٍت اجتماعية، أو ؽلكن تقدير منظٍر منفِّ
 الطبيعة، كمفًتٍس يلتهم فريستو لكونو جزًءا مكماًل لدورة الطبيعة.

وابدلقابل فإفا ذبربة الصفات اجلمالية السلبية كما ىي، سائدٌة يف احلياة اليومية بكثرة لألسف، كما 
وتتنوع تلك الصفات ما بُت األقل أعلية كادلمل والرتيب، وغَت ادللهم،  تؤثر على جودة احلياة مباشرة،

، ”التسمم اجلمايل”، و”األمل اجلمايل”، و”العنف اجلمايل“و، وادلضجر، واألكثر من ذلك مثل والتاف
(. كما ؽلكن أف 71eokot 2007القبيح، وادلسيء، وادلنفر، وادلبتذؿ )مثل ، "االعتداء اجلمايل"و

لصفات األكثر سلبية يف منطقٍة مدنيٍة قذرة، ويف ضوضاء تصمُّ اآلذاف، ويف لوحة نشهد تلك ا
إعالًنٍت تغصُّ ابلالفتات ادلبهرجة والصور الدنيئة، ويف رائحٍة كريهٍة منبعثٍة من مصنٍع قريب، وما إىل 

حداًن ذلك. وعلى ضوء حقيقة ميل اجلماليات إىل حصر نطاقها على الصفات والتجارب اإلغلابية؛ تت
 يفحياتنا اىتماًما جادًّا ألثرىا ادلباشر  يف ةصباليسلبيًة اجلماليات اليومية أبف نُعَت اجلوانب السلبية 

 جودة احلياة. 

إفا الًتكيز على اجلماليات السلبية مهٌم يف رلاؿ اجلماليات اليومية ألَّنا تؤدي إىل ما قد يُعدُّ بعدىا 
فرجُت حُت نواجو الصفات اجلمالية السلبية، بل َّنرع للتصرؼ النشط، فإننا عامًة ال نبقى رلرد مت

لنبعدىا أو ضلد منها أو نغَتىا، وحىت إف مل نتصرؼ أو مل نستطع التصرؼ نتمٌت لو كاف بوسعنا، كما 
للفن والطبيعة، توصف  -إىل حد ما-نعتقد أف علينا ذلك. ووفًقا لنمط التحليل اجلمايل السائد 

هة نظر ادلتفرج يف ادلقاـ األوؿ، فنحن لسنا متفاعلُت حرفًيا يف نشاط مع الشيء حياتنا اجلمالية من وج
سوى تفاعٍل صبايّل، وحىت إف أذلمنا الفن أو الطبيعة أبف نتصرؼ، عادًة ما يكوف التصرؼ الناتج عن 

 ذلك غَت مباشر، كاالنضماـ حلركٍة سياسية أو ادلساعلة يف منظمة.

األثر ادلباشر  -مدفوًعا ابجلماليات السلبية يف احلياة اليومية-ي ازبذًنه ويف ادلقابل، يكوف للتصرؼ الذ
احلياة. وعلى الصعيد الشخصي، ضلن نغسل القميص ادلبقاع ونكويو، وننظف السجادة اليت بلالها  يف

نبيٌذ مسكوب، ونُعيد طالء جدار غرفة ادلعيشة، ونفتح النافذة لنستنشق ىواًء نقًيا بعد طهي السمك 
 yk99paخل ادلنزؿ، ونرتب غرفة الضيوؼ، ونعيد تنسيق ملٍف دلنظر أوضح، والقائمة تطوؿ )دا
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2016 ;61t k 20171 استجابًة لرد فعلنا اجلمايل  -يف ادلقاـ األوؿ-(، فنتخذ تلك التصرفات
أو ـ الًتتيب، السليب من البقعة أو التجعيد، أو لوف اجلدار ادلزعج، أو رائحة السمك، أو الفوضى وعد

أف ، و ترميمهاادلباين ادلهجورة قبيحة ادلنظر أو  دـهتُ  إّما أف وعلى الصعيد اجملتمعي، .ادلنظر غَت ادلنظم
قوانُت للتخلص من روائح ادلصانع الكريهة ولوحات اإلعالًنت تسنُّ أف نظف احلي القذر، و يُ 

ربسُت صباليات بيئة اليومي  على -أو نعتقد أفا علينا العمل-الفوضوية. وعلى األقل، كثَتًا ما نعمل 
واحلياة، وعليو فإفا التجارب اجلمالية السلبية مفيدٌة وضرورية للكشف عماا ىو ضار جبودة احلياة 

 (.   p92p1e  2012;والبيئة، كما سبنح دافًعا للتحسُت )

 

 . صفات اجلماليات اليومية5
كالفوضى وعدـ الًتتيب تنتمي إىل   وعلى أّي حاؿ فإناو ؽلكن طرح أسئلة حوؿ ما إذا كانت صفاتٌ 

رلاؿ اجلماليات، فُيعتقد أبفا تقدير الصفات اجلمالية ادلعتادة كاجلماؿ والسمو والرقي واألًنقة، واجلودة 
الذي غلب  "احلسّ "معينًة من احلساسية اجلمالية أو الفنية، والتعبَت ادلؤثر وما إىل ذلك يتطلب درجًة 

دًة ما يتطلب تقدير تلك األمور فهًما تصوراًي لألشياء، كسياؽ الشيء صقلو، ابإلضافة إىل أناو عا
التارؼلي والثقايف، وأعماؿ الفناف، وبعض ادلعلومات األساسية ادلتعلقة ابلطبيعة وغَتىا. كما يُتوقع من 

جرِّب ومصدر التجربة، موس -يف النهاية-التجربة اجلمالية 
ُ
ي العملية احلوارية ما بُت ادل عًة أف تُنمِّ

ية والعاطفية واخل قًة مدارؾ الفرد احلسِّ ؛ ينبغي ذلا أف "ابلتثقيف"يالية والفكرية، موصوفة أحياًًن ومعمِّ
 تكوف ذبربة تربوية وسبكينية.  

ويف ادلقابل، يبدو رصد صفات اجلماليات اليومية ادلعنية كعدـ الًتتيب والراثثة، واللطافة واجلماؿ ًنذًبا 
ب بال أّي معرفة سابقة أو ثقافة صبالية أو عملية أتملية، ومثل ذلك ال يستحق عن ردِّ فعٍل غَت زلسو 

 أف يكوف موضوًعا للجماليات.   

أعطى الباحثوف رداين على ىذا التحدي، واألوؿ أناو حىت وإف أمكن ذبربة بعض الصفات بدوف نوع 
، فإفا ذلك وحده ال غلعلها خارج ودرجة احلساسية أو الثقافة اجلمالية ذاهتا اليت يتطلبها تقدير الفن
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ميداف اجلماليات، وإفا ما يبدو ردًّا غَت أتملي على صفاٍت كالقذر والفوضوي وغَت ادلنظم، ال ؼللو 
(، والثاين أفا ابإلمكاف تقدمي مقياٍس gk0r219 2002; 61t k 2007من إطاٍر ثقايف وسياقي )

اليت غالًبا ما نكتسبها ابلدراسة وادلمارسة متدرج، حيث يتطلب أحد األطراؼ احلساسية القصوى 
ومسرح النو ، جويسالشاملتُت، كالتمكن من تقدير مقطوعة ذات اثنتا عشرة نوتة موسيقية، ورواايت 

 ، وصبالية ادلستنقعات؛ وال يتطلب الطرؼ اآلخر كثَت دراسة وشلارسة، كلوحات نورماف روكويلالياابين
(Norman Rockwell) ومسَتٍة عسكرية، وقطعة رلوىراٍت متأللئة، وحديقة زىوٍر زاىية ،

العيار الثقيل، وأخرى على  أو من "بعيدة ادلناؿ"ض الصفات على أَّنا لنظر إىل بعاأللواف. كما ؽلكن ا
أو من العيار اخلفيف بدوف استبعاد األخَتة من ميداف اجلمايل كلًيا، فتلك الصفات  "سهلة ادلناؿ"أَّنا 

ية لألشياء والظواىر، وتكوف بعض التجارب  -يف النهاية-تشَت  إىل ردًِّن النوعي على التجربة احلسِّ
ر قوًة وعمًقا من غَتىا بدوف أف ينفي ذلك البعد اجلمايل عن التجارب األكثر بساطًة وسهولة أكث
(Npooa 1995  1997  20121  2012m; 5199t9 2000; 2r1t 2012; 

6k9 9p2 2013; 7k2219 2014  .) 

الية بعيدة إذا كانت الثقافة والعمق غائبتُت عن الصفات اجلمالية سهلة ادلناؿ مقارنًة ابلصفات اجلم
ادلناؿ، ؽلكن القوؿ أبَّنا تعوض عن ذلك الغياب بكوَّنا سائدة يف احلياة اليومية، وما ػلملو ذلك من 
تبعاٍت جسيمة. ومع أننا نعيش ذبربة اجلماؿ والسمو يف حياتنا اليومية إال أفا مناسباٍت كتلك ًندرة 

ا صبيلة ورائعة ومثَتة لالىتماـ وجذابة احلدوث، فكثَتًا ما ضلكم على األشياء يف حياتنا اليومية أبَّن
ولطيفة وبديعة، وأبَّنا شللة وعادية وابىتة ورثة ومهًتئة ومبهرجة ومبالغ هبا وما إىل ذلك، ومن ادلهم أف 

ابلغ التأثَت على قراراتنا وتصرفاتنا فيما يتعلق  -لشيوعها وسهولة سبييزىا-نرعى تلك الصفات ألفا ذلا 
 الواقع، كثَتًا ما تستغل اسًتاتيجيات اإلعالف واحلمالت السياسية والًتويج تلك ابألمور ادلعتادة، ويف

  6k9 9p2 2003; 71eokot 2007; 61t k 2007الصفات لتوجيو سلوؾ الناس )
20171  2018m; 619 tp22 2010 كما يدعو أولئك ادلهتمُت بشيوع ذبميل احلياة .)

نشاطًا وتفاعاًل وأتمليًة، بداًل عن ادلرور بتجربة بال فاعلية  والقبوؿ غَت النقدي لو إىل ظلط إدراؾ أكثر

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
https://www.japan-guide.com/e/e2091.html
https://www.japan-guide.com/e/e2091.html
https://www.japan-guide.com/e/e2091.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Rockwell
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 ts12p  2016; 71  p0nnt والتأثر حبيل التجميل، وابلتايل صقل ادلعرفة واليقظة اجلمالية )
2017 ;6k rtp p9 2017.) 

 gkt2ter) "مقوماهتا اجلمالية"آخر حياؿ جدارة بعض التجارب أو  وقد أعرب الباحثوف عن قلق
(، ويتعلق ذلك ابلردود ذات التوجو اجلسدي التاـ كاإلحساس ابحلكة، وتلقي رسالة، وشرب 2010

(، فثمة مسألة أفا تلك الردود خاصٌة جدًّا، n9ete 20081 mالشاي، وشم رائحة السمك )
وشخصيٌة بدرجٍة ال تسمح أبّي نقاٍش ذاّتٍ مشًتؾ أو رلاٍؿ نقدي؛ شلا يؤدي إىل النسبية الشخصية، 

بتمييز كانط ما ، كما ُيستشهد كثَتًا (sensus communis" )الفطرة السليمة"نقطاع األمل يف او 
 6199ke9 1eo 01929ke 2008; 6k0npo) بُت اجلميل ورلرد ادلقبوؿ لدعم ىذا النقد

2009 ;gkt2ter 2010.) 

ورًدا على ذلك، يشَت بعض ادلفكرين إىل أنو من اخلطأ معاملة تلك األحاسيس اجلسدية معاملة 
ية ادلفردة لوحدىا، فهم يروف أننا ال  نكاد ظلر )يف احلياة العادية( بتجربة شمٍّ أو تذوٍؽ أو التجربة احلسِّ

ية أو متزامنة عادًة، كما ربصل ضمن سياٍؽ معُت  دلٍس دبفردىا البتة، بل تكوف ذباربنا ُمتعددة احلسِّ
(5ktp9 2005; 5ktp9 1eo 02199pe 2014 فقد يكوف حكُّ اجللد جزًءا من .)

و قماش العالمة اخلشن ادلخيط داخل ايقة قميٍص الشعور بقرصة بعوضة، أو االنزعاج الذي يسبب
جديد، كذلك ال ؽلكن فصل طعم الشاي عن رائحتو ومظهره واإلحساس ادللموس لقوامو ودفئو حُت 
ية يف زليٍط وموقٍف  ؽلسك شخص ما ابلقدح ويلمس حافتو بشفتو. وربصل كل تلك التجارب احلسِّ

حلياة اليومية للفرد، فقد أيخذ شخص ما قدًحا زلددين جبٍو ؼلصها وحدىا، كما ربصل خالؿ سَت ا
من الشاي ويشربو على ُعجالة ليحصل على جرعة الكافيُت بينما يهرع الجتماع، أو قد يتلذذ بكل 
رشفة بينما غللس مسًتخًيا أماـ موقد أو مشارًكا يف طقوس شاي ايابنية، فحىت وإف كاف الشاي بذاتو 

بطريقة شربو تتغَت، مؤثرًة أحياًًن على ذبربتنا لطعم الشاي بذاتو يبقى كما ىو فإفا التجربة احمليطة 
(n9ete 20091; 7p2nstkeep 2011  2014; 6p9022k 2016; 61t k 

(. وعليو فإنو ؽلكن أف نضما األحاسيس اجلسدية التامة إىل اجلو العاـ أو احمليط ادلكوف من 20171
رد إحساس جسدي مفرد لوحده كاإلحساس ادللموس أو عناصر كثَتة، وابلتايل فإفا ما نقدِّره ليس رل

https://www.dukeupress.edu/sensus-communis
https://iep.utm.edu/kantaest/#:~:text=Kant%20believes%20he%20can%20show,deep%20similarity%20to%20moral%20judgment.
https://iep.utm.edu/kantaest/#:~:text=Kant%20believes%20he%20can%20show,deep%20similarity%20to%20moral%20judgment.
https://iep.utm.edu/kantaest/#:~:text=Kant%20believes%20he%20can%20show,deep%20similarity%20to%20moral%20judgment.
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أو عدمها  (purposiveness) الكانطي "الغرض" -كما ؽلكن القوؿ-ل ادلالئمة أو الرائحة، ب
 اليت كونتها العالقة بُت وضمن العوامل اليت زبلق اجلو العاـ.  

إىل -التاـ ومن مث فإنو ؽلكن التقليل من النسبية الشخصية ادلفًتضة فيما يتعلق ابإلحساس اجلسدي 
إف ُعدات دبثابة أحد العناصر الكثَتة اليت زبلق الكل الذي يتخللو جوٌّ عاـٌ  -حدٍّ ما على األقل

موحاد، كاإلحساس ابلعافية والرضا والراحة، أو سلًبا كاإلحساس ابلعزلة والضيق واالضطراب أو القلق، 
ركة الذاتية ادلشًتكة، كما تقدـ العديد من وؽلنح تقديٌر )أو عدـ تقديٍر( كهذا شيًئا من التواصل وادلشا

 الرواايت األدبية سلزوًًن ثراًي من ذبارب كهذه.  

 

 . اجلماليات احمليطة واجلماليات االجتماعية6
إفا ذلذا االىتماـ ابجلو العاـ أو احمليط دبوقٍف معٍُت مكوٍف من عناصر متنوعة؛ ابًعا طوياًل يف 

(، كما كاف النقطة األساسية يف صباليات التداعي اليت دعا إليها 61t k 2005) اجلماليات الياابنية
(، وربظى اجلماليات احمليطة ابىتماـٍ 1757–1839)( Archibald Alison)أرشيبالد أليسوف 

متجدٍد اليـو بفضل أعماؿ غَتنوت بـو الذي رأى أبنو ينبغي للجو العاـ أف يكوف مركز االىتماـ يف 
ا ما نعيش ذبربة اجلو العاـ دلوقٍف ما، متوتٍر أو مسًتٍخ، اجلماليات احلديثة. ففي حياتنا اليومية، كثَتً 

وهبيٍج أو كئيب، وجذٍؿ أو ىادئ، وجذاٍب أو منفر، ومثٍَت أو ُمضجر، كما طلطط أحياًًن للصفة 
ادلميزة للموقف، وعادًة ما يكوف ذلك يف مناسبٍة خاصٍة كمراسم زفاٍؼ أو جنازة، شاملًة ادلوسيقى 

زينة واألزايء، والتحركات ادلخطط ذلا على سبيل ادلثاؿ ال احلصر، ويف أحياٍف أخرى، ادلختارة بعناية، وال
تُثَت العناصر ادلختلفة ادلكونة للبيئة ادلادية تلقائًيا جوًّا عامًّا موحًدا عندما غلتمع التفاعل البشري 

 is p 1993  1998; 7ta1s191 2014; ot;والتحركات داخل تلك البيئة )
6 pq1ek 2017  .) 

مع أننا كثَتًا ما نعيش ذبربًة ونقدِّر )أو ال نقدِّر( جوًّا عامًّا أو زليطًا معيًنا يف حياتنا اليومية، فإفا ذلك 
مل ػلَظ ابىتماـٍ كاٍؼ يف رلاؿ اجلماليات؛ نظًرا لغياب مصدر ذبربٍة واضٍح وزلدد، فَتى النقاد استحالة 

https://www.cambridge.org/core/journals/kantian-review/article/kants-principle-of-purposiveness-and-the-missing-point-of-aesthetic-judgements/38E1A0C45A16CE977A83BE1CF84774B0
https://plato.stanford.edu/entries/japanese-aesthetics/
https://plato.stanford.edu/entries/japanese-aesthetics/
https://en.wikipedia.org/wiki/Archibald_Alison_(author)
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واضح دلصدر التجربة، كما ال توجد معايَت « إطار»ًكا بدوف تناوؿ صباليات التجربة تناواًل ذاتًيا مشًت 
واضحة كأعراؼ الفن التارؼلية، ادلفيدة يف ربديد ما إذا كاف شيء ما جزًءا من التجربة اجلمالية أـ ال 

(6199ke9 1eo 01929ke 2008 فإفا احمليط والشعور أو اجلو العاـ صبيعها ذات توجو ،)
ذبربة الفرد تتلوف وفًقا لذلك، وعلى أّي حاؿ فإنو ينبغي اإلشارة إىل  شخصي يف الواقع من حيث أفا 

أَّنا ليست شخصية أو خاصة سباًما كما يرى النقاد، طادلا تشَت إىل مسات البيئة وادلوقف اليت ؽلكن 
ر التعرؼ عليها موضوعيًّا، ابإلضافة إىل أفا بعض األعماؿ الفنية ادلعاصرة هتدؼ إىل خلق جوٍّ عاّـٍ أيس

 (.i1er 2018 . اجلمهور )

ية غَت البصرية اليت  كذلك تسلط اجلماليات احمليطة الضوء على الدور ادلهم الذي تلعبو التجارب احلسِّ
تتخلل حياتنا، وقد ذكرًن أعلية ما تسمى ابحلواس الدنيا يف اجلماليات اليومية مسبًقا )القسم اخلامس(، 

ي ابستثناء الذوقية وغَت البصرية، ال سيما السمعية -ة ولكن ػلجب البصري عادًة التجارب احلسِّ
ية واللمسية على الرغم من أنو ال ؽلكن إنكار أثرىا على التجربة اجلمالية اليومية  -والشمِّ

( nop9 1e 1991; 901e 1993; ;91oa 2005; 5ktp9 2014; 
 k99 pap9 2017; ne p9qp9penp rk09e12 )n990p 7  2019( ; 6step9 

qk9 snk ter فتُثري تلك التجارب احمليط العاـ أحياًًن، كصوٍت زليٍط مهدئ أو واجهة مبٌت ،)
ملساء بدت عليها آاثر تقلبات الطقس، بينما سبثِّل صباليات سلبية كصوت مسجل السيارة الصاخب 

فًسا ورائحٍة كريهٍة منبعثٍة من مصنٍع قريب يف أحياٍف أخرى، كما قد يكوف غياب األصوات والروائح متن
 g9kmetno 2005;  eop99keزُلبًذا، بينما قد غلعل التجربة ًنقصة يف أحياٍف أخرى )

qk9 snk ter وُتشجع اجلماليات اليومية على االىتماـ بتلك التجارب غَت البصرية اليت .)
ية لو ابلغ األعلية يف التنفيذ  تساعد على صقل حساسيتنا، كما أفا االىتماـ بتلك التجارب احلسِّ

 ;6p199ke 1991دلعماري والتخطيط احلضري اللذاف عادًة ما يطغى عليهما التوجو البصري )ا
612219 11 1999   .) 

دد احمليط أو اجلو العاـ، فتمثل شخصيات األطراؼ رب ن األجزاء اليتإفا التفاعل البشري جزٌء م
دا شخص ما وعالقاهتم ابآلخرين )اليت ىي موضع اعتبارات صبالية( صفة تواصل كهذا، فيمكن أف يُع
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ودوًدا أو قاٍس أو رمسًيا أو متحفظًا أو لطيًفا أو سليًفا أو دمًثا وما إىل  -ابإلضافة إىل ما يقولو ويفعلو-
ذلك؛ غالًبا بسبب العوامل اجلمالية كنربة الصوت وطريقة التحدث، وتعابَت الوجو ولغة اجلسد 

وضلوىا. كما نقّيم صفة تصرؼ الشخص ووضعيتو، وادلظهر اخلارجي كاللباس وتسرػلة الشعر والزينة 
األخالقية أببعاد صبالية تتعدى ما ػلققو أحياًًن، فعلى سبيل ادلثاؿ، قد يلتهم شخص ما وجبًة أعداىا 
الطباخ حبب وقدامها بعناية بال مباالة، أو قد أيخذ آخر وقتو ويتلذذ بكل لقمة ابنتباه واحًتاـ ليظهر 

لق أحدىم الباب بعنف مصدًرا ضجة عالية ومفزًعا اآلخرين، أو أف تقديره للطباخ، كذلك ؽلكن أف يغ
يغلقو هبدوء وحرص كي ال يزعجهم، وأخَتًا، ؽلكن أف يعُت شخٌص أخَر زلتاج حبقٍد وعلى مضض، 

 ;6sp9 1e 2005; 210oo19tepe 2014 ;1999 099;أو بعنايٍة وروٍح طيبة )
6s09 p9 1e 2016; 61t k 2016  20171.) 

ن أف ُتعدا الرغبات ادلهمة للتجارب اجلمالية يف تلك األمثلة مرغوبة يف العالقات اإلنسانية كذلك ؽلك
أيًضا، كاالنفتاح لتقبُّل وتقدير االختالفات، واالحًتاـ واألخذ والعطاء، والتفاعل التاـ والصادؽ 

للجماليات اليومية( إىل  وغَتىا، فتدعو اجلماليات االجتماعية )اليت أسسها أرنولد بَتلينت رلااًل فرعًيا
االىتماـ حبقيقة أف اجلماليات تلعب دوًرا غَت متوقٍع ومهماٍش عادًة يف ربديد الصفة األخالقية لألفعاؿ 

 (.     p92p1e  2005m  2010  2012  2017;واألشخاص والتفاعل البشري )

الؿ ادلمارسة اليومية، ابإلضافة إىل أفا اجلماليات االجتماعية ُتشجع على هتذيب الفضائل من خ
فيتطلب لطف الفرد وتعاطفو ومراعاتو واحًتامو التعابَت الالئقة على ضوء احلساسية وادلهارات اجلمالية، 
إىل جانب ربقيق عمٍل معُت.    كما ال يتطلب التفاعل ادلتناغم وادلتعاوف مع اآلخرين ادلعرفة الثقافية 

فرة الديناميكية اجلماعية وربديد الطريقة األمثل الكافية فحسب، بل احلساسية اجلمالية حلل ش
(، فادلمارسة اجملسدة مطلوبة 210oo19tepe 2014للمساعلة يف خلق جٍو عاـٍ معُت )

للمساعلة يف التفاعالت االجتماعية ذات العقلية اجلمالية، ورلرد فهٍم تصوري ألعلية اجلماليات يف 
 ذلك التفاعل غَت كاؼ.
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 جه الفعلي. اجلماليات ذات التو 7
كذلك تسلط اجلماليات االجتماعية الضوء على ميداف حبٍث جديٍد آخر أدخلتو اجلماليات اليومية، 
وىو البعد اجلمايل لفعل األشياء بداًل عن، أو ابإلضافة إىل التجربة اليت يكتسبها الفرد متفرًجا أو 

ليل التجربة اجلمالية للمتفرج بتح -يف ادلقاـ األوؿ-مشاىًدا، فيهتم ظلط البحث اجلمايل التقليدي 
كما يف - ذبربٍة كهذه الذي ربصل لو ادلتعة اجلمالية بتأمل شيٍء )أو ظاىرٍة أو حدث(، وحىت يف

ليس الشخص خبامل، بل  -، وكما يوضح أظلوذج بَتلينت للتفاعل"الفعل" و "ادلرور"وصف ديوي 
ًيا وفكراًي وعاطفًيا، إالا أفا الشخص متفاعل مع الشيء بنشاط وابستعماؿ اخلياؿ والتواصل معو إدراك

مشاىًدا للشيء سواًء كاف لوحة أو سيمفونية، أو إًنء شاي، أو أداء  -ابدلعٌت األكثر حرفية-يظل 
 تزجل على اجلليد، أو حديقة زىور، أو قطعة أاثث أو سيارة أو منزؿ، أو قميٍص مغسوٍؿ حديًثا.  

ٍت من وجهة نظر ادلتفرج، إالا أفا جزًءا كبَتًا شلا يشكِّل سَت ومع أفا اجلماليات اليومية تضّم صباليا
احلياة اليومية ىو تفاعلنا النشط يف فعل األمور ابلتعامل مع شيٍء، والقياـ بتصرٍؼ، والتوصل إىل نتائج 
زلددة؛ كل ذلك مدفوًعا ابعتبارات صبالية. وإىل وقٍت قريب، مل يبحث اجلماليوف يف األبعاد اجلمالية 

الندماج النشط يف رسم لوحٍة، وعزؼ الكماف، والتزجل، والبستنة، ورتق ثوٍب، ونشر الغسيل خارًجا، ل
(، كما قد تبُت tk 2009; ;9kko 2012; Nte k   2012 910والوالدة إال القليل )

لى صباليات الطعاـ ىذا التناقض جبالء، فعادًة ما تركز صباليات الطعاـ على الطعم عوًضا عن تركيزىا ع
 ;te 1eo 5p2oop 1992 009ذبربة تناوؿ الطعاـ حبد ذاهتا أو على عملية الطبخ )ابستثناء 

 t99p9 1997; ut19o 1998;  k99 pap9 1999; 6s09 p9 1e 2013; 
6p9022k 2016  .) 

إفا صعوبة تفسَت اجلماليات يف تلك األنشطة من منظور األطراؼ ىي الصعوبة نفسها اليت تواجو 
احمليطة، وىي غياب تعريف واضح دلصدرية التجربة اجلمالية، كما أفا مقومات العنصر  اجلماليات

يف حاؿ تقدير لوحٍة أو حديقة زىوٍر من وجهة نظر ادلتفرج، ابإلضافة  -إىل حدٍّ ما-اجلمايل واضحة 
اجلمالية حُت  مقابل للتجربة« مصدر»إىل أف شبة شيٌء ؽلكن اإلشارة إليو للموضوعية، إالا أناو ال يوجد 
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نتحدث عن نشاٍط يقـو بو الفرد، فحسب بعض ادلفكرين، يدؿ ىذا الغياب على َّناية أّي نقاش 
منطقي حُت يكوف موضوع النقاش خاصًّا مع فسحة أمٍل ضيقة يف طرٍح ذات مشًتؾ، ومع أنو ؽلكننا 

نا، فإنو ليصعب خوض جداؿ حوؿ األىلية اجلمالية للوحٍة أو حديقة زىوٍر إبعطاء تربيرات حلكم
تصور نقاٍش مقابٍل حوؿ ذبربتنا للتفاعل اجلسدي أثناء تنفيذ لوحٍة ابحلرب، أو حفر األرض لغرس زىوٍر 

 يف حديقة. 

الذي يعطي صفة اجلمالية دلا ؽلر بو الشخص؛ تصبح إاتحة  "جربتب"إذا قبلنا مفهـو ديوي للمرور 
ربداًي. فيدخل يف زراعة الزىور ذبربة  "تجربةب"ديد ما إذا كاف الشخص ؽلر فعاًل رلاؿ نقدي لتح

ية وتفاعل جسدي، ابإلضافة إىل تصميم سلطط احلديقة، وقد تتحد تلك العناصر لتثَت  متعددة احلسِّ
يف البستاين إحساًسا ابلفرح عند حلوؿ الربيع وانتظار أوج تفتح الزىور بفارغ الصرب، ولكن يصعب 

ىذه للنقد ابلطريقة نفسها اليت نقّيم فيها تصميم مشتل الزىور تصور إمكانية تعريض ذبربة البستاين 
صبالًيا، فهل إبمكاننا خوض جداؿ حوؿ ما إذا كانت ذبربة البستاين صبالية حبق، أو إف كانت قد 
منحتو ذبربة صبالية غنية أـ رلرد ذبربة متواضعة؟ إف كانت اإلجابة ال؛ فهل يتعذار البحث اجلمايل من 

 ا اجلانب من حياتنا دائًما؟أّي ظلط يف ىذ

ؽلكن نسبة الصعوبة فيما يتعلق ابجلماليات احمليطة والفعلية إىل ظلط البحث اجلمايل الغريب ادلعاصر ذو 
(، فيدور معظم اجلدؿ اجلمايل السائد حوؿ مصدرية is p 1993;التوجو احلكمي غالًبا )

ربتو القابلة للمشاركة بذاتية مشًتكة، وكل احلكم اجلمايل وتربيره، كما يقتضي احلكم ربديد الشيء وذب
ما ؼلرج عن ذلك يُػَعّد شخصيًّا ونسبيًّا. وعلى أّي حاؿ فإفا أمثلة النظرة الظواىرية للتفاعل اجلسدي 

ردبا -أثناء الطبخ والرايضة واألنشطة ادلعتادة األخرى كثَتة ال يف كتاابت بعض اجلماليُت فحسب، بل 
 ;te 1eo 5p2oop 1992 009دلمارسُت والكتاب األدبيُت )يف كتاابت ا -أكثر شيوًعا

ut19o 1998; 910 tk 2009; 91tetk 2015 كذلك ربظى صباليات اجلسد ابىتماـ ،)
أكرب يف الفلسفة احلديثة، كما يشكِّل التفاعل اجلسدي يف التجربة اجلمالية جزًءا كبَتًا من اىتمامها 

(;s1   2013; n9ete 2016 .) 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  24 

 

ك اتفاؽ البعض على أفا شلارسة األنشطة ادلعتادة )األعماؿ ادلنزلية ابلتحديد( ؽلنح الفرد أِضف إىل ذل
 ;7n091nope 2001; Npp 2010فرصة استعماؿ اخلياؿ واإلبداع خللق ذبربة صبالية )

5trs k9p 20111 فعلى سبيل ادلثاؿ، ؽلكن أف تكوف عملية نشر الغسيل خارًجا فرصًة ،)
ينشر القطع بطريقة ُمرضية صبالًيا، للتعبَت عن احًتامو ومراعاتو للجَتاف للشخص يف أف يرتب و 

والعابرين الذين ىم ُعرضة دلشهد ادلالبس ادلغسولة حتًما، ويف الوقت ذاتو، ستجعل ىذه العملية 
الشخص يقدِّر حلوؿ الربيع بعد شتاٍء طويل، ويًتقاب الرائحة الزكية وادللمس اللطيف لقطع ادلالبس 

(. tk 2009; 61t k 20171 910جففتها الشمس، واذلواء ادلنعش الذي ضبلو النسيم ) اليت
فيسلب إقصاء تلك التجارب من رلاؿ اجلماليات لكوَّنا ال تناسب صيغة التحليل ادلتوقع، وألَّنا ال 
 ؽلكن أف زبضع للمجاؿ ذو التوجو احلكمي؛ احملتوى الثري حلياتنا اجلمالية بال داٍع، كما أفا تلك
التجارب ليست خاصًة خصوصيًة ميؤوًسا منها، بل ؽلكن خلقها ومشاركتها صباعًيا، فيمكن للبستنة، 
والطبخ، وادلشاركة يف األنشطة الرايضية أف تكوف نشاطًا صباعًيا حيث يستطيع األطراؼ ادلشاركة 

ايل لبعض اجلوانب ومساعدة بعضهم بعًضا على إثراء وربسُت التجارب اجلمالية ابإلشارة إىل األثر اجلم
 اليت قد غفل عنها اآلخرين. 

ويف الواقع، من ادلهم للجماليات اليومية أف تكوف تلك التجارب اخلاصة قابلة للتواصل بذاتية مشًتكة، 
وإف كانت األبعاد اجلمالية حلياتنا اليومية مهمة )وىذا االعتقاد ىو ما نشأت عنو اجلماليات اليومية 

مة ما يبدو ذبارب أحادية عن طريق تيسَت ما تربع بو التجربة اجلمالية عامًة مثل: أصاًل(، فإفا تربير قي
التشجيع على االنفتاح دبشاركة ذبارب اآلخرين، ورؤية العامل دبنظور سلتلف عن منظور الفرد وحده، 

(، فيدعم فهمنا للتجربة اجلمالية t0 20171 91وتوسعة آفاؽ الفرد ورؤيتو؛ ىو أحد مهماهتا )
 6k rtp p9ه الطريقة قابليتها للتعليم، وقيمتها التعليمية، ومساعلتها يف ربسُت احلياة )هبذ

2017  .) 

 

 . إذابة احلد الفاصل ما بني الفن واحلياة8
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ظهر رلاؿ اجلماليات اليومية ابلتزامن مع زلاوالت إيقاؼ التمييز ما بُت الفن واحلياة ادلتزايدة يف عامل 
، وعلى الرغم  من وجود أمثلٍة كثَتة على تصوير واقع احلياة اليومية، كاللوحات اذلولندية الفن اليـو

الصامتة، على مرِّ اتريخ الفن، فقد قداـ فن القرف العشرين واخترب أظلاطًا سلتلفة للتعبَت عن احلياة 
اليومية، كاف أشهرىا ابستعماؿ العناصر اجلاىزة. فكاف الفنانوف ػلاولوف منذ ذلك احلُت زبطي 

النفصاؿ ادلفًتض ما بُت الفن واحلياة الواقعية بعدة طرؽ، منها: رفض إطار الفن ادلؤسسي مركًزا ا
لفنهم، ونفي ضرورة وجود سلطة على اإلبداع، والًتحيب ابلتغَتات ادلتنوعة اليت ربدثها الطبيعة 

صنع فن دبثابة والعامل البشري يف أعماذلم، وكسر حدِّية الصانع/ادلتفرج ابلتعاوف مع العامة على 
مسعًى مشًتؾ، وربويل دور الفناف من صانع/مصمم إىل وسيط ؽلنح األشياء ادلناسبة أو احلدث 
لتحصل، وربسُت البيئة واجملتمع حرفيًّا بزراعة األشجار، وتنظيف النهر، ولعب دور ادلرشد االجتماعي 

ة ذات النواتج ادلادية لغرض لتنمية احلوار ما بُت ادلتنازعُت، إىل جانب شلارسة األنشطة ادلعتاد
االستهالؾ كالطبخ والزراعة. كما نشأ عن تلك احملاوالت أنواع فنية عديدة تضم الفن ادلوقفي، والفن 

شاريع الفنية التصوري، والفن البيئي، وفن احلدوث واألداء والنشاط، والفن النشط اجتماعًيا، وادل
 119kt 1993; 611to ) "جلماليات احلواريةا"أو  "اجلماليات العالئقية"ادلوصوفة بتجسيدىا 

2002  2012 ;;k099t10o 2002;  p9 p9 2004  2011; gpap0ap 2006; 
rkse9 kep 2008; ;t9sk1 2012 .) 

شبة حركة موازية حلركة تبٍت الفن للحياة اليومية إالا أَّنا يف االذباه ادلعاكس، أال وىي دعوة احلياة اليومية 
ذبميل احلياة ليس بظاىرة جديدة، غلدر ابلذكر أنو ينتشر فيما يسمى ابجلماليات  لتبٍت الفن، ومع أفا 

التنظيمية واسًتاتيجية جعل الشيء فنيًّا؛ الفن وطرؽ التفكَت والتصرفات الشبيهة ابلفن يف رلاالت 
بية احلياة تلك اليت مل يسبق ربطها ابلفن أو اجلماليات تقليداًي مثل: الطب وإدارة األعماؿ والًت 

 g199i 2004; 210oo19tepeوالرايضة والعلـو وغَتىا، ابإلضافة إىل احلياة التنظيمية عامًة )
1eo 61t k 2012; 91 t0 2017m كما ُتفضل تلك ادلمارسات ادلهنية عادًة اجملاؿ ،)

فن العقالين الذي ػلكمو ادلنطق والقوانُت، لكن ال ؽلكنها ذباىل أبعادىا اجلمالية، فال ننظر إىل ال
واجلماليات يف ىذا السياؽ على أَّنا كماليات تزيينية أو دلسات ذبميلية، بل تقـو اجلماليات التنظيمية 
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ية  واسًتاتيجية جعل الشيء فنيًّا على أساس أفا البشر يشّقوف طريقهم يف احلياة متسلحُت ابدلعرفة احلسِّ
ن السياؽ، وىكذا ال ُبدا وأف يعُت العمل والتجارب ادلؤثرة ابلتواصل مع اآلخرين والبيئة بغضِّ النظر ع

 -ردبا ما ىو أىم-مع األبعاد اجلمالية لتلك األنشطة والبيئات ادلهنية على بلوغ األىداؼ ادلرجواة، و
اإلسهاـ يف رفاىية األعضاء وادلشاركُت. كذلك ؽلكن للفن واجلماليات أف يكوًن حليفُت قويُت يف 

ة وربديد جودة األنشطة والبيئات، وتنوعت أدوار كهذه ما بُت تيسَت توجيو ادلساعي واألفعاؿ اإلنساني
اإلبداع واخلياؿ يف ادلشاريع التعليمية والتجارية، ومنح اجملتمعات احملتاجة كمرضى ادلستشفيات وقاطٍت 

 6tep 1eoدور الرعاية بيئاٍت عالجيٍة وإنسانية، إىل جانب جعل احلقائق العلمية سهلة الفهم )
ut2 k9p 1998 ;Nte9 p1o 2000; 6k9 9p2 2003; 5ktp9 2005  2013; 

g0en0  2007; 91ete 2007; gpp 2010  2012; 6ns02ap 2013; 
7k99 1eo  ;2pt22 2013  2014; 91 t0 2017m;  91tnaao 

qk9 snk ter       .) 

يواتنا اليت مل تتناوذلا ُعرضت اجلماليات اليومية يف البدء دبثابة طريقٍة لتفسَت تلك األبعاد اجلمالية حل
اجلماليات ادلتمحورة حوؿ الفن كفاية، كما ذكرًن يف بداية ىذه ادلقالة. وعلى أّي حاؿ، تعرضت 

(، للنقد لوصفها التقييدي الذي عفا 2007أعماؿ اجلماليات اليومية ادلبكرة، كاليت قدمتها سايتو )
فا الشروط ادلميزة ادلفًتضة جلماليات الفن  عليو الزمن دلا يسمى ابجلماليات ادلتمحورة حوؿ الفن، فإ

لها عن غَتىا، واذلوية اإلبداعية، واذلوية الثابتة  كاإلطار الواضح نسبًيا، وادلعٌت األمسى الذي يفضِّ
، وذلذا ػلث النقاد  دلصدر التجربة، وظلط ادلتفرج يف التجربة مل تعد تنطبق على أمثلٍة عديدٍة للفن اليـو

يات اليومية إىل ما ىو أبعد من رلرد تقدمي مسرٍح لسرد تلك األبعاد اجلمالية على أف تذىب اجلمال
للحياة اليومية اليت أغفلتها اجلماليات سابًقا أبف سبنح أساًسا تصوراًي، كما يدعوف ابألخّص إىل فهم 

ف ىذا اجلماليات اليومية على أَّنا استكماٌؿ جملاؿ اجلماليات اليت كانت تركز على الفن سابًقا )يوص
الرأي أبنو صيغة ضعيفة أو قطب استكمايل أو موقف استثنائي أو أظلوذج توحدي(، عوًضا عن كوَّنا 
شيًئا شليًزا ومنفصاًل عن صباليات الفن )صيغة قوية أو قطب ال استكمايل أو موقف مألوؼ أو أظلوذج 
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 gkt2ter 2010; 91 t0 2013; n1eet22t 2016; 71  p0nntتعددي( )انظر 
 واضحة ومفيدة لفروع اجلماليات اليومية تلك(.         "تسميات" و "خرائط"ػل 2016

يهتم أولئك الذين يدعموف أظلوذج االستمرارية بتقدمي أساٍس ذات مشًتؾ ومعياري للجماليات اليومية 
ابإلشارة إىل تلك السمات اليت سبيز رلاؿ اجلماليات عامًة، فبدوف إطار كهذا ؼُلشى أف تتدىور 

ليات اليومية لتصبح قضية حرة وشخصية سباًما، شلا غلعل ادلشروع كلو عدمي األعلية، كما إننا اجلما
ليس -، أي التواصل "الفطرة السليمة"وشخصية إال إذا افًتضنا إمكانية زلصوروف بصومعة ذاتية 

أظلوذج  الذي ؽلكِّن من مشاركة وفهم ذبربة اآلخر. أِضف إىل ذلك، يشَت داعمي -العمومية ابلضرورة
االستمرارية إىل أفا وصف اجلماليات اليومية األحادي داخل رلاؿ اجلماليات العاـ ال يفضي إىل 
تفسَت الطرؽ اليت تتفاعل فيها احلياة اليومية والفن ُمشكِّلًة التغَت ادلستمر لتجربة الشخص ادلتجسدة 

لنشطة اجتماعًيا حياة الناس اليومية للعامل ادلعاش؛ تفسَتًا مثمًرا. كما تتخلل أشكاؿ الفن الشائعة وا
يف -أكثر شلا مضى، وال يوجد ما ؽلنع رؤية ذبربتها على أَّنا بعٌد سائد لعادلهم ادلعاش، فإفا طبيعة الفن 

منفتحة وديناميكية، كما أَّنا جزٌء ال يتجزأ من حياة الناس، وؼلدمها أخذ االستمرارية بُت  -النهاية
وبطريقة أخرى، غلب تعديل ظلط اجلماليات اليومية الرجعي ادلبدئي إىل  الفن واليومي بعُت االعتبار،

 t0 91ظلط استباقي يتناوؿ رلمل تفاعلنا اجلمايل مع العامل الذي يضم الفن، والطبيعة، واليومي )
2013 ;6k rtp p9 2017 شبة إمكانية أخرى، مع أَّنا تتناوؿ ادلسألة من زاوية سلتلفة، وىي .)

انسيَت للملموس ونبحث فيما يُعدُّ مهمًّا صبالًيا يف سياؽ ثقايف/اترؼلي/اجتماعي أف نطور تصنيف ر 
زلدد، ومع أخذ نظاـ ادللموس ابالعتبار؛ يصبح التمييز ادلفًتض ما بُت احلياة والفن بال جدوى 

( ts12p  2018  .) 

 

 . أمهية اجلماليات اليومية9
جودة احلياة واجملتمع، كما تبُت ظاىرة  -أحياًًن ربديدو -إفا للجمايل القدرة العظيمة على التأثَت على 

ذبميل احلياة ادلتزايدة الشيوع، ففي حُت ؽلكن استغالؿ قدرة اجلماليات اليومية يف ربسُت جودة 
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و الردود على  احلياة، ؽلكن كذلك استعماذلا خلدمة أجندة سياسية أو ىدؼ ذباري. وكثَتًا ما توجِّ
صفات اجلماليات "قساـ حوؿ جًدا، كما ذكرًن يف األالناس بطريقة مباشرة اجلماليات اليومية تصرفات 

أعاله، فإذا لفتنا شيء ما جباذبيتو اجلمالية؛ ظليل إىل ضبايتو  "اجلماليات ذات التوجو الفعلي" و "اليومية
ما غَت جذاب  أو شرائو أو زلاولة احلفاظ على قيمتو اجلمالية، ويف ادلقابل، إذا رأينا أبفا بيئًة أو شيًئا

صبالًيا؛ فنميل إىل أف نكوف ال مبالُت دبصَته أو متخلُت عنو أو زلاولُت جعلو أكثر جاذبية 
(Nassauer 1995; Orr 2002 كما يغذِّي ،)"تعلق دبوضة وأًنقة ادلنتج ادل "التقادـ ادللموس
، فتشمل -بال أي ربسُتأو – تحسُتٍ من القليل ب  لقيمها العملية االقتصاد الرأمسايل العادلي اليـو

 "اجلمالية اإلضافية لػ
ُ
العالمة التجارية، واإلعالف واحلمالت، والبيئات ادلصممة وتشمل : "ةاخلفيّ  اتقنادل

 6tep 1eo ut2 k9p 1998  2013; 6k9 9p2 2003; 6ns02apصبالًيا للمتاجر )
2013 ;;is p 2017 كذلك كثَتًا ما زُبفي تلك القيم اجلمالية اإلغلابية للمنتج وما حولو .)
يف عملية صناعتو وما بعد التخلص منو، فتضم اجلماليات السلبية ادلرتبطة  "القبح" علىتلفًة أمثلًة سل

زرية اليت يعمل 
ُ
ابلصناعة، الدمار البيئي الذي يتسبب بو استخراج ادلوارد والتلوث، وظروؼ العمل ادل

ايل، ًنىيك عن ادلخاطر اجملربين على ربمُّل احلرماف اجلم -عادًة يف الدوؿ النامية-ربتها عماؿ ادلصنع 
الصحية واألمنية، أماا اجلماليات السلبية دلا بعد التخلص من ادلنتج فيمكن أف نلحظها يف الكميات 
ادلهولة من األشياء اليت مل تعد مواكبة للموضة، وادلتخلى عنها ابستمرار ليس يف مدافن النفاايت 

كهذه للدوؿ النامية حيث يلتقط السكاف   «نفاايت»البلدية فحسب، بل حىت يف احمليط، كما ُتشحن 
 (.  61t k 2018mبال معدات وقاية ) -والسامة غالًبا-احملليوف القطع القابلة إلعادة االستخداـ 

كذلك ؽلكن أف نلحظ التبعات السلبية الختيارات الناس اجلمالية يف ادلظهر ادلثايل ادلتناسق للفواكو 
أحياًًن من العناصر ادلشوىة شلا يتسبب دبخلفات حرفيًّة، بل  واخلضروات على أرفف ادلتاجر، فيُتخلص

حىت بتكوُّف غاز ادليثاف ادلنبعث من ادلنتجات ادلتعفنة، ويف أحياٍف أخرى زبرج سوٌؽ متخصصة لتحويل 
العناصر ادلعيبة تلك لتخصصها للتربعات اجملانية للمحتاجُت، أو تسليعها للبيع أبسعاٍر زىيدة للعامة؛ 

بذلك انعداـ األمن الغذائي عند اجملتمعات احملتاجة. كما أفا لالصلذاب األمريكي للحديقة ُمفاقمة 
اخلضراء الغضاة ادلتناسقة واخلالية من األعشاب الضارة تداعياٌت بيئيٌة خطَتة كاإلسراؼ يف استخداـ 
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ى نشر الغسيل ادلياه، واألمسدة الكيميائية، ومبيدات احلشرات واألعشاب الضارة. وعندما ضلكم عل
خارًجا، وعلى توربينات الرايح أبَّنا قبيحة ادلنظر؛ تسنُّ اجملتمعات قانوًًن دبنعها، حائلُت بذلك دوف 

 g0p9o9pe 1eo ukpmp2 1999; ut1pفرصة خلق طريقة عيٍش أكثر استدامة )
2002 ;61t k 2004  20171; u91a 2012   .) 

التصميم ادلستداـ، والبضائع ادلصنعة ربت ظروؼ وعلى النقيض من ذلك، كثَتًا ما يعتمد صلاح 
إنسانية على قبوؿ ظلاذج صبالية جديدة كاحلدائق اليت تتألف من زىوٍر برية أو نبااتٍت صاحلة لألكل، 
وادلالبس واألاثث ادلصنوع من مواد معاد تصنيعها أو استخدامها، وادلباين الصديقة للبيئة اليت تقلل من 

 ;i12op9 2006  2017على األرض، ابإلضافة إىل انبعااثت الكربوف )آاثر األقداـ الفعلية 
612t1 2019 كما كتب اجلماليوف بعض األعماؿ لدراسة الطرؽ اليت ؽلكن أف يُعربِّ فيها .)

األشخاص، بل وحىت السمات اجلمالية لألشياء وادلباين والبيئات عن الفضائل األخالقية كاالحًتاـ 
 2k9 1e 1990; ist p2pa 1993  1999; 6p19e 11وادلراعاة والتواضع )

19951  1995m; 612219 11 1999; 91a2k9 2000;  99 2002; ;p92p1e  
2005  2010  2012 ;;p92p1e  1eo 01929ke 2007; 61t k 2007  
(، ابإلضافة إىل أنو ؽلكن لصقل احلساسية، وشلارسة ادلهارات اجلمالية ادلساعلة يف تيسَت 20171
 االجتماعي احملًـت وادلراعي واإلنساين، كما بينت اجلماليات االجتماعية.  التفاعل 

لقد كانت العالقة بُت اجلمايل واألخالقي أحد ادلسائل ادلتنازع عليها يف رلاؿ اجلماليات فيما يتعلق 
ة ابلفن، فنشأ جدٌؿ حوؿ األعلية اجلمالية حملتوى الفن األخالقي، وشخصية الفناف أو ادلؤدي، وعملي

إبداع العمل الفٍت، وتنوعت ادلواقف ما بُت فصلهما التاـ الذي دعمتو اجلمالية، ودرلهما الذي دعا 
إليو األخالقيوف. وعلى أّي حاؿ فإنو ليس النعكاسات الفن األخالقية )يف شكلها ادلتعارؼ عليو 

هم ونظرهتم للعامل، شلا قد على األقل( أتثٌَت مباشٌر يف تغيَت العامل، فقد تؤثر على إدراؾ اجلمهور وموقف
يدفعهم للقياـ بتصرؼ معُت لكن ىذا األثر غَت مباشر، ويف ادلقابل، كثَتًا ما يؤدي األثر اجلمايل 
للشؤوف اليومية إىل تبعاٍت مباشرٍة تغَت من حاؿ العامل. إالا أناو وكما يف اجلماليات ادلتمحورة حوؿ 

ينبغي لالنعكاسات األخالقية التأثَت على قيمة  -ىل أي حدوإ-الفن، شبة آراء سلتلفة حوؿ ما إذا كاف 
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ل البعض فصلهما وضباية ميداف اجلمايل ادلستقل ) (، أماا yk99pa 2013الشيء اجلمالية، فيفضِّ
  61t k 2007 ;2002 99 البعض اآلخر فيؤيدوف الدمج ابلدعوة إىل تغيَت النموذج اجلمايل )

20171  2018m; 719ot  2011ضم األبعاد األخالقية لألشياء والبيئات إىل صبالياهتم (، ال ب
صراحًة فحسب، بل إبعادة النظر يف الطرؽ األساسية اليت نتفاعل فيها ضلن البشر مع العامل ادلادي،  
كما أف ليس للعامل ادلادي أّي دور يف معًٌت مهمٍّ أخالقًيا )حسب الثقافة الغربية على األقل(، إىل 

تفي بنفعيتو اجلوىرية للبشر، وعلى أّي حاؿ، وكما خضع ادلوقف الغريب ادلتمحور جانب أفا قيمتو تن
ذباه الطبيعة للتمحيص، يقًتح بعض ادلفكرين موقًفا أكثر  -القائم منذ وقت طويل-حوؿ اإلنساف 

 nerk2o 2000; 2tp29pe 2005; ;9kkoاحًتاًما للعامل ادلادي ويف التفاعل معو )
2012 ;6p9022k 2016; 61t k 2018m     .) 

قد تكوف داللة اجلماليات اليومية األخالقية واالجتماعية والسياسية أكثر خطورًة يف صباليات اجلسد، 
اليت نظمتها الثقافة واجملتمع تدفع الناس  -مستحيلة التحقيق عادةً -فمعايَت جسد اإلنساف اجلمالية 

واألنظمة الغذائية القاسية، وانتهاًء حبقن مواد  إىل شلارسات صبالية سلتلفة، ابتداًء من عمليات التجميل
 ;91eo 2000  2012; Nte k   2003;خطرة وتبييض البشرة اليت كثَتًا ما تودي ابلصحة )

9skop 2010;  9nsp9 1eo i19p 2018; itookt9 2018 كما تتورط .)
جساد ذوي اإلعاقة، والذين اجلماليات بكوَّنا الذريعة األساسية لتربير االضطهاد اجملتمعي الواقع على أ

تتعرض أجسادىم للتجنيس واجلندرية والتمييز العرقي؛ فيعاين أولئك الذين ال ُتطابق أجسادىم ادلعايَت 
اجلمالية من االعتقاد اخلطأ أبفا مظهرىم اجلسماين يرتبط بكفاءهتم، وذكائهم، وصفاهتم األخالقية، 

وادلكانة االجتماعية، والعالقات الشخصية، واحلالة ويتعرضوف ألشكاؿ الظلم والتفرقة يف التوظيف، 
االقتصادية. وؽلكن أف تكوف ادلؤىالت اجلمالية للجسد ادلثايل مؤسسيًة صراحًة كما يف النازية أو 
السياسات اليت تتطلب مظهًرا معيًنا من ادلوظفُت، أو مشار إليها ضمنًيا بًتسيخها الصورة النمطية 

 u1921eo-9sk 9ke 2009; 6tpmp99 2010; n9eteالقائمة للفئات ادلضطهدة )
2016 ;6. 91a2k9 2016 ادلنظور ، و ادلنظور النسوي للجسد; انظر أيًضا ادلداخل حوؿ

 (. ادلنظور النسوي للتجسيد، و لنسوي لإلعاقةا

https://plato.stanford.edu/entries/feminist-body/
https://plato.stanford.edu/entries/feminism-disability/
https://plato.stanford.edu/entries/feminism-disability/
https://plato.stanford.edu/entries/feminism-disability/
https://plato.stanford.edu/entries/feminism-objectification/
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وعليو فقد كاف استغالؿ اجلماليات بوصفها اسًتاتيجية لالستهالؾ واألجندة السياسية مصدر قلق 
ي الناس أبف تتبٌت قضااي إشكالية وتدعمها للجماليات اليومية، فيمكن للجاذبية اجلمالية أف تغر 

وتنميها، واليت قد تناقض يف َّناية األمر رفاىيتهم وجودة حياهتم، وُمثل العدالة والدؽلوقراطية كذلك. 
هور للمحافل وعادًة ما ُيستخدـ ذبميل احلياة اليومية للحصوؿ على مستهلكُت للسوؽ، وصب

السياسية، وشركاء يف إدامة االضطهاد والظلم، عوًضا عن رعاية ادلواطنُت واجملتمع ادلدين ليشاركوا يف 
حوار عميٍق وواٍع، وؽلارسوا أتمالٍت نقدية لألفكار، إالا أفا خطر ذبميل احلياة اليومية ىذا ليس حتميًّا 

ع اسًتاتيجية التجميل يف سبيل خدمة تنمية العدؿ، ابلضرورة، فَتى البعض إمكانية، بل أعلية أف نشج
 2tp29pe 2005; 71  p0nnt 2017; 61t kوالدؽلوقراطية، وادلواطنة، واحلوار ادلدين )

20171  2018m .) 

 

 . تطورات حديثة ومستقبلية11
ورىا ما زاؿ ىناؾ مسائل عدة غلب تناوذلا، مع أفا اجلماليات اليومية تطورت تطوًرا ملحوظًا منذ ظه

احلديث نسبًيا يف رلاؿ اجلماليات الغربية، وعلى ضوء التطورات احلديثة ادلبينة أدًنه، تكثر اإلمكاًنت 
 والفرص لتوجيو مستقبل اجلماليات اليومية.

أواًل، يشَت العديد من النقاد والداعمُت للجماليات اليومية إىل ضرورة قيامها على أساس نظري متُت 
(yk99pa 20131; 91 t0 2013 ;n1eet22t 2016 فتضمنت االقًتاحات الرجوع إىل ،)

الظواىرية، والبنيوية وما بعد البنيوية، إىل جانب الرباغماتية اليت كثَتًا ما يشار إليها بوصفها ادلصدر 
(، كما اقًتحوا أتطَت اجلماليات اليومية دبثابة فلسفة عملية، بًتكيزىا 6k rtp p9 2017األساسي )

عملية العَرضية والعالئقية، ومنحها الدور للتصرؼ من أجل ادلصلحة العامة كذلك على ادلعرفة ال
( ts12p  2016; 91 t0 20171 وكاف اقًتاٌح آخر أف ُتقدـ نظرية إدراؾ صبايل قائمة ،)

(، وهتدؼ تلك االقًتاحات ابلتحديد إىل تناوؿ، 21e1a 2016  2018على ظلط اىتماـ زلدد )
تر ادللحوظ يف جدؿ مؤيدي اجلماليات اليومية حوؿ اليومي وغَت اليومي، واحلياة وردبا حّل النزاع والتو 
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والفن، والنظرية والتطبيق، والعادي واالستثنائي، والروتيٍت وغَت الروتيٍت، وادلألوؼ وغَت ادلألوؼ، 
عم واحلواس )الدنيا( ذات التوجو اجلسدي واحلواس )العليا( ذات التوجو ادلعريف. كما ينبغي أف يد

األساس النظري ادلتُت اشًتاؾ ذاتية التجربة اجلمالية كي ال غلعل اجلماليات اليومية شخصيًة واتفهة، 
أحد أكثر االنتقادات ادلوجهة إليها شيوًعا، أِضف إىل ذلك االعتقاد أبفا األساس النظري يساعد يف 

ادللموس ادلليء ابالعتبارات  إلقاء الضوء على األبعاد السياسية للجماليات اليومية، وربديًدا نظاـ
 السياسية، وذبميل التجارة والسياسة ادلتزايد الذي يعامل الناس معاملة ادلستهلك ال ادلواطن.     

اثنًيا وكما طرحنا يف القسم الثاين، إفا ما يُعدُّ يومًيا مسألٌة معقدة، وأحد التعقيدات ىي حقيقة أف 
قنية والتغَت ادلناخي، فال ؽلكننا تصور حياتنا اليومية اليـو بدوف عادلنا ادلعاش يف تغَتُّ سريع بسبب الت

استخداـ اإلنًتنت، ووسائل التواصل االجتماعي، والبحث يف جوجل، والكم اذلائل من البياًنت، 
والواقع االفًتاضي وما إىل ذلك. كما أننا نعيش ابلفعل ادلستقبل الذي يتضمن السيارات ذاتية القيادة، 

ليت ؽلكن ارتداؤىا، والذكاء االصطناعي، ومع أنو من ادلمكن افًتاض أننا سنظل ضلن البشر والتقنية ا
نشقُّ طريقنا يف احلياة زلاطُت ومتفاعلُت مع أشياء متنوعة بنفس الطريقة اليت عهدًنىا دائًما، وأفا 

إلضافة إىل أنو يتحتام حياتنا اليومية ستضم التقدـ التقٍت وتتأثر بو أكثر فأكثر يف ادلستقبل ادلتوقع، اب
على البيئات ادلادية )اليت تتألف من الطبيعة وادلباين( للكثَت من الناس أف تتحوؿ بفعل التغَت ادلناخي؛ 

ة بذلك شؤوَّنم اليومية وشلارساهتم الثقافية جذراًي )  (.        2k tok9 2018ُمغَتِّ

تألفة من زليط مألوؼ إذا كانت اجلماليات اليومية تركز على ما ُوصف ابلبيئة ا
ُ
لثابتة نسبًيا، وادل

-وعناصر مادية؛ يكوف التحدي أف نبحث فيما إذا كانت التغَتات السريعة على ادلألوؼ اليومي تؤثر 
طبيعة رلاؿ اجلماليات اليومية، ولقد بدأت كتابة بعض األعماؿ ابلفعل كما تبُت  يف -وإىل أي حد

 اخلرائط رسم وأدوات ،(721opeketć  p  12 2019دة )األحباث يف آاثر السيارات ذاتية القيا
(n1eet22t 2014; Nps tepe 2019( وشيوع أنواع اآلالت عموًما ،)210oo19tepe 

(، فتدرس تلك األحباث ما إذا كانت تلك اآلالت تتيح للمستخدمُت ذبربة تفاعلية وكيفية 2019
ب التأملية إىل التجارب ادلباشرة وادلتفاعلة ذلك، وطريقة نقل رلاؿ اجلماليات من التأكيد على التجار 

جسداًي موجاهًة بعملية الشيء، وكيفية أتثَتىا على اخلصوصية وطبيعة اجلماليات بوصفها اختصاًصا 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  33 

 

أكادؽلًيا. فقد يكوف األمر أف أصبح العادي يف عادلنا اليومي تغَتًا سريًعا ومستمًرا، بداًل عن االستقرار 
السمة ادلميزة للحياة اليومية حىت اآلف، كما أفا توقع ادلستقبل ىذا قد يتطلب من واألُلفة اليت ُتعدُّ 

 مؤيدي اجلماليات اليومية أف يراجعوا بعض االفًتاضات اليت دعمت طرحهم.  

اثلًثا، لقد أصبحت اجلماليات اليومية مؤثرة يف اختصاصات وشلارسات سلتلفة خارج اجملاؿ الفلسفي، 
ت اليومية دلنحها ادلبادئ واالسًتاتيجيات جملاالت متنوعة ابتداًء من إدارة األعماؿ، فقد ُرحب ابجلماليا

، والًتبية، وانتهاًء ابلدراسات احلضرية،  واالستهالكية، والرعاية الصحية، والرايضة، والقانوف، والعلـو
ويرجع ىذا القبوؿ  واالستدامة، وادلوضة، والتصميم، كما تبُت العديد من األعماؿ الواردة يف ادلراجع،

واالستغالؿ الواسع للجماليات اليومية إىل رؤيتها فيما يتعلق بشيوع اجلماليات يف عامل اجلميع ادلعاش، 
ابإلضافة إىل أملها يف مساعلة صقل ادلعرفة واحلساسية اجلمالية يف ربسُت رفاىية الفرد، والتواصل 

ك التحدي الذي ُتشكِّلو تلك ادلمارسات االجتماعي، وحاؿ اجملتمع والعامل، لكن الفرصة، وكذل
د للتجربة اجلمالية  ادلتنوعة احملددة االختصاص ىو التساؤؿ حوؿ ما إذا كاف شبة مفهـو شامل موحِّ
د، يبقى التساؤؿ اآلخر ما إذا كاف ينبغي لنا التوصل إىل  والتطبيق اجلمايل، وحىت إف ُوجد ادلفهـو ادلوحِّ

 (. ts12p  2016 سات تلك االختصاصات ادلختلفة )مفهـو كهذا ابالعتماد على درا

أخَتًا وعلى ضوء االىتماـ ادلتزايد بطبيعة سلتلف اجملاالت احملددة الثقافة، تواجو اجلماليات اليومية 
لتحدد موقعها يف سياٍؽ عادلي، فالُتمست عودلة اجلماليات يف الفن  -والفرصة كذلك-التحدي 

رلاالت الفن، واتريخ الفن، وإدارة ادلتاحف. ولقد وضحنا يف بداية خاصًة، كما يبُت إَّناء استعمار 
ىذه ادلقالة أفا اجلماليات اليومية ظهرت لتحدي ما كاف يُػَعدُّ صبالياٍت متمحورة حوؿ الفن واليت 
طغت على اجلماليات الغربية يف القرف ادلاضي؛ اترؼلًيا وثقافًيا، كما أفا للعديد من الثقافات )دبا فيها 

لك اليت ليس لديها فكرة مقابلة للمفهـو الغريب للفن( ابًعا طوياًل يف االىتمامات وادلخاوؼ اجلمالية ت
اليت تتخلل حياة الناس وترشدىا وتوجهها، سواًء فيما يتعلق إبدارة احلياة اليومية، أو العالقات 

 5trrte9ء )انظر االجتماعية، أو الطقوس الروحانية، أو األنشطة الثقافية، أو صناعة األشيا
1996 1eo 5trrte9  p  12. 2017  جملموعة مقاالت تستعرض ثقافات صبالية غَت غربية

الذي  -القائم منذ وقت طويل-متنوعة(، فعلى سبيل ادلثاؿ، ػلصل تراث "صباليات ادلعيشة" الصيٍت 
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ورفاىيتهم بداًل عن  ؽلارسو الناس دبثابة طريقة لتحسُت جودة التجربة ادلعاشة، وادلساعلة يف سعادهتم
فهمو بوصفو نظريًة رلردة؛ على االىتماـ ادلتجدد للباحثُت الصينيُت الذين يعملوف على حوار عابر 

(، كذلك Nt0 2014  2017  2018; 61e 2014; 0. i1er 2014للثقافات )
فيها صبالياتو ػلظى الًتاث الياابين ابالىتماـ ادلتزايد ألولئك الذين بصدد دراسة الطريقة اليت تتعدى 

 ;nopr1 t 2005; 6191ot 2013الفنوف ادلوجودة لتسًتشد حياة الناس اليومية هبا )
  1mp 2018 فالبحث يف الطريقة اليت تنمي فيها الثقافات ادلختلفة شلارساهتا اجلمالية اليومية ،)

ت، كالعالقة ما بُت اخلاصة يساعد يف توضيح ادلوقع الثقايف لبعض افًتاضات الفلسفة الغربية واجلماليا
الفن واحلياة، والنظري والتطبيقي، واجملرِّب ومصدر التجربة، وكذلك بُت وضمن اجلمايل واألخالقي 

 واالجتماعي والعملي والوجودي والروحاين.  

كما بدأت اجلماليات اليومية مهمتها بروح الشموؿ بتوسعة مادهتا العلمية لغرض ادلناقشة، يكمل 
وح نفسها ابلتشجيع على الدراسات احملددة الثقافة واالختصاص، وآخذًة ادلستقبل اجملاؿ مهمتو ابلر 

بعُت االعتبار، وابلبحث يف الوقت ذاتو عن أساٍس نظري يسمح ابحلوار الذات ادلشًتؾ، العابر للثقافة 
 واالختصاص. 
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