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اندیشههای ضد استعماری در شعر احمد سحنون
-۱علی خضری
چکیده
گسترش اندیشۀ ضد استعماری در ادبیات عربی ،از زمانی آغاز گردید که نخبگان عرب ،مردم
را از اهداف شوم استعمار ،آگاه و آنان را به پایداری در برابر اشغالگران دعوت نمودند .از سوی
دیگر ستمی که دولتهای استعمارگر بر ملّت روا میداشتند ،زمینه را برای تقویت روحیۀ پایداری
سیاسی در مردم آماده ساخت و در این راستا ،شاعران با نزدیک کردن زبان شعری خود به زبان و
نیازهای جامعه ،به سرودن اشعار ضد استعماری روی آوردند .احمد سحنون شاعر معاصر الجزایری
نیز از جمله شاعرانی است که با جرأت و صراحت بیان ،موضوع مبارزه با استعمار را سرلوحۀ اشعار
خویش قرار داده است .در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این سؤال اصلی پاسخ داده
شده است که مهمترین جلوههای استعمارستیزی در اشعار احمد سحنون چیست و زبان هنری وی
در بیان این مؤلّفهها چگونه است؟ یافتهها نشان میدهد که شاعر عالقۀ زیادی به وطن خویش دارد
و بیآنکه در ورطۀ تکلّف و صنعتپردازی و تخیّالت دور و دراز شاعرانه گرفتار آید ،با بیانی شیوا
و زبانی گویا با سالح قلم خود به مبارزه با استعمار برخاسته است .شاعر با تکیه بر هویت دینی-
اسالمی نقش ارزندهای در بیداری مردم الجزایر علیه استعمار ایفا نموده است .وی خود را در قلمرو
جغرافیایی میهن خویش محصور نساخت؛ بلکه زبان گویای سایر مسلمانان نیز بود.
کلیدواژه ها :شعر معاصر الجزایر ،مقاومت ،استعمارستیزی ،احمد سحنون.
-۱مقدمه
استعمار در زبان عربی به معنی طلب عمران و آبادی است و در اصطالح «تسلّط سیاسی ،نظامی و
-1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر Email:alikhezri@pgu.ac.ir
تاریخ دریافت98/6/1۰ :

تاریخ پذیرش99/۴/15 :
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اقتصادی یک ملّت قدرتمند بر سرزمین یا قوم یا ملّت ضعیف است»( .آشوری .)15 :1358 ،اصوالً
مقاومت در برابر ظلم و مبارزه با نظامهای ظالم در طول تاریخ ،امری مسلم بوده و آنگاه که ملّتی
در برابر ظالمان و متجاوزان به مبارزه برمیخیزد ،غیر از اسلحه و آالت جنگی ،از ادبیات نیز بهره
میگیرد؛ ادبیاتی که موضوع آن بیدار نمودن م ّلتها و دعوت به مبارزه و قیام است .در ادبیات عربی
نیز انتشار فلسفۀ ضد استعماری از زمانی آغاز گردید که اندیشمندان عرب ،مردم را به آگاهی از
اهداف شوم استعمار و همچنین قیام علیه استعمارگران اشغالگر دعوت نمودند .در این میان فشار،
خفقان و تبعیضی که دولتهای استعمارگر بر م ّلتها اعمال میکردند ،زمینه را برای پذیرش ایدۀ
ضد استعماری در اذهان شهروندان آماده میساخت.
در میان کشورهای عربی ،الجزایر از دیرباز به دالیل گوناگون همچون برخورداری از موقعیت
استراتژیک و ذخایر زیرزمینی ،همواره مورد توجّه مطامع بیگانگان بهویژه دولت استعماری فرانسه
بوده است« .در پایان قرن هجدهم ،الجزایر که به طور رسمی جزء قلمرو امپراطوری عثمانی بهشمار
میآمد ،دستخوش فروپاشی شد .آنان در سایۀ نظامی فئودالی زندگی میکردند که مانع پیشرفت
کشور شده بود .از این رو اوضاع کشور نابسامان گشت و زمینۀ استعمار کشور توسّط دولتهای
بزرگ فراهم گردید .فرانسه در سال  12۴5قمری آنجا را اشغال نمود و این اشغال تا سال187۰م
به طول انجامید .از زمانی که فرانسه ،الجزایر را اشغال نمود ،جنایات زیاد آنها چون غارت ،چپاول،
هتک حرمت و ...باعث تشکیل جنبشها و مقاومت مردم الجزایر گردید»( .شرف)26 :1991 ،
استعمار به دنبال از بین بردن شور انقالبی مردم بود؛ امّا مردم با کمک روشنفکران ،آمادۀ مبارزه
بودند که این امر منجر به وقوع انقالب بزرگ الجزایر در سال  1373قمری شد( .قدورة)517 :1975 ،
انقالبی که دشمنان به نمونه بودن آن اعتراف کردند و آن را معجزه قرن بیستم نامیدند( .خمار،
)1۰3 :2۰۰۰
 ۱-۱بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
اصوالً هر انقالبی که صورت میگیرد ،ادبیات نیز به عنوان یک عنصر فعال و سازنده در آن انقالب
ح ضور دارد« .در انقالب الجزایر نیز ادبا ح ضور چ شمگیری دا شتند .آنان در این مقاومت با مردم
متّحد شدند و در راه وطن و آزادی شهدایی نیز تقدیم انقالب نمودند»( .قادری .)۴1 :1389 ،شیخ
احمد سحححنون از شححاعران برجسححته الجزایری نیز از کسححانی اسححت که به صححفوف مبارزان ضححد
استعماری پیوست و خود را همصدا با منادیان آزادی قرار داد.
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بر این اساس ،پژوهش حاضر ،شعر احمد سحنون را از منظر استعمارستیزی مورد بررسی قرار
میدهد تا پاسخی برای پرسشهای زیر ارائه دهد:
 -1مهمترین مؤلّفههای استعمارستیزی در شعر شاعر کدامند؟
-2زبان هنری شاعر در بیان اندیشههای ضد استعماری خویش چگونه است؟
-۲-۱اهداف و ضرورت
پژوهش در حوزۀ شعر ضد استعماری و تبیین ابعاد گوناگون آن ،یکی از ضرورتهای انکار ناپذیری
است که خوشبختانه در اشعار برخی از شاعران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است؛ امّا در مورد
اشعار احمد سحنون این موضوع تا به امروز مورد توجّه پژوهشگران قرار نگرفته است؛ حال آنکه
شاعر با احساسات صادقانه و با زبانی صریح شعر خویش را در خدمت به جامعۀ خود قرار داد و
با خلق اشعاری کم نظیر نقش واالیی در بیدارسازی مردم الجزایر علیه استعمار داشت.
 -۳-۱روش تفصیلی تحقیق
این پژوهش با توجّه به اهداف و سؤاالت مطرح شده از روش توصیفی_ تحلیلی و با تکیه بر منابع
کتابخانهای بهره میگیرد .بدین ترتیب که ابتدا اشعار مربوط به اندیشههای ضد استعماری وی از
دیوان استخراج شده و سپس به تحلیل و بررسی این مؤلّفهها پرداخته میشود.
-۴-۱پیشینۀ تحقیق
تاکنون پژوهشهای ارزشمندی در راستای استعمارستیزی در قلمرو ادبیات عربی صورت گرفته
است .از آن جمله است :مقالۀ «مقایسه رویکردهای استعمارستیزی در دو جریان کالسیک و نوگرای
شعر معاصر عراق» نوشتۀ معصومه نعمتی قزوینی که در شمارۀ دوّم نشریۀ ادبیات پایداری در سال
 1389به چاپ رسیده است و نویسنده ،اشعار ضد استعماری چهار تن از شاعران نوگرای عراق را
مورد بررسی قرار داده است .مقالۀ «رویکرد استعمارستیزی در اشعار حافظ ابراهیم و میرزاده عشقی»
نوشتۀ معصومه نعمتی قزوینی و سهیال اصغر زاده که در شماره  32نشریۀ مطالعات ادبیات تطبیقی
در زمستان 1393به چاپ رسیده است و نویسندگان در آن به بررسی مهمترین جلوههای
استبدادستیزی و وطندوستی در اشعار این دو شاعر پرداختهاند .این دو به عنوان شاعرانی اجتماعی
و متعهد با اشعار خویش بر بیگانگان تاختهاند و تمام سعی خود را در آگاه کردن مردم نسبت به
استعمارگران و دفاع از حقوق کشور خویش بهکار بستهاند .مقالۀ «بازتاب استعمارستیزی در اشعار
ملک الشعرای بهار و احمد صافی» نوشتۀ رمضان رضایی که در شمارۀ دوّم مجلّۀ ادبیات پارسی
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معاصر در زمستان  1392به چاپ رسیده است و نویسنده به مقایسه اشعار ضداستعماری این دو
شاعر پرداخته است .مقالۀ «بازتاب استعمارستیزی در شعر معاصر بین دو جنگ جهانی» نوشتۀ
منصوره زرکوب که در شمارۀ دوّم مجلّۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز در بهار سال 1381
به چاپ رسیده است و نویسنده در آن به آشکار کردن اندیشههای شوم استعمارگران توسط برخی
از شاعران عرب پرداخته است اما از جمله پژوهشهایی که شعر احمد سحنون را مورد بررسی قرار

دادهاند عبارتند از :پایاننامۀ «اجلوانب الرتکیبیة للجملة العربیة يف دیواين حممد العید آل خلیفة و أمحد
سحنون» نوشتۀ یوسف یحیاوی که در سال 2۰13م در دانشگاه مولود معمری الجزایر دفاع شده و

نویسنده به بررسی ساختار صرفی و نحوی در اشعار این دو شاعر پرداخته است .پایاننامۀ «رواد
حرکة االصالح من منطقة الزاب الغريب ،شیخ أمحد سحنون منوذجا» نوشتۀ زینب لمونس که در دانشگاه
محمد خیضر الجزایر در سال 2۰15م دفاع شده است و نویسنده در آن به بررسی نقش احمد سحنون
در ترویج متون دینی و تربیت فرزندان الجزایر و همچنین به بررسی فعالیتهای سیاسی وی در

زمینۀ انقالب الجزایر پرداخته است .مقالۀ «مکارم األخالق يف سجنیات أمحد سحنون (دراسة وحتلیل)»

نوشتۀ جهانگیر امیری و الهام کاظمی که در شمارۀ  23مجلّۀ دراسات يف اللغة العربیة وآداهبا در سال
 1395به چاپ رسیده است و نویسندگان پندها و نصایحی را که در ضمن حبسیات شاعر قرار
داشته و عمدتاً جنبۀ دینی ،اجتماعی و اخالقی داشته را بررسی نمودهاند .اما تاکنون پژوهشی که
اشعار ضد استعماری این شاعر را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد به چاپ نرسیده است .این
پژوهش به شناخت هر چه بیشتر ادبیات ضد استعماری در میان شاعران الجزایری و به ویژه در
شعر احمد سحنون کمک خواهد نمود؛ چرا که این شاعر علیرغم داشتن احساسات صادقانه و
اشعار صریح و واال همچنان ناشناخته باقی مانده است و بررسی و شناسایی شعر وی به غنای
مباحث علمی و ادبی خواهد افزود.
 -۲شرح حال و زندگی احمد سحنون
احمد سحنون در سال 19۰7م در روستای لیشانه در نزدیکی شهر بسکره در الجزایر دیده به جهان
گشحححود .او در کودکی مادر را از دسحححت داد و پدر که معلّم قرآن کریم بود وظیفۀ مادری را نیز
عهدهدار گردید .وی با ترغیب پدر در  12سححالگی قرآن را حفظ نمود( .یحیاوی2۰13 ،م )1۰1 :به
دلیل این تأثیرپذیری زیاد ،همواره شاعر از پدر در اشعار خویش به نیکی یاد کرده است.
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شححاعر بعد از فراگیری دانش ابتدایی نزد پدر ،به حلقۀ درس بزرگان پیوسححت .آنجا بود که با
فعّاالن سیا سی آ شنا گردید و اندی شههای ا ستقاللگرایانه در ذهن وی شکل گرفت .وی به دلیل
چنین اندیشححههایی بارها مورد سححوءقصححد قرار گرفت؛ امّا از این توطئهها جان سححالم به در برد تا
اینکه سرانجام در سال 2۰۰3م در الجزایر چشم از جهان فرو بست( .لمونس2۰15 ،م)6۰-59 :
 -۳نمودهای استعمارستیزی در شعر احمد سحنون
ادبیات ضد ا ستعماری در طول تاریخ همواره صحنۀ سلح شوری مبارزان و میدان دعوت ملّت به
بیداری ،انس و دوستی و اعتراض به حضور استعمارگران بوده است« .نکته قابل توجّه در این آثار،
خصحححلت جمعی آنهاسحححت؛ بدین معنا که منبع الهام این شحححاعران در خلق و آفرینش آثار ادبی،
رخدادهایی است که احساسات و عواطف آنان را به شکلِ همسان تحت تأثیر خود قرار میدهد».
(سلیمی و دیگران )1۴1 :139۴ ،اینک به بررسی مهمترین اشعار ضد استعماری شاعر میپردازیم:
 ۱-۳لزوم ایجاد وحدت و همدلی در مقابل استعمارگران
مسألۀ وحدت یکی از اصلیترین و بنیادیترین موضوعات در هر جامعهای است .این موضوع از
جمله درونمایههای شعر ضد استعماری نیز به شمار میرود .شاعران استعمارستیز همواره سعی
داشته اند مردم میهن خویش و حتی سایر کشورهای مسلمان را به وحدت فرا خوانند؛ چرا که
وحدت و همدلی یکی از عوامل پیروزی ملّتهاست و در مقابل ،تفرقه و از همگسیختگی ،زمینۀ
فروپاشی و شکست آنان بوده است .احمد سحنون نیز زمانی که اوضاع نابسامان جامعۀ خود و
اختالف و تفرقه میان مسلمانان را میبیند ،آنان را به وحدت و همدلی فرا میخواند .وی وحدت
را تنها راه موفقیت آنان در کسب آزادی و استقالل وطن میداند:

َي قَ َاد َة اإلس

الم ال تَ تَ و َاک ل وا

ب ال ف َدی َو َتک َد اإلس
َو َج َ
إال َو َع م أَ َس ی َو َح ل ض ی اع

َواالحت اد ه َو ال دوا َوَل یَ ک ن

بملس تَ ح ی ل لَ و اخ تَ َف ت أَط م اع

الف فَ َم ا فَ َش
َوَدع وا ال َ

ا يف أم ة

راع

(سحنون2۰۰7 ،م)76/2 :
(ای فرمانروایان اسالم سستی نکنید ،بلکه از خودگذشتگی باید و شتافتن به کارزار .اختالف را کنار
بگذارید؛ چرا که به محض پدیدار شدن آن در امتی باعث فراگیر شدن اندوه و فروپاشی میشود.
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اتحاد و همبستگی درمان کار است که اگر آز و طمع کنار نهاده شود ،غیر ممکن نیست).
احمد سحنون در ابتدای کالم خویش با استفاده از منادا موجب جلب توجه مخاطب میشود و
سپس با کمک جملههای دارای نقش ترغیبی (ال تتواکلو  ،دعوا و )...که پس از منادا قرار گرفته به
انتقال پیام وحدت و انگیزش مخاطب جهت تحقق این امر مهم پرداخته است .او با معرفه قرار دادن
خبر در بیت آخر (الدواء) ،اتّحاد و همبستگی بین احزاب جامعه را یگانه راه مقابله و پیروزی در
برابر استعمارگران میداند که اگر سران هر حکومتی مطامع خویش را کنار بگذارند دست یافتنی
است .شاعر بارها در اشعار خویش بر لزوم دوستی ومحبت بین مردم تأکید میورزد:

َواج َع ل وا ال ب ش َع َارا بَ ی نَ ک م
ف بل ت ح ری ر َحت ظ ي أم ة
َک ی َ

اس وا ک ل ح ق د َونَ ف ور
َوتَ نَ َ
طَویَ ت منه ا َعلَی الق د الص دور؟
(همان)12/1 ،

(محبّت و دوستی را شعار خود قرار دهید و کینه و نفرتها را به فراموشی سپارید .ملّتی که سینههای
آن سرشار از کینه و کدورتهاست چگونه میتواند به پیروزی و آزادی برسد).
احمد سحنون در این سخن پندآمیز با بگارگیری فراوان افعال امر از جوانان الجزایری
میخواهد که محبّت و دوستی را در دلهای خویش بکارند .او در بیت دوم ،با بهرهگیری از یک
استفهام انکاری تحقّق آزادی را مادامی که سینهها سرشار از کینه و نفرتهاست میسّر نمیداند ،لذا
از ملّت خویش میخواهد که کینه را از دلهای خویش بزدایند و محبّت و دوستی را جایگزین آن
سازند .شاعر نه تنها به فکر مردم کشور خویش است؛ بلکه از نبود برادری در بین کشورهای اسالمی
نیز رنجیده خاطر گردیده و بارها شکوِه سر داده است .او در جایی به جنگ عراق علیه ایران اشاره
دارد و آن را همچون آتشی میپندارد که همه چیز را ویران و تار و مار میکند:

ي إی را َن
ي ال َع راق َوبَ َ
بَ َ
داوة َوه َي حم رقَ ة
َنر ال َع َ

َش ب ت هب َذا ال َعص ر َنران
اع من فَض ل َوإح َس ان
َما َش َ

ي اثب ت

َوتَدک َما َش َادت یَد اإلن َس ان

ال فَ ر َق فَ ال َق ت لَ ی جَ ی َع ا إخ َوة

َواألَم ر ف ی َم ا بَ ی نَ نَ ا س ی ان

َنر ت َدم ر ک ل َش

(همان)111/2 ،
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(بین عراق و ایران در این زمانه دو آتش شعلهور گردید .اوّل آتش دشمنی که از بین برنده فضل و
نیکی است و دوّم آتشی که زبانههای آن هر چیز استواری را نابود و هر آنچه را که انسان برافراشته،
ویران میکند .فرقی ندارد که کدامیک پیروز شوند؛ چرا که همه کشته شدگان برادرند).
پرواضح است که سخن شاعر رنگ حسرت به خود گرفته است و گویی با زبان رمز آنان را به
توقف جنگ فرا میخواند .او هیچگاه از این جنگ خرسند نیست؛ چرا که طرفین جنگ را دو برادر
میداند که به جان هم افتادهاند و خان و مان هم را به باد فنا دادهاند .لذا یکی از دغدغههای اصلی
شاعر نبود اتحاد بین مردم است و به همین دلیل بیشتر اشعار وی حول این مضمون میچرخد .او
نه تنها میهن خویش را به اتحاد در برابر استعمارگران دعوت نموده؛ بلکه از نبود اتحاد میان مسلمانان
نیز ناخرسند است و بارها زبان شکوِه سر داده است.
 ۲-۳تقویت روحیۀ مبارزه با استعمارگران
با ظهور استعمار و تسخیر کشورهای عربی ،ادیبان و شاعران که ابتدا روی سخنشان بیشتر با حاکمان
ستمکار بود ،به تدریج ،ملّت را مخاطب قرار داده و آنها را به مبارزه برای حفظ موجودیّت ملّی
خویش فرا خواندند .از این زمان بود که ادبیات ،شکل مقاومت به خود گرفت و عهدهدار مسئولیت
امر و بیدارسازی ملّت گردید(.قادری )112 :1389 ،شعر احمد سحنون نیز در واقع بازتاب حوادثی
است که فرانسه در کشورش بر جای نهاده است .او از اینکه استعمار در کشورش خیمه زده ناراحت
است و از مردم می خواهد که در مقابل این استعمارگران قد علم کرده و هرگز سر تعظیم فرود
نیاورند:

ص
امض َک اإلع َ

ار َجب َار الطَی

يف تَ َف ان َوَحتَ د َوص

م ود

َوان تَص ب َک الطود يف َوج ه الع َدی

اه ل َه و َل َنر َو َح دی د
َوَتَ َ

ش ال رَدی
َوادرع ل ل َخ ط ب َال َت َ

الع بی د
فَ الرَدی أَه َون من عیش َ
(سحنون2۰۰7،م)2۰1/1 :

(همچون طوفان استوار گام بردار و با همّت و پایدار باش .در مقابل دشمنان همچون کوه استوار و
پابرجا بمان و ترس از آتش و شوکت سالحهای آنان را به دور بریز .لباس رزم بر تن کن و از مرگ
ترسی نداشته باش که مرگ آسانتر و راحت تر از زندگی بردگان است).
شاعر با کالمی حماسی و پرصالبت و با افعال امری متعدد (امض ،انتصب ،و )...و تشبیهاتی که
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وجه شبه آن همگی حکایت از یورش و استواری در مقابل ظالمان دارد از جنگاوران میخواهد که
در مقابل گردنکشان پایدار بمانند و از شوکت سالح آنان هراسی به دل راه ندهند؛ چرا که مرگ
بسی گواراتر از زندگی با بردگی و تن دادن به خفّت و خواری است .گاهی نیز کالم شاعر به وقت
دعوت به مبارزه ،رنگ توبیخ به خود میگیرد .او در قصیده «قم أیّها المسلم» اینگونه مسلمانان را
خطاب قرار میدهد:

ائ ری ن

َوأَع د َع ه َد ال َداة امل ه تَ دی ن

ب ال ع َال ل لس
ق م أَن ر َدر َ

ت ال َمی من َح ارس؟
َکی َ
ف أَخلَی َ

ک املعتَدین؟
ت فی َ
َکی َ
ف قَد أَط َمع َ

ت َل تلَق لتَحیَ ا َخ اض َع ا
أَن َ

الع الَمي
لس َوی الَ الق َرب َ

وج د ل تَ ب َق ی َراز َح ا
أَن َ
ت َل ت َ

ت ن اجلَ ائ ری َن ال ظ ال م ي
َحت َ
(همان)85/2 ،

(بپا خیز و راه مجد و بزرگی را برای روندگان روشن نمای و روزگار هدایت کنندگان مخلص را
زنده نمای .تو چگونه کشور را از پاسبانی خالی نمودی و چسان تجاوزگران را نسبت به خود
طمعکار ساختی؟ تو آفریده نشدی که جز در برابر خدای خویش سر تعظیم فرود آوری .تو به دنیا
نیامدی که خسته و ضعیف در زیر آتش ظلم بیدادگران بیفتی).
این ابیات با موسیقی گوشنوازی که از نظمآهنگ واژگان ،وزن و تکرار حرف نون در قافیه
طنین افکنده است ،تأثیر خاصی در برانگیختن غیرت و احساس مخاطب دارد؛ زیرا این قصیده بر
اساس بحر عروضی "رمل" به نظم درآمده است و بالطبع «تکرار "فاعالتن" و ایجاد مقطعهایی
کوتاه و پیدرپی به نوعی بر سرعت خوانش شعر میافزاید» (بدیع یعقوب1991 ،م ،)88 :بنابراین
سرعت کالم به طور مستقیم احساس شور و هیجان را در مخاطب ایجاد میکند .عاطفۀ حاکم بر
ابیات ،عاطفهای حزنآلود است که حکایت از روح افسرده و محنت کشیدۀ شاعر نسبت به جوانانی
دارد که در مقابل استعمارگران بیتفاوت روزگار خویش را سپری میکنند .این فضای حزنآلود به
دلیل حرف "نون" در قافیۀ ابیات نمود دارد؛ زیرا «انسان عرب حرف "نون" را برای بیان دردهای
درونی به کار میگیرد» (عباس .)293 :1998 ،کاربرد مکرر افعال امر و ضمایر خطاب ،همگی
حکایت از ناراحتی شاعر و دعوت جوانان جهت بازگشت به روزهای شکوفای گذشته و
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تسلیمناپذیری در مقابل یوغ استعمارگران دارد .گاهی نیز شاعر زبان به ستایش دالوریهای
جنگاوران باز میکند و بدینسان روح حماسه را در وجود آنان زنده نگه میدارد:

َک انوا أس ودا يف ل َق ا َع دوهم

يف فیج َغ َابت َوش م جبَ ال
ی ف ي َع دوه م ب غَ ق تَ ال

ل یَ ل َق نَ ا أَع داؤن إال ان ثَ نَ وا

َک َقطیع ش ا فَر من رئ بَ ال

الحهم يف َحرهبم
الرعب َکا َن س َ

ل یَ در أَن اب َن "اجلَزائر" ل یَع د

قالل
ض ی الَیاةَ بغَ االس ت َ
یَر َ
(سحنون)115/1 :2۰۰7 ،

(جوانان ما در نبرد با دشمنان همچون شیران بیشهها و کوههای مرتفع هستند .ترساندن دشمنان،
سالح آنان به وقت کارزار است که بدون درگیری دشمن را نابود میکنند .دشمنان همچون
گوسفندان که از شیرها فرار میکنند ،از ما فراری هستند .آنان نمیدانند که فرزندان الجزایر جز به
استقالل راضی نیستند).
شاعر در اینجا نیز از عنصر تشبیه بهره گرفته است .وی جنگاوران میهن را به شیرانی که در
بیشهزارها و کوهها ساکن هستند تشبیه میکند ،دالورانی که تاریخ مانند آنها را به خود ندیده است.
دلیرمردانی که نیازی به سالح ندارند؛ چرا که ترسی که لشکر دشمن از آنان دارد به مثابۀ سالح آنان
است ،سالحی که بدون جنگ لشکریان دشمن را شکست میدهد .او در یک کالم طنزآلود سپاه
دشمن را در یک تشبیه تمثیلی به گلۀ گوسفندان تشبیه نموده است که از یورش بچه شیران
میگریزند و جرأت رویارویی با آنان را ندارند .شاعر در ابیاتی دیگر ارتش الجزایر را قویترین
ارتش قلمداد میکند که هر خیانتکار و عصیانگری را بر جای خویش مینشاند:

فَ َج ی ش اجلَ زائ ر أَق َوی اجل ی وش

ی َؤدب َم ن َخ ا َن أَو أَلَ َدا

َوَم ا َک ا َن َج ی ش ال یَ ه ود لَ ه

ال أَو َعربَ َدا
َ

ص
بکف َوإن َ

(همان)125/1 ،
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(ارتش الجزایر قویترین ارتشهاست که هر فرد خائن یا معاندی را ادب میکند .ارتش اسرائیل هر
چند که چون شیر حملهور شود و عربده کشد ،به پای آن نمیرسد).
ابیاتی چنین نشانگر درایت شاعر است که از سویی سران کشور و از سویی ملّت و از سویی
دیگر ارتش را مخاطب قرار میدهد و سعی دارد همه اقشار را هوشیار و آگاه سازد .چنانکه در این
ابیات او جهت ترغیب ارتش و حفظ روحیۀ جنگاوری ،آن را قویترین ارتش میپندارد که ارتش
رژیم صهیونیستی با همه تجهیزات خود توان هماوردی با آن را ندارد .اما سخنان استعمارستیزانۀ
شاعر ،تنها سرزمین خود را شامل نمیشود؛ بلکه با جهانبینی وسیع خود بارها کشورهای اسالمی
را جهت مبارزه و رویارویی با بیگانگان و استعمارگران زمانه فرا میخواند .همچنانکه در ابیات زیر
کشور مصر را خطاب قرار میدهد و میگوید:

مص ر ذَا نَهجک فَامض ي الَ َحتیدي

لتعی دي َعه َد َم اض ی ک اجملی د

ض من
َواطردي الض ی َ
ف ال ذي ل یَر َ

الورید
َ
ص احب البَیت س َوی قَطع َ
(همان)183/1 ،

(ای مصر این مسیر توست و برای بازگشت به گذشته شکوهمندت از این مسیر منحرف نشو.
مهمانی را که جز به بریدن رگهای صاحب خانه رضایت نمیدهد از خانه بیرون ران).
شاعر از مصریان میخواهد که جهت بازگرداندن روزگاران پرشکوه گذشته ،راه مبارزه را پیش
گیرند و مهمان ناخواندهای که جز ویرانی و تاراج سرزمین آنان را نمیخواهد از سرزمین خویش
بیرون برانند .او از آنان میخواهد که در مقابل استعمارگران نرمش به خرج ندهند بلکه با قدرت و
صالبت به مبارزه ادامه دهند.
 3-3اعتراض به حضور استعمارگران
زمانی که عزّت یک سرزمین مورد تعرّض ظالمانۀ بیگانگان قرار میگیرد ،آن ملّت برای حفظ حیات
خود که در حفظ ارزشها و عزّت انسانی او نمود مییابد در برابر این تجاوز ایستادگی میکند.
آزادی و استقالل ،کلیدواژههای رؤیاهای به حق ملتهای مظلوم و تحت ستم هستند ،زیرا این
مفاهیم بر نفی سلطه استعمارگران داللت دارد( .فرخنیا و ونارجی )228 :1392 ،آنگاه که استعمار
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بر دنیای عرب سایه افکند و ظلم و ستم آن به نهایت رسید ،رنج و مصیبت مردم زیاد شد و به دنبال
آن اعتراضها آغاز گردید .در اینجا نقش شاعران متعهد بیشتر به چشم می آید؛ چرا که «شاعر
متعهد ،شاعری است که پیوسته به انسان میاندیشد ،فساد و ظلم را میبیند ،در مقابل رنج انسانها
سکوت نمیکند و زبان اعتراض میگشاید .او پیوسته خشمی تسکینناپذیر نسبت به زورگویان دارد
و فساد حاکم را با شعرش به نقد میکشد»( .فارسیان و رضایی )56 :1391 ،احمد سحنون نیز بارها
اعتراض خویش را نسبت به حضور استعمارگران در اشعار خود بیان نموده است:

ق ل الب ن االس ت ع َم ار َخ ل ب َال َده

ض و َن بس ت ع َم ار
ال ع رب َال یَ ر َ

ال ذئ ب َال یَ ر َع ی ال َق ط ی َع َوَل یَ ک ن

اري

یَ وَم ا م َا ل ل ه َزب ر الض

(سحنون)1۰9/1 :2۰۰7 ،
(به استعمارگران بگو که کشورهای عربی را رها کنند ،چرا که عربها به حضور استعمار رضایت
نمیدهند .گرگ ،گله گوسفندان را نمیچراند و هرگز پشتیبان شیر درنده نبوده است).
شاعر با توسّل به تمثیلی عینی و ملموس ،و با زبان طنز ،استعمارگران را به گرگ درنده تشبیه
میکند که نه تنها پاسبان خوبی برای گوسفندان نیست؛ بلکه همواره به فکر دریدن آنان است.
بهرهگیری شاعر از نماد حیوانی در این قصیده (گرگ) ،عمق بیرحمی و توحّش استعمارگران را
بازگو میکند .چنانکه هیچ چوپان خردمندی گلۀ خویش را به دست گرگ نمیسپارد ،ملّتهای آگاه
نیز هیچگاه زمام خویش را به دست استعمارگران نمیدهند .او دربارۀ فرانسویان که کشورش را
مورد تعرّض قرار دادهاند میگوید:

َوالفرنس ي من طَبع ه الظلم فَ الظلم

إ َذن ش ی َم ة ل ک ل ف رنس ي

َوب َالدي َل تَ ق بَ ل ال ظ ل َم بَ ل َاث َرت

َع لَ ی ال ظ ل م يف َمحَ اس َو َبس

طَ َرَدت ک ل أَج نَ ب َوَل تَ ب َق

َع لَ ی أَي َخ ادع م ن َدس
(همان)3۴7/2 :

(فرانسویان ذاتاً ظالم هستند لذا ستم در وجود هر فرد فرانسوی است .کشور من ظلمپذیر نیست،
بلکه با شجاعت و قوّت علیه ظلم قیام میکند .کشور من هر بیگانهای را بیرون میراند و زیر لوای
حکم هیچ نیرنگبازی نمیرود).
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شاعر ،استعمار فرانسه را ظالم میپندارد و با تکرار ،این معنا را بیشتر به ذهن مخاطب القا میکند.
پر واضح است که او از ظلم فرانسویان به ستوه آمده که واژه ظلم را چهار بار در این مقطع تکرار
نموده است .با این حال او کمکم مخاطبان خویش را آماده میکند تا در مقابل آنان ساکت ننشینند.
لذا کشورش را دارای مردمی ظلمناپذیر میداند که هرگز تن به ذلّت نمیدهند؛ بلکه با جانفشانی،
بیگانگان را از میهن بیرون میرانند .او از استعمارگران میخواهد که از خواب بیدار شوند؛ چرا که
تسلّط آنان بر کشور شیران ،خیالی بیش نیست:

فَاص َحوا م َن األَح َالم فَاس تع َمارکم

ض خ یَ ال
ل م واط ن ال ث وار َحم َ

فَ اج لَ وا َع ن ال َوطَ ن ال َک ری فَ إن ه

َم َأوی األس ود َوَمع َق ل األَبطَ ال
(همان)116/1 ،

(از خواب خود بیرون آیید که تصرف کشور آزادیخواهان خیال خامی بیش نیست .از سرزمین انسانهای
بزرگ بیرون روید که اینجا تنها آشیانۀ شیران و مهد قهرمانان است).

احمد سحنون از استعمارگران میخواهد سرزمین وی را رها کنند؛ چرا که جایگاه یالن و
قهرمانان است نه جای ستمپیشگانِ استعمارگر .با مشاهدۀ این اشعار ،خشم و غضب شاعر که خود،
عنصر روشنفکر جامعه است ،را درمییابیم .او به حکم وظیفۀ اجتماعی و به حکم شرایط سیاسی
جامعه ،نسبت به حضور استعمارگران ،معترض و خواهان احیای حقوق مردم است و در این راه از
هیچ کوششی دریغ نمیورزد.
 ۴-3بازگشت به فرهنگ و هویّت دینی-اسالمی
هویّت به ویژگیهایی ا شاره دارد که موجب ت شخیص فرد میگردد .بهطور کلّی به «آنچه که موجب
شنا سایی و حقیقت شخ صی یا چیزی با شد ،هویت گویند»( .قریب )1312 :137۰ ،ا صوالً «فرهنگ
یک ملت و کشور استعمارزده در برابر فرهنگ استعماری واکنش نشان میدهد .این واکنش یا از نوع
تغییر ،دگرگونی و اسحتحاله اسحت و یا نوعی تقابل ،مبارزه یا مقاومت .اگر چه اسحتعمارگران امروز از
سرزمینهای مستعمره به ظاهر عقب نشستهاند اما بنیادهای فرهنگی استعمار ،در قالب تاثیرگذاری بر
رفتارهای جمعی یا گروهی و همچنین تغییر در سبک زندگی وجود دارد( .مالیی و همکاران:1396 ،
 )99از این روی در میان شاعران استعمارستیز مسلمان نیز هویّت دینی ،مبارزه با فرهنگ استعماری و
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بازگ شت به فرهنگ ا سالمی از اهمیّت فراوانی برخوردار ا ست .احمد سحنون در شعر خویش بارها
جوانان الجزایری را مورد خطاب قرار داده و آنان را به تعالیم اسالمی فرا میخواند:

َه ل م وا ل دی ن الل نَ نش ر ل َوا َه

اجللی
َونَهزم به ال َفو َ
ض ی َونَدفَع به َ

فَ َال َحت َس بوا التحری َر ی غي َعن ال َدی

ض االس ت َ
قالل یکس بنَا ال َفض الَ
َوَال َحم َ

ب ال َدی
فَ َال َکا َن االس تق َالل إن َجانَ َ

الع دالَ
ب َ
َوَال بَق َی التحریر إن َح َار َ

(سحنون)176-175/1 :2۰۰7 ،

)بشتابید پرچم دین خدای را بگسترانیم و با آن هرج و مرج را فرو نشانیم و دشمن را شکست
دهیم .پس گمان مبرید که آزادی بینیازی از هدایت میآورد و استقالل محض ،فضل و برتری را
برای ما به ارمغان میآورد؛ چرا که اگر استقالل در کنار هدایت نباشد ،معنایی ندارد و اگر آزادی به
ستیز با عدالت برخیزد ،از بین خواهد رفت).
یکی از ارکان فرهنگ استعماری (یا استعمار فرهنگی) القای این تصوّر باطل بوده است که
استعمار شدگان ،بی هیچ مقاومتی بار استعمار را کشیدند و آلت فعلی بیش نبودند( .سعید:1377 ،
 )25حال آنکه چنین نیست و روشنفکران جامعه با خطاب قرار دادن جوانان وطن ،آنان را به سوی
هویّت و فرهنگ اسالمی فرا میخوانند .احمد سحنون آزادی را بینیاز از دین نمیداند و استقالل
را نیز به تنهایی و بدون دین و ایمان مایۀ فضل و برتری نمیداند؛ چرا که در نبود دین و فاصله
گرفتن از فرهنگ اسالمی ،جامعه از هم گسیخته خواهد گردید ،و در نتیجه استقالل نیز از بین
خواهد رفت .شاعر در اشعار خویش به وفور جوانان را به مسجد که پایگاه اتحاد و همبستگی است،
فرا میخواند:

اع ا إلَ ی املس ج د
تَ َع الَ وا س َر َ
َ
ص نَ َع املس ج د املع َجَزات
لَ َق د َ
َ
هنَ ا النص ر للمس لم املهتَ دي

إلَ ی م ل تَ َق ی ال رک ع الس ج د
بن َه اض م تَ َم ع م ق ع د
َع لَ ی ک ل مس تَ ع م ر م ع تَ د
(سحنون2۰۰7 ،م)132/1 :
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(شتابان به مسجد ،جایگاه نمازگزاران درآیید .مسجد با برانگیختن ملّتهای برجای نشسته ،معجزهها
ساختهاست .اینجا پیروزی از آنِ مسلمانان هدایتیافته بر هر استعمارگری است).

احمد سحنون با فراخواندن جوانان به مسجد ،مهد اتحاد و تصمیمات اساسی ،به آنان گوشزد
میکنند که چشمۀ زالل مبارزه و نهضت علیه باطل در طول تاریخ همواره از مسجد جوشیده است.
همچنین اتحادی که میان صفوف نمازگزاران است مایۀ ترس و شکست دشمنان و استعمارگران
بوده است .گاهی نیز شاعر جهت تقویت روحیۀ جنگاوران میگوید که از شوکت سالح دشمنان
هراسی به دل راه ندهند که سالح ایمان بسیار قویتر از سالح آنان است:

ت لَنَ ا أَس ل َح ة

َوع تَ اد م ث لَ َم ا ع ن َد ال ط غَ اه

َال تَق ل لَی َس

ع دة اإلیَ ان أَق وی ع دة

َکم أََب َدت من مع دات العتَ اه

ک يف بَ در َدل ی ل قَ اط ع
لَ َ

إذ َجنَی العزل م َن النص ر َجناه
(همان)216/1 ،

(هرگز مگو که سالح و تجهیزات ما مانند تجهیزات دشمنان نیست؛ چرا که نیروی ایمان قویترین
نیرویی است که بسیار تجهیزات دشمنان را نابود کرده است .جنگ بدر قاطعترین دلیل است که
بیسالحان پیروز شدند و ثمرۀ جنگ را چیدند).
اصوال شاعر فراوان به ایمان رزمندگان اسالم و پیروزی آنان بر لشکر کفر علیرغم نیروی کم،
اشاره میکند .در این مقطع نیز شاعر ،جنگ بدر را مثال میزند که خود گواه روشنی بر پیروزی
ایمان بر لشکر کفر است .وی با رجوع به تاریخ اسالم و یادآوری پیروزیهای مسلمانان به دنبال
تقویت روحیۀ آنان جهت مبارزه با بیگانگان و استعمارگران است.
 5-۳برانگیختن روح امید
آزادی یکی از مفاهیمی است که انسان برای آن احترام واالیی قائل است و هرگاه قدرتمندی بخواهد
این موهبت را از وی بگیرد ،در برابر او ایستادگی نموده و به قیمت جان آن را پاس خواهد داشت؛
اما اگر این آزادی سلب شود ،انسان دل به امید آزادی میسپارد .اصوال شاعران استعمارستیز ،در
ایجاد روحیۀ امید در مردم نقش فعالی را ایفا نمودهاند .احمد سحنون نیز از این قاعده مستثنی نیست
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و همواره در البهالی اشعارش برای امیدوار ساختن مردم و تشویق آنها به پایداری ،آیندۀ روشنی را
برای آنها ترسیم میکند:

ح ک م ال ط غَ اة إلَ ی َزَوال ظ ل ه

َوَزَم ان االس ت ب َداد يف إد َبر

مي َس یَغتَ دي
َوطلوع فَجر املس ل َ

اط ع األن َوار

يف ک ل أف ق َس

(همان)11۰/1 ،
(حکومت ظالمان به پایان میرسد و دوره استبداد رو به زوال است و سپیدهدم روشن مسلمانان در
افقها نمایان خواهد شد).
از دید شاعر حکومت ستمگران و دست نشاندگان استعمار به زودی فرو خواهد ریخت و پگاه
امید دمیدن خواهد گرفت .در حقیقت او به این طریق میخواهد دل مردم سرزمین خود را تسکین
دهد ،با این مژده که اشغالگران به سزای ظلم و ستمی که بر مردم بیگناه روا میدارند ،خواهند
رسید .شاعر نه تنها به مردم خویش بلکه به همۀ مسلمانان امید پیروزی میدهد و این معنا را بارها
در شعر خویش تکرار میکند:

ش ع وري بَن األَ َم اين ال ک بَ َار

َس ت ؤذن أَن َوارَه ا بب ت َس

َویَ ط ل ع فَ ج ر الَ یَ اة اجلَ م ی ل

بف ق اجلَ َزائ ر َي ل و ال ظ َالم

َوَن ي ثَ َار ال ک َف اح ال ط وی ل

َوَن ظ ي ب رغ َم ال ع َدی بمل َرام

ام

(همان)1۰2/1 ،
(من مطمئنم که شکوفههای آرمانهای بزرگ ،خواهند شکفت .تاریکی در افق الجزایر از بین خواهد
رفت و صبح زیبا خواهد آمد .ما ثمرۀ جهاد طوالنی مدت خود را خواهیم چید و بر خالف خواست
دشمنان ،به آرزوهایمان خواهیم رسید).
بزرگترین خطری که هر جامعه را تهدید میکند و سقوط و انحطاط آن را قطعی می سازد،
یأس و ناامیدی است .اگر این بیماری خطرناک به ذهن و اندیشۀ جامعه و به خصوص جوانان
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سرایت کند ،می تواند به راحتی آن جامعه را به قهقرا و نابودی بکشاند .لذا شاعر جهت تقویت
روحیۀ هممیهنان و مبارزان راه آزادی نوید روزهای روشن را میدهد ،روزهایی که آرزوهای بزرگ
محقق خواهد شد و آن لحظهایست که پرتو صبح ،پردههای تاریکی و ظلمت را کنار خواهد زد .او
توصیه میکند که مردم سختیها را تحمل کنند و از زندانها نهراسند که روز آزادی ،زنگار فراموشی
بر سختیها پاشیده خواهد شد:

س األَوطَان من َبغ َو َعاد
َي أَخي َي َحار َ

ب القیاد
َوالذي َکا َن َعلی أَع َدائه َ
صع َ

البعاد
َال تَض ق بلنفي َوالس جن َوَال طول َ

ف تَن َس ی کل َهم یَوَم َحتریر الب َالد
َس و َ
(همان)318/1 ،

(ای برادرم ،ای کسی که از میهن در برابر تجاوزگران حمایت میکنی و مقابل آنان تسلیم ناپذیر
هستی .از زندان و تبعید نترسید که روز آزادی ،همه غمها را فراموش خواهی نمود).
شاعر با ایجاد انگیزه به هممیهنان و مدافعان از آنان میخواهد که سختیها را تحمل کنند و از
زندانها و دوری از وطن به ستوه نیایند؛ چرا که روز آزادی ،همۀ تلخکامیها و نامهربانیها را به
باد فراموشی خواهند سپرد.
لذا فجر (سپیده دم) ،فوز (پیروزی) و تحریر (آزادی) از جمله کلید واژههایی است که احمد
سحنون برای پیروزی به کار میگیرد .او میکوشد تا روحیۀ امید به آیندۀ روشن را در ملّت رنجدیده
و مظلوم خود زنده نگه دارد و بدین منظور همگان را به جدیت ،تالش و مبارزه برای رهایی از یوغ
بیگانه دعوت میکند.
 6-۳دعوت مردم به علمآموزی
حقیقت دانش ،نوریست که در پرتو آن ،انسان ،جهان را آنگونه که هست میبیند و جایگاه خود را
در هستی مییابد .در ضرورت فراگیرى دانش ،همین بس که اسالم همۀ مسلمانان را به فراگیرى آن
دعوت نموده است .اهمیت و عظمت مقام علم در حدی است که خداوند در قرآن به پیامبر میگوید:
ین َال یَعلَمو َن( .﴾...زمر )9/بگو :آیا کسی که میداند با کسی که
ین یَعلَمو َن َوالذ َ
﴿قل َهل یَستَوي الذ َ
نمیداند برابر است .امروزه یکی از عوامل عقبماندگی ملّتها ،آن هم در دنیایی که قدرتمند ،ناتوان
را زیر گامهایش لگدمال میکند ،عدم داشتن آموزش و دانش کافی است .این موضوع ،شاعران
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استعمارستیز را واداشت تا مردم را آگاه ساخته و آنان را به علمآموزی دعوت کنند .در واقع «متفکران
جامعه و به طور ویژه قشر هنرمند ،وقتی خود حقیقی خویش را شناخته و از قابلیتهای وجودی
خویش آگاهی حاصل نمودند ،همواره در بیانات و آثار هنری خود ،مخاطبان را به شناخت و کسب
معرفت دعوت میکنند( ».خضری )39 :1397 ،از جمله شاعرانی که به این موضوع اهتمام خاص
داشتند ،احمد سحنون است که به مسئلۀ علمآموزی تاکید زیادی داشت و آن را از لوازم پیروزی
میداند:

ول ه َال تَ ل َع ب

ب ال ع ل م اج تَ ه د
َي ط ال َ

لص

ال ع ل م آیَ ة َذا ال زَم ان

َوع

ال ع ل م َغ رس فَ ان تَ ف ع

م ن ک ل َغ رس طَ ی ب

دة

امل

غَ

ت

ل

ب

(سحنون2۰۰7 ،م)118/1 :
(ای جویندۀ دانش به فراگیری دانش همّت گمار و بازیگوشی را کنار بگذار .علم ،نشانۀ این زمانه
و اسباب پیروزی پیکارجوست .علم همچون درختی است پس سعی کن از درختی زیبا بهرهمند
شوی).
علم و دانش در نظر شاعر ،رکنی اساسی و پایه استقالل و پیشرفت است .او فراگیری دانش را
ابزار پیروزی پیکارجویان میداند و از رهپویان میخواهد که از گنجینۀ دانش و معرفت سود جویند.
او عامل بسیاری از عقبماندگی و نابسامانی کار مسلمانان را نابخردی حاکمان و والیان آنان میداند
که با بیدانشی و بیتدبیری نه تنها منفعتی برای مردم ندارند؛ بلکه خود باعث بدبختی و نابسامانی
کار آنها و مایۀ مسرّت و شادمانی دشمنان دین و اسالم گردیدهاند:

العم َادا
ه َو َ

ت ب ن یَ ا َن َم د
فَ إذَا َم ا َأرد َ

اجع ل العل َم أس
فَ َ

َکم جهول قَ د قَ َام َیکم يف الن اس

البال َدا
فَ َس ر الع َدی َوأش َقی َ
(همان)۴8/2 ،

(اگر میخواهی عمارتی از مجد و بزرگی بنا نهی؛ علم را شالوده و ستونهای آن قرار بده .چه بسا
نادانانی که زمام امور را به دست گرفتند اما مایه شادمانی دشمنان و بدبختی مردم گردیدند).
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لذا شاعر نبود علم و دانش را مایۀ بدبختی مردم و شادمانی دشمنان میداند .این امر امروزه از
سیاستهای استعمار است که حاکمان کشورهای زیر سلطه خود را انسانهای بیدانش و تدبیر قرار
دهند تا به خواستههای خویش دست یابند:

َول َذا َک ا َن أول ال دی ن إق َرأ

لیَکو َن اإلس َالم أق َوی عتَ َادا

ا

َویَ راه م ث َل اجل َه اد ج َه َادا

رض
َوال ن ب یَ َری ال ت ع ل َم فَ َ

(همان)۴9/2 ،
(بدین سبب اول دین با «إقرا» شروع شده تا که اسالم قویترین ابزارها را داشته باشد .و پیامبر
فراگیری دانش را همچون جهاد واجب میداند).
شاعر در ادامه با یادآوردی این مطلب که دین اسالم با فعل «إقرا» شروع شده ،مردم را به
فراگیری دانش ترغیب میکند .او به این حد نیز اکتفا ننموده بلکه در یک بینامتنی بسیار زیبا گفتۀ

یضة َعلَى كل
پیامبر را نیز در لزوم فراگیری دانش به نظم در آورده که فرمودهاند« :طَلَب العلم فَر َ

مسلم َومسل َمة أَال إن اللَ یب ب غَا َة العلم»( .کلینی )35/1 :1369 ،دانش آموختن بر هر مسلمانی
واجب است .همانا خدا ،جویندگان دانش را دوست دارد.
 -۴نتیجه
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر به شرح زیر است:
احمد سحنون شاعریست متعهد و ملتزم که عنصر تعهد ،وجه غالب اشعار اوست ،از اینرو دامنۀادبیات ضد استعماری در اشعار او بازتاب زیادی دارد .مشاهدۀ وضعیت اسفبار جامعه که در فقر
و بدبختی فروغلطیده از یک سو و به تاراج رفتن ثروتهای میهن از دیگر سو شاعر را به خشم
آورده و وی را بر آن داشت تا با هر چه در توان دارد وارد صحنه شود.
بخش گسترده ای از اشعار احمد سحنون با مضمون دعوت به اتحاد و تشویق مردم علیهاستعمارگران سروده شده است .حضور فعاالنه وی در عرصه ادبیات ،نقش بسزایی در برانگیختن
احساسات ملّی و میهنی مردم الجزایر علیه استعمار داشته است .وی با افزایش علم و آگاهی و نوید
به آزادی و آیندهای آرمانی و نیز پرده برداشتن از چهره قبیح استعمار ،به رسالت خویش در قبال
سرنوشت جامعه عمل نموده است.

اندیشههای ضد استعماری در شعر احمد سحنون
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لحن و فضای حاکم بر اشعار ضد استعماری شاعر ،حماسه ،هجو و به طور کلی انتقاد و اعتراض
نسبت به حضور استعمارگران است .در این میان شعر وی از صراحت و وضوح قابل مالحظهای
برخوردار است و بدون هیچگونه محافظهکاری زبان به نکوهش کشورهای استعماری گشوده و به
افشای مقاصد پلید آنان پرداخته است .از شگردهای وی در اینگونه اشعار توجّه ویژه به نقش
ترغیبی در جملههای (امری ،استفهامی و بازدارنده) پس از مناداست .با توجّه به اینکه جمالت پس
از منادا معموال حامل پیام مهمی از سوی گوینده است ،شاعر نقش ترغیبی زبان در اینگونه جمالت
را در خدمت دعوت به اتحاد و همبستگی و مبارزه با استعمارگران قرار داده است.
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