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 أحمد هاجاريكاألفكار اإلنسانية والصوفية في شعر مولوي مفيز الدين ا
(Humaneness and Sufi Thoughts in the Poetry of Maulavi 

Mofizuddin Ahmad Hazarika) 
Dr. Farid Uddin Ahmed 

Assistant Professor, Department of Arabic, Cotton University, Guwahati  
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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 األدب في الكبار شعراء أحد( م1958-1870) هاجاريكا أحمد الدين مفيز مولوي المقدمة:

 األدب في ُيعدّ  هو و ،"جوناكي" العصر خالل فائقة شهرة تلقى الذي و اآلسامي

 تتوفر حيث الكثيرة األبيات ألف ألنه. 1(Malini-Jnan" )ماليني غيان"بالشاعر اآلسامي

 منظوماته حصلت قد و ، النبيلة واألخالق الكريمة الشيم و والروحية اإلنسانية األفكار

 في و خاصة اآلسامي األدب في الشعراء و األدباء أوساط بين مقبولة فائقة درجة على

 و  الكريمة حياته حول بسيطة صورة سأرسم المقالة هذه وفي ، عامة األخرى األداب
 ".ماليني غيان" كتابه من اإلسالمي التصوف و اإلنسانية  فكرته

 

بُروَغارّفيّ" جوْرَهْتبَت ِّي"ولدّمفيزّالدينّأحمدّهاجاريكاّبقريةّ :نشأته و حياته فيّدِّ

مّ،ّوّكانّوالدهّهِّم ْتّالدينّأحمدّهاجاريكاّ،1870ّمنّشهرّأغسطسّعامّ 30اليومّ

أحدّزعماءّالكبارّفيّمنطقةّالعلياّلواليةّآسامّ،ّوكانّلهّزوجتانّ،ّأماّزوجتهّاألولىّ
ّ ّوّ" راهنوري"فإسمها ّزكياّإسمهّمفيزّالدينّأحمدّهاجاريكا، وهيّالتيّأنجبتّولدا

باغّ" المعرفّبــــومّأنّهذهّاألسرةّتتعلقّبـساللةّمحمدّاسماعيلّصد يقّمنّالمعل
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وّقدّتزوجّمفيزّ. اشتهرّكثيراّفيّالتاريخّاآلساميّبـبسالتهّوّشجاعتهّ،ّو" هاجاريكا

ّ ّإسمها ّمرأة ّهاجاريكا ّأحمد ّخاتون"الدين ّبيا" حافظة ّ،ّبنتّشيخ ّعليّهاجاريكا ر

ّوّلهذهّاألسرةّهناكّستةّإخوةّ،ّو ّالُجنوبي ة، ّمنُّمديريةّالكهيمبور هذهّاألسرةّأيضا
فيزّالدينّأحمدّهاجاريكاّ،ّوّمفيزّالدينّأحمدّهاجاريكاّ،ّوّبديعّالزمالّهاجاريكاّ: وهمّ

ّ،ّّومجيدَّبخْتّهاجاريكاّ،ّوّشريفّالدينّ ،ّوّشريفّهللاّصيفّالدينّأحمدّهاجاريكا
وكانّفيّأسرةّمفيزّالدينّهاجاريكاّهناكّسبعةّأوالدّوّسبعّبناتّ،ّ. أحمدّهاجاريكاّ

مصلحّالدينّ: ولكنّأكثرهمّماتواّفيّصغرّسنهمّ،ّوّبقيتّفقطّخمسةّأشخاصّوهمّ

أحمدّهاجاريكاّ،ّومظهرّاألنوارّهاجاريكاّ،ّوّمشكواةّاألنوارّهاجاريكاّ،ّوّمأمونّالرشيدّ

َيّخاتونّ  . هاجاريكاّ،ّوُصفِّ
 

ّعاليةّتلقىّّّّّّ ّحكومية ّمدرسة ّمن ّاإلبتدائية ّالدراسة ّهاجاريكا ّأحمد ّالدين مفيز
ّإلمتحانّالقبولّفيّسنةّ بُروغارّوّاستعد  مّولكنّأسفّالشديدّأنهّلمّينجح1892ّبدِّ

ّ،ّوّعندئذّغرسّفيّ ّوّيفكرّكثيرا ّهوّالسببّلكونهّشاعرا فيّالمر ةّاألولىّ،ّوهذا
اّالموضوعّأيضاّ،ّوّكانّيجلسّشاطيّذهنهّفكرّالتصوفّوّبدأّينظمّالشعرّحولّهذ

ْبُرو" ّ،ّوّ"  نهرّدِّ ّأنهّأصبحّراغباّعنّالدنياّوّلذ اتها وّيرىّأمامهّالمقبرةّوّخاللّرئيتها
تفكرّأنّالدنياّلهوّلعبّفقطّوّليسّفيهاّغيرّسواهاّ،ّوّألفّالنظمّحولّهذةّالمقبرةّ،ّ

ّحار ّعملية ّفي ّالحكومي ّبالمنصب ّالوظيفة ّنال ّيسيرة ّفترة ّفيّبعد ّالغابة س
ّعامّ ّنوفمبر ّالثامنّمنّشهر ّفيّاليوم ّالجنوبية ّحيثّعملّمدة1893ّّلكهيمبور ،ّ م

ّالطالبّ ّبين ّاشتهر ّو ّأظفاره، ّنعومة ّمنذ ّالبدنية ّبــالرياضة ّمولعا ّوكان ،ّ قصيرة
ّفيّمبارأةّالُمصارعةّوّكانّيدر بّ" البطلّفيّالرياضةّالبدني ة"بـــ ّأيضا ّوّهوّاشتهر ،

ّ،ّّوّكانّأيضاّيلعبّالُشب انّالريا خاصةّ" ُلعبةّالعصا"ضاتّالبدني ةّمثلّالمصارعةّأيضا

فيّشهرّمحرمّفيّيومّالعاشورةّأنهّيحبّأنّيلعبّهذهّاللعبةّكثيراّ،ّوّكذلكّكانّلهّ
الكهيمبورّ)،ّوّخاللّقيامهّفيّأتراّالكهيمبورّفيّلعبةّالسيفّوّيشتغلّبهّكثيراّمهارة

كانّيشتغلّبعمليةّالحراسةّفيّالغابةّوّقدّواجهّمرةّمهاجمةّعنيفةّمنّ( الجنوبي ة

العدوّوّتجن بّنفسهّباللعبةّالعصائيةّوّبدأّيدو رّعصاهّحتىّنجىّنفسهّمنهّ،ّوّماّزالّ
ّالسببّأنهّ ّفيّالهذهّالوظيفةّحتىّتده رّصح تهّفيّآخرّحياتهّوّلهذا يعملّمتتاليا

ّفيَّمحكمةّفيهاّفيّنفسّتبدلّمكانّالوظيفةّمنّأتراّالكهيمبو بروغارّوانضم  رّإلىّدِّ

،ّوّقدّرأسّعلىّالمجلسّمّ،ّوّبعدّذلكّتقاعدّعلىّالمعاش1902الوظيفةّإلىّعامّ

وهيّ" غوالغات"مّبمدينة1929ّالثانيّعشرّللمؤتمرّاألدبّاآلساميّالتيّقامتّعامّ
اآلساميةّوّلهّّوّكانّمولعاّبتأليفّاألشعارّفيّاللغة. احدىّالمديرياتّفيّواليةّآسامّ

خطبتانّشهيرتانّ،ّمنهاّاألولىّالتيّألقاهاّعلىّالمجلسّالثانيّعشرّللمؤتمرّاألدبّ
ّ ّفي ّلمديريةّ" غوالغات"اآلسامي ّالطالب ّالمجلس ّعلى ّألقاها ّالتي ّالثانية ّو ،

ْبساغارّعامّ مّ،ّوّكانّيحبّكثيراّأنّيشتغلّبالتأليفّوّالكتاباتّفيّاألدبّ،ّو1928ّشِّ

" راتبّتقاعدي"مّأنهُّعي نّلحصولّعلى1926ّعشرينّمنّشهرّمايوّعامّفيّالثالثّوال

(Pension )ّّنفسه ّيربط ّو ّيعمل ّفكان ّالعملية ّحياته ّفي ّنرى ّإذا ّو ،ّ ّاألدب في
ّمنّواليةّ ّالمؤسساتّالمختلفة ّو ّرئيسّبالمنظماتّالعديدة ّو ،ّ ّعضو ّو كمؤسس،
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مّ،ّإنّهللّوّإناّإليه1958ّآسامّ،ّوّقدّتوفيّهذاّالشاعرّالكبيرّوّخطيبّالمسقعّعامّ

 .  راجعونّ
 

ومنّالمؤلفاتّالشهيرةّالتيّنالتّدرجةّكبيرةّبينّأوساطّاألدباءّ : مؤلفاته الشهيرة

يوانّيحتويّعلىّ،ّوّهذاّالد" غيانّماليني: "والشعراءّفيّواليةّآسامّ،ّومنّأهمهاّ

نيّوچ+ ُموني(  2)،ّوّ( أيّالَمْقبرةّ)خونيّ+ شالي+ موريّّ(1: )ستةّأشعارّ،ّوّهي
( أيّالشخصّالذيّالّيرىّفيّالنهار) دينّكاناّ( 3)،ّوّ(أيّوقتّالشمسّالغروبة) بيلي

ّ ّو ّ( أيّخالقّالدنيا) نيكارخا + وِّيْشواّ(4)، ُّعسونمُّ( 5)، أيّهالُكّ) وْيماتاليّبهابور
ناد ّالعِّ ّ( شعور ّو ّو( حالةّنفسيةّأي) آْتمون( 6)، ّاللغةّ، ّأروعّكتابّفيّشعر ُّيعد هو

الجزءّ: اآلساميةّ،ّوقدّساهمّمساهمةّجبارةّفيّتاريخّالشعرّاآلساميّ،ّوّلهّجزأنّ

مّيحتويّعلىّأربعةّأشعارّفقطّ،ّوّأماّجزءهّالثانيّ 1896األولّالذيّطُبعّفيّسنةّ

ّالكتابّقدّنالتّمكانةّعاليةّوّأفهوّلمّيظهرّحتىّاآلنّ،ّوّيجدرّبالذكرّ قيمةّنّهذا
ّاللغةّ ّفي ّخاصة ّاآلخرى ّالكتب ّفي ّالكتاب ّهذا ّمثل ّيتمثل ّوال ّالشعر ّفي ثمينة

ا "اآلسامية،ّوّشعرهّالثانيّمعروفّبــــ وهذاّ،ّ(  نظريةّالحقيقةّالقطيفة) 2"َباريَجات َتتَّ

مملوءّبالتصوفّوّالباطني ةّ،ّوفيهّيوجدّأربعةّأشعارّفقطّ،ّولوّحجمهّصغيراّجداّالكتابّ
ّلكن ّ ّه ّفيّأفكاريحمل ّّموضوعّغزيرة ّأسمه ّكتابّآخر ّله ّو  3" بِّْينّرلِّْينِّيَما "الشعر،

 .وهوكتابّمخطوطّلمّيطبعّبعُدّ( مِّزمارُّبستاني ة)
ّ

أيّالنشيدّالوئامي4ّّ"ميالنّشنغيت"وّعلىّالرغمّمنّذلكّأنهّنظمّشعراّعنوانهّّّّّّ

،ّوّكانّيفكرّأنّاالتحادّوّالوئامّبينّالهناديكّوّالمسلمينّستنشئّبيعةّأخويةّبينهماّ
ّالوئامّوالوحدةّ،ّوّكانّ وّكانّيعتقدّأنّاإلزدهارّوّالتطورّلواليةّآسامّيلتزمّعلىّهذا
ّينشدّهذاّالشعرّفيّالمؤتمرّالذيّعقدتهّبإضاعةّفيّالمرةّاألولىّللشعراءّبمدينة

مّّوّقدّأثنىّعليهّالناسّكثيراّ،1951ّغواهاتيّفيّالثامنّعشرّمنّشهرّمارسّعامّ

ّالكبارّفيّاللغةّاآلساميةّ،ّومنّأهمهم ّالمؤتمرّاجتمعّكثيرّمنّالشعراء : وفيّهذا

ّإحدىّالشاعراتّالكبرى(Nalinibala Devi)الشاعرةّنالينيّباالّديويّ ّوّشويلدهارّ، ،
ّ ،ّراتناّ(Raghunath Choudhury)،ّراغهوناتّجوهداريّ(Choilodhar Rajkhowa)راجخووا

   (Jyotindranath Duwora) دواراّّنات،ّجاتيندرا (Ratnakanta Barkakoti) كانتاّباركاكوتي

ّكاليتا ّدانديناته ّالنشيدّ (Dandinath Kalita)و ّهو ّالنشيد ّهذا ّأن ّالمعلوم ّمن ّو ،

 .  النهائيّللشاعرّمفيزّالدينّأحمدّهاجاريكاّ
 

ّتأمل : أغراض في المؤلفاته القيمة  ّمؤلفاتنوإذا ّفيّجميع ّ ها ّفيهاّالمتقدمة نجد

ّأهمها ّومن ّاألغراض، ّالناس،ّوالتقوىّالتصوفّ: شتى ّبين ّوالترحم ّوالخوف، ،

ّ ّغيرها ّو ،ّ ّوالوحدة ،ّ ّاألخوة ّو ،ّ ّوالوئام ،ّ ّالتصوفّإلىّاألدبّ. والمساواة ّجاء ّقد و
 .فيّتأليفهاآلساميّبإتجاءّجديدّ

 

ّ :المدخل ّالشهير ّكتابه ّالشاعر ّأصدر ّقد ّماليني"و ّالتاسعّ" غيان ّالقرن فيّأواخر
انّشبابهّوّعمرهّحينئذّناهزّإلىّالسابعّوّالعشرينّسنة،ّّوّكانّّالشاعرّعشرّّإب ّ

حضرتّشيخّسعديّ،ّوّ: متأثراّبكثيرّمنّالشعراءّالكبارّفيّاللغةّالفارسيةّ،ّأمثالهمّ
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جاللّالدينّروميّوّفريدّالدينّعط ارّوغيرههمّ،ّوّكذلكّتوجدّتأثيرّبمفكريّاإلسالمّ
ّ ّمثال ّاللغتينّ: الكبار ّفي ّواسعة ّمعرفة ّله ّكان ّو ،ّ ّالغزاليّوغيرهم ّمحمد اإلمام

العربيةّوّالفارسيةّ،ّوّبالخصوصّأنهّتعلمّاللغةّالفارسيةّ،ّوّقدّنجحّالشاعرّأنّيظهرّ
ّبصور ّاإلسالمية ّالمؤلفاتّوّاألفكار ّمنّجميع ّبدا ّقد ّو ،ّ ّاآلسامية ّرائعةّفيّاللغة ة

ّإلىّالصانعّوّ ّوّخضوعا ّراسخا ّكانّلهّإيمانا ّو ّدينيّإسالميّ، ّأنهّشاعر خطبتينّ
الخالقّهللاّسبحانهّوّتعالىّوهوّالمصدرّالرئيسيّإلبداعّفيّتأليفّاألشعار،ّّوّكانّ

ثيرّفيّالدينّ،ّولهذاّالسببّأنهّمخلصاّفيّاإلسالمّولمّيلجأّاليهّأيّّالبدعةّوّالتك
ّفيّحياتهّ ّالنبوي ة ّبالُسن ة ّوكانّمحبا ،ّ ّالرجالّمنّكلّاألديان ّمنّجميع ُّمَحبَّباً كان

 . الكريمةّويحبّفيّايفاءّاللحيةّوّيأخدّالقلنسوةّفوقّرأسهّدائما
ّ

ّالشاعرّّّّّ ّأن ّاإلسالميةّ وبالجملة ّباألفكار ّاآلسامي ّاألدب ّإلى ّجاء ّقد ّالذي هو
وفيةّوّالروحيةّبعدّتأليفهّباللغةّاآلساميةّالمحليةّ،ّوّهذاّالكتابّاألولّالذيّجاءّالص

ّاآلساميةّ ّاألشعار ّفي ّتظهر ّلم ّالرؤى ّهذه ّو ّاآلسامية، ّباللغة ّالتصوف بموضوع
القديمةّ،ّوّلمّيطرقّأيّشاعرّمنّالشعراءّفيّواليةّآسامّإليهّفيّمؤلفاتهمّمنّ

 .احيةّفيّاألدبّاآلساميّقبل،ّوّهوّالذيّجاءّأوالّبهذهّالن
 

 :اإلضاعة
 

كماّومنّأهمهاّ،ّفيّشعرهنجدّأفكاراّإنسانيةّكثيرةّ :نموذج من شعره اإلنسانية
 (  :الشخصّالذيّالّيرىّفيّالنهارّأيّ)" دينّكانا"نرىّفيّشعرّ

 

 !ياّأيهاّالمسافرونّ! ياّأيهاّالمسافرونّ   

 !وإخوانيّّاألحب ةّ   

 تتركوني،الّتتركونيّّالّ   

 !فيّهذهّالدنياّالوهمية    

 متضرعاّإليكمّ   

 منكسراّ، -متضرعا   

 الّتَتركونيّوحيداّ،   

 5!ُمتباعداُّمتشت ًتا   

 

ّبلّوحيداّيتركهّالّكيّزمالءهّإلىّمخاطباّيقولّأنهّالمتقدمةّاألبياتّهذهّفيّّّّّ
ّحياتهّيعشّبلّالناسّعنّتباعدّوّاإلنفصالّيريدّالّألنهّاألعمالّجميعّفيّيصاحبه
 . أنّيساعدهّوّيعاونهّّمنهمّطلبّأنهّفلهذاّ،ّمعهم

 : وّيقولّأيضاّ

 أناّالّأحتاجّكثيرا،ّ"   

 فقطّقسطّمنّالنور،   

 فيكونّقلبيّمسروراّّ   

 6."وّيرقصّ   

ّ
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ّإالّيبقّالّأمامهّوّشديدةّمصائبّفيّأنهّنفسهّأظهرّأنهّاألبياتّهذهّفيّوّّّّّ
ّنوراّيعطيهّأنّصديقهّسألّوّمهموماّمغموماّفأصبحّ،ّمنورّطريقّأيّيجدّالّوّالظالم
ّكبيراّاجتهاداّيجتهدّكانّالشاعرّأنّبالجملةّوّ،ّّالمشكلةّالطريقّيعبرّكيّاألنوارّمن

 . ندّنيلهّهذاّسيكونّفريحاّشديداّعّ،ّالمسطقيمّالصراطّوّللهداية
 

 :الوئامي شعره
 

 :ويقولّعنّاإلنسجامّوالؤامّ 

 ُمشفقاّاليومّ  يرحمّالرحمانّ"   

 ُيعطيّإلىّقلوبناّالقو ة،    

 تدفعناّمعا  النفوسّكلها    

 7"نحصلّعلىّقوةّاالتحاد    

ّ

ّوّّّّّّ ّالمسلمين ّبين ّمساعدا ّمعيشة ّو ّطيبة ّيعيشّحياة ّأن ّيحب ّالشاعر كان
 .الهناديكّ،ّوّالّيريدّالفرقةّبينّالجماعةّ،ّعندئذّيكونّحياتهّمتحداّوّمنسجماّ

ّ

الشخصّالذيّالّ)أيّ" دين كانا"ويقولّأيضاّفيّّموضعّآخرّبعضّاألبياتّعنوانهاّّّّّّ
 ( : يرىّفيّالنهارّوّهوّيحتاجّإلىّالمساعدةّمنّالناس

 

 لهذاّأعبدكّ"     

 ! ياّرحمان! ياّأهللّ    

 اليومّفيّمصيبةّشديدةّ    

 8 "أناّفيّفاقدّالذهنّومرتبكّ    

فيّّاألنانيةّعنّخالفّقدّوّ،ّالفخرّمعّيعيشّأنّيحبّوالّمخلصّكريمّرجلّإنهّّّّّ
 :حيثّيقول9ّّ" استأصالّخيالّالفخرّوّالعناد"شعرهّوّفيهّنجدّقصيدةّعنوانهّ

 

 أتركّأترك! لهذاّياّمفيز"     

 فخركّوّعنادكّ             

 يأخذوّاالّ        

 10.هانتقامهّوثأرربّالعالمينّ    
 

    :الروحية   شعره من نموذج
 

ّعنوانهّّّّّّ ّفيّشعر ّحيثّيقول ،ّ ّصناعته ّهللاّتعالىّو ّسبحانه ّعن ّالشاعر يقول
 (:صانع الدنيا" )وشواّكهانيكار"

 

  بلّهوّخالقّالجنةّوّالدنياّوالجهن مأحدّ هوّلوّلمّير"  

    الدنياّهوالصانعالّشكّفيهّأنهّ     

  فيهّوهوّخالقّالذيّالّشكّ      

                                  أحدّولوّلمّيره    

       الهواءّواألرضّوالماءّوّالنارّسواءهنّ    
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 ألوانهاّالمختلفةّ   

 المخلوقاتّالمتعددةّوّالرجالّ   

ّأيّتشابهات     الّيوجدّفيهن 

 11" الّّالّّبشكلّبسيط   
ّ

 :أيضاّّهللا جل جاللهوّيمدحّفيّشعرهّ

 السمواتّالّنهايتهاّّ الذيّخلقّّّّّ"    

 كواكباّوّشمساّوّقمراّونجوماّ    

 الدنياّالواسعةّ وّكذلكّّهذهّ   

 12"مملؤةّبالحيواناتّالمختلفة    
ّ

 :نهّعوّغفلةّالناسّ" الموت"ّعنّالشاعرّويقول
 

 هذهّالحياةّالدنياّمشاكلّكثيرةّفيهاّ"    

 أتركّمسئوليتهاّكل هاّ    

 استعد واّفقطّللموتّفيّكلّحينّ    

ّأنكّتكملّ      فقطفيّاليومينّكلهاّتظن 

ّفيّ    ّبالمغفرة ّمتأمال ّو ّوالمتدي ن ّالمتقي ّتكون ّأن تريد
 حينهّ

ّتنالّ  ليسّهكذا! ولكنّواّهيا    ّأنت ّيمكن كيف
 كلهاّ

 ؟13ّ"جابي" شتفت ّ مطريةّالؤعندّر   

 بكيانّحالةّاإلضطرابّ،ّتكونّحيراناّفقطّ،   

    14."أينماّتشاءّّبسرعةالموتّ أجل سرعي    
 

 : أيضا ويقول
 

 خطأّ كبيرالو صغيربينّالرقّالفتريدّلماذاّ"   

 منّالقريبّوالبعيدّالفرقوالّتكونّفيهّأيّنوعّمنّ   

 القويوالملكّوّالرعيةّوّالصغيرّوّالكبيرّ فيه يكونو    

 15" -فيّالنهايةّلكلمرجعاّيكونّهذاّّو   
 

قدّكتبّباللغةّاآلساميةّالفصحىّ،ّولمّ" غيانّماليني"إنّكتابهّ :على شعرهتعليق 
يوجدّفيهّأيّاأللفاظّمنّاللغةّاآلخرىّ،ّوّقرأّعديدّمنّاألدباءّوالنبالءّوّعلقواّتعليقاتّ

ّقدّصر ّ ،ّ ّثمينة ّكثيرة ّهيريندراناتّدات ا فيّمقدمةّكتابّ( Hirendranath Dutta)حّهذا

 ":غيانّماليني"
 

وّهذاّالكتابّبدونّشكّكتابّرائعّجداّمنّبينّّاألشعارّاآلسامية،ّوّجعلّاألدبّ"      

ّالنوعّمنّاألفكارّلمّتظهرّمنّقبلّوّهوّالذيّجاءّبهّ اآلساميّمفخراّبفكرهّ،ّوّهذا
 16".أوالّفيّاألدبّاآلسامي

ّ
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ّالجريدّّّّّ ّصرحت ّقد ّعامّ" Times of Assam" ةو ّمايو ّشهر ّمن ّالتاسع ّاليوم في

 : لمفيزّالدينّهجاريكاّ" غيانّماليني"مّحيثّتتحدثّعنّكتاب1896ّ
 

إنّإختيارّالموضوعّ،ّوّخيالهّالساميّ،ّوّفكرهّالواسعّ،ّوّتعبيرهّالجميلّ،ّوّلغتهّ"      

 ".قدّجعلتهّكتاباّوحيداّوّرائيعاّكلهاّالخالصةّ
ّ

القضاةّللمحكمةّالعاليةّبمدينةّكولكتاّوّهوّأحدّالسيدّعبدّالمجيدّ،ّذكرّأيضاّ وقدّّّّّ
ّالكتابّّ،ّعن ّالكتابّ: " بالقولّالصريحّهذا ّكثيرةّمتجذبةّوّأقدّوجدتّفيّهذا فكارا

ّصادقة ّو ّحقيقية ّأشعارا ّفيه ّفصحىّّ،ّيتوفر ّفهيّلغة ّفيه ّالتيّتوجد ّاللغة ّأما و

غتناّاآلساميةّأساميةّوّيتأثرّالناسّكثيراّبتعبيرهاّوّهذهّالصفاتّكلهاّيدلّعليناّأنّل
 ."تستحقّأنّتعبرّأفكاراّسامية

 

كانتّوهيّإحدىّالجرائدّالتيّّ،" The Assam Herald" فيّجريدةّّتذكركذلكّوّّّّّّ

فيّالخامسّعشرّمنّشهرّفبرايرّعامّنشرتّ التيآسامّ،ّ" نوغاو"تصدرّمنّمديريةّ
ّأنّمثلّإبداعّاألدبيّقدّتبدلّفيّ: " هكذاعنهّقيلتّمّّحيث1912ّ الّشكّفيّهذا

تأليفّالشعرّتغييراّجذرياّوّيرشدّإلىّديارّالكتبّاألخرىّاآلساميةّكيفّيكتبّباللغةّ
ّ ّنبيلة ّسامية ّالفصحىّأفكارا ّهذاّ". اآلسامية ّعن ّباركاكوتيّأيضا ّراماكانتا ّيقول و

 . "فكرةّهذاّالكتابّعميقةّواسعةّوّلغتهّحلوةّأيضا: " الكتابّ
ّ

ّّّّّّ ّيقولّالدكتورّشارما منظوماتّالّيعدّمن( م1896" )غيانّماليني"إنّالكتابّ: " و

ّالشعريةّ ّبشكلّبسيطّّوعنّالذاتّوالتيّتعبر ّتأثر ّلو ّو ّوالروحية، ّاألخالقية األفكار
بعضّالشعراءّمنّاللغةّالفارسيةّأمثالّخواجهّشمسّالدينّمحمدّحافظّوّغيرهّولكنّ
ّوّ ّالسهلة ّالمحل ية ّباللغة ّالحقيقيّوالدينيّفيّالشعر ّالروح ّعن ّمعبرا ّيكون هذا

  17".غيانّماليني"بالمجازّاليسيرّوّمثالهّاألفضلّهوّ
ّ

 :عنهمزيداّ (Anuradha Sarma)آنورادهاّشارماّيقولّوّ
 

     "ّ ّالذي ّالشاعر ّهذا ّكثيرا ّينتبه ّلم ّالمن ّوّيألساما يدباألمجلس بلّاآلخرون

ّ ّأهمله ّالشاعرزمانمنذ ّهذا ّأن ّمزيدا ّوقال ّأالدبّ -بالحقيقة -، ّرواد ّمن ّرائدا كان
ّيالدارسنّويالقارئبينّاآلساميّولكنّلمّيشتهرّ حزنهّوّقلقهّّأظهرنّاالّقليالّ،ّثمّ

 18." ..عنهأيضاّ

 

شاعراّموهوباّ،ّوفيّمولويّمفيزّالدينّأحمدّهاجاريكاّكانّ :أسلوبه في الشعر 

كلماتّالأماّوّأخيلةّسامية،ّوّجيدةّأفكاراّوّةّأغراضاّكثيرالشعريةّنجدّّهجميعّمؤلفات
إليهاّالناسّفصيحةّبليغةّ،ّيجذ بّعبارةّهاّفهيّتعدّتّفيّمنظوماتركبالتيّّواأللفاظ

ا،ّوّيقدرّعلىّرسمّالصورةّالصادقةّالمعبرةّعنّأحوالّديحيراناّشدرّبلّيخفقّوّيحي ّ
المجتمعّاآلساميّوّعمقتّأيضاّألوانّالحياةّوّمعيشتهمّوّعقيدتهمّ،ّوّقدّاستعملّ

ّ ّالمفراداتّبعضّالفيها ّنادرة ّفيّالكتبّاألخرىالغريبة ّهكذا ّتوجد ّأصبحتّال ّقد ّو ،
 . نّنوعهّفيّالشعرّاآلساميمنظوماتهّوحيداّم
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زبدةّالقولّأنّالشاعرّمفيزّالدينّهاجاريكاّكماّتتجلىّمنّالدراسةّالمتقدمةّ :خاتمة

ّ ّواألخالقّالنبيلةّو ّوالتصوفّ، ،ّ ّكثيرةّحولّالقيمّاإلنسانية الحياةّكانّينظ مّأشعارا
ّ ّواآلخرة ّالناسّوّالدنيا ّيرشد ّنرىّأنه ّلهذا ّو ّمتدينا ّو ّمتصوفا ّوكانّشخصا ،ّ غيرها

يعظهمّبأبياتهّوّخطبهّ،ّوّكانّمخلصاّفيّاستعمالّالكلماتّاآلساميةّوّناجحاّفيّ
ّأبياتهّخاصةّ ّعندّإنشاد ّالكبار ّاألدباء ّالدارسونّو ّالسببّتعجبّبها ّلهذا ّو ،ّ تعابيره

 " . غيانّماليني"كتابهّ
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