
مختارات مكتبة الیقظة العربیة 

تقدیـر الجمــال 

أحمـد أمیـن 
 

إذا كان أحمد حسن الزیات صاحب ( الرسالة ) فإن أحمد أمین صاحب ( الثقافة ) التي صدرت في عام 
1949 واستمرت في الصدور حتى عام 1953 وھو العام نفسھ الذي توقفت فیھ مجلة الرسالة . 

وتستحق ھذه المجلة حدیثاً مطوالً ألنھا قامت بدور كبیر في خدمة الثقافة العربیة ال یقل عن دور مجلة 
الرسالة . 

ولكنا نتحدث الیوم عن أحمد أمین نفسھ الذي ألف الموسوعة اإلسالمیة الكبرى فجر اإلسالم وضحى 
اإلسالم وظھر اإلسالم وسنعرض لھا جمیعاً في ( كنوز مكتبة الیقظة العربیة ) ، وقد جمع أحمد أمین – 

الذي ولد في عام 1886 وتوفي في عام 1954 – بین التألیف والعمل الثقافي والنشاط الدائم في 
المؤسسات العلمیة المختلفة . 

كما كان كاتب مقال من طراز فرید یجمع بین العمق والسالسة ، وقد اخترنا الیوم مقال ( تقدیر الجمال ) من المجلد الخامس 
من فیض الخاطر كنموذج لطریقتھ في الكتابة . 

!
زكریا ….. 

 

ما الدنیا إذا فقدت الجمال ، وفقدنا شعورنا بالجمال ؟! إنھا – إذن – ال تستحق الحیاة فیھا ساعة ، 
فما یقومھا ویجعلھا تستحق البقاء إال أن كل شيء فیھا مزج قصد النفع منھ بقصد التجمیل ( ولكم 
فیھا جمال حین تریحون وحین تسرحون ، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغیة إال بشق األنفس 
إن ربكم لرؤوف رحیم ، والخیل والبغال والحمیر لتركبوھا وزینة ، ویخلق ماال تعلمون ) ( النحل 

 . ( 8-6

ولوال الجمال ألختفى كل فن ، فال أدب وال تصویر ، وال نقش وال موسیقى ، والختفى كل أسماء 
الفنانین ، ولما كان أبو نواس والمتنبي والجاحظ والحریري ، وشكسبیر ومولییر وجوتھ ، وال 

إسحاق الموصلي وبیتھوفن ، وال رفائیل ، إال أسماء میتھ ، ولكانت أصوات سوق النحاسین 
كوسیقى أشھر الموسقیین ، ولكانت أصوات البوم والغربان كأصوات البلبل والكروان ، وال كانت كتب إال كتباً في التجارة 

والحیاة العملیة ، بل وما كان اإلنسان إال ألة حقیرة ، یعمل وینتج ویستھلك كألة النسیج أو ألة الطباعة ، على شرط أال یكون 
في نتاجھا أثر من آثار الزینة والجمال . 



والفرق بین أمة راقیة وأمة منحطة ھو الشعور بالجمال ، ھو ینظفھا ، وھو یمدنھا ، وھو ینظم مدنھا ، وھو یرقي عقلھا ، 
وھو الذي یحقق العدل فیھا ، وھو الذي یحسن العالقة بین أفرادھا وحكوماتھا ، فامنحني الشعور بالجمال تمنحني كل شيء ، 
واحرمنیھ أحرم كل شيء – ولو أنصف رجال التربیة لمألوا برامج المدارس بما یربي الشعور بالجمال ، كما مألوه بما یربي 
العقل – في زعمھم – ورحم هللا مربیتي اإلنجلیزیة ، فقد كان أكبر ھمھا أن تزین حجرتھا باألزھار الجمیلة والصور البدیعة ، 

ومن حین آلخر تغیر أوضاعھا حتى تجدد ذوقھا ، فإذا دخلت الحجرة ولم ألحظ ذلك التغییر ، ولم أبدأ الحدیث بتحبیذه أو 
نقده ، صرخت في قائلة : ( یجب أن یكون لك عین فنیة ، وأذن موسیقیة ). 

لقد تأسست األدیان – فیما تأسست – على شعور اإلنسان بالجمال ، فالكنائس الفخمة البدیعة بما فیھا من فن ونقش وتصویر 
وموسیقى ، والكتب السماویة – بما فیھا من شعر وفن – كانت عامالً كبیراً من عوامل األستجابة للدین . واإلسالم – مع بعده 

عن التصاویر والتماثیل ومحاربتھ لھا – استخدم الشعور بالجمال في واد آخر ، فقد لفت النظر إلى مناظر الطبیعة الجمیلة 
على أنھا آیة من آیات قدرة هللا وعظمتھ وجاللھ وجمالھ ( ألم تر اإلبل كیف خلقت ، وإلى السماء كیف رفعت ، وإلى الجبال 
كیف نصبت وإلى األرض كیف سطحت ). ( والشمس وضحاھا ، والقمر إذا تالھا ، والنھار إذا جالھا ، واللیل إذا یغشاھا، 
والسماء وما بناھا ، واألرض وما طحاھا ، ونفس وما سواھا ). ( إن في خلق السموات واألرض واختالف اللیل والنھار 

والفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس ، وما أنزل هللا من السماء من ماء فأحیا بھ األرض بعد موتھا وبث فیھا من كل 
دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء واألرض آلیات لقوم یعقلون ) إلخ. 

ومعجزة اإلسالم الكبرى تتوقف على الشعور بجمال إسلوب القرآن ، وفنھ في أداء أغراضھ وحسن تصویره لمعانیھ، وقصده 
مع ھذا إلى جمال البساطة ، وكم للبساطة من جمال !  

ولما تقدم المسلمون في الحضارة غذوا شعورھم بالجمال من الناحیة الدینیة أیضا، فجملوا المساجد، وأدخلوا الموسیقى في 
األذان وقراءة القرآن .


