
أعالم األدب في الشرق والغرب 

أحمد حسن الزیات  

 ١٨٨٥- ١٩٦٨

!
أحمد حسن الزیات أحد أعالم الثقافة واألدب في القرن العشرین ویلقب بصاحب 
الرسالة تلك المجلة الثقافیة التي استمرت نحوعشرین عاماً من 1933 – 1953 

وجمعت بین صفحاتھا أعالم الثقافة واألدب والفكر من جمیع الدول العربیة فكانت 
بحق جامعة عربیة ثقافیة قبل میالد جامعة الدول العربیة ، وقد احتفت مكتبة الیقظة 

العربیة بھذه المجلة الرائدة وعرضت للعدد األول منھا في باب ( كنوز مكتبة 
الیقظة ) . 

ولكن الزیات كان أدیباً صاحب أسلوب ممیز وھو أحد أربعة من أدباء مصر الكبار 
الذین تمیز كل منھم بأسلوبھ الخاص وھم ( مصطفى طادق الرافعي – وطھ حسین – 

وعباس محمود العقاد ) ، وقد إمتاز أسلوب الزیات بنصاعة الدیباحة وروعة البیان ، وكان یولي دقة اللفظ وموسیقى الجملة 
وإیقاعھا عنایة كبیرة ، كما كان یحرص على األسلوب العربي السلیم في كل ما ینشر في الرسالة التي كان یفتتح كل عدد من 

أعدادھا بإفتتاحیة متخیرة األلفاظ یستوفي موضوعاتھا من أحداث الساعة ، وقد جمع ھذه المقاالت اإلفتتاحیة فیما بعد في كتاب 
من أربعة أجزاء بعنوان ( وحي الرسالة ) ، وسوف نقدم ألصدقاء المكتبة مختارات من أسلوبة في ( مختارات مكتبة الیقظة ) . 

ولد أحمد حسن الزیات في 2 إبریل 1885 في إحدى قرى الدقھلیة والتحق بكتاب القریة في الخامسة من عمره حتى الحادیة 
عشر ثم التحق باألزھر حتى أنشئت الجامعة األھلیة عام 1908 فالتحق بھا ، وقد عمل مدرساً لسنوات وحصل على لیسانس 

الحقوق من جامعة باریس عام 1925 . 

وعمل بالعراق من عام 1929 حتى عام 1932 ، وعندما عاد إلى مصر أنشأ مجلة الرسالة التي صدر عددھا األول في 15 
ینایر 1933 ، وكان الزیات عضواً في المجمع اللغوي بالقاھرة ، والمجمع العلمي العربي بدمشق والمجمع العراقي في بغداد ، 

وقد حصل على جائزة الدولة في األدب عام 1935 عن كتابھ ( وحي الرسالة ) كما حصل على جائزة الدولة التقدیریة في 
األدب عام 1961 ، وكانت وفاتھ یوم 12 یونیة عام 1968 . 

من مؤلفات الزیات : تاریخ األدب العربي 1916 – في أصول األدب 1934 – دفاع عن البالغة – وحي الرسالة ( أربعة 
أجزاء ) – في ضوء الرسالة 1963 – عبقریة اإلسالم – ذكرى عھود . 

ولھ في مجال الترجمة : 

آالم فرتر – من تألیف الروائي والشاعر األلماني جوتھ . 

روفاییل – من تألیف الشاعر الفرنسي المارتین . 

مختارات من األدب الفرنسي . 
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