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المل ّخص
الشاعر الثائر اجلزائري أمحد سحنون نظم فرتة اعتقاله يف السجن قصائد حتمل يف طياهتا توصيات
حتث القارئني علی نبذ الرذائل اخللقية والتحلّي مبکارم األخالق .ذلك أل ّن الشاعر
غالية ونصائح قيّمة ّ
تفطّن إلی أ ّن الشعب اجلزائري إثر احتکاکه باألجانب الفرنسيني ختلّی عن ﻫويته اإلسالمية والتزامه
باألخالق والفضيلة ،وانغمس يف مظاﻫر اجلهل والغباوة واملراوغة والوشاية والغدر واإلباحية وما شاکل
ذلك من السلوکيات املنحرفة والعادات السيئة .من ﻫذا املنطلق يهدف ﻫذا البحث واعتماداً علی املنهج
الوصفي – التّحليلي إلی دراسة داللية ومضمونية لسجنيات أمحد سحنون .ومن أبرز النتائج واملعطيات
الّيت أفادهتا ﻫذه الدراسة املتواضعة أ ّن التوصيات والنصائح الّيت ق ّدمها الشاعر من خالل سجنياته تکتسي
العز والکرامة.
حتول حياة ال ّذل واحلقارة إلی حياة ّ
يف األغلب طابعاً دينياً واجتماعياً وأخالقياً من شأهنا أن ّ
ميکن اعتبار أمحد سحنون طبيباً بارعاً يرمي إلی معاجلة أخالق الشعوب الّيت منيت بأمراض مستعصية
بکلماته الّيت استلهمها من العقيدة اإلسالمية الصافية واألخالق السامية.
کلمات مفتاحية :الشعب اجلزائري ،أمحد سحنون ،السجنيات ،مکارم األخالق ،الرذائل اخلُلقية.
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المقدمة
تُطلق السجنيات علی األشعار الّيت تعکس ما لدی الشاعر السجني من مشاعر احلزن وآالم الوحشة
وما يدور يف خلده من أفکار وآراء حول خمتلف القضايا السياسية واالجتماعية والثقافية أثناء بقاءه يف
احملتل حکومة
احتل الفرنسيون عام  9130م اجلزائر بفضل األسلحة واجليش وشکلوا يف البلد ّ
السجنّ .
عسکرية يقودﻫا جنراالت فرنسيّة يف غضون  930عاماً حيکمون بقبضة حديديةّ .9إال أ ّن الشعب
نسي املعتدي علی مقدرات الشعب
اجلزائري مل يقف مکتوف األيدي بل ّ
ظل حيارب االستعمار الفر ّ
تکل حتّی انتهی األمر بالثّورة اجلزائرية
نسي بعزمية ال ّ
اجلزائري .قاوم أبناء اجلزائر األشاوس االحتالل الفر ّ
نسي وح ّققت االستقالل واحلرية للشعب اجلزائري البطل.
العارمة الّيت أحلقت اهلزمية باالستعمار الفر ّ
الثورة الّيت استغرقت سبعة أعوام ق ّدمت املزيد من التضحية والفداء حتّی ُُسيّت بثورة املِليون شهيد.
عامة واألدب اجلزائري خاصة .ويف السياق املتّصل
ترکت ﻫذه الثورة الکبریة أصداءﻫا يف األدب العريب ّ
کل ما ميلکه
يع ّد أمحد سحنون من الشعراء املناضلني الذين قاوموا االستعمار بسالح الکلمة .واسرتخص ّ
أديب
من غال ونفيس يف سبيل الثورة حتّی ُسجن .ولکنّه انتهز فرصة وجوده داخل الزنزانة للقيام بنشاط ّ
حب الدين
رائع کانت حصيلته جمموعة من القصائد الّيت «تکاد تکون مدرسة تربويّة ّ
تنشئ األجيال علی ّ
والوطن والذود عن االستقالل واحلرية ببذل املهجة دوهنما» .1اغتنم شاعرنا فرتة االعتقال يف السجن
للتفکری فيما تنقصه وحتتاجه الثورة لتحقيق االنتصار؛ فوصل إلی القناعة بأ ّن العودة إلی الذات والرکون
إلی الرتاث الديين والثقايف وااللتزام مبکارم األخالق والفضائل ﻫي الطريق املثلی الّيت حت ّقق للشعب
نسي من
اجلزائري أﻫدافه السامية وغاياته النبيلة ويف رأسها اإلطاحة باألنظمة الفاسدة وطرد االستعمار الفر ّ
اجلزائر .فراح شاعرنا ينشد قصائد حي ّذر فيها أبناء شعبه من ممارسة العادات القبيحة واألخالق السيئة
وحيرضهم علی التّحلّي بالسجايا واألفعال الکرمية.
ّ
األسئلة الرئيسة الّيت يتمحور حوهلا ﻫذا البحث کالتّايل -9 :ما ﻫي الرذائل اخلُلقية الّيت هنی
حث الشاعر علی االلتزام هبا؟ وعلی
سحنون قارئيه عنها يف سجنياته؟  -1ما ﻫي الفضائل اخللُقية الّيت ّ

ﻫذا تکون الفرضية الّيت يقوم علی أساسها ﻫذا البحث ﻫو أ ّن الشاعر اجلزائري سحنون ال يری انتصار
الثورة من خالل النشاطات العسکرية واحلرکات املسلحة ،بل يعتقد أ ّن جتنّب الشعب من تبعية االستعمار
نسي وثقافته املادية والعودة إلی جذوره اإلسالمية والتحلّي بالقيم األخالقية ﻫو الطريق الوحيد الّذي
الفر ّ

 .9مفدي ،زکريا ،اللهب المق ّدس ،ص.75

 .1سکينة ،قدور ،الحبسيات في الشعر العربي ،ص.919
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يؤدي ال حمالة إلی سقوط األنظمة االستبدادية والغطرسة الفرنسيّة .ممّا يزيد يف أهمية وضرورة حبثنا ﻫذا
ّ

أنّه ال تنحصر الوصفة الّيت وصفها سحنون کطبيب بارع يف الثورة اجلزائرية فحسب بل ميکن تطبيقها علی
کل بلد يشبه اجلزائر يف الدين والثقافة والنظام السياسي واالجتماعي علی مدی العصور واألجيال .حيث
ّ
ظل العقيدة
إنّه بإمکاننا أن نعترب املقاومة اجلزائرية منوذجاً مثالياً لاللتزام والکفاح لنيل احلرية واالستقالل يف ّ
اإلسالمية اجمليدة والتخلّق باألخالق الکرمية .فإنّنا نأمل هبذا العمل املتواضع الکشف عن خصوصية
التوجه إلی الفضائل
العمل الشعري لدی سحنون وﻫي اخلصوصية الّيت ال ميکننا اکتشافها ّإال عن طريق ّ
ومکارم األخالق يف شعره .واهلدف الذي نتوخاه يف دراستنا ﻫذه ﻫو إلقاء الضوء علی التوصيات الغالية
الّيت رصدناﻫا يف کلمات الشاعر أمحد سحنون عرب توغلنا يف سجنياته .وممّا زاد من قيمة وأيمية ﻫذه
التوصيات والنصائح ّأهنا تدخل غالباً ما يف صميم األخالق السامية والفضائل النبيلة الّيت جيب أن تتّصف

هبا الشعوب اإلسالمية کافة حتّی تعيش يف سعادة وکرامة .ومنهجنا يف ﻫذا البحث يعتمد علی التّحليل
متنوعة من قصائده الّيت نظمها يف
والدراسة يف سجنياته علی الصعيد الداليل واملضموين واختيار مناذج ّ
يشجع فيها الشاعر املخاطب املتلقي علی االلتزام باملناقب والفضائل وتفادي املثالب
السجن والّيت ّ
والرذائل.
خلفية البحث
لقد عثرنا أثناء تفحصنا ملصادر أمحد سحنون وشعره علی کميّة ال بأس هبا من الکتب والبحثات
واألطروحات اجلامعية يف اللغة العربية تناولت شخصية أمحد سحنون واجلوانب الفنيّة ألشعاره ومن
الکتب« :املقاومة يف األدب اجلزائري املعاصر» لشرف عبدالعزيز ،املنشور يف بریوت مؤسسة دار اجليل
تطرق املؤلّف يف کتابه إلی حياة عدد من الشعراء الذين حت ّدثوا عن ثورة الشعب اجلزائري مبا
9119مّ .
فيهم أمحد سحنون مع اختيار لقطات من أشعارﻫم الّيت تتغنّی فيها بالثورة اجلزائرية وما أبداه الشعب من
نسي.
روح املقاومة والصمود أمام االستعمار الفر ّ
الديين
وقد وجدنا کتابني قيّمني قاما بدراسة األشعار الدينية أو اإلسالمية للشاعر أحديما« :الشعر ّ
اجلزائري احلديث» للدکتور عبداللّه رکييب الذي نشرته الشرکة الوطنية للنشر والتوزيع يف اجلزائر 9119م
واآلخر«حول املضمون اإلسالمي يف شعر أمحد سحنون» ملؤلفه عمر بوقرورة املنشور يف مؤسسة الرسالة
بریوت لبنان 9011ه .لقد درس املؤلفان يف کتابيهما خمتارات من األشعار الّيت حتمل يف تضاعيفها
وثناياﻫا الثقافة اإلسالمية والدينية الّيت تتعلّق بفرتة ما قبل انتصار الثورة اجلزائرية وما بعدﻫا .وقد متّ يف
الکتابني اختيار لکوکبة من أشعار أمحد سحنون أيضاً ولکن ﻫذه األشعار مصطبغة يف جمملها بصبغة
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دينية وإسالمية .فقلّما قام املؤلّفان بتحليل أشعار سحنون من منظور أخالقي حبت .زد علی ذلک أ ّن
النماذج الشعرية الّيت اختارﻫا الکاتبان فيما يتعلّق بأمحد سحنون وغریه من الشعراء غری مصحوبة بدراسة
وحتليل من النواحي السياسية واالجتماعية کما فعلناه حنن يف ﻫذا البحث.
يکرسان
ومن الواضح أ ّن موضوع ﻫذا البحث خيتلف اختالفاً جوﻫرياً مع مفاد الکتابني ّ
فإهنما ّ
الدراسة علی اجلذور اإلسالمية ألشعار سحنون واألسباب الّيت تکمن وراء تل ّقي الشاعر للرؤی اإلسالمية
االجتاﻫات الدينية ،يف حال أنّنا اخرتنا يف ﻫذا البحث سجنيات الشاعر أي ما نظمه ﻫو فرتة کونه يف
و ّ
احلق إذا قلنا بأنّه مثّة فوارق عديدة بني مضمون ﻫذا البحث الّذي يبحث عن
السجن .إذن رّمبا مل ُ
نعد ّ
ّ
املضامني األخالقية املستمدة من صلب العقيدة اإلسالمية وما درسه املؤلفون يف آثارﻫم حول الدالالت
اإلسالمية والدينية الّيت ال تلتقي بالضرورة مع القضايا األخالقية.
ومن األطروحات« :شعر السجون واملعتقالت يف اجلزائر» ملؤلّفه حممد زغينة نوقشت يف معهد
عامة شاملة
اآلداب ،باتنه اجلزاير) 9111م .الدراسة الّيت أع ّدﻫا املؤلّف يف أطروحته اجلامعية دراسة ّ
تشمل العديد من الشعراء اجلزائريني .إذن ال تکون حصة أمحد سحنون منها ّإال قليلةً ال تسمن وال تغين
ختتص بالقصائد الّيت تتعلّق مبکارم األخالق والفضائل .و«احلبسيات يف
من جوع .مثّ إ ّن الدراسة ال
ّ
الشعر العريب» لسکينة قدور نوقشت يف جامعة منتوري بقسنطينة1007 ،م .األطروحة کما يبدو من
عنواهنا حتتوي علی موضوع عام فضفاض مل يرّکز علی مضامني أخالقية ألمحد سحنون بامتياز ،بل
اختارت املؤلّفة من الشعراء الذين عاشوا جتارب شعرية يف السجون مناذج تشتمل علی خمتلف القضايا
وشتّی املواضيع.
وﻫناك حبث بعنوان «جتليات املقاومة يف الشعر اجلزائري املعاصر» أشعار أمحد سحنون منوذجاً)
لسمية ثامين نُشر يف جمموعة البحثات اخلاصة مبلتقی أدب املقاومة الذي ُعقد يف جامعة الشهيد هبشيت
عام  .9311لقد ق ّدمت الباحثة يف حبثها من سجنيات أمحد سحنون ما يتعلّق بالصمود واملقاومة.
واملنحی الذي اختارته املؤلّفة خيتلف عن املنحی الذي اخرتناه حنن يف حبثنا ﻫذا .وختاماً ال يفوتنا القول
بأنّنا استقينا من منهل املصادر املذکورة حتّی االرتواء واجلهود املشکورة الّيت بذهلا مؤلّفوﻫا .آملني أن تکون
ﻫذه الدراسة إضافة مفيدة قيمة إلی األدب العريب امللتزم يستفيد منها القارئ الکرمي ويتمتّع هبا .وال يکون
ﻫدفنا الذي نرميه يف ﻫذا البحث ّإال إعطاء املخاطب متعة أدبية تعبق بعبق األخالق اإلسالمية الکرمية.
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السجن شکلت يف حياته األدبيّة منعطفاً جديداً .فليس
ال شك أ ّن األيّام الّيت أمضاﻫا الشاعر يف ّ
خصص
األول من ديوانه لذاك احلادث املؤمل أُساه باحلبسيات کما ّ
غريباً أن نراه ُخي ّ
صص فصال من اجلزء ّ
فصال من اجلزء الثاين للحادث ذاته ُسّاه بـ ـ ـ «قصائد من السجن» .حيث صور الشاعر ضمن الفصل ِ
ني ما
ّ
ّ
حل به من املصائب والوقائع .وفيما يلي نسلّط الضوء علی لقطات من سجنياته بشيء من التّحليل
ّ
املضموين والدراسة ال ّداللية مع األخذ بنظر االعتبار أنّنا رّکزنا البحث علی اجلانب الداليل واملضموين
تارکني اجلانب الشکلي نعاجله يف حبث آخر.
السجنيات أو األشعار الّيت تنبثق من قرحية الشاعر السجني تتضمن آﻫات وزفرات تنطلق من إنسان
يعيش يف زنزانة ختضع حلراسة شديدة وتفتقر إلی أبسط اإلمکانيات .ولذلك حتمل السجنيات أو أدب
السجن أمجل وألطف ما يتعلّق باألدب اإلنساين واألخالقي کما أ ّن «أدب السجون ﻫو األدب اإلنساين
النضايل الذي ولد يف عتمة وظالم األقبية والزنازين وخلف القضبان احلديدية ،ويتميز األدب االعتقايل
بصدق التجربة وغناﻫا ،وبالعفوية والرمزية الشفافة والصور االحيائية ،وسالسة اللغة وطالوة التعابری».2
نتناول فيما يلي مقتطفات من القصائد الّيت جادت هبا قرحية أمحد سحنون وﻫو يسکن خلف القضبان
نستشف من خالهلا أبرز دالالهتا بادئني بـ ـ ــ:
ّ
 .1الرذائل الخلقية المستشرية بين أبناء الشعب الجزائري
السجن للشاعر فرصة التفکری بإمعان ورويّة حول الثورة اجلزائرية للکشف عن احلواجز الّيت تعرقل
أتاح ّ
مسریهتا .مبا أ ّن الشاعر امللتزم حيمل مسئولية إهناض اجملتمع وإيقاظه من سباته العميق ،وظّف سحنون
أﻫم الرذائل الّيت اعتادﻫا الشعب
شعره کبوق يوصل صوته إلی أبناء وطنه .کما أنّه رّکز اﻫتمامه علی ّ
اجلزائري حبيث أصبحت من معامل شخصيته أال وﻫي:
1
فقد ّأمه منذ نعومة أظفاره .حفظ القرآن علی يد أبيه يف
 .ولد الشاعر اجلزائري أمحد سحنون سنة  9107م يف مدينة «بسکرة» َ

عمر مل يتجاوز  91عاماً .اخنرط يف سلک تعليم القرآن يف عنفوان شبابه وحصل علی وظيفة يف صحيفة البشائر يف الوقت نفسه.
کرس سحنون حياته يف النّضال والکفاح من
انضم إلی األحزاب السياسية الّيت تعارض جنود االحتالل ﻫادفة حتقيق احلرية للجزائرّ .
ّ

نسي ما صنع له ُسعة وشعبية کبریة ال تضاﻫی .زاد سحنون من نشاطاته يف مواجهة
أجل حترير البلد من أيدي االستعمار الفر ّ
وز ّج
االستعمار إلی ح ّد خاف املستعمرون من تأثریه يف نفوس اجلزائريني ودوره يف إذاعة الوعي واليقظة فيما بينهم .فأُلقي القبض عليه ُ
السجن برفقة بعض السجناء سنة  9156م.
السجن لکنّه متکّن من اهلروب من ّ
به يف ّ

 .1شاکر ،فريد حسن ،قراءة عاجلة في أدب السجون ،ص.91

مکارم األخالق في سجنيات أحمد سحنون  -جهانگری أمریي وإهلام كاظمي

6

شي الجهل والغباء
أ .تف ّ

ممّا أثار مشاعر السأم والضجر لدی سحنون أنّه يری شعبه صار ﻫدفاً للجهل والغباء بعد أن کان
مثاالً أعلی للعلم واحلکمة ُحيتذی .لقد خاب أمل الشاعر جتاه الشعب الذي تقوم حياته علی أسس
اجلهل واألميّة واخلرافة بعد أن کانت قائمة علی قواعد العلم والعدالة:
لما اااذا يشا ااي ف المّلا ا فال فا ااي ّأما ااة العا ااد
الفضل في منب الفضل
وکيف يضي ف
ف
اار العل ا ا ا اال م ا ا ا اااذا أ ا ا ا ااابنا
ونح ا ا ا اان من ا ا ا ا ف

فصرنا

شا ا اار واس ا ا ااتفحل األذ
لا ا ااَلا سا ا اااد ال ّ

دين المکرمات بال أهل
وأ بح ف

مثاالً

للغباوة

والجهل
1

ممّا أساء شاعرنا أنّه وجد مظاﻫر الظلم واجلهل واالضطهاد منتشرة بني أبناء شعبه الّذي کان مثاالً
للفضيلة والعلم وعنواناً ملکارم األخالق يف القرون السابقة .واألسلوب التساؤيل الّذي وظّفه الشاعر يف
حل بالشعب من الرذائل واملثالب .ويبدو من کلماته أنّه يعترب
أبياته ي ّدل علی مدی استغرابه واندﻫاشه ممّا ّ
املساوئ کلّها نامجة عن التخلّي عن القيم والفضائل .فإذا مل يلتزم الشعب أيّاً کان مبا تقتضيه الکرامة
سجل يف صفحات تارخيه من األجماد واملآثر.
والفضيلة تستفحل فيه الشرور والقبائح ويضيع ما ّ
ب .ذيوع النفاق والمراوغة
الصداقة
النفاق من أبرز السمات الّيت تتّسم به اجملتمعات العدمية لألخالق والفضيلة .إذا غابت ّ
والصراحة والشجاعة يف حياة الشعب ،حلّت حملّها املراوغة والکذب والنفاق .فال تکون البيئات املوبوءة
بکل ّقوة
باخلداع واالحتيال صاحلة لتنامي العدالة واملساواة ومکارم األخالق فيها .استنکر سحنون ّ
يتسرت
يتقمص يوماً شخصية مزيّفة ومل ّ
وحسم أعداءه الذين يتّهمونه باخلداع والتزوير مش ّدداً علی أنّه مل ّ
وراء أقنعة النفاق والکذب:
اِ با ااَي وجها ااين فا ااي النّا اااس نّما ااا
مصير ذوي الوجهين حتماً لی النّار
ولسا ا ف
ف
وم ا ا ااا لا ا ا اي جل ا ا ااد غي ا ا ا فار جل ا ا اادي و نّم ا ا ااا

عارةف ج ٍ
لد غير جلدي من العار

2

صرح بأ ّن
نلتق ُ
ط يف األبيات الّيت أعاله ما يوحي بوجود الدوافع العقيدية لدی سحنون .حيث إنّه ّ
مصری املنافق ينتهي أخریاً إلی اجلحيم ما ي ّدل علی أ ّن اعتقاد الشاعر باملعاد حيول دون ممارسته النفاق
 .9أمحد ،سحنون ،ديوانه ،ج ،1ص.67
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والتدليس فضالً عن ذلك أ ّن حتلّي الشاعر بالسجايا والشيم ال يسمح له مبمارسته لالحتيال علی اآلخرين
املادة واملنصب.
من أجل ّ
ج .التخلّي عن االلتزام بال ّدين
سبق أن حت ّدثنا عن التزام أمحد سحنون بالشريعة واحرتامه للطقوس الدينية .يری شاعرنا يف القصيدة
يشق طريقه صوب السعادة والکرامة .ومل يقف
التّالية أ ّن اجملتمع الّذي تُنتهك فيه أحکام الشريعة لن ّ
سحنون عند ﻫذا احل ّد إذ ختطّی ذلك وش ّدد علی أنّه لن ينال عاملنا اليوم احلياة السعيدة ّإال إذا طبّق ما
ّقرره ال ّدين عن وعي ويقظة:
اداس بها ا ااا
رع اإلله ،فال ناهٍ وال شاك
ش ف
وکيا ا ااف نسا ا ااع فد فا ا ااي دنيا ا ااا يفا ا ا ف
ال ش ا ا اايء يفس ا ا ااع فد دنيان ا ا ااا س ا ا ااو عم ا ا ا ٍال

بشرعة

اهلل

في

وع ٍي

و دراك

1

التفسخ وعدم االنقياد للتوصيات
من املالحظ يف کلمات الشاعر أنّه يستنکر ج ّداً ّ
تفشي حالة ّ
فقد من حي ّذر ويزجر املنتهکني لألحکام الدينية .ويری سحنون
الدينية لدی مواطنيه وکذلك يستغرب َ
السعادة يف الدنيا رﻫن تطبيق شريعة اللّه علی حياة الفرد واجملتمع والعمل الواعي واملخلص علی منهاجه.
د .عدم االستنارة بسراج العقل وموهبة التمييز
لکل
حتتل ّقوة العقل والتمييز يف رؤية الشاعر مکانة القائد البصری والناصح األمني الّذي ينری الدرب ّ
ّ
من يسری علی ﻫديه .فليس حال فرد أو ّأمة نبذ وراءه العقل والصواب بأحسن من القطيع الّذي فقد
يؤدي إلی اهلالك والضياع .ولذلك يشعر
وظل يتخبط يف جماﻫل الطريق .فمصریيما ال حمالة ّ
سائسه وراعيه ّ
شاعرنا بالقلق الشديد حيال شعبه الّذي أطلق العنان عن أﻫواءه وميوله الﻫثاً وراء أطماعه الدنيّة.
راع فال من م ٍ
ااس قا ا ا ا ااد أمسا ا ا ا ااوا ق يع ا ا ا ا ااً با ا ا ا ااال
رشد أو نصيح
ٍ
ف
والنّا ا ا ا ا ف
ق ا ا ا ااد فق ا ا ا اادوا م ا ا ا ااا وه ا ا ا ااب اللّ ا ا ا ااهف ما ا ا ا ان

 .9مصدر نفسه.
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الفکرة الرئيسية الّيت نستخلصها من خالل البيتني الساب َقني أ ّن الفرد واجملتمع ال يناالن مراديما
ومبتغايما ّإال إذا حازا علی شيئ ِ
نيّ :أوهلما زعيم يقوده إلی املنهاج القومي ويصونه من األخطار الکامنة يف
السمني .فإذا ُحرم شعب من ﻫذه املواﻫب الثمينة
وقوة التمييز بني ّ
طريقه .وثانيهما العقل املنفتح ّ
الغث و ّ
فإنّه يهيم حتماً يف متاﻫات احلياة ويضيع يف جماﻫل العيش ويطمع املستعمرون يف هنب خریاته وسلب
کرامته واستقالله .جدير باإلشارة أ ّن صناعة التشبيه الّيت أجراه الشاعر ارتقی مبستوی الداللة إذ إ ّن
مصری القطيع الّذي ال يرعاه راع مشفق ،فسرعان
الشعب الّذي ال يقوده قائد حکيم سوف يکون مصریه َ
ما يصبح وجبة دُسة للذئاب.
ها .عدم استقامة العلماء والح ّکام

تحسرة .املشاکل العويصة الّيت
يتح ّدث سحنون عن مأساة الشعب اجلزائري وهلجته مازالت حزينة وم ّ
ويبث إليه الشکوی
يتوجه إلی اللّه ّ
يلمسها يف اجملتمع اجلزائري أفرزت يف نفسه مشاعر اإلحباط إلی درجة ّ
ممّا الحظه من فساد النخبة والعلماء وظلم احل ّکام وغفلة املواطنني:
ٍ
هموم وأحزان
وما هي فيه من
ل ا ا اای اللّا ا ااه أش ا ا ااکو م ا ا ااا تقاس ا ا اايه أف ّمت ا ا ااي
وذا حاکل من غير عد ٍ و حسان
ف ا ا ااَا ع ا ا ااالل ق ا ا ااد ب ا ا اااع ب ا ا ااالفل دين ا ا ااهف
وه ا ا ا اال ا ا ا ااائر دون الجن ا ا ا اااحين ا ا ا ااائر

وهل هو يعلو دون ما

يران

1

عرب عن تذمره وانزعاجه من اجلهل املطبق الذي خيّم علی الشعب.
لقد رأينا فيما سبق أ ّن الشاعر ّ
ونراه ينتقد هتافت العلماء علی حطام الدنيا وملذاهتا من ناحية وممارسة احل ّکام للسياسات الظاملة من
ناحية أخری .لو ختيّلنا العلماء واحل ّکام جناح ِ
ني للشعوب تطری هبما ،ال يصعب علينا إذن فهم أسباب
عدم مت ّکن الشعب اجلزائري من حتليق عرب آفاق احلضارة والرقي .والرسالة الّيت نتلقاﻫا عرب القصيدة ﻫي
أ ّن الشعوب واألمم الّيت أصبحت خنبتُها مبن فيها العلماء واحل ّکام فاسدة منحرفة لن تُ ّتوج يوماً بتيجان
الکرامة والسيادة.
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و .االستسالم والخنوع أمام الح ّکام الجائرين

يفضل املوت علی
الظروف القاسية السائدة علی السجن مل تُربد محاس شاعرنا السجني .انظر کيف ّ
ظل احلکومات الّيت متارس أنواع الظلم واالجحاف واإلذالل حبق شعوهبا:
العيش يف ّ
اِ نّا ا ا ا ا ااي أريا ا ا ا ا ا ا فد موتا ا ا ا ا ا ااً ألنّا ا ا ا ا ااي
ّ
ذالً
قل ا ا ا ا ا ا ف
ع ف
فِ عيشاً به أفجرعف
والحيا ا اااةف فا ا ااي عا ا اال حکا ا ا ٍال با ا ااال عا ا ااد ٍ

الموت بل أر
هي
ف

الموت أولی

1

وفضل السجن علی احلياة يف کنف الدولة
رفض الشاعر االستسالم والتنازل أمام احلکومة اجلائرةّ .
نسي الّيت تقوم بکبت األصوات املطالبة باحلرية والدميقراطية وکبح مجاح
املنحازة إلی االستعمار الفر ّ
ظل حکومة
الثائرينّ .
احلي يف منظار الشاعر ﻫو الشعب الذي يتمتّع باحلرية يف ّ
ومؤدی ذلك أ ّن الشعب ّ
عادلة حترتم حقوق رعاياﻫا .يُذکر أ ّن التشبيه املفضل الذي وظّفه الشاعر يف البيت الثاين من الشعر أعطی
القصيدة مجالية بالغية رائعة حيث شبّه الظلم بدايةً باملوت لکنّه ما لبث أن نبّه القارئني إلی أ ّن الظلم
أسوأ وأفجع من املوت.
ز .الغدر والوشاية بأبناء الثّورة
وجه الشاعر نبال نقده حنو الوشاة الذين قاموا بالوشاية ض ّده لدی األنظمة الغامشة .ذلك أل ّن الغدر
ّ
ﻫو من أکرب املخاطر الّيت هت ّدد الثائرين والناشطني يف ميدان الکفاح .مل يکن شاعرنا مبأمن عن اجلواسيس
واخلونة الذين دأبت احلکومة علی بثّهم بني املعارضة للنيل من املناوئني واملناضلني للسطات الفتاکة .يری
کل ما يف وسعهم لإليقاع به عند احل ّکام املتغطرسني:
سحنون أ ّن أعداءه بذلوا ّ
2
ااع بفتنا ا ا ا ا ٍاة جا ا ا ا اااء کا ا ا ا ااي يفلقا ا ا ا ااي
فس ّمه
نفث
فينا
أي سا ا ا ا ا ٍ
وي ف
أذاهف
يعرب عن مدی استغرابه ممّا قام به
واألسلوب التساؤيل الّذي استخدمه الشاعر يف البيت السابق ّ
املقربون من الوشاية ض ّده لصاحل األعداء .للشاعر قصيدة عنوهنا ب ـ ـ ـ «أ تظلمين وأنت أخي»
أصدقاءه ّ
املقربني الذين تربطه هبم عالقات محيمة ّإال ّأهنم ناصبوا له العداء وأضمروا له
انتقد فيها أصدقاءه ّ
األحقاد .خاطب الشاعر أصدقاءه املتخاذلني بلغة العتاب والشجب من ّدداً بسلوکهم الظامل وموقفهم
 .1أمحد ،سحنون ،ديوانه ،ج ،1ص.91
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الغادر حياله ،بينما کان الشاعر يتوقّع منهم املؤازرة واملناصرة عند حدوث املشکالت واملصائب .ممّا أثار
دﻫشة الشاعر أ ّن رفاقه باتوا يفرحون من حزنه وحيزنون من فرحه بعد أن أصبحوا من أنصار احلکومة
ونبذوا القضايا الّيت يؤمنون هبا وراءﻫم من أجل حطام ال ّدنيا وزخرفها:
المرج ا ا ا ا ا ا اای
أ تملمن ا ا ا ا ا ا ااي و أن ا ا ا ا ا ا ااِ أ
لم ٍة وهجوم خ ب
لدف
ّ
فم ّ
وتح ا ا ا ا ااز فن ن رأي ا ا ا ا ااِ س ا ا ا ا اارور نفس ا ا ا ا ااي

وتفرح
ف

بحزن قلبي
ن شعرت ف

وکي ا ا ا ا ااف اخت ا ا ا ا اارت منزل ا ا ا ا ااة األع ا ا ا ا ااادي

وأنِ

وحزبي

اديق عما ا ا ا ااري من ا ا ا ا ا فَ کنّا ا ا ا ااا
وأنا ا ا ا ااِ ا ا ا ا ا ف

وحلف
ف

تفعد

من

ودتي
م ّ

أهلي
ورفيق
ف

دربي

1

الصادقة والعتاب املخلص .واالستفهام اإلنکاري الذي وظّفه
تنبض لغة الشاعر يف القصيدة بالعاطفة ّ
الشاعر زاد من أسلوبه اخلطايب املباشر ومنحه ّقوة إحيائية ﻫائلة تنفخ يف نفوس القارئني روح التفاﻫم
االهتام إلی أصدقائه الذين
يوجه ّ
والتعاطف إلی درجة ُخييّل للقارئ أ ّن الشاعر قام بدور امل ّدعي ّ
العام الذي ّ
استهوهتم املناصب واألموال حتّی خانوا رفيق درهبم وباعوا قضيتهم راکضني وراء األطماع الدنية واجلشع.
ث الفرقة والنفور بني
الرسالة الّيت يريد الشاعر إيصاهلا إلی القارئ املتل ّقي ﻫي أ ّن األنظمة الفاسدة تب ّ
تسد».
صفوف املعارضة مبختلف أساليب اخلداع والتضليل الّيت تقوم علی أساس« ّفرق ُ
ح .التحَير من الوقوع في فتنة ال ّدنيا

التوصية األخری الّيت يوجهها الشاعر حيال القارئ الکرمي ﻫي النظر إلی ال ّدنيا بنظرة دونية حمتقرة .إذ
تورط فيه .ينصح الشاعر
ليست ال ّدنيا يف عني شاعرنا سحنون ّإال املستنقع الذي ال خالص منه ملن ّ
حب ال ّدنيا إذ إ ّن املغرم هبا لن يکون مبأمن من اهلالك والسقوط حتّی لو تعلق
القارئني بعدم الوقوع يف ّ
فخاً أو ِمصيداً نُصب يف
بالثريا .مثّ ينبّه إلی أ ّن املال الذي يسعی وراءه اإلنسان اجلشع ليس ﻫو ّإال ّ
طريقه:
دني ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ت فج ا ا ا ا ا ا ا ا اار ل ا ا ا ا ا ا ا ا اای اله ا ا ا ا ا ا ا ا ااالك
فکاك
مشاکلها
من
ما
الل المتعلّقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااون
ال يس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ف
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الما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ف فيه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا فتن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

هل

واألقربون

11

الشراك

1

من الواضح أ ّن الفکرة الرئيسية الّيت تنطوي عليها القصيدة تکون مستقاة من الثقافة القرآنية .علماً أ ّن
عرب عن ال ّدنيا وزخارفها بالفتنة .والفتنة حسبما يُفهم من القرآن الکرمي تعين االبتالء
القرآن الکرمي ّ
واالختبار يف أجواء مشوبة باإلغراء واالفتنان.
بناء علی ذلك ،أ ّن الثروة واملال ليس وسيلة لالستمتاع والتل ّذذ بل ﻫو أداة يبتلی هبا األثرياء يف
لتحولت نظرته إلی الثروة من آلية للمتعة واللذة
حياهتم .لو اعترب صاحب الثّروة مالَه أداة البتالء وفتنة ّ
﴿و ْاعلَ ُموا
إلی آلية لطاعة اللّه وابتغاء مرضاته .ومن مجلة اآليات الّيت استوحی منها الشاعر فکرته ﻫيَ :
1
أَممنَا أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوَال ُد ُك ْم فِْتـنَةٌ﴾
ومن اجلدير ذکره «أ ّن اﻫتمام الشاعر بالقضايا السياسية والثقافية مل يشغله عن االﻫتمام بالشؤون
لتورط يف شبکة ال ّدنيا والسعي وراء شهواهتا
األخالقية والدينية» ولذا نراه أحياناً حي ّذر القارئني من ا ّ
وملذاهتا .وما جاء يف التغريدة التالية ميکن اعتباره منوذجاً آخر من ﻫذا السياقّ .إال أ ّن النربة الّيت اختارﻫا
الشاعر نربة صرحية مقارنة مع ما نراه يف سائر کلماته .وممّا جعل صورة ال ّدنيا يف منظور الشاعر قامتة
ومشئومة ّأهنا تسودﻫا األنظمة الظاملة والفاسدة واملستبدة برأيها .وممّا أثار انزعاج شاعرنا أ ّن اجلهال
واألنذال استأثروا باملناصب العليا ومقاليد احلکم وانتقصوا واحتقروا العلماء األحرار وضيّقوا عليهم
3
الصدق والدين واألخالق:
ومشوﻫة ينقصها ّ
اخلناق .الصورة الّيت رُسها الشاعر لل ّدنيا صورة بشعة ّ
اود الج ا ا ا اااهلون به ا ا ا ااا
وض ّال
ويحکل ناس عفّالم
تبّا ا ا ا ااً ل ا ا ا اادنيا يس ا ا ا ا ف
ف
ف
ال ا ا ا اادق فيه ا ا ا ااا وال دي ا ا ا اان وال فخلفا ا ا ااق

وکيف

ااحب ال ا ا ا ا ا ّدين منبا ا ا ا ااوذ ومحتق ا ا ا ا ار
و ااااا ف

الحر قد ضاقِ به الحا ف
والعال فل ف

يحلف فل

بالعلياء

فج ّها ف
4

لقد استثمر سحنون يف مقطوعته السابقة األساليب البيانية الّيت تظهر کراﻫيته وتشاؤمه جتاه ال ّدنيا ومنها
توظيف "ال" الّيت لنفي اجلنس ال صدق) وأسلوب الدعاء تبّاً ل ّدنيا) والتساؤل کيف حيلم).
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 .2تو يات شاعر سجين لشعبه
مرت علينا فيما مضی العيوب اخلُلقية والرذائل الّيت ﻫيمنت علی أبناء الشعب اجلزائري والّيت حالت
ّ
نسي من
ر
الف
االستعمار
و
اجلائرة
األنظمة
من
ر
التحر
و
جهة
من
االزدﻫار
و
الرقي
منازل
إلی
بلوغهم
دون
ّ
ّ
جهة أخری .وضع سحنون إصبعه علی األمراض النفسية والعاﻫات اخلُلقية املشينة وکأنّه حکيم بصری
وناصح مشفق .مل يکتف شاعرنا هبذا القدر حيث ق ّدم لشعبه توصيات غالية ونصائح قيمة من شأهنا أن
حتول شعبه إلی شعب منوذجي مثايل ومت ّکنه من االنتصار علی أعدائه فيما إذا طبّقها يف حياته مجلة
ّ
وحضها
يتطرق إليه ّ
ﻫاما يف توعية اجلماﻫری ّ
الشك أ ّن لکلمات سحنون وتعليماته دورا ّ
وتفصيال« .ممّا ال ّ
علی االتّصاف بالفضائل واألخالق احلميدة ممّا ُمي ّهد طريقها حنو احلياة الکرمية واملفعمة باملعاين
9
أﻫم نصائح الشاعر بادئني ب ـ ــ:
السامية»  .وفيما يلي نذکر ّ
أ .التحريض علی التحلّي بالثقافة الدينية
ممّا يسرتعي انتباه القارئ أ ّن سحنوناً ينظر إلی الثقافة الدينيّة نظرة إکرام وإجالل يف کثری من قصائده
ويعتربﻫا مدعاة للفخر والشرف کما يعترب احلياة دون القيم الدينيّة جملبة للمصائب واألسقام کافة .مثّ أشاد
الشاعر باملکانة الّيت حيتلّها األحرار الذين ُحييون املثل الدينيّة ويقيمون هلا وزناً .فإذا خلت احلياة منهم
ُ
أصبحت حياةکتلة ﻫامدة ال روح فيها وال حرکة:
ااس غيا ا ا ا ا فار عا ا ا ا اار ٍ ودي ا ا ا ا ا ٍن
فهما األ فل في جمي المزايا
ف
وها ا ا ا اال النّا ا ا ا ا ف
اوت
والحي ا ا ا اااةف ب ا ا ا ااال مزايا ا ا ا ااا ه ا ا ا ااي الما ا ا ا ا ف

الَي

ومزاي ا ا ا ا ااا اإلنس ا ا ا ا ااان ل ا ا ا ا اال يب ا ا ا ا ااق منه ا ا ا ا ااا

بعد

دونهف
موت

جمي ف
األحرار

الرزايا
ّال

بقايا

2

لکل القيم واملزايا الّيت يتّصف هبا الفرد
جعل الشاعر الدين نواةً رئيسية لألجماد والقيم کافّة وبؤرة ّ
ليدل علی
دل علی شئ ّ
واجملتمع؛ حبيث يعترب احلياة من دون الدين جثّة مهرتئة أکلته الديدان .وﻫذا لو ّ
أ ّن شاعرنا سحنوناً نشأ نشأة دينيّة وتل ّقی تربية تقوم علی رکائز الدين واألخالق .مثّ أ ّن األحرار لدی
الشاعر ﻫم الذين يتحلّون بزينة الدين واألخالق دون غریﻫم.
الديني الجزائري الحديث ،ص .917
 .9عبداللّه ،ركييب ،الشعر
ّ
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الحث علی التّخلّق بمکارم األخالق
ب.
ّ

يعيش السجني يف سجنه أجواء رﻫيبة ال حيتملها ّإال إذا استعان مبا لديه من ّقوة الصرب واملثابرة.
املتتبّع يف سجنيات سحنون جيد أ ّن الشاعر مت ّکن من التأقلم مع ظروف السجن الکارثية باللجوء إلی
مالذات ﻫي کالتّايل:
أﻫم املصادر الّيت يروي هبا الشاعر غليله ﻫي القيم واملثل الّيت استلهمها من الشريعة اإلسالمية ،حيث
من ّ
ُ
وصف شاعرنا ال ّدين واإلميان واخلُلق السامية بالکنوز الثالثة الّيت حت ّقق السعادة ملن يصبو إليها .وطاملا
تتحول حياته إلی جهنم خالداً فيها:
يفقد اإلنسان الکنوز ﻫذهّ ،
ين واإليما ا ا ا ااا فن وال فخلا ا ا ا ا فاق الکا ا ا ا ااريل
الکنز العميل
في هَه الدنيا هي
ف
ال ا ا ا ا ا ّد ف
اثالد أس ا ا اااس ک ا ا اال س ا ا ااعادةٍ
ه ا ا ااَي ال ا ا ا ف
ف

فإذا

عدمناها

ف فدنيانا

جحيل
ف

1

يرجح األخالق النبيلة وااللتزام بالسلوك الديين علی احلياة
مر علينا سابقاً أ ّن الشاعر ّ
نستنتج ممّا ّ
املادية والسری وراء حطام ال ّدنيا خبطی حثيثة .يبدو من کلمات سحنون أنّه استم ّد من إرشادات القرآن
ّ
الکرمي کلّما تفاقمت ظروف السجن بشکل ال يطاق .فقد جعل الشاعر القرآن يف زنزانته املرعبة أنيساً له
ينقذه من وحشة االنفراد وقسوته .وقد ذﻫب الشاعر أبعد من ذلك واعترب القرآن مإلذن آمناً ومطمئناً
يعصمه من الضياع واملخاوف واالهنيار:
اأت لاای القاارشن فااي وحشااة السااجن
فال نور کالقرشن في علمة الحزن
لج ا ف
و ّن کا ا ا ا ا ااالم اللّا ا ا ا ا ااه يشا ا ا ا ا اافي نفوس ا ا ا ا ا انا

لد الخوف والبأساء باألفن

واألمن

2

طل منها علی عامل أُسی وأعلی يستنشق من نسماته املنعشة .کما جعله
فقد جعل الشاعر القرآن نافذة يُ ّ
ضياء ينری له ظالم السجن احلالك .فإنّه يأوي يف سجنه املخيف إلی القرآن وتالوته الّيت متلؤه باألمان
والسکينة.
ج .التحريض علی تحصيل العلوم والثقافة
فظل يف السجن منارة
کان سحنون يزاول مهنة التعليم ّ
ويهتم بنشر الثقافة والعلوم يف ربوع اجملتمعّ ،
تشع نورا وعلماً .انعدام الثقافة وقلّة العلم يف رؤية الشاعر يکون باعثاً علی الشرور واملساوئ واملفاسد
ّ
 .9املصدر نفسه ،ص.61
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برمتها .کما يری العلم والثقافة أعمدة شاخمة بنيت عليها صروح اجملد والعظمة .مثّ أعاد الشاعر إلی
ّ
األذﻫان اجملد التليد واحلضارة السامية الّيت صنعها املسلمون يف حقبة زمنية کانوا فيها ّرواداً للعل ِم والثقافة
يف العامل أمجع:
قلّا ا ا ا اةف الفها ا ا ا اال أ ما ا ا ا اارت کثا ا ا ا اارة الشا ا ا ا اار
المسلمين فسادا
وعا ِ في
ف
ف ا ا ا ا ا ا ااإذا م ا ا ا ا ا ا ااا أردت بفني ا ا ا ا ا ا ااان مج ا ا ا ا ا ا ا ٍاد

فاجعل

المس ا ا ا االمون ک ا ا ا ااانوا بم ا ا ا ااا ن ا ا ا ااالوا
نّم ا ا ا ااا ف

من

العلل
العلل

أفسهف
والهد
ف

والعمادا
أسيادا

1

نستجلي من األبيات السابقة حنني الشاعر واشتياقه إلی العصور الّيت کان املسلمون فيها محلة لراية
طالب العلوم وعشاق املعرفة يش ّدون إليهم الرحال لينهلوا من منهلهم العذب .ويبدو
العلم واحلضارة وکان ّ
کل اجلزم بأ ّن املسلمني اليوم مبقدورﻫم إعادة ّأهبة
من لغة الشاعر املفعمة بروح األمل والطموح أنّه جيزم ّ
احلضارة اإلسالمية الّيت تبهر العيون وتبعث مشاعر الفخر واالعتزاز يف نفوس املسلمني .بناء علی کلمات
العز والسيادة ترسو علی دعائم العلم والثقافة؛ وأ ّن الطريق الّيت تنتهي بنا إلی حياة
سحنون أ ّن صروح ّ
اجملد والعظمة والعزة القعساء ﻫي طريق العلم واملعرفة.
الفرنسي
الحث علی مقاومة االستعمار
د.
ّ
ّ
نسي حيکم فيها علی مقدرات الشعب اجلزائري «أُصيب عدد غری
يف اآلونة الّيت کان االستعمار الفر ّ
قليل من اجلزائريني البسطاء بداء التبعيّة للغرب؛ وخضعوا أللوان احليل واخلداع الّيت زاوهلا حب ّقهم االستعمار
نسي 1».ممّا فطر قلب الشاعر حزناً أ ّن الشعب اجلزائري احنطّت أخالقه بعد االصطکاك بالفرنسيني
الفر ّ
يصطك
والتأثّر بسلوکياهتم اخلاطئة وتصرفاهتم املنحرفة .أثنی الشاعر علی أخالق املواطن اجلزائري قبل أن
ّ
قمة األخالق مقارنة بغریﻫا .يری سحنون أ ّن اإلسالم العزيز تنامت جاذبيته واتسعت
باألجانب واعتربﻫا ّ
القارة اإلفريقية .والفضل يف ذلك يعود إلی أبناء الشعب اجلزائري الذين مثّلوا يف حياهتم ما يدعو
رقعته يف ّ
بأمة القرآن أو ّأمة طه مشبّهاً أخالقه
إليه اإلسالم من ّ
العزة والکرامة والعفاف .وقد ُسّی الشاعر شعبه ّ
بالسراج الذي يضيئ الدرب ألبناء العامل بأسره:
ّ
 .9املصدر نفسه  ،ص.01
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مرض ا ا ا ا ا ا ااِ أخالقفن ا ا ا ا ا ا ااا م ا ا ا ا ا ا ااَ تبع ا ا ا ا ا ا ااِ

ّأمةف

األخالق

ّن أخالقا ا ا ا ا ا ا ااً نم ا ا ا ا ا ا ااِ ف ا ا ا ا ا ا ااي علّه ا ا ا ا ا ا ااا

عزةف
ّ

اإلسالم

ّأمت ا ا ا ا ا ا ااي ي ا ا ا ا ا ا ااا ّأم ا ا ا ا ا ا ااة الق ا ا ا ا ا ا اارشن ي ا ا ا ا ا ا ااا

ّأمة

احفما ا ا ا ا ا ااي أخالقا ا ا ا ا ا ااا الغفا ا ا ا ا ا اار الّتا ا ا ا ا ا ااي

قد هد

اإلسالم

15

سواها

أخالق
فاقِ

ما

يا

ّأمة

کل بني ال ّدنيا

عداها
ه
ناها

1

عرب شاعرنا عن ظاﻫرة االجنذاب إلی أخالق االستعمار باملرض الذي انتشرت عدواه بني آحاد
ّ
الشعب .واألمر اآلخر الذي ال ميکن إغفاله يف القصيدة أ ّن الشاعر اهنمك يف مدح الشعب اجلزائري
حيض هبذا األسلوب
مستخدماً يف ذلك ،الطرق الّيت ال ختلو من املبالغة والتضخيم .رّمبا يريد الشاعر أن ّ
القارئ اجلزائري علی السعي جاﻫداً إلعادة بناء ماضيه املشرق .أضف إلی ذلك أ ّن مناداة الشاعر شعبه
بأمة القرآن و ّأمة طه تلعب دوراً مؤثّراً يف استنهاض اهلمم وحتريك العزائم للعودة إلی الذات واملاضي اجمليد
ّ
ويکن
والتّمسك باألخالق الکرمية ّ
خاصة وأ ّن «الشعب اجلزائري حيمل أحاسيس فياضة حنو القرآن الکرمي ّ
الرسول األمني املل ّقب بـ ـ ــ"طه"» .1وال خيفی علی القارئ الکرمي أ ّن املشاعر الدينيّة لو
مشاعر طيبّة جتاه ّ
أفاقت من نومها العميق من شأهنا أن تستأصل جذور االستعمار وتشيد حضارة إسالمية حديثة ال دور
فيها لالستعمار بتاتاً.
النتائج
 -9ح ّذر أمحد سحنون الشعب اجلزائري من رذائل خلقية استشرت بني أبناءه وصارت من عادهتم
وديدهنم.
تفشي اجلهل والغباء بني اجلزائريني بعد أن کانوا مثاالً للعلم واحلکمة حيتذی.
 -1هنی سحنون من ّ
 -3انتقد سحنون شيوع النّفاق واملراوغة بني النّاس مستنکراً أعداءه الذين کانوا يستخدمون اخلداع
والتزوير أداة يستمدون منها للتشهری بالشاعر وتنقيصه.
 -0أعرب الشاعر عن قلقه حيال ظاﻫرة التّخلي عن االلتزام بالدين املتفشيّة بني شرائح الشعب
اجلزائري مشدداً علی أنّه من املستحيل الوصول إلی السعادة والکرامة احلقيقية ّإال يف ضوء العمل
بتوصيات ال ّدين اإلسالمي القومي.
 .9أمحد ،سحنون ،ديوانه ،ج ،1ص.59
 .1عبداللّه ،رکييب ،الشعر الديني الجزائري الحديث ،ص.191
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 -5أوصی الشاعر شعبه باالستفادة من موﻫبة العقل وقوة التمييز الّيت تنری الدرب أمام اإلنسان کسراج
مضيء مؤّکداً علی أ ّن الشعب الذي يهمل عقله يفرتسه األعداء کما تفرتس الذئاب قطيعة الغنم.
 -6ممّا فطر قلب الشاعر حزناً عدم استقامة العلماء واحل ّکام کنخبة اجملتمع .حيث شبّه العلماء
الرقي واالزدﻫار.
واحل ّکام اجناحني يطری هبما الشعب .فإذا فسدا لن يستطيع الشعب من التحليق يف آفاق ّ
 -7رفض سحنون االستسالم والتنازل أمام احلکومة اجلائرة مفضالً السجن علی احلياة املرفهة يف کنف
االستعمار البغيض داعياً شعبه إلی الوقوف أمام االستبداد واالستکبار.
وجه الشاعر نبال نقده الالذع إلی الوشاة الذين خيدمون مصاحل احل ّکام من ّدداً بالغدر واخليانة الذين
ّ -1
ميارسهما بعض من استخدمتهم األنظمة الدکتاتورية کاملرتزقة واجلواسيس.
حب ال ّدنيا
 -1ينصح الشاعر القارئني بعدم الوقوع يف مفاتن ال ّدنيا والسری وراء ملذاهتا وشهواهتا معترباً ّ
من أخطر املزالق واملهاوي الّيت هت ّدد الشغوفني بال ّدنيا.
 -90للشاعر أمحد سحنون فضالً عن نصائحه القيمة ،توصيات غالية وقيمة يق ّدمها للشعب اجلزائري
کهدية مثينة من سجنه.
حرض سحنون املخاطبني علی االلتزام بالثقافة الدينية علی ّأهنا مدعاة للفخر واالعتزاز واحلياة دون
ّ -99
القيم الدينية جملبة للبؤس والشقاء.
حث شاعرنا املخاطب علی التّحلي بالصفات احلميدة واألخالق الکرمية تعود جذورﻫا إلی
ّ -91
الشريعة اإلسالمية النابضة مبکارم األخالق .واصفاً الفضيلة واألخالق کنزاً مثيناً للشعوب.
 -93يری الشاعر انعدام الثقافة وقلّة العلم مستجلباً للشرور واملساوئ کما يعترب العلم والثقافة دعائم
تقوم عليها صروح اجملد والعظمة.
نسي وثقافته اهل ّدامة؛ وحثّه علی
ّ -90نوه الشاعر الشعب اجلزائري إلی أخطار تبعيّة االستعمار الفر ّ
ظل احلياة الکرمية والقيم اإلسالمية البنّاءة
مقاومة الرموز االستعمارية يف البلد والعودة إلی العيش يف ّ
واملعطاة.
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تحليل و بررسی مکارم اخالق از زندان سرودههای احمد سحنون


جهانگير اميری* والهام کاظمی
چکيده:

شاعر انقالبی الجزايری احمد سحنون آن زمان که در زندان به سر میبرد ،قصايدی
سرود که در بردارندة توصيههای ارزشمند و نصايح گرانقدری است که خوانندگان را بر
آن می دارد تا دست از اخالق زشت بردارند و خود را با اخالق نيکو بيارايند .سحنون به
نيکی دريافته بود که ملت الجزاير بر اثر ارتباط با استعمارگران فرانسوی از هويت
اسالمی خويش دور گشته و دست از اخالق و فضيلت کشيده است .و در منجالب
جهل و نادانی و رياکاری و سخن چينی و پيمان شکنی و بی بند و باری و رفتارهای نا
پسند فرو رفته است .اين مقاله در صدد آن است تا با شيوة توصيفی – تحليلی به زندان
سرودههای احمد سحنون بپردازد .و از مهمترين نتايج اين پژوهش آن است که توصيهها
و نصيحتهايی که سحنون ضمن سرودههای خود بر زبان آورده است ،از رنگ و لعاب
دينی و اجتماعی و اخالقی برخوردار است ،به گونهای که میتواند زندگی ذلّتبار و
حقيرانة يک ملت را به زندگی با عزت و کريمانه بدل نمايد .میتوان احمد سحنون را
طبيبی ماهر برشمرد که بر آن است به درمان اخالق مردم که به بيماریهای سخت و
العالج دچار گرديده بپردازد .و ابزار وی در اين کار توصيهها و نصيحتهايی است که
که آنها را از فرهنگ ناب اسالمی و اخالق واالی انسانی وام گرفته است.
کليدواژهها :زندان سرودهها ،مکارم اخالق ،رذائل اخالقی ،احمد سحنون.
* دانشيار زبان و ادبيات عربی دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ايران( ،نويسنده مسؤول) Gaamiri686@gmail.com
 کارشناس ارشد زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه رازی،کرمانشاه ،ايرانelhamk1969@gmail.com ،
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Abstract
Algerian revolutionary poet Ahmad Sahnun the time spent in prison, sing
odes containing valuable recommendations and advice that readers can take
to stop the ugly moral and adorn themselves with good morals. Sahnun the
goodness found that people associated with the French colonialists in
Algeria as a result of being away from their Islamic identity and ethics and
virtue is pulled. And in the cesspool of ignorance and hypocrisy and gossip
and infidelity and promiscuity and unbecoming behavior has gone down.
This article is provided to survey in descriptive method - analytical in prison
pf Ahmad Sahnun's poems. And the most important results of this study, it
is advised and advised that the Sahnun is uttered in his poems with the
religious, social and moral tone, so that it could humiliation and wretched
life of a nation is to live with dignity and become generous. Sahnun is like
profession doctor that cure the ethical treatment of people who suffer from
incurable diseases were have hard sicks. He recommended tools in this work
and that they will preach the pure Islamic culture and high moral human
being is borrowed.
Keywords: poetry in prison, moral virtues moral vices, Ahmad Sahnun.

