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  سرودهاي عرفاني باولهاي بنگاله
  ∗نياز احمد خان

 زلف و ريش دراز و ،تن ه رنگ زعفراني بهوسيدپپارچة   باجويندگان حقگروهي از 
 ، زنبيلي آويخته در بغل،دست ه يک تاره يا دو تاره ب،دوش ه پتو ب،پا  برهنه،درهم آميخته

اي ولي   ديوانهنظر ه ب، خود گم گشته در طبيعت و دنياي ساخته،يکسر يگانه از دور و بر
 چشم دوخته بر ،مضراب سازها  بالب هماهنگ هاي ب  سرود عارفانه،اي در حق فرزانه

قالکنان از اضطراب دروني براي جستجو وجود وجداني که موينرمانش ت هرگاه ،اي نقطه
د و هميشه زير لب يک فرياد نگذر  ميها  از پيچ و خم مزرعه،اند گذاشتهرا اسمش 
اسم باول منسوب . دن داروجودگاله نست گروه باولها که در ب ا اين،دناي دار هشکست

يک طايفة چند نفري از طبقة کارگران بنگاله که اعتقادات شخصي مذهبي  بهشود  مي
  …ديد که باول دربارة خود مي شرحي  بهمطابق. دندار

 ،کند گي ميخواهد زند که مي هر صورتي  به.باشد تماماً متمرکز بر طبع خود مي”
 …انگيز زندگي يک طرز شگفت… کشد ه ميگاهي ضج هخندد و ب گاهي مي

ين دنيا  ا که چيزي از آن خود ندارد دريداشتن مسکني زير درختان مثل فقير با
اي حرکت  ناحيه ه باي  همواره از ناحيه،يک لحاف پوسيدة چهل تيکه جز
  .“ندنک مي

يک توان  ميشهري هاي گ و دوپس خيلي دور از زندگي پرشلوغ و خالي و ت
اين . کرد مشاهدهد در روستاهاي بنگاله ن دارجودکه هنوز ورا سرايندگان از  هسلسل

که سرودهاي اين  چرا. مندي ادبي و مذهبي هست برخوردار از عالق ااي سهسؤم
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طور براي  که براي سادگي و صراحت بيان معروف است همان آن طوري بهرامشگران 
ر محتوايش نيز ممتاز استت روحاني دشد.  

 ة است از کلمقتپذيرفته شده است که واژة باول در زبان بنگالي مش طور عمومي هب
باول »  باد قرارگرفته استتأثيرآنکه تحت « اي و» ديوانه«نسکريت و معنايش ا س»لواتُ«

گر فرهنگي و مذهبي ميان خرده بورژوازي روستائي  صورت يک کوچ هشود ب ميرا 
سرودهايش ضد . زميني بستگي ندارد هيچ هوي ب. يان نيستيروستا  باوي.  شناختبنگاله
طور  هباول ب. اند ثش جهاني ملواسباب تعي  بهآنان که هي بگونه بستگي است حتّ همه

ش از سرزميني که ازو دم ا ت اساسيهوي. ي بنگاله استيانکارناپذير يک فرآوردة روستا
. ي استياش بازجويي عمدي يک فکر سادة روستا سفهفل .خورد ريشة عميقي دارد مي

شد و  منظور خواندن تودة مردم نوشته نمي هبايد توضيع داده شود که سرودهاي باول ب
در حق بيشتر .  و نداردسوي پديدآوردن آثار هنري و ادبي نداشت ههدفي ب نيز هيچ

 . چنين استشان ت اين روزها نيز وضعي،باولهاي گذشته نوشتن و خواندن بلند نبودند
اي بوده است  شود و نيز وسيله سينه منتقل مي هآميزش آهنگ سينه ب  باسرودهاي باول

ين سرودها  ا در.شان گام پيمودگان  بهدست جويندگان معرفت حق براي درس مذهبي هب
وجود وزن و قافيه شعري تصادفي است بلکه اين از احساسات روحاني باول برخاسته 

  .ده روستائي ظاهر گرديدالت زبان ساح هب
 است،ترين سرود باول که امروز در دست است در قرن هجدهم منظوم شده  قديم
 آنها حتّي باور. اين گروه استسوادي  بي که خود دليل بر صورت کتبي نيست هآن نيز ب

پيگيري از   به باول بودةاين چنين طريق ويژ.  هميشه بماندان که سرودهايشندنداشت
سرودها .  ادراک اسرار زندگي و موت و تفهيم رابطة فرد و اجتماع،عشق عرفان حق و

اين سرودها . دهد القاء وعظ و تلقيني را نشان نمي يا هيچ اي و ات مشترکهتفکّراثر  هيچ
. ي منظوم شده استو لحن محلّ ها کاربرد واژه  باييطور انفرادي در زبان سادة روستا هب

ه  هها و ب نظرة دهکدهرات اين سرودها بيشتر بر متصووسايلي که اينها در زندگي روزمر
  :توان کرد بندي مي چند عنوان دسته همحتواي اين سرودها را ب. ني استتبرند مب مي کار هب

  .ي در طبيعت خدايي در راه بازجويراهنما  بهتقاضا از مرشد .۱
 .شود آنکه يافت نمي. آنکه در دل مسکني دارد: خدا  باوصال روحاني .۲
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 .ي حکمتي جسم انساني و دنياي مادةتجزي .۳
 .انضباط جسمي و فکري براي پيشرفت روحاني .۴
کشمکش شديد براي   بازندگي و موت و ادراک مرگ توام  بهت مربوطسؤاال .۵

 .زندگي کامل
ايشان . هاي عجيبي دارند ايشان رفتار و عادات و اسم. اند ي مردم غريبهباولها تا حد

يالي آنها را يکسر قبول تاجتماعي و يا مذهبي آزادند و اس ،تي سنّقيد و بنداز هرگونه 
کنند که در  اي را اختيار مي استقالل روحي شعارشان است و يک زندگي ساده. ندارند

ايشان . شود  اجتماعي مهار نمييها سهسؤن بيشتر تمايالت طبيعي فکرشان از مآ
. پيمايند ر آن راه ميست که عموم مردم ب ازنند که برعکس مسيري جانبي قدم مي هب

ي و فضل ي دورو،ايشان از هر آن مذهبي که در آن مراسم باطل و تشريفات پوچ مذهبي
ايشان مختلف از . کنند مي ابا. داده عاع قرارالشّ ي طبيعي روح را تحتي پارسا،فروشي

ين سرود باولي  ااند اين چنين نظر از طرز فکر خود ساخته همذاهب شناخته مذهبي ب
  :يدآ برمي

  ها مساجد و بتخانه  باات مسدود است جاده
  ولي مجبورم! اي خدارا شنوم نداي تو  مي

  کنند مرا ميدعوت چرا که چندين راهبر باطل 
  دننبايست نوازش ک گر آنها که ميا

  د جسم شناوري رانبسوز
  ايستي اي مرشد؟ س کجا ميپ

هاي گوناگون هافسوس تک راهت گم شد در جاد  
  …فل استجلو درت چندين ق

خوانند و روند پيشرفت  بدين جهت باولها مسلک خود را مسلک معکوس مي
 در سرود قشنگي چنين سخن گفته .گويند روحيه خود را مثل روندي عليه جريان مي

  :شده است
  تس يآنکه عاشق عشق حقيق

  ست آنکه قدرشناس واقعي زندگي
  شناسد ارزش احساسات را آنکه مي
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  اند همه شيوه و رفتارهايش معکوس
  کس مطمئن نيست که رفتارش هيچ

  پذيرد  ميتماماکي و چه رنگي 
  اين چنين مرد ديوانه

  يا نکبت دنيا اثري نپذيرد از سعادت و هيچ
  ت عشق استواريابد لذّ درمي

  هايش شناوراند شايد که چشم
  در آب کيف مدام

  خندد تنها در حال خود گاهي مي
  نهج خويش هزند ب گاهي فرياد مي

  نشيند فداکار کند چراغ عشق و مي يروشن م
  با فکرهايش غوطه زن

  …پايان درياي احساسات در عمق بي
تمام مفهوم مذهبي و   با مسير معکوس باولها بايد خاطر نشان شود کهدر مورِد

و  ا وسطاي هند ازهاي عهِد  حق راهي است که بيشتر صوفياي و درويشيجستجو
ف در مسلک باول ر آن چون نفوذ و اثرات تصوزدند و قبولش داشتند مزيد ب ميحرف 

پس . برد کرده بود اين در همان معني و مفهوم از مسير معکوس پي مي بيشتر راه پيدا
  :گويد  ميR.A. Nicholsonکه  طوري
درگذشتن از طبيعت انساني  ههي که بتوحيد عبارت است از طبيعت مطلق اٰل”

 يگردد و حتّ تش برمينخستين کيفي  بهيت انسانين آخرين کيفيابنابر. تحقيق يابد
  .١“آيد شکل ماقبل وجودش برمي به

  :گردد تر مي حاگر اينجا چندين شعر از شاعر فارسي نقل شود مسلک باولها واض
  خط بر ورق زهد و کرامـات کـشيديم          يـم  خرابات کـشيد    ما رخت ز مسجد به    

ـ       اق نشستيم در کوي مغان در صف عشّ        ات کـشيديم جام از کـف رنـدان خراب
  کاس تعب از زهد و مقامات کـشيديم         از زهد و مقامات گذشـتيم کـه بـسيار         

                                                   
1. The Idea of Personality in Sufism, p.13. 

ترين سرود باول که امروز  قديم
در دست است در قرن هجدهم 
منظوم شده است، آن نيز 

صورت کتبي نيست که خود  به
اين گروه سوادي  بيدليل بر 

 .است
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خوريم يک روحيه نقد و  برميآن  بهکه در سرودهاي باول  ييها ترين نکته برجسته
ست  اي است و نيز داشتن عقيده که جسم انساني يک عالم صغيرييارتداد و مرشدگرا

آن حق وجود دارد و بايد او را در خود وجود بلکه محتصري از کائنات است که در 
  :گويد که مي طوري. انساني ادراک کرد

  فقيري گزيدم در عمر خام
  اسم خودت  باگيران جشن
  اي اله

  اي فقير دلنشينم
  عزيزترين مرشدم

  روح در وجودم هراهم بنما ب
سهج . گران مسلک سهج هشود ب برد که منطبق مي راهي مي هشان ب باولها را اين عقيده

 حق و نيز عقيدة ي پذيرفتن راه طبيعي در جستجو،عبارت است از ميانه روي
سهج وجود پست . ي استي حقيقت نها،مخصوصي که سهج يعني تمثال هر وجود

ي باز هم لو. وصف داشتن وجود متصرفش است  باروح روح و غيرذي ي که هر ذيجبلّ
عنوان يک بزرگترين  هن سهج بادراک اي. خبر است روح از وجود آن مافوق بي هر ذي

لي ترين معشوق از سهج در نگاه باولها داخلي. شود اکتساب آرزو روحاني منسوب مي
زنند ولي اين  باولها از عشق و وصل حرف مي. وجود وجداني موسوم است بهست که ا

ت انساني و معشوق الوهي که در خود وجودش عشق عبارت است از عشق بين شخصي
حرف ديگر  هگيرد يا ب  ميارتباطمعشوق الوهي   باين راه آن مرد عاشق اوجود دارد و در

ل ين تحو ادر. دشو ميوجود معشوق که خود در معبد وجود مسکن دارد ممزوج  با
شان در  ديگرگوني  بهامر سهج و نيز  بهر جديدشان مربوطچشمگير در فراگيري تصو

دچار اضطرار دروني باول هميشه . شود ادراک مذهبي نفوذ وافري از تصوف ديده مي
  :گويد  مييجاي. ور شود که آن وجود وجداني را دريابدطاست که چ

  هايم کسي زيست کند در مجاورم در شهر آئينه
  را ام او روزي نديده هيچ

  کنار آبها  باآن شهر احاطه است
  حلي يا کرجيسراغي نيست از سا هيچ
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  بينمشب ا دارمتمنّ
  آنجا؟ بهولي چطور برسم 

  چطور شرح دهم از مجاورم
   گردني و يا دستي ندارد،سري هيچ

  گاهي در خالء است او
  و گاهي شناور است روي آب

  من هزند ببگر فقط مجاورم دست ا
  رود يکسر  مياز بينهمه زحماتم 

  اند در يکجا او و الئن مسکون
  از يکديگر سنگ دورندها فرونهم ملي باز

شان بيشتر از مسالک ديگر مذهبي يک روحيه  ط عشق ساده و خداترسيباولها توس
سواد  ي و بييحقيقت اين سرايندگان روستا در. دهند الوهيت نشان مي  بهتيب غيرسنّتقر
 يباولهاي.  دارندتعلّق) شرقي و غربي( اجتماع هندو و مسلم بنگاله نتري ينيستون پا به

متعلّق اند و آنانکه »ويشنوگرا« دارند عموماً در عقيدة شان تعلّق هااجتماع هندو هبکه 
ر عرفاني ف عقيده دارند و در هردو مکتب بر تصوتصو بهاند بيشتر  اجتماع مسلمانان به

ن اسرار اليتناهي تعريف  آجنبة سرودهاي باول در هب. هي تأکيد شده استعشق اٰل
ذا وجود هم خيلي بخوبي و سادگي اظهار شده است و معٰهمورد فناپذيري  شود در مي

  :شود ي بيشتر ديده مييوجود و جدا سوزش و اضطراب قلب براي وصل با
  عشق عزيزم

  همنواي من دردم
  بگو چرا دلم

  حالي گم گشته در بي
  جهت زند بي قدم مي

  سوي نفس خويش هب
  با هيچ هياهو

  هيچ شکيبي نيست
  در عمق دلم

  اه سرشک  بالرزان
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  ها چشم  باکند فرياد مي
  صفا و در سکوت صداي با

  کند مدام صدا مي
  بيا لطفاً بيا

 سيعترش يک  پيش باولها در معناي و،عشق
. سوي معرفت ذات حق هگونه راهي است ب

انسان نزديک   بههمين عشق است که يزدان را
کيد أبدين جهت در سرودهاي باول ت. آرد مي

 رد همين نظر .شود عشق ديده مي  بهاي ويژه
  :طور ابراز داده شده است اينسرودي 

  هاي مختلف شيوه ههمة ما ب
  پنداريم از خدا مي

  ساز عشق است اوودار
يات و احساسات است اوماوراي همه حس  

  ولي باهم
  اين فقط جوهر عشق است که دارد

  شود خدا يافت مي
. ا استخد  باي در ذات خود و رابطة فرديجوجستبيشتر سرودهاي باول بر 

  :شان است  سادگي ستبر و صراحت بيان،متمايزترين ويژگي فکر مذهبي باول
  وقتي که

  فکر
  ها و چشم

  اند هماهنگ
  پس هدف است
  در دسترس تو

  تواني ديد مي
  قالب هر هماي بي

  هاي برهنه با چشم

اجتماع هندوها  باولهايي که به
تعلّق دارند عموماً در عقيدة شان 

اند و آنانکه متعلّق »ويشنوگرا«
اند بيشتر  اجتماع مسلمانان به
 .تصوف عقيده دارند به
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شکل شدن يکي و  شکل است ولي برايش شکل و بي باول قبول دارد که خدا بي
ست که يک رابطة داخلي  ات زياد دارد اينکه پيش باول اهمي مريا. جدا نشدني است

  :بين خدا و وجود يعني عالم استوار است
  …فراموش نکن

  که جسم تو دارا است
راتتمامي موجودي   

 باولها در برابر ويداها بيشتر ،خدا و عالم است  بامعامله  بهکه مربوط ييتا جا
 ويداها آوردة آرياها است و بالعموم دربارة .عقيدة مذهبي تانترها نزديکي دارند هب

دهد و  ت زياد مير اهميتذکّ  بهزند و خدايان طبيعت مثل خورشيد و باران حرف مي
آن هنوز آرياها قدم نگذاشته  طرف ديگر فولکور قديم اين سرزمين است که بر هتانترها ب
اين فولکلور بيشتر محتواي . کنند ي را منعکس مي و ايشان همان فولکلور محلّ،بودند
ة فعليه  قدرت مردي و قو، محيط معلوم و نامعلوم روان انساني، فکرةريدا  بهراجع

در عقيدة تانترها . کند  صحبت مي، خداينسواني هردو در رابط جنسي و در جستجو
. اند  حياتيي ديو و انسان انتزاعي و لمس کردني همه بازتاب همان يک نيرو،عوالم خدا

ي يک هدف خاصِّ  بهاند و نيز  رقص و آهنگ همه اينها ويژگي باول، موسيقي،شعر
خدا و کشف وجود  رابطة انسان با دن بهآن هدف عبارت است از پي بر. اند مختص
  .انساني

  و اي دل بي حس من
  واماندي از زراعت کردن در

  …زمين انساني
  کردي همچنين اگر مي
  توانست يک محصول زر تسليم کند اين مي

 تصادف و ،ست از ارتباط ابعد تاريخ هند نمايانگر تاريخي  به دوازدهماز قرن
که در هند شکل  ف طوري تصوطين دورة ارتبا ادر.  فرهنگي و مذهبي، سياسيةمصالح

کرد و همين امکان  ي ايفاءعنوان يک واسطة توافق نقش مهم هتوانست ب گرفت مي
پس . ستده اکمک کرف صو فکرهاي تيگير همهشدن و مقبول   بهاضافي است که



  ٣٦٦  قند پارسي

  

تصوبارا  ودب هکرد في پيدارات صوفيانه که معر گران همانند ساخت و  رات سهجتصو
منظور چگونگي و  هب. دشدنگيرتر  نتيجة اين اختالط باولهاي بنگاله فراگيرتر و چشم در

وسعت نفوذ تصول مشاهده کرد که اظهار احساسات دروني ف در مسلک باولها بايد او
ين طريق در باولها از نفوذ  ااز.  مذهبي باولها بوده استطريق سرودها يک شيوة مهم هب

ير براي ز ناگةي بنگاله که موسيقي را يک وسيلي يکي وينشوگرا،يابيم دوجانبه سراغ مي
 اِتتأثير. سماع عارفان بوده استسنّت طرف ديگر نفوذ و از پنداشت  وصل الوهي مي

  .کند  کمک مياحلق فنا يف  راِهما در ه بن صوفياموسيقِي
شان است يي مرشدگران،صوفيا ِتدومين اهمي .نظريتر  ف بر اين نقطه واضحات تصو

  :شود ميالمعارف نقل   نظري از عوارف،شود مي
 ت در قلب شيخ جايمحب  با،رخوردار از رفتارهاي پسنديده استبکه مريد  وقتي”

 طرف دوستانش هميشه هچرا که خدا ب. دنظر خدا نيز پسنديده گرد هگزيند و ب مي
گرفتن در  جاي  باپس وجودش. ندکاف مندي نظر مي ه طرفداري و عالق،مترح با

شود و  کرانش برخوردار مي قلب شيخ از موهبت و رحمت خدا و از نعمت بي
  .١“ شيوخ شودة محمود هم،پذيرش شيخ نشانة پذيرش خدا

ف روحيه تصو  باروحيه هنديي باولها يک آميزش يدر سرودهاي مرشدگرا
راز فريادشان و نيز بي باولها برگيرندگي و ايبرجستگي سرودهاي مرشدگرا. بينيم مي
قيد و شرط  مريد بر آن خود سپردگي بي. ضربان قلب آرزومندان مضطرب مبني است هب

بين  دست و دورانديش و مصلحت  چيرهيمريدان که مرشد خود را يک راهنما
  :آرد سرودها بهم مي هت اضافي بجاذبي يک ،پندارند مي

  ما خوش امواج شد کشتيستد
  آن و اين سو هشود ب با صداي جرنگ جرنگ پرت مي

  باد مهيبي است برفزون
  باز هم اي مرشدم

  يد توام بهبايد بمانم 
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  ي بنگالهسرودهاي عرفاني باولها  ٣٦٧

  

  ابرها گرفته است در غرب
  پاره است طناب چرخ سکان

  ما در گردابي گير کرده است گشتي
  باز هم اي مرشدم

  يد توام بهبايد بمانم 
  ز سکان تا عرشهاسرعت  هگذرد ب خيزاب مي

  همه کاالي من گرانبهاتر ز لعل و گوهر
  سيل رفت يکسر با

  باز هم اي مرشدم
  يد توام بهبايد بمانم 
  لين نگاهبينمش در او بباز مگر اينکهرا هايم  نکنم ديده

  بوهاي خوش من با هپس مژده بدهيد ب
  صداها   بانم هبشارت بدهيد ب

  او در رسيد
  گر است در افق خاوري جلوه

  دوستت آمده است
  وي ظاهر گشت در آسمان شرق

  اش گشايد نيلوفري بدون شرف جلوه آيا چشم مي
  ا است نيلوفر در خوابهاشتمام شب در تقلّ
  براي آفتاب صبح

  لين نگاهبينمش در او بباز مگر آنکهرا هايم  نکنم ديده
  


