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األفكار اإلنسانية والصوفية في شعر مولوي مفيز الدين أحمد هاجاريكا
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Abstract
The article entitled: “Humaneness and Sufi Thoughts in the Poetry of Maulavi Mofizuddin
Ahmad Hazarika” is an attempt to highlight the poetry “Jnan-Malini” compiled by
renowned Assamese Poet of Jonaki era Maulavi Mofizuddin Ahmad Hazarika. He also
compiled other poetry like, “Tatta Parijat”, “Malinir Bin”, “Milon Sangeet” and among
these compilations ‘Jnan-Malini’ has been considered the best known publications by the
contemporary authors, poets and distinguished personalities. After its publication he is
recognized as the poet of “Jnan-Malini” also. Through this poetry he has showed humanity,
spiritual values as well as mysticism. The poet is indifferent to this mundane world and
hence he looks towards it pessimistically. As far as the book is concerned it expresses lofty
Sufi thoughts in homely Assamese words, pure and simple.
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م) أحد شعراء الكبار في األدب1958-1870(  مولوي مفيز الدين أحمد هاجاريكا:المقدمة
 و هو ُيعدّ في األدب،"اآلسامي و الذي تلقى شهرة فائقة خالل العصر "جوناكي
 ألنه ألف األبيات الكثيرة حيث تتوفر.1)Jnan-Malini( "اآلسامي بالشاعر"غيان ماليني
 و قد حصلت منظوماته، األفكار اإلنسانية والروحية و الشيم الكريمة واألخالق النبيلة
على درجة فائقة مقبولة بين أوساط األدباء و الشعراء في األدب اآلسامي خاصة و في
 وفي هذه المقالة سأرسم صورة بسيطة حول حياته الكريمة و، األداب األخرى عامة
."فكرته اإلنسانية و التصوف اإلسالمي من كتابه "غيان ماليني
َ ه ْتبَتِّي" فيّ ِّدب ُر
َ  ولدّمفيزّالدينّأحمدّهاجاريكاّبقريةّ"جو ْر:نشأته و حياته
ّوغارّفي
ْ هم
ّ،ّت ّالدينّأحمدّهاجاريكا
ِّ ّّوّكانّوالده،ّم1870ّ منّشهرّأغسطسّعام30ّاليوم
ّّأماّزوجتهّاألولى،ّّوكانّلهّزوجتان،ّأحدّزعماءّالكبارّفيّمنطقةّالعلياّلواليةّآسام
ّ ّو،فإسمها ّ"راهنوري" وهيّالتي ّأنجبت ّولدا ّزكيا ّإسمه ّمفيز ّالدين ّأحمد ّهاجاريكا
ّمنّالمعلومّأنّهذهّاألسرةّتتعلقّبـساللةّمحمدّاسماعيلّصديقّالمعرفّبــــ" باغ
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هاجاريكا" ّ،واشتهرّكثيراّفيّالتاريخّاآلساميّبـبسالتهّوّشجاعتهّ .وّقدّتزوجّمفيزّ
الدين ّأحمد ّهاجاريكا ّمرأة ّإسمها ّ"حافظة ّخاتون" بنت ّشيخ ّبيار ّعلي ّهاجاريكا ّّ،
ُ
ّالجنوبيةّ ،و ّلهذه ّاألسرة ّهناك ّستة ّإخوة ّّ،
وهذه ّاألسرة ّأيضا ّمن ّ ُمديرية ّالكهيمبور
وهمّ :فيزّالدينّأحمدّهاجاريكاّّ،وّمفيزّالدينّأحمدّهاجاريكاّّ،وّبديعّالزمالّهاجاريكاّ
ّ،وّشريفّهللاّصيفّالدينّأحمدّهاجاريكاّّّ،ومجيدّب ْ
َخت ّهاجاريكاّّ،وّشريفّالدينّ
أحمدّهاجاريكاّ .وكانّفيّأسرةّمفيزّالدينّهاجاريكاّهناكّسبعةّأوالدّوّسبعّبناتّّ،
ولكنّأكثرهمّماتواّفيّصغرّسنهمّّ،وّبقيتّفقطّخمسةّأشخاصّوهمّ :مصلحّالدينّ
أحمدّهاجاريكاّّ،ومظهرّاألنوارّهاجاريكاّّ،وّمشكواةّاألنوارّهاجاريكاّّ،وّمأمونّالرشيدّ
هاجاريكاّّ،و ُ
يّخاتونّ.
ص ِّف َ
ّّّّّتلقى ّمفيز ّالدين ّأحمد ّهاجاريكا ّالدراسة ّاإلبتدائية ّمن ّمدرسة ّحكومية ّعاليةّ
ب ِّدب ُروغار ّو ّاستعد ّإلمتحان ّالقبول ّفي ّسنة ّ1892م ّولكن ّأسف ّالشديد ّأنه ّلم ّينجحّ
في ّالمرة ّاألولى ّّ ،وهذا ّهو ّالسبب ّلكونه ّشاعرا ّو ّيفكر ّكثيرا ّّ ،و ّعندئذ ّغرس ّفيّ
ذهنهّفكرّالتصوفّوّبدأّينظمّالشعرّحولّهذاّالموضوعّأيضاّّ،وّكانّيجلسّشاطيّ
"نهرّ ِّد ْب ُرو" وّيرىّأمامهّالمقبرةّوّخاللّرئيتهاّأنهّأصبحّراغباّعنّالدنياّوّلذاتهاّّ،وّ
تفكرّأنّالدنياّلهوّلعبّفقطّوّليسّفيهاّغيرّسواهاّّ،وّألفّالنظمّحولّهذةّالمقبرةّّ،
بعد ّفترة ّيسيرة ّنال ّالوظيفة ّبالمنصب ّالحكومي ّفي ّعملية ّحارس ّالغابة ّفيّ
لكهيمبور ّالجنوبية ّفي ّاليوم ّالثامن ّمن ّشهر ّنوفمبر ّعام ّ1893م ّّ ،حيث ّعمل ّمدةّّ
قصيرة ّّ ،وكان ّمولعا ّبــالرياضة ّالبدنية ّمنذ ّنعومة ّأظفارهّ ،و ّاشتهر ّبين ّالطالبّ
بـــ"البطل ّفي ّالرياضة ّالبدنية" ّ ،و ّهو ّاشتهر ّأيضا ّفي ّمبارأة ّال ُ
مصارعة ّو ّكان ّيدربّ
ُ
الشبانّالرياضات ّالبدنيةّمثلّالمصارعة ّأيضا ّّّ،وّكانّأيضاّيلعبّ" ُلعبةّالعصا" خاصةّ
فيّشهرّمحرمّفيّيومّالعاشورةّأنهّيحبّأنّيلعبّهذهّاللعبةّكثيراّّ،وّكذلكّكانّلهّ
مهارةّفيّلعبةّالسيفّوّيشتغلّبهّكثيراّ،وّخاللّقيامهّفيّأتراّالكهيمبورّ(الكهيمبورّ
الجنوبية) كانّيشتغلّبعمليةّالحراسةّفيّالغابةّوّقدّواجهّمرةّمهاجمةّعنيفةّمنّ
العدوّوّتجنبّنفسهّباللعبةّالعصائيةّوّبدأّيدورّعصاهّحتىّنجىّنفسهّمنهّّ،وّماّزالّ
يعمل ّمتتاليا ّفي ّالهذه ّالوظيفة ّحتى ّتدهر ّصحته ّفي ّآخر ّحياته ّو ّلهذا ّالسبب ّأنهّ
تبدلّمكانّالوظيفةّمنّأتراّالكهيمبورّإلىّ ِّدبروغارّوانضم ّفيّمَحكمةّفيهاّفيّنفسّ
الوظيفةّإلىّعامّ1902مّّ،وّبعدّذلكّتقاعدّعلىّالمعاشّ،وّقدّرأسّعلىّالمجلسّ
الثانيّعشرّللمؤتمرّاألدبّاآلساميّالتيّقامتّعامّ1929مّبمدينةّ"غوالغات" وهيّ
احدىّالمديرياتّفيّواليةّآسامّ .وّكانّمولعاّبتأليفّاألشعارّفيّاللغةّاآلساميةّوّلهّ
خطبتانّشهيرتانّّ،منهاّاألولىّالتيّألقاهاّعلىّالمجلسّالثانيّعشرّللمؤتمرّاألدبّ
اآلسامي ّفي ّ"غوالغات" ّ ،و ّالثانية ّالتي ّألقاها ّعلى ّالمجلس ّالطالب ّلمديريةّ
شبْساغارّعامّ1928مّّ،وّكانّيحبّكثيراّأنّيشتغلّبالتأليفّوّالكتاباتّفيّاألدبّّ،وّ
ِّ
ُ
فيّالثالثّوالعشرينّمنّشهرّمايوّعامّ1926مّأنهّعينّلحصولّعلىّ"راتبّتقاعدي"
( )Pensionفي ّاألدب ّّ ،و ّإذا ّنرى ّفي ّحياته ّالعملية ّفكان ّيعمل ّو ّيربط ّنفسهّ
كمؤسسّ ،و ّعضو ّّ ،و ّرئيس ّبالمنظمات ّالعديدة ّو ّالمؤسسات ّالمختلفة ّمن ّواليةّ
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آسامّّ،وّقدّتوفيّهذاّالشاعرّالكبيرّوّخطيبّالمسقعّعامّ1958مّّ،إنّهللّوّإناّإليهّ
راجعونّ.
مؤلفاته الشهيرة :ومنّالمؤلفاتّالشهيرةّالتيّنالتّدرجةّكبيرةّبينّأوساطّاألدباءّ
والشعراءّفيّواليةّآسامّّ،ومنّأهمهاّ" :غيانّماليني" ّ،وّهذاّالديوانّيحتويّعلىّ
ستةّأشعارّّ،وّهيّ )1( :موريّ +شالي +خونيّ(أيّالم َْقبرةّ) ّ،وّ(ُ ) 2موني +چونيّ
بيلي (أيّوقتّالشمسّالغروبة)ّ،وّ(ّ )3دينّكانا (أيّالشخصّالذيّالّيرىّفيّالنهار)
يشوا  +خانيكار (أي ّخالق ّالدنيا) ُّ )5(ّ ،مو ْيماتالي ّبهابور ُ
ّعسون (أي ّهال ُ
ّ ،و ّ(ّ )4و ِّ ْ
كّ
شعور ّال ِّعناد) ّ ،و ّ( )6آ ْتمون (أي ّحالة ّنفسية) ّ ،وهو ّ ُيعد ّأروع ّكتاب ّفي ّشعر ّاللغةّ
اآلساميةّّ،وقدّساهمّمساهمةّجبارةّفيّتاريخّالشعرّاآلساميّّ،وّلهّجزأنّ :الجزءّ
األولّالذيّطُبعّفيّسنةّ 1896مّيحتويّعلىّأربعةّأشعارّفقطّّ،وّأماّجزءهّالثانيّ
فهو ّلم ّيظهر ّحتى ّاآلن ّّ ،و ّيجدرّبالذكر ّأن ّهذا ّالكتاب ّقد ّنالت ّمكانة ّعالية ّو ّقيمةّ
ثمينة ّفي ّالشعر ّوال ّيتمثل ّمثل ّهذا ّالكتاب ّفي ّالكتب ّاآلخرى ّخاصة ّفي ّاللغةّ
اآلساميةّ،وّشعرهّالثانيّمعروفّبــــ" َت َّتا بَاريجَات"( 2نظريةّالحقيقةّالقطيفة) ّ،وهذاّ
الكتابّمملوءّبالتصوفّوّالباطنيةّّ،وفيهّيوجدّأربعةّأشعارّفقطّّ،ولوّحجمهّصغيراّجداّ
3
لكنّه ّيحمل ّأفكار ّغزيرة ّفي ّموضوع ّالشعرّ ،و ّله ّكتاب ّآخر ّأسمه ّ" مَالِّ ْينِّير ّب ِّ ْين "
ُ
وهوكتابّمخطوطّلمّيطبعّبعدّ.
( ِّمزمارّ ُبستانية)
ّ

ّّّّّوّعلىّالرغمّمنّذلكّأنهّنظمّشعراّعنوانهّ"ميالنّشنغيت"ّ4أيّالنشيدّالوئاميّ
ّ،وّكانّيفكرّأنّاالتحادّوّالوئامّبينّالهناديكّوّالمسلمينّستنشئّبيعةّأخويةّبينهماّ
وّكانّيعتقدّأنّاإلزدهارّوّالتطورّلواليةّآسامّيلتزمّعلىّهذاّالوئامّوالوحدةّّ،وّكانّ
ينشدّهذاّالشعرّفيّالمؤتمرّالذيّعقدتهّبإضاعةّفيّالمرةّاألولىّللشعراءّبمدينةّ
غواهاتيّفيّالثامنّعشرّمنّشهرّمارسّعامّ1951مّّوّقدّأثنىّعليهّالناسّكثيراّّ،
وفي ّهذا ّالمؤتمر ّاجتمع ّكثير ّمن ّالشعراء ّالكبار ّفي ّاللغة ّاآلسامية ّّ ،ومن ّأهمهم:
الشاعرة ّناليني ّباال ّديوي ّ)ّ ،(Nalinibala Deviإحدى ّالشاعرات ّالكبرىّ ،و ّشويلدهارّ
راجخووا ّ)ّ ،(Choilodhar Rajkhowaراغهونات ّجوهداري ّ)ّ،(Raghunath Choudhuryراتناّ
كانتاّباركاكوتي )ّ، (Ratnakanta Barkakotiجاتيندراناتّدواراّ )(Jyotindranath Duwora
و ّدانديناته ّكاليتا )ّ ،(Dandinath Kalitaو ّمن ّالمعلوم ّأن ّهذا ّالنشيد ّهو ّالنشيدّ
النهائيّللشاعرّمفيزّالدينّأحمدّهاجاريكاّ.
أغراض في المؤلفاته القيمة  :وإذا ّتأملنا ّفي ّجميع ّمؤلفاته المتقدمة ّنجد ّفيهاّ
شتى ّاألغراضّ ،ومن ّأهمهاّ :التصوف ّوالتقوىّ ،والخوفّ ،والترحم ّبين ّالناسّ،
والمساواة ّّ ،والوئام ّّ ،و ّاألخوة ّّ ،والوحدة ّّ ،و ّغيرها ّ .و ّقد ّجاء ّالتصوف ّإلى ّاألدبّ
اآلساميّبإتجاءّجديدّفيّتأليفه.
المدخل :و ّقد ّأصدر ّالشاعر ّكتابه ّالشهير ّ"غيان ّماليني" في ّأواخر ّالقرن ّالتاسعّ
عشرّّإبّ انّشبابهّوّعمرهّحينئذّناهزّإلىّالسابعّوّالعشرينّسنةّّ،وّكانّّالشاعرّ
متأثراّبكثيرّمنّالشعراءّالكبارّفيّاللغةّالفارسيةّّ،أمثالهمّ :حضرتّشيخّسعديّّ،وّ
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جاللّالدينّروميّوّفريدّالدينّعطارّوغيرههمّّ،وّكذلكّتوجدّتأثيرّبمفكريّاإلسالمّ
الكبار ّمثال ّ :اإلمام ّمحمد ّالغزالي ّوغيرهم ّّ ،و ّكان ّله ّمعرفة ّواسعة ّفي ّاللغتينّ
العربيةّوّالفارسيةّّ،وّبالخصوصّأنهّتعلمّاللغةّالفارسيةّّ،وّقدّنجحّالشاعرّأنّيظهرّ
األفكار ّاإلسالمية ّبصورة ّرائعة ّفي ّاللغة ّاآلسامية ّّ ،و ّقد ّبدا ّمن ّجميع ّالمؤلفات ّوّ
خطبتين ّ ّأنه ّشاعر ّديني ّإسالمي ّّ ،و ّكان ّله ّإيمانا ّراسخا ّو ّخضوعا ّإلى ّالصانع ّوّ
الخالقّهللاّسبحانهّوّتعالىّوهوّالمصدرّالرئيسيّإلبداعّفيّتأليفّاألشعارّّ،وّكانّ
مخلصاّفيّاإلسالمّولمّيلجأّاليهّأيّّالبدعةّوّالتكثيرّفيّالدينّّ،ولهذاّالسببّأنهّ
ُ
كان ّ ُم َ
ّبالسنة ّالنبوية ّفي ّحياتهّ
حبَّباً ّمن ّجميع ّالرجال ّمن ّكل ّاألديان ّّ ،وكان ّمحبا
الكريمةّويحبّفيّايفاءّاللحيةّوّيأخدّالقلنسوةّفوقّرأسهّدائما.
ّ

ّّّّّوبالجملة ّأن ّالشاعر هو ّالذي ّقد ّجاء ّإلى ّاألدب ّاآلسامي ّباألفكار ّاإلسالميةّ
الص وفيةّوّالروحيةّبعدّتأليفهّباللغةّاآلساميةّالمحليةّّ،وّهذاّالكتابّاألولّالذيّجاءّ
بموضوع ّالتصوف ّباللغة ّاآلساميةّ ،و ّهذه ّالرؤى ّلم ّتظهر ّفي ّاألشعار ّاآلساميةّ
القديمة ّّ ،و ّلم ّيطرق ّأي ّشاعر ّمن ّالشعراء ّفي ّوالية ّآسامّإليه ّفي ّمؤلفاتهم ّمنّ
قبلّ،وّهوّالذيّجاءّأوالّبهذهّالناحيةّفيّاألدبّاآلساميّ.
اإلضاعة:
نموذج من شعره اإلنسانية :نجدّأفكاراّإنسانيةّكثيرةّفيّشعرهّ،ومنّأهمهاّكماّ
نرىّفيّشعرّ"دينّكانا" (أيّّالشخصّالذيّالّيرىّفيّالنهار) :
ياّأيهاّالمسافرونّ! ياّأيهاّالمسافرونّ!
وإخوانيّّاألحبةّ!
الّتتركونيّّالّتتركوني،
فيّهذهّالدنياّالوهمية!
متضرعاّإليكمّ
متضرعا -منكسراّ،
الّتَتركونيّوحيداّ،
ً 5
ُمتباعداّ ُمتشتتا!
ّّّّّفي ّهذه ّاألبيات ّالمتقدمة ّأنه ّيقول ّمخاطبا ّإلى ّزمالءه ّكي ّال ّيتركه ّوحيدا ّبلّ
يصاحبه ّفي ّجميع ّاألعمال ّألنه ّال ّيريد ّاإلنفصال ّو ّتباعد ّعن ّالناس ّبل ّيعش ّحياتهّ
معهمّّ،فلهذاّأنهّطلبّمنهمّأنّيساعدهّوّيعاونهّ.
وّيقولّأيضاّ:
"أناّالّأحتاجّكثيراّ،
فقطّقسطّمنّالنور،
فيكونّقلبيّمسروراّّ
6
وّيرقصّ".
ّ
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ّّّّّو ّفي ّهذه ّاألبيات ّأنه ّأظهر ّنفسه ّأنه ّفي ّمصائب ّشديدة ّو ّأمامه ّال ّيبق ّإالّ
الظالم ّو ّال ّيجد ّأي ّطريق ّمنور ّّ ،فأصبح ّمغموما ّمهموما ّو ّسأل ّصديقه ّأن ّيعطيه ّنوراّ
منّاألنوارّكيّيعبر ّالطريقّالمشكلةّّّ،و ّبالجملةّأنّالشاعرّكانّيجتهدّاجتهاداّكبيراّ
للهدايةّوّالصراطّالمسطقيمّّ،عندّنيلهّهذاّسيكونّفريحاّشديداّ.
شعره الوئامي:
ويقولّعنّاإلنسجامّوالؤامّ:
ُ
مشفقاّاليومّ
"يرحمّالرحمانّ
ُيعطيّإلىّقلوبناّالقوة،
تدفعناّمعا
النفوسّكلها
7
نحصلّعلىّقوةّاالتحاد"

ّ

ّّّّّ كان ّالشاعر ّيحب ّأن ّيعيش ّحياة ّطيبة ّو ّمعيشة ّمساعدا ّبين ّالمسلمين ّوّ
الهناديكّّ،وّالّيريدّالفرقةّبينّالجماعةّّ،عندئذّيكونّحياتهّمتحداّوّمنسجماّ.
ّ

ّّّّّويقولّأيضاّفيّّموضعّآخرّبعضّاألبياتّعنوانهاّ"دين كانا" أيّ(الشخصّالذيّالّ
يرىّفيّالنهارّوّهوّيحتاجّإلىّالمساعدةّمنّالناس) :
" لهذاّأعبدكّ
ياّأهللّ! ياّرحمان!
اليومّفيّمصيبةّشديدةّ
8
أناّفيّفاقدّالذهنّومرتبكّ"
ّّّّّإنه ّرجل ّكريم ّمخلص ّوال ّيحب ّأن ّيعيش ّمع ّالفخر ّّ ،و ّقد ّخالف ّعن ّاألنانية ّفيّ
شعرهّوّفيهّنجدّقصيدةّعنوانهّ"استأصالّخيالّالفخرّوّالعناد" ّ9حيثّيقولّ:
" لهذاّياّمفيز! أتركّأترك
فخركّوّعنادكّ
وّاالّيأخذ
10
ربّالعالمينّانتقامهّوثأره.
نموذج من شعره الروحية :
ّّّّّيقول ّالشاعر ّعن ّسبحانه ّهللا ّتعالى ّو ّصناعته ّّ ،حيث ّيقول ّفي ّشعر ّعنوانهّ
"وشواّكهانيكار" (صانع الدنيا):
" وّلوّلمّيره أحدّبلّهوّخالقّالجنةّوّالدنياّوالجهنم
الّشكّفيهّأنهّهوالصانعّالدنيا
وهوّخالقّالذيّالّشكّّفيه
ولوّلمّيرهّأحد
الهواءّواألرضّوالماءّوّالنارّسواءهنّ
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ّ

ألوانهاّالمختلفةّ
المخلوقاتّالمتعددةّوّالرجالّ
الّيوجدّفيهنّأيّتشابهات
11
الّّالّّبشكلّبسيط"

وّيمدحّفيّشعرهّهللا جل جاللهّأيضاّ:
السمواتّالّنهايتهاّّ
" الذيّخلقّّّّّ
كواكباّوّشمساّوّقمراّونجوماّ
وّكذلكّّهذهّ الدنياّالواسعةّ
12
مملؤةّبالحيواناتّالمختلفة"
ّ

ويقولّالشاعرّعنّ"الموت" وّغفلةّالناسّعنهّ:
" هذهّالحياةّالدنياّمشاكلّكثيرةّفيهاّ
أتركّمسئوليتهاّكلهاّ
استعدواّفقطّللموتّفيّكلّحينّ
تظنّأنكّتكملّكلهاّفيّاليومينّفقط
تريد ّأن ّتكون ّالمتقي ّوالمتدين ّو ّمتأمال ّبالمغفرة ّفيّ
حينهّ
كلهاّ

ولكنّواّهيا! ليسّهكذا

كيف ّيمكن ّأنت ّتنالّ

عندّرؤيةّالمطر تفتّش "جابي"ّ13؟
بكيانّحالةّاإلضطرابّّ،تكونّحيراناّفقطّ،
14
يسرع أجل الموتّبسرعةّأينماّتشاءّ".
ويقول أيضا :
"لماذاّتريدّالفرقّبينّالصغير والكبير خطأّ
والّتكونّفيهّأيّنوعّمنّالفرقّمنّالقريبّوالبعيد
ويكون فيه الملكّوّالرعيةّوّالصغيرّوّالكبيرّوالقوي
15
وّهذاّيكونّمرجعاّلكلّفيّالنهاية" -
تعليق على شعره :إنّكتابهّ"غيانّماليني" قدّكتبّباللغةّاآلساميةّالفصحىّّ،ولمّ
يوجدّفيهّأيّاأللفاظّمنّاللغةّاآلخرىّّ،وّقرأّعديدّمنّاألدباءّوالنبالءّوّعلقواّتعليقاتّ
كثيرة ّثمينة ّّ ،قد ّصرّح ّهذا ّهيريندرانات ّداتا ّ( )Hirendranath Duttaفي ّمقدمة ّكتابّ
"غيانّماليني":
" وّهذاّالكتابّبدونّشكّكتابّرائعّجداّمنّبينّّاألشعارّاآلساميةّ،وّجعلّاألدبّ
اآلساميّمفخراّبفكرهّّ،وّهذاّالنوعّمنّاألفكارّلمّتظهرّمنّقبلّوّهوّالذيّجاءّبهّ
16
أوالّفيّاألدبّاآلسامي".
ّ
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ّّّّّو ّقد ّصرحت ّالجريدة " "Times of Assamفي ّاليوم ّالتاسع ّمن ّشهر ّمايو ّعامّ
1896مّحيثّتتحدثّعنّكتابّ"غيانّماليني" لمفيزّالدينّهجاريكاّ:
" إنّإختيارّالموضوعّّ،وّخيالهّالساميّّ،وّفكرهّالواسعّّ،وّتعبيرهّالجميلّّ،وّلغتهّ
الخالصةّكلهاّقدّجعلتهّكتاباّوحيداّوّرائيعاّ".
ّ

ّّّّّوقد ذكرّأيضاّالسيدّعبدّالمجيدّّ،وّهوّأحدّالقضاةّللمحكمةّالعاليةّبمدينةّكولكتاّ
ّ،عن ّهذاّالكتابّبالقولّالصريحّ " :قدّوجدتّفيّهذاّالكتابّأفكاراّكثيرةّمتجذبةّوّ
يتوفر ّفيه ّأشعارا ّحقيقية ّو ّصادقة ّّ ،و ّأما ّاللغة ّالتي ّتوجد ّفيه ّفهي ّلغة ّفصحىّ
أساميةّوّيتأثرّالناسّكثيراّبتعبيرهاّوّهذهّالصفاتّكلهاّيدلّعليناّأنّلغتناّاآلساميةّ
تستحقّأنّتعبرّأفكاراّسامية".
ّّّّّوّكذلكّذكرت ّفيّجريدةّ" ّ ، "The Assam Heraldوهيّإحدىّالجرائدّالتيّكانتّ
تصدرّمنّمديريةّ"نوغاو" آسامّّ،التي نشرتّفيّالخامسّعشرّمنّشهرّفبرايرّعامّ
1912م ّّحيث ّقيلت ّعنه ّهكذا " :ال ّشكّفي ّهذا ّأن ّمثلّإبداع ّاألدبي ّقد ّتبدلّفيّ
تأليفّالشعرّتغييراّجذرياّوّيرشدّإلىّديارّالكتبّاألخرىّاآلساميةّكيفّيكتبّباللغةّ
اآلسامية ّالفصحى ّأفكارا ّسامية ّنبيلة ّ" .و ّيقول ّراماكانتا ّباركاكوتي ّأيضا ّعن ّهذاّ
الكتابّ " :فكرةّهذاّالكتابّعميقةّواسعةّوّلغتهّحلوةّأيضا".
ّ

ّّّّّو ّيقول ّالدكتور ّشارما ّ " :إن ّالكتاب ّ"غيان ّماليني" (1896م) يعد ّمن ّالمنظوماتّ
الشعرية ّوالتي ّتعبر ّعن ّالذات ّو ّاألفكار ّاألخالقية ّوالروحيةّ ،و ّلو ّتأثر ّبشكل ّبسيطّ
بعضّالشعراءّمنّاللغةّالفارسيةّأمثالّخواجهّشمسّالدينّمحمدّحافظّوّغيرهّولكنّ
هذا ّيكون ّمعبرا ّعن ّالروح ّالحقيقي ّوالديني ّفي ّالشعر ّباللغة ّالمحلية ّالسهلة ّوّ
17
بالمجازّاليسيرّوّمثالهّاألفضلّهوّ"غيانّماليني".
ّ

وّيقولّآنورادهاّشارماّ) (Anuradha Sarmaمزيداّعنه:
"هذا ّالشاعر ّالذي ّلم ّينتبه ّكثيرا ّمن ّالمجلس ّاألدبي األسامي ّواآلخرون ّبلّ
أهمله ّمنذ ّزمانّ ،وقال ّمزيدا ّأن ّهذا ّالشاعر -بالحقيقة -كان ّرائدا ّمن ّرواد ّأالدبّ
اآلسامي ّولكن ّلمّيشتهر ّبين ّالقارئين ّوالدارسين ّاال ّقليال ّّ ،ثم ّ ّأظهر ّحزنه ّو ّقلقهّ
18
أيضاّعنه"...
أسلوبه في الشعر  :كانّمولويّمفيزّالدينّأحمدّهاجاريكاّشاعراّموهوباّّ،وفيّ
جميعّمؤلفاته ّالشعريةّنجدّأغراضاّكثيرةّوّأفكاراّجيدةّوّأخيلةّساميةّ،وّأماّالكلماتّ
واأللفاظ ّالتيّركبتّفيّمنظوماتهاّفهيّتعدّعبارةّفصيحةّبليغةّّ،يجذبّإليهاّالناسّ
بلّيخفقّوّيحيّرّحيراناّشديداّ،وّيقدرّعلىّرسمّالصورةّالصادقةّالمعبرةّعنّأحوالّ
المجتمعّاآلساميّوّعمقتّأيضاّألوانّالحياةّوّمعيشتهمّوّعقيدتهمّّ،وّقدّاستعملّ
فيها ّبعض ّالمفرادات ّالنادرة ّالغريبة ّال ّتوجد ّهكذا ّفي ّالكتب ّاألخرىّ ،و ّقد ّأصبحتّ
منظوماتهّوحيداّمنّنوعهّفيّالشعرّاآلسامي.
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خاتمة :زبدةّالقولّأنّالشاعرّمفيزّالدينّهاجاريكاّكماّتتجلىّمنّالدراسةّالمتقدمةّ
كان ّينظم ّأشعارا ّكثيرة ّحول ّالقيم ّاإلنسانية ّّ ،والتصوف ّّ ،واألخالق ّالنبيلة ّو ّالحياةّ
الدنيا ّواآلخرة ّغيرها ّّ ،وكان ّشخصا ّمتصوفا ّو ّمتدينا ّو ّلهذا ّنرى ّأنه ّيرشد ّالناس ّوّ
يعظهم ّبأبياته ّو ّخطبه ّّ ،و ّكان ّمخلصا ّفي ّاستعمال ّالكلمات ّاآلسامية ّو ّناجحا ّفيّ
تعابيره ّّ ،و ّلهذا ّالسبب ّتعجب ّبها ّالدارسون ّو ّاألدباء ّالكبار ّعند ّإنشاد ّأبياته ّخاصةّ
كتابهّ"غيانّماليني" .
الحواشي:
 .1أي ّ :صاحب ّالعلوم ّلبستاني ّالحافظ ّّ ،ألنه ّكان ّمتأثرا ّجدا ّبالشاعر ّالفارسيّ
"حافظ" ّ ،عند ّسقوطه ّفي ّإالمتحان ّالقبول ّصار ّالشاعر ّيائسا ّثم ّبدأ ّينظم ّو ّيألفّ
الشعرّّ،وّهذاّجعلّقلبهّعزاءاّوّسكوناّلمعيشةّحياتهّالبقية .أنظرّ :غيانّمالينيّّ،
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