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 ٧١ فريح العنزي. د.إعداد أ

  أحمد محمد عبد اهللا  ثــــــاسم الباح
  تحليلدراسة و: شعر صقر الشبيب   ثـــــعنوان البح

  القاهرة  ةـــــــــجامع
  اآلداب  ةــــــــــكلي
  اللغة العربية  مــــــــــقس

  )م١٩٨٠(ماجستير   ةـــــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة 
 لتمثل ،)١٩٦٣-١٨٩٦" (شعر صقر الشبيب"دراسة  في تولدت الرغبة
الشبيب  فصقر .الكويت في  الحديثالعربي الشعر ةدراسحلقة من حلقات 

 ، لم يأخذ حظه من الدرس،الكويت في شاعر يقف على رأس مدرسة األحياء
ولم يلتفت إليه كما التفت إلى غيره من الشعراء الذين ال يقفون معه على خط 

 فما ،الكويت في كما أنه يمثل البداية الحقيقية لتاريخ الحركة الشعرية. سواء
  ألنه الخطوة األولى، يبدأ إال به وما بعده ال،إثباته وترجيحه في قبله مختلف

فترة أحوج ما تكون  في  كما أنه جاء،ينطلق منها أبناء المرحلة التاليةالتي 
 وبدأ مرحلة ، حيث قاد بشعره بعض معارك الصراع مع التقاليد،إلى أمثاله

 والنظر إلى واقع الحياة وما تمليه ظروف التطور ،نشر التفكير الحديث
 كان رجل ،باإلضافة إلى كونه شاعراً" صقر" أن أي ،وتقتضيه سنة التجديد
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تطوير الحياة االجتماعية والفكرية  في – من خالل شعره –نهضة يشارك 
  .عصره في واألدبية

 لم يستطع ،سبيل هذا الصراع من أجل تطوير حياة المجتمعفي و
 لم يشتمل ،)١٩٦٩( وحين صدر بعد الوفاة ،حياته في صقر أن يصدر ديوانه

. .حاجة إلى بحث عن بقية أجزائه في وهكذا كان تراثه. .شعره كلهعلى 
  .تاريخ شعر الكويت الحديث في ودراسة توضح دوره
  منهج الدراسة

 مهمة دراسة شعر صقر على ضوء من –وقد حددت هذه المهمة 
 أن تسير عليه الدراسة من ينبغيالذي  طبيعة المنهج – الوطنيعالقته بواقعه 
يهتم ببيان العالقة المتفاعلة بين الواقع الذي ) الواقعيمنهج ال(هنا فقد كان 

الدراسة أن  في –مواطن كثيرة في –جهد البحث الذي واألديب هو المنهج 
 االستعانة –قدر الطاقة –كما حاول البحث أيضاً . .يسير على هدى منه

  .األدبيالنقد  في الشاملة بكل االتجاهات الحديثة
  استنتاجات الدراسة

-١٨٩٦( هذه الدراسة المستقصية لسيرة الشاعر صقر الشبيب بعد
 التي األدوات الفنية هسم وبيان ،وبيان المضامين المختلفة لشعره) ١٩٦٣

 الفكري نحاول أن نتبين مالمح الموقف ،تقديم تجربته الشعرية في استعان بها
حاول  بالتجربة األدبية ننلتقيحين " ذلك أننا ،شعره في كان يصدر عنهالذي 
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ساعد الذي  الفكري) الموقف( لنصل إلى جوهر االنفعاليأن نتخطى تأثيرها 
  . وهذا الموقف يمثل رؤية األديب للحياة واإلنسان،على صياغتها الجمالية

 يقف على رأس مدرسة األحياءالذي  ندرس شعر صقر الشبيب نحي
 عن )الفكريموقفه ( في  يمكننا القول بأن الشبيب ال يختلف،الكويتفي 

 احتواها شعره مسبوق إليها حيث دار التي  ألن المضامين،الشعراء القدماء
  .دار فيه الشعراء من قبلهالذي الفلك في 

 وهذا الفن ،إطار المدحفي :وتفصيل ذلك أن الشاعر يوظف شعره 
شعر صقر الشبيب كذلك فقد أحصينا له  في يتقدم بقية األنواع األخرى
 وكان مدحه لألمير ،بحث حيث قدمنا لهذا الفنعشرين قصيدة تناولناها بال

 بيد أن مضامينه لم تكن إال محاكاة لألقدمين وصدى ،والصديق والشاعر
  .الشعر القديم في  المطروقةالمعاني وال تتجاوز مدائحه تلك ،ألشعارهم
 كان أكثرها من ،عددنا له ست عشرة قصيدة: إطار الهجاء في و

المجتمع  في  وخص ببعضها أفراداً،لبخالء ومن نصيب ا،نصيب علماء الدين
التعليم وشغل  في  ومنعوه من أخذ فرصة،المناصب في كانت لهم سطوة

  .الدولة في منصب
 فحين  ،الشعر القديم في استعملها فهى قديمة مألوفة التي وأما األفكار

 يتناولهم بصورة مضحكة حين يسخر من ، موجهاً للعلماءالهجاءيكون 
  . من العمامة واللحية مادة سخريتهأشكالهم ويجعل

 معانيأثبتنا له تسع قصائد ال تزيد معانيها على : إطار الرثاء في و
 في  وهى نمط واحد يعبر فيه عن مجموعة المحامد المثبتة،قصائد المدح
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 وهى مطروقة ،يطوى لها مع إضفاء صفات أكثر عن حياته التي فهي ،المدح
  .ته منذ القديم حتى زمن الشاعررحلالعربي في على امتداد الشعر 

 فقد أملت العاطفة على صقر أن يكتب سبع قصائد ،أما شعر الغزل
 ومن يقرأ غزلياته يجد أنها تنأى عن مجال الشعر ،تتسم بطبيعة تقليدية

 فكل قصائده تقرب من النظم لموضوع شغل باله ،الرقيق والعاطفة الجياشة
 فأنشأ هذه ، من خالل مطالعاته،اره واستوعب كثيراً من أفك،فترة من الزمن

  .القصائد على غرار ما كان يقال
 وهى قضية محاربة ،سبيلها في وثمة نقطة أخرى جاهد صقر

لن "قصيدة  في ذلك  ويالحظ، وهذا الشعر أقرب إلى شعر المناسبات،الجهل
 صلى اهللا عليه ،ذكرى مولد الرسولفي "وقصيدة " مذنباً قوم إالاليرانى 

ويبادر إلى ،استغل فيها الشاعر المناسبة ليعلن الحرب على الجهلي  الت"وسلم
وجه  في تقف التي  وتولى إبراز أوجه المعوقات والموانع،الدعوة لنشر العلم

  . يأخذ طريقه إلى حياة الناسيالعلم ك
 ذلك أن صقراً ،هذا النوع من الشعر في وثمة أمر آخر يلفت النظر

تأخر المجتمع  في  الجهل من دورهي يؤد وما،وهو يتحدث عن وضع الكويت
تنتابه األمراض  نفسها الذي  العربي ال يغفل عن المقارنة بالمجتمع الكويتي

 وهذا العربي، فصقر يعمم القضية لتشمل الوطن ، وسياسية،من اجتماعية
 فهو يعالج القضايا من وجهة نظر عامة تذكر ،كل قصائده تقريباً في دأبه

 وإن كان هناك فارق بينه وبين أحمد ،شوقي أحمد بشعر المناسبات عند
يرجع إليه الذي هو الرابط اإلسالمي حين يجعل األخير المصير في  ف.شوقي



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٧٥ فريح العنزي. د.إعداد أ

 أو العربيالغالب ينظر إلى العنصر ، في  نجد أن صقر الشبيب،كل الصالت
 شوقي على حين تكبر المساحة عند العربي، كرابطة للعالم القوميالجانب 

  .بأسرهاإلسالمي لتلف العالم 
 وكما هو واضح – لشعر صقر الموضوعيمن خالل هذا العرض 

 يه يشترك ف،إحيائي يتضح أنه شاعراً –والثالث الثاني البابين  في بالتفصيل
 وال عبرة باختالف ، مع كل شعراء األمة العربيةوالجمالي الفكريموقفه 

 لذلك فقد انتهت ،اينالتواريخ ألن ظروف المجتمعات العربية فيها قدر من التب
الكويت  في مصر مثالً مع بداية القرن العشرين ولكنها في مدرسة األحياء

  .الحاليظلت حتى منتصف القرن 
 في  كان صقر الشبيب أهم شعراء مدرسة اإلحياء،نتيجة لكل ما سبق

 البدء الصحيح لكل فهي ، وليس بالهين دور هذه المدرسةالكويتي،الشعر 
 فقد كان موقف الشبيب وبالتالي ، الحديثالعربيشعر ال في حركة تجديد

 الذين دار –األقطار العربية األخرى  في  مع كل شعراء األحياء-متسقاً 
 وكان موقفهم من الحياة واإلنسان هو نفس ،نفسه التقليدي اإلطار في شعرهم

يحرص على الوظيفة العامة للشعر والشاعر الذي  ،الموقف المتوارث
  .راً عن عصره بأكثر مما هو معبر عن ذاته الخاصةباعتباره معب

  
  
  
  


