
  ٤٨  قند پارسي

  

  يالديسفرنامة هند قرن شانزدهم م: بحراالسرار
  ∗شريف حسين قاسمي

 يخي و تاريميدر شهر قدم  ١٥٩٥-٩٦/ق ه ١٠٠٤ که در حدود ير وليمحمود بن ام
ان يو تا پا هند آمد به» مشاهده و تماشا «ي برام ١٦٢٤/ق ه ١٠٣٣در , ا آمديدن بهبلخ 

دستور  بهسافرت خود را دن کرد و سرگذشت مي از قسمت بزرگ هند دي هجر١٠٤٠
  .آورددرنگارش  ه ب١»بحراالسرار«نام  بهنذر محمد خان 

نگارش احوال  بهاول , مي کنيبررسرا  »ارياالخ  مناقبيبحراالسرار ف«که  ني اقبل از
  .ميپرداز يمصنّف آن م

 ادامة ي در زادگاه خود برايالت مقدماتي بعد از تحصير وليمحمود بن ام
, يشعر و شاعر. بلخ برگشت بهالت يل تحصيبعد از تکم. ا رفتبخار بهالت يتحص
از جوان .  بودي ويها يمند هنقاط مختلف از جمله عالق به و مسافرت يآموز دانش
ت ي پنجاه هزار بيل رساند که دارايتکم بهسرود و شش اثر منظوم را  ي شعر ميسالگ
ر خود را يمحمود خودش آثار ز ي ول, احوال او را ننوشتهينگار ن وجود تذکرهيبا ا. بود

  :اسم برده است
 .ي گنجوين نظاميريش وزن و بحر خسرو بهنامه  محبت .۱

                                                   
  . دانشگاه دهلي، دهلية فارسياستاد بازنشست  ∗
,  آن مضبوط در ادارة هندخطّي را براساس دو نسخة »بحراالسرار«خ معروف پاکستان رؤاالسالم م استاد رياض  .1

, دانشگاه, ستيتيوي مطالعات آسياي مرکزي و غربي ميالدي از ان١٩٨٠ند تصحيح نموده و در کلندن و تاش
بلکه نکات , کند مقدمة ايشان مفصّل بر اين چاپ نه تنها اين سفرنامه را معرفي مي. اند چاپ رسانده بهکراچي 

سازد ت آن را هم آشکار ميمبهم و اهمي. 
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بعضي اطّالعاتي که محمود در 
, اين سفرنامه دربارة شهرها

و خود مردم , بناهاي تاريخي
, آورد شهرها و روستاها فراهم مي

داراي اهميت خاص است زيرا 
مشکل که در منابع ديگر آن دوره 

 .شود ديده مي

م ي تقدين اثر خود را در ظرف تنها دو روز براياو ا .ن وزنيهم به »گلکده« .۲
 .ان برديپا بهسه يراستاندار اُ به

 .»ي گنجوياسکندرنامة نظام«وزن و بحر  به »نجم ثاقب« .۳
 .»ي گنجوياالسرار نظام مخزن«وزن و بحر  هب »االرواحهةنز« .۴
 .ن وزنيهم به »ياخالق حسن« .۵
د يات و قصاي مشتمل بر غزل»وان شعريد« .۶

 .رهيغ و
 ينوزده سالگدر ن آثار خود را يمحمود ا

 سپس او با عرفان عالقه .ل رسانده بوديتکم به
 ي عادين تا ده سال زندگانيدا کرد و بنابرايپ

ف ي تصن»بهيطث روائ«نام  به ينداشت و تنها کتاب
 بود که با يکرد که دربارة مناقب سلسلة عرفان

محمود اسم مرشد خود را .  داشتيآن بستگ
به را يروائث طشان ياشارة ا بهد که يگو ي نوشته است و مينيرک شه حسيسيد م

هند مسافرت  بهم گرفت يدلگرفته شد و تصم, او بعد از رحلت مرشد. نگارش آورد به
  .“ر و سفر محض مشاهدات و خالص تماشا منظور بوديدر تمامت آن س”  از آنکند که

, يدهل, سرهند, الهور, حسن ابدال, پشاور, او دوران هفت سال مسافرت از کابل
, )گولکنده(درآباد يح) پور يدر(نات  جگن, بردوان, پتنا, بنارس, آباد اله, آگره, راومته

ر ناشناخته در ي جزايبعض, )النکا يسر(لون ي س,انگريوج, تلنگانا, احمدنگر, جاپوريب
فرح و , قندهار, )نيشيپ(قوشنج , سکّر, بهکّر, ريسلميج, رياجم, کتک. النکا يشرق سر
  .ددن کريهرات د

خ را شوق ي او با مطالعات تاريمند ههند عالق بهسد که مسافرت ينو يمحمود باز م
خ را مطالعه کرد و ي هم آثار تارنهند او يخ ارج ميمطالعة تار بهچون در هند . داد

, »طيبحر مح«, »المخلوقات بيعجا«, »الممالک مسالک«, »انيالب کتاب«, »ميصوراالقال«
, »جهانگشا«, »يديجامع رش«, »وصّاف«, »يبناکت«, »دهيگز«, »الصّفاضةرو«, »يالف«
  .کسب نمود“  مهارت تامدر آن فن”ره را مطالعه کرد و يغ  و»نيالطّالب مناهج«
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ن يبعد از ا. ک سال اقامت کرديمحمود در کتک دو سال و در آگره کمتر از 
 آن منطقه او را کتابدار ينذر محمد خان وال. بلخ برگشت به چون ي طوالنيها مسافرت

ع ي و بدايب عالم علويغرا”خود منصوب کرد و نذر محمد خان خواستار شد که او 
و سرگذشت , لسوفان و پادشاهانيف, برانغميدر آن احوال پ. را بنگارد“ يساحت سفل

 قرار يافت بن نوح تا دورة حکومت خود او مورد بررسياسالف نذر محمد خان از 
 موسوم »ارياالخ  مناقبيبحراالسرار ف«بهف محمود را يخود نذر محمد خان تصن. رديگ

  . اثر مذکور اوستي از جلدهايکيسفرنامة او قسمت آخر . کرد
و خود , يخي تاريبناها, ن سفرنامه دربارة شهرهايه محمود در ا کي اطّالعاتيبعض

را که در منابع يت خاص است زي اهميدارا, آورد يمردم شهرها و روستاها فراهم م
 که ياسي و سيخي اطّالعات تارين بعضيچنهم. شود يده ميدوره مشکل دگر آن يد
. رديگ يق قرار مي تصدگر مورِدياز مآخذ د, ن سفرنامه گنجانده استيسنده در اينو

 خواننده يشگفتگ,  داده استي اطّالعات که محمود دربارة وضع و سنن اجتماعيبرخ
ان عالقة يخوبرو د که محمود بايآ يدست م  مطالب سفرنامه بهياز البال. زديانگ يرا برم
  .پرداخت يف آن مير و توصيتقد به, ديد ي را مي داشته و هر کجا که حسن ظاهريفراوان

 ,سنده طبع موزون و شعر داشتيان سفرنامه ساده و روان است و چون نوين و بزبا
تر نموده  ان را جاذبي حسب حال را در نثر خود گنجانده است و حسن بياديات زياب

 ,ستيها آسان ن فهم آن, کاربرده شده بهن سفرنامه ي اصطالحات که در ايبعض. است
ها را آشکار نموده  مفهوم آن, ا داده استه  که دربارة آنيحاتي مصحح محترم توضيول

کاربرده  بهن سفرنامه ي هم در نثر اي هنديها ارتعبها   واژهيادين تعداد زيهمچن. است
  . با عموم مرده هند استيسربردن تا مدت طوالن هجة بيشده است که نت

ه در  کياو دربارة مراسم عزادار. برد يسرم هالحرام ب محمود در الهور در ماه محرم
  :ر استيقرار ز بهدهد که  ياطّالعات جالب توجه را م, شد يب داده ميآن شهر ترت

ات آن فب معاري عشر محرم که از غرايدار هين اثنا هنگامة مقتل و تعزيدر ا”
صورِت معاملة . ديوف گردع آن مشيتماشا بهخاطر , رفتهيد پذيتمه, حدود است

ک جداگانه يهر , رباب اعتظام و احترامر ايام و سان و حکّيمذکوره آن که سالط
ت يت کراهيگر در غايند و صورت ديرايلل پ و حين حلّيچند به ينام امام نعش به
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دو قسم  بهآنگاه عشر محرم را . ملجم سازند ابن بهموسوم , و فخامت ساخته
ام ين اي ادرند امام يواسطة آن که گو به يچنانچه خمسة اول. منقسم گردانند

, سور و سرور گذرانند به, اند م نکاح و ازدواج بعض ازدواج شغل داشتهمراس به
پسران خانه برانداز را )  است از هندوهاي نژاديکهتر (ين دستور که کتريبد
تاراج ننگ و  بهاز شام تا بام , جانگداز برآراسته) يزنان کهتر(اِن يلباس کتران به

ان و يان و کنجنيان و هرکنينند و قواالن و کالونتان و دومينام مبادرت نما
, دهرنغمه و سرود درآو بهان را يراير راگ پيو سا) زنان فاحشه(ان و باتران يکنجر

در , ن بگذراننديين آين را بديچون خمسة نخست. دود از نهاد اهل شهود برآورند
البسه  بهس ف مذکوره را ملبيطوا, ت نهادهيبت و تعزي آغاز مصيخمسة ثانو

رسم  بهاما , رسانند يم ميتقد بهو همگنان همان نغمه و اصول اه گردانند يس
رامن نقش مذکور يپن شور و آشوب يهنگام ا بهاصحاب عزا و ارباب ابتال و 

انواع , چون بدان صورت رسند. م رساننديتقد بهنوازشات و تأسفات , برآمده
و لطمات ضربات  بهچنانچه , ور آورندهظ بهمذالت و اجناس اهانات نسبت بدان 

ز هر شب آن نعش و يند و نيشاگستم و دشنامش بر بهزبان , ش درآوردهياز پا
مثل آن  بهند و اگر همانا اهل محلّه يوچه و برزن برآکصورت را برداشته گرد 

ور در آن حدود بهمگنان را از مراسم مرور و ع, هنگامه مبادرت نموده باشند
ار خرمن يبس, رفتهياب و اشتعال پذرة فتنه و آشوب التهيبساکه نام, مانع آمده
چون . واسطة شرار شرارت اشرار در آن کوچه و بازار سوخته گردد بهاعمار که 

تمامت , در رسد, ان شوائب و نوائب استيام غلي دهم که هنگام بحران و ازرو
چون خفاش در , ن فروبستهيابواب منازل و دکاک, ت هنوديع و کلياهل تش

دستور صرصر و سموم  بهتتار فروخزند و نعش داران  اختفاد و اسيايزوا
ن مقام باهم  آدر, در اهتزار آمده, صوب نخاس که مجمع عوام و خواص است به
ر از هر جانب مقتول گردند و يچنانچه جمع کث. م رساننديتقد بهش الکالم زيآو

  .“ديت و تاراج رفته آرن ضمن بغاي ان و محلّات که دريبسا دکاک
کتا و ي در لطافت هوا و طراوت فضا يا معموره”د آن را يسرهند رس هبمحمود چون 

 يداريه دنجا اقامت کرد و از باغ حافظ رخ ن سه روز در آنيبنابرا. ديد“ همتا يب
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بعضي معابد هندوان که 
ها  اطّالعات دقيق دربارة آن

, داده شده» بحراالسرار«در 
زبان  در منابع ديگر به

 فارسي نيامده است

ناً در ين باغ تخميا. ه در باغ ارم افگندهنرخ ”سندهيقول نو به, هنباغ رخ. آورد عمل به
ان آن يم انست و دري جمنا در جريايرک جانب آن ديهر . ب خواهد بوديهزار جر

شائبة  ي که بيور و از امورياصناف وحوش و ط بهشه است محفوف ين جنگل و بيچند
ر شکل که برفراز مدو, نظر درآمد به يا خانه آن بود که در باغ مزبور يکي, بداعت نبود

وسائل و  بههرگاه چرخ , افته بودي اساس يچرخ
ز با تمامت يمسطور نخانة , آمد يوسائط در حرکت م

  .“آمد ي در گردش ميحرکت دور بهان يمجلس
 اطّالعات يرسد ول ي ميدهل بهمحمود از سرهند 

د يبا. دهد ي نميدني و ديخين شهر تاري دربارة اياديز
ن که ي قبل از ايادآور شد که محمود در دهلي

ده يرس, آباد را بسازد ه شاهجهانين ناحيشاهجهان در ا
در آن وقت , دست آورده بود بهآباد   بعد از شاهجهاني که دهلي رونقنيبود و بنابرا
  :سد کهينو ي مياو دربارة دهل. مفقود بود

چنانچه مساکن و اماکن آن بر , افتهيس يبلدة مذکور بر کنار رودخانة جمنا تأس”
ض ير فياالنوار و حذا ضي است و مزارات فاي و مستعلي مزبور مستوليايدر

 يل و مواضع نزوليالخ مدارس و مساجد و رباط بهر است و اين بس آمآثر در
  .“محفوف و آگنده است

ا و خواجه ين اوليالد از مزار خواجه نظام, سنده دوران اقامت دو روزة خودينو
  .دن کرديون پادشاه ديبا انتباه هما ي و فرمانروا١يخسرو ترک اهللا و خواجه حسن دهلو

 قرار دارند و ي متعددينجا معبدهايا. است و مرکز هندوان يخي تاريبنارس شهر
ن جهانگرد ي اين شهر برايا. نديآ ين معبدها مي پرستش در ايهندوها از سراسر هند برا

د و گزارِش مشاهدات را ي معبدها را دياو برخ.  هم مورِد توجه قرار گرفتيبلخ
 پرستش در يان هندو را که براناو ز. طة نگارش آورديح به يشوق و ذوق فراوان با

  : چند ستوده استياتين ابيدر ا, ده بودندم بنارس گرد هم آيمعبدها
                                                   

 .آباد است مزار حسن دهلوي در اورنگ, اينجا از نويسنده اشتباه شده  .1
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  بهر گوشه صد برگ گـل روي شـوي        
  از آن مردمـــــان ســـــراپا نمـــــک
  چنـــان دلربـــا چـــشم طنّـــاز شـــان

 ودـم شهـچش بهدم ـرض آن که ديـغ

ــنبل پرايـــيآ بـــه   ينـــده مـــوکن سـ
ــر مردمــک    شــده رود چــون چــشم پ

  شان  شد از چشمشان ناز    يکه خون م  
 ودـز بـن لبريـز حسـه کـي عرصـيک

ژه يو بهن است که ياغلب ا. کند يف ميبا توجه توص, دهي را که دييمحمود بناها
در منابع ,  داده شده»بحراالسرار«ها در  ق دربارة آني معابد هندوان که اطّالعات دقيبعض

ف يد و آن را توصي دنام الله را به در بنارس ياو معبد. امده استي نيزبان فارس بهگر يد
  :کرد که
از , ان شهر بنارسيست در ميا خانه بتکدة الله بر سنگ افراشته شده و آن صنم”

,  ذرع و دائرة درونش صد ذرعيس) و(ارتفاعش صد , افتهيس يسنگ و آجر تأس
 يدبستان,  غرابت انتمايع و در خارج آن بنايع و غرفجات رفيبر مناظر بد مشتمل

.  و مکان معمور آبادانهشتاد منزل بهب ير ذالک قري و غيراو صوامع و مهمان س
, و مردم متفرق گشته. ده بوديرسآخر  به يگر و با آبادان که هنگامة پرستش

 حاضر ي زن و مرد باهم ممتزج و مندمج در آن طرف جاار هزيناً سيتخم
مال و ر ناظمان مناظم اعيان و سايان و کالونتان و دومنيخطبا و اندرزگو. بودند

و از وفور هجوم . ام و اقدام داشتنديش قيخدمت مرجوعة خو بهک يهر , اشتغال
ان آغوش ير خوش از آشيک بود که طايو اجتماع و شمول وجد و سماع نزد

   .“دي گرايدانيتنگ م بهت حوصله از ضبط آن معامله حد و سايران نمايط
 که در آن شهربند ارجمند يعيو از بدا”د يهار رسيتخت بيپتنا پا بهمحمود از بنارس 

ن اوان چنان استماع افتاد که  آ در: آن بود کهيکي, “ديب پسند گرديمنظور نظر غرا
ت مالحت برافراخته و زلزله در مفاصل عالم خاک يان آن حدود راي از کترانيسو ناميد

 بلند و يا ابهثم هت تناسب اعضا و آوازة حسن لقا و لطف ادابش بيص درانداخته و
 او يق تمنّايست که طري ني او ندارد و دليست که سوداي نيمند گشته که سر رفعت

, آفتاب طراز از مطلع عشرت و ناز سرزده, ف اوضاعش آن که هر صبحيسپارد و از لطان
 دران حدود بساط انبساط گسترده يپرتو شهود بر سواحل گنگ رود اندازد و لخت

الجرم مرا که در مشاهدة . ار باز پردازددار را از حرقت انتظيشان زالل دعطّمتخواطر 
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 يشوق تماشا, افزود يروز م بهقه نبود و رغبتم دران معامله روز يچ مضايع هيع صنايبدا
رهگذر آن آفتاب شعار  بهدار خود را  هي سايصبحگاه, ر گشتهيگ ا دامنهآن بداعت انت

مه ير شهودش خجا که نو چنانچه از آن, ت تراکميدم تزاحم و نهاي ديمجمع. افگندم
تا بدان مکان که آفتاب وجودش آب را شبنم آسا در اضطراب , زد ي ظهور ميصحرا به
بسط بساط مبادرت  به هزار تن از مرد و زن در کوچه و برزن يب سيقر, آورد يم

  :اند حکم آن که گفته بهز يمن ن. مودنديپ يقدم افتخار م بهة انتظار را يباد, نموده
 “که در سـلک خـريـدارانـش باشم  سد قماشمهمين بس گرچه بس کا  

  :کند يان مي بني آن زن را چنين سراپايمحمود بعد از ا
د و چون يچم يچون سرو بهر سو م, ي و کشاده ابرويدم شگفته روي ديکريپ”

  :اند  از مالحتش آگندهيپندار. ديخند يگل با هرکس م
 نده پرلبي چون دهان گل از خ  دهـاني لبـالب ز نـاسـفـتـة در  

ان آغوش پرواز يک بود که طاهر هوشم از آشياز آن حسن لقا و لطف ادا نزد
  .“دي مهرش در اهتزار آيد و ذرات وجودم در هواينما

ر هندوان يغ بهن که يوجود ا معبد جگن نات هم رفت و با بهسه يرمحمود در اُ
ن ي وارد ا, نشناختيکس محمود را يول, ن معبد رونديشوند داخل ا ياجازه داده نم

  :ن معبد سرود کهيف اي در توصيجهانگرد بلخ. معبد شد
  بتانش همـه چشـم بـر راه دل  اي چون حرمگاه دل صـنم خانه  
 که نظّاره را بر جبيـن بـود پاي  ساي گل و الله چندان درد جبه  

رامن آن يارتفاع بتکدة مذکوره صد و پنجاه ذراع و عرصة ساحتش شصت ذرع و پ
  .ق وصل و تداخل باهم مربوط استيطر بهرده از سنگ که احجار آن  برآويسدر

  :کند يف ميف و تعري چند توصياتين بتکده را در ابيمحمود باز ا
ــجده لبر  آدر ــز س ــه ک ــن خان ــودي   ز ب
  پرســـتان نفـــور تز بـــدم ايـــ ديبتـــ

  ز خجلــت فروهــشته بــر رخ نقــاب   
  يپرســتان ازو کــام جــو    بــتيولــ

  ازيـــن عرصـــه گـــرم ن آ دريگروهـــ
 يند روداـهـون نــو چــات گـنـگـج

  ز بــــوديــــانگ  او عبــــرتيتماشــــا
  زنــدان تهمــت صــبور  بــهيسيــچــو ع

ــو  ــسته از دعـ ــان بـ ــوابيزبـ    ناصـ
  يدسـتور بـرگ گـل از رنـگ و بـو            به

   شـان چـشم نـاز   يکه مست از تماشـا   
 ين چون چمن پر شد از رنگ و بويزم
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مورِد , قرار دارندرمسلمانان که در هرگوشه و کنار هند ي غيان معبدهايرهندي غيبرا
, کرد ي مي که زندگيا هيگونه بناها را قبالً در ناح نيمحمود هم که ا. رنديگ يتوجه قرار م

که در هند مساجد  ياو درحال. ف کرديتوصرا ها  آن, ديچون معابد را رد, ده بوديند
او از معبد معروف . زند ي اصالً حرف نمي اسالمي از بنايول, دهيم را ديبزرگ و عظ

ن معبد آفتاب هم در سراسر جهان معروف يا. دن کردينام معبد کونارک هم د به يگريد
  .نديآ ي مندن آي دياست و هزارها نفر امروز هم برا

کند که باور کردن بر آن  يان مي را هم بيبيب و غري عجيمدهااشي پيمحمود بعض
ن سفرنامه يالعة ارالعقول خواننده را مشغول مطيگونه واقعات مح ني اي ول,مشکل است

 از طرف يعرب سبزوار, ديان رسيشاه مثالً چون محمود در قلمرو عادل. سازد يم
م يدياو گفتند که در خواب د به قلندران يبعض.  داشتي نواحيعادلشاه حکومت بعض

غ ين آزار بل آده و مرا ازي من رسيپهلو بهن درخت يشة اير: ديگو ي ميکه شخص
د يآن مکان رس به يزود خواجه عرب به. دي بخشيين الم رهاي اچه شود اگر از, رسد يم

,  محفور گشتيقدر قامت آدم بهچون . ن اشاره نموديحفر آن سرزم به را يجمع
خبر آورد که درون آن بنا فرستادند  به را يکيچون ,  ظاهر شديدار آمده دري پديعمارت
شة درخت از ي ر نشسته است ويده بر سر پاي برهنه و خاکستر بر خود ماليشخص

شه را قطع نموده خواستند يآن گاه ر. دهي آن شخص رسيپهلو بهوار عمارت گذشته يد
,  بر آن گذشتهيقلندران التماس نمودند که اکنون مدت, که متعرض احوال او گردند

الجرم حاکم مذکور فرمان داد آن انبار . ستي نيشامت يبفه ين طايا بههمه حال تعرض  به
  .دنديدستور اصل گردان را انباشته به

ن قرار يبد, جانگر شاهد آن شدي را که در مضافات بيبيمد عجاشين او پيهمچن
 بزرگ است و از يقرب آن حوض بهجانگر و يست از مضافات بيا ال قصبهيهر: است

همان ساعت دران ,  حوض مذکور بگذردي که خواهد از بااليور هر مرغيقسم ط
  .افتهين بار سمت وقوع يه چندن معامليرد و ايحوض افتاده بم

ع و او آن نز. کند يت است فراهم مي اهمي که دارايخيمد تاراشيپ بهمحمود 
آنچه محمود . مردان خان استاندار قندهار است يرخاِن قوشنج و علين شياختالف ماب
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ن واقعه در يتر از آن است که دربارة ا قيتر و دق مفصّل, مد نوشته استاشين پيدربارة ا
  :د کهينما يح مي محمود توضخ آمده استي تاريها بکتا

حکومت قصبة پشنگ افراز  به ايران ي فرمانروايرخان افغان که از قبل شاه صفيش
نخست مرا ,  تاخت آوردهي و حواشير پرگنات آن حوالي و گنجابه و سايويس به, بود

 ي از پايمروت يقاطع ب بهاتم را يخواست که نخل ح… دي گردانتاسارد يگرفتار ق
م فرصت يمردان خان بنابر عداوت قد ي قندهار علية مذکور والي مقارن داع …درآورد

ه ين و متعلّقات مشارالين و دفايد و خزايرخان ستانيافته قلعة پشنگ را از گماشتگان شي
ل کرد و خود هم در قلعة مذکوره رحل اقامت يجانب قندهار گس بهدست آورده  بهرا 

دود , ديرخان رسيش بهن خبر وحشت اثر يچون ا. ل و قتال استانداخته مستعد جدا
ران يچنانچه از سر قتل اس,  خود شدهيکارها بهکاخ دماغش صعود نموده  بهرت يح

ن ي مابي در زد و خورد.صوب پشنگ در حرکت آمد بهتعجال سدرگذشته بر جناح ا
. ختيستان گربلوچ بهرخان يمت خورد و شيآخرالذکر هز, رخانيمردان خان و ش يعل

ق احوال از يحقا, ضرورت در سلک سپاه افغان بودند بهار که  از تجين اثنا جمعيدر ا
 و يمردان خان داشتند و او مرد ي مردم گنجابه را معروض عليري قافله و اسيگرفتار

ر محبوسان ي قافله و سايب هزار قزلباش را جهت خالصي قر,دهيم رسانيتقد ه بيمردم
امن امداد و اسعاد خدمتش تمامت يم بهل کرد تا يگس ينصوب غز به بر جناح استعجال

ت نشان موکب خان مرو بهشنگ ي ده دريترس يدستگاه امن بهگرفتاران محبس مخافت 
  .وستنديپ

افت او يمردان اطّالع  ي نوشت و چون عليا  نامهيشاه صف بهن مورد يرخان در ايش
چون . دربار رسانند به را يتا اطّالعات درستران فرستاد يدربار شاه ا بههم چند نفر را 

  .ديان رسيپا بهن مسئله يا, ختيهند گر بهر خان يش
ستم شهر ي در بين جهانگردي کردن هفت سال در ايرپباآلخره محمود بعد از س

دار يد به نزول نمود و يوطن اصل به, ک بوديالحرام که غرة سنه هزار و چهل و  محرم
  .ديسرور گردانمارت و دعا مبتهج و يز بهگان را  ارواح شتافته, ختهزان پرداي از عزيليقل
  


