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Abstract 

Ahmed Zaki Abu Shadi (1892 –1955) was an Egyptian romantic poet, publisher, medical 

doctor, bacteriologist and bee scientist. He is best known in Egypt for having founded the 

influential poetry journal Apollo, an important vehicle for experimental Arabic poetry in Egypt 

and beyond, which he designed, published, and edited. He established a group of poets known 

as “Apollo Society” or The Apollo School (Arabic:  مدرسة أبولو) whose members and contributors 

included artists and poets from beyond Egypt’s borders and across the Arab world. He was 

born in an educated family. He was influenced by the writings of his teacher Khalil Mitran 

(1872-1949) and also by the Mahjar and American literature. In his poetry he had focused on 

democracy, history, religion, philosophy, romanticism, patriotism and humanism. He had 

shown great mastery in his use of symbolism and free verse. This article looks into the main 

characteristics of the major poems of this eminent poet paying special attention on his literary 

spirit. In so doing, the researchers have used several methods including descriptive method, 

historical method and critical method. 
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 ملّخص المقالة:
م( شاعر مصرّي فّذ مدّقق وأديب بارع المع عريق، 9111-9911هـ/9031-9031أمحد زكي أبو شادي ) 

وناقد كبري وطبيب جراثيمّي، وحنال ماهر، وجمّدد الفنون واألساليب يف الشعر يف العصر احلديث. يعّد من الرواد 
ار الكبري هو إنشاء مجاعة أبولو وإصد للمدرسة الرومانسية. هو مؤسس مدرسة أبولو الشعرية. وكان عمله األديب

جديدة  وحركة حديثة شعرية، وأبرزت  جملة أبولو خمتصة للشعر ونقده. قد أحدثت هذه اجلماعة وتلك اجمللة هنضة  
عددا من الشعراء حىت لّقب أمحد زكي برائد مجاعة أبولو، كما يعّد رائدا من رواد التفكري احلّر يف العصر احلديث. 

 مملوءة باألعمال األدبية واالجتماعية والثقافية اليت أثرت يف تكوين شخصيته األدبية. له شهرة واسعة يفوإّن حياته 
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الشعر والنثر ولكن شهرته يف الشعر أقوى من شهرته يف النثر. وقد صّنف كتبا عديدة يف الشعر احلديث حىت يعّد 
، واّّتاذه خليل تنوع الكثري. إّن نشتته يف أسرة أدبيةمن املكثرين من حيث اإلنتاج الشعري جبانب إنتاجه النثري امل

مطران أستاذا يف األدب والشعر، واملدارس الشعرية املختلفة يف عصره، ومطالعته األدب املهجري، واألدب 
اإلنكليزي، واألدب األمريكي، وتتثره بالشعراء الغربّيني، وغريها ساعدته يف تكوين عبقريته الشعرية. لقد نظم يف 

ملوضوعات القدمية واحلديثة املتنوعة. ولشعره خصائص ممتازة، وميزات بديعة غريبة، أمّهها: الدميقراطية، والرمزية، ا
والتتملية، والرومانسّية، والوجدانّية، والوطنّية، واإلنسانّية،  والواقعية، والدينية، والفلسفية، والغنائية، والقصصية،

الشعر، كالشعر احلّر، والشعر املرسل، واألشعار ذات متعددة القوايف والبحور، وفّن واإلبداع يف األنواع املتنّوعة من 
املنهج  نميف إعداد هذه املقالة مناهج عديدة  اتبعنااألوبرات، واألسلوب احلديث ذي األلوان الفنية، وغريها. حنن 

 ساحة اللغة العربية املتنوعة يف كي يتضح على الباحثني شعوره وخدماته  التارخيي، والتحليلي، والنقديالوصفي و 
 وآداهبا كما يظهر حياته اململوءة باألعمال اإلجتماعية والثقافية لألمة املسلمة خصوصا للشعب املصري.

 
: أمحد زكي أبو شادي، األدب املهجر، الدميقراطية، الرمزية، الشعر احلر واملرسل،  الكلمات االفتتاحية

 الرومانسية.

 

 التمهيد:  .1
م بالقاهرة ونشت 9911أبو شادي شاعر مصرّي عبقرّي عريق وجمّدد بارع يف فنون الشعر. ولد سنة  أمحد زكي

فيها يف جّو أديّب برياعة الوالدين. إّن عبقريته الشعرية تكاد تكون منقطعة النظري يف تاريخ األدب العرىّب احلديث. 
ه إىل أعلى فسيح بعيد األفاق غريز اخلطوط بّلغتوله عبقرية ممتازة وموهبة شعرية حاذقة وعناصر إنسانية وخيال 

القمم من اجملد بني الشعراء احملدثني. إّن العوامل املذكورة ساعدته يف تكوين عبقريته الشعرية، وأثرت يف شاعريته، 
ة دوفتحت له عينه األدبية حىت صار شاعرا كبريا. لقد نظم يف املوضوعات املتنوعة، وألف دواوين كثرية، وكتبا عدي

يف الشعر تدّل على عبقريته الشعرية. ولشعره خصائص ممتازة، وميزات غربية. توّّف يف اليوم الثاين عشر من إبريل 
 بواشنطن يف أمريكا. يعّد أمحد زكي أبو شادي من أهم الشعراء املكثرين بني املعاصرين. 9111سنة 

 

 أهداف البحث :  .2
  تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية : 

 تعريف الشاعر أمحد زكي أبو شادي (9)
 السعى لتعريف خدماته يف حقل األدب العريب (1)
 تاثره باألدباء الغربيني (0)
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 مسامهته يف الشعر احلديث (1)
 اظهار خصائص شعره (1)

 
 منهج البحث : .3

استخدمنا يف هذا البحث املنهج الوصفي واملنهج التحليلي والتارخيي والنقدي إلجناز هذه الدراسة  
  النتائج املطلوبة كما قمنا باالستقراء وبالطريقة املكتبة جلمع املعلومات اإلكادمية والثقافية.ولوصوهلا إىل 

 

 التعارف الوجيز ألحمد زكي أبي شادي: .4
ونسبه  iحبّي عابدين من مدينة القاهرة. 9911ولد أمحد زكي أبو شادي يف التاسع من شهر فربايرسنة 

الكامل: أمحد زكي بن حممد بن مصطفى أيب شادي، املشهور بتمحد زكي أيب شادي. نشت يف بيئة أدبية حتت رعاية 
فورث األدب منهما كما امتزج به الدّم  iiاألبوين األديبني حممد أيب شادي وأمينة ببلدة أدبية وترعرع يف جّو أدييب.

م( هو أديب 9983-9101) iiiزكي أيب شادي فامسه حممد أبو شادياألديّب منهما عند والدته. أّما والد أمحد 
عريق وكاتب ماهر يعترب من أوائل الرواد املصرية يف إحياء األداب العربية. كما هو أّوُل مصري عريّب زار األندلس 

د قوأّما والدة أمحد زكي أيب شادي فامسها أمينة هى شاعرة أخت الشاعر مصطفى جنيب. ل ivيف العصر احلديث.
باسم أبيه أيب شادي. كان أمحد زكي أبو شادي يذهب إىل مكتب قريته كتمثال عشرة  اشتهر أمحد زكي أبو شادي

 التحق مث أوالد من القرية. وملّا بلغ الرابع من عمره أدخله أبوه يف املدرسة االبتدائية مبدرسة اهليامت "جبهة اخلنفي".
رام امرأة التحق مبدرسة الطّب وقضى فيها سنة، ويف أثناء ذلك مال إىل غ باملدرسة الثانوية فتمت تعليمه الثانوي. مث

ن امسها زينب ربيبة أبيه حممد أيب شادي اليت تعيش معه يف سقف واحد. حيّبها حّبا مجّا وال حتّبه بل ترفضه وتزّوج م
األبيات  "زينب" وبعضرجل أخر. فاضطر الشاعر. قد يرّدد الشاعر هذا االسم يف قصائد عديدة، منها : قصيدته 

 vمنها:
 زينب ما أحلى اخلفوق الذي + ال يرحم القلــــب لدى قربك                       
 زينب يا روحي ورحيانيت + ما شئت ما شئت هوى صبك                       
 زينب يا مشسي ويا هبجيت + كوين كعهد الشمس يف حبك                       
 أغلبت أشــــــواقي ضنينا هبا + من أجلك فتبقى على قلبـك                       

لقد زفت زينب بزوجها يف بيت قريب من مسكن أمحد زكي.  وكانت موسيقى العرس تتسلل إىل أذنيه وهو غريق 
بوه يف رحلة عام سله أيف حبر األحزان. فتنشد يف هذه احلالة قصيدته الشهرية "عرس املتمت". وعلى هذه احلالة أر 

م إىل اليونان وتركيا كى ينسى غرام عشيقته السابقة. وتعّطل عن دراسته عام ا نتيجة لصدمة عاطفية، فاضطّر 9199
قضى يف إجنلرتا  viليتّم دراسته العالية الطّبية. 9191والده يف دراسته الطبية حىت أرسله إىل إجنلرتا يف إبريل عام 
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م، قضى منهّن ثالث سنوات يف دراسة الطّب فتمتّها وّترّج 9111إىل سنة  9191طوال عشر سننني من سنة 
م. ّتّصص أثناء ذلك يف علمى األمراض 9111مث قضى بعده حواىل سبعة أعوام إىل سنة  9191فيها بديسمرب 

من "مدرسة  "الباطنة واجلراثيم وفاز يف سنتني متواليتني بشهادة الشرف ونال جائزة "وب" يف علم "البكرتولوجيا
وهذه اجلائزة شّجعته إىل البحث العايل يف علم  viiمستشفى سانت جورج" إحدى مدارس جامعة لندن الطبية.

الطّب. ويف أثناء ذلك اهتم برتبية النحل. فاّتذ "النحل وطبيعته" موضوعا للبحث. فعمل زمنا يف تتسيس معهد 
ّلته لتنشر على مقربة من مدينة أكسفورد مركزا ألعماله. م وجملة "عامل النحل" واّّتذ جم9191النحل الدوىل سنة 

كما ساهم يف   viiiم(.9113-9919وُعنّي سكرتريا جلمعية آداب اللغة العربية اليت أّسسها املستشرق مرجليوث )
جدير بالذكر أنّه أّسس "نادي  ixم.9191م إىل 9190تتسيس "النادي املصري" وعمل سكرتريا له من عام 

بعد شهرين من تتسيس "النادي املصري." فحّياه أمرُي الشعراء أمحد شوقي بنظم قصيدته الغرّاء النحل املصرّي" 
 "مملكة النحل." ويف أثناء إقامته يف إجنلرتا تزّوج من سّيدة إنكليزية رافقته زمنا طويال من حياته حىت قبيل هجرته إىل

ويف أثناء إقامته يف إجنلرتا أحاط  xiه دواوينه ومؤلفاته.ووفّر له اجلّو املالئم الذي أنتج خالل xم 9119أمريكا سنة 
اللغة اإلجنليزيّة والفرنسّية وأدهبما وغريمها من اللغات الغربية األجنبية حىت أتقن هبما حيث ينظم فيهما. كما مال 

عة الرومانسّية ز إىل املذاهب األدبية املتنوعة من املذهب الكالسيكي والواقعي والرمزّي والسريايّل عموما وإىل الن
وأخريا تراقب  xiiiوكيتس. xiiخصوصا. واّتذ خليل مطران أستاذا وشيخا له هلذه الفننون، وتتثر بتشعار شيللي

الشرطة اإلجنيليزية أعماله يف "النادي املصري" حىت ضاقت عليه األرض الربيطانية مبا رحبت فعزم على العود إىل 
 xiv.9111وطنه مصر فعاد يف أواخر ديسمرب عام 

م يف الوظائف احلكومية. فعمل طبيبا 9111بدأ حياته العملية طبيبا بعد عودته من إنكلرتا إىل وطنه مصر سنة 
خلدمة الشعب يف سائر داخل البالد املصرية متنقال بني القاهرة واإلسكندرية والسويس وبورسعيد حيث عني طبيبا 

مث  9111مل احلكومة البكرتوجلية بالسويس يف إبريل مث عنّي مديرا ملع 9110بكرتوجليا بالقاهرة يف إبريل عام 
نقل إىل معمل بور سعيد مث عمل مديرا ملعمل مستشفى احلكومة باإلسكندرية. ولكن غلبت عليه رغبته إىل القاهرة 

م ليخدم الناس بعلومه 9119منتدى األدباء والشعراء والفضالء والنبالء فغادر اإلسكندرية راجعا إىل القاهرة سنة 
م يف معهد الصحة 9101لطبية ويهذهبم بفنونه األدبية والشعرية. وعنّي مدير القسم "البكرتوجليا" يف إبريل من سنة ا

م، وأصدر جملة هبذا 9100بالقاهرة. أسس الدكتور أمحد زكي أبو شادي مدرسة شعرية هي مدرسة "أبولو" عام 
يقول أمحد قبش: كان عمله الكبري هو  xvلى منطه.االسم غصت صفحاهتا باملرتجم من الشعر العريب، واملنظوم ع

متخّصصة للشعر ونقده، وقد أحدثت هذه اجلماعة وتلك اجمللة  xviiوإصدار جملة " أبولو"  xviإنشاء "مجاعة أبولو"
هنضة وحركة وأبرزت عددا من الشعراء ومل يكن جلماعة أبولو مذهب أديب حمدد، وقد محلت جملتها شعر احملافظني 

مث نقل إىل اإلسكندرية مرة  xviiiى السواء، ولكن أغلب شعره يدور حول موضوع الطبيعة واحلّب.واجملددين عل
م، وظّل يعمل يف احلكومة حىت أصبح وكيال لكلية  الطّب جبامعة اإلسكندرية سنة 9101أخرى يف خريف عام 

9111 .xix  
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واستقّر فيها زمنا طويال إىل أخر حياته.  xx. 9118أبريل سنة  91هاجر أمحد زكي بعد وفاة زوجه إىل أمريكا يف 
وهى رابطة  xxiوعمل أستاذا لألدب العريب يف معهد آسيا بتمريكا وأسس رابطة أدبية دعيت باسم "رابطة منريفا"

شعرية أدبية نظمها على غرار مجعية أبولو أسسها مع نعمة احلاج الذي كان رئيسا هلا وكان أمحد زكي أبو شادي 
وأسس اجلماعة األدبية والعلمية. وأصدر  xxiiضمت الرابطة عددا من املفكرين العرب واألمريكيني. أمينا للسّر، وقد

اجملالت ونشر دواوينه وحرر جملة "أبولو" األدبية الفنية مث حّرر جملة "اهلدى" العربية مث شغل أستاذا للبكرتوجليا 
 شغل ونشاطة. وساهم بنادي األدب وأصدر وكان يقضي أوقاته يف الواليات املتحدة يف xxiiiببجامعة اإلسكندرية.

جملة "اهلدى" باللغة العربية. وأظهر رأيه يف الشعر احلّر والشعر العريب واألدب العريب واللغة العربية. وشاعت هذه 
اجمللة عند األمريكيني والعربيني ولكن مل يطل عمرها حىت توقفت. وكان أمحد زكي أبو شادي يكتب املقاالت 

لمية ويلقي احملاضرات يف الندوة يف األدب واللغة العربية وأصدرها يف جملة "صوت أمريكا" األدبية. كما األدبية والع
 يرتجم بعض األشعار الفارسية واإلنكليزية، ورباعيات عمر اخليام وحافظ الشريازّي إىل اللغة العربية الفصحى.

فرثاه   ودفن فيها xxivبواشنطن يف أمريكا.  9111توّّف أمحد زكي أبو شادي يف اليوم الثاين عشر من إبريل سنة 
  xxvكثري من األدباء والشعراء واألصدقاء واألساتذة والتالميذ والنقاد وغريهم بقصائدهم الرثائية الغراء.

 
 شادي الشعرية: يعبقرية ألحمد زكي أب .5

شعرية تكاد تكون ته الأمحد زكي أبو شادي شاعر عبقرّي بارع يف فنون الشعر ونظم يف خمتلف ألوانه. إّن عبقري
منقطعة النظري يف تاريخ األدب العرىّب احلديث. وله عبقرية ممتازة وموهبة شعرية حاذقة وعناصر إنسانية وخيال فسيح 
بعيد األفاق غريز اخلطوط واآلوان وله نفس طماحة وهذه األوصاف ساعدته يف عبقريته الشعرية وبلغته إىل أعلى 

 احملدثني. إّن العوامل العديدة التالية كّونت له عبقرية فذة، أمّهها فيما يلي: القمم من اجملد بني الشعراء
ولد ونشت يف أسرة أدبية حتت رعاية األبوين األديبني حممد أيب شادي نشأة أحمد زكي في أسرة أدبية:  . 5.1

والدته. أما والده  يّب منهما عندوأمينة ببلدة أدبية وترعرع يف جّو أدييّب. فورث األدب منهما كما امتزج به الدم األد
م( هو أديب عريق وكاتب ماهر وخطيب مفوه ونقيب احملامّيني وعضو 9101-9983حممد بك أبو شادي )

م جملة أسبوعية أدبية 9131جملس النواب يعترب من أوائل الرواد املصرية يف إحياء اآلداب العربية. وكان يصدر عام 
وهلذه الصحيفة تتثريكبريعلى ولده أمحد زكي أنّه صدر فيما بعد  xxviلظاهر". "اإلمام" وجريدة يومية  "حدائق ا

اعرية أمحد فهذه النشتة أثرت على ش جرائد وجمالت. وأّما والدته أمينة جنيب شاعرة شقيقة الشاعر مصطفى جنيب.
تابه "قطرة من يراع ه نشر كزكي تتثريا بالغا منذ حداثة السّن. فكان والداه أستاذه األديب األول. فمظاهر تتثريمها أنّ 

   يف األدب واالجتماع" جمموعة من الشعر والنثر وهو مل جياوز الثامنة عشر من عمره.
إّن الشاعر أمحد زكي اّتذ خليل مطران أستاذا وشيخا اّتخاذه خليل مطران أستاذا في األدب والشعر:  .5.2

حىت تتثربه يف دعوته إىل التجديدات الشعرية عموما وإىل املذهب الرومانسي خصوصا. وكان مطران من الرواد 
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للحركة الشعرية الرومانسية. فقد أهدى أمحد زكي روايته الشعرية "أختانون " خلليل مطران. فقد أقّر الشاعر تتثريه 
 xxviiيه تتثريا شديدا حيث يقول :عل

 وهل أنا إال  نفخة منك مل تزل + على عجزها ظمتي وإن دمت قدويت
 جيلك قدرا شاعر بعد شاعر + وتوقظ عمرا أمة بـــــــــــــــــــعد أمة
 وما عابين إطراء حىت فإمنا + أعرب عن دينـــــــي وأنشر ملتــــــي

كان أمحد زكي من أصدقاء الشعراء املعاصرين كحافظ وشوقي واملازكي   ة:تأثره بالمدارس الشعرية المختلف .5.3
وعبد الرمحن شكري والعقاد وأمحد حمرم ومصطفى صادق الرافعي وغريهم من أفذاذ األدباء والشعراء املعاصرين. 

دث يف حوكان أصغرهم سّنا، فيّتبع مدرستهم الشعرية، ويعجب بوطنية حافظ وعاملية شوقي وابتكار الفن املست
الشعر هو الشعر املرسل إعجابا شديدا ويقرأ ديواهنم وكانوا حيّبونه حّبا مجّا. ويتتثر هبذه املدارس تتثرا بالغا. ظهر 
تتثريهم عليه يف شعره االجتماعي وشعره املرسل ويف عوملته الشعرية. وإّن تتثري مدرسة حافظ وشوقي وعبد الرمحن 

 حىت صارت أفكاره كتفكار شعراء تلك املدرسة.شكري عليه أضافته عبقريته الشعرية 
مثال كان أمحد زكي تتثر باألدب الغريّب كما تتثر بكثري من الشعراء الغربيني كت  تأثره بالشعراء الغربّيين:. 5.4

وأرنولد وغريهم. فزادت  xxxوديكرت xxixوشيلي وكيتس وهيين وكثري من األدباء الغربيني كتمثال ولز xxviiiبوردزورث،
 ثقافته الواسعة اجلامعة بني الثقافات العربية والغربية وآداهبا. بسعبقريته ب

 إنّه هاجر من مصر إىل إجنلرتا لدراسة علم الطّب فقضى فيها طوال مطالعته العميقة األدب اإلنكيليزي: . 1.1
قرأ األدب اإلنكيليزي قراءة عميقة وأحاط   فيها م(. ويف خالل مكوثه الطويل9111-9191عشر سنوات )

 أصوله وعناصره حق اإلحاطة. 
. 9118أبريل سنة  91هاجر أمحد زكي إىل أمريكا بعد وفاة زوجته  يف مطالعته الوافرة األدب األمريكي:  .5.5

 وتزّوج م. ويف أثناء ذلك طالع األدب األمريكي مطالعة.9111إىل وفاته سنة 9118وقضى فيها تسع سنوات من 
امرأة أمريكية مثقفة. فزادت رغبته إىل األدب األمريكي. أثر هذا األدب أنّه ألف ديوانا مهّما مسّاه " من السماء. 

" 
املقصود باملهجر األدباء الذين هاجروا من الشرق وخباصة من الشام وبصفة مطالعته األدب المهجري:  .5.5

وا أدبا اجلنوبية تطلعا  للحرّية وّتّلصا من فساد االستعمار الرتكّي وانتجأخّص من لبنان إىل أمريكا الشمالية وأمريكا 
 جيمع بني مالمح الشرق العريّب )الرومانسي( ومالمح الغرب )مظهر جتديد( وذلك يف منتصف القرن التاسع عشر.

طالع م. و 9111إىل أن توّّف 9118. وقضى فيها تسع سنوات من 9118إن أمحد زكي هاجر إىل أمريكا سنة 
 فيها األدب املهجري ومناهجه وأساليبه مطالعة عميقة. وهذه املطالعة أثرت يف شاعريّته وعبقريته الشعرية.

إّن مجاعة الديوان تطلق على النقاد الثالثة الذين كّونوا "مجاعة شاعريته:  ىتأثير "جماعة الديوان" عل .5.5
م(، وعبد 9111-9913اهيم عبد القادر املازين )م(، وإبر 9181-9991الديوان" وهم عّباس حممود العقاد )
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م( من حيث الرؤية الشعرية واألسس الفنية، ألهّنم التقوا فكريا حول مفاهيم نقديّة 9119-9998الرمحن شكري )
ومُسّيت "مجاعة الديوان" نسبة إىل الكتاب النقدي الذي أصدره العقاد واملازين عام  xxxiومجالية متقاربة.

رواد"مجاعة الديوان" يف نزعتهم اجلديدة باألدب اإلجنليزي، وبالشعراء والكّتاب الرومانسّيني لقد تتثر  xxxiiم.9119
وتفككت تلك اجلماعة سريعا لكنها أثرت على بعدها عموما كما أثرت على شاعرية أمحد  xxxiiiبصفة خاصة.

 زكي خصوصا. 
 
 : آثار أحمد زكي أبي شادي الشعرية .5

. وألف شاعريته وزادت عبقريّته الشعرية وفتحت له عينه األدبية حىت صار شاعرا كبرياإّن العوامل املذكورة أثرت يف 
دواوين كثرية وكتبا عديدة يف الشعر تدّل على عبقريته الشعرية، يعّد من أهم الشعراء املكثرين من حيث اإلنتاج 

  الشعرّي بني الشعراء املعاصرين. أمّهها ما يلي.
باسم  م9193أبو شادي نتاجه الشعري مبكر ا، حيث أصدر ديوانه األول سنة  قد بدأأنداء الفجر:  . 5.1 

حيتوى جمموعة من شعره الذي نظمه يف  xxxivهو من احلجم املتوسط.  م ثانية.9101"أنداء الفجر" مث طبع عام 
وهو يف الثامنة عشر من عمره. وهو خمتارات من نظمه حيتوي مخسني قصيدة ومقطوعة حواىل  xxxvطفولته وشبابه،

أربعة متية مخسني بيتا. وفيها متتزج اللهفة املتعطشة باحلزن األليم، واإلحساس الوطين باألشواق العاطفية. إّن هذا 
 الشعر ومعانيه وأسلوبه.   الديوان نفحة من نفحات ثورته الفّنية، وأية من آيات التجديد يف أغراض

هو ميثل متساة حّبه أصدق متثيل، فيه غرامه احملروم العاثر. حينما كان طالبا  مبدرسة الطّب وقضى  زينب: . 5.2
فيها سنة، ويف أثناء ذلك مال إىل غرام امرأة امسها زينب، وهى ربيبة أبيه )حممد أيب شادي( اليت تعيش معه يف 

ا ولكنها ال حتّبه بل ترفضه وتزوج من رجل أخر. فاضطر الشاعر. قد يرّدد الشاعر هذا سقف واحد. حيّبها حّبا مجّ 
 xxxviم.9111االسم يف قصائد عديدة، منها قصيدته "زينب" وأصدر هذا الديوان عام 

-9913يصّور الشاعر يف هذا الديوان عاطفته الوطنية، جّمد فيه الزعيم املصرّي سعد زغلول ) مصريات:. 5.3
مع بعض النظرات السياسية واالجتماعية، وحدث عن الدين والقومية والدميوقراطية واحلرية والربملان، م( 9113

 م.9111صدر عام 
مثل الشاعر فيه صور الشباب من فرح وبكاء وجّد وهزل وفكاهة وحكمة وفلسفة وخيال  أنين ورنين: .5.4

 xxxviiم.9111ومحاسة وطنية. هى تعكس جتاربه وخرباته. صدر سنة 
نشر فيه وفاءه لبعض الشعراء واألدباء املعاصرين الذين يعيش بينهم. فنظم للدكتور طه  رجع الصدى: .5.5

حسني قصيدة، ولعبد الرمحن شكري قصيدة، وكذا لصادق عنرب وفريد وجدي وخليل مطران وغريهم قصيدة 
 مستقلة. 

http://seu.ac.lk/sljais/


http://seu.ac.lk/sljais/                                         Islam & Hossain, The importance of the poems of Ahmed Zaki…… 

  
 

| 8  
 

م. عكس فيه صورا 9913اية صفحة. حيتوي شعره حىت هن 9008هذا ديوان ضخم يقع  الشفق الباكي: .5.5
حية ألرائه ونظراته يف احلياة واألحياء والشعر والوطنية  واحلنني إىل الوطن واحلب والسالم واإلنسانية والعروبة 
والكفاح، والعوملة الشعرية واملتساة والفرح والغضب واألشعار املرتمجة من اإلنكليزية واألوضاع السياسية واالجتماعية 

م. 9113الدينية والثقافية والعلمية، وكل ما خيطر على البال من قيم وأفكار. صدر هذا الديوان سنة واالقتصادية و 
xxxviii 

بيتا. وبني يف هذا الديوان مبواضيع عديدة، منها:  139قصيدة ومقطوعة، و  919حيتوى  أطياف الربيع: .5.5
ا، صدر واملشاعر الشاعرية للبالد وأهلهحّب الوطن واحلنني إىل الوطن ووصف الطبيعة واألثار املصرية القدمية 

 م. 9100
 م.9101عكس فيه صورا حية للحّب والطبيعة واألساطري املصرية واليونانية. صدر هذا الديوان سنة الينبوع:  .5.5
 xxxixم.9101حيتوى هذا الديوان ما يف ديوانه الينبوع، صدر عام  الشعلة: . 5.6

صفحة. حيتوى كثريا من شعر احلّب والطبيعة ومن القصائد  983ديوان ضخم يقع  عودة الراعي: .5.16
اإلنسانية ذات النزعات العالية والنسيخ والتصوير. وحاول فيه إيقاظ الوعى يف الشعب املصري وإثارته للحصول 

 م.9111على حقوقه املقدسة والثورة على احلكام الفاسدين، صدر عام 
ن ضخم عرض فيه خواطره إزاء موضوعها واجتمع كثريا ما يرتجم مقطوعات ومنظومات ديوا أشعة وظالل: .5.11

 xlم. 9109عن بعض الشعراء الغربيني.  صدر عام 
م. كما حيتوى 9111م حىت أوائل عام 9111حيتوى هذا الديوان شعره من أواخر  اإلنسان الجديد: .5.12

وميتاز هذا الديوان بروحه الوطين اإلنساين. طبع يف م. 9118قصائد أخرى نظمها قبل هجرته إىل أمريكا عام 
 م .9191القاهرة عام 

إىل هناية السنة. يشمل  9111حيتوى هذا الديوان شعره الذي نظمها من منتصف مارس  النيروز الحّر: .5.13
 xliم.9199شعه الوطين واإلنساين. طبع يف القاهرة عام 

بيتا. دعا فيه الشاعر جبانب دعواته  1119قصيدة و 913وصفحة  913يف هذا الديوان  فوق العباب: .5.14
التجديدية يف الشعر وفّنه إىل الطالقة الفنية والتتمل النفسي العميق. وصّور يف هذا الديوان موضوعات احلّب 

 xliiم.9101والطبيعة واألساطري القدمية ومشاهدة احلياة. صدر هذا الديوان عام 
 م.9101الشعر الفلسفي، صدر عام هذا جمموعة الكائن الثاني:  .5.15
هو من خمتارات من شعر أيب شادي يوجد فيه مشاعرة الوطنية الصادقة. صدر هذا الديوان شعر الوجدان:  .5.15

 م. 9111عام 
صفحة، وهذا خمتارات من شعر أيب شادي. صدر عام  93هذا الديوان  مختارات وحي العام: .5.15
 xliiiم.9119
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 م. أشار الشاعر يف جملة أدبية إىل هذا الديوان.9101صدر عام  شعر الريف: .5.15
 م بنيويورك.9111حيتوى هذا الديوان كثريا من صور البحروالطبيعة واحلياة، صدرعام  من السماء: (.5.1

 م بنيويورك. 9110ألف هذا الديوان باإلنكليزية، صدر  أغاني السرور: .5.26
 م بنيويورك.9110ألف هذا الديوان باإلنكليزية، صدر  أغاني الحزن: .5.21
 xlivهذا الديوان خمطوط. أناشيد الحياة: .5.22
 هذا الديوان خمطوط نظمه باملهجر. أيزيس: .5.23
 هو جمموعة من الشعر القوميوطن الفراعنة:  .5.24
 م.9100صدر عام أغاني أبي شادي:  .5.25
 م.9101صدر عام  العباب: .5.25
 رة يراع.قط .5.25
 قصيدته الشعرية بالشاعر اإلنكليزي شكسبري.  ذكرى شكسبير: .5.25
 ديوان أغاني العدم. .5.26
 xlvأغاني الحّب. .5.36

 
 :شعرية الشادي  يأحمد زكي أب قصص. 5

 هذه مسرحية شعرية حول سياحة ابن طولون.معشوقة ابن طولون:   .5.1
 صفحة. 919هى قصة غرامية شرقية يف مها:  . 5.2
 قصة شعرية مصرية اجتماعية، وهى من حبر واحد وكل بيتني من قافية.عبده بك:  . 5.3
 هى قصيدة قومية تارخية. نكبة نافارين: . 5.4
 هى قصيدة وطنية تارخيية.مفخرة رشيد:  . 5.5
هى من أهم قصصه الشعري. صّور فيها متسي الزواج ومهازله يف ظروفه.  فعبده بك  قصة عبده بك: . 5.5

زوج ثالث زوجات اثنتان مصريتان وواحدة أجنبية. فشل يف األوىل لسوء االختيار فوقع يف شرك ماري فتزوجها ت
 xlviولكن الشقاق هدم بيت الزوجية الثاين حىت نعم بزوجيته الثالثة اليت عاش معها بقية حياته.

 
 :  الشعريةأحمد زكي  تمثيليات .5

  يوجد له ثالث متثيليات شعرية، وهى:
 ابن زيدون يف سجنه  .9.9
 إحضار إمرىء القيس  .9.1
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 أزدشري. .9.0
ما ألف كمتثيلية أخىرى وهى: الطبيب الشاعر، وهى متثيليته الشعرية وهى تصوير تارخيّي بليغ.  له يوجد و 

 شعرا باإلنكلزية منه دواوين "أعاين العدم" و "أغاين احلب" و "أغاين السرور واحلب".
  

 
 : اديالخصائص الشعرية ألحمد زكي أبو ش .6

 من أهم خصائصه الشعرية فيما يلي: 
الدميقراطية هى منهج من املناهج احلكومية تعنو هبا أغلب البالد املتحضرة ووسيلة من الوسائل الديمقراطية:  .6.1

املهّمة لنجاة اجلماهري من االستبداد والظلم، وحتقيق حقوق املستضعفني واملظلومني والفالحني والعّمالني حىت عامة 
قراطية يات " حدث فيها عن الدين والقومية والدميو الناس. لقد أنشد قصائد عديدة حول الدميقراطية. إّن ديوانه "مصر 

   xlviiواحلرية والربملان، أغلبها يف الدميقراطية. له قصائد فيها، منها " الدميقراطية." 
هى مذهب أديّب برز يف العصر احلديث غّب املذهب الرومانسّي بعد نصف القرن التاسع عشر  الرمزية: .6.2

 xlviiiبفرنسا. يعّد الشاعر بودليري، وفارلني، وإسطفان ماالرميه، وبول فلريي، ورامبو روادا للمذهب الرمزي وزعماءه.
ي املازين مزية يف الشعر العريب بتيدلقد شاع هذا املذهب من  فرنسا إىل العامل العريّب بسرعة هائلة. دخلت الر 

وشكري والعقاد وأمحد شوقي  وحافظ إبراهيم وإبراهيم ناجي وأيب القاسم الشايب وإلياس أيب شبكة وأمحد زكي 
وغريهم من الشعراء الوطنيني والسياسيني. يعترب أمحد زكي أبو شادي من أبرز الشعراء الرمزيني وأعلى طبقاهتم 

اؤها، ية يف شعره الوطين والسياسي. مثال قصيدته " القطة الذكية " بني يف أبياهتا فظنة القطة وذكالرمزية. وتوجد الرمز 
كان أمحد زكي  xlix ولكن رمز هبا االحتالل والظلم واالستبداد واملكر للمستبدين السياسيني واحلكماء املاكرين.

ان رمزي ا يف عنه قوله: "كّلما مسا الفن ك أبو شادي يشيد بقيمة بعض اخلصائص الرمزية يف التعبري، ومن املتثور
بالغته؛ ألنه هبذا الرمز يثري التفكري والتتمل، ويثري عواطف شىت مكنونة، وحييي ذكريات، ويكون عالقات ذهنية 
ونفسية متنوعة بني صور احلياة". وكذلك كان اهلمشري أيض ا يدرك القيمة الفنية لبعض الوسائل الرمزية، كاإلهبام 

  lالذي يقول فيه: "إنّه أمسى ما يصل إليه الفكر العبقري يف نواحي تعبريه".الرمزي 
برزت النزعة الواقعية الشعرية أوال يف فرنسا. ومن رواد هذا املذهب ليوتلستوى، وإبسني،  الواقعية: .6.3

شر يف أحناء عودستيوفسكي، ومكسيم غوركي من فرنسا مث تسربت هذه النزعة يف الشعر العريب يف القرن التاسع 
العامل العريب عموما ويف مصر والعراق ولبنان خصوصا. ومن رواد هذا املذهب خليل مطران، وعبد اللطيف السحريت، 
وإبراهيم ناجي، ومعروف الرصايف، وأبو القاسم الشايب، وعلى رأسهم أمحد زكي أبو شادي الذي هو شاعر كبري 

ش احلّر" واقعية الشعرية حق التصوير. مثال قصيدته " وحي املطر" و"عيواقعي. نظم قصائد كثرية صّور فيها النزعة ال
  li و"الطّب احلائر" وغريها.
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الشعر احلر هو ترتيب مغاير للشكل املتلوف "الشعر العمودي"، أو هو ترتيب جديد للتفعيالت  الشعر الحّر: .6.4
و الشعر اخلالص من هالوزنية الرتاثية، من حيث عدم االلتزام بعددها احملدد يف وزن القصيدة وتغيري يف القوايف. أو 

م حتت نظام عروضي ز حبقيقة حىت ال ينتظالقيود العروضية وينظم يف سطور قصرية ال يستمر كالنثر وخيتلف الطرا
قد  liiiأو هو الذي ال خيضع لنظام البيت والشطر والقافية املردة والذي يكتفى بوحدة التفعيلة. liiموسيقي حمدد.

  livابتدع أمحد زكي هذا الفّن. له قصائد هائلة يف الشعر احلّر. منها : " أواق اخلريف."
ايف واألوزان أو حافظ على األوزان دون القوايف. وبعبارة أخرى هو هو الذي أمهل القو  الشعر المرسل: . 6.5

شعر موزون لكن ال يقيد بقافية. إّن الشعر املرسل دخل يف األدب العريب منذ آواخر القرن التاسع عشر ونضج 
أمحد  دهذا األسلوب يف القرن العشرين بتيدي الشعراء املعاصرين عموما وبتيدى شعراء مجاعة أبوللو خصوصا، وبي

زكي أيب شادي على وجه األخّص. أنشد عددا هائال من قصائد الشعر املرسل يوجد يف عدة دواوين. مثال قصيدته 
     lv"األحداب" اليت هي منوذجية حية للشعر املرسل.

أنشد أمحد زكي قصائد باألسلوب احلديث ذي األلوان اجلديدة األسلوب الحديث ذو األلوان والصيغ:  . 6.5
 lviاجلميلة. مثال قصيدته " أفرديت وأدونيس " بعض أبياهتا: والصيغ

 هلمى دموع اجلمال + هلمى وال تكتفى
 ويا جذوة يف اشتغال + أطيلي وال تنطفى  

 هليبا بقليب الوّف
 جئت قربة )أفرديت( + تنوح نواح املروع  

 بقلب كبري شتيت + يسيل مسيل الدموع
 ويفشي األسى يف الزروع

 + فهزت عىت الصخورعلت صرخة داويه 
 كان املىن الفانيه + تطوف بتهل القبور

 وحتى الشجى والثبور
جند يف األبيات املذكورة أنّه بدأ بقافية الياء مث اسرتد إىل العني مث إىل الراء، والبحر يف الشطر األول والثاين واحدة 

يدة هبذا احد فقط. وانتهى القصويف الشطر الثالث حبر أخر. وكّل بيت له مصران والبيت الثالث له مصرع و 
 األسلوب من البداية إىل النهاية.

توجد الفلسفة يف الشعر العريّب منذ العصر اجلاهلي متفرقة لكّنها توجد كموضوع شعرّي يف الفلسفية:  . 6.5
ت ر م( مث تطّورت رويدا رويدا حىت جاء العصر احلديث فتطو 9313-130العصر العّباسي بيد أيب العالء املعري )

الفلسفة تطورا  باهرا . فكثري من الشعراء احملدثني اّتذها موضوعا شعريا . ألمحد زكي فلسفة شعرية مستقلة تدور 
  lviiأغلب األحيان حميطة بالتفاؤل والتشاؤم. مثال قصيدته "عزاء الفّن" و"الكون املتشائم"، "التشاؤم". 

http://seu.ac.lk/sljais/


http://seu.ac.lk/sljais/                                         Islam & Hossain, The importance of the poems of Ahmed Zaki…… 

  
 

| 12  
 

نّه حيّب اإلنسان واإلنسانية. مثال قصيدته "اإلنسانية " إّن الشاعر أمحد شادي شاعر إنسايّن إاإلنسانية:  . 6.5
  lviii اليت تعّد من أروع الشعر العاملي.

هو شاعر وطيّن حيّب الوطن كحّبه األم. هو من أبرز احملّبيني بني الشعراء املعاصرين حيمى الوطن الوطنية:  . 6.6 
  lixو"نكبة نافرين".بتشعاره الوطنية. مثال قصيدته "مفخرة رشيد" و"بنت النيل" 

هى خاصة من خصائص الشعر احلديث. كان شاعرنا أمحد زكي متديّنا  يف حياته الشخصية الدينية:  . 6.16
واألدبية والشعرية. نظم قصائد عديدة حول الدين اإلسالمي من العقيدة والفكرة واألعمال اإلسالمية. منها: 

  lxقصيدته "عقيديت" و"قربي". 
يعّد أمحد زكي أبو شادي شاعرا  موسيقيا  من الطراز األول. كان ماهرا يف الغناء وبارعا يف الغنائية:  . 6.11

األغاين. ومظاهر الغناء أنّه أصدر ديوانا كامال مسّاه "أغاين أيب شادي." يقول إبراهيُم ناجي حول أغاين أمحد زكي: 
نظم فيها قصائد، منها " دمييت" و" الكروان  lxiهذه األغاين فيها سحر، وعذوبة، وفيها جتديد، وفيها بعث وحياة.

  lxiiالرسول." 
إّن األوبرا هى احلكاية الغنائية اليت متثل للذة واالستماع إىل غنائها، وبعبارة  أخرى: بتهّنا  فنُّ األوبرات: . 6.12

يف اللغة العربية وأدهبا.  lxivهو أّوُل من نظم األوبرات lxiiiتلك الرواية امللحنة اليت لروح املوسيقي السيادة عليها.
وله  أوبرات متنوعة هى جتربته يف الشعر التمثيلي وهى : )أ( "اإلحسان" )فإحسان فتاة حتّب ابن عّمها أمني بك 
ولكن مني يذهب إىل احلبشة يف محلة اجليش املصري هناك ومتوت إحسان(، )ب( " األهلة" )هى أوبرا رمزية حيث 

الشاعر من إهلة الشهوة والقوة(، )ج( " أزدشري" )ابن ملك الفرس أحب حياة  هتب إهلة اجلمال واحلّب لنجدة
النفوس ابنة ملك العراق وتزوج منها بعد صراع عنيف(، )د( " الزباء ملكة تدمر" )قصة ملكة تدمر اليت حارهبا 

  lxvبليونس انتقاما منها ألهنا رفضت الزواج منه(، )ه( " بنت الصحراء."
وال يف فلورنسا ال كفّن أديّب، بل كفّن موسيقي قبل كل شيء. وانتقل هذا الفن من فلورنسا إىل برز فّن األوبرات أ 

مدن إيطاليا األخرى مث انتقل منها إىل فرنسا وأملانيا وإجنلرتا وروسيا. وحاول أمحد زكي يف أثناء مكوثه إجنلرتا أن 
هو أول من نظم األوبرات يف اللغة العربية وأدهبا. م. 9193يدخله يف الشعر العريب احلديث واعتىن هبذا الفّن عام 

إنّه اّلف أوبرات عديدة. منها: "أختانون والزباء" و"ملكة تدمر" و"بنت الصحراء" وغريها. فتول األوبرات ألفها 
 lxviهى: "إحسان " مث ألف أوبرا "أردشري" وأوبرا "اآلهلة" وأوبرا "الزباء أو زينوبيا." 

كانت األشعار من العصر اجلاهلي إىل عصر النهضة ذات قافية واحدة دة القوافي: األشعار ذات متعد . 6.13
ال خالف هلا. فال جند قصيدة من القصائد يف العصر اجلاهلي واألموي والعّباسي ويف بداية عصر النهضة متعددة 

بو شادي. د زكي أالقوايف. فلما جاء العصر احلديث بدأ الشعراء ينظمون قصائد ذات القوايف، وعلى رأسهم أمح
    lxviiيوجد يف كثري من قصائده أشعارا ذات القوايف. مثال قصيدته " القطة الذكية." 

 يل قطة مشغولة + بالبحث يف األشياء
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 جتــــــري هنا وههنا + تقفز يف أشكال
 لكنها قد جلتت + من مكرها للحيـــــــله

 + خذت من العقل املعني تركت شؤون اللهو واتـ                                
 وكتمنا هى تكنس +  وكتمنا هى تدرس

 .جند يف األبيات املذكورة أنّه أنشد أوال بقافية اهلمزة مث بقافية الالم مث بقافية اهلاء مث بقافية النون مث بقافية السني 
قصصي الأمحد زكي أبو شادي شاعر قصصّي ماهر حىت يعّده بعض النقاد مؤسس الفن القصصية:  . 6.14

العريب. وألف روايتني "نفريت" و"املماليك" وخري أمثلة لشعره القصصي" أرفيوس ويورديس" وبعض أبيات من شعره 
                   lxviii القصصي "أرفيوس ويورديس" هو أروع املوسيقي.

ويف الشعر  ،توجد يف الشعر العريب قصائد عديدة متعددة البحور عمومااألشعار ذات متعددة البحور:  . 6.15
احلّر واملرسل خصوصا. كما يوجد فيهما حبور متعددة حلرية الشاعر، ألنّه حيتاج إىل البحور املتنوعة والقوايف املتعددة. 

 lxix: ويوجد يف كثري من قصائد أمحد زكي أشعارا ذات البحور. مثال قصيدته " بلوتو وبرسفون " بعض أبيات منها
 ى املوت ونوح األملال يعرف العطف عليه أحد  + إال صد

 حىت إذا اليتس متــــادى به + وأظلم الكــــــــــون مجيعا له
 وما حملة الفن يف صـــورة + تثور على دهشة الناظرين

 وصارت عزاء املمات الوحيد
ذا توجد فيها حبور كجند يف األبيات املذكورة أنّه أنشد أوال بقافية امليم مث بقافية اهلاء مث بقافية النون مث بقافية الدال  

 متعددة.
لقد هاجر شاعرنا أمحد زكي إىل إجنلرتا، كما هاجر إىل أمريكا. قد تغىّن احلنني إىل الحنين إلى الوطن:  . 6.15 

وال خيلو ديوان من  lxxالوطن يف ديوانيه " اإلنسان اجلديد " و" النريوز احلّر " وكذا يف قصيدته " يف أتالنتيك سييت"
 حات الوطنية، سجل يف شعره أحداث مصر واألمة العربية.دواوينه من النف

كان والد أمحد زكي أبو شادي مشهورا بشاعر العروبة أو شيخ العروبة. فقد تتثر الشاعر أمحد العروبة:  . 6.15
زكي بتبيه فسلك مسلكه وهنج منهجه حىت أنشد قصائد كثرية حول العروبة. مثال قصيدته " آخر بين سراج " و" 

ن لقمان " و" كارثة دمشق" و" ذكرى األندلس" و"عيد اإلسالم" من ديوان أشعة وظالل. ويذكر على وجه دار اب
   lxxiاخلصوص قصيدته " الزهراء". 

ما من شاعر من العصر اجلاهلي أو اإلسالمي أو العباسي أو العصر احلديث إال الطبيعة والنساء:  . 6.15 
د معا ملا بينهما عالقة وثيقة وبعضهم وصفهما منفردا. وشاعرنا أمحوصف الطبيعة والنساء. لكن بعضهم وصفهما 

زكي وصفهما معا يف أغلب أحيان كما وصفهما منفردا بعض األحيان. ومن قصائده الغراء "غادة البحر" و"الصدى" 
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قلة تو"عند الشاطئ" وصفهما معا. وقصيدته "املساء يف الصحراء" مستقلة يف وصف الطبيعة وقصيدته "عيناك" مس
   lxxiiيف وصف النساء. مثال قصيدته " الصدى" وصف فيها الطبيعة مع احلنني إىل احملبوبة حّق الوصف.

شعر األطفال ميزة مهمة يف أدبنا احلديث الذي أدخل بعد النهضة. لقد ساهم أغلب الشعراء  الطفولة: . 6.16 
ة الزكية " كثرية لألطفال. منها قصيدته " القطاحملدثني يف إنشاد شعر األطفال. وإّن شاعرنا أمحد زكي نظم قصائد  

  lxxiii و" األغاين" وغريها.
هى ميزة مهمة يف الشعر احلديث. لقد نظم أمحد زكي أنشودة كثرية جيدة. منها:   قصيدته  األنشودة: . 6.26

  lxxiv الشهرية " الطّب والطّب " و" هلفة " و" مصر اجلرمية " وغريها.
شاعرنا أمحد زكي نظم يف رثاء بعض الشعراء واألدباء والزعماء املعاصرين كتمثال أمري الشعراء الرثاء:  . 6.21)

 أمحد شوقي وشاعر النيل حافظ إبراهيم وثروت باشا وغريهم. 
تبدو النزعة التتملية يف أمحد زكي أبو شادي من صباه املبكر. وله قصائد تتملية عديدة يف ديوانه التأملية:  . 6.22

"الشفق الباكي" منها : قصيدته : اهلل، وضمري اخلالق، واإلميان، وأمسى العبادة، وأشعة الظالم، والسعادة، واإلنسانية، 
والقيامة، والدنيا، وكذا قصيدته الغراء "أنفاس اخلزامى" و"اخلالق الفنان" و" دمعة على قرب" و"أقصى الظنون" من 

ة خصوصا. التتملي يف أشعاره املتنوعة عموما ويف أشعاره الصوفية والفلسفيأحسن أمثلة الشعر التتملي. ويتمثل الشعر 
 يوجد يف شعره التتملّي األلفاظ اجلديدة واملعاين املبتكرة.

لقد بالغ أمحد زكي أبو شادي يف نظم القصائد الوجدانية حلبه العميق إىل معشوقته وفراقه الوجدانية:  . 6.23
األشعار  هو من الشعراء الوجدانيني البارعني يف العصر احلديث. وله قصائد كثرية يف بينه وبينها وحزنه الطويل هبا.

الوجدانية. إّن ديوانه "الشفق الباكي" حيتوي قصائد كثرية وجدانية. منها: اجلمال العصري، وتعريف اجلمال، وأهلة 
عد الفراق ريح واملنسي، والفراق، وباجلمال، واجلمال املقسم، وشعر احلب، وعشق النظرة األوىل والصبا واحلب واجل

وغريها. وله ديوان بتكمله يسّمى "شعر الوجدان" وفيه قصيدة غراء باسم "ساكنة الرمل". قد برع الشاعر أبو 
    lxxvشادي يف األشعار الوجدانية حىت لينظمها استجابة للمهارة والقدرة اللغوية.

سيكية نشتت يف أوروبا يف أواخر القرن السادس عشر هى حركة أدبية مستقلة ضّد الكالالرومانسية:  . 6.24
امليالدّي بتيدي األدباء األوروبيني. مث انتشرت إىل الشرق. وانتشرت الرومانسية يف األدب العريب مبصر خاصة 
واألقطار العربية عامة يف القرن العشرين بتيدي الشعراء العمالقة. ومن أهم رواد الشعراء الرومانسيني يف الشعر 

م(، أبو 9110-9918م( خمرتع املذهب الرومانسي، وإبراهيم ناجي )9111-9931لعريب: خليل مطران )ا
م(، 9111-9939م(، وأمحد حمرم )9139م(، حسن كامل الصرييف )املولود 9101-9131القاسم الشايب )

من لقد نظم كثريا  lxxviم(، ويذكر على وجه اخلصوص أمحد زكي أبو شادي.9111-9131على حممود طه )
  lxxviiاألشعار الرومانسية منها: قصيدته "كرت احلّب" و"اخللسة" وغريها.
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  والنتائج : الخاتمة. 16

 بعد تناول دراسة امحد زكي أيب شادي يكن اإلشارة إىل النتائج التالية : 
ني واألطبآء دقّقامل نياذقاحلو  نيّققاحملبري اكاأل رآء األفذاذشعمن ال شاعر طبيب يعترب ّن أمحد زكي أبا شاديإ .9

لقد امتازت شخصّيته بالطموح والثقة بالنفس، واإلميان القوي بقدرات  يف العصر احلديث. املاهرين
  اإلنسان، والتحلي باملثل العليا والكفاح الوطين.

ابرز بتن حياته ملوءة باخلدمات الغريزة يف حقل األدب العريب شعرا ونثرا. كما خدم الشعب املصري يف  .1
 تماعية والسياسية والثقافية.أعماهلم االج

 ني والعّمالنياملستضعفني واملظلومني والفالح املواطنني من حقوقهبا حتقق إنه كان شاعر الدميقراطية اليت  .0
 مجيعا ويسد هبا ظلم احلكماء واألغنياء على املواطنني. الناسو 

 وطين والسياسيزية يف شعره ال. وتوجد الرميف العصر احلديث الرمزيني وأعلى طبقاهتم  كان من أبرز شعراء .1
 .وغريمها اليت أعىن هبا االستبداد واالحتالل والظلم على املواطنني 

 تطور الشعر احلر واملرسل بتيدي الشعراء احملدثني وعلى رأسهم شاعرنا أمحد زكي أبو شادي. .1
 وطنه واحلنني إىلإن أمحد زكي كان شاعرا صادق احلس ورقيق الشعور، غلب على شعره الطابع الوطين  .8

 احلبيب مافيه رومانسية مجيلة.
ظهر من الدراسة بتنه موسوعة شعرية مملوءة بالتجارب واآلالم كما يعتقد بعض الناس بتنه صاحب الرسالة،  .3

 يعيش من أجلها، ويكافح يف سبيلها.
ل و دة كالوصف والعاطفة والفلسفة، ولكن أغلب شعره يدور حيف املوضوعات املتعدّ الشاعر نظم  .9

 موضوعني: الطبيعة واحلّب.
صره إىل منذ عكما عده من أهم الشعراء بتن له مكانة مرقومة يف ساحة األدب العريب  نقول يف اخلتام ف
عز -من اهلل  رالواف. فالرجاء ةالبديعمسامهته الرائد و شعره ب جيالفوهو اليزال يعيش معنا جيال  ،الزمانهذا 
 املعتمدة. خدماتهالرائعة و  شعارهبتن ينفعنا من أ -وجل

 
 الهوامش : .11

i ،108ص م،9139دار اجليل، طبع سنة  :بريوت تاريخ  الشعر العريب احلديث، . قبش، أمحد. 
ii  ،911صم، 9189دار املعارف، الطبعة الثانية سنة  :القاهرة األدب العريب املعاصر يف مصر،. ضيف، شوقي. 

iii ،108ص املصدر السابق، تاريخ  الشعر العريب احلديث، . قبش. 
iv  ،10ص ،  مصر: املؤسسة املصرية العامة، دون تاريخ،أمحد زكي ،أمحد أنور سيد أمحد.اجلندي.  
v  ،918ص ،9م، ج1333، 1مصر: اهليئة العامة لقصور الثقافة، ط/ مجاعة أبوللو وأثرها يف الشعر احلديث،. الدسوقي، د. عبد العزيز. 
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vi.111أمحد عبد املقصود هيكل، تطور األدب احلديث يف مصر، مصر: دار املعارف، ط/8، سنة 9111م، ص.  

vii ،108ص السابق،املصدر  تاريخ  الشعر العريب احلديث، . قبش. 
viii ( إيران: مؤسسة انتشارات يف دار العلم، دون تاريخ، املنجد يف األعالم،م(: مستشرق إنكليزّي. )لويس معلوف، 9113-9919. مرجليوث 
 .199ص
ix  ،ابق،، املصدر الساحلديثمجاعة أبوللو وأثرها يف الشعر ؛ والدسوقي، د. عبد العزيز، 918املصدر السابق،  األدب العريب املعاصر يف مصر،. ضيف 

 .919-913ص
x،108 ص . قبش، املصدر السابق. 

xi،108ص . نفس املصدر. 
xii( يعد من األعمدة اخلمسة الرومانطقية. ولد مبدينة "هرس هام" يف أسرة أستقراطية. مل يعمر إال قليال ولكن شهرته يف 9911-9311. شيللي :)م

 آفاق العامل.
xiii( هو شاعر9119-9311. كيتس :)191ص املصدر السابق، املنجد يف األعالم،إنكليزّي اشتهر بالشعر الغنائّي. لويس معلوف،  م. 
xiv ،918ص املصدر السابق، األدب العريب املعاصر يف مصر،. ضيف.  

xv.33الدسوقي، عمر، يف األدب احلديث، مصر: دار الفكر العريب،  سنة 9113هـ/1333م، ج/1، ص . 
xvi مجاعة أبوللو "هى تطلق على هيئة أدبية جديدة أسسها يف القاهرة الشاعر املصري د. أمحد زكي أبو شادي )9911-9111م( يف سبتمرب عام" .

م، وجعل مركزها القاهرة وجتمع طائفة من أعالم األدباء، والشعراء والنقاد.9101  
xvii جملة أبوللو" هى أول جملة خصصت للشعر ونقده يف العامل العريب. صدر العدد األّول من جمّلة أَبولّلو ّف )سبتمرب( سنة 9101م. جمموعة" .

.181ص ،1331، سنة 9مصر: وزارة األوقاف املصرية، ط/املوسوعة اإلسالمية العامة،  مؤلفني، اإلشراف األستاذ الدكتور حممود محدي زقزوق،  
xviii ،101ص املصدر السابق، . قبش، أمحد. 

xix  ،919ص املصدر السابق، ا يف الشعر احلديث،مجاعة أبوللو وأثره. الدسوقي، د. عبد العزيز. 
xx (.108ص املصدر السابق، م. )قبش، أمحد،9119. قيل : هاجر إىل أمريكا سنة 

xxi.منريفا : هى إهلة احلكمة . 
xxii،108ص املصدر السابق، . قبش. 

xxiii ،913ص املصدر السابق، األدب العريب املعاصر يف مصر،. ضيف، شوقي. 
xxiv،مجاعة أبوللو وأثرها يف الشعر ؛ والدسوقي، د. عبد العزيز، 111املصدر السابق، تطور األدب احلديث يف مصر،  . أمحد عبد املقصود هيكل

 .913ص املصدر السابق، احلديث،
xxv عة الكاملة، جملمو ا : الدكتور أمحد زكي أبو شادي رائد مدرسة أبوللو، يف تقدمي جملة أبوللو،. د. عبد املنعم اخلفاجي ود. عبد العزيز شرف، مقالة

 .108ص ؛  وقبش، املصدر السابق،93ص ،1م، ج/1330جمللة أبوللو، مصر: مكتبة األسرة، 
xxvi  ،910-911ص املصدر السابق، مجاعة أبوللو وأثرها يف الشعر احلديث،. الدسوقي، د. عبد العزيز. 

xxvii ،89ص م،9111 ديوان شعر الوجدان، . أمحد شوقي أبو شادي. 
xxviii ( شاعر انكليزي. كان رائدا من رواد احلركة الرومانطيقية. ومن شعره "الرحلة" و"بيرت بل".  لويس معلوف، 3991-9333. وردزورث  :) م

 .899ص املصدر السابق،املنجد يف األعالم، 
xxix ( روائي إنكليزي، اشتهر بقصص مغامرات وجملة واسعة تستبق األحداث العلمية، منها : "الرجل اخلفي" و"حرب 9118-9988. ولز : )م

   .899املصدر السابق، ص املنجد يف األعالم، العوامل."  )لويس معلوف،
xxx( قّصاص شهري إنكليزّي. أبدع يف وصف البؤس والبتساء.9933-9998. ديكرت : )لوف، له " دافيد كوبرفيلد" و" أوليفر تويست." )لويس مع م

 .(111ص املصدر السابق، املنجد يف األعالم،
xxxi ،109ص . األستاذ الدكتور حممود محدي زقزوق، املوسوعة اإلسالمية العامة، املصدر السابق. 
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xxxii ،ققني وهو تسمية هذه املدرسة باسم "مدرسة الديوان" نسبة ؛ وهناك خطت يرّدده كثري من الدارسني الباحثني واحمل110املصدر السابق،  . قبش

م، هذه التسمية غري صحيحة. )األستاذ الدكتور حممود محدي زقزوق، املوسوعة 9119إىل كتاب بنفس العنوان قد أخرجه العقاد واملازين يف جزءين سنة 
 .(139ص اإلسالمية العامة، املصدر السابق،

xxxiii 109ص ي زقزوق، املوسوعة اإلسالمية العامة، املصدر السابق،.األستاذ الدكتور حممود محد. 
xxxiv ،1/ج مقدمة اجملموعة الكاملة جملة أبوللو،. خفاجي، د. عبد املنعم، وشرف، د. عبد العزيز، الدكتور أمحد زكي أبو شادي رائد مدرسة أبو للو، 

 .90ص
xxxv ،103ص املصدر السابق، . قبش. 

xxxvi ،103ص . نفس املصدر. 
xxxvii.111أمحد عبد املقصود هيكل، املصدر السابق، ص .  

xxxviii،103ص . قبش، املصدر السابق. 
xxxix ،111ص . أمحد عبد املقصود هيكل، املصدر السابق. 

xl ،111ص . نفس املصدر. 
xli ،109ص املصدر السابق، . قبش، أمحد. 

xlii ،109ص . نفس املصدر. 
xliii ،103ص . نفس املصدر. 
xliv ،109ص . نفس املصدر. 
xlv ،109ص املصدر السابق، . قبش. 

xlvi ،110ص . قبش، املصدر السابق. 
xlvii.19أمحد زكي أبو شادي، ديوان مصريات، 9111م، ص .  

xlviii  ،91-99القاهرة: دار الفكر األديب، دون تاريخ،  األدب وفنونه،. دكتور عّز الدين إمساعيل. 
xlix  ،913ص املصدر السابق، ديوان  الشعلة،. أمحد زكي أبو شادي. 

l.011أمحد عبد املقصود هيكل، تطور األدب احلديث يف مصر، املصدر السابق، ص .  
li  ،19ص املصدر السابق، ديوان أنداء الفجر،. أمحد زكي أبو شادي. 

lii ،931ص م،9111)بإنكليزية(، هركورت آسيا احملدود، اهلند، الطبعة السابعة،  معجم مصطلحات األدب. إمي، إيس، إبرامس. 
liii  03ص م،9198دار املعارف، القاهرة، ط/، سنة  فصول يف الشعر ونقده، قي،. ضيف، شو. 
liv  ،119. قبش، أمحد، املصدر السابق 
lv  ،9301ص، 1330القاهرة: مكتبة األسرة، اجمللد الثاين،  جملة أبو للو، اجملموعة الكاملة،.أمحد زكي أبو شادي. 

lvi ،133ص ،9، ج/9100مصر: دار الفكر العريب، أبريل  اجملموعة الكاملة، . أمحد زكي أبو شادي. 
lvii  ،91ص م،9100مصر: املطبعة التعاون، الطبعة األوىل سنة ديوان الشعلة، . أمحد زكي أبو شادي. 

lviii ،09-03  م،9101سنة  9بريوت: دار الكتب العلمية، ط/ أمحد زكي أبو شادي الشاعر النموذجيّ، . الشيخ الكامل حممد حممد عويضة. 
lix ،01.  نفس املصدر. 
lx  ،01ص ،9118مصر: دار الفكر العريب،  ديوان املنتخب من شعر أيب شادي،.  أمحد زكي أبو شادي. 

lxi  ،19ص م،9111، 9بريوت: دار الكتب العلمية، طأمحد زكي أبو شادي الشاعر النموذجيّ، . الشيخ الكامل حممد حممد عويضة. 
lxii ،93ص م ،1333هـ/9113مصر: دار الفكر العريب، سنة  ديوان أغاين أيب شادي، . أمحد زكي أبو شادي. 

lxiii ،109ص . قبش، أمحد، املصدر السابق. 
lxivاالستماع إىل غنائها. و  . عرف األوبرا بتهنا تلك الرواية امللحنة اليت لروح املوسيقي السيادة عليها. وبعبارة أخرى : إهنا احلكاية الغنائية اليت متثل للذة

 .(109ص قبش، أمحد، املصدر السابق،)
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lxv ،قبش، أمحد، املصدر السابق، ص110؛ وأمحد عبد املقصود هيكل، تطوّر األدب احلديث يف مصر، مصر: دار املعارف، الطبعة السادسة 9111م .

ة."م، وهي: "إحسان" و"أردشري" و"الزباء" و"اآلهل9113؛ وقيل: أشهر مسرحياته الغنائية أربع، نشرها سنة 081ص  
lxvi  ،13، 9111ص هنضة مصر، الشعر املصري بعد شوقي، مصر: مكتبة. مندور، الدكتور حممد. 

lxvii  ،9، ج/9101جملة أبوللو، اجملموعة الكاملة، مصر: اهليئة املصرية العامة للكّتاب، نوفمرب أمحد زكي أبو شادي، . حفاجي، الدكتور عبد املنعم، 
 .111-110ص

lxviii 13ص ،9100 ، سيتمرب0ج/ ،. نفس املصدر. 
lxix  999ص ،1، ج/9100. نفس املصدر، يونيو. 
lxx ،113م، 9138ص ،1، الكويت: دار القلم، ط/الشعر العريب يف املهجر . أمحد زكي أبو شادي، نقال من عبد الغين حسن. 

lxxi  ،111ص م،9118 ديوان الشفق الباكي، مصر: دار املعارف، سنة. أمحد زكي أبو شادي. 
lxxii  ،91ص م،9100، 9مصر: املطبعة التعاون، ط/ ديوان الشعلة،. أمحد زكي أبو شادي. 

lxxiii ،913-991ص . نفس املصدر. 
lxxiv ،931-939ص . نفس املصدر. 
lxxv ،111ص . قبش، أمحد، املصدر السابق. 

lxxvi،89ص م،1338العامة للكتاب، القاهرة: اهليئة املصرية  جتربة املدينة يف الشعر العريب املعاصر، . الشاذيل، دكتور عبد السالم. 
lxxvii  ،91، صاملصدر السابق ديوان الشعلة،. أمحد زكي أبو شادي  . 
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