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  بحراالسرار: سفرنامة هند قرن شانزدهم ميالدي

م در شهر قديمي و تاريخي  ١٥٩٥-٩٦ق/ ه ١٠٠٤محمود بن امير ولي که در حدود 
هند آمد و تا پايان  به» مشاهده و تماشا«براي  م ١٦٢٤ق/ ه ١٠٣٣دنيا آمد, در  بلخ به
ستور د هجري از قسمت بزرگ هند ديدن کرد و سرگذشت مسافرت خود را به ١٠٤٠

  نگارش درآورد. به ١»بحراالسرار«نام  نذر محمد خان به
نگارش احوال  را بررسي کنيم, اول به» االخيار حبراالسرار يف مناقب«که  قبل از اين
  پردازيم. مصنّف آن مي

محمود بن امير ولي بعد از تحصيالت مقدماتي در زادگاه خود، براي ادامة 
بلخ بازگشت. شعر و شاعري,  کميل تحصيالت بهبخارا رفت و بعد از ت تحصيالت به

هاي وي بود. از جوان  مندي نقاط مختلف از جمله عالقه آموزي و مسافرت به دانش
تکميل رساند که داراي پنجاه هزار بيت بود.  سرود و شش اثر منظوم را به سالي شعر مي

آثار زير خود را  نگاران احوال او را ننوشته اند, ولي محمود خودش با اين وجود تذکره
  اسم برده است:

 ».خسرو شيرين نظامي گنجوي«وزن و بحر  نامه به محبت .۱
همين وزن. او اين اثر خود را در ظرف تنها دو روز براي تقديم  به» گلکده« .۲

 پايان برد. استاندار اُريسه به به

                                                   
آن مضبوط در  خطّيرا براساس دو نسخة » بحراالسرار«االسالم مؤرخ معروف پاکستان  استاد رياض  .١

م از انستيتيوي مطالعات آسياي مرکزي و غربي,  ١٩٨٠ند تصحيح نموده و در قادارة هند, لندن و تاش
ه تنها اين سفرنامه را معرفي اند. مقدمة ايشان مفصّل بر اين چاپ ن چاپ رسانده دانشگاه کراچي به

 سازد. کند, بلکه نکات مبهم و اهميت آن را هم آشکار مي مي
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 ».اسکندرنامة نظامي گنجوي«وزن و بحر  به» نجم ثاقب« .۳
 ».االسرار نظامي گنجوي مخزن«بحر وزن و  به» االرواحهةنز« .۴
 همين وزن. به» اخالق حسني« .۵
 غيره. مشتمل بر غزليات و قصايد و» ديوان شعر« .۶

عرفان  تکميل رسانده بود. سپس او به محمود اين آثار خود را در نوزده سالگي به
ئث روا«نام  عالقه پيدا کرد و بنابراين تا ده سال زندگاني عادي نداشت و تنها کتابي به

تصنيف کرد که دربارة مناقب سلسلة عرفاني بود که به آن بستگي داشت. محمود » طيبه
اشارة ايشان  گويد که به اسم مرشد خود را سيد ميرک شه حسيني نوشته است و مي

نگارش آورد. او بعد از رحلت مرشد, دلگرفته شد و تصميم گرفت  روائث طيبه را به
ر تمامت آن سير و سفر محض مشاهدات و خالص د”هند مسافرت کند که از آن  به

  “.تماشا منظور بود
او دوران هفت سال مسافرت از کابل, پشاور, حسن ابدال, الهور, سرهند, دهلي, 

) حيدرآباد (گولکنده), اريسهنات ( آباد, بنارس, پتنا, بردوان, جگن متهورا, آگره, اله
النکا), بعضي جزاير ناشناخته در  بيجاپور, احمدنگر, تلنگانا, وجيانگر, سيلون (سري

النکا. کتک, اجمير, جيسلمير, بهکّر, سکّر, قوشنج (پيشين), قندهار, فرح و  شرق سري
  هرات ديدن کرد.

وق سمندي او به مطالعات تاريخ را  هند عالقه نويسد که مسافرت به محمود باز مي
را مطالعه کرد و  يريخنهند او هم آثار تا مطالعة تاريخ ارج مي داد. چون در هند به

», بحر محيط», «المخلوقات عجايب», «الممالک مسالک», «البيان کتاب», «صوراالقاليم«
», جهانگشا», «جامع رشيدي», «وصّاف», «بناکتي», «گزيده», «الصّفاضةرو», «الفي«
  غيره را مطالعه کرد و در آن فن مهارت تام کسب نمود. و» الطّالبين مناهج«

ک دو سال و در آگره کمتر از يک سال اقامت کرد. بعد از اين محمود در کت
بلخ برگشت نذر محمد خان والي آن منطقه او را کتابدار  هاي طوالني چون به مسافرت

غرايب عالم علوي و بدايع ”خود منصوب کرد و نذر محمد خان خواستار شد که او 
ان و پادشاهان, و سرگذشت در آن احوال پيغمبران, فيلسوف و را بنگارد“ ساحت سفلي

بن نوح تا دورة حکومت خود او مورد بررسي قرار  ثاسالف نذر محمد خان از ياف
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موسوم » االخيار حبراالسرار يف مناقب«گيرد. خود نذر محمد خان تصنيف محمود را به
  کرد. سفرنامة او قسمت آخر يکي از جلدهاي اثر مذکور اوست.

ر اين سفرنامه دربارة شهرها, بناهاي تاريخي, و اطّالعاتي که محمود د از بعضي
, داراي اهميت خاص است زيرا که در ه استآورد خود مردم شهرها و روستاها فراهم 

اطّالعات تاريخي و  از شود. همچنين بعضي مشکل ديده مي بهمنابع ديگر آن دوره 
تصديق قرار  سياسي که نويسنده در اين سفرنامه گنجانده است, از مآخذ ديگر مورد

اطّالعات که محمود دربارة وضع و سنن اجتماعي داده است,  از گيرد. برخي مي
آيد که محمود  دست مي البالي مطالب سفرنامه به انگيزد. از خواننده را برميشگفتگي 

تقدير و  ديد, به عالقة فراواني داشته و هر کجا که حسن ظاهري را مي خوبرويان به
  پرداخت. توصيف آن مي

 يزبان و بيان سفرنامه ساده و روان است و چون نويسنده طبع موزون و شعر
تر نموده  داشت, حسب حال ابيات زيادي را در نثر خود گنجانده و حسن بيان را جاذب

ها آسان نيست,  کاربرده شده, فهم آن است. بعضي از اصطالحات که در اين سفرنامه به
ها را آشکار نموده  ها داده است, مفهوم آن نولي مصحح محترم توضيحاتي که دربارة آ

کاربرده شده  هندي هم در نثر اين سفرنامه به  و عبارت  است. همچنين تعداد زيادي واژه
  طوالني مدت با عموم مردم هند است. سربردن است که نتيجة به

 برد. او دربارة مراسم عزاداري که در سرمي الحرام در الهور به محمود در ماه محرم
  قرار زير است: دهد که به مي يشد, اطّالعات جالب توجه ا آن شهر ترتيب داده مي

داري عشر محرم که از غرايب معارفات آن  در اين اثنا هنگامة مقتل و تعزيه”
تماشاي آن مشعوف گرديد. صورت معاملة  حدود است, تمهيد پذيرفته, خاطر به

اعتظام و احترام, هر يک جداگانه  مذکوره آن که سالطين و حکّام و ساير ارباب
چندين حلّي و حلل پيرايند و صورت ديگر در غايت کراهيت  نام امام نعشي به به

دو قسم  ملجم سازند. آنگاه عشر محرم را به ابن و فخامت ساخته, موسوم به
واسطة آن که گويند امام در اين ايام  منقسم گردانند. چنانچه خمسة اولي به

سور و سرور گذرانند,  اند, به واج بعض ازواج شغل داشتهداح و ازمراسم نک به
بدين دستور که کتري (کهتري نژادي است از هندوها) پسران خانه برانداز را 
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تاراج ننگ و  لباس کترانيان (زنان کهتري) جانگداز برآراسته, از شام تا بام به به
و هرکنيان و کنجنيان و نام مبادرت نمايند و قواالن و کالونتان و دومنيان 

نغمه و سرود درآورده,  کنجريان و باتران (زنان فاحشه) و ساير راگ پيرايان را به
دود از نهاد اهل شهود برآورند. چون خمسة نخستين را بدين آيين بگذرانند, در 

البسه  خمسة ثانوي آغاز مصيبت و تعزيت نهاده, طوايف مذکوره را ملبس به
رسم  رسانند, اما به تقديم مي نان همان نغمه و اصول بهسياه گردانند و همگ

ش مذکور عهنگام اين شور و آشوب پيرامن ن اصحاب عزا و ارباب ابتال و به
تقديم رسانند. چون بدان صورت رسند, انواع  برآمده, نوازشات و تأسفات به

ات ضربات و لطم ظهور آورند, چنانچه به مذالت و اجناس اهانات نسبت بدان به
ستم و دشنامش برگشايند و نيز هر شب آن نعش و  از پايش درآورده, زبان به

مثل آن  صورت را برداشته گرد کوچه و برزن برآيند و اگر همانا اهل محلّه به
هنگامه مبادرت نموده باشند, همگنان را از مراسم مرور و عبور در آن حدود 

اشتعال پذيرفته, بسيار خرمن مانع آمده, بساکه ناميرة فتنه و آشوب التهاب و 
واسطة شرار شرارت اشرار در آن کوچه و بازار سوخته گردد. چون  اعمار که به

روز دهم که هنگام بحران و ايام غليان شوائب و نوائب است, در رسد, تمامت 
اهل تشيع و کليت هنود, ابواب منازل و دکاکين فروبسته, چون خفاش در 

دستور صرصر و سموم  فروخزند و نعش داران بهزواياي اختفاد و استتار 
صوب نخاس که مجمع عوام و خواص است, در اهتزار آمده, در آن مقام باهم  به

تقديم رسانند. چنانچه جمع کثير از هر جانب مقتول گردند و  آويزش الکالم به
  “.بسا دکاکين و محلّات که در اين ضمن بغارت و تاراج رفته آيد

اي در لطافت هوا و طراوت فضا يکتا و  معموره”ند رسيد آن را سره محمود چون به
جا اقامت کرد و از باغ حافظ رخنه ديداري  ديد. بنابراين سه روز در آن“ همتا بي
  :قول نويسنده آورد. باغ رخنه, به عمل به

رخنه در باغ ارم افگنده. اين باغ تخميناً در هزار جريب خواهد بود. هريک ”
ميان آن چندين جنگل و بيشه است  جمنا در جريانست و درجانب آن درياي 

شائبة بداعت نبود, يکي  اصناف وحوش و طيور و از اموري که بي محفوف به
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نظر درآمد, مدور شکل که برفراز چرخي  اي به آن بود که در باغ مزبور خانه
آمد, خانة  وسائل و وسائط در حرکت مي اساس يافته بود, هرگاه چرخ به

  “.آمد حرکت دوري در گردش مي نيز با تمامت مجلسيان به مسطور
رسد ولي اطّالعات زيادي دربارة اين شهر تاريخي و  دهلي مي محمود از سرهند به

دهد. بايد يادآور شد که محمود در دهلي قبل از اين که شاهجهان در اين  ديدني نمي
آباد  که دهلي بعد از شاهجهان آباد را بسازد, رسيده بود و بنابراين رونقي ناحيه شاهجهان

  نويسد که: دست آورده بود, در آن وقت مفقود بود. او دربارة دهلي مي به
بلدة مذکور بر کنار رودخانة جمنا تأسيس يافته, چنانچه مساکن و اماکن آن بر ”

االنوار و حذاير فيض  درياي مزبور مستولي و مستعلي است و مزارات فايض
الخيل و مواضع نزولي  مدارس و مساجد و رباط و بهمآثر در آن بسيار است 

  “.محفوف و آگنده است
الدين اوليا و خواجه  در دوران اقامت دو روزة خود, از مزار خواجه نظام نويسنده

  انتباه همايون پادشاه ديدن کرد. و فرمانرواي با ١خسرو ترک اهللا و خواجه حسن دهلوي
. اينجا معبدهاي متعددي قرار دارند و بنارس شهري تاريخي و مرکز هندوان است

آيند. اين شهر براي اين جهانگرد  هندوها از سراسر هند براي پرستش در اين معبدها مي
بلخي هم مورد توجه قرار گرفت. او برخي معبدها را ديد و گزارشِ مشاهدات را 

رستش در حيطة نگارش آورد. او زنان هندو را که براي پ شوق و ذوق فراواني به با
  معبدهاي بنارس گرد هم آمده بودند, در اين ابيات ستوده است:

  آيـــين ســـنبل پراکنـــده مـــوي بـــه  بهر گوشه صد برگ گل روي شـوي 
ــک   ــراپا نمــ ــان ســ   شــده رود چــون چشــم پــر مردمــک  از آن مردمــ

  شان مي شد از چشمشان ناز خون که  شــان  چنــان دلربــا چشــم طنّــاز   
  يکـي عرصــه کــز حســن لبريــز بــود   چشـم شـهود   غرض آن که ديدم بـه 

 يکه و يقيدقت توصيف کرده است. اطالعات دق محمود بناهايي را که ديده, با
زبان فارسي نيامده  داده, در منابع ديگر » بحراالسرار«درباره بعضي از معابد هندوان در 

                                                   
 آباد است. , مزار حسن دهلوي در اورنگکرده اينجا  نويسنده اشتباه  .١
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  نام الله را ديد و آن را توصيف کرد: است. او معبدي در بنارس به
ايست در ميان شهر بنارس, از  خانه ر سنگ افراشته شده و آن صنمبتکدة الله ب”

سنگ و آجر تأسيس يافته, ارتفاعش صد (و) سي ذرع و دائرة درونش صد ذرع, 
جات رفيع و در خارج آن بناي غرابت انتما, دبستان  بر مناظر بديع و غرفه مشتمل

ن معمور آبادان. هشتاد منزل و مکا سراي و غير ذالک قريب به و صوامع و مهمان
آخر رسيده بود و مردم متفرق گشته,  گري به و با آبادان که هنگامة پرستش

تخميناً سي هزار زن و مرد باهم ممتزج و مندمج در آن طرف جاي حاضر 
بودند. خطبا و اندرزگويان و کالونتان و دومنيان و ساير ناظمان مناظم اعمال و 

وفور هجوم قيام و اقدام داشتند و از خدمت مرجوعة خويش  اشتغال, هر يک به
آغوش  وش از آشيانهو اجتماع و شمول وجد و سماع نزديک بود که طاير 

   “.تنگ ميداني گرايد طيران نمايد و ساحت حوصله از ضبط آن معامله به
از بدايعي که در آن شهربند ارجمند ” پتنا پايتخت بيهار رسيد و  محمود از بنارس به

يکي آن بود که: در آن اوان چنان استماع افتاد که “, پسند گرديد منظور نظر غرايب
ديسو نامي از کترانيان آن حدود رايت مالحت برافراخته و زلزله در مفاصل عالم خاک 

اي بلند و  مثابه درانداخته و صيت تناسب اعضا و آوازة حسن لقا و لطف آدابش به
و دلي نيست که طريق تمنّاي او مند گشته که سري نيست که سوداي او ندارد  رفعت

نسپارد و از لطايف اوضاعش آن که هر صبح, آفتاب طراز از مطلع عشرت و ناز سرزده, 
پرتو شهود بر سواحل گنگ رود اندازد و لختي دران حدود بساط انبساط گسترده 
خواطر متعطّشان زالل ديدار را از حرقت انتظار باز پردازد. الجرم مرا که در مشاهدة 

افزود, شوق تماشاي  روز مي ايع صنايع هيچ مضايقه نبود و رغبتم دران معامله روز بهبد
رهگذر آن آفتاب شعار  دار خود را به گير گشته, صبحگاهي سايه آن بداعت انتها دامن

جا که نور شهودش خيمه  افگندم. مجمعي ديدم تزاحم و نهايت تراکم, چنانچه از آن
ن مکان که آفتاب وجودش آب را شبنم آسا در اضطراب زد, تا بدا صحراي ظهور مي به
بسط بساط مبادرت  آورد, قريب سي هزار تن از مرد و زن در کوچه و برزن به مي

  اند: حکم آن که گفته پيمودند. من نيز به قدم افتخار مي نموده, بادية انتظار را به
ــم   همين بس گرچه بس کاسد قماشم ــدارانش باش ــلک خري ــه در س   ک
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  کند: د بعد از آن سراپاي آن زن را چنين بيان ميمحمو
و چون گل چميد  پيکري ديدم شگفته روي و کشاده ابروي, چون سرو بهر سو مي”

  اند: خنديد. پنداري از مالحتش آگنده با هرکس مي
ــفته در   ــب ز ناسـ ــاني لبالـ   لبي چون دهان گل از خنـده پـر    دهـ

پرواز نمايد هوشم از آشيان آغوش  از آن حسن لقا و لطف ادا نزديک بود که طاهر
  “.و ذرات وجودم در هواي مهرش در اهتزار آيد

غير هندوان  وجود اين که به معبد جگن نات هم رفت و با محمود در اُريسه به
شود داخل اين معبد روند, ولي محمود را کسي نشناخت, وارد اين معبد  اجازه داده نمي

  د سرود که:شد. جهانگرد بلخي در توصيف اين معب
ــر راه دل    اي چـون حرمگـاه دل   صنم خانـه  ــم ب ــه چش ــانش هم   بت

  که نظّـاره را بـر جبـين بـود پـاي       سـاي  گل و الله چنـدان درد جبـه  
ارتفاع بتکدة مذکوره صد و پنجاه ذراع و عرصة ساحتش شصت ذرع و پيرامن آن 

  ط است.طريق وصل و تداخل باهم مربو سدي برآورده از سنگ که احجار آن به
  کند: محمود باز اين بتکده را در ابياتي چند توصيف و تعريف مي

ــجده لبريــز بــود     ــه کــز س ــرت  در آن خان ــاي او عبــ ــود تماشــ ــز بــ   انگيــ
ــت  ــدم از بـ ــي ديـ ــور بتـ ــتان نفـ ــه   پرسـ ــي ب ــو عيس ــبور  چ ــت ص ــدان تهم   زن

ــاب  ــر رخ نقـ ــته بـ   زبـــان بســـته از دعـــوي ناصـــواب     ز خجلـــت فروهشـ
ــوي  بــه  جـــويپرســـتان ازو کـــام  ولـــي بـــت ــرگ گــل از رنــگ و ب   دســتور ب

ــاز   ــرم نيـ ــه گـ ــي در آن عرصـ   که مسـت از تماشـاي شـان چشـم نـاز       گروهـ
ــون نهادنـــد روي    ــات گـــو چـ   زمين چون چمن پر شد از رنـگ و بـوي    جگنـ

 براي غيرهنديان معبدهاي غيرمسلمانان که در گوشه و کنار هند قرار دارند, مورد
کرد,  اي که زندگي مي گونه بناها را قبالً در ناحيه م که اينگيرند. محمود ه توجه قرار مي

که در هند مساجد بزرگ  نديده بود, چون معابد را ديد, آنها را توصيف کرد. او درحالي
زند. او از معبد معروف ديگري  و عظيم را ديده, ولي از بناي اسالمي اصالً حرف نمي

فتاب هم در سراسر جهان معروف است و نام معبد کونارک هم ديدن کرد. اين معبد آ به
  آيند. هزارها نفر امروز هم براي ديدن آن مي
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آن  کند که باور کردن محمود بعضي از پيشامدهاي عجيب و غريبي را هم بيان مي
گونه واقعات محيرالعقول خواننده را مشغول مطالعة اين سفرنامه  مشکل است, ولي اين

شاهيان رسيد, عرب سبزواري از طرف  رو عادلسازد. مثالً چون محمود در قلم مي
او گفتند که در خواب ديديم  عادلشاه حکومت بعضي نواحي داشت. بعضي قلندران به

پهلوي من رسيده و مرا از آن آزار بليغ  گويد: ريشة اين درخت به که شخصي مي
رسيد آن مکان  زودي به رسد, چه شود اگر از اين الم رهايي بخشيد. خواجه عرب به مي

قدر قامت آدمي محفور گشت,  حفر آن سرزمين اشاره نمود. چون به جمعي را به
درون آن بنا فرستادند خبر آورد که  عمارتي پديدار آمده دري ظاهر شد, چون يکي را به

شخصي برهنه و خاکستر بر خود ماليده بر سر پاي نشسته است و ريشة درخت از 
رسيده. آن گاه ريشه را قطع نموده خواستند پهلوي آن شخص  ديوار عمارت گذشته به

که متعرض احوال او گردند, قلندران التماس نمودند که اکنون مدتي بر آن گذشته, 
شامتي نيست. الجرم حاکم مذکور فرمان داد آن انبار  اين طايفه بي همه حال تعرض به به

  دستور اصل گردانيدند. را انباشته به
بيان  که در مضافات بيجانگر شاهد آن شد, بدين قرارهمچنين او پيشامد عجيبي را 

قرب آن حوضي بزرگ است و از  ست از مضافات بيجانگر و به اي : هريال قصبهکند می
قسم طيور هر مرغي که خواهد از باالي حوض مذکور بگذرد, همان ساعت دران 

  حوض افتاده بميرد و اين معامله چندين بار سمت وقوع يافته.
کند و آن نزاع و اختالف مابين  يز اشاره ميواقعه تاريخي مهم ن کيمحمود به 

مردان خان استاندار قندهار است. آنچه محمود دربارة اين  شيرخان قوشنج و علي
هاي  تر از آن است که دربارة اين واقعه در کتاب تر و دقيق پيشامد نوشته است, مفصّل

  دهد که: محمود توضيح مي .تاريخ آمده است
حکومت قصبة پشنگ افراز  ن افغان که از قبل شاه صفي فرمانرواي ايران بهشيرخا

سيوي و گنجابه و ساير پرگنات آن حوالي و حواشي تاخت آورده, نخست مرا  بود, به
مروتي از پاي  قاطع بي خواست که نخل حياتم را به… گرفتار قيد اسارت گردانيد

مردان خان بنابر عداوت قديم فرصت  مقارن داعية مذکور والي قندهار علي… درآورد
يافته قلعة پشنگ را از گماشتگان شيرخان ستانيد و خزاين و دفاين و متعلّقات مشاراليه 
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جانب قندهار گسيل کرد و خود هم در قلعة مذکوره رحل اقامت  دست آورده به را به
ود شيرخان رسيد, د انداخته مستعد جدال و قتال است. چون اين خبر وحشت اثر به

کارهاي خود شده, چنانچه از سر قتل اسيران  کاخ دماغش صعود نموده به حيرت به
صوب پشنگ در حرکت آمد. در زد و خوردي مابين  درگذشته بر جناح استعجال به

بلوچستان گريخت.  مردان خان و شيرخان, آخرالذکر هزيمت خورد و شيرخان به علي
سلک سپاه افغان بودند, حقايق احوال از  ضرورت در در اين اثنا جمعي از تجار که به

مردان خان داشتند و او مردي و  گرفتاري قافله و اسيري مردم گنجابه را معروض علي
تقديم رسانيده, قريب هزار قزلباش را جهت خالصي قافله و ساير محبوسان  مردمي به

ش تمامت ميامن امداد و اسعاد خدمت صوب غزني گسيل کرد تا به بر جناح استعجال به
موکب خان مروت نشان  دستگاه امني ترسيده در يشنگ به گرفتاران محبس مخافت به

  پيوستند.
مردان اطّالع يافت او  اي نوشت و چون علي شاه صفي نامه شيرخان در اين مورد به

دربار رسانند. چون  دربار شاه ايران فرستاد تا اطّالعات درستي را به هم چند نفر را به
  پايان رسيد. هند گريخت, اين مسئله به شير خان به

باآلخره محمود بعد از سپري کردن هفت سال در اين جهانگردي در بيستم شهر 
ديدار  نزول نمود و بهوطن اصلي  الحرام که غرة سنه هزار و چهل و يک بود, به محرم

  ر گردانيد.و دعا مبتهج و مسرو زيارت گان را به قليلي از عزيزان پرداخته, ارواح شتافته
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